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Indhold: Til Medlemmerne. - Om Alllen I. 
Havfiskeriets Udvikling. - nen hvide Kutling. 
Mindre Meddelelser. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm-
2 B Stuen, Ol' aabent fra 9-11. Redak

tøren af Medlemsbladet træffes tlcHurlen i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Til Medlemmerne. 

"Dansk Fiskeriforening"s M!~d· 
lemmer have :tllerede gennBlu de 
sidste N mnre :tf "Fiskeritidende" 
faaet Underretning om den nu ind
tra.adte Forandring i Bestyrelsens 
Forhold til Medlemsbladet og i dettes 
Redaktion: Fra Nytaar findel' i denne 
Henseende det naturlige Forhold Sted~ 
at Foreningen ejer og udgiyel' sit eget 
Organ. 

Bladets Spalter staa aaonp for 
enhver Artikel, SOIl1, holdt i Pil 

sømmelig Form, skønnes at have 
Interesse og Betydning fol' et hvilket
somhelst Fiskerispørgsmaal, og saa
danne Artikler modtages med 'l'ak, 
fra, hvad Side de end komme, hlot 
de bidrage til at hste et klarere 
J ... ys over en Sag eller til at skaffe 
en frugtbringende Diskussion i Stand; 
thi mange Sager trænge endnu til 
at stilles under nye Synsvinkler og ses 
fra. nye· Synspunkter, og mangt et 

Spørgsmani af Vigtighed er endnu 
san. uklart, n t grundig Drøftels(J O!! 
saglig Disknssioll el' haade rmshlig 
og nødvendig, sa:wist som llptop dette 
fol' en stor Del hetinger rore Frem
skridt i OpfattplRPIl o~ ]<'o1'sta:1<'ls<>11 td' 
ethvert mel' pIler mindre dunkelt 
Prohlem. Redaktionens Opga \'(j slml 
vær\:' til (>lIh\,('1' Tid :11 lwstræhp sig 
for at bidrag\:' sit til Sp01'gsmn,n lenes 
Belysning. 

~laatte Medlemsbladet vind" (}<>11 
AnerkelHlelse ikkl' alelH' for ædig 
Vilje, men ogsan, for nyttigt Arhejde, 
SOllI Foreningen spIr hnr tiltnmgpn 
sig fra alle Sider! J Fortrøstning 
hertil gaar Redaktionen til sin an~ 
syn rsfllld(~ G;ernillg. 

Om Aalen. 
Af P. Willumsen. 

1. 
Den }i'isk, del' har størst økonomisk 

Betydning for \'01't Lamt haade fordi 
den heskæftiger tlf' fleste Polk og illd
bringPl' de fleste Penge, er ntddsomt 
Aalell. Der fiskes efter den hele 
Aaret rundt, sel \' 11aa1' Isen uækker 
Vanuone og forhydel' næsten alt andet 



Fiskeri; der fiskes efter den llled de 
lllest simple og primitive Redskaber
Aalejærn f. Eks. -~ der kan erhverves 
for nogle faa Kroner, og som derfor 
kan være i selv den fattigste Fiskers 
Haand, og der fiskes efter den llled 
kostbare og indviklede Garn -
Ruserne snilde Fælder, ved hvis 
Indretning og Bl'ug Fiskerens Op
findsomhed og Agtpaagivenhed stræ
her at ovel'gaa Aalens SllPdighed og 
Forsigtighed. Der fiskes efter den 
med Kroge, og J<'iskeren, der selv 
sjældent er Gourmand, men spiser, 
11 n\,(1 han kan faa, uden at fortryde 
paa, Olll hans Livret ikkP hver Dag 
kommer paa Bordet, han lægger her 
sit Hoyed paa det omhyggeligste i 
Blød for at udspekulere, hmd der i 
Øjeblikket kan være Aalen behage
ligst at nych, , Ol! hvor han saa skal 
skaffe dette fra for at sætte det plW 

Kl'ogenesom Imitation. Den fiskes 
endelig i Vod, dette snedige Apparat 
der stille og lydløst kommer listC'Jl(le, 
hVOl', ligesom ved Løyens Hule i 
Fabelpn, alle Spor føre indad, lllen 
ingen ud igen, og SOIll især overlister 
de unge og mere uerfarne Aal, medens 
lIe gamle pan. en eller anden Maade 
aIlP}1':tren og forstaa at undgaa den. 
AnIen kan gIrede ved at være 
H,l:wt o~ yndet, bande af Køber og 
Sælger - den første tænker paa, 
hvor godt den smager, og den sidste 
}Jau, hvor godt dpn bliver betalt -; 
h'ods det, nt den er en gntadig Rov
fisk, der fraaser i andre Fisks Yngel 
og især el' en Slikmund efter deres 
Rogn, tænker Illan dog næsten aldrig 
paa den dl'rved voldte Skade, men 
trøster sig med, at Aalen, der i 
Reglen er i god Pris, selv lllaa betale 
Gildet. 1\Iaash> man endogsaa, uaar 
man stadig - og vist ikke uden 
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Grund anføn>r mod Voddene, at 
de ødtdæggp Rogn og Yngel, lidt n·l 
megt·t glemmer, at saa fange de pna 
den anden Side en Masse AaI, rist
nok en af de \'æl'ste Røvere hlandt 
vore Fisk, haade i det snlte og det 
færskP Vand. Man glemmer, at disse 
Aa1, Olll de hanle fa,aet IJov til at 
nere pau fri Fod, vilde have fortæret 
langt merf' hn;HIe af Rogn og Yngel, 
end det Vod, der fangede dem, kunde 
0(ldægge:· hvilkf'll ::\Iasse Silderogn, 
f. Eks., og hvilken Masse Sildeunger 
blivf'!' ikke hvert AuI' slugt af Aalene, 
fol' ikke at tale om Rejerne. At fnllgp 
Yngelens Fjendpr er dog \'el ogsaa 
en Ma:ule at frede om Y ngplen paa, 
\-el saa virksom som nogen anden 
:\bad(·, der hidtil er kOlllmet frem. 

Man sImide tro, n,t en Fisk, df'I' 
forekolllnwr i saa stort Antal Indi
vid(·!', dpI' har ell sna stor ndhredels(>~ 
som f:Lllges Ill'le Aaret, bpskæftigPl' 
lllall~p Hænder og spisf's -af ('ndnu 
flere Mlln(k, skuhlp være kendt saa 
fuldsta.'lldigt, at dens Naturhistorie, 
(lens IJevevi" og Valler, dpns Yngle
forllOl<1 osv. osv. var som ell aaLen 
Bog; men, mærkeligt lIok, pr dettl! 
slet ikke Tilfældet. Aalen har hid
indtil forstaaet, langt bedre f'ud nogen 
anden af vore Fisk, at hylle sig selv 
og alle de ovenfor berørte J<"orhold 
ind i et tæt Slør; baade Videnskabs
lllænd og I,ægfolk have fra uminde
lige Tider og rundt om i hele Verden 
stræht at løfte Sløret, men dette er 
langtfra endnu lykkedes fuldstændigt, 
Man har ypl for j~rholdsvis kort Tid 
siden*) mlfundet, hvilke Aal der V:Lr 
Hunner, har erkendt Rognsækkene og 
set dem fyldte med utallige bitte 
Blltaa Rognkoru; man har senere 

*) Se "l:'iskel<itideJJ.de" 1891, Nr. 50-51· 



fnndet Hannerne, meget mindre end 
Hunnerne det sædvanligp }<'o1'
hold hos Fiskene -, mou Jllall har 
endnu aldrig, idetlllindste Haavidt mig 
Iwkenc1t, fundet en fuldt "gydeb!rdig 
HUl1:tal eller Oll Halt lUod tilsvarende 
ljdvikllng ttf Mælken. 

l\hn tror [tt vide, at den blanke 
AllI er Aalen i Yngledmgt, lllen lllan 
har aldrig fundet den fuldt færdig til 
Yngling; man tror, at Aalen ikke kan 
yngle i Ferskvand, Illen Illan træffer 
undertiden Aal paa Steder, del' næsten 
ganske udelukke Muligheden af Ind
vandring fra Havet; man tror, [\t 
Gydningen og Befrugtningen foregaar 
i Havet, men Illan har aldrig fundet 
en Yngleplads. 

Og man har aldrig set en Aal, 
der var færdig med at gyde*), man 
har aldrig set nyfødte Aaleunger 
og man har endelig aldrig set, hvor 
de udvandrede Aal blive af, sna del' 
er Hemmeligheder nok, disse Fyre 
endnu gaa og gemme paa. 

l disse mim' Artikler skal jeg imid
lertid kun pege paa, hvad man ad 
praktisk Vej kan komme til Kund
skab om angaaende denne Fisk saa
velsom Fangsten af den. 

Næringssorg synes Aalen aldrig 
at kende. Vandringer for at skaffe 
sig ]'øden, som andre Fisk undertiden 
maa foretage, befatter den sig aldrig 
med. Om Vinteren borer den sig ned 
i Bunden, dybere ned, jo koldere 
Vandet bliver, og her kan den ligge 
begravet i Maaneder, uden tilsyne
ladende at tage Næring til sig og 
uden alligevel kendelig at afmagres. 
I ]'jordem' og Ilede i V Ol'(' sydlige 
Sl1laaxande, dN gaar saa Aah>sla.ngp
riet for sig, pl\tm} fm 1had, hvis 

*) :Se "Fiskeriti,leude" 1!:!!1l Xl'. 51 p.418. 
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Vandet er aabent, eller paa Isen, 
om det er lagt til. Saa bliver der 
mange Fislwre; Haandværkere, Ar
bejdsmænd, Sømænd og andre tage 
Aalejærnene frem, og overalt ser man 
travl Virksomhed ude paa Fjorde og 
i Smaasunde. Hyer Mand har i Reglen 
on lille Kasso med til sin Fangst, 
saaledes indrettet, at den fangede 
Aal yod et rask Ryk i Jænll't glid!'r 
direkte fra dette og i Kassen; Aalelle 
ere, trods den ofte maanedlallgp }<'aste, 
feelo og velnærede; de synps kun a t 
føle sig generede af Kuldt'll og af 
deres Saar. 

Henad Foraar!'t kOlllmer Aalen 
højel'o 'Og højere op af BUlH\(.ns Dynd 
og yover sig tilsidst IH' It frem. En 
Del af dem - iSlor mærh,s det, hvor 
Vandet er salt og brpdt, saa der er 
Søgang synes at lide nf en Hud
sygdom; do eric' dOl'Hke og Here af 
dem dø bort. Men alle de andre synes 
nu at møde med en god Appetit, og 
det varer længe, inden denne er til
fredsstillet. }<'ornden Aalejærnet, der 
vedbliver at yæro i Brug, sættes der 
nu Kroge ml, og; der :slæbes med 
Vod, hvor Fiskeriloven ikke forbyder 
det. Krogfiskerne have det ikke sall, 
næmt, thi Aalen lader sig ikke altid 
nøje med samme Slags Føde Iwer 
Dag. Den kan undertiden bide godt 
paa Reje, men saa kan der komme 
Tider, hvor den ikke gider røre disse. 
Man har undertiden troet Aalene helt 
forsmndne fra dette eller hint Sted, 
naar der ikke var en eneste mere, der 
bed paa Krogene, men saa viste det 
sig ofte, at det blot var Forandring 
af Agn, der skulde til. l de seneste 
Aar er det hlevet moderne at bruge 
saakalupt ,Jevel1dp Agn ". og der har 
i He~rpn væn·t Anillok, hror dellne 
Ret har :stalLet paa ~pisesl'(lleJ1. 



"Levende Agn~' Cl' smaa Aalekvabber 
og Kutlinger - i Ferskvandene Hor
ker og Smaaskaller -," som man 
holder levende og ikke spidder paa 
Krogene, førend disse sættes ud med 
det samme. Tilmed befæster man 
Krogen saa yderligt i J;'iskells Kød, 
at den kan leve i nogen 'rid; det er 
ikke frit fol' at være Dyrplageri, men 
Aalen synes, som sagt, meget godt 
OIll Metoden. Og dog kun, efter hvad 
der siges, saalænge den el' ny paa 
et Sted. Herhjemme el' den forholdsvis 
ny overalt, men Tyskerne lllelle at 
kunne paavise, at ogsaa af denne 
Agn bliver Aalen ked efter 4-5 Aars 
Forløb og saa sk~d der igen gaa en 
Periode af flere Allr, fm' den atter 
kan komme i Mode. 

X aal' Tillen er skn,det frem, saa 
Voddene maa, bruges, ville diss" ogl-iaa 
have deres Part af Byttet LønHlS 
Part, kan lllan sige. Dette Redskab 
er ikke gammelt i dansiw Fiskemnde; 
Haandvoddene yel lIok tihlels, lllell 
Slæbevoddene ikk". Dp første Haand
vod kom til Køhenlmvll, saavidt vides, 
i Aaret 18:30; de kom fra . Jylland, 
hvor der - især i LimtJol'llen -
brugtes Vod længe føl' det ovrige 
Land kom med. De kaldtes i Køben
havn for Pulsegarn, og Fiskerne. del' 
brugte dem, kaldtes Pulsere; del' 
fiskedes AltI, SkI'ubbel', Smaatorsk 
og sligt Illed dem omhing i Kalve
boderne og nord for Byen, llleH dl' 
tiltrak sig liden Opmrerksolllhed. 

Saa, i de første Altr af Halvfjel'll
serne na,wde det tyskt, Slæhemcl 
"ZeeseH" - til Danmark, og dpt fOl'
stod bedre at trænge sig frem. Por
fatterelI af disse Artikler traf netop 
sa.mlllen med nogle af Pionererne for 
den Il~ Indu:;tri. Det val' nede mellem 
Sjælland, 'Møen n~ Falstpr, de lan 
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og fiskede. Fartøjerne vare tyske, 
Garnene vare tyske, og Folkene vare 
tyske; efter Sigende var Redskabet 
hl even forbudt i deres Hjem, og saa 
y,tre de tyede op til Danmark, dpl~ 

var det ikke forbudt. Der fandtes 
dog en dansk Mand i hvert Fartøj -
saavidt Vare de alt kOlllne -, og han 
fik Skyld for at være Ejer af det 
hele; den stakkels Mand var i Reglen 
helt konfus ved pludselig at se sig 
saa formuende. Der fiskedes Aal i 
Mængde og Metoden fandt snart 
Efterlignere blandt vore egne Fiskere. 

HYis del' dengang var af Rege
ringen bleven nedlagt et absolut J;'or
hud mod Brug af disse Slæbevod, 
:-;aaletles som der nu ofte høres frem
sat Forlangende om) saa vare de 
vistnok gl1lwde hort igen, som de vare 
komne, faa havde kendt dem og færre 
ha yde sa met dem. J eg tror heller 
ikke, vore Fiskere derfor havde været 
værre stillede j tier havde kun været 
færre af dem, thi Slæbevoddet har 
skaffet Standen stOl' Tilgang fra 
andre St:.ender: Daglejere, Haand

værkel'e. og Søfolk. Og tIe faste Red
skaber havde været en af deres far
ligste Fjender kvit - Illaaske ogsaa 
hist og her Sejlløbenes Prikker -, 
derom kan der ikke disputeres. 

Men der skete intet l!~Ol'bud, og 
15-16 Aar senere talte denne Ar
tikels J;'ol'fatter Ilede i det lille Raagø
sund nogle og tredive Vodslæber
fartøjer, i ,Farvandet nord for Band- . 
holm 88 saadanlle og i det sydlige 
UlfsUlHI 67 - llled andre Ord: Slæbe
voddet hører DU hjemme hos os. 



Havfiskeriets Udvikling 
fra Frederikshavn og noget 

af 'dets Forhistorie. 
Ved S. Klingemann. 

Fiskeriet her fra Fredel'iksham og 
Omegn har Aurhumlredet igennem 
været temmelig betydeligt; Byen be
boedes oprindelig kun af l!"1iskere og 
hed, som bekendt, før den 1818 tik 
Købstadsrettigheder, Fladstraml. l 
Aarene fra 1850--1870 blev For
sendelsen af Fisk herfra alene be
sørget af Kvaser - Fartøjer ude
l ukkende indrettede til Transport af 
levende Fisk -; del' bley for største 
Delen kun købt og solgt Rødspætter, 
da de øvrige Fladfisks Betydning som 
HandelsYare endnu ikke nu' kendt 
uf Fiskerne. Fangstfartøjerne mre 
aabne Baade af 2-4 Tons Dl'ægtig-' 
hed, og Fangstredskaberne den Gang 
vare hO\'edsagelig Bakker; llogle af 
de mere \'elstillede Fiskere havde 
ogsaa N edgal'Il) FIJndergal'll, til et 
eller to Udsæt. Fangsten var for 
største Parten Rødspætter, som for 
det meste aJsattes til Kvaserne, ogsaa 
Kuller og Torsk, som hovedsagelig 
solgtes til Beboerne hel' i 0st-V end
syssel. Arbejdet ved Fiskeriet val' 
besværligt, og Fiskerne vare i deres 
:.tttbne Baade stadig udsatte for Vejr
ligets Omskiftelser; pall, Havet skulde 
de gæl'lle hver Aften og ilalId med 
Fangsten om Morgenen; men dermed 
var det værste maasko endda ikke 
overstaaet, thi nu skulde Fangsten 
sælges; der rar ingen faste Købere, 
Fiskehandlel'e, til h\'em den kunde 
afhændes, IlIen Fiskeren maatte selv 
køre Byen rundt fra Butik til Butik 
for at byde Fangst.:,n til Salgs til 
Bønder og andrp IJysthavendf', de 

5 

kunde træffe; som Regel endte 
l!'iskerIw saa paa r{'ond Illed Fiskpne 
i en KUlT, o~ hel' stod nu tIe M:t'IHl, 
der Xattell igennellI llllnle været paa 
Hawt, og drev 'l'iden }1('1I i Slud. 
Regn eller klingrelIlle Frost, og Illall 

kan ikke undre sig 0\'('1" at Brænde
rinsflasken, dl'r om Xatten ofte hh,\, 
benyttet fol' at stive op under Ar
hejdet, endnu oftere gik l'lllldt uIHler 
l!'iskernes Ophold paa 'l'olTet. Solgtps 
der saa en hel eller hnh SlH!S Fisk 
til en LaIHlmand, og Prispn ml' be
stemt til 12 Skilling ellpr 1 :Mark, 
\'ar del' SOIll Reg('l den Betingelse 
stillet, at Køberne skulde gi \'e ell 
Imh Pægl i den nærmeste Butik; der 
herskede endnu den smukke Skik, 
at enh\'er KobmalHl ral' Værtshus
holder, og nH:'gt>t ofte saa Illan i Ru
ti kerne lige sna mange drikkende og 
fordrukne SUQjektcr som egentlige 
KøhlllandskulHler, og de førstnævnt!' 
hang \'ed og over Disken det moste 
af' DagelI, medens de sidstnæVllte dog 
stadig H.'xlede. Havde Fi~kcl'lIe nu 
af Køberne som "Lilwh~i faaet ('n 
Del halve Pægle rammet i sig, saa 

der eml videre bagefter en stor 
Del af de møjsommeligt erhvcnede 
Skillinger til Brændevin, inden hall 
i mel' eller mindre drukken 'l'ilstand 
kOlli hjem til sin Familje, ødelagt 
paa Legemet og som Regel kun med 
et ringe Beløb i Kontanter. Dette 
var indtil 1871 omtrent en Fiskers 
Lod her) og faa \'are de Fiskere i 
FrederikshaVIl og Strandby, der førte 
et nogenlunde ordentligt Liv og he
nyttede Fortjenesten til Familjens 
Tarv og til Anskaffelsen af gode og 
tidss\'tucnde Redskaber. Vort andet 
herliggende Fiskerleje, Bangsbo
strand, var heldigere stillet, en stor 
Del af d(~ der bOPlIdt" var bpskæf-



tigetved K vaserne, og blandt Fiskerne, 
var Bræmlm'insdl'ikkeriet ildn' ima 

overhaundtagemle som i Frederiks
havn og Strandhy; Resultatet \"al' da 
ogsaa det, at Fiskt'rIll' i Ihngsllostralld 
n1re ret yelstaal'lldl', :lnSl,te 1\fælld, 
medens der i Frederiksim \"Il og 
Strandby desræl'J'l' den G:Ulg kun rar 
ganske falt rudtagelspr, paa hvem 
de n~ernt() Ord kunde tlllYP]II!t's. 

(Fortm,ttcs.) 

Redebygning hos den hvide 
Kutling. 

Don lille Fisk, som Prof. Kroyer 
kalder den hYide Kutling, er en nær 
Slægtning til (h'n af .Fiskerne rel
kendte Smorhutting, Illeu el' het:ple
lig mindre end denne, kun 8-4 11m. 
lang, og SOUl Navnet tydm' Ima, meget 
lysere end Smorhuttingell, den "sorte" 
Kutling. Om denne lille }i'isks 
mærkelige Vaner i }i'orpbntnings
tiden Cl' der iaar gjort nogle Iagt
tagelser yed det biologiske Labora
torium i Roscoft' paa NOl'dvestkysten 
af Frankrig ved Kanalen, Iagttagel
ser, del' tildels iøvrigt i Fjor og i 
Aar ere gjorte ogsaa ved den danske 
biologiske Station. 

N aar Kønsdriften begynder at 
minde Hannen, søger den sig en 
større tom Muslingskal, del' ligger 
pau Sundet med Hvælvingen opad; 
forøvrigt kan lIen ved at skJdp sig 
ind under on Skal, del' hviler pan. 
Rundingen, og gøre ('II pludselig 
kraftig Bevægelse, godt vælte øn Sn.~L
dan OUl og selv anbringe den ptLa 
den rette Maade. Hal' (h~n faaet ell 

passemle Skal, kryber (\pn ind undpl' 
denne, driver ved hastige Rerægolser 
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af Hil len Sandet hort under den, 
sla~bl'l' Sillaasten og ligllcnt!c ud med 
~IUlldl'll og bver i:iig saaledos et 
Opholdssted, i:iOlll den derefter paa 
fo)gende l\Iaade so ger at skjule for 
uredkollllllplllh'. Deu stille!' sig on'n
on:ll' Skallen ug skJt!Pl' sig ved kraftige 
Shtg Illed HalpIl og Brystfiunerne 
hastig frellll'fter; denet! hvinles 
8aIHIl't i Vejret hagn~d dl'll og falder 
atter Iled o\'cllpaa Skallen. Efter at 
dPll gl'ntagne Ciange lmr foretaget 
dcnue Manøup, er Huset fuldstændig' 
gemt af en lille Sltndhøj, idct kun 
l'1l lille A,Lbning f\jrer ind til det 
indre. Ved deu hyppige Smutte n ml 
og ind af Aalmingen bindes Sandet 
Stllll!\len ved }<,i!Skens Slim, sau. at 
Indgangsdøren dened hindres i at 
styrte samnwn. 

