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Beretning for året 2017 til fiskernes årsmøde i januar 2018  

Oldermanden savner Carsten Husvært 

Husker I Skraldeposekrigen på Bryggen i 2016? 

Igennem snart 6 måneder var vi vidne til, at bryggens skraldeposer altid stod med top, 

mens Kresten Oldermand og Carsten Husvært diskuterede, hvem der skulle tømme dem, 

og hvad der skulle ske, når de var fyldte op igen. Freden blev endelig sluttet i 2016 i 

”Posekrigen på Bryggen”, da de to kombattanter endelig nåede til enighed om, at Carsten 

barer holder snitterne for sig selv m.h.t. skraldeposerne. Dem skulle Oldermanden nok 

klare, men uden indblanding! Oldermanden mente ikke, at Husværten havde de fornødne 

kompetencer. Oldermanden vandt måske krigen men tabte freden, for Husværten 

flyttede til Samsø. 

Men måske savner Oldermanden Carsten. Der er blevet ensomt og stille i varmestuen på 

Bryggen. Kommer man selv derned kl. 10, så sker det oftere og oftere, at Oldermanden 

slet ikke er på plads. Og det er nu sjældent, at vi ser den gamle gorilla rynke brynene, 

brumme dybt fra struben og stirre vredt. 

 Inden Oldermanden falder helt af på den, så søger fiskerne i deres kreds en frivillig 

”prygelknabe”, som kan irritere ham dagligt og holde ham i gang. 

Torskekvoter 

I hele 2017 har vi haft glæde af den tildelte torskekvote, efter hvilken hver enkelt fisker 

højst må tage 5 torsk med i land per dag. I månederne februar og marts dog højest 3 torsk 

pr. dag.  

Kvoten er jo til at leve med, da den løber op i 1.680 torsk pr. mand pr. år, og hvem gider 

spise mere / flere? 

Personligt har jeg i 2017 fanget 1 torsk på halvandet kilo, som konen og jeg suttede på, 

for at få den til at holde længst mulig. Reglerne gælder også for 2018, og skulle en fra 

kredsen her fange et par stykker i 2018, så er jeg køber, men gå lidt forsigtigt med det, for 

Fiskerikontrollen skulle jo helst ikke få færd af en lovovertrædelse. 

Tænk, hvis vi udnyttede tilladelsen fuldt ud, så ville vi ca. 30 fiskere i KBL kunne lande 

50.400 torsk på Bryggen, årligt. Så skal vi til at tænke i gaffeltruck og udvidelse af 

renserummet. 
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Fiskerne kom tilbage 

Foråret kom også til Kaløvig i 2017. Fiskerne begyndte så småt at komme frem af hullerne 

og møde op på bryggen og lade solen skinne på sig.  Leon rapporterede, at en aften var 

havnen fuld af sild, og dagen efter havde John Pryt en god del, som sad fast i hans 

toggergarn. 

Karl Ejgil havde jaget kvabsøerne for rogn i flere måneder, men havde kun fanget hanner 

og var ved at indstille fiskeriet. Leon og Lis fik startet Gnavpot og fangede ved første 

forsøg på havet en so med 600 gram rogn. Lis ringede - som det venlige menneske vi 

kender hende -  til Karl Ejgil og sagde, at hvis han var i desperat nød for rogn, så kunne 

hun da godt hjælpe ham lidt. Det fik ham på havet igen! ----Og endelig fangede han en 

stor so, som blev bragt til rensepladsen af den stolte fanger. Her blev den åbnet i 

overværelse af flere beundrende fiskere. Stor var Karl Ejgils forbavselse da den viste sig at 

være tom eller næsten tom. 

Leon beretter, at han stadig kan høre lyden for sit indre øre, da Karl Ejgils underkæbe 

ramte stålbordet i renserummet.  

Siden har vi ikke talt om rogn og søer, når Karl Ejgil har været til stede, men rigtig meget, 

når han ikke har været der. 

 

Men fiskene kom også tilbage til Kalø Vig efter at have været næsten fraværende i snart 

et år. 

Der blev fanget pænt med skrubber i det tidlige forår, hornfisk og havørred landedes 

også. Den årlige rekordliste for havørred blev opstartet igen med flotte ørreder på 5 kilo 

og 6,5 kilo landet af henholdsvis Uffe og Anders i maj. 

  

Fiskekonkurrencer i foråret 

Så har vi afholdt fiskekonkurrence - med besvær - på grund af vejret.   

