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Beretning for året 2018 til fiskernes årsmøde i februar 2019 

Året der gik - Overblik 

Aktivitetsmæssigt kan året 2018 inddeles i 2 perioder. Første halvdel af året var fiskeriet 

nogenlunde. Ikke store sager, men dog nok til at fiskerne mødte op på Bryggen og stod til 

havs for at fiske. Engang midt på sommeren blev bugten så ramt af iltsvind, som hurtigt 

bredte sig til Bryggens fiskere. Fiskene tog på sommerferie udenfor Århus Bugten, og de 

tilbageblevne fiskere blev ramt af den rekordvarme sommer, mismod og ugidelighed. Det 

var ikke let at fange fisk blot til eget forbrug. 

Ny formand valgt i foråret for Kaløvig fiskerne 

Birgitte Sauer er tiltrådt som formand for fiskerne i Kalø Vig. Hermed har vi fået et venligt 

og humoristisk menneske, men også en person, som spørger i dybden, hvis ikke hun får 

ordentlige svar.  

Birgitte har en udpræget sans for hvad der er rimeligt og ordentligt, og lægger ikke skjul 

på sin mening, som, hvis først hun bliver lidt opbragt, vil bliver udtrykt i et klart sprog. 

Første fangstrapport er logget i uge 12  

To både har ”prøvet til” i uge 12. 

Det meddeltes i kaløvig fiskernes nyhedsblad ”Livet på Bryggen” – imellem venner kendt 

som ”Moppetidende” - at omme bag ved værket var det ikke værd at sætte garn. 

Inde ved Skæring havde John derimod fanget 2 isinger, 3 skrubber og 7 stenbidder-hanner 

på 4 meter vand.  

Under anløb af havnen rapporterede Jørgen Bjerregård fra båddækket: ”bar røv” efter en 

fangstrejse til Ryes Flak. På fiskerlingo betyder  ”bar røv”  vist nok  ”ikke engang en rød 

reje”. 

Fra vor omfarende kollega 

Det er godt at vide at ”Livet på Bryggen” også læses udenfor Århus Bugt. Der kommer 

jævnligt kommentarer fra Caribien. 

Fra Kaløvig fiskernes omfarende kollega, Søren Sømand, modtog vi et telegram med 

skarpe observationer og råd fra Guds eget land. Under overskriften ”tiden går” klagede 

Søren først over en skrivefejl i Livet på Bryggen, hvor der er refereret til formanden. ”Det 

må da hedde formandinden og ikke formanden, hun mangler jo tappen”. Redaktionen 
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beklager, at Søren føler sig krænket på sin manddom, men redaktøren forbeholder sig sin 

grundlovssikrede ret til ytringsfrihed. 

Og så klager han ligeledes over, at fiskene er væk når han kommer hjem normalt sidst i 

maj. ”Så er de jo væk som sædvanlig”, skriver han. ”BETTEPRUT skræmmer dem væk, 

hævder han, så der bliver ikke nogle til os andre”. 

Og så var der også et par ord til Anders, som så endelig vil have den store JOLLE i vandet. 

”Husk at vende den store motor 180 grader”, sluttede Søren. 

Status fra bådebyggeren – foråret 2018 

 Når vi nu taler om Anders – fiskernes selvlærte bådebygger – så må man tilstå ham, at 

han aldrig har været bange for at give sig i kast med store bådprojekter. I foråret lejede 

han havnens bådeværft. Nu skulle renoveringen af hans store motorbåd have et 

ordentligt skub fremad mod søsætningen, som dog ikke endnu er datosat. 

Mens der var tag over hovedet blev støbe– og malearbejde færdiggjort, og en nyindkøbt 

kaleche blev monteres.  Men om det var fordi, der nu igen kunne fanges lidt fisk, eller at 

det skyldes, at han i mellemtiden blev arbejdsramt, så blev ”luksuslineren” kørt tilbage til 

standpladsen og pakket pænt ind igen. Kommer tid så kommer lysten og energien tilbage, 

Anders! Du er kommet rigtig langt, så tab ikke modet. 

Det bliver nu spændende, om han kan vække den grov-store 6 cylinders motor til live, og 

hvilken vej han vil komme til at sejle, hvis han følger Søren Sømands anvisning med at 

vende motoren 180 grader.  