Nu er Heden lavet, nu gælder det 
Olll at faa en Kone. l denne Hen
sigt kOlllmer Hannen ud, S\'OlllllJer 
ilfærdigt hen til en Hun, puffer 
og skubber til deullled Snuden, .-ender 
om og SVOllluwr heil imod Heden 
ligesom for at vise Vejen; det er 
imidlertid ik1,e sikkert, at Hunnen 
følger den første Indhydelse, og selv 
0111 den ogsaa behellllller sig til at 
gaa illll og bes~ Lejlighmlen. hænder 
det ofte, at den svømmer bort, skønt 
Hannen søger at hindre dens Udgang 
ved at gøre sig saa bred og tyk som 
muligt llled Brystfinnerne strittende 
ud til Siderne. - Iagttageren, Dr. 
Guitel, sa:1 en Aften, h.-orledes en 
Han saall'des ikke mindre end 78 
Gange nw,atte gaa ud af Reden og 
HH:! Gange maatte gentage sit }i'rieri, 
før det l~fter tre Timers Anstrengelse 
endelig lyldwdes at finde Bønhørelse; 
ug det uagtet den sandelig gør sig 
U mage fOl' at htge sig godt ud i den 
skønnes øjne. Hrer Gang Hanuen 



nærmer sIg on Hun, blin'r dens 
Farver pludselig klarere, d('n rejsc}' 
sin Rygfinne, hærer H oved(,t i Vejret, 

gaber med. Gællrlangene og pr san 
ivrig, at den I'JstPl' on'l' hele Krop
pen; dens Anndedl'æt hli,'er hastigt 
og fehrilsk, dpn iler hen til RedpIl, 
og trækker gentagne G:mgp 
hurtigt ind i Hnlen flom for at hyde 
Hunnen træde ind()nfor. Xaar HUllllPIl 

pudplig er redt"~ heg~'llder Æglæg
ningen, ulldp!' hvilke'n dpn wudl'r 
Bugen mod Loft('t. i!let dpll holder 
sig fast ull'd !lp til Pil Sng('skil'p Olll

dallllNlp Bugfinner: /EggellP kl:pbpfl 
fast \,pcl slihl'igp Trnade, der storlnH'l' 
i Vn ndet og dn lllWl' som pt:N eh':prk 
I'ecl «Pil lH'derste ErHlp af 1:'(~gget. 

N:ta.l· et rist Antal .1<~g el' lagt, hytte' 
DYl'pnc Plads. HUllnen la'ggel' sig til 
Ro pan RnlHleL og Hanll!'1l 1:';.\'<1<>,)' 

sill ]\lrelkr ud OV('l' <Ip fnstha'ftedp 
Æ~g; saull'des skift!' Rollpl'lw flcrp 
Gang(' i Løhet :I f ('U dIp!' to Timer. 
til ailI' /Eggen(' ('l"(' lagtp og b(~frug
tNIe, Derefter forlader H lllllwn 
R('den for stedse, men Halmen Jllaa 
hliwl tilbage og vogte Reden, da 
ellers Rejpr og andre Dyr vild I' op
søge og a~dp 1-Eggellc; deslHlen man. 
dpn v('tI Benegelser med H:tle og 
Brystfinner søq1:P fol', at ('n frisk 
Vand strøm stadig skyllHr !H'Il orer 
Æggene, (b dissp ('llers \'ilde rHfLdll<'. 

Drin'r man en Hall hort fra sin 
Red(', vpml!'r den ufpjlbarlig tilbag(' 
og indtager sin gamle Stilling foran 
A abni ngpn: hytter mH Il SknHen llwd 
en anden, \'arpr dpt ikl-[P længp, inden 
LUllIskpriet er opdagH, hvorpau 
Hallncll gi \'('1' sig paa OpdagPlsC' og 
ikke hdnH'r, fol' Reden er fundl'I1, 
og skulde delllw imidll,did nere op
tag('t af ell anden Han, viger den 
retmæssige Besidder ikke tilbage 
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for en mSPIHlp Kamp med det ]'01'

llwul at tilhng('('I'obre sit Hus og 

H.iPlll. 

Mindre Meddelelser. 

Til Efterfølgelse. Drn lob lp 

}l'iskprifOl'()lling for Kulhns og .Jæg('J's
pris, dpI' llll tre11!'r 1)0 MNllellllllP!'. 

afllOl!lt (l('n :27. Dpchr. Pil Gen('rnl
forsamling lll('(l p,wfcllg(mdo Diskus
sioH i KlllhllS Kro, hvor (lpI' mlgtC's 
Pil B('stF(·lsp pa.a, syy )f(,(llPllllllPr og 

vl'dtogt's 1,0\,(', stelllllW!Hle med d('t 
"Udkast til T,o\'(~ for T,okalfiskeJ'i
fOJ'C'llingpr", som nll(h's i "Fiskeri
ticl('IHI,," X r. 15 fol' lHHH. Til For
mtl.1I<I ogl{epneselltallt valgt!'s flll'. 
La'l'pl' Bl'a11l11l('J'. til KnssPl'pI'e for 
Klllhus og Kedpnlmaby henholdsvis 
Fiskp!, p, Ha.lIspn og Fisker H. Lars('ll, 

En Nytaarshilsen til "Dansk 
Fiskeriforening". "T fvirsf(' Halvdel 
af f3eptembpr ;\1a:uwd havde jPg", 
skrin'!' };'jslæl' N. 0Is(,1I, Stadshmdf', 
,,(len FOl'lHijelsp i Lfihet af lIog1p 
Dage at træfl'p pau af For
ening!'lls m<lugeføddede Prot('geer. de 
i ]'orS011l111erpl1 189\ nord for Omø 
uds:ltte HlIlllllJei', .J eg fandt dem 
SUJ1lIllPn Illed t1.('r(' til Dpls skambidte 
Fisk i 'foI'skel'mwr, som jPg lmnl!' 
staaPlHle i Ollrøsulld, saa det er et 
SpørgsmanI, Olll jeg vil være viden' 
gln.d ved flere af dpll Slags Besøg: 
de syntes at befinde sig i bedstp Y<,l
ga,}('mk, 11Ien vare dog nogpt dvaskp 
i dHPS Bl)vlPgelser p:w. tørt Land. 
D(, to BksempllU'el' fu.ugedes tæt Hord 
for Omø, de to andre helt inde i 
Ourøsund, en bar endnu Rogn, de tre 
andre havde derimod ingen paa sig, i' 



Frederikshavn, den :3 .. Tan. 1892. 
V pjrliget har i den sidst forløhne 
Uge Imvt en lllpget ul'Olig KlLraktpr 
llled ganske pnkelte Fiskedu~e, og 
paa Grund af Fallgstperiodernes 
kortf' Varighed har Udbyttpt særlig 
af Rødspætter ikke været viderp be
tydeligt. Rødspættefiskeriet pr hoved
sagelig 1>lerpn drevpt paa Herthas 
Plak o~ Pangstcn hal' \'æret af jæm 
god Beskaffenhed, Olll end K mnti
teten SOlll sa,gt iklw har ræret stOl'. 
Fiskf'n vejede fra 14-17 Pund pl'. 
Nnes og IwtaItes hpr me(1 ~-2,2!) 

Kr. for Snesen. Tungpfiskeriet hal' 
fundet St('(1 pa.a samme Plads samt 
i La~so l{pnde og har givet et 
forhol(lsvis hetydPligt U<l1>ytte; naur 
K utterne kom ind, hard!' de gil'l'np 
200-600 p(1. Tnnger II\'er, san at 
Tilførselen iuIt har an<lraget 12-
16000 P<l. Tungen hal' været Gen
stand for et meget pludseligt Pris
fald fra 1,10 Kr. til 65-70 Øre pr. 
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Pd., hvilket sikkert har bragt hpr
værende Eksportører et ikke ringe 
Tab. Et Stenfiskerfartøj er i disse 
Da,ge blev en forsynet lllpd Dampkedel 
og Spil og udrustpt til Tungpfislmri, 
lUen hvorledes Forsøget er faldet ud. 
vides endnu ikkp. Af and~n Flad
fisk, Pighvar, Slethvar og Ising har 
'l'ilførselpn kun været ringe. Kuller
fiskeriet fra :tahne .J 0111'1' !!:i\'er ved
bli\'ende godt Udhytte, der pr i sidste 
Uge indbragt ca. 1000 Snese med en 
Vægt af 1 :1-14 Pd. pr. Snes, hvor
for (ler betaltes fi5-H) øre. Hum
llll'rtilførselell har. kun ncret ringe, 
næsten lIllelukkende pr. Dampskib 
fra Chl'istianssand, Prisen stiger 
stadig, og der er Udsigt til ydprligerf' 
Stigning. Af svenske Sild pr der 
suavel paa Grund af det ustadige 
Vejr som <lp mange Helligdage saa 
godt som intf't bhwen tilført siden 
.Jul. S. K. 

Bekendtgørelser. 

Annoncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages vcd HCllvcmlelsc til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27, 

For sta,aende Avertissementer 
indrØmmes betydelig Rabat. 

fiskekroge- Fabriken I 
- SølTllledallle l A a l b o r It 1888 O~ I 

l Kø benh.vn 1888 -
anbefaler sit Udsalg af aBe Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, Jærll 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St, Strandstræde 14. 

København K. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, !fener W.II, Bambus, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre· 
spondance. Prima Referencer. 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønge Sprot, Sild m. m. 
Salget for*lgaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Et saa godt som nyt Bundgarn, kun brugt i 3 Mdr., med 175 Favne redt 
Rad, er paa Grund af anden Bestemmelse forholdsvis billig til Salg ved 
mundtlig eller skriftlig Henvendelse til Ejeren, Fisker A. N. Leander, 

Amagerbrogade Nr. 76. 

Rediioret af H. Posselt. - Trykt hos Frantz Ohristtrel'. København. 



Nr. 2. 14. Januar. 1892. 

J!,t[ed..1e=sb1.a.det udgaar en Gang om Ugen, nemlig hver Torsdag. Annonoer 0]1-

tag~s ved Henvendelse til Bogtrykkeriets Kontor, Tordenskjoldsgade 27, København K. 

Indhold: t-)pørgsmua.let ,.}'iskoriagent". - Om 
Ao.len II. Havfiskeriet.s rdvikling, !\'Iitulre Med-

delelser. - BekendtgØrelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Htol'm
gade 2 B Stuen, er aabcnt fra 9---11. Redak
tøren af l\ledlemshladet træffes deswlen i 
Alm. 0-7 Svanholtnsycj 10, 1. S. 

Spørgsmaalet "Fiskeriagent." 
Af Kaptajn i Flaaden C. F. Dreohsel. 

Der el' før Tiden, v.istnok væsent
lig paa Bornholm og i ile KølwlthavlI 
nærmeste Fiskerlejer, Oll Bpvægdsp 
for at fa a, ell Fiskpriagent a Ilsa.t i 
BE'rlin. Spøl'gsmaalpt PI' hlevpn 
fremsat }laa Mø(!t-r og n·d all(kll 
Iiejlighed, uclpn dog, S01l1 det SYllPS, 

'at værE' bleven underkastet nogen 
videre grundig dlpr omfath'lHle 
Drøftelse, og det turde derfor \'~Pl'l' 

af Interesse, sn,r\- vidt Pln.dS('ll i 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsbhd 
tillader det, at søge det og <\(,ts 
Forhistorie lidt nærmen' belyst. 

SpørgsIlmalet "Fiskeriagent" Ol' i 
sig selv egnet til at vække Sympathi, 
thi det lyder særdeles tiltalende, at 
man skal have en }[and allsat i 
Tldlandet, som kan give Fiskerne 
Ami.ming paa, hvor de skulle sælge 

deres :Fnngst, sørge for, ,:ftt Val'ell 
komm{'l' i god Tilstand til l\farkedet" 
og hold!' de danskp .Fiskevarpl's Rp
!lOlllm{' i Vejl'd, ligpsolll dpt <lansh 
Snwr i England, 111('11 SPt' lIlaJl Sagen 
plLa lidt merlllen' Hol{l, vil ilian so, 
at disse 'eill;.!: opllaas ikke, i alt Fald 
ikk{' fol' Tiden, \-n<! Pil saakaldt 
Agent. At mr'Fiskpafsætning, 8H:1-

\-01 den ilH!pnlalldskp som den uden
IUIH!sl{(', i "iss(> Retninger hør under
gan :Forandringer er utvivlsomt. .leg 
Yil <log: ikke lIled denn(' Udtalplsp 
st(jtte dell Allskndse, som ligger til 
GruJl(! fnr Bm-ægelsen til Gunst for 
Fiskeriagelltsporgsmaalet, at vor!' 
Piske!mlldlerp ere uduelige og ud!' 
fLf StaJl(I til at hringe Piskeaf8æt
ningen i et fol' Fiskerierne heldigt 
Spor, T\-ertimod tror jeg, at (1{'TIIw 

Stand har uch-ildet sig ganske over
ordentligt, og at den har en væsent
lig Andel i mange td de Fremskridt, 
Fiskeriet har gjort her hjemme. Pau 
den anden Side tror jeg, at der, 
navnligt med de Forandringer for 
øje) som i de senere Aar ere fore
gaaede med Afsætningen af dansk 
Fisk i Tyskland., vilde kunne gøres 
be.tydeligt mere i Retning af at 



exploitere andre udenlandske ~far

keder, ug hvad vort indenlandske 
Marked angaar, da lllaa det ju "iges 
om den betydeligste danske Afsæt
ningsplads, KøbenhaYll, at Fiske
handelen og Fiskemrtrkedet der er 
slettere urdnet end i nogen anJen 
af de mere bekendte ndenlanJske 
Byer af lignende Størrelsp. 

Da hel'til for nogle Aur tilbage 
kom Jen Omstændighed, at der fra 
forskellige SteJer i Landet begyndte 
at fremkomme pn større Seh'stæn
dighed hos Fiskerne Ill. H. t. Af
sætning af Fisk til Udlandet, Gilleh'je 
gik naYlllig i Spidsen i denne Ret
ning, bragte dette mig til i Maj 1888 
at indgaa til Indenrigsministeriet Illed 
en Fremstilling af Forholdene, led
saget af et Forslag til at søge en 
Bevilling til Oprettelsen af et Ef ter
retningskontor for l<~iskerierne i Kø
benhavn, til Dels indrettet efter de 
Oplysninger, som gennpm den svenske 
Dr. Tryboms Rapporter fra hans 
Rejse i Amerika ere komne Offent
ligheden tilgode. Efterretningskon
toret skulde i Korthed sagt skaffe 
sig Oplysninger om alle Forhold i 
Ind- og Udland, der knnde have 
Betydning for Afsætning af danske 
Fisk, og gennem en lHhiklet Tele
gl'afforbindelse skaft'e daglige 1\fed
deleiser, saavel om rrilgangen af Fisk 
paa de for"kellige danske Fiske
pladser som 01\\ Beholdningerne paa 
de større udenlandsk<' Pladser, hvor
ved der altsaa dagligt kunde skuffes 
et Billede af Markedets Tilstand, 
der ved at gengi ves og mangfoldig
gøres paa en lignende Maade som 
det nuværende meteorologiske Insti
tnts Meldinger, kunde spredes over 
Landet og komme det Hele til Gode. 
Tillige maatte det, ligesom ved !Ie 

]0 

amerikanske Kontorer, være ('n Op
gave fol' et dansk Efterretllingskontor 
at skaffe pMlidelige Oplysninger om 
Forhuld, der kunde have Betydning 
for enhversomhelst Artikels Afsæt
ning i Udlandet (preserverede Sager, 
røget Fisk, saltet Fisk o. s. y.) og 
endelig, men ikke mindst, var det 
Tanken, at man ved en slk'tdan In
stitution vilde komme ind paa for
skellige nødvendige Forandringer i 
vort hjemligC' Markedsforhold. 

Samtidigt med dette Forslag hen
ledte jeg Ministeriets OpmærksomilCd 
pa.a, at det kundC' nere formaals
tjenligt at underkaste denne Sag en 
handelskyndig Behandling, forinden 
man tog Bestemmelse derom, og da 
netop "Dansk Fiskeriforening" i sin 
Bestyrelse talte flere ansete Med
lemmer af Handelsstanden, foreslog 
jeg at anmode deIlllP Forening om 
('n II dtaleise om Sagen. 

Ministeriet bifaldt deHne Frem
gangsmaa(h', og Sagen blev overvejet 
af Bestyrelsen af "Dansk Fiskerifor
ening", der kom til det Resultat, at 
der til Planens Genncmførplse vilde 
fordres et ikke ringe aarligt Stats
tilskud, og at man var i TviYl om, 
hvorvidt de Udgifter, der vilde være 
forbundne llled Oprettelsen af et 
Efterretningskontorsom det nævnte, 
vilde staa i det rette Forhold til den 
Nytte, Fiskerierne vilde høste deraf. 
Da nu samtidig Ideen om Indførelsen 
af Fiskeayktionel' tremkom, sluttede 
Bestyrelsen sig til denne 1'ankes Gen
nemførelse og anbefalede Fritagelse 
for Erlæggelsen af det almindelige 
AYktionsgebyr for Fiskevarers Ved
kommende for' derved at fjerne Hin
{lringerne for FiskeavktionernesFrem
kom st. 

X aar jeg ovenfor har bemllld,et, 
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at jeg ved Oprettelsen af et Ef ter
retningskontor for Fiskerierne havde 
den Tanke, at det vilde bevirke for
skellige Forandringer i vore hjemlige 
Markedsforhold, saa var hermed for
nemmeligt forbundet det, at man 
skulde komme til en Afgørelse af 
den for vore Forhold mest passende 
Salgsmaade, og efter den Udvikling, 
Sagerne tog i Udlandet, kunde der 
ikke tvivles om, at denne vilde kOlllme . 
til at gaa i Retning af Fiskeavktioners 
Indførelse. Paa det Tidspunkt, man 
nu havde naaet, havde Erfaringen sam
tidig vist, at Fiskernes selvstændige 
Afsætning til U (lIandet ikke kunde 
bestaa trods adskillige Ofre og An
strengelser derfor fra privat Side, 
og ihvorvel Betydningen af et Efter
retningsvæsen for Fiskeriet ikke der
ved vilde være tilintetgjort, maatte 
det dog staa klart, at man ved Ind
førelsen af en regelmæssig Fiske
avktion i København paa en langt 
billigere J\Iaade vilde naa et af de 
Formaal, man havde ment at opnaa 
ved et Efterretnillgskontor, nemlig 
Markedsforholdenes Forbedring. Der
til kommer endnu, at man ved en 
Fiskeavktion efterhaanden vil kunne 
vente at opnaa, at Avktionen tillige 
kommer til at optage i sig selve 
Efterretningsvirksomheden for Fiske
afsætningen, i alt Fald vil den paa 
Forllaand have et saa stort Materiale 
hertil, at der ikke vil behøves til
nærmelsesvis saa, store Udgifter dertil, 
som hvis den ikke eksisterede. 

J eg skal ikke her komme ind paa 
Spørgsmaalet Fiskeavktioner eller 
ikke A vktioner. Fra det Offentliges 
Side er der ikke Grund til store 
Overvejelser angaaende denne Sag, 
thi saaledes SOI11 den stiller i alt 
Fald ved det Lovforslag, som er fore-

lagt Rigsdagen derom, er der jo kun 
Tale om en Fritagelse for den Afgift, 
der efter vor nuværende Lovgivning 
hviler paa Fiskeavktion som pau al 
anden Avktion. Den videre 1j dvikling 
maa jo saa Tiden og Forholdene føre 
llled sig. Her skal kun bemærkes, at 
medens man fra Begyndelsen havde 
tænkt sig gennem et Efterretnings
væsen at komme til Fiskeavktion 
synes Udviklingen nu at medføre, at 
man ad den modsatte Vej naar det 
salllme eller et lignende Resultat. 

N aal" man nu altsaa ved det i det 
Foregaaende udviklede 'ser, hvorledes 
man ved grundige Overvejelser er 
kommen til det Standpunkt, man ind
tager overfor dette Spørgsmaal, og 
naar man endvidere vil lægge Mærke 
til, hvorledes Spørgsmaalet· om Gen
nemførolse af et Efterretningsvæsen 
for Fiskerierne væsentlig er udsat 
paa Grund af de store Bekostninger, 
som det vil medføre, og det store 
Apparat der skal til, for at det skal 
kunne virke tilfrellsstillende, saa falder 
det vanskeligt at forstaa, hvorledes 
"en Agent" i Udlandet skal kunne 
klare disse Forhold og bringe noget 
frem, der kan være til virkelig Nytte 
for Fiskerierne. Det kan han ogsaa 
kun paa en Betingelse, nemlig den, 
at han ansættes paa et bestemt Sted 
i Udlandet og der optræder som 
Kommissionær for en llIindre Kreds 
af Fiskeafsendere i Danmark, men 
det kan dog vel næppe være Meningen, 
~Lt Staten skal lønne en saadan Mand, 
og skulde det være Meningen, saa 
er det i ethvert Tilfælde en meget 
uheldig Skraaplan at komme ind paa. 