Lørdag morgen havde vi en sikker vinder og også en helt klar nr. 2. John Pryt kom ind med 

19 flade, og Karl Ejgil var den stolte nr. 2 - med 2 stk. og en masse fedtemøj. Det var de 2 

eneste både, som havde sat garn i det hårde vejr.   

Konkurrencen blev forlænget med én dag, så da vejret nu var blevet skikkeligt om 
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lørdagen stævnede adskillige både ud med garn, og søndag morgen kunne Karl Ejgil se sig 

selv rykke en plads ned, hver gang en båd bragte fisk i land. Og da den sidste båd var inde 

kunne Karl Ejgil se sig slået af alle, inklusiv af den båd, som kun havde fanget 3 stk.  

John beholdt sin førsteplads. Alt i alt blev det vist til 150 fileter, så vi måtte af sted igen 

for at fange flere. De sidste fangster sørgede Anders for fra en fiskehandler, som leverede 

dem panerede og nedfrosne, men uden brugsanvisning. Leon sørgede for, at de blev lagt 

til optøning et par dage før de skulle bruges, og det var åbenbart ikke det rigtige at gøre. 

Det blev vist til en variation af friturestegte fiskefileter, som i hvert fald ikke tidligere var 

set ved fiske-kalasen. 

Men vi delte flittigt ud af hjemmefangede og friturestegte ”fiskeskind”, og modtog ingen 

klager.   

Opskrift på succes 

Oldermanden slog til igen i foråret og sammensatte et hold af nogle af Bryggens erfarne 

fiskere, og formodentlig efter intens træning i yderste hemmelighed, slog teamet til og 

placerede sig som de første i år på rekordlisten 2017 med Uffes havørred på 5 kilo. Jeg er 

stolt af at kunne præsentere det fulde team, som dog til i dag stadig diskuterer, hvem der 

var årsag til, at Uffe fangede sin havørred.  

Holdet bestod af Uffe, Carsten Husvært og John Fut alle på dækket og i styrehuset med 

ansvar for navigationen Oldermanden himself. 

Oldermanden, som ”Livet på Bryggen” interviewede kort efter fiskekonkurrencen, var 

stadig lidt rundtosset efter alt hurlumhejet. Han mente, at de vist nok havde været fire 

mand ombord, som alle havde et sæt garn ude. På spørgsmålet om hvor mange fisk de 

bragte i land under fiskekonkurrencen, kunne han ikke svare præcist, da han, som han 

sagde "havde nok at gøre med at styre rundt”, og hvad der foregik på dækket kunne han 

ikke bekymre sig om.  

Telegram 

Søren Sømand meddelte sin tilbagekomst til Bryggen i slutningen af maj måned, hvis 

ellers han kunne finde sit pas... Søren kontaktede ”Livet på Bryggen” og bad herigennem 

fiskerne om ikke at opfiske alle skrubber. Han var træt af tropefisk og glædede sig til at 

fange et par af de lokale. 

Skulle han ligeledes få lyst til at skyde en skarv eller to, så vil de hjemmeværende fiskere 
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ikke stå i vejen. Pas dog på ikke at ramme ornitologerne, som danner ring om den 

”sjældne” fugl. 

Måske kunne vi begynde at fodre dem ved søerne i byernes parker med henblik på, at de 

slår sig ned der. Vi bytter dem gerne lige over, med hvad der måtte være af andefugle i 

parkanlæggene. Så kan velmenende vejledere i folkeoplysningens navn og ornitologer 

træne dem til at spise af hånden og sidde på finger. Der vil være nok at se på, når flokken 

på omkring 150 - 200.000 individer opholder sig i Danmark for at fouragere, før nogle 

trækker længere sydpå.  

 

Og så oplevede vi et sandt eventyr, som Sander så fint beskrev i ”Livet på Bryggen” 

næsten således: 

Det er ganske vist 

Se, sådan slutter en af HC Andersens mange historier, og havde  HC Andersen været på 

Bryggen en lørdag her i det smukke maj, ja, så havde han set et mageløst billede af 

Oldermanden liggende på maven og med hovedet ud over Bryggens kant, næsten 

dyppende håret i det spejlblanke og lidt mudrede vand. Mon det er den grimme ælling 

manden ligger og kigger efter, ville HC Andersen nok have tænkt, men nej. Det var det 

ikke. Historien er en helt anden. Den handler ikke om bryggen eller vandet, men om en 

mand der ligger og kigger efter sin båd. Ja stor er båden jo ikke, men synlig er den dog og 

om den ligner en grim ælling, ja, det tør man næsten ikke skrive. Danske 

dyreværnsforeninger er jo meget nærtagne. - Men tilbage til historien, som er en helt 

anden. Se motoren, og en sådan er der naturligvis i båden, er en art stor 

plæneklippermotor uden selvstarter, og alle ved jo hvordan man starter den slags 

motorer. Man vikler en snor rundt om akslen, og når man efterfølgende trækker i snoren, 

så starter motoren, måske? 