 Rådgivning af Christianborg politikerne 

Et af Danmarks største ingeniør- og rådgivningsfirmaer, COVI Consult, har gennemført på 

tidligere fiskeriminister Dan Jørgensens initiativ en undersøgelse af det rekreative fiskeri 

her i Danmark. COVI fandt frem til at der er 619.000 sportsfiskere her i Danmark. 

Fakta er, at der er 132.000, som har indløst fisketegn, og vi ved at 10 – 15 % fisker uden 

fisketegn, så det mere korrekte tal ligger omkring 150.000 sportsfiskere.  Men hvordan 

opstår tallet 619.000 så? Det gør det, fordi man har spurgt: ”Har du prøvet at fiske med 

stang”? Hvem har ikke prøvet det som dreng, tillader jeg mig at spørge, og retfærdiggør 

det så at man kan klassificeres som sportsfisker og tilrette love og bekendtgørelser 

derefter?  

Ja, vi er somme tider ”godt” hjulpet herhjemme. Der er megen sandhed i ordsproget: 

”Som man spørger så får man svar”.   



3 
 

 

  

Fiskeskursansvarlig og regler for fiskeskurene 

I foråret fik vi i vedtaget regler for fiskeskurene. John Skriver lod sig i det tidlige forår 

vælge af Bryggens fiskere til at være fiskerskursansvarlig. Det har givet ro omkring 

grejskurene. Forespørgslerne m.v.  vedrørende Bryggens fiskerskure rettes fortsat til 

John. 

Tillykke til John med dette præstigegivende ansvarsområde. 

 Fangstrapport - forårsfiskeriet 

Skrubberne i vigen er blevet efterstræbt i april måned.  

John, Jørgen Bjerregård og Formanden har haft pænt med fisk i nogle dage. Det lykkedes 

Birgitte at fange sig selv. Hun blev bugseret i havn med garnet i skruen og Anton gik helt 

overbord for at hjælpe hende. Han blev fisket op igen. 

Den 21. april blev der virkeligt prøvet til, da 11 fiskere deltog i den årlige 

fiskekonkurrence, som for en 5-6 år siden gav et par hundrede skrubber på én nat. 

Forventningerne var store hos den ventende flok på Bryggen, da bådene kom ind. I alt 

blev der landet 33 afmagrede skrubber. Det giver i gennemsnit 1 fisk pr. garn! John blev 

igen udråbt som vinder.  

Nu må man huske at se på den beskedne fangst i perspektiv. De 33 skrubber var en 

forbedring på knap 60 % i forhold til i 2017, så måske hjalp det alligevel i år, at Anton faldt 

i vandet. 

I foråret 2018 blev der også fanget mange stenbidere (hanner), og Karl Ejgil var 

storaftager. Ud over hvad han selv fangede, så var han også aftager af de hanner, som vi 

andre fangede, og som vi ikke selv ville have. Han hævdede at Bodil var glad for dem.  

Fra fiskerne i Ebeltoft Vig rapporteredes, at fiskeriet var ringe derovre. Her var der dog 

mange skrubber på lavt vand, men man mente, at det var de samme fisk, som man selv 

har opdrættet, for skrubberne blev fanget samme sted, som klubben har sat 

skrubbeyngel ud. Dilemmaet for dem derovre var, om man nu også kunne være bekendt 

at spise sine venner? Skulle situationen være den samme i år, så skal de ikke holde sig 

tilbage med at sende deres venner over i Kalø vig. Vi herovre er frie for moralske skrupler 

desangående. 
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En af de mere kuriøse fangstmetoder blev demonstreret af Kim inde havnen. Han havde 

en idé om hvor der kunne fanges fisk. I vinterens løb havde Kims båd tillagt sig så langt 

”skæg”, at den var blevet bundfast. Han mistænkte skrubberne for at gemme sig i skæget, 

og man kunne opleve den store mand hænge ud over bådsiden med bagperronen lige i 

vejret og næsen i vandoverfladen, og med en kost prøve at slå de stakkels fisk omkuld, så 

han kunne samle dem op.  Vi hørte ikke rigtig noget til resultatet af anstrengelserne fra 

ham, så vi tror, at han over vinteren har forsket videre i fangstprocessen, og vi glæder os 

til at se i år hvad han nu har fundet på. 

