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Storfiskere og små både

Højtryk

Det går vist ganske godt for nogle af landets store fiskere, som har fået
ny stor tonnage og samlet hovedparten af de tilgængelige kvoter på
meget få hænder.

”Jeg er så rasende, at jeg næsten ikke kan være i min
krop”. Således skrev Jørgen
Bjerregård midt i august til
Livet på Bryggen, da han konstaterede, at hans åleruser på
Skæring Hage var tømte og
delvist ødelagte.

Det kniber til gengæld for nogle af Kaløvig’s storfiskere. Bådene er for
små, som det kan ses af fotos herunder. Vil de i styrehuset, må de tillægge sig kassefacon.

Han har meldt det til politiet
som hærværk, men der foreligger ikke noget om, at det
har hjulpet noget.
”Synes det er uhørt og hel
uden respekt for andres ejendom, og der skal gå en tid inden jeg er faldet ned”, slutter
Jørgen sin skrivelse.

Nyhed

Nogen har taget sagen i egen hånd, og der er ankommet ny tonnage i
passende størrelse til Bryggen. På skriverkarlens forespørgsel rundt
skipperbordet, har ingen været i stand til at kaste lys over, hvem ejeren
er. Det skulle vel ikke være Leon eller Jørgen Damgaard, som har købt
et skiv, som
passer i
størrelse til
fiskeriet?
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Fiskekalas 2018

Gl. Kærlighed

Der var rigelig med fiskefileter til
årets fiskekalas. Kaløvig Bådelaug
var dybt engageret i verdensmesterskaberne i jollesejlads, så forventninger var, at der ville være mange sejlere og tilskuere i havnen, som kunne
nyde deres frokost på Bryggen hos
fiskerne.
Ud over fiskene, som Bryggens fiskere selv havde fanget, så blev der også
suppleret med indkøbte fileter fra
Bønnerup.
Fiskerne kan se tilbage på en dag,
hvor man hyggede sig i eget selskab
og sammen med nogle sejlere fra
havnen, som ikke var med til verdensmesterskaberne – for disse fandt
sted i Århus og derinde var alle gæsterne, som også spiste derinde.
Men det var en god dag uden stress
ved frituregryden og tappehanerne,
og alle de fisk, som fiskerne selv havde fanget, blev siden lavet til fiskefrikadeller af Karl Ejgil.
Henning fik hul i hovedet og Kim var tæt på at miste sin storetå,
men herudover var eventen forskånet for uheld.

Gammel kærlighed ruster ej.
Karl Ejgil, som solgte sin smukke
kutter til ”Jesus” for snart 10 år siden, og med ærgrelse så, hvordan
den faldt fra hinanden på grund af
manglende vedligeholdelse, har
genkøbt den af Carsten Fut. Carsten brugte 3 år på at renovere den,
og nåede vist nok aldrig at tage den
i brug til fiskeri, så nu er hun så
god som ny. Milo er skibshund og
bedstemand, og Karl Ejgil er naturligvis skipper.
De jager dagligt, hvad der kan
svømme i vand, stort og småt – Milo dog mest ænder.
Skipper er også stolt af fenderne.
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Rekordlisten
Livet på Bryggen opdaterer
en rekordliste
over de største
fangster, som
KBL’s fiskere
bringer i land.
Rekordfisken,
som Henrik
Karlsen landede
i maj i år, står
stadig uantastet. Livet på
Bryggen viser
lige fotografiet
af fisken og fangeren igen, til inspiration
eller opfriskning af hukommelsen.

Smukt og bevægende

En smuk sommerdag i juni måned sejlede fiskerne sammen
med Sanders familie ud på Kalø Vig, hvor Hanne strøede
Sanders aske. Det var en smuk og bevægende oplevelse.

En af de mere kuriøse landinger på Bryg-

Velfærdstjenesten

gen i år er en over 100 m lang og svær
trosse ilandbragt af Anders i hans åbne
båd med risiko for at gå ned med mand og
mus i forsøget. Trossen lå til offentlig beskuelse og forundring på Bryggen et stykke tid, og kunne antyde, at en af Bryggens
fiskere var slået ind på hvalfangst, som jo
er ulovlig her i landet, og derfor ikke kan
tælle med på rekordlisten.
Trossen forsvandt igen fra Bryggen, og
Anders fik roes af Kystinspektoratet for
sin dåd.

Velfærdstjenesten ved Lis og Leon har igen igen afholdt
fine arrangementer, hvor fiskerne har kunnet invitere
deres ”smukkere halvdele” i byen og spise, i klubhus eller
på Bryggen. Der er bl.a. serveret morgenmad før fiskekonkurrencen, stegt pattegris over grill, stegt flæsk og
serveret dette med persillesovs m.m. Herudover har Karl
Ejgil lavet fiskefrikadeller i mængder, således at der var
nok til de spisende gæster og ligeledes nok til at tage med
hjem. Tak til festudvalget for indsatsen. Vi sætter stor
pris på jeres arbejde.
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Tøsebajer?