Og det var netop hvad Oldermanden forsøgte. Han havde netop for et par dage siden 

endelig fået viklet linen grundigt rundt om skrueakslen, og i dag skulle han forsøge at 

starte motoren. Pænt har han ventet på, at det blev højvande, så er det nemlig lettere at 

få fat i snoren end når der er ebbe.  Men Oldermanden måtte erkende sin begrænsning. 

Armene var ikke lange nok, eller maven var for stor, og så er det da også meget bedre at 
blive på det tørre, hvor man da også har langt bedre overblik, især når vandet kun er 13 

grader varmt og der er en frivillig som gerne vil prøve at trække. 

Så Bo Elektriker gik i baljen og trak i snoren, og Oldermand Kresten fik startet sin motor. 

Og det er ganske vist.   



5 

 

 

Storken kom tilbage 

Ligesom storken forsvandt fra Danmark, således forsvandt også Morten Mælkemand fra 

Bryggen et par år. En dag i sommeren 2017 blev han dog observeret i renserummet. Her 

jamrede han sig over, at han næsten helt havde glemt at fiske, mens han rensede 22 

skrubber. Emil, Mortens skibsdreng, som i en årrække har været 9 år i vore tanker og også 

en del mindre en han var den dag på Bryggen, var også til stede. Når nu stakkels Morten 

næsten helt har glemt at fiske, så er det da godt, at skibsdrengen stadig kan. Vi håber for 

Morten, at hukommelsen kommer tilbage, da Emil snart når den alder, hvor fiskeri og 

fangst er mere spændende ”i andre farvande” end Kaløvig. 

Det skal bygges væk 

Vi har indset, at fiskergruppen på Bryggen er en aldrende gruppe, som når de skal, så er 

der kun sekunder at reagere på, inden bukserne bliver våde. Der er lang vej til 

toiletbygningen, og knæene er jo også slidte, så den lette løsning har været at ”gøde” 

rosenbuske bag fiskernes varmestue. De Grå Sælers egen doktor er blevet konsulteret af 

lidende fiskere, og han har foreslået trusseindlæg, som løsning.  

Klubbens handlekraftige havneudvalgsformand og Anders Gulvmand m.fl. udtænkte en 

mere sofistikeret plan, og nu har en toiletbygning rejst sig  i nærheden af Bryggen. 

Afstanden imellem varmestue og toiletbygning er nøje beregnet, således at trusseindlæg 

ikke skulle være nødvendigt.  

”Det skal bygges væk” var Anders, Leon, Henning Maler og Daks’s svar på rosernes og 

nogle kaløvigers problem. Og de gik i gang og blev næsten færdige. Og det skal de have 

tak for. 

Der var rejsegilde fredag d. 9/6 2017, hvor roserne på standpladsen fik deres rigelige 

dosering. 

Det er ikke håndværkerfiskernes skyld, at vi stadig må springe i roserne. Murermesteren, 

som skal sætte fliser op, synes så godt om den nye toiletbygning, at det virker, som om 

han har taget varigt ophold i de fine omgivelser.  

Han flytter sikkert ikke ud før til foråret, eller før han har et andet job, hvor han kan holde 

fingrene varme. 

 Sæl 

Undertegnede deltog i Landsforeningen Levende Havs generalforsamling, som fandt sted i 

marts måned i Fjord og Bælts lokaliteter i Kerteminde.  Stedet udmærker sig blandt 
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mange andre ting med et sælarium med 5 sæler, som trænes flere gange hver dag i 

overværelse af publikum. Alle sæler er personificeret med navn og refereres til, som var 

de søde kæledyr eller bare uopdragne børn. Glansnummeret i forestillingen var, da den 

kvindelige træner fremdrog en tandbørste og forklarede publikum, at det ikke var hendes 

egen tandbørste, men at den tilhørte en stor, kraftig hunsæl, og at hun nu ville børste 

sælens tænder efter de mange fisk, som den havde sat til livs i forbindelse med 

træningen. Og hun gjorde det, sku! 

Til den træning, som jeg overværede, var der mange unge familier med børn til stede. 

Se det er folkeoplysning år 2017 vedr. sælerne. 