  

SIDSTE NYT fra månedsskiftet april / maj: Der er på Bryggen landet sild, skrubber og 

pighvar de sidste dage. 

Fiskekalas 2018  

Der var endog rigelig med fiskefileter til årets fiskekalas. KBL var jo dybt engageret i 

verdensmesterskaberne i jollesejlads, så vore forventninger var, at der ville være mange 

sejlere og tilskuere i havnen, som kunne nyde vor legendariske fiskeservering ved årets 

fiskekalas. Ud over fiskene, som Bryggens fiskere selv havde fanget, så blev der også 

suppleret med indkøbte fileter uden panering fra Bønnerup.  

Vi kan se tilbage på en dag, hvor vi hyggede os gevaldigt i vort eget selskab sammen med 

nogle få sejlere, som ikke var med til verdensmesterskaberne – for disse fandt sted i 

Århus, og derinde var alle vore forventede gæster.  

Men det var en god dag uden stress ved frituregryden og tappehanerne, og alle vore 

selvfangede fisk blev siden lavet til fiskefrikadeller af Karl Ejgil. 

Gammel kærlighed ruster ej 

Karl Ejgil, som solgte sin smukke kutter til ”Jesus” for snart 10 år siden, har købt den igen 

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 tilbage hos Karl Ejgil og 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 som småt – Milo mest ænder. 

Højtryk over Vigen 

”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. 
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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 

Rekordlisten 

Livet på Bryggen opdaterer en rekordliste over de største fangster ilandbragt af KBL’s 

fiskere. Rekordfisken i 2018, som Henrik Karlsen fra båden KIBO landede i maj i år, står til 

dato stadig uantastet. En 94 cm lang havørred fanget i garn og som vejede 8,3 kilo slagtet 

vægt eller mere end 9 kilo levende vægt. 

En af de mere kuriøse landinger på Bryggen i år, en over 100 m lang svær trosse fanget af 

Anders i hans åbne båd med risiko for at gå ned med mus og mand i forsøget, 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.  

Trossen forsvandt igen fra Bryggen, og Anders kunne så glæde sig over, at han havde fået 

ros af Kystinspektoratet for sin heltedåd. 

Storfiskere og små både 

Det går vist ganske godt for nogle af landets storfiskere, som har fået ny stor tonnage og 

samlet hovedparten af de tilgængelige kvoter på meget få hænder.  

Det kniber til gengæld for nogle af Kaløvig’s store fiskere. Bådene er for små. Vil de ind i 

styrehuset, må de trække maven grundigt ind. 

I løbet af sommeren har nogen åbenbart gjort noget ved det, idet der var ankommet ny 

tonnage i passende størrelse til Bryggen, faktisk 4 gange større end en af de store fiskeres 

jolle, som den nye båd lå ved siden af. Men ingen var i stand til at kaste lys over, hvem 

der havde investeret. Spekulationerne gik på, at måske havde Leon eller Jørgen 

Damgaard købt et skiv, som passer i størrelse til fiskeriet? 

Det viste sig, at skibet var købt i Hundested af en fyr fra Århus, som havde lejet en plads i 

3 måneder hos os, hvorefter han flyttede ind til Marselisborg Marina, og et virkeligt 

smukt fiskeskib forlod bryggen. 

Men, nu kan vi så glæde os over, at Sildesten og Torben Daks har fået deres fartøj i 

vandet sidst på året 2018 og er klar til vinterfiskeriet. Tillykke med det. Hun er så fin som 

nogen sinde og en pryd for Bryggen. Og ligeledes stort tillykke til Anders, som har 
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moderniseret sin båd nr. 2 altså fiskerbåden, med ny motor, skvatbord, dæksbelysning og 

læ-faciliteter for besætningen. Det er imponerende hvad han har fået ud af en fladbundet 

jolle.  

Julemanden på besøg 

Stor var overraskelsen, da fiskerne fik besøg af julemanden den 22/12. Og der var gaver 

til alle de tilstedeværende. Julemanden giver som bekendt kun gaver til gode børn, så det 

var dejligt at se, at der var en gave til alle tilstedeværende. Et hyggeligt møde med 

æbleskiver og gløg arrangeret af festudvalget, og hvor der også var tid til at stå lidt ved 

mindepladen for Sander, som vi søsatte en smuk sommerdag i juni måned.  