Men der er en anden Side af Sagen, 
som er værd at lægge Mærke til, 
saalNles som den foreligger. N aar 
der nemlig 1:11es om Fiskeafsætning 



efter større ]I,faalestok til U c1ln,ndet~ 
saa el' del' egentlig kun tre Piske
sorter, som der kan "ære 'l'[tle Olll~ 

og det er Pbllfisk, Aal og Silll. 
Enhver, der ha,r interesseret sig for 
Fiskel'isporgsmaal, ved jo, at vor Af
sætning af l"ladfisk fornenlludig fore
galtr til Tyskland, Men her have For
holdene i de senert! Aar forandret 

meget betydeligt, (leIs ved Fiske
avktionenws Inllførelse i Hamhurg 
og Altona, dels denNI at 'l'yskland 
af al Magt har sph at bliyp 
Producent paa l"iskeriomrn.adet og 
forsyne sit eget Marked, Alpue fra 
\Vesel'en udgn,a nu ao Fiskedampere, 
og Tilførselen [lf 1<'isk fra tyske Fiskt>
fartøjer er nu saa stor, at den danskp 
Afsætning i høj Grad m:m lido der
under, Vi HUW derfor ind paa nye 
Fiskerier og nye Markeder, og dette 
er Formaalet for de l\Tige Bestræ
belser, der gøres fol' 'l'jden fra for
skellige Sider og SOlll, saavidt lilan 
nu kan domnH! derom, SYIWS at vill!' 
krones llled Held. Men hvol'lecl0s 
stiller det sig Hl. H. t. disse Forhold 
i de Egne, hvorfra Bevægelsml for 

"Fiskel'iagentPll mlgau,r? Der fanges 
saa godt som slet ikk(~ :B'bdfisk, og 
hele denne Del af ~tl fsretningen, fol' 
hvilken en :B'iskeriagent skulde gøre 
Nytte, er ,tlts1ta dem uvedkommende. 
Altl fiskes heller ikke i den sydlige 
Del af Sundet, og dpslHlen, den Vare 
er del' stm godt som aHitl A fS1etnillg 
for til gode Priser, sau der er ingen 
Grund til at ansætte PIl Piskeriagent 
fol' dpn Sags Skyld. Hmd vort Silde
fiskeri allgaal', da ere vi ganske af
hamgige aJ et lwlt andd Marked end 
det berlinske, npllllig det nordtyske, 
Det er RHgerienH' i Kiel og Eller
beck, som udgorp \"Ol't na turligp 
:\Im'ked. Vi fa,a saa gode Priser sam 
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nmligt der, og dette vedbliver under 
hele Efteraal'ssildefiskeriet, indtil det 
bohllslehllske Fiskeri begynder sent 
paa Efteraaret, saa oyprsvømnws 
Markedet, og Prisen faldpr, men saa 
el' yor Sildetilførspl out of question 
om ikke af anden Grund, saa fordi 
Fiskeriet hører op paa den Tid. 
IJ:tksen, den bornholmske, kan ikke 
konkurrere llled den tyske Laks. 
Vor Afsætning af IJaks pr fuldstæn
dig forsvindende i Sammenligning 
med (lp tysk!' Produeentprs. .Med 
andre Ord, selv om del' !Iled Tiden 
lmll hliye Brug i bestemte Retninger 
for Rejs!'!' til Urllandet [tf en særlig 
dygtig og energisk Forretningsmand, 
som maa nere kendt llled Piskeri
forretningen i alle dens Detailler, 
san. er det i ethvert 'l'ilfælde givet, 
at for Tiden har denne Sn,g ingen 
Betydning, navnlig ikke for Born
holm og Sundet. Der skal meget 
mere til, for at det skal nytte, og 
den sædmIllige HellYisning til, at 
S\"errig har en Agent i Tyskland-, 
har intet at sige, thi Sverri g arbejder 
under ganske andre Forhold. For 
det Eørste har <lpt en enorm Silde
tilførsel fra det hohuslelmske Fjskeri, 
dpI' kommer til ~tarkedet i Tyskland, 
netop som vort Efteraarsfiskeri har 
fyldt Røgerierne, og dernæst proclu
eerer SVeITig saa mange Fiskevarer, 
som det gælder om at finde .Markeu 
for, og som vi slet ikke kende. 

Derimod kunde der for Tiden gøres 
en Del tilfi'Ol'del for Piskeafsætnin
gen ved Forbedring af Fiske-Trans
portvogueue i J ærnhanetogene, men 
vi have jo Piskehandlere i Jærnbane
madet, og det lJlaa vel være i deres 
Interesse at bringe den Sag frem, 
Den Tid vil sikkert ogsaa komme, 
da Afsætningen til England vil kræve 



andre Foranstaltninger end de nu
værende, men da den seneste Ud
vikling af vore Fiskerier er af temmelig 
ny Datum, vil der for Tiden intet 
kunne afgøres herom. Iligeledes 
kunde Udviklingen af vore Fiskevarers 
Tilheredelse som preserveret eller 
henkogt Vare kræ\'e r ndersøgelser 
af ~larkPdsforholdene, men en saadan 
Industri findes ikke her, og en dygtig 
Handelsmand vil, naar det gøres 
fornødent..... kunne bringe en saadan 
Vare i Handelen, uden at han be
høver at gøre større Rejser for det, 
forudsat at det i det Hele er god 
Handelsvare, men dette har vi endnu 
ikke opnaaet at præstere. Preserverede 
Fiskevarer af enhv~r Slags tilberedes 
efter en stor ~1aalestok i Norge og 
scudes derfra over næsten hele Verden. 
Vor første Bestræbelse bør gaa ud 
paa at tilberede en V lue, som kan 
konkurrere llled den udenlandske. 

,1 eg har som sagt antaget det 
rigtigt at fremkomme med nogle 
oplysende Bemærkninger om dette 
Fii'lkeriagentspørgsmaal. Rigtigere 
hayue det maaske været at skrive 
om de andre ~ljskerispørgsmaal, som 
for rridpn staa paaDagsordenen, og 
som ere af langt større Betydning. 
Der er nemli g Spørgsm:tal fremme 
for Tiden, af hvis Afgørelse hele den 
fremtidige Udvikling af vort Fiskeri 
afhæng('r. ,J eg sigter herved bl. a. 
til den Rigsdagen forelagte Lov om 
Søna~ringen, hvis Gennemførplse iaat' 
er af afgørendø Betydning. Vore 
nugældende Bestemmelser om Ad
gang til at føre Fiskerskib hvile som 
et Tryk paa Havindustrien. Det pr 
ikke alene i vore Fiskedampere, at 
<løtte føles; der maa man nemlig for 
at opfylde Lovens Bydende holde en 
.dansk eksamineret Styrmand, der 
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ikke forstaar paa Fiskeri, som 
Fører, medens den, der leder Pore
tagemIet, er dansk og opdraget fra 
Barnsben i engelske Fiskerflaader 
som Fører af Sejl- og Dampfartøjer. 
Endnu værre stiller det sig i den 
Del af vore Sejlfartøjer, der nu 
skulle gaa til Island, thi selvom man 
til et saadunt finder en eksamineret 
Styrmand, som tillige er Fisker, saa 
træder dog Loven j Vejen, fordi h[\,n 
ikke har passeret en bestemt Meri
dian og saaledes ikke kan føre i-lkib 
til Island. . 

Røgeringen har ofret hetydeligt paa 
at fremme lT dviklingen af vort Hav
fiskeri, og Mlskillige private Penge 
erI' traadte til, b1. a. fra Folk, som 
ere interesserede med det meste af~ 

hvad de eje, i dette nye Fiskeri, lIIen 
hvis Loven om Sønæringen ikke gaar 
igenllem j Aar, vil alt ligge hen, og 
det er da et Spørgsmaal, om det vil 
rejse Hig igen, og (la hvornaar, 

Af lignende Bf·tydning el' det, at 
Forsikringen af danske Sejlfartøjer 
til ~'iskeribrllg bliver sat i Stand til 
at optage Fartøjer, som gaa paa 
Islandsfiskeri, og at den Bevilling, 
der en Gang er giwt til Fartøjer 
og Redskaber, stilles paa en friere 
1\hade end hidtil. 

En udførligere Omtale af disse 
Sager vilde muligt være heldig, men 
forøvrigt er det min Tro, at (lisse 
alle tale for selv. 

Om Aalen. 
Af P. Willumsen. 

II. 
Der gøres saaledes yældig.T agt pau 

Aalen, og man maa virkelig undres 



over, nt der endnu er san. mange af 
Aaleslægten tilbage. Men i Begyn
delsen af Efteraaret optræder der 
temmelig pludseligt, næsten overalt 
ved Kysterne og, som det synes, ogsaa 
i nogle af de større Fjorde, f. .F~ks. 

Isefjordell, Aal af en anden Farve 
den ~:1almhlte blanke Aal-, og denne 
Aalesværm vandrer overalt, som med 
en fælles Rejseordre, ud imod Havet, 
det salte Vand. Man kalder derfor 
ogsaa de blanke Aal for Vandreaal 
og siger, ~tt de kOJllllle fra Syd og 
vanure mou Noru. Dette kan være 
nogenlunde rigtigt for Danmarks Ved
kommende, idpt Bælter og Sunde 
næsten alle have en nordlig-sydlig 
Retning, men pan Sveriges Østkyst 
f. Eks., der vender ud til BoUenluwet, 
som el' lukket imod N ord, der n1ll

<1rer A~tlen mod Syd, indtil den naar 
lied forbi .F'alsterbo, fordi dette er 
den eneste V ej, ~1tl hvilken den kan 
mIa ud j Huvet. Hvorfra disse Aal 
komme? - ja, det er d stort Sporgs
muaI. ~Ian tror at ride sikkert, at 
det er de almindelige gule Aal, der 
ere blevne kønsmodne, og som i den 
Anledning have f:Ulet BryUllpsuragt 
paa og Rejsepas udleveret til Bryllups
rejsen, men paa sanlllle Tid, som 
Va,ndreaalene tiltage i :;\Iængde, paa 
S111ll111e Tid synes rigtignok den gule 
AtlI eller grønne, som den kaldes 
ved Iset'Jorden at være til Stede 
overalt og isalIune :J\Iængde, som 
før Ud\'andringen begyndte. 

Den blanke Aal bider ikke paa 
Krog og tager vel i det Hele næppe 
nogen Næring til sig. Der er gjort 
Forsøg, som have vist, at blanke Aal, 
arresterede i et Hyttefad i flere Maa
neder uden Føde, saa godt som ikke 
ha ve tabt noget i }'edme eller V ægt. 
Vandreaalen fanges ikke hyppigt i 
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Vod, men derimod er der her i Landet 
fra umindelige Tider til Fangst af 
disse Aal brugt de saakaldte AaIe
gaarde samt Aaleruserne, af hvilke 
sidste der hvert Efteraa,r sættes 
Tusinder ud, de fleste i begge Bæl
terne, paa Sjællands Syd- og Sydvest
kyst samt i Øresund, men ogsaa 
mange pau forskellige andre Steder. 
Det er kostbare Redskaber at anskaffe 
og holde vedlige, lllen de fleste Steder 
synes Fiskeren med særlig Forkær
lighed at beskæftige sig netop llled 
Auleruserne, ligesom om det val' ham 
en Æressag at kunne overliste den 
snu AaI. Der er ingen Tvid Olll, at 
Aaleruser llled .fordel ,"iIUe kUllue 
anbringes mange Steder "ed vore 
Kyster, hyor de nu ikke bruges, især 
hvis den Fremgt111gsmaade ble,- an
vendt, som brnge,; i .Øresund, og som 
blandt andet gor det muligt at an
bringe Ruserne i meget dybere Vand, 
end de andre U dsætningsmaader til
lade. 

N aar Aales,-ærlllen llled stort Tab 
af Individer el' sluppet gennem Bæl
terne og ØresulHI, synes der ikke at 
blive lagt den mange flere Hindringer 
i Vejen paa dens Rejse. Hvor langt 
ud denne Rejse gaar, ,'ed man imid
lertid ikke; i 1889 f:tngedes der endnu 
Vandreaal veu I~msø. ~Ian mener, 
at Aalen ligesom f. Eks. Flodniøjet 
eller Flodlampretten forplanter sig 
for straks derpaa at dø, lIlen sikre 
Beyiser derfor har man ikke. En 
Kvaseskipper, der engang kom llled 
sin J agt over Kattegat paa Vej til 
København, traf paa en umaudeIig 
V rimmel af døde Vandreaal, der laa 
og flød med Bugen i Vejret, som 
Fisken gør, naar den begynder at 
raadne. Interessant havde det været 
at vide, om disse Aal havde tømt 



deres Rognsække eller ikke; men der 
fandt desværre naturligvis ingen 
Undersøgelse Sted, og underligt er 
det jo, at man aldrig, hvis virkelig 
Aalene dø pfter Gydningc!l1, har 
hverken her hjemme eller j li dbndet 
nogensind8 trufl'et Tilfrelde som det 
ovenn:l'\'llte. *) 

Om VintE'rtHl kun ma,n saa træffe 
UngernE'. 

Ind fra Kattegat, forbi Kullen og 
KrOl} hor g og hplt op ,mod Øen H veen, 
skyder sig en lang, tenunelig smal, 
men dyb Rende, der i Søkortene pan 
en Strækning har faaetNaYllet "Øron
tvistL;Jl", men af Fiskernp kaldes ved 
flere X a\'lle: Skræpperne, Knæshage
dyb, Randyb o. s. r. Den E'r nærmpre 
den sVPllske Kyst end den dttnske, 
men <lp danske ]'iskere liggf' hpl' i 
store Skarer SR1l1nWn lIled de sVl'nske 
og fiske rror~k, de fØl'ste med Haand
snøre, de sid~te llIed Kroge (Bakker) 
og Pilk. Og hel' ser man (la ofte 
Torskene om Vintel'ell opkn,ste af den 
fyldte :\Iave hitte smaa, halv g('TWelll
sigtige Aaleunger, kun 2-3 Tommer 
lange. ]]n Torskemave fordøjer hur
tigt, og naar du opkastede Aal ere 
friske og hele, saa er det et sikkert 
Tegn pa;l, at de ere spiste kort i 
Forvejen og llltsaa pau sel vo Stedet; 
jeg ha,r lla ogsaa. set, tlt slige Aale
unger ere sprællede levende UlI af 
Torskens Gab, og de lIlaa altsaa af 
denne være grebne i næsten S!tlllIlle 
Øjeblik, som den bed paa Fiskerens 
Krog. Bunden er i denne Del af 
Renden leret DYlId, og der maa være 
Aaleyngel dernede i Masser, thi 
undertiden har hver eneste Torsk for
synet sig med dem; man kan vel ikke 
antage, at disse skrøbelige Smaa-

*) Se "Fiskeritidende" .Kr. 51 1891. 
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skabninger paa ('Il Aarstid, da de 
. større Aal omhyggelig grave sig ned 
i den lune Bund, svømme frit omkring, 
men snarest er det vel saa, at de 
ligge nede i Dynd(~t, men at Torsken 
forumetr at rode (lem frem; man ser 
den nemlig ogsa,a hu.\'e Maven fuld 
af andre Dyr, der findes i Dyndet: 
Søpølser, Orllle og des1. 

Heml(1 Foranret søge Aalcllugerne 
til Land, og størstp Parten stræber 
øjensynlig at finde VPj ind til pt 
Persb'and. Alt forlængst har lllan 
vil1st (]pttl·, ug der er Steder, f. Eks. 
ved Papirfabrilwll "Strandmøllen ", 
h n il' Attleungerllc hvert AaI' ll11Jdei 
uhyre 11<18ser og n d n.11e mulige og 
umulige Vejp søge at !laa op i Fure
søeu. l EngbJl(l stræbtemall i tid
ligere Tid at lette (le unge Aai Op
gangen ved paa stpjll' eller rent ufrem
kommelige Steder i Vandløbene :1 t 
mIstrække og fastgøre snoede Halm
bnulHl, det Plle ved Siden af det andet, 
og man saa da Aaleungerne i Tnsind
vis SilO sig frem lang" disse B,wnd, 
til Ile kom over det stpjle Sted. Det 
var egentlig ikke af IJkonomislw Hen
syn, man der hj,tlp AaJen(! frem, thi 
i EnghIHl og Skotland saa velsolll i 
Norge hanh) Hum ticlligere en underlig 
Ulyst til at spise Aa1. Nu har denne 
Ulyst fortaget ; der galtr nu ogsaa 
fra Danmark hvert Efteraar Aal til 
Kæmpebyell London. Handelen synes 
for Øjeblikket helt at være i hollandske 
Mellemhandler('s Hænder; det er dog 
muligt, at den med Fordel kunde 
drives ved direkte Salg og Forsendelse. 

Metoden med Halmbaandene er for
ældet og bruges ikke mere. }\fan har 
nu opfundet et andet Apparat, Jen 
saakaldte Aaletrappe, der fuldt ud 
svarer til Hensigten; den er dog vist 
endnu for lidt kendt, eller rettere: 



Sansen for at minytte vore Ferskvande 
til lønnende Fiskeavl Cl' endnu ikke 
tilstrækkelig vakt. Millioner af Aale
unger søge endnu hvert Foraar for
gæves at finde Vej ind til pt Fersk
vantl fol' at vokse videre: i dl' allE'r
fleste rrilfælde ender deres Søgen i 
Maven prut Krag!'r og ::\Iaager~ .. EIlder 
og H,pttpterller, Ulke og Fjæsinger, 
eller, 11l),ar de have gelllt sig i den 
halvraadne Tang paa Kystl'll, 8tH!" 

gaa de med, naar denue læsses paa 
Bondens Vogn og vandrer over i hans 
Mødding, 

Om en Fisk som Aalen, dpI' spiller 
en 811a stor Rolle for en betydelig 
Del af vore Fiskeres Eksistens, men 
som tillige gemmer paa saa mange 
Gaader, Fiskeren ikke f01'lllaa1' at 
løs(', om den (~g om Fangsten af den 
drejer mange af Fiskerens 'ranker 
sig. Han spøt'ger med stor Interesse, 
om Aaret vil blive et godt Aaleaar, 
og han søgt'!' ivrigt efter Tegn paa, 
at dette vil blive Tilfældet. Krog
fiskcrIll' synps ikke' ltt være rigtig med 
i den Henseende, men Vodfiskel'en 
ved, at i pn rigtig varm og helst tør 
SOlllmer vil der blive godt llled Aal 
IVothiene; ja, han tror endogsaa at 
have lagt Mærke til, at Sommeren, 
tIer følger efter, vil blive ligesaa mager, 
som den forrige var god. I gamle 
Dage vidste Rusefiskerne, at en regn
fuld Sommer gav mange VandreartI 
om Efteraaret, og de forklarede dette 
derhen, at llled valtde Somre kunde 
der slippe Aal ud gennem mange 
Vandløb, som ellers \'are tørre 
vistnok meget rigtig raisoneret; det 
passer jo ogsaa godt nok for det 
sidste Aar, Som et Kendetegn paa, 
at Aaletrækket snart vil ophøre, 
synes man overalt at betragte Frem
komsten af nogle Aal, hvis Skind er 
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ejendolllmelig kradset eller skrabet
"n'vne:' Attl, som Fiskeren kalder 
dem, De se ud, som om de møjsomme
lig have maattet bane sig Vej hen 
over eller ind mellem spidse eller 
ska.rpe Genstande. 

At disse Aal komllle sidst, kiLn 
simpelthen ligge i, at de komme lang
vejs fra; i 1891 synes det dog, som 
om der var "revne" Aal, før 
Fiskeriet endte; lllaaske den vaade 
Sommer har tilladt dem at slippe 
tidligere ud paa Vandring. 

IJigeledes anses det af Rusenskerne 
som et Tegn paa Fiskeriets snarlige 
Afslutnillg, at del' mellem de blanke 
Aal begynder at forekomme smaa 
gule dito; jeg har ogsaa ofte set det 
at passl', meu ved ingen Forklaring 
derpaa, 

Fiskerne rundt om ville nødig gaa 
ind paa, at de gule og blanke Aal 
høre til sa11l111e Aaleslags, og at "Salt
vamls-" og "Ferskvandsaal" ogsaa 
er et og det samme. Især protestere de 
stærkt imod, at nogle Aal med et 
stort, tykt Hoved og blød Bug (Bred
pltJl(!e, Khepaal, Skaaning), som man 
undertiden træffer paa, hører til 
samme Art som de andre. l\len ln-is 
man vil lægge nøjere Mærke til Åale
unger paa en 4-6 Tommer, saa vil 
man se, at de allesammen paafaldende 
ligne de omtalte Bredpander: de have 
det samme klodsede Hoved, den 
samme Vane at ville gøre dette endnu 
større ved at slaa Gællelaagene ud, 
det el' den samme bløde Bug og 
omtrent samme Farve. Af blanke 
Aal træffer II~an absolut ikke en 
eneste blillldt Ungerne - af gode 
Grunde naturligvis. 

Da jeg foran talte om de Red
skaber, hvormed Aal fanges, forbigik 
jeg .de saakaldte Aalekister i Fersk-



vandsafløbene, idet disse ikke skønnes 
at have noget Illed Hl'nsigtplI ful' 

disse Artiklers Fremkolllst at gon·. 
Derimod er der et amlet lille Rpd· 

skab, som fortjem'r mere Paaagtning, 
end det hidtil har faaet, det el' den 
saakalte Læggeknbe (Stettinerkuhe. 
Holstenerkube o. tl. N ayne). De koste 
:ikke meget at anskaffe d('l' er for 
Resten slet illtet i Vejen for, at 
Fiskeren kan luve dem seh' -, d('n 
Agn, der bmges til (lem, er en død 
Fisk, eller helst lidt Fiskerogn, de 
kræve kun rillge Pa,sning, og der 
kOlllmer en Tid hver eneste SOllllllPr 
- kortere eller længere -, da Aalene 
gaa ind i dPIlI, hvis de da ellers ligge, 
hvor der ej' Aal, og hvis de ere hen· 
sigtsllHessig indrettede. I l{egh'n be· 
tale de rigelig deu Smule Tid, Flid 
og Penge, man ofrer paa dem. 

(J<'orts,l.'tte~. ) 

Havfiskeriets Udvikling 
fra Frederikshavn og noget 

af dets Forhistorie. 
Ved S. Klingemann. 

(1<'ortsat.) 

Saa kom Jæl'llbanen, og straks 
mærkedes en betydelig Fremgang for 
Fiskerne; de begyndte at kunne sælge 
deres Fangst, saa snart de vare kOllllle 
iland fra Havet og kunde saa gaa 
hjem til deres Familier uden at være 
udsatte for BrændeYinsdrikkeriet paa 
Torvet, men den grulIle Vane var ikke 
lIelll at dri\'e ud, og man saa dem 
endnu stna tykt omkring i Buiikkeme, 
drikkende og støjende; ]1'nmili(>l'llP 
havde det dog meget bedre end før, 
der kom tlere Penge ind, og de bleve 
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som oftest bmgt hjem sammen med 
Fisb'l'e(lska]wrne; dog ral' dpt end 111\ 

'SI\ik, at Fiskelmlldlel'lH', SOJll kohte 

Falll!sten, Illaatte gire 01 og Bm'nde
yiIl elle!' ligm'IHle, og P('I1geIll' for 
i"nngsten udbetaltes SUIlI Rpgd pa:t 

Værtshus. Nu da Af~:,;etllillgsfol'hlll· 

dpne fo!'lwt!l'Pt!es roksede imidlertid 
Antallpt nJ Piskere; nngp, rask\' Ma'lId 
togP fa.t Jlled i Arhejdet, og da F1·i
stelsernp til Brændevin ved Salgd 
mindskede, holdt de unge sig tappert 
og overtoge SOlll Regel lid t eftp]' lidt 
den 0gelltlige Ledelse af :E'iskpjoll(>ns 
Regllslmh og Orden, og eftersolll 
Fiskerids Kan.r, sidol! de gode 
]{ollllllllmkntioner (~]'e aabnede, Aar 
fol' Aal' pro hlente forhedrede, og 
virkPli!l; K:Ljlital Pr hmgt til AnYen· 
dp!se i Fishrints 'rjeneste, p], det P]] 

sand Gl;t~de at se don Fiskerbefulk· 
ning, SOIll IIU Cl' hosa.t i Frederiks· 
ham, Ballgshostmnd og Strandby, og 
som hemande en stor Del af de her 
hjellllllohnn>lHl(' FiskekuttPl'e. 

