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I anledning af Sanders og Ejvinds 70 års fødselsdage.

SANDER
.”Johanne”

har fået installeret selvstyrer, og ”det virker”, beretter Sander glad.
Den styrer ”Johanne” både
den ene vej og den anden
vej, så nu er det ingen sag at
sejle langt
og være frigjort fra
roret.
Sander ser
allerede
mulighederne i
denne forbedring af ”Johanne”. Han
kan både fiske, drikke kaffe
og holde fruen i hånde samtidig med, at han tester søkortets oplysninger om
vanddybderne i vigen.
Han har allerede fundet den
første sten, som ikke var afsat på søkortet. ”Livet på
Bryggen” kan kun opmuntre
Sander til at fortsætte sin
søgning til fællesskabets bedste, men må dog opfordre
ham til at tage hensyn til
”Johanne” og også til Hanne
– og holde sig udenfor 2
meter dybdekurven. Og som
Det Alternative Universitet
udtaler, så er der ikke særlig
dybt inde på lavt vand.

HYLDEST TIL

EJVIND

FRITIDSFISKERNE

Ja så var der også vores
allestedsnærværende revisor, hvis planer om at gå til
teatret og få sine sangglæder bredt ud
i verden var
hemmelige
og personlige. Thi i
rampelysets
skær kan
man blive
helt forblændet.
Så vidt vides er stemmen
en lys baryton, som er på
bølgelængde med Fiskerhussangen, men ikke med
bølgelængden i Aarhus bugten.
Således istemmende sangen
og godt i gang med andet
vers, sejlede han ud på verdenshavet med kurs mod
Samsø.
”... Som havets stolte sømænd, vi ….”
Da der den sene nattetime
på havnen ikke var tilskuere
tilstede måtte han selv sørge for at tænde rampelyset,
hvilket han da også gjorde,
men ak, hvordan var det nu
man slukkede for det. Ja,
man bliver jo helt forblændet af al den succes.

Melodi: ”Flikorna i Småland”
Vi sidder her på molen og humøret det er højt, og glemt er
dagens møje og besvær, som
kan være drøjt.
Vi bugten tit besejler, Kaløvig
det er dens navn, det skønneste
sted i vigen, ja det er jo vores
havn.
Omkvæd:
Her ved vore fiskerhuse, her
ved vores fiskerbro, 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.
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.
Omkvæd:
Her ved vore fiskerhuse …..
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UFFE
KRESTEN,OLDERMAND,
GAMMELNOK

Ny spidskompetence
Kresten er altid på jagt for
at udvide sit aktivitetsområde. Sejlads
med havjægere og
vordende
brudgomme beherskes til
perfektion.
Hertil
kommer spredning af aske
over Kalø vig, hvilket han også har stor erfaring i.
Siden det kraftige højvande i
december 2013, hvor 3 både
gik til bunds i havnen, har
Kresten tilbudt sig med
bjærgning og bugsering, og
det er gået så godt, at Kresten står ”stand-by” i de lyse
timer.
Søren Sømand mener, at der
er et behov for større synlighed, såfremt forretningen
skal vokse. Han har foreslået,
at Kresten påmaler fribordet:
BBB - BJÆRGNING, BUGSERING, BEGRAVELSER.

Fremgang i Entreprenørafdelingen
Uffe, vor alle sammens
”Don Olsen” og partreder
rapporterer, at det heldigvis
går godt i Entreprenørafdelingen hos
Kresten.
”Det er
godt, at
der er
fremgang i
begravelser, når
der nu er tilbagegang i fiskeriet” oplyser han, mens
Kresten bærer tomme øldåser op fra skivet før næste ”søsætning”. ”Vi får jo
Indre Mission ombord, så
det skal tage sig pænt ud”,
oplyser Gammelnok, mens
han haster videre.

