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Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 24. feb.  i Greve 

Borgerhus Kl. 9:30 

Erik Aaby Hansen vil fortælle om at 

være vinbonde i Danmark. Erik har 

selv vinstokke i Hedeland. 

Referat fra HC2 mødet den 17. februar 2020 

I dag havde vi besøg af Claus Olsen fra Mosede havn. 

Claus lagde ud med at fortælle om sin opvækst i Fakse Ladeplads, hvor 

hans far ernærede sig som fisker. Claus fortalte hvordan fiskeriet i og 

omkring Fakse Ladeplads udviklede sig og blev en ledetråd for andre 

fiskere i Danmark. Senere flyttede familien til Køge, hvor faderen 

fortsatte med at fiske. På dette tidspunkt i begyndelsen af 1950erne, var 

det små joller som man brugte til at fiske fra og man fiskede efter 

”blank” fisk såsom sild, makrel, ørred etc. Senere fik man større både og 

begyndte at fiske med bundgarn og ruser, der blev sat langt ud fra 

kysten. I disse bundgarn fangede man primært ål som var på rejse fra de 

ferske floder i den Botniske bugt og Østersøen til deres gydepladser i 

Sargassohavet.  

Claus fortalte at ålen begynder sin tilværelse som nogle små pileblade i 

Sargassohavet. De driver derefter med strømmen nordpå til henholdsvis 

Nord Amerika og Europa, hvor de udvikler sig til små Glasål, som er 

helt gennemsigtige. Disse små Glasål søger op til de ferske vande i 

Danmark og hele vejen op i den Botniske bugt, hvor de lever i 

ferskvandet de næste 12 til 14 år. Man ved ikke så meget om ålen og 

hvordan den vandrer og gyder, men man mener at ålen derefter søger 

tilbage til Sargassohavet for at gyde, om de når så langt, er stadig en 

gåde vi ikke har svaret på, selvom Galathea ekspeditionerne flere gange 

har forsøgt at finde svaret. Når ålen forlader de ferske vande, vokser 

deres gat sammen og de kan derefter ikke indtage føde. Det betyder, at 

de bliver nødt til at flyde med strømmen om natten når det er mørkt og 

gemmer sig på bunden om dagen og om natten når der er fuldmåne. Hvis 

de skulle svømme, ville de dø af udmattelse når de ikke er i stand til at  

indtage føde. Strømmen fra Østersøen går op i Øresund, men en del af 

vandet bøjer af ved Aflandshage på Amager og tager en tur rundt i Køge 

bugt, sammen med ålen. Derfor er det muligt at fange så mange ål her i 

Mosede. 

Claus fortalte også hvordan han i sine unge år kom til Canada vi 

Grønland. Her blev han involveret i et fiskeriprojekt højt mod nord, hvor 

man skulle finde løsninger på, hvordan de lokale Inuitter kunne forbedre 

deres muligheder for at overleve med moderne fangstmetoder. På grund 

af ekstremt tidevand på op til 17 meter, kunne de normale bundgarn ikke 

anvendes. Derfor udviklede Claus et flydende net der kunne følge med 

tidevandet op og ned. Denne metode blev senere udbredt i det meste af 

Danmark. Claus lærte et motto af sin far, ”skab det selv, i stedet for at 

brokke dig”. Ingen tvivl om at dette motto altid har fulgt Claus, der altid 

har fundet på snedige løsninger til de problemer han er stødt ind i. Han 

giver aldrig op! 

Super spændende at høre om Claus liv og fiskeri, jeg er sikker på at vi 

alle blev meget klogere på fiskeri. (ref. Geert Lehmann) 

HC2 møde den 17/2 2020 

I dag var vi mødt 36 HC-mænd op. 

Selvom det er vinterferie 

Claus fortæller om livet 

som fisker i Mosede 

Claus beskriver hvordan 

bundgarn hænger i bøjer 

surret neders til pælene.   

Greve Museum 10 mar. kl. 11:00. 

MobilPay 42 54 69 46 til  

Poul Erik Christensen. 

Arrangement pris 125,- Kr. 

 

Blylodder beskyttet 

i brugt bilslange 
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