Den ogelltlige UdYikling af vort 
Havfiskeri Ol' ny, skrirer sig fOl'st fra 
1880, og ser lilan pa.a dem nuværende 
Fiskerlwfolknillg, finder llHtIl hoved
sagelig kUli ungo. kraftige 1\f ænd, 
driftige og ihærdige i dores Gæl'llillg 
og llwd yaagllem}P Interesse for Livet 
i sin Helhed, Illed sundt Syn pau, 
meget andet end del'os egen Liv:;
stilling og }'ol'hold, og lilan ser i de 
talrige og vil'kplig sIllUkke Hjem, SOlll 

vore Fisk('re HU have, at Arhejdet 
Immer og føder sin Mand, og hos 
IULm u(IYiklPr Egenskaber, der stille 
ham og hans Stl1nd paa det dem til
kommende Standpunkt i Samfundet. 
Pørst takker lilan derfor de gode 
KOllllllllllilmtionslllidler, der hevirke, 
at Fiskevarer herfra kunne udhringes 
til gode Priser, dernæst Kapitalen 



der paa en Tid, da Fiskerne her 
s(lh, klin (ljnde lidet, traaclte hj,d
]lende til, og emlelig og ikke mindst 
VOl'ø unge Fiskere, del' saa, at her 
fimles Naget, der endnu ikke pr nn,:ll't 
saa langt, som (let kn,n, at her er en 
Virkekl'eds, som kan lHhides uende
lig bngt O\'er det, lllan endnu kender, 
og som man maa gi,'e hele sin 'ranke 
og sit Arlwjde for at gøre det til 
det, som det bør blive. Det er i det 
hele taget en Glæde at se den Ud
vikling, der er foregaaet llled Fiske
rens P(,l'son samtidig mpd Fiskeriets 
Fremgang her. 

Ha,'fiskeriet her f1':1 dot nordlige 
Vendsyssel blev drevet med større 
eller mindre aalme Joller, llled Bakker 
og Nedgarn som Fn,ngstredslmber, 
og dri,'es jo ogsaa endnu saaledes, 
om end ikke i nær saa udstrakt en 
Grad, af de for største Parten ældre 
Fiskere, som nu beskæftige sig med 
dettø Fi skeri eller med Landdrag
ningsvod fra Kysten. De n,n,bne J olIer 
nutatte som Regel ud, hvorledes 
Vejl'et eml var, og stygge have de 
'rure været, vore Fiskere gjorde for 
at pn,sse deres Redskab, endskønt 
døt ,'el i Almindelighed kun drejede 
sig om at gaa cn,. 2-3 Mil bort fra 
Hjemmet. 

I Tiaaret 1870-1880 gjordes et 
Par Forsøg paa med Dæksfartøj at 
gaa i :Nordsøen og dri,'e Fiskeri der, 
vistnok hovedsagelig kun basøret pn,a 
med Bakker og Pilk at fiske Torsk 
og Kuller. Saaledes blev der købt en 
Slup, del' tidligere var benyttet til 
almindelig Fragtfn,rt, den blev gjort 
lidt i Stand og fik fuldtallig Besæt
ning: der forsøgtes et Par Gange 
uden Høld, og det endte med, at 
Skibet hlev lagt for Anker mellem 
Revlerne, og der meldtes til her-
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værende Rederi, at nu kunde de tage 
Skuden der, Bøsætningen vilde ikke 
mero ha,'ø dermed at gøre. Det for
søgtps ligolmles nlO(1 en større svensk 
Dmksbaad, men ogsaa med daarligt 
Resultat. 11879-80 hegyndte enkelte 
at tale OlU den upraktiske l\faade, 
som Fiskeriøt hløv drevet her, man 
hurde dri,'e det fra store Dæksfartøjer, 
det· kunde holde Søen, men det var 
vanskeligt at faa Penge til Bygning 
afnye Fartøjer, tidligere Forsøg havde 
forskrækket dem, hos }l\'em man kunde 
,'ente Støtte; det lykkedes dog endelig 
a t samle fornøden Kapital, og i 1880 
løh vore første to Fiskekuttere i 
Vandet, noget nær af den samme 
Type, som er bleven benyttet ved 
Bygning af de fleste senere Fiske
kuttere, men betydelig mindre, kun 
ca. 18 Tons drægtige. Man var den 
Gang endnu bestemt paa, at disse 
skulde drive Torskefiskeri iSkagerak, 
og af Hensyn dertil indrettedes et 
større Rum i Skibet til denne Fangt, 
medens dpI' ogsaa hlevanbragt en 
aaben "Dam" i Skibet, for at man 
kunde bevare den indfangede Fladfisk 
levende. Vore Fiskere sn,a med Inter
esse disse Nybygninger og fik mere 
og mere Lyst til Dæksfartøjer. Der 
prøvedes med Torskefiskeriet, men 
uden lovende Udbytte, medens Fiske
riet efter Fladfisk i Kn,ttegat betn,lte 
sig smukt, og mn,n maatte (]n, straks 
efter det førstø An,rs Forsøg omdn,nne 
hele det indvendige af Skibene og 
lægge en saa stor aaben Dam som 
gørligt. Det næste Aar blev der n,tter 
bygget nogle ny Kuttere, fra Sverige 
indkøbtes nogle Dæksbaade, som 
bleve omdannede til samme Fiskeri, 
og nu kom der rigtig Drift i Sagen. 
Om tren t sam ti di g i ndførtes den egent
lige Benyttelse af det Fiskeredskab, 



som i de senere Aar hul' været Hoved
redskabet for Havfiskel'iet her, nemlig 
Snurrevoddet, som \'iste sig at \Terp 
stærkt fiskende og altsaa løllnenup, 
og det begyndte da OgS:UL at gaa op 
for den almindelige R<widsthed, at 
der her i vore Farvande var en Fisk, 
der hidtil havde været aldeles upaa
agtet, men som det nu kunde lønne 
sig at fiske efter, nemlig Søtungen; 
tidligere var det Regel, at naa1' 
Fiskerne solgte deres Fangst af Rød
spætter til Kvaserne, vilde disse ikke 
tagt' de indfanged!' Tunger, men 
]~iskerne maaUe tage dPlllH\ Fisk med 
hjem til eget Brug. Forhold!'t er and er
lrdes lIU, da Fiskeriet ofte baserrs 
kun paa Fangst af Tnngr, og Prisel'l1e 
berettige aprtil; 11('1' betaltes i U gen 
før .Tul 1891 115 Øre pr. Pd. og det 
lllau suulrdps vært' overol'dpntlig IJP
hagpligt for en Kutter - som '1'il
fældet ml' i den nævnte Uge for 
fiere at komme ind nH\d 5-800 
Pd. efter 2-3 D:cgl's Fi,;hri. 

(Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, den 10 .• lan. 1892. 
Stærke Storme og i det hele taget 
meget uroligt Vejr har vedblivendp 
hemmet Fi,;keriet meget; næppe ert> 
Kutterne ankomne til Fangstplad
serne, førend de for klosrebede Sejl 
atter maa søge Havnen. Det er SU,::L 

meget mere beklageligt, som der over
alt lader til at være rigeligt af Fisk, 
saavel den ene som den anden Slags, 
og i den korte '1'id, Kutterne have 
kunnet drive :b'iskeri, el' Jet et for
holdsvis betydeligt Udbytte, de ha.ve 
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bragt hjem. Røu,;pættofiskeriet Ol' 
drevet dels Ima Herthas Fbk, c1C'ls 
øst for Hirtsholmene; Prisen Ol' stegen 
e11 Smule, saa der bdales lIU fra 
2 Kr. 25 Øre til 2 Kr. 50 Øre ]l]', 

Snes for Fisk vejendo fra 15-17 Pd. 
Paa N oru~id('ll af SkagPIl er der nf 
aalme Baaue drevet et meget heldigt 
RødspæUefiskeri med Snurrevod; sær
lig i Gflur var Fiskeriet usædvanlig 
rigt, og idag skuldn der være li 11-

kommC'n 5 Vognladninger Rø(lspætter. 
lUen desværre er del' opkommet SlIP

storm, san Vognene pre ikke allkOlllllP 
endnu; Kmliteten er rigtig god, 
Fisken vejer fra 20-25 Pd. pr. Snes 
og erhetalt pall Strandell med fr,\ 
1 Kr. 75 Øre til 2 Kr. 20 Øre pr. 
Snes. '1'ungefiskeriet har fundet Sted 
omkring Trindell'ns Fyrskib og i 
Læ,;ørende, dog for største Dolen 
førstnævnte StNl og har som sagt 
gi,'et et forholdsvis godt Udbytte; e11 

enkelt Kutter, ,,'1'homas" Nr. 89, 
havde snaledes ea. UOO Pd.; Prisen 
Ol' atter stegen noget og er JIU fnt 
7 5~-80 Øre pr. Pd. 'l'ilførselpll nf 
andon ]'lac1fisk har ligesom i fonign 
lY gc knn været ringt>. Kullerfiskeript 
Cl' vedvarende godt, og Prisen pr 

stegen, der betales nu fm 85 Ørt> 
til 1 Kr. pr. Siles. H ullnnel'tilførselen 
Ol' vedblivende ringe, og PrisPll er for 
'I'iden meget høj, ]l/~ Kr. pr. Pd. 
Silde tilførselen fra Sverri g har taget 
et betydeligt Opsving, dpr er i den 
forløbne Uge tilført ca. 1200 Tdl'. 
pr. Dæksbaad og ca. 800 Ks. pr. 
Dampskib fra Gøteborg; Prisen har 
været fra 3 Kr. 25 Øre til' 3 Kr. 
fiO Øre pr. Tønde fra Dæksbaad og 
ab Gøtpborg ca. 2 Kl'. inldusin' 
Kisten. 

Fra Holbæk skrives tilos: '1'il 
Trods for den milde Vinter kan man 
desværre 1'01 Isefjordens VetlkoJll
mendp kun sige, at saa godt SOlll nlt 
Fiskeri llIaa hvile. '1'orskel'userne 
('re tagne op, da ]'angsten var alt 
for lille. til a t ]"'iskeriet betalte ; 
Sildenæ~inger, som prøves en Gang 
imellem, give ligeledes kuullnerligt 
Resultat, højst en halv Snes pr. 



Xml'ing:, n::d Altlesta!'gnillg kan kun 
Pl'hohles et Pal' Pllllll daglig, og 
Alldefallgstell paa Gal'lI lader til 
helt nt skulle mislykkes. .:\Juslillgel' 
pndelig, hvoraf del' ikke er saa faa, 
finde ikke 1\:øl)(,1'e. 

Ny Kutter. Den ;1 .• Januar j 11(1-
kOlli til Frederiksham ell af ,.V<'lld
syss~ll;'i skel' ksportforretning" iudkoht 
f'llgelsk :b'iskekuttel' paa ca. 80 rrOllS 
Drægtiglwll, som hærel' Navnet "Fpar 
lIot". Den skal nH d~jhes om og 
illdregistreres som ltjPllllllehørende i 
Frellel'ikshavns Tolddistrikt. Kutteren 
PI' 1:1 AnI' gammel, hygget af Eg og 
forhJllll'd for il AnI' siden. den (>1' j 

god Hejllmr Stand og kOlll~ller til at 
stan Ejel'lll' j ca. 8000 Kr. Det er 
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Hpnsigten, at Fartøjet sallllllen med 
en anden llled Hjælpeskrne forsynet 
Kutter, ,,\Y. Klitgaard", skal drive 
Torske- og Rødspættefiskel'i under 
Island. Torsken skal tilberedes som 
" 11aherdun" og H.ødspa~tten nedsaltes 

, i 1'ønder, sa~rlig llled det hollalldske 
::\hrked for øje. ,,};'ear not" kan, da 
den ikke har Brønd, runuue 500 
'I'flJlder saltet Fisk og skal indtage 
}1~allgstell for begge Fartøjer, saasolll 
,,\Y. Klitgaard", der har aaben Brønd, 
SOIll };'ølgp deraf Illangler Ijasterum. 
Skipper P. C. Pedersen, tidligere 
];~øl'er af den fra Kapsejladser saa 
godt. k('ndte ,.Thora ",' skal føre Par
tøjet. 

Bekendtgørelser. 

AIllloncer fiskekroge- Fabriken I 
i Medlemsbladet tilhylles o~ - SølvmedaIlIe I Aalhrg 1883 o~ I 
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7s, lieRer WaU, Hamburg, 
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Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, /Il r
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GI. Strand 50. Kjøbenhavn K. In 
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WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
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Nr. 3. 21. Januar. 1892. 

:Med1e::t:O..sble.det udgaar en Gang om Ugen. ncmlig hvcr Torsdag. Annoncer op

tage~ vc,l Hplwelldel~c til Bogtrykkeriets Kontor, Tordenskjoldsgade 27, København K. 

Indhold: Umoden }lisk. Laksen i Holhæk-
fj{}rden.~Hal8lUeB~ Qg Jægerspris-l<'jskerlejerne] :;Hl. 

Havfiskeriets Udvikling. l\findre Meddelehwr. 
Oversigt. Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Htorm
gade 2 B Stnen, cr aaocnt fm 9--11. Redak
tøren af ::\ledlemgbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Om Fangst og Ødelæggelse 
af "umoden Fisk", 

Spørgsmaalet OlU: hvorvidt og ved 
hvilke Midler man kan høde paa den 
Ødelæggelse af Fiskeriet, som er en 
nødvendig Følge af den uhyre An
vendelse, de nyere Fiskeredskaber i 
Løhet af de sidste Aar have faaet, 
hliver mere og mere hrændende, og 
ethvert Bidrag til Løsningen har Krav 
paa stor Interesse. Vi skulle derfor 
fremdrage nogle Undersøgelser, hvis 
Resultater ere offentliggjorte i Aars
beretningen for 1891 fra "the Fishery 
Board for Scotland", og som ere an
stillede dels ombord i Rejebaade i 
de skotske Fjorde og dels i Damperen 
"Garland" udfor Storbritaniens øst
kyst. Undersøgelserne skulde dels op
lyse: hvilke og hvor mange Smaafisk 
Vod og Trawl aal'lig drog op af 

Havets Skød og dels paavise, hvad 
Skade saadan Uugtisk led ved S1tmmen 
med dpt øvrig(' "Skl'~th", Sand~ 
Mudder, Skaller o. lign. at opholde 
sig kortere eller længere 'rid i Fangst
redskaberne, om de kunde oyerstan. 
det, og navnlig om de kunde kOlllme 
til Kræft!:'l' igen, dersom de inden 
alt for lang 'rids Forløh aJter kastedes 
overbonl. 

At det ikke er noget ringe Antal 
Ullloden Fisk, der medtages af saa 
finmaskede Redsk:tber som Rejevod 
er selvforstaaeligt og velbekendt, men 
belyses "el allerhedst red Dr. Fultons 
Opgørelse af en Række Dræt med 
Rejevod i pn af de skotske Fjorde. 
Ved disse hlev Middeltallet paa smaa 
Rødspætter i hvert Dræt 257, og da 
hver Baad gennemsnitlig pr. Dag gør 
B Dra~t, bliver dette for 30 Baade 
i 9 J\Iaaneder med 4 Arbejdsdage 
pr. Uge 3300000 Individer alene af 
denne Art, medens den aarlige Fangst 
ved Gennemsuitstallet af andre Arter 
beregnes til 20000 'runger, 13000 
Skrubber, 130000 Sletter, 190000 
Hvilling og Torsk. Trawlingsforsøgene 
udførtes ombord paa Damperen "Gal'
land" med Mellemrum i Løbet af 9 
Maaneder, og Redskabet anvendtes 



paa mange forsk,ellige Dybder, fra 
3 til 30 Fa,vne og i en Afstand· fra 
Kysten af 1-'-10 Mil paa vidt for
skellig Bund. Der gjordes i alt 78 , 

, Trawlinger) hvorved der fangedes 
13328 Nyttefisk, af dissevare de 6373 
umodne og heraf var atter 3302 Flad
fisk, Resten navnlig Torsk og Hvilling. 
Af denne Mængde var kun 5 Procent 
af Fladfisk, men 25,18 Procent af de 
andre Arter døde ved Indhalingen, 
altsaa bukkede under for Opholdet 
i R~dskabet, . medens Dødeligheds
procenten for voksne Fisk af de to 

, Grupper var henholdsvis 3 og 18. 
Blandt de umodne Fisk var Resultatet 
fremdeles naturlig forskellig for de 
forskellige Arter, for Torsk 4,4 %

, 

Kuller 35,3 '%, Hvilling 45,7 %, 
Knurhane 36,6 %, Mareflynder eller 
"Rødtunge" 9,8 % , Slette 2,6 Ofo og 
Rødspætte endog kun 0,18 %, 

Hvad Bundforholdenos Indflydelse 
angaar" viste det sig, at rent Sand 
kun voldte ringe Gene, selvom Traw
len var nede i 6-7 Timer, men at 
rent Mudder selv ved et kortere Træk 
dræbte adskillige Procent. 

Ved Rejevoddene val' Ødelæggelsen 
af Smaafisk endnu mindre end ved 
Trawlen, ja dot viste sig endog, at 
den vilde blive ganske ubetydelig, 
hvis de kastedes overbord igen snart 
efter· Oplmlingen, f. Eks, medens 
Voddet gøres klart til et nyt Udkast. 
Disse Vod trækkes gærne paa Sand
bund eller sand blandet :Mudder, og 
selvom Bunden er rent Mudder, vil 
Opholdet i Redskabet være saa kort, 
at den allerstørste Del af Fiskene 
ingen Skade tage. For Skrubber og 
Rødspætter kan Ødelæggelsen ved 
Rejevoddene kun beregnes til en Brøk
del af en Procent, for Torsk og Hvil-

lingbliverden vel noget større, men 
dog saa:ce ringe. 

Fladfiskene, de Fisk, der over
hovedet under de forskellige Omstært
digheder ere Illest sejglivede, taalte 
endog følgende Forsøg, der bedst viser 
den ringe Skade, de havde taget. 
Der fangedes i et Dræt engang 18 
Slllaa Rødspætter, som anbragtes paa 
Dækket en halv Snes Minuter; da 
de derefter lagdes i en Balle Vand, 
kom de i J..løbet af tyve Minuter atter 
helt til Kræfter, nu toges de op, lagdes 
igen tyve Minuter paa Dækket og 
blev e derfra til Slut lmstede i Vand
beholderne, hvor de alligevel hurtigt 
paa ny hleve ganske kvikke og levende. 

Den ved disse Undersøgelser paa
viste Sejglivethed hos Fladfisk og 
særlig hos Rødspætter er af saa stor 
Interesse og vil rimeligvis kunne faa 
saa stOl' Betydning ogsaa for vort 
Fiskeri, at vi have henledet vore 
'Læseres Opmærksomhed derpaa. 

Laksen i Holbækfjorden. 
Af Niels Olsen, Stadslumle. 

Laksen var gennem en lang Aar
række en stadig og kær Gæst, som 
regelmæssig hvert Eftemar opholdt 
sig paa Fjorden; imponerede den end 
ikke yed sin Mængde, var den paa 
den anden Side heller aldrig helt 
nsynlig, og man kunde derfor altid 
paaregne at fange enkelte Stykker 
i Ruser og Garn. Fiskeriet var sjælden 
saa stort, at det havde nogen videre 
Betydning, men de Laks, der fangedes, 
vare teJ,:llluclig store og af god Kva~ 
litct, og man ~an vel regne, at det 



aarlige Gennemsnitsudbytte løb op 
til ca. 300 Kr. 

Saa kom Aaret atten hundrede og, 
ja jeg husker det nu ikke nøjagtigt, 
men i Firserne var· det da, og med 
dette Aar tillige Udsigter til et 
temmelig godt Laksefiskeri, hvorfor 
der blev sat mer end almindelig Kraft 
ind paa det. Laksen fiskedes tidligere 
over hele Fjorden, men det bedste 
Fiskeri var altid lige oppe i den vest
lige Ende, hvor en Aa udmunder, 
og Vandet af den Grund er mindre 
saltholdigt} men i dette Aar forsøgtes 
med Ruser paa hidtil fredede Steder; 
de sattes ikke alene i selve Aamun
dingen, hvor ma~ selvfølgeHg havde 
let ved at spærre hele det smalle Løb, 
men langt udenfor Mundingen, hvor 
Løbet udvider sig til 100 Favne, 
kunde man se Ranke ved Ranke af 
Ruser fra den ene Bred til anden, 
som spærrede hele Passagen. Der 
blev vel dette Efteraar fanget for 
1500-2000 Kr., som fordelt til en 
halv Snes Fiskere giver et meget 
pænt Udbytte, men der fiskedes des
værre tillige med det Resultat, at 
man omtrent fuldstændig opfiskede 
Laksen, i hvert Tilfælde har man 
siden den Tid næsten ikke set en 
eneste Laks mere i Fjorden. Men 
kan et saasørgeligt Resultat opnaas 
saa nemt, da maa deraf drages den 
Lære, at Laksefiskeri i Holbækfjord 
umuligt lader sig drive efter ubundne 
Regler. Fredningsbestemmelser af en 
eller anden Art maa til, saa at Laksen, 
i hvert Tilfælde delvis, kan passere 
frit frem og tilbage i Aaen, og Fred
ningsoestenunelserne Illaa selvfølgelig 
lige saa godt gælde Grundejere som 
Fiskere. Dog saalænge. vi ikke have 
Laks, behøves Bestemmelserne jo ikke, 
men uvilkaarligt faar man det Indtryk, 
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naar man ser de store velnærede 
Holbæk-Laks, at Holbækfjorden er 
et Sted, hvor denne Fisk trives ud
mærket, og den Tanke ligger da nær: 
"hvad om der gjordes noget for ad 
kunstig Vej at fremhjælpe og udvide 
dette Fiskeri?" J eg skal gøre op
mærksom paa, at da den vestlige Del 
af Holbækfjord er fredet for alt Vod
fiskeri, saa er her jo en dejlig, rolig 
Plads, hvor Yngelen kan tumle sig 
l'et af Hjærtens Lyst. 

Mulig kan her, uden store Udgifter, 
opelskes et Fiskeri, som kan blive 
et temm~ig betydeligt Erhverv for 
Holbækfjordens Fiskere. 

Halsnæs- og J ægerspris
Fiskerlejerne 1891. 

Af C. Brammer. 

