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Fangstrapport
Vi har måttet vente længe på
fiskene dette forår.
Den sidste måned er der fanget
sild, lidt makrel og en del mørksej. Skrubber er der ikke mange
af med mindre man har kendskab til ”et godt sted”. Tidligere
års almindelige udbredelse i vigen af skrubberne har ikke fundet sted endnu. Krabberne er
fortsat en plage.

Ovenstående foto viser fangsten
en rigtig god dag midt i juni måned. I alt var der 40 mørksej, 2
skrubber og en knurhane i et
sæt.

Bekendelse
Jeg har holdt billeder tilbage for
fællesskabet - Jeg har fortiet
sandheden !!! Jeg har ikke taget
Epo, men alligevel søger jeg
syndsforladelse. Nu da vi har
fået en ny rød regering må
sandheden på bordet. I tolerancens navn, må selv vi fiskerne, tilpasse os det frie
religionsvalg og kønnenes ligestilling :
Søren, er begyndt at bede med
hoved vendt mod Mekka.

Anton er blevet sat på plads af
Tove.

Iflg. Jørgen Bjerregård skal man
nu ind på rigtig lav vand og
sandbund for at fange skrubber.
Her er krabbeplagen heller ikke
så stor.
Knæk og Bræk!

Undskyld! Birgitte Forkvinde

Vild med Vand

Der var gang i fiskefrikadellerne, fadølsanlægget, fiskedammen med videre, da Kaløvig
fiskerne fejrede ”Vild med
Vand” den 25/5 2019 på Bryggen. Børn og forældre klumpede sig omkring fiskedammen,
hvor børnene og vel også nogle
forældre lærte, hvordan levende fisk, krabber og hummer ser
ud. Fiskene blev også klar over,
at det ikke kun er fiskere, som
kan lide dem, men også børnene er store fans. Aldrig er fisk
blevet kysset og krammet så
meget på Bryggen i Kaløvig
Bådelaug. Tre kaptajner med
besætning sejlede rutefart med
børn og voksne. Der blev fisket
og snakket med alle gæsterne,
som så efter landgang kunne
fortsætte deres studie i fiskeriets hemmeligheder på og ved
Bryggen, hvor Jørgens lille
smukke fjordkuttter lå langs
kaj og udstilling af fangstgrej
var spredt ud. (fortsat næste
side)
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Vild med Vand (fortsat)
Propagandamateriale lå klar
til uddeling og de, som tvivlede på sandheden i fiskerhistorierne kunne selv overbevise sig om deres rigtighed
ved at studere fotoene ophængt på toggegarn af rekordfangsterne de seneste
par år.
Vejret var med os, vi blev
godt besøgt af publikum og
der blev udsolgt af de gode
varer fremskaffet til lejligheden. Det var en god dag.
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Drama på åbent hav
”Livet på Bryggen” er bekendt med et drama på åbent hav

med deltagelse af flere fiskere fra Kaløvig Bådelaug. Lad det
allerede nu være kendt, at dramaet p.g.a. især én fiskers
overblik og resolutte indsats endte lykkeligt. Men nu til episoden, som den er blevet refereret til LpB’s raporter.
En solskinsdag i april, hvor det blæste kraftigt fra syd med
vindstød, der nåede helt op på 4 -5 m/s og med voldsomme
bølger, var de 3 fiskere Lange John, Anders og Leon i fartøjet ”Gnavpot” på jagt efter sild i Kaløvig.
Pludselig oplevede John kraftig modstand i linen, og efter
nogen kamp dukkede en søanemone på godt 5 cm og med
noget langhåret sjask op til overfladen. ”En brandmand”
råbte John advarende til Anders og Leon. ”Tag den af, Anders. Tag den nu af, Anders”. Men nej, Anders var alt for
travlt optaget af sit eget fiskeri, så den uheldige fangstmand
måtte selv træde i karakter.

John

Med et par kraftige gummihandsker fik han sig strategisk
placeret i forhold til bæstet, og med megen forsigtighed fik
han fat med det yderste af pegefinger og tommeltot i kalorius. Med en heroisk indsats fik han den vristet af krogen og
lempet overbord tilbage i havet, hvor den ikke kan gøre
skade på noget menneske.
En synlig lettet John kunne nu se tilbage på kølvandsstriben, hvor bæstet var forsvundet, afføre sig de orangefarvede
handsker, og vendte sig så mod skibsføreren Leon og bekendtgjorde med eftertryk: ”Nu vil det være fint, hvis DU så
lige vil sejle hen over et par sildebuler”.

Anders

Dramaet var afsluttet uden tab af liv eller materiel og roen
var genoprettet på ”Gnavpot”.

Leon
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Fra fotoalbummet

Forkvindens kutter klar til
sommeren

John som legeonkel

Liv på Bryggen

