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INTET NYT
”Livet på Bryggen ” sætter en
ære i at komme først med det
sidste nye, men med denne historie må der nødvendigvis gøres en undtagelse.
På Bryggen er
Oldermanden
og Carsten
Husvært dagligt til stede.
Fiskerne bliver helt bekymrede, hvis
ikke de sidder
ved stambordet. Det sker
heldigvis meget sjældent.
Intet nyt er
godt nyt, når
det drejer sig
om Oldermanden og
Carsten. På 5. år diskuterer de
stadig om hvem af dem, der skal
tømme skraldeposerne i renserummet, hvor ofte de bør tømmes, og ikke mindst hvad der er
nødvendigt at gøre, når de fyldes
op før tid.

KALENDEREN
Husk ,at den 18.oktober serveres
der gammeldags brunkål i Kahytten. Leon står igen for madlavningen, som plejer at være
andendags brunkål med det tilbehør.
Pris kr. 100 inklusiv én øl og en
skarp. Tilmelding og betaling til
Kresten Oldermand.

NU MED KRYDDERIHYLDE
Diskret i det ene hjørne af renserummet hos fiskerne på Bryggen er opsat et komfur med ovn
og det hele. Krydderihylden er
der også blevet plads til. Det
hele lugter lidt af det hjemlige
køkken. Hen under aften breder duften sig så ud over havnens terræn, det er fiskerdrengene, som er i gang med at lave
aftenens gourmet mad.
Så vidt vides, træffes den store
beslutning om hvilken ret, der
skal serveres om aftenen, på en
mindre generalforsamling om
formiddagen og fuldender så sit
forløb med mesterkokkens
frembringelser om aftenen. Der
er vist ikke noget navn til
”restauranten” og servering er
der ingen af, men vil man gerne
have en smagsprøve er velviljen stor. Vi glæder os over det
nye initiativ og bifalder den store renlighed der er blevet i renserummet.
Her er et
par gæster,
som prøver hvordan det er
at arbejde i
et køkken.
Det siges
de blev så
begejstret,
at de vil prøve det derhjemme.

FISKERIET LIGE NU
Fiskeriet er meget sløjt. Det
landes ikke mange fisk på
bryggen og man må undres ,
Hvad sker der i bugten. Hvor
er fisken. Sidste år kunne der
fanges mørksej bare krogen
blev smidt ud, Nu er der ingen.
Igennem tre år kunne man følge gråsejens udvikling fra små
fisk for til sidst at ende med en
rigtig god størrelse sidste år.
Længe har der i Aarhus havn
kunne fiskes makrel og sild i
rimelige mængder, mens det
her i bugten kun er sporadisk
med fiskeriet.
Ligeså med fiskeriet efter fladfisk er det sporadisk hvad der
fanges.
Når så disse fortrædeligheder
er nævnte, ja,
så fanges der
fisk. Birgitte
gør det ud i
havørred
hvor der
blandt andet
er hjembrag
havørred på
4,6 kilo.
Ligeledes
har Morten
hjembrag
en hummer
på ca. 3-4
kilo.
Lidt fanges
der dog, men hvad sker der
dog i bugten?

Sidste nyt! Søren Sømand er ”strandet” i Caribien. Han har pakket
til hjemrejsen, men postvæsenet har smidt hans afløsers pas væk.
Men som Søren udtrykker det: ”men pyt, kokken bakker op og hyren
drejer. Hils alle gutterne”.
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Brev til KBL’ Bestyrelse

Fiskerudvalget har for nylig rettet skriftlig henvendelse til Bestyrelsen for bådelauget. Herunder følger teksten, til fiskernes
orientering.
Kære Tine og KBL's Bestyrelse.
Vedhæftet følger fiskernes budget for 2016/17 og opfølgning på indeværende års udgifter holdt mod budgettet
for samme periode.
Med reference til ønsker og visioner til Helhedsplanen
vil fiskerne gentage 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 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.
I relation til hvad der er investeret af KBL i faciliteter til
brug for medlemmer i flere øvrige udvalg, så er det
yders begrænset hvad KBL investerer i fiskermiljøet,
som tæller med blandt de helårsaktive udvalg.
Vi håber, at disse forhold vil finde en løsning og blive
prioriteret i Helhedsplanen.

Med venlig hilsen
På fiskerne i KBL' vegne
Carsten Meyer, Karl Ejgil Storm, Ejvind Jensen

Sidste nyt! Havneudvalgsformand Peter
Klingsten bekræfter, at man i bestyrelsen arbejder målbevidst på at skaffe et toilet til havnen og
tæt ved ”Bryggen”.

Kulturarv
”Livet på Bryggen” har på et hint fra Lille
Jens fundet 3 ekstra vers til Fiskerhussangen, der som bekendt afsynges på melodien Flickorne i Småland. Øv på den! Den
skal afsynges den 18. oktober i ”Kahytten”
1. Vi sidder her på Bryggen 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.
2: Som havets stolte sømænd vi jo godt
befinder os, og får vi en sydøstenstorm, så
må vi ud os slås.
Så hiver vi i garn og ruser for det skal jo
hjem, ja tro det, kære piger, det til tider ej
er nemt.
Omkvæd:
3: Forskellige vi er, men alle har vi samme
mål, vi gerne fiske vil, men allerhelst vi
fanger ål.
Et sammenhold vi skabte her i vinterens
sne og slud, vi bygged’ fiskerhusene, som
slår alt andet ud.
Omkvæd:
4: Vort ønske er der bygges skal på dette
sammenhold, vi mødes skal i sommersol
samt vinter våd og kold,
For intet kan vel varme som blandt venner
at gå rundt, og havets skumsprøjt og den
friske luft skal være sund.
Omkvæd:
5: Men hør nu kære venner, vi skal slutte
vores sang, alt held og lykke ønskes vores
havn endnu engang,
Og værne om det hele her det vil vi hver og
en, og mindes denne vinter, hvor vi alle
mand gik t’en.
Omkvæd:
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Udvikling i Flåden

Åh disse minder

Er det gigten eller kvinderne, som plager mest? Spørgsmålet må
nødvendigvis stilles.
”Livet på Bryggen” må udtrykke
sin 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
fiskebåd 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 motorbåd, som
han kalder ”Alma”.
”Bryggens” paparatzi-fotograf har
været på udkik efter at fotografere ”Alma”, hvilket lykkedes ref.
nedenstående 2 fotos. Det konstateres, at der endnu ikke er
monteret en garnhaler på ”Alma”,
men det kan jo komme!
Redaktionen af ”Livet på Bryggen” ønsker de
glade redere
tillykke med
deres nyerhvervelse.

Rosinen
To mænd står og taler sammen,
hvorpå den ene siger.” Kender du
historien om den oversavede dame i
cirkus.
Ja svarer den anden straks .”Det er
min halvsøster.”

Knæk og bræk