Velfærdstjenesten i 2018 

Velfærdstjenesten eller festudvalget har igen i 2018 afholdt fine arrangementer, hvor 

fiskerne har kunnet invitere deres ”smukkere halvdele” til spisning i klubhus eller på 

Bryggen. Når perioderne uden fisk er blevet for lange, så må vi takke vor 

Velfærdstjeneste i form af Lis og Leon for at holde sammen på gruppen med mange fine 

sammenkomster. Ud over hyggestunder med morgenmad bl.a. i forbindelse med 

fiskekonkurrence og fiskekalas så har Velfærdstjenesten glædet os med stegt flæsk og 

persillesovs, helstegt pattegris, brunkål og senest med æbleskiver og gløg ved Julekuren 

den 22/12. Tak til Lis og Leon. Vi fiskere i Kaløvig Bådelaug har i de seneste år nydt godt af 

deres villighed til kræse for os. Der har været tilpas ”nødning” i forbindelse med de 

kulinariske glæder, og der var rigeligt i de fremsatte buffeter.  

Nu har de besluttet at lade andre komme til. De vil selvfølgelig altid stå til disposition, 

hjælpe og dele ud af den erfaring, som de har. De vil bare ikke have ansvaret. 

Lad os lige vise, at vi er glade for deres indsats og de oplevelser, som de har givet os - ved 

at give dem en ordentlig klapsalve. 

Fremtiden 

Vi kan med forventning se den nye fangstsæson i møde. 

Fiskeriminister Eva Kjær Hansen har meddelt os for nylig, at vi nu må ilandbringe 7 torsk 

om dagen i stedet for de 5 vi kun måtte lande dagligt i 2018. 

Så nu er der ingen grund længere til at græde i suppen over dårlige fangstkvoter. 

Da vi jo ikke må sælge fangsten, så er der udsigt til her i 2019 at menuen står på torsk 

morgen, middag og aften. 
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Du må altså fange 2.555 torsk til eget forbrug, men husk at du skal fange dem i portioner 

af 7 stk dagligt. 

  

En anden positiv ting er, at ynglebestanden af skarv i Danmark i foråret 2018 er gået 

tilbage med 1.581 par, således at der nu kun er 31.605 ynglende par tilbage.  

Med den hastighed er der kun 20 år tilbage, før bestanden er nede på et rimeligt niveau, 

med mindre de da dør af sult forinden. 

 

Og endelig, så må vi ikke være blind for et potentielt tunfiskeri. I de seneste par år er der 

gjort troværdige observationer i Skagerrak i nord og Øresund i syd. Her i efteråret har 

DTU Aqua og svenskerne mærket ca. 50 store tun, således at man kan følge deres færden. 

Tunen runder Skagen for indadgående fra omkring august og for udadgående igen i 

oktober. Stimerne siges at kunne tælle hundredvis af tun. Regn med at de vejer imellem 

300 – 450 kilo pr. styk. Der er for tiden fangstforbud, men når dette bliver ophævet, så 

sørg lige for at få skiftet line på dit hjul, og begræns dig til kun én fisk af gangen. Der 

skulle jo gerne være mindst én tilbage til Søren, næste gang han vender hjem fra Caribien. 

---ooOoo--- 

Mon så ikke der kun er tilbage at sige tak for året 2018, tak til de, som har gjort en ekstra 

indsats for fiskerklyngen med opfriskning og forbedring af ”Hyttefadet”, tak til 

Oldermanden, som dagligt holder vagt over det hele, og tak for mange gode stunder med 

fiskerbåde og fiskeri, for hyggestunder i ”Hyttefadet” og i ”Kahytten”, og ikke mindst for 

kammeratskab på Bryggen. Og så kan vi lige bede Birgitte tage beskeden med til Kaløvig 

Bådelaugs bestyrelse, om at efter de seneste kontingentforhøjelser, så ser vi gerne, at de 

gør sig ekstra umagen med at trække flere fisk til Vigen. 

De sidste ord fra mig er fra poesibogen fra vor skoletid: 

Se taknemlig tilbage! 
Se frimodigt fremad! 
Se tillidsfuldt opad! 
Se kærligt omkring dig! 
 
Knæk og Bræk og husk så lige at tage redningsvesten på under fiskeri, hvis I vil være 

forsikret! 

22. feb. 2019 - Ejvind  
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