ANNONCE
Det henstilles til de søfarende ,at lade
stenene på havbunden være! Stenene
må altså ikke flyttes eller beskadiges!
De skal blive hvor de er!
Man skal for sit eget bedste sejle uden
om dem. … Kong Neptun.

For tiden ikke værd at
skrive om!

LÆSERBREVKASSE
Redaktionen har fra Søren
Sømand modtaget et
spørgsmål om INDERNETTET.
Er det noget inderne fisker
med?

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 dagligt
masser af måneformørkelser,
og de er alle sammen blodrøde oveni.
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GENTAGELSE

Carsten Fut, som er i gang
med en meget stor renoveUnder en af broerne i havring af sin båd – annoncerer
nen udøves bæredygtigt fii juni 2014,
skeri. Sander er foregangsmand for dette fiskeri og op- at han tager
imod bestillyser, at han ser mange forling på fisk
dele ved det. Man behøver
fra 1/9
ikke at lide søsygens kvaler,
2014 kl.
når rusen skal rygtes, og så
10.00.
udledes der stort set ikke
I tilfælde af
CO2, oplyser han.
at planen for renoveringen
Ildsjælen har store visioner.
Tænk på hvor mange og lan- ikke skulle holde, så fra 1/9
ge broer , som der er til rå- 2015.
dighed og hvorunder der er Seneste: 1/9 2016 - måske?
plads til en åleruse, spørger
han retorisk.
NU ER DET NOK!!
Og så er det god motion,
kan ”Deres Udsendte” oplyse. Sander når op i et omdrejningsniveau, man sjældent ser ham i, når ålene
hopper ud af fangstspanden
og åler sig hen af broen. Så
kan man se ham kaste sig
Der er murren i krogene i
efter dem, som en målmand
”Hyttefadet”. Ikke nok med at
efter en bold; det tilrådes at
Birgitte fangede hovedparten
bære redningsvest under fiaf havørrederne i efteråret, nu
skeriet.

Den gamle dame
bebrejdede sin
ældre bror: Skam dig, Oskar!
At løbe efter piger i din alder! De er ikke i min
alder!

SKRÆMTE SILD
Karl Eigil fisker med
hund!

Normalt er der mange sild i
Kalø Vig. Således er det desværre ikke i år. 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
også fru Hyldborg, som tager
med hund. ”Milo” er altid
med ham og stirrer sildene
ALLE kulsøer. Karl Eigil har
fisket i 6 uger efter dem uden lige ind i øjnene. De kan lige
held, og så går fru Hyldborg ud prøve på at bevæge sig, når
de først er kommet på dækén dag og henter 3. Nu er det
nok! Bliv hjemme! Og kom så ket, så kommer Milo efter
dem. Og så ligger de helt
drenge. Er i krigere eller kælstille.
linger?
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Mel. Ja alle er vi sømænd

Fortsat fra forrige kolonne.

Den gamle sæl vi alle kender, måske hans skæg er
blevet gråt.
Han ikke kraftigt tisser
længer, for alderens sti har
han betrådt.
Om sælen man fortæller,
at han er stærk og brav.
Ja alle er vi sæler, fra vugge
og til grav.

En dag—det for os alle
gælder, vi ud på sidste
krydstogt går.
Og inden morgengry sig
melder, han pluds’lig for
Sct. Peter står.
Så meld ham ind som hyler, med hud og hår og
marv.
Ja alle er vi sæler, fra vugge
og til grav.

Og når den store tørst sig
melder, går sælen ud og
slår et slag.
Han mange bajer i sig hælder, dog altid kun i festligt
lag.
Han spytter ej i glasset,
men drikker i et drag.
Ja alle er vi sæler, fra vugge
og til grav.
For sø og hav han har betvunget, med blæst og
storm ret ind fra vest.
Med sild og snaps og mad i
munden, så er han oftest
aller bedst.
Han om sit skib beretter,
om sælens liv og tarv.
Ja alle er vi sæler, fra vugge
og til grav.
Fortsæt næste kolonne!