Vi må nok se i øjnene, at det bliver op ad bakke med at få gjort noget ved sælplagen 

herhjemme. Vi kan begynde med at øve os i at glæde os over, at sælerne bliver flere og 

flere og kystfiskerne færre og fattigere. 

 

Gang i entreprenørforretningen 

 Oldermand Kresten spiller på flere strenge, og er havnens serviceleverandør i bl.a. 

bugsering , bjærgning og begravelser.  Man kan trygt henvende sig til ham, hvis man har 

behov for én af ovenstående ydelser.  

Dette var netop hvad en beboer fra Studstrup gjorde på en dag, da ”stormen susede og 

gjorde halløj og søen stod som en kæmpehøj” i Kalø vig. Den ulykkelige beboer havde set 

sin dejlige speedbåd forlade sin ankerplads ud for Studstrup strand og sejle alene i retning 

af Kalø Slotsruin i det kraftige blæsevejr.  Oldermanden trådte øjeblikkelig i aktion og trak 

i startsnoren og indledte forfølgelsen af den løsslupne båd i kulingsvejr fra sydøst. Båden 

blev indfanget, før den ramte stenrevet foran Kalø slotsruinen, prisemandskab blev sat 

ombord, og i svær søgang påbegyndtes hjemturen med båden på slæb.  Der var ingen 

grund til at starte speedbådens motor, for der var jo et og andet, som man lige skulle 

snakke med den nu glade ejer om.  

Da Kresten havde mere end travlt med at bjærge egen båd og også havaristen i det hårde 

vejr, overlod han forhandlingerne om det pekuniære til sin besætning Anders og Henning, 

og selv om beløbet ikke er officielt, så betroede Kresten ”Bryggens” rapporter med et 

smørret grin i ansigtet, at bjærgning er meget bedre end fiskeri. 

Det er nu godt, at der er gang i entreprenørforretningen når fiskeriet fejler.  
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Fiskekalas  

Af Sander har jeg fået oplyst, at tuende skyer hang hen over havnen hin lørdag formiddag 

da fiskerne havde valgt at afvikle deres sædvanlige fiskekalas. Regnen holdt sig dog i 

baggrunden, mens fiskefileterne blev udleveret til de i kø ventende folk, som var 

ankommet til kalasen på trods af vejret. Årets fiskekalas var rimeligt jævnt besøgt.  

Det var de sædvanlige hjælpere som stod for afholdelsen af seancen, og der skal lyde en 

stor tak til hele mandskabet, for at bære dette arrangement til den succes, som 

fiskekalasen er, selv om arbejdet er hårdt mens det står på. 

Kassereren var fraværende med gyldig grund, da han var sendt til Lübeck og Hamburg for 

at studere de 2 hansestäders handel med fisk, og især for at undersøge, om der igen kan 

indgås nye kontrakter af samme slags som i det 16-århundred om leverancer af sild. Det 
kan der ikke. Vi mangler sild.  

 Men medens regnen silede ned var der også gang i den under halvtaget ved 

skipperbordet og det i folkemunde omtalte alternative universitet. Her festedes der 

videre trods den utrøstelige silende regn. 

 Fiskernes savbladsvirtuos Kim havde lokket Oldermanden til at medtage trækspillet og 

sammen udgjorde de nu fiskernes nye påfund ”Fiskerduoen Kim og Cresten”. Glade toner 

kunne nu høres ud under halvtaget med blandt andet melodierne ”Flickerne från 
Småland” og mange andre udsat for orgel og savblad. Hertil Bo’s helt unikke 

sopranstemme, som præcist hele tiden ledte orkesteret ind på nye melodier. 

Heldigvis havde Kim taget saven med de fine tænder med, så tonerne var sprøde og 
vellydende, og på grund af det kølige sommervejr sitrede benene i forvejen af kulde, 

hvilket kun gjorde yderligere, at savklingen fik en ekstra fin vibrato. 

Musikalsk en oplevelse og på et niveau, som sjældent kan opleves i Musikhuset i Århus. 

Helt igennem en fin seance, som er under udvikling til det bedre, og vi glæder os til at 

høre duoen fremover, når de får øvet sig lidt mere.  