Efter Sildefiskeriets Slutning i 
Oktober 1890 begyndte næsten umid
delbart jereftcl' det saakaldte "An
holtsfiskeri" "med l'et godt Held. Til 
dette Fiskeri' benyttes saavel Kvaser 
og Kuttere som de største Dæksbaade 
(Drivbaade) og af Redskaber baade 
Vod og Garn; det fortsættes saa at 
sige hele Aaret rundt med Undtagelse 
af den allerstrængeste Vintertid og 
SHdetiden. Desværre er Tungefiskeriet 
i Aftagende; dette Efteraar og Vinter 
var det endog saa ringe, at den ene 
Baad efter den anden rent holdt op 
dermed. Kun 6 Baade fra alle Fisker
lejerne skulle have deltaget i Tunge
fiskeriet i de sidste 2-3 Maaneder, 
og alle \tilsammen have disse næppe 
fisket me're end lidt over 100 Snese 
Tunger og 250 Pd. Pighvar eller fra 
12 til 30 Snese pr. Baad, hvilket 



tidligere var en Dags Udbytte. !\Ian kan 
derfor ikke undre sig oy('r, at Fiskerne 
foretrak at føre Søjlten til Middel
fortet frem for at drive det lid('t 
lønnende 'l'ungefiskeri ved Anholt. 
Imidlertid var der dog fisket med 
noget Held først paa Aaret af en 
stor Del Baade, hyer med en Be
sætning af 5-6 Mand, saa at det 
hele samlede Udbytte nok kan anslaas 
til omtrent 60,000 Pd. Tunger, 4000 
Pd. Pighvar, 3500 Pd. Slethvar og 
6000 Pd. Rødspætte, begge Kvaser
nes Udbytte iberegnet. Men dette pr 
knapt Halvi)arten af tidligere Aars 

. Udbytte, san der kan, efter de fore
liggende Oplysninger, næppe være 
Haal> om, at det i tiere Aar saa ud
mærkede Anholtsfiskeri vil kOlIlme paa 
Fode igen, førend de nu opfiskede 
Fiskepladser have yæret fredede i 
nogle Aar. Ogsaa Kvasefiskeriet, som 
Rorerede i nogle Aar og herfra dreves 
med 8 Kvaser, er aftaget i den Grad, 
at her nu kun forefindes 2 Kvaser, 
som ere hjemmehørende i Lynæs 
Havn, medens alleHundested~vaserne 
ere forsvundne med Havnen. Derimod 
eje Liseleje-Fiskere 2 Kvaser, Tids
vildeleje l K vase, der alle søge til 
Lynæs Havn. Efter Forlydende skulle 
alle 5 Kvaser tilsammen have haft 
en Fortjeneste af ca. 10-1~OUO Kr., 
hvilket Il eller ikke er mere end Halv
delen af tidligere Fortjeneste. I 
Vintermaanederne satte nogle Fiskere 
Andegarn og andre drev .Jagten, særlig 
paa Edderfugle, der betales med omtr. 
l Kr., medens Ænd~rne kun betales 
med fra 50 til 75 0re. Der angives 
at være dels fanget i Garn og dels 
skudt 4-600 Sth. Garn og Krog-

. fiskeri drives af den Del Fiskere, som 
ikke eje store Dæksbaade, samt af 
de gamle og ganske unge Fiskere 
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(Drenge), hovedsagelig i Ise(jorden, 
men UdbJ'ttet har været yderst t::trve
ligL mest til Fiskernes eget Bord. 
Ogsaa et Forsøg paa at fange For
aars sild mislykkedes ligesom Makrel
fiskeriet i Sommermaanederne. Der
imod var Rejefangsten noget bedre 
end forrige Sommer. Da man mær
kede, at der ikke var kommet Foraars
sild i større Mængde paa Fjorden, 
undlod man at udsætte de til Lynæs 
Bundgarnsstade hørende 2 store Garn, 
men foretrak at lade dem hænge paa 
Loftet, hvorved dog sparedes Ulej
lighed og Tab, der i de senere Aar 
som Regel' har været Resultatet af 
Udsætningen. Bundgarnsstaderne ud 
for Kikhavn vare derimod besatte, 
men der fiskedes kun for 4-600 Kr. 
i begge Bundgarnene, imod 5, ja, llIan 
fortæller, endog 10 Gange saameget 
i de gode Tider, da der var Sild og 
Hornfisk samt Tunge og Flynder i 
Mængde i Stranden. 

Drivfiskeriet efter den saakaldte 
Høstsild i August og September har 
efter Havneprotokollen der svares 
nemlig 2 pCt. af Bruttoindtægten -
været ret godt i Aar, sammenlignet 
med de senere Aars Udbytte; men 
der V!j,l' som sædvanlig en betydelig 
Forskel paa, hvad den h~ldigste og 
uheldigste Baads Besætning fortjente, 
thi Forholdet var saadan noget som 
henholdsvis 200 Kr. og 50 Kr. pr. 
Mand i de nævnte 2 Maaneder. Vil 
man derimod regne efter Udbyttet af 
Sildefiskeriet for en halv Snes Aar 
siden, dit bliver Forholdet mellem 
da og nu som mellem Daler og Kroner. 
Derfor have heller ikke nær saamange 
Baade som tidligere deltaget i Silde
fiskeriet, nemlig kun 46 Baade llled 
en Besætning af 210 Mand, medens 
i de gqde Aar indtil 70 Baade an-



vendtes ; men den Gang maatte BaMle
ejerne i R~en tage en usøvant Land
arbejder med som Hælvtenmand til 
hver Baad. 
. Endelig komme vi til Slut til Aale

fiskeriet i Kulhusl'cnden, pau. Grøn
næssegaards, Statens og andre Ejeres 
Forstrand:Sret~ hvor der var udsat 
omtrent 100-150 Ruser i et Par 
Efteraarsmaaneder, men efter de med
delte Oplysninger kan Udbyttet næppe 
anslaas til over 2-21/ 2 Kr. pr. Ruse 
imod 20-30 Kr. forhen. . 

Vil man -ligesom i Landbruget -
nævne Fiskeriutlbyttet som svarende 
til et Middelaar eller undm' Middel
aar,da kan Sildefiskeriet nok be
nævnes som et frH~delaar med: 
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Desuden har en Del Fiskere sf'jlet 
med Ku:ttoflel' til AKøbcnham og Styk
gods i Retur, en Del med Søsten til 
Fortet o. fl. st. Ogsaa ved at bjærge 
ved Strandinger hj:l.ves nogen ]'01'-

tjeneste. (Fortsæt~,es.) 

Havfiskeriets Udvikling 
fra Frederikshavn og noget 

af dets Forhistorie. 
Ved S. Klingemann. 

(Slutning.) 

Nu fortsattes rusk Bygningen af 
Fiskekuttere, her byggedes saavel til 
vore egne som til fremmede danske 
Fiskere, og bestandig bleve Fartøjerne 
større og større, bedre og bedre ind
rettede saav!:'l for Besætningen som 

\ Fallgst og Redskaber, og flere og 
flere unge Mennesker søgte Erhverv 
som Fiskere. Man søgte og fandt nye 
Fiskepladser hele Kattegat over, kom 
ogsaa i Skagerak og Nordsøen og fik 
som oftest alle Steder god Fangst af 
Fladfisk. Paa Skibene forbedrede man 
qvert Aar de Spilindretninger, der 
benyttedes tilInddragning af Voddene, 
og man var endda ikke tilfreds dermed. 
t'laa blev i Aaret 1889 herfra solgt 
en lille Dampbaad, og efterladt her 
blev Baadens Dampspil, som en af 
vore driftige Fiskere da købte og med 
I . 
megen Møje fik omdannet til Brug i 
sin Fiskekutter; Forsøget lykkedes, 
hall, sparede Arbejde og kunde hur
tigt drage sit Vod ind, altsaa gøre 
mange Dræt i en kort Tid og fik 
som Følge deraf 'god Fangst, naJl:r 
andre med Raandspil ved Siden af 
ham havde mindre Udbytte; der kom 



'saa kort Tid efter tre il, fire ny til 
Fiskekuttere indrettedp DaUlpsI;il i 
Brug, det gik hurtigt op for alle 
Fiskerne, at Dampens Hjælp var et 
overordetlig stort Gode for E'iskeriet, 
og nu gik det Slag i Slag, Dampspil 
maatte ethvert Fiskefartøj have, saavel 
store som smaa, baade nye og gamle, 
og Bestillingerne til de Værksteder, 
hvorfra man helst vilde bave sine 
Dampspil, indløb saa stærkt, at mange 
maatte bestille 6-8 ::\fn,anpder, før 
de fik Spillene leverede. N U har 
ethvert til dette Fiskeri ordentlig ind
rettet Fartøj Dampspil oInbord og er 
vel tjent dermed. Som en Særegenhed 
kan her tilføjes, at en af de sil1st 
byggede Kutt-ere, foruden at den er 
fuldt udrustet som Sejlfartøj og for
synet IDed Dampspil, tillige har' en 
Hjælpeskrue, der gør den i Stand til 
særligt med stille Vejr let at kunne 
bevæge sig paa Fiskepladsen, hvad 
der jo er af stor Betydning; endyidere 
har en af de største Kuttere gjort 
gentagne heldige Forsøg med Fiskeri 
i Nordsøen med Bakker og Pilk som 
Fiskeredskab, og har tilvirket den 
fangne Stortorsk som "I.Jaberdan" , 
hvorefter det tegner til, at her bliver 
et nyt Virkefelt. U dviklirigen har været 
hurtig og stor; man begyndte i 1880 
med 2 smaa Fiskekuttere, hver ca. 18 
Tons drægtig, og her er nu i 1891 
hjemmehørende i Frederiksham over 
100 Kuttere, hvoraf den, der sidst 
gik i Vandet, ,var over 70 Tons 
drægtig, medens en stor Del er mellem 
40 og 50 Tons. Alle disse Fartøjer 
ere smukke; veludrustede, 'velbeman
dede, med 6-8 lVIand paa hvert 
Fartøj, og blive holdt e i god Stand. 
Der bliver ved Bygningen lagt Vægt 
paa, at de kunne blive hurtigt sejlende, 
navnlig for at de hurtigt skulle kunne 
komme ind med Fangsten. Der har 
derfor ved Fred'eriksha Vil været af
holdt et Par overordentlig vellykkede 
Kapsejladser for Fiskefartøjer, og nu 
i Sommeren 1891 ha,'de kgl. dansk 
Yachtklub iAnledning af sit J ubilæulll 
indbudt danske 1i'iskere til Kapsejlads. 
Desværre var det altfor faa af yore 
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smukke Kuttere, der gav Møde, og 
desværre V[\,r der den Dag aitfor lidt 
Kuling til ret at lnmn9 bedømme 
Fiskernes flinke Manøvrering, Et 
smukkere Syn var det, da FiskerI).e 
i Juni 1890 v,ed Hs. Maj. Kongens 
Besøg i Frederiksham under meget 
stiv Kuling sejlede Kongeskihet i 
Møde i Nærheden af Sæby og fulgte 
det hertil for at vise Ha.ns lVfajestæt 
Fiskerflaaden under Sejl. ' 

Vort Fiskeris Udvikling er bleven 
kraftigt undf'rstøttet hf Staten, og 
m:1nge PrivRte have indlagt sig stor 
Fortjeneste ved deres Virksomhed til 
Fiskeriets Fremme . .Et meget stort 
Gode for herværende Fiskere er Skibs
forsikringsforeningen fol' Frederiks
havns Tolddistrikt, j hvilken Forening 
de fleste af de her hjemmehørende 
Kuttere ere forsikrede. Foreningen 
har hidtil kunnet byde saa gunstige 
Vilkaar, at den aarlige Udgift 
til Skader og Administration - for 
den Forsikrede kun har andraget en 
reel Udgift af ~i l Procent. I For
eningen er indtegnet 84 Skibe til en 
Værdi af 654,106 Kl'. 

Som et Supplement tilnævnte For
ening el' endviclpre 'oprettet en Red
skabsforsikring, som vist hurtigt vil 
vinde Anerkendelse hos Fiskerne. 

Udviklingen af Fiskeriet gaar som 
alt foran meddelt meget raskt frem; 
før 1870 var det smaa aahne Baade, 
SOIlI maatte holde' sig i Nærheden af 
Kysten, efterhaanden blev dpt større 
og større Dælulfartøjer, der, som for
talt, begyndte i Kattegat og senere 
forsøgte llled Held vesten for Skagen 
i Nordsøen, og endelig i afvigte 
Sommer er m:1n herfra begyndt paa 
Fangst under Island, Torskefiskeri 
i Nordsøen og l\Iakrelfangst langs 
N arges Vestkyst, og der er al Grund 
til at formode, at den kommende 
Sommer vil bringe mange af vore 
Kuttere ud til disse fjernt liggende 
Fangststeder, og altsaa give Beskæf
tigelse for flere og flere Mennesker og 
give Danmark et smukt Udbytte af 
Fiskeriet. 



Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, den 17 .• J an. 1892. 
Fiskeriforholdene have i den afvigte 
Uge været betydelig bedre end i de 
sidst forløbne Uger og end man efter 
Au,rstiden kunde vente det; Kutterne 
hu,ve kunnet opholde sig :i Du,ge i 

'. Ru,d pau, Fangstpbdserne, og Udbyttet 
har været rigeligt. Rødspættefiske:tiet 
hu,r kun beskæftiget faa Kuttere, som 
for største Pu,rten hu,ve drevet Fiskeri 
nord for Hirtsholmene. Fisken var 
af lidt mindre Kvalitet end sædvanlig, 
vejede ca. 12 Pd. Snesen og betaltes 
Illed Kr. 1,65-1,80 pr. Snes. Enkelte 
Kuttere, som fisker nord for Læsø, 
have i en kort Tid faaet ca. 200 
Snese hver, hvad der. jo mau, ku,ldes 
et godt Resultu,t; denne Fisk vu,r af 
lidt større Beslmffenhed, 15 Pd. pr. 
Snes og betaltes med Kr, 2,10 pr. 
Snes. Det, som særlig ku,raktiserer 
denne Uge, el' det sjældent rige Tunge
fiskeri; de fleste af vore Kuttere have 
\'æret beskæftigede denned og have 
tjent store Penge;' BOO-lOOO Pd. 
fra hver Kutter har ikke været uu,l
mindeligt, og der er i Løbet af Uge{l 
indbru,gt 20-25000 Pd. Tunger. 
Prisen var i Torsdags l Kr. pr. Pd.,' 
men dalede paa Grund u,f den store 
Tilførsel længere hen i U gen, sau, a t 
der nu betn.les fra 75-80 Øre pr. Pd. 
Af u,nden Krøyfisk er der indbragt 
ca. 10,000 Pd. Ising" betalt med 
10-12 Øre pr. Pd., ca. 3000 Pd. 
Slethv·ar til samme Pris og 300-400 
Pd. Pighvar: for stor Kvalitet af 
&idstnævnte betaltes 40-50 Øre, for 
mindre 20-25 Øre pr. Pd. Hummer
tilførselen er tiltagen noget; pr. Dæks
baad fra Sverige er der tilført ca. 
2600 Stkr. og .pr. Dampskib, fru, 
Kristianssand er der i Ugens Løb 
tilført ca. 10,000 Stkr. Prisen er ved
,blivende høj, 111 t Kr. pl'. Pd. Kuller-

,; .. ~skeriet fra Smaabaade har givet et 
.;)ævnt godt Udbytte, ln'er Bau,d har 
~ Jor det meste haft fru, 30-50 Snese 
·.~aaglig. Prisen er nu 80 Øre til l Kl'. 
~~, • < 
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pr. Snes. Sildetilførselen fra den 
svenske Skærgaard er vedblivende 
meget stor, nogle og tyve Dæksbaade 
ha\'e losset ca. 1800 Tdr. her; Prisen 
el' da ogsaa dalet dygtig, medens 
den i Begy'ndelsen af . Ugen var 
31/4 og 31/ 2 Kr. pr. Td., er den nu 
kun 11/2 Kr. Tønden. Paa Grl,lnd 
af den' store ~ilførsel pr. Dæks
baad er der intet tilført pr. Damp
skib fra Gøteborg. 

Fiskerforeningen for København 
Og Omegn afholdt Generalforsamling 
I.Jørdag den 16. Januar, hvor D'Hrr. 
A. N. I.Jeancler og .foh. A. 'Stilling 
genvalgtes til Formand og'Kasserer, 
medens ellers forskellige Forhold drøf
tedes, som havde mel' end almindelig 
Interesse. Man var saaledes ikke 
kommen overens med Krigsministeriet 
om en Tørreplads for Fiskeredskaber, 
hvorfor det bestemtes gennem "Dansk 
Fiskeriforening" at indgaa med et 
Andragende til Magistraten om An
visning af ~n saadan. Man havde 
fremdeles indgivet et Andragende til 
Indenrigsministehet oiu at faa en 
Del af Kalveboderne fredede ved en 
Vedtægt, men Vaadfiskerne, der for
mente, at Hensigten med denne Ved
Itægt var at lukke Kalveboderrie for 
dem, alene havde indgivet et Mod
andragende, saa det var ikke godt 
at vide, hvorledes Udfaldet vilde blive 
paa den Sag. Det besluttedes derfor 
at indbyde Vaad- og Krogfiskere til 
et. Møde Lørdag den 13. Februar 
for at se at konune til Enighed i 
dette vigtige Spørgsmaal. Det ved
toges endelig, at Fiskerforeningen 
skulde vedblive at være Medlem af 
"Du,nsk Fiskeriforening") haabende 
paa denne Forenings kraftige Med, 
virken til at skaffe Københavns 
FisJ;:ere en Tørreplads for deres Red
sku,ber og en Anlfl'gspbds for deres 
Baade. 
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Oversigt, over Fiskeriet ved Gilleleje i Aaret 1891. 
Ved Strandkontroll,~r Lindholm. 

Af Sild el' med 3G R:tn,de af en samlet Drægtighed paa 135 Tons og 
176 Mand opfisket 52,859 Ol a 128 Øre pr. Ol ~ ca. 67,659 Kr. 00 øre. 
R vasefiskeriet er drevet med V~ Baade af samlet Drægtighed 173 Tons og 
76 Mands Besætning og Udbyttet ~r opgh'et sa:11edes: 

i0421 Snese Rødspretter It 193,68 Øre pr. Snes 20183 Kr. :39 Øre 
2961 Pighvar il 42,52 1259 30 

23:316 Tunger il 74,9fi 17477 70 
11639 Slethvar å 9,38 1091 73 

6:300 Skrubbet; $t 4,00 252" 
150 Kuller il, 4,00 6 " 
201 1/ 2 ~ Makrel il, 619,26 - 1247 80 
310 Stkr. Hummer il. 97 10 ~ Stkr. 301 , " 
Alle 'runger og Pighvar, pn Del Sletter og Skrubber sendtes 'Hi Tysk

land, ligesom ogsaa betydelige Kvanta Sild eksporteredes, hm'edsagelig til Kiel. 
Efter Sildefiskeriets Ophør midt i Oktober er der hleven gjort enkelte 

Forsøg pall. Fl:tdfisk-Fiskeri under Anholt, men kun med ringe Udbytte; men 
dette Fiskeri optages egentlig ogsaa først med ;Kraft i Marts Maaned, naar 
Tungerne vise sig. 

Bekendtgørelser. 

Annoncer ..fiskekrog&<-Fabriken I Dansk Kom,missionshus 
i Medlemsbladet tilbydes og - hl"medalJle t Aalhrg 18811111 I for 

• t KebnhulIl888 - Fisk 00' Hummer. 
0l:tages ved Henvendelse til anbefaler. sit Udsalg af alle Sorter I!!!I 

Frantz Christtreu, Fiskekroge, saa vel i Sta .. !, Jærn Ludwig Griin, 
Tordenskjoldsgade 27. 

For staaende Avertissementer 
Indrømmea betydelig Rabat. 

som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. FOI1!(jndes mod Efterkrav. 78, lIener W.U, B_lin .... 

Conrad' Christensen~ modtager Sendinger tilForhandlirig 
St. strand.træde 14. Prompte Afregoing. Dansk Korre-

København K. apondanee., Prima Referencer. 

~~æ..sa.s:l:i~~ 
Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ru 

. Gl. Strand 50. Kjøbeuhavn K. Ul 
Reieruser . og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst erterJ 

Bestilling. Linegods, Flaadtræ,Catechu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Al'tilder i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse psa den nordiske Udstilling 1888. 
. I 

WILH. HIN~ICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. ru: 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Redigeret af B. P01Iselt. - Trykt hos Frantz ChriBttreu. København. 
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:Me~ex:o..sbl..a.d.et udgaHl' en Gang om Ugen, nemlig hvcl' TOl'sdag. Annoncer op

tages vefl HeUYClldelse til Bogtrykkeriets Kontor, Tordenskjoldsgade 27, København K. 

Indhold: FTugtl'arhedpn hos Saltvandsfisk. 
Om Aalen III. - Referater. - Mindre Meddelelser. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aahcnt fra 9-11. Redak
trll'ell af :\,Iedlemsbladøt træffes desuden i 
Alm. 5-7 Syanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Anuæplads 10 St. 
o. G., er aahen IJørdag og SØndag 1l~~~2. 

i .Fehruar og Mart, dog kun OlU Søndagen. 

Frugtbarheden hos 
Saltvandsfisk. 

Da alt vedrørende Fiskenes }'O1'

plantning og Udvikling kommer i Be
tragtning ved et af Tidens hrændende 
Fiske.rispørgsmaal: Indskrænkning og 
Fredning, kan følgende Uddrag af 
den niende Aarsheretning fra "the 
Fishery Board for Scotland" maaske 
nok have Interesse ogsaa. for danske 
Forhold. 

Det Antal Æg eller, udtrykt paa 
anden Maade, den Vægtmasse af 
som hver Fiskeart aarlig skal pro
ducere, staar i et forskelligt Forhold 
til Fiskelegemets Masse; medens nogle 
Fisk ikke generes ved en samtidig 
Udvikling af alle Æg, men endog 
have saa lIlegen Plads tilovers i Bug-

hulen, at ~!nve og Tarm stadig kunne 
holdes fyldte llled Føde, er der andre, 
hvor de svulmende Æggestokke presse 
de andre Indvolde suadan snmmen, 
at Hunmm, dpI' lige før og endnu i 
Begyndelsen af Svangerskahet spiste 
af al Magt for at skaffp de voksende 
hig Næring, tilsidst nødes til at ind
stille SillC ~Iaa1tider og nnd\'ære Føde 
i længem Tid. For Havaalens Ved
kommende varer efter de n.\·pste intel'
essunte lJndersøgplsPl' denne tvungne 
Faste, der hel' udstrækker sig ogsaa 
til det mandlige Køn, i henved et 
halvt AnI' og synes endogsaa ufejl
barlig at ende med Døden, saa at 
denne Fisk altsaa kUli skal yngle en 
Gttng. Ved dette Forhold vil man da 
fan, Forklaring pau, hvorfor den køns
modne Havaal saa længe var ukendt; 
thi en saadan sfiger altsaa ikke Bytte, 
gaar ikke paa Krog og forvilder sig 
heller ikke ind i Hummertejnerne, 
hvor den ellers udenfor Legetiden 
ofte søger sin Føde; det giver os 
maaske ogsaa Løsning paa den GaMle, 
at den fuldt kønsmodne AnI saa godt 
forstaar at unddrage sig Efterstræ
belserne, og samme Ejendommelighed 
stnar sikkert i Forhold til den Iagt
tugelse, som melles at være gjort, at 



udenfor Forpbntningstidpn fanges paa 
Krog fle:lt Hunner, undPr sauune 
derimod tiest Hanner af 'rOl·sken. -
Hos visse, navnlig mindre, ]'isk er den 
samlede lEgllmsse endnu større, saa 
stor, at Ilds Æggene modnedes paa 
en Gang, vilde de :llet ikke kunne 
faa Plads i Bughulen; Raalf'des er 
}I'orholdet f.li]ks. hos Rødspætten. 
Hos en Hun af denne Art, som "f'jede 
ca. 4 Pund, taltes ialt 487000 Æg, og 
efter V ægten af et enkelt fuldmodellt 
Rognkorn beregnedes den sa.mlede 
V ægt af a.Ile Æg i moden Tilstand 
til ca. 5 Pd., hvilket vilde være et 
urimeligt Misforhold. I Virkeligheden 
var ogsaa kun et ringe Antal af 
Æggene modne, de a.llertleste endnu 
ganske smaa, og IJegetiden hos denne 
FIsk maa derfor som hos talrige andre 
strække Rig over et længere Tidsrum, 
i Løbet af hvilket Æggene saa. ud
stødes i to eller tiere Hold, alt som 
de udvikles. 

Det Antal -<-JEg, der produceres i 
hver Sæson af de forskellige Fiske
arter \':1l'ierer onormt, fra 20 til 30 
Millionel' hns IJangen til nogle fan, 
Hundreder hos N aalefiskene; AntaJlet 
staar ll[thll'lig saavp1 fOl' de enkelte 
T lidi riders som for Arternes Ved
kOllllllOlHle oftest i Forhold til Stør
r('lsell~ men df'tte er dog langtfra 
uden Uudtagplser. Sl1aledes kan ('n 
mindrf' }'IYlIuP!' gOllt indeholde flere 
.lEg end en større, og IlIpdens llll1n 
f.Eks. i en Shuhbe paa ca. l I) Tommer 
talte CR. 16;38000 .,'Eg indeholdt 
en Tunge pall. ca. 16 'l'ommer kun 
409894 og en Rødspættf' paa 17 
TomIlIer endog kun ca. 200000 j 
meden» fremdeles en Helletlynder paa 
5 1/ t }'ods Længde indholdt 4 1/ 2 Mil
lion Æg, præsterede en Torsk paa 
38 Tommei' over 61/ 2 1\.1i1lion og en 
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I.unge paa 61 Tommer endog over 
28 Millioner! I Forhold til Størrelsen 
el' vel Knthsoen dpfI minust og 
Skruhben den nlf'st produktive af 
alle Fisk. 

At den store Frugtbarhed hos de 
fleste uf vore Hav-Nyttefisk stnar i 
Forhol<1 til den store Ødelæggelse, 
som Rogn og lIysklækket Y ng(ll er 
udsat for, er en velkendt Ting, og 
Princi pet for den kunstige Fiske
kultur, som nu f. Eks. drives ved 
N orges Kyster af Torsk, er netop 
buseret paa den omhyggelige Beskyt
telse af disse Stadier, som den as,bne 

.Sø ikke giver og ikke kan give. 

Om Aalen. 
Af P. WIllumsen. 

III. 
Allerede mf'get tidlig har Lovgiv

ningsmagten her i Landet beskæftiget 
sig mBd Piskeriet og givet Retsregler 
fol' Udøvelsen heraf. Dette skal dog 
ikkf' forstaas saaledes, at der nogen
sinde i ældre Tider var en samlet 
Fiskf'riloygivning, med am1re Ord: en 
Fiskerilo\' saa vidt Ilaaede vi først 
i den nyeste Tid, for ildn' mere end 
;1--··4 Aar siden. Det Bl' ikke Hen
sigtf'lI her at a.nføre eller pnavise 
alle de Lovsteder, som tidligere 
hnn~ stræht at regulero Landets 
Fiskerier - ikke engang for Aale
fiskeriets Vedkommende her sbl 
kun omtales en eneste af disse Be
stemmelser, nemlig den, der j Kristian 
den 5. danske Lov, som blev sat i 
Kraft ved en Forordning af 23. ,Juni 
1688, findes anført i 1)-10-43 (5. 
Bogs 10. Kapitel 43. Artikel). 

D"l1 lydet· saa.ledes: "Enhver maa 



nyde Aalegaarde for sin egen Grund, 
undtagen i de Fjorde, som Kougen 
og den menige Mand haver Skade 
af." Denne Artikel og den Fortolk
ning, den har faaet, skal jeg tillade 
mig at belyse fra en sagkyndig Fiskers 
Standpunkt. 

Grundejernes Ret til Aalegaarde 
lllaa antages at være af langt ældre 
Datum end Kristian den 5. danske 
Lov. Saavi41t man kan skønne, har 
denne ikke givet Grundejerne nogen 
ny Rettighed, den har kun paany 
slaaet fast, hvad der længe havde 
været Regel. Maaske gjorde den 
Reglen mere bestemt eller udvidede 
Grænserne fol' dens Gyldighed lidt, 
lllen nogen uy Regel skabte den ikke. 
Det hedder saaledes allerede 
Andreas Sunesølls latinske U dga ve 
af den skaanske Lov, en ProvinsiaUm' 
fra noget ind i det 13. Aarhundrede, 
at i fælles Vand er det enIn'er tilladt 
at fiske, men ingen maa anlægge 
Fiskegaarde deri, uden hun ejpr den 
tllgrænsellde .Jord, snu hall til (lell 
kan befæste Fiskegaardell. 

I de 4 danske Kongers: Kristian 
den adies, Frederik den ~dells, 
Kristian den 4des og Frederik deu 
3dies Haandfæstninger kommer Reg
len ogsaa frem og næsten ordret SOlll 

Kristian den 5tes danske Lov siden 
optog det. Der tales dog kun i disse 
Ha::mdfæstnillger 0111, at det er Rigs
raad og Adel, der skal luwe Aale
gaardsret udfor deres Grunde, men 
det er rimeligt, at andre G rUlldejere 
ogsaa havde en lignende Ret; iHaaml
fæstningerne lltevnedes og værnedes 
jo kun om Adelens egne Rettigheder. 

Under alle Omstændigheder eksi
sterede og kendtes, som paavist, altsaa 
en Aalegaardsret længe før Kristian 
den 5tes danske Lov blev til, og 
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denne gav ikke nogen ny Rettighed 
til Grundejerne i sin 5. Bogs 10. 
Kapitel 43. Artikel. Dette har der
imod efter min Mening senere For
tolkere og }'u]dbyrdere af dette Lov
stl'd gjort, hvad jeg skal søge at 
paaYise. 

Nævnte Lovartikel omtaler nemlig 
c~lene Aalegaarde og nævner ikke med 
et Ord Aaleruser som noget, hvorfor 
Grundejernes Ret ogsaa gjaldt. N fiar 
man nu senere, netop støttende sig 
til Lovartiklens Indhold, slaar fast, 
at Grundejerne ogsaa h.noe Eneret 
til at sætte Aaleruser udfor deres 
Grunde (se herom blandt andre Steder 
Højesteretsdom af 7. Maj 1878, den 
saakaldte Ijerchenborgdom), saa er 
man gaaet uden for, hvad Lovartiklens 
Bogstav siger og hal' for saa vidt 
etableret en lwlt IlY Grundejer
rettighed. 

Mell jeg tillader mig at tl'O, at 
lllan ved denne Fortolkning ogsaa er 
kOlllIllen udenfor Lovartiklens AOlld, 
og at T,ovgiverne slet ikke have villet 
skahe et .Monopol for AnJeruser. 
Et af to lilan, lIPlIIlig ha ve ræret Til
fældet: enten h,tI' Attlerusen ikke eksi
sitn'et eller været kendt, rla AaJe
gaardsrettcll blev givet, og i saa Fald 
kan jo heller ikke Lovgivningen hare 
beskæftiget sig med den eller gh'et 
den Rettigheder, eller den har ræret 
kendt og brugt, og i dette Tilfælde 
har Lovgiveren heller ikke lIlent at 
give den Eneret sammen med Aale
gaarde, thi saa havde han næmet den. 

Enten Aalerusen altsaa har eksi
steret før 1683 eller ikke, kan der 
hverken af den oftnæmte Lovartikels 
Aand eller Ord udledes nogen Eneret 
foi' den, og som jeg før sagde: Grund
ejerne have ved Lovens Fortolkning 
faaet en ny Rettighed. Herimod er 



bleven anført, at en Aalegaard og en 
Aaleruse er samme Redskab, at det 
sidste Navn kun er nyere end det 
første o. s. V., og rimeligvis er det 
denne Betragtning, der har bragt vore 
Lovkyndige til at fortolke :l\lonopol
artiklen, som sket er. ,} eg har selv 
hørt denne Paastand blive fremsat 
san, tidt og saa hesh>mt, at jeg ikke 
har været langt fra ttt tro. den kunde 
have nogen Berettigeiso -- jeg prote
sterede i alt Jl'ald ikke IlIPget illlOll 
den. Men jeg har senen' stncbt at 
komIlIe tilbulIus i Sagen og tror lIU 

at kunne pauvise, baade horfo!' Aal(>
gaardene oprindelig fik deres 1\1onopol, 
og hvorfor Ruserne ikke fik det, lige
som jeg skal, StH\, tydeligt som jeg 
formaar, vise, at en Aalegaard og en 
Aaleruse slet ikke er det salllIlH.', 

Det kan ikke antages, at Grund
ejerne fik Aalegaardsretten, fordi Lov
giveren vilde gøre dem en Present 
og ligesaa lidt for at udelukke de 
egentlige Fiskere fra Adgang til Aale
fangst, hvad man saa ofte hører paa
staaet. Der har været en særlig An
ledning til Begunstigelsen; lilaH har 
anset det for at stemme llled Het 
og Billiglted, at Sagen hlev ordnet 
paa den 1V1aade, og Halt skete det 
saaledes. 

Og Anledningen falder da ogsaa 
let i øjnene paa enhver, der er for
trolig !li ed disse Redskabers Bmg. 
En Aalegaanl Illaa og skal støtte 
til Kysten, elen kan ikke undvære 
Forbindelsen med denne. Man kan 
ikke tage en Aalegaard og flytte den 
ud paa dybt V lLncl, SOlll Illall kan 
gøre det f. Eks. llled en Ruse; den 
er et Redskab: der alene er beregnet 
paa at fange de Aal, der, saa at sige, 
følge Landvejen. Men da det nn er 
saalpdes og ikke kunclp hlive ruuler-
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kdes, saa fandt Illan det ubilligt, at 
Grundejeren skulde lægge sin Kyst
strækning til, for ut andre kunde 
drive Fiskeri der, ja oven i Købet, 
at han skulde være belemret med 
deres IJuudgang paa hans Grund, llled 
mulig Optrækning af Baade, samt 
med Aalegaanlenes Risfletninger, 
Pæle og Tøllllllernerk. Aalegaardens 
Anbringelse udfor en Grund og op 
til (h>nne var IIelIer il,:ke altid uden 
Indflydelse paaJl'orandring afSti'and
bredden, paa Sandets Bortskylning 
eller Aflejring. Over saadant har 
GrnIlllejerne sandsynligvis ført Klage; 
Ulelllpeme ved fremlllmles Aale
gaanhdiskeri ere komne til at staa 
klart for Lovgiverne, og disse have 
da stræbt at afhjælpe de paakltlgpde 
Ulemper paa den l\.faade, at de gav 
Grundejeren Eneret til at beswttB 
sin Stmndbred lDed Aalegaarde. 

(Fortsættes.) 

Dansk Fiskeriforenings 
Foredragsmøder. 

Det andet i l{,Bkken af disse .Møder, 
hvor Medlem [lJ Bestyrelsen ]'isker 
P. Willumsen holdt et Foredmg over 
"Fiskerens Liy og Færden", var des
værre kun sparsomt besøgt, alt i alt 
af ca. 30 Personer. Efter at havo 
paavist i hvor høj en Grad saavel 
Digterne som de bildende Kunstnere 
havde besmykket den jævne Fiskers 
dagligdags Liv og hans farefulde Ar
hejde, dvælede Foredragsholderen 
særlig ved det forskellige Præg, vor 
Fiskerbefolkning fik af N aturforhol
<lene paa de forskellige Steder i 
IÆ,Ildet, ved de højst varierede Fisk?-



metoder og -de paafnld\'llth~ talrigt) 
Redskabsty}wr. Han beklagede dell 

af Finansud mlget foresia aedp H (!
duktion af det forholdsvis lllwt.n1digt\ 
Tilskud, som "Dansk ]'iskeriforellillg:" 
havde ønsket til :E'rellllllt' og l: d
videise af Virksomheden; han haa
bede, at Lovgin:rne Illaatte faa 
øjnene op for det fuhlt berettige(le 
i dette Forlallgelldl' og het o ll(;'d B 

stærkt, hror 8tore Krav pau Inter
esse det t1awske Fhik(-ri og tlett!'s thl-

, øn're 1 IIW e) idet hall ul. H. gjorde 
opmærksom paa Ill't 11Ilskelige, ja nøtl
venllige i, at Ile nugældende BesteJll
melser fOl' :E'iskefal'tr1jel' <UlHlrps, Ila Y1I

lig at der gives Dispensation for de 
Fltrtøjers Vedkollllllellde, Iler (Inske 
at deltage i Storfishriernp, fm, de 
Fordringer, der uu stille8 i forskellig 
Henseende. 

Bf ter at Konsulent Peddel'scJl 
havde gjort opmærksom }Jua, Ht deu 
tyske Rigskansler havde giwt en iSall
dan Dispensation fol' videregaaende 
tys~e Fiskefartøjer, indledede han Oll 

Diskussion om Muligheden af en For
sikring mod Førlighedstab, hvilken 
han mente nok kunde komme i Stand. 
I Diskussi01len deltog FiskerWilllllll
sen, der hævdede, at den indbyrdes 
Hjælpsomhed var stor blandtFiskerue; 
gik denne Stand virkelig oftere bl 
Offentligheden med Krav pau Hjælp, 
saa var det, fordi den tiere eud andre 
Stænder ramtes af 'l\th. Folke
tingsmand, Overretsprokurator Letll 
udtalte sig forhaabningsfuldt Olll Ud
viklingen af vort Fiskeri og om U d
sigterne for Tilskudet til "Dansk 
Fiskeriforening"; ogsaa han talte for 
0nskeligheden af en Førligheds- og 
LivsasSUr:lllCe, lllen betollede stærkt 
Vanskelighederne ved Ordni ugen af 
en saadan; xl·h om ilian kunde faa 
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Hin'- og Snmavandsfisk<>rnn ind j en 
}\1\'('ning, "ilde de forskollige PrH'Blie

takster IH'g~';e uhyr!' Vallslwlighnder 
j V pjen. Skibsfører Bølling talt!' Ih'
ligt Olll DUlllptrawlingpn i Nordsoen 
og ment!', at ::\Ial'ketld for von' FiiS\;"('
nu'er for Fl'l'lIltidpll mel't) maattt> 
SØgl'S i Ellgl:lud ('IHI i rJ1y~kl:lIld; 

:.;;aavel hall SOIll .Kupt. i Fl:.HHIt>Il Flffjl 
hævdpd!', a t FOI'dri ngPIl om !)Il .N a \' i
gatør og ell eksalllillerot ::\laskillll\estn 
i Fisk('f~trtfljer ,-a.r et HlHldvelHlig;t 
og millIeligt }'orlang!!IHle. 

Efter nogle afsluttende Bemærk
ningp!, af Fm·ptlmgiSholderen h.-credo 
Dirigenten, G rossorer Ft·itschc.l\Iodot. 

"Stadeejernes Fagforening l 

Øresund", 

1'11 af de }i'iskerfol'Puingpr, iSom hlt\'e 
knyttet iSig til "Dansk Fiskprifor
ening;', afholdt i Søndags i SkottIlrup 
Kro pt Ml1dp, In'Ol'i ikke alene de 
allertlest(' Stadeejel'e, men ogsaa flere 
andre Fiskere deltoge. Landstings
mand, Byfoged HIJst var af Besty
relsen blev en opfordret til a.t deltage 
i ::\fødet, men af forskellige Grunde 
havde Byfogdell imidlertid ikke set 
sig i Stand til at efterkomme Ind
hydelsen, hvilket skriftlig var meddelt 
Bestyrelsen. Formanden, Fisker 
J. 11homsell, indledede Mødet og gav 
Ordet til Folketingsmand Letlt, 80111 

val' kommen til Stede for at give 
nogle Oplysninger med Hensyn til 
Skøde ru e pua Staderne. Bn Del 
Fiskere h:lvde i Aaret 1840 ved Amts
fonalter Fasting fanet opmaalt Sta
derne; dellne Opnmaling fik imidlertid 
ingen A pprohatioIl. Bfter en nærmen' 



Undersøgelse, og efter en Samtale 
med Regpringens };'iskerikoJlsulpllt, 
Kapt. Drechsc7, var Taleren komlJlPn 
til det Rpsnltat, at Regeringen vist
nok ikke vilde være utilbøjelig til at 
foretage en 0pllIaaliIlg, lIaal' alle 
Stadeejerne ønskede deL Heldigst 
vilde det dog sikkert være at benytte 
ovennævnte Opmaalillg som Grundlag. 
Spørgsmaalet var altSftfl; Olll alle 
Stacleejerue kunde blive enig<> om 
at rette en saaduu Anmodning til 
Regeringen. Form an dc1/, foreslog at 
opfordre Hr. Folketingsmand I,etll 
til paa };'iskel'Iws V {"gue at foretage 
det videre fornødne i Sagen. Efter 
Bemærkninger af Fiskerne P. Yil1um
sen, O. Andersen lll. Fl. vedtoges dette 
Forslag enstemmig. 

Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, den 24. ,Jan. 1892. 
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Den haarde Vinter, vi j den sidste 
'rid have haft, begynder nu ogsaa 
her at lægge sit Bannd pua Fiskeriet. 
Rødspættefiskeriet har været saa godt 
som tt(len Betydning for vort Ved
kommeride, men fra Skagen er der 
jævnlig tilført };'isk, fangede med 
SnurrevalLd i Smaabaade; den har 
været af jævn god Kvalitet, vejemle 
18-22 Pd. Snesen og hetaltes paa 
Stranden med 2 Kr. til 2 Kr. 65 Øre 
pr. Snes. Herværende Fiskehandlere 
og Kvaseskippere have i Begyndelsen 
af denne Uge lidt et ikke ringe 'rab, 
idet alle de Rødspætter, som fandtes. 
i Hyttefade etc. her i Havnen, paa 
en Nat døde paa Grund af den haarde 
Kulde. I Farvandet omkring Trinde
lens Fyrskib have ca. 30 Kuttere 

(hevet Tungefiskeri, Udbyttet har 
været jævnt ~()(lt, om {'nd ikke saa 
rigeligt som i forrige TI go; der er 
indbragt her i UgeJls Løb ca. 10000 
Pd. Tunger. Da Isen allerede i 
Onsdags hindrede Sejladsen, slæbte 
Dl1mpbna<len "Fremad" samt Svitzers 
Bjærgllingsdampskih "Frederikshavn" 
ca. 15 Kuttere paa Fangstplads; at 
U dbyttet ikke har været saa stort 
som forventet kommer for største 
Delen af daal'iige Strømforhold, slLmt 
af Frosten, der hindrer Manipnla
tionpn ltf Fangstredskaberne. Prisen 
er atter stegen noget, der betales 
nu 90 Øre pr. Pd. Der indfangedes 
ligeledes fra 4000-5000 Pd. Slethvar 
og Ising, som betaltes med 10-12 
Øre pr. Pd., samt en mindre Del 
Pighvar, hvorfor Prisen var 50 Øre 
pr. Pd. HUlllmertilførsel6n har været 
ubetydelig og Kullerfiskeriet er op
hørt paa Grund af Ishindring. l Be
gyndelsen af Ugen blev der endnu 
tilført l'fI,. BUU Tdr. Sild fra Sverige 
pr. Dll'ksbaad, men det Ol' ml forbi; 
Prisen steg pludselig 100 % fra 
::\Ialldag, da der betaltes 11/ 2 Kr. 
pr. Td., til Tirsdag, (Lt Prisen blev 
;j Kr. rnUllrselen af 'Sild i Kasser 
pr. Dampskib fra Gøteborg er der
imod paa en Ga,ng tiltaget vohilsomt, 
i de sidste tre Dage el' dedndkollll11en 
ca. 3000 Ks. il 220 Pd.; bliver, som 
det ser ud til, Østersøhavnene fuld
stændig lukkede, faal' Frederikshavn 
sikkert stor Betydning som det Sted, 
hvorfra en stor Del af Tyskland skal 
have sin Forsyning; det er velogsaa 
paa Basis heraf, ttt herværende Fiske
handlere have forsynet sig saa rige
ligt. Prisen i Gøteborg er for Tiden 
21/ 2 Kr. pr. Ks. inklusive Kisten. 

Snekkersten, d. 11. Januar 189'2. 
Fiskeriet i det nordlige Øresund har 



i det forløbne Aa!' med Undtagelse 
af Aalefiskeriet - givet et daarligt 
Udbytte. Torskefiskeriet med Snøre 
var i Begyndelsen af Aaret meget 
ringe, senere blev det nogpt bedn-, 
Illen ophørte ganske i Slutningen af 
April. Priserne vare gennemgaaende 
gode, ja, til enkelte Tider endogsaa 
ualmindelig høje, IlYilket jo bødede 
noget paa den ringe Fangst. En Del 
solgtes i Helsingør, Størstedelen dog 
til herboende :F'iskehandlpre, som 
atter afhændede den i Københam. 
'l'idligere har her været et indbrin
gende Torskefiskeri Illed Snore paa 
dal/sit Søterritorium i Vintertiden; 
dette er aldeles ophørt, og IIU foregaar 
(h-t udelukkende paa snms],; Søten'i-

, toriUjl paa Strækningen imellem 
"Ritarp Rev" og "Rveen" . Torske
fiskeriet i Ruser val' i Begyndelsen 
ret godt, senere blev Udhyttet der
imod kun ringe. Fiskeri med Garn 
efter Fladfisk blev kun lejlighedsvis 
benyttet men gav ligeledes et daarligt 
Udbytte. Priserne vare dog gode 
den meste Tid, særlig naar I sen 
hindrede rrorskefiskeriet. 

Bundgarnene, som hle\'e udsatte i 
April og holdtes ude til Oktoher, 
gave næppe mere end til Vedlige
holdelsen af Gal'llene, kun ot Pilr 
Dage i ]\[aj fangedes pn Del Bild i 
et enkelt (tam. 

RødspH.'ttefallgsten \'ar hele SOI1l
Jllerensaa daarlig, nt ingen kan 
eri mIre noget lignende, her hlev 
næppe fanget S'lit nwget, som Fiskprne 
selv kunde spise. H01'llfisk kom 
hel' saa faa af. at dette, fol' de her
hoende }<'iskere ('Hers salt betyd
ningsfuld!' ],'iskeri, blev aldeles mis
lykket, ikke alene da do sImIde 
fanges i Vod ved KrOllbol'gpynten 
i Fomarstiden, men selvfølgelig og-
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saa da de skulde fanges i Blind garn 
og Drhgarn paa Tilbageturen fra 
østersøeJl. Med l\Iakrelen gik det 
som med Hornfisken; disse 'rrækfisk 
synes af en eller andelI Grund ikke 
mere at ville passere Sundet. 

Rejpfiskeriet ,lerimod har været 
ualmindelig godt, ikke alene i Vinter
tiden men ogsart og især hele Som~ 
moren. Ulk (en Slags Trawl) ml' 

det Redskah, som mest IJlev benyth-t. 
Eli stor Del af de horboende Fiskere 
mttatte kaste sig over dette 1<'iske1'i, 
fordi der hverken rar Torsk at f:ta 
paa Snøre eller Rødspætter i Garn. 
Rejerne solgtes til Oll Gennemsnits~ 

pris af 80 Øre pr. Pot. 
Aalefiskeriet har været særdeles 

godt sidste Efteraar. Prisen pau 

denne Fisk llIaa siges at ha\'f~ været 
gOfl, idet Fiskerne harn fauet en 
Gennemsnitspris af 40 Øre pr. Pd. 
Det ('l' imidlertid ikke illuligt at gi\'e 
nogen bestemt statistisk Beretning 
O\'er~'iskeriet her i det hele taget, 
hl. a. fordi Elli stor Mængde Fisk 
afsættes til forbi sejlende Skihe, dels 
ogsau fordi :Fiskernes Koner afsætte 
en Del i Helsingør, og naturligvis ingen 
fører Bog oyer hverken lTdgi ftElr 
plIer Indtægter. I. x. 

Sælhundene ved SamsB. Fra LaIlg~ 
øre skrives tilos: Hpr ved Samsø 
ere Sælhundeno aftagne betydeligt i 
Tal i I'flhet af de sidste Par Aar; 
medens det tidligere f. Eks. ikke var 
ualmindeligt at se ea. 300 Stykker 
prut en Gang ligge paa Bosserne, 
kUlHle Jllan sidste Artr sjælden sam
tidig tælle 50 paa dette Sted. Det 
(li' da. heller ikke underligt, at Ræk
kul'llP udtyndes, thi der skydes jo 
dog et ret betydeligt Antal nHunde", 
langt flere end de indsendte Haler 
tyde paa, idet en stor Del gaa tabt 
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den'ed, at de døde Kroppe synlo' 
)laa SlUL dybt Vand, at Ile ikke kunne 
fisk,;s op. l\Lw fauT det hestemte 
Indtr,vk. at Udryddelseskl'igen førps 

nwd absolut Held, og at de Skeptikere, 
SOIll luene, at denne betydningsfulde 
Sag vil blive for stor at føre igen
nelli, ikke skulle faa Ilet. 

Alllloncer fiskekroge-Fabriken I 
i Medlemsbladet tilb)',lp~ og - S.IYllledaIlle i Aalborg 18834111; I 

I Kø hllkaTB 1888 -

Dansk Kommissionshus 
for 

ui tages ved HenveH,ldsc til anhefaler sit G<1salg af alle Sorter 
Frantz Christtreu ]<'iskekroge, saa v,,1 i Sta"l, Jæm 

, som 1\lessing, samt l·nke i 'fin og 
Tordenskjoldsgade 27. I JlIy. }'ors.ntles m~<1 Efterkrav. 

}'.,r .t .. aet"],, Avertissementer I Conrl'ld Christensen. 
iUtlHHnmea hety!lelig Rabat. ~t. ~!~~~~1~1t:~<~. 14. 

];'isk og HlnOOler. 
Ludwig Griin, 

78, KeBer Wall, Hamburs, 
modtagerSendillger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre-
811olldance. Pri.ma Referencer. 

t.Øæ..s2..52..S'2.5iE3.S'2!Si!S'2SiEi!.!iiæiE3.S'2!Sæssæ.s~ 

Ul Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ru 
. ru •• 1. Strand 50. K.jøbenhavn K. ID 

l 
Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. lewres billigst efter Cl 

Bestilling'. l.ine!l(ld~, Fliwdfr((', Cnted'/I, .(im')I B111nt alle andre til Fiskeri hen- ~ 
hpremle Artikler j he,lste Kvalitet fra Lag("'. • 
52 Hfjie~te Udmærkelse paa den llonli"kc L ,!stillillg 1888. 5:i'æ..SiiE!~ 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
Salget foregaar veu Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk-
tionen. - Dansk Korrespondance. PrimfL Referencer. 

Auktions Fiskel!l:arked Hamburg. 
::s:::. x: o s E R, 

Beediget Fiskeaoktionator. 
Telegram-Adresse: LaxkCjser, Hamburg. 

Udsalg a:f Sejld-ug_ 
Ingen Jlellenlhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

køht, tilbydes langt under 

gfLngbn re Priser. 

Færdigsyede Se.JI solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i .J an. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 

ITndersøg selv Sa
gen, skri" Olll Prøver af 

Dug, disse sendes frit 
med Priser. 

F. N. Halmae. 
Redigeret af B. P088elt. - Trykt hos l'rantz Christtt'eu. København. 
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Nr. 5. 4. Januar. 1892. 

:M.eC'U-e::t:Xl.sbl.a.a.et udgaar en Gang om Ugen, nemlig hver Torsdag. Annoncer op

tages ved Henvendelse til Bogtrykkeriets Kontor, Tordenskjoldsgade 27, København K. 

Indhold: Bestyrel.enaadet. Iagttageher over 
Havaalen. -- Halsnæs- og Jæge-rsl'r1s-Fiskerlejel'ue. 
- Om Aalen III.- Berlgtigelse.-Mindre Meddelel
oer. - Bekendtgøreloer . 

. "Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsv-ej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og ~ølldag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagen. 

Bestyrelsesraad13t. 
Veo den i December ]I.f:.W.lWU fore

tagne Afstemning i d,m ene Treui"d"l 
af IJandets Amter faldt Valget til 
Bestyrelsesraadet paa følgende l\TN1-
lemmer: 

For Thisted Amt: 
Strandfoged O. HausrJaard, Klit

møller. 
Strandfoged Th. Sørensen,. Agger. 

For Aalborg Amt: 
Herredsfoged Neu1lIann, Løgstør. 

For Aarhus Amt: 
Ho~iægermester '/J. HolsfeiJl-Rathlou 

til Rathlousdal pr. Odder. 

]'01' Svendborg Amt: 
Lensgreve Ahlej'eldt-Lau1'vigen, 

Tranekær. 
Fiskerikontrollør Holstein, Svendborg. 

For Holbæk Amt: 
Proprietær Lawaetz, Refsnæsg~a.r(l. 
Fiskeriejer J. D. Clausen, Holbæk. 

]1'01' Frederiksborg Amt: 
Toldkontrollør Lindholm, Gilleleje. 
Lærer Brammer, ,Jægerspris. 
Fisker L. Kuhlmann, Hornbæk. 

For Bornholms Amt: 
Toldkontrollør StllV, N ebø. 

I Henhold til LOYCIleS § 5 har Be
styr<:\lsnn for "Dansk .Fiskel'iforpnillg" 
t'ft,,!, Gl'oss(,l'f'l' P. Bechs Død sup
pleret sig med Fiskehalldle~' i Prede
rikshavlI, Hr. 1'71. BrøltlIWII. 

Nye Iagttagelser over Hav
aalens Forplantning. 

ItcfCl'creJc af ealld. mag. Ad. Jensen. 

Det kunde synes en noget letsindig 
Omga.ng mød" Dansk ]'iskeriforenings 
Mødlemsblad " at lægge Beslag paf\. 
adskillige af dens Spalter for en'Fisk, 
der ikke er eller kan blive nogen 
"Madfisk" fol' os, da dens Kød ikke 



duer stort til JYfenneskeføde*), og den 
desuden hører til de sjældnere Gæster 
red vore" Kyster, men de Oplysninger, 
der i de. senere Aar ere fremkomne 
om dens Forplantning, ere i og for 
sig san. interessante, at de" fortjene 
at kendes i videre Kredse, og tilmed 
synes de endogsaa at sprede nqget 
af det Mørke, der €ndnu til Dels hviler 
over vor almindelige AnIs Forplant
llingshistorie. 

I Legemsform ligner Hamalen vor 
almindelige Aal, den hører d~ ogsaa 
.til salIlme Familie som denne, men 
den er noget tykkere, dens Hoved 
er større, og Rygfinnen begynder 
omtrent, over Spidsen af BrystfinnerQe, 
medens den hos Aalen først begynder 
et godt Stykke bag disse; desuden 
mangler Havaalen ethvert Spor af 
Skæl, hvorimod Aalens Hud er be
klædt med talrige Smaaskæl. Den 
bliver meget større end vor almindelige 
Aal; fra England berettes, at der er 
fanget Eksemplarer pau 7 
Fods Længde, der havde en Vægt 
af 68-86 Pd., men saadanne Kæmper 
ere dog sjældne, og den almindelige 
Størrelse er 4-6 Pod; ligesOlIl hos 
den almindelige .A al ere Hannerite 
mindre eud Hunnerne og uaa næppe 
en LæIlg<1e af .mere end 3 Fod. 
Havaalen holder sig udelukkende til 
de salte VaIllle; den har endnu større 
geografisk Udhreuelse end den almin
delige Aal, forekommer saavel ved 
Erropas Kysh'l' som i ]\Jitlclelhavet, 
fremdeles ved N ord- og Sydamerikas 
.A tlanterhavskyst og ved St. Hele ml 

og træffes i det indiske Arkipelag 
og i det stille Hav fra J apa"n ned til 

*) I Spanien og Portugal spises den dog 
retjævnHg; hYRpigst bliver der da kogt 
Suppe pall. dell, efter at Kødet er tørret 
og pulveriseret. 
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Tasmanien. Ved Mellem- og Syd
evropas Kyster er den meget talrig, 
længere nord paa bliver den sjældnere; 
fra de danske Farvande kendes den 
ifølge Winther kun 8 Gange meu 
Sikkerhed, efter Krøyer skal den dog 
af og til drive op red Blaamndshuk 
efter Stormvejr. 

Denne Fisk trives udmærket i 
Pangenskab og vokser meget stærkt; 
den kan derfor let holdes i Akvarier, 
og der er i det sidste Aarti frem
kommet flere Beretninger om "den 
f. Eks. fra Berlinerakvariet og den 
zoologiske Station i Neapel; de 
sidste Iagttagelser (1891) skyldes 
Cwnningham, der er an~at ved Labora
toriet i Plymouth, og vi ville her give 
et kort Referat af, hvad han herom 
har offentliggjort i ".J ournal of the 
marine biologi cal association of the 
urd ted kintcIom". 

Akvariet i Plymonth toges i Brng 
1888. Pør den Tid ViLr det ikke 
lykkedes Cllnningham at f,1:1 nogen 
moden Havaal, hverken af det ene 
eller det andet Køn, fra Fiskerne, 
og for at komme til Klarhed over 
dens Forplantning anbragte han straks 
Sl1llnlle Sommer liere Hamal af for
skellig Størrelse i Akvariet. De 
trirodps godt og fortærede graadig 
de BIl':eksprntter og Sardiner, som 
sattes ned til dem. 

Den 13de December opdagede 
Cnnningham en fuldt moden Han. 
HallS Opmærksomhed henledtes paa 
den \'od deus mærkelige Udseende, 
dens stærkt fremspringende øjne og 
korte og brede Snude; den var kun 
45 em. lang og temmelig tY,Jld. Han 
tog dette Eksemplar op i den Hensigt 
at dræbe det og undersøge dets Køns
organor, men ved en' svag Trykken 
af dets BuSkrop traadte der noget 



tykflydende hvid :Mælk ud af Køns
aabningen, som ved en mikroskopisk 
Undersøgelse visto. sig at indeholde 
utallige modne Sædlegemer i livlig 
Bevægelse, og da Dyret ikke havde 
taget Skade, satte han det derfor 
tilbage til videre Observation, 
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To senere undersøgte næsten modne . 
Hanner viste ikke det omtalte For
hold med de fremspringende øjne, 
sandsynligvis fordi de ikke vare saa 
vidt i Udviklingen; men derimod op
dagede Cunningham en anden kon
stantKarakter, som satte ham i Stand 
til at skelne Kønnene fra hinanden: 
hos Hannen var Snuden tydelig stum
pere end hos Hunnen; dog var Kønnet 
des vanskeligere at afgøre, jo mindre 
og yngre vedkommendeEksemplar var, 

Den ovenomtalte Han afgav, da 
den atter toges op den 7de Marts, 
tyndt flydende, sund Mælk, som under 
Mikroskopet vi~te sig fuld af levende 
Sædlegemer, men selv var den øjen
synlig syg og afkræftet. Den var 
næsten blind, dens ene øje var redu
ceret til en rød, bullen Masse, og 
Hornhinden paa det andet var uigen
nemsigtig, Huden var skrabet af flere 
Steder paa Legemet, og paa Strube
partiet var der andre Afskrabninger. 
som vare røde og inflamerede. Den 
havde ingen Føde taget til sig, siden 
den var bleven moden, og den fastede 
fremdeles i den Tid, den endnu levede, 
san det er intet Under, at den var 
bleven ganske tynd og svag, da den 
efter seks l\;Iaaneders Faste døde den 
24de J~ni. Den var da bleven ganske 
blind, og dens Legeme havde antaget 
en krummet Form. 

Blandt Hunnerne i Akvariet lagde 
Ounningham fra den 17 de December 
. særlig Mærke til en, hvis Størrelse 
og opsvulmede Bagkrop var ham paa-

faldende. Ved den Tid tog. den endnu 
graadig Næring til sig, men i Marts 
1889 ophørte den dermed. Af og til 
blev den taget op og forsigtig klemt, 
men endnu i ,Juni kunde han ikke 
faa Æg frem; først den 24de .r uli 
afgav den nogle faa næsten mOllne. 
Ved en fornyet Undersøgelse i AVf!;ust 
viste der sig ingen Æg, og (In, den 
blev sluppen løs igen, var dens Hoved 
bøjet under en Vinkel med Kroppen, 
og den syntes næsten lam. H\lrvel
søjlen havde øjensynlig taget Skade, 
men Dyret levede dog endnu i nogen 
Tid. Den 14de Avgust kom der atter 
Æg frem, hvormed der imidlertid 
fulgte smaa Stykker af Æggestokken ; 
der blev ikke øvet nogen Vold under 
Processen, men Ovariet er, naar- det 
svulmer op, meget blødt og løst. 
Æggene vare ikke naaede videre i 
Udvikling end i .Juli; altsaa endnu 
ikke fuldt modne. Denne Hun døde 
i Septembel' efter at have fastet i et 
halvt Aar. 

Den 24de Januar 1890 anbragte 
Cunningham to store Hunner, som 
nogen Tid i FOl'Vf'jen havde ophørt 
at tage Føde til sig, i en Dam for 
sig salllmen med otte Hanner, som 
alle vare kønsmodne eller meget nær 
derved. Mellem disse Individer viste 
der sig umiskendelige Tegn paa køns-

.. lig Tilnærmelse. Hannerne vare sæd
vanlig i livlig og rastløs Bevægelse; 
men syntes at tage en hel Del Notits 
af Hunnerne, idet de bl. a. hyppig 
snusede til deresKønsaabning, medens 
Hunnerne derimod holdt sig paa 
Bunden af Dammen og stadig svajede 
fra Side til SilTe, som for at press'e 
Kønsaabningen mod Gruset paa Bun
den. Den mindre af de to HUllner 
blev flere Dage liggende i et Hjørne 
af Dammen med sit Hoved presset 



helt ind i Krogen, og en a~ Hannerne 
holdt sig nogle Dage næsten stadig 
ved dens .Side; hyppig gik der en 
hurtig s.kælvende Bevægelse igennem 
d.mnes uparrede Finner, meget for
skellig fra den Bevægelse, de samllle 
Finner udføre i Bevægelsens Tjeneste 
og aabenbart alene fremkaldt af køns
lig Ophidselse. Flere Gange forsøgte 
man at jage Hannen bort,· men den 
vendte stadig tilbage; undertiden fore
tog Hunnen en U dfiugt op og ned i 
Dammen, og Hannen fulgte den. 

I Februar Maaned døde den om
talte Han i fuld kønsmodeu Tilstand. 

Den 23de Marts toges deu mindre 
Hun op, og ved forsigtig at klemme 
den fik man et }Eg ud, som imidlertid 
var i samme Tilstand som hos den 
tidligere døde Hun, endnu ikke fuld
modent. Næste Dag !aa ogsau denne 
Hun pau Bunden og \Ted sig, og ikke 
længe efter var den død. Ved en ana
tomisk Undersøgelse fandtes Maveu 
fuldstændig tom, ligesom Tarmene 
kun indeholdt en gulagtig Slim; disse 
Organer vare af de opsvulmede Ægge
stokke sammentrykkede til det mindst 
mulige. 

Individet frembød følgeJHle Maal
og Vægtforhold : l'otallængde 4 Fod 
51/ 2 Tomme, Totalvægt 141

/ 2 Pd., 
FordøjelseskaullJens Vægt knap 1/2 Pd. 
og Æggestokkens V ægt 3 Pd. Et 
andet Individ, hvis ..:Eggestokke vare 
umodne, og hvis J\lave og Tarm vare 
i normal Tilstand, uagtet de ikke 
indeholdt Føde, gav følgende Tal: 
Totallængde 4 Fod 81/~ 'rom., Total
vægt 19 Pd., Fordøjelseska.nalens V a.~gt 
l l /! Pd., Æggestokkem Vlegt l ~Ii Pd. 
Af denne Sammenligning. fremgaar 
tydeligt, at Æggestokkene vokse stærkt. 
under Fasteperiodell paa Bekostning 
af det øvrige Legeme, medens cler 

samtidig finder en stærkt Reduktion 
Sted af Fiskens Totalvægt. Det er 
sandsynligt, at N ærillgen til Æggenes 
cdvikHng ikke blot tages fra Ægge
stokkens Fedtceller, Illen at en stOl' 
Del Materiale ogsaa tages fra det 
øvrige I~egellle. 

Den anden større af de omtalte 
isolerede Hunner døde den 22de April; 
to Dage i Forvejen syntes den at 
al,'bejde af al :Magt for at skille sig 
af llled Æggene. Den havde aldrig 
været taget op, saa Døden kunde ikke 
skyldes ydre Vold. Hos denne Hun 
skulde man have ventet at finde 
Æggene mere udviklede end hos de 
tidligere omtalte, Illen ved Aabningen 
viste de sig tværtimod mindre modne. 

Da det saaledes syntes lmabløst 
at faa nogen Hun til at fremhringø 
modne Æg i Akvariet, sattes 2 
Hunner, der havde ophørt at tage 
Næring til sig, og 6 modne Hanner 
ned i en Kasse, som derefter sænkedes 
ned i Plymouth Sund paa en Dybde 
af 10 Fa.vne. Af og til haledes Kassen 
op, og Fiskene undersøgtes. I Avgust 
fandtes en Hun død - dens Æg 
vare paa samme Udviklingstrin som 
de tidligere undersøgte Hunners, og 
deres Antal beregnedes til 8 Millioner. 
Ved et Uheld gik Rebet, som fast
holdt Kassen, itu, den drev bort og 
kunde ikke findes igen. 

Problemet at faa modne, befrugtede 
Æg staar saaledes uløst hen. 

Af disse Iagttagelser drager Cun
lliugham nu den Slutning, at enhver 
Harual kun bliver kønsmoden etl 

Gang i sit l/iv, eller med andre Ord, 
at bande Han og Hun dør efter at 
have skilt sig vedllfælk og Æg. . 

Hannerne var det jo altid let at 
faa i fuldt kØnsmoden Tilstand, og 
der døde aldrig nogen Han i Akvariet, 



uden at den var fuldt moden, og af 
Hunnerne døde kun et Eksemplar 
uden at have opnaaet Kønsll~oden
heden. Man kunde nu indvende, at 
Dyrene døde som Følge ~af, at de 
vare satte ude at Stand til at iværk
sætte Forplantningen. og at de, hvis 
de vare under naturlige Betingelser, 
igen vilde begynde at tage Føde til 
sig og lllaaske paany producere .. iEg 
og Sæd. Cunninglutlll leverer imidler
tid et fuldgyldigt Bevis for, at dette 
er ulUuligt. (I<'ol't~ættes.) 

Halsnæs- og J ægerspris
Fiskerlejerne 1891. 

Af C. Brammer. 
(Slutning.) 

Angafl8ncle Fiskeriet yed Jællers
llt'tB kan man dels efter de fore
liggende Oplysninger og dels efter 
.Tournalpll for Kulhusfiskeriet give en 
l'Ieddelelse' paa Fiskeriets Omraade, 
SOllI i hvert Fald tilnærmelsesvis er 
overenssteulllH'lIde 111(~d Sandheden. 
Her er som bekelldt 2 Fiskerlejer, 
nemlig Ku{hltset og ~VederdnHtby. 

Fiskerne ved Kulhuset eller dellllord
ligste Pynt af Horns Herred drive 

'ligesom Halsll:l'sfiskerne .baade Hn\'
og Pjordfiskeri. Til Piskeriejet høre 
6 Dæksbaade it iS Tons og en Snes 
Joller og mindre Fiskeban.de til Fjord
fiskeriet. Fiskernes Antal er henved 
40 ialt, 11:1UI" saavel gamle som unge 
(Drenge) medregnes. 
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Ifølge Journalen, der raa Opfor
dring af Fiskeriinspektionen føres af . 
Fisker Kasper Nielsen, angives U d

for 1891 saaledes: 

V ærdien af Baade og Redslmber 
el' ca. 24000 Kr. 

Nederdraab!J PiskedeJe. som 
egentlig først er opstaaet i de spuere 
Aar. og hvorfra navnlig drives Aale
og Rejefallgst, men derhos seh'følgelig 
ogsaa andet :Fiskeri i Hoskildefjord, 
er beliggende pan demle :Fjords vest-· 
lige Side i Nærheden af .Jægerspris, 
ved den saakaldte N ederdraaby Bugt. 
For ao Aar' siden var der kun et 
Par Fiskerfamilier, som ejede hver 
en Baad og nogle fau Fiskeredskaber: 
Flyndergarn og Kroge, Rpjeho\'(> 
o. desl., hvormed dreves Fiskeri i 
N ederdraaby Bredning; nu er der 



24 Fiskere (10 Familier bestaaende 
af 45 Personer). 

Disse Fiskere eje 11 Fartøjer, hver 
ca. 2-3 Tons il, 500 Kr. ca. 5500 
Kr., 16 Joller il, 70 Kr. = ca. 1120Kr., 
10 Stkr. Bundslæbevaad a 100 Kr. 
1000 Kr., 100 Stkr. Sildegarn a 15 
Kr. 1500 Kr., 80 Flyndergarn 1200 
Kr., 90 Rejeruser il, 4uKr.-= a600Kr., 
10 Tusinde Aalekroge il, 10 Kr. 
100 Kr., desuden Hyttefade og Aale
stangeredskaher til Værdi ca. 180 Kr.; 
ialt Redskaber til Værdi ca. 14200 Kr. 

Sidste Aars Udbytte af Fiskeriet 
kan tilnærmelses opføres med føl
gende: 

12000 Pd. Aal il a5 Øre 4200 Kl'. 
2500 Potter Rejer a 50 ø. 1250 

300 Pd. Torsk il 12 ø. a60 
300 Ol Sild il, 1 Kr. 300 

Skrubber, Rødspætter, 
Sletter . . . .. 1000 

hlt 7110 Kr. 

Som det af foranstaaende frelngaar, 
have disse Fiskeres Bjemlom (Baade 
og Redskaber) saa vel som Udbyttet 
af deres Fiskeri en ikke saa lille 
V ærdi og ernærer en hah- Snes 
Familier; vel er Fjordfiskeriet jo 
ikke forbundet med saa stor Risiko 
som Havfiskeriet, hverken for Liv; 
Baade eller Redskaber,/men desuagtet 
temmelig besværligt, navnlig paa 
Grund af Natvoddragningen. Hvad 
Afsætningsforholdene angaa, føresAal 
og Rejer daglig pr. J ærnbane til 
København, medflns Torsk og Flynder 
finde god Afsætning paa .J ægerspris 
og de nærmeste Landsbyer. 
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Om Aalen. 
Af P. Willumsen. 

III. 
For Rusernes Vedkommende var 

der derimod ikke den fjerneste An
ledning til at tage de ovenfor berørte 
Hensyn, og derfor kom Rusen ikke, 
om den ellers val' kendt i hin Tid, 
med i Lovartikl(·n. Bil Ruse behøver 
ikke den tilstødende Grund for at 
fange Aal, ja i Øresund, baade pan. 
den danske og svenske Side af dette, 
sættes Ruserne principmæssigt i større 
eller mindre Afstand fra Kyste!!. Ofte 
er der mange Favne maaske 100-
fra Land til den nærmeste Ruse, yed 
Helsingør sættes Aaleruser helt ud 
i Dybet paa 10-12-15 Favne Vand, 
og pn Mil eller halvanden længere 
Syd efter træffer man Ruser mere 
end l Kvarimil fra Land. Naar derfor 
Domsmagten her i I.andet har skabt 
en Retspraksis, der slaar Aalegaarde 
og Aaleruser saaledes sammen, at 
Bneretten til at bruge de første ogsaa 
skal gælde de sidste, saa har den 
bel' givet Grund(~jerne en Gave, som 
vistnok hverken Kristian den 5te eller 
nogen Lovgi,-er før ham havde tiltænkt 
dem; man lllaa næsten undres over, 
at Bneretten ikke blev udstrakt ogsaa 
til Bundgarnene, hvori del' dog ogsaa 
kan fanges Aal,· og som ganske ander
ledes hehøve Forbindelse med den 
tilstødende Grund end Aaleruserne. 

Som foran sagt, maa man vistnok 
nærmest søge Anledningen til, at de 
lovkyndige have givet Aalegaarde 
og Aaleruser lige Ret nu om Stunder, 
deri, at de' antoge de to Redskaber 
for at være et og det samme. Ligesom 
man nemlig har al Grund til at tro, 
at de Lov~yere, som i sin Tid gav 
Aalegaardene Bneret, alene lededes 
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hertil af Hensynet hl Ret og Billighed, 
saaledes er vore Dommeres Upartisk
hed og Hæderlighed hævet over enhver 
Tvivl, saa d~r kan ikke i };'ortolk
ningen af Danske Lon.; ofte OInhtlte 
Artikel paa nogen som .helst ~Iaade 
søges T,wh·)' om at ville hegunstige 
en Stand paa Pil andens Bekostning. 

Det gør mig; herefter næsten undt 
at maath' puarise, at en Aalegaanl 
og Aalernse, om eud i Pl'incipet noget 
lig bina nden, dog pr to helt forskPllige 
Ting. Noget forskellige hn!-l' for sig 
med Hensyn til UdførPlson Cl' lmade 
A:tlegnardc og: AalerusPl', Jlleu som 
t>t Særpræg for de første gælder, at 
de mere end haht hestaa. af Trævan'k, 
medeJls de' sidst!:' ll:t:sten ganskp ere 
lttvede af Garn. Hm!' SølHIll(len til
lader, at Pæle kunne nedmlllllH'S i 
den ~ hvor den f. Eks. ikke he
staar af en l\lrengde sallllllenhohede 

. Sten ~, der beftestes Aalegaardells 
Risgæl'der pan nedn\lllmede Pæle; 
lIlan begynder i seh'e Strandbredden 
og fortsætter udad i forskellig Længde, 
men aldrig længere, end at Risgtt>rdet 
mtar omtrent op til Vandets Over
flade. KUllllcPæleikkelledrammes, sa,:t 
hjælper maI! sig paa en anden Maade: 
Man laver da rektangulære Rammer 
af Tømmer inde paa Land j langs 
med den ene lange Side stemmer 
ilian Huller, og i dissp oprejses saa 
de egentlige Pæle, der afstives ved 
Skraastøtter fra deres Top og ned 
til Rammens anden I1Hllgside. Om 
Pælene anbringes ogsaa her gærde
lignende Risfletningerj Rammen sky
des ud i Søen og sænkes neJ! til 
Bunden ved Anbri~lgelse af en Mængde 
Sten paa den, saa store, at Søgangen 
ikke let skyller dem bort, og sn.n 
tunge, at de holde Rallllllen fast til 
Bunden. En ny Ramme gøres i Stand 
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og anbringes udenfor llilliddelhart 
op til den første og' saa fremdeles, 
sall langt lIlall vil ud fra Land; de 
danne da en fortløbende Række, nwd 
Pælene staaende oprejste ug Ris
gæt det op:saa her visende op illlo(l 
Vandets O\'ert1ade. Nanr saa denne 
Væg er færdig, laves af Pæle udenfor 
den ell som oftest firkantet. Gau.nl 
(dentf vistnok Apparatets N~1Vn), og 
imellem (lisse Pælt, anbringes saa, i 
Reglen til de tre Sider af "G aardell " , 
et Slags ruselignellde Ga1'll, llled to 
Arme, llleu uden Rad, og disse Garn 
fallge snn de Aal, SOIll komllle ind i 
"Gaarden", ledede dertil af l{,is
gl\'nlet Dpt dl af\lenlle BeskrivehiP 
81'S, at Aalegaarden kun kan bruges 
n~d Kysten, og ll,t dens J;Jjlll' eller 
Bruger helst maa luwe Kysten llled: 
d.,t er et tnngt og klodset AppurM, 
llleil der fanges ofte godt i dpt. 

Aalerusen el' \:istnok elI IlH>get 

galllllH'l Opfindelse, efter al Sand
synlighed langt ældre end Kristilw 
den 5tes Danske 1,Jo\' , saa det er 
næpp", fOl·di delt ikke var kendt, at 
deline Lovs Aalegaardsartikel fOl·l>i
gaar den med Tavshed. Tegn pna 
Aalernsernes høje Alder skal jeg i 
en senere Artikel, der \·il komme til 
at beskæftige sig med de matriku
lerede Stader i Øresund, tillade mig_ 
at allførp, her skal kun omtale 
Rusernes Indretning. 

Iligesolll næsten alle andre ]'iske
redskaber ere R'userne meget for
skellige pau de forskellige Steder i 
Lalldpt; paa meget udsatte Steder 
laves de af groypre Garll, beskyttes 
pau flere l\hader mod Skamfiling og 
befæstes \'ed andre og stærkere Midler 
til deres Sted pau Havbunden eller 
]'jordbunden end der, hvor Strøm og 
Søgang helt I:'ller tildels mangler 



11 ~n da de udelukkende la "f'S af Garn, 
og da hver Ruse (Rad og Hoved) 
danner f't afsluttet Hele for sig, saa 
Cl' de altid langt lettere og mere let
flyttelige Redskaher eud en Aale
gaard. 

"Raden" er en Væg af G:trn,· der 
pr omtrent 10 ~Ea\'hc lang og 2-4 
Alen dvb elle I' høj, Paa Overliget 
af Rad~'ll er befæstet Stykkør af Kork 
eller andet letflydendp M a,teriale, 
medens Underliget pr forsynet llIed 
Hly~ynk eller Sten eller enkelte Steder 
lIled ell smækker Kætting, saa at 
Ra,den kan synke tilhullds og der 
holde sig i oprejst Stilling. Ved Radens 
yderste Bnde er Rusen, eller, som 
lh~ll Hogle Steder kaldes, Rusehovedet, 
hefæstet. Rusen er et cylindrisk 
eller snarere kegledannet Rør af 
Ham, der er udspilet Illed mindst 4, 
lllell undertiden flere, Bøjler eller 
Ringp af Træ eller tyk J erlltraad. 
Indeni Cyliuder(m er anbragt2, enkelte 
Steder fiere, saakaldte "Kalve", kegle
formede Indretninger, ogsaa af Garn, 
der tjeIH~ til at forhindre, at de }1'isk, 
der kom~lle i Ruserne, slippe ud igen. 
r lIdertidt'I1 ,tLllhl'inges ved Rusens 
smalle Bude en "Kuhe;', det er en 
langagtig, tilspidset og lukket Kurv 
af Pilel"'iste, og,m,a Bled en ,;Kalv" 

)mhm i; denne Kuhe er i sidste 
Instans de fungede AaIs Opholdssted. 
Næsten altid har Rusen to "Arme", 
den ene fri og Jen anden fastgjort 
til Raden; lle tjene til a.t vi se Aalen 
Vej illd til sd,'e Rusen. Redskabet 
sænkes altid ned }Jaa Bunden og fast
holdes der pau, forskelljg ::\Iaade, med 
Sten og Ankre paa dybt Va.nd, med 
Pæle paa lavt Vand. Oftest træffer 
lIlall diss.e Ruser udsatte i Rækker, 
hvor den elle Ruse ender, begynder 
den andelI. Ræk,kernes ,Længde retter 
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i Reglen eftl'l' Bundens Beskaf" 
fenhed, i Øresund f. }1~ks. har Illan 
Rækker paa kun et Par Stykker og 
paa oyer 100 . 

• 1 eg haaber, at det ved denne min 
Fremstilling HUl';!' Here lykke<les mig 
at vise, at Aalegaard og Aah~ruse 
ikke er det samme, at den sidste ikke 
behø\'er Grnndejernps Strandhred for 
at kunne fiske, at der derfor ingen 
Anledning var til at gin, Grundpjerne 
Bneret til dens Brug, og Dt dette 
sandsynligYis har været Grunden, 
hvorfor kun Aalegaarden er n1lwnet 
i tidligere Love, mens Aalerusen er 
forbigaaet. 

Da Eiskerilovell af li. April 1888 
traadte i Kraft, blev tJdtigere 1,0,, 
bestellllllHlser pau, }1'iskeriets Omraade 
ophævede, saaledes ogsaa Danske 
Lovs 5-10-43. De Principer, denne 
Lovartikel havde fastslaaet, blev dog, 
idet de gik oyer i deu ny Lov, ved 
at gælde; Jllen her lUaa man, Sand
heden tro, erkende, at Fiskeriloven 
efter jijvne har stræbt at indskrænke 
den udvidede Rækkepme, l\:fonopol
artiklen gennem ,u.heldige Fortolk
ninger havde faaet. Saaledes gor 
Loven i sit Kapitel B om Piskeri 
i LilllfJordeu - bestemt FOl'skd 
mellem Aalegaarde og Aaleruser; 
Paragraf B4 omhandler alene de forste 
og nævner slet ikke de sidste under 
sit Forbud, medens § 35 ,knn taler 
omAaleruser, bestemmer deres 1\1 aske
størrelse, men ikke omtaler Aale
gal1rdene med et Ord. 

Og endnu mere bestemt træder 
Lovens l\[ening: at udelukke Ruserne 
fru Aalegaardsmonopolet, frem i det 
1. Kapitel, Paragraf 3. Kun Skade, 
at denne Paragraf har faaet en saa. 
uheldig. Affattelse, dels derved, at et 
"Aalestade" er bleven anset for at 
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være et Redskab, medens det Inm, 
baade efter almiudelig Sproghrug og 

i ]'iskemes Sprog, er det Sted i S!J('n, 
llltUl har indtaget eller erhvervet til 
Udsætning af Aaleredskaber, og dels 
af flere andre Grunde, som jeg senere 
skal komme til, at Lovens gode l\Ienillg 
helt, eller dog i væsentlig Grad, ('r 
forfejlet. 

Fiskeriloven af 5. April 18B8 er 
hleven meget skarpt kritiseret. mange 
mene dog ikke skarpt nok, amIre 
de færreste -- for skarpt. .J eg for 
min egen Person kan ikke nægte, at 
jeg, om end Loven ikke bringer Vidnes
byrd om sine Fædres overvældende 
Sagkundskab, dog slutter mig til de 
sidstes Parti og ikke kali holdo lIled 

"de stærke". At Loven vilde møde 
Modstand var let at forudse og kan 
ikke forundre nogen; paa lovløst Terri
torium Bl' det umuligt at lovgive i 
alles Favør, især da· enhver Lov for 
et saadant Olllraade altid llIaa gribe 
indskrænkende ind i den tidligere be
staaellde Frihed. 

:Men naar Loven nu kuude virke 
i nogle Aar som et Forsøg, og naar 
vi saa kunde være saa ~eldige at faa 
en fornuftig Revision af den, saa 
kunde den nok efterhaanden arbejde 

, sig frem til ikke alene at være brugelig, 
men meget nyttig og god. 
I Saa vil IJovens Paragraf 3 for
haabentlig have fa aet en a~len 

Skikkelse; som den nu staar der,· er 
den desværre et Misfoster. Det kunde 
ga-a, at Paragrafen talor om "Fiskeri 
med Aalegaarde og Aalestader"; det 
gjorde nok Meningen utydelig, men 
da som sagt et Stade kun el' et Hted 
og intet Redslmh, som lllan kan fiske 
med, saa har Udtrykket, i alt Fald 
endnu ikke gjort direkte Skade. .Men 
naar Paragrafen tilligo laver ny, tek-

~: 
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niske Udtryk, saaledes ,;fritstaaende 
Anlt'rnscr" ,da, el' dette meget 
ulwldigt. HVIHl ('r del' !Hent Illed dette 
Ord? Ingen Steder, hH'l'ken j nogen 
Ordhog ('Iler i Fiskemes Sprog J kender 
man saadanne Ruser. Ingen, hverken 
Dom mere eller S" gføl'ere eller Fi sk ere, 
ved, hmd der er ment, og jeg tvivler 
stærkt paa, at HOg!:'}) af de Herrer 
J,ovgivere ere klogere. 

Men lidte Udtryk i l .. oven hal' gjort 
Skade og vil gøre Skade. Enhver kan 
kalde sille Rus('r "fritstaaende", og 
han kan bruge Udtrykket netop saa
ledes, ltt det frigør ham for Alls\'ar 
i alle Tilfælde; vi ha ve en O\'errefs
dOlh af 21. September 18!H, dpI' el' 
meget betegnende j saa Henseende. 

Saa kunde vistnok ogsaa Bestem
melsen i Paragrafens Slutning OUl, 

at andet Fiskeri ved Kysten ikke 
lllan gøre Skude pan, udsatte Anle
gnardes ellp1' Rusers Fangst, trænge 
til lidt mere 'rydplighe<l. Hvem skal 
dømme .om den Skade? DOlllmeren 
eller Skøns!ll<l'nd? Hvilke Regler skal 
der følges? Hvilken Afstand er uska
delig og hvilken ikke? DerolIl tier 
~aragrafen -- nu,a: "naar IllaH tier, 
saa fortaler llIan sig ikke". 

.J eg tillader mig nu at tro, at 
~Ieningen med Paragrafen skal være 
den at bevare Aalegaardenes Eneret, 
lIlen at ophæve dellne for Ruserne, 
overalt hvor der ikke var erhvervet 
særlig Ret til Rusefiskeri eller Fiskeri 
i det hele, som f. Eks. paa de matri
kulerede Stader j Øresund, hvilket 
jeg skal omtale j næste Artikel. Hvis 
Paragrafen hal' ment dette, lIlaa IlIan 
meget beklage, at Evnen ikke har 
svaret til Viljen. (Fortsættc~.) 



"Ulken" i Øresund. . 
Det Fiskel'euskab, der kaldes en 

Ulk, blev i Bladets forrige Nummer 
b,etegnet som "et Slags Tru w l"; Ar
tiklens }'orfatter har bedet os om 
at berigtige denne Angivelse. "Ulken" 
er et lUeget gammelt Redskab. der 
udelukkende bruges til Rejef~ngst, 
og er kun den velkendte Rejehov i 
ændret Form. Skaftet, en 'I'ræstage, 
hvormed Fiskeren pa,a lavt Vand 
skyder Hoven foran sig, er her er
stattet af et Tov, og Rammen, der 
paa Rejehoven kun behøver at være 
af Træ, fordi man med Skaftet kan 
holde Redskabet pan. Bunden, er paa 
Ulken af Jærn, fordi den skal synke 
ved. egen V ægt. Begge Redskabe~ ere 
langt ældre end Trawlen og ingen af 
dem har noget llled denne at gøre. 

Mindre Meddelelser. 

Fra Holbæk skriver }'isker C. V. 
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Haagensen tilos: I Aarene 1881-83 
fiskede jeg mellem 10 og 16 Pd. Laks
ørred, lUen 1884 steg Udbyttet til 
2211/ 2 Pd., var saa næste Aur 56 
og blev 1886 og 87 atter betydeligt, 
henholdsvis 170 og 179 Pd. Følgende 
Aar fik jeg endnu 17 Pd., men hverken 
1889 eller 90 skaffede mig et eneste 
og 1891 kun 10 Pd. De fire gode 
Aur 1884-87 gav ikke alene mig 
det,store Udbytte, lUen alle Isefjords- ' 
fiskere lige fra Gabet til Holbæk og 
Roskilde, ligesom der i disse Aar blev 
stukket en stor Mængde med Lyster 
i Aaerne. 

Medens Ruserne i de gode Aur 
stode ude, til Frosten lagde Hin-

. dringor i Vejen for Fiskeriet, er 
}'angsten af Laksørred efter de nu
gældende Vedtægter i Fjorden kun 
tilladt til første N o\'ember, saa lidt 
Fredning bliver der dog om denne 
'n-erdifulde Fisk. Hvorvidt Vedtægts
bestemmelsen ogsaa gæhler for Aa
ernes VedkoIlllUende, ved jeg ikke, 
men anta,ger det dog. 

Om :F'iskens Ophold i Fjorden kan 
jeg enuelig oplyse, at jeg efter i flere 
Aar ikke at have set nogen Yngel 
i Bundgarn i Maj 1891 fik en Del 
5/1 bngelndivider, SOlft straks kastedes 
ud igen, ligesom der i Efteraaret viste 
sig enkelte paa 1/2 il, 3/4 Pd. i Torske-
ruserne. 

Hvor ingen særlig Vedtægt tindes for 
Aaløbene, maa desværre Fiskerilovens § 53 
gælde, hvorfor Laks, Laksørred og }I'orel 
kun ere fredede fra lste December tillste 
Februar. Red. 

I Efteraars1tskeriet - der regnes 
fra 1. Oktober til 20. December -
her i Blaavands Distrikt have deltaget 
7 aabne Baade med en samlet Dræg
tighed af 1157 J 100 Register Tons med 
en Besætning af 32 Mand, og U d· \ 
byttet har været: 41,495 Pd. Hvilling 
og 36,080 Pd. Torsk eller ialt færsk 
Fisk til en Værdi af 4293 Kr. 70 øre. 

Gennemsnitsprisen var: Hvilling 6 
Øre - solgt til fast Pris -, ;Torsk 
5 Øre pl'. Pd. 

Foruden Besætningen har der delvis 
været beskæftiget ca. 30 Personer 
med Gravning, Ormboring og Esning. 

Fisken. var i Efteraaret temmelig 
talrig til Stede her veel Kysten og 
holdt sig ligeledes i længere Tid i 
Nærheden af Lallll; Udbyttet kan 
ogsaa i }'orhold til Fiskeda.ge kaldes 
ret godt. F. 

Fred.erikshavn, d. 31. Jan. 1892. 
Den stærke vestlige Kuling i For-
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Tøvejr 
;" .. s~affede hurtig isfrit Farvand her 
f r~, oppe, allerede i Tirsdags kunde Fiske-

og har desaarsag, forøvrigt ogsaa paa 
Grund aJuheldige Strømforhold, givet 
et mindre Udbytte, fra 4-5000 Pd.; 
Prisen har været 75 Øre pr. Pd. 
Ugen igennem; af Slethvar og Ising 
er der indbragt ea. 2000 Pd., betalt 
med fra 10-12 Øre pr. Pd.; Pighvar 
har der saa godt som intet været 
fisket af. Der er 'tilført mindre Kvanta 
af Hummer fra Sverige pr. Dampskib, 
og der betales endnu Kr. 1,50 pr. 
Pd. Kullerfiskeriet er atter gen
optaget og giver godt Udbytte, fra 
40-50 Snese pr. Baad, Prisen er 

I' kutterne begive sig til deres respek-
tive Fangstpladser og atter optage 
deres heldigvis saa kort. afbrudte 
Dont. Rødspættefiskeriet har i tlen 
sidste