 

Politik igen 

I løbet af de sidste 15 år har Danmark haft 8-9 forskellige fiskeriministre. Dansk 

Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening har forsøgt at have en dialog med 

den til enhver tid residerende fiskeriminister, hvilket ikke altid er let. Fritidsfiskerne 

fylder ikke meget i ministeriets hverdag. Dan Jørgensen strakte en hånd frem til os og bad 
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de rekreative fiskeorganisationer om at gå sammen om at lave en vision for det 

rekreative fiskeri. Visionen blev venligt modtaget af Dan Jørgensen, hvis virkelige agenda 

var at skabe plads til især tyske fisketurister igennem yderligere begrænsninger af vore 

ældgamle rettigheder. Vores vision for det rekreative fiskeri havde ingen betydning for 

ham.. Hans mål var at skaffe flere turistindtægter til landet. Ham var vi ikke heldige med. 

Han røg heldigvis af taburetten ved valget, og Eva Kjær Hansen, som fulgte ham, holdt 

kun et år, før hendes taburet væltede  og tilsvarende for Esben Lunde Larsen. Vi når lige 

indenfor døren, får afleveret vor besked inklusiv forslag til bl.a. at skaffe flere 

turistindtægter til landet, så kommer der en ny person på ministerposten, og vi kan 

begynde forfra. Det er mildest talt frustrerende eller på godt jysk: TRÆLS.  Vi bliver ikke 

taget alvorlig. 

 

Formandsskifte 

Men helt uden sammenligning med de væltende ministertaburetter så takkede Carsten 

Fut af som fiskerformand fra nytårsskiftet 2017/18 og fiskerne takkede Carsten for godt 

arbejde i fiskerklyngen og som deres repræsentant i bestyrelsen for Kaløvig Bådelaug. I 

sommer og efterår har det knebet alvorligt med fangsterne, så det er nok udtryk for 

rettidig omhu fra Carstens side, at han nu viger pladsen og lader en anden komme til.  

En civil forbipasserende på Bryggen udtalte for nylig til skriverkarlen, at ”der er masser af 

fisk i vigen, for I fanger jo aldrig nogle”.  

Og den forbipasserende har jo ret i sit udsagn, selv om det ikke er helt dækkende. I lange 

tider fanger vi ikke noget, og andre tider er der fint med fisk derude. En enkelt dag i 

november landede Karl Ejgil, Anton og John omkring  150 sild på Bryggen, og de følgende 

dage blev der landet omkring 500 sild plus ål, små sej og en hummer. 

Der er altså ingen grund til at græde i suppen. Og bliver perioderne uden fisk 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 Nytårskuren den 30/12. Tak til Lis og Leon og de, som har hjulpet dem. Vi fiskere i 

Kaløvig Bådelaug har en fabelagtig Velfærdstjeneste. Lad os lige vise, at vi er glade for 

den /dem ved at give dem en klapsalve. 
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Valgkamp 

Og så var der næstsidste dag i 2017 lagt op til valgkamp om posten som fiskernes nye 

formand. Da Birgitte offentliggjorde sit valgprogram, var der ingen andre som stillede op 

mod hende. Hendes bagland støttede også godt op om hende ved at offentliggøre et 

stillerudsagn, som lød: 

”Jeg kan varmt anbefale Birgitte til fremtidig formand for fiskerne. Jeg har haft en 

personlig samtale med hende og foreholdt hende, at vor støtte er under forudsætning af, 

at hun begrænser sig til at fange 2 havørreder om året. Hertil svarede Birgitte, at det 

bliver intet problem”. Venligst  ….. Karl Ejgil 

Nu kan vi så se frem til helt nye tider hos fiskerne, hvis forkvinden gennemfører sine 

valgløfter feks. vedr. fiskernes fysiske og psykiske helbred: 

• Morgengymnastik og morgensang 

• Vinternøgenbadning for mandlige medlemmer 

• Krisehjælp ved iltsvind i bugten 

• Coaching ved modløshed for større balance imellem krop, sind og sjæl 

Eller vedr. udgifter ved fiskeriet: 

• Betalt toggergarn via klubkontingentet 

• Billigere havneleje for fritidsfiskere 

For slet ikke at tale om styrkelse af bådelauget ved at få Kystredningstjenesten til havnen. 

Fiskerne ønsker Birgitte tillykke med posten og håber på, at hun også vil arbejde på færre 

dage med vind fra Nord og Øst. 

---ooOoo--- 

Mon så ikke der kun er tilbage at sige tak for året 2017 til den afgående formand Carsten 

Fut og til Velfærdstjenestens Leon og Lis for mange gode stunder med fiskerbåde og 

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

på Bryggen. Og så er der jo også udsigten til en ny bestyrelse i Kaløvig Bådelaug, hvor 

vores Birgitte vil have plads. Den kan sikkert også trække flere fisk til Vigen. 

Knæk og Bræk! 

13. jan 2018 - Ejvind  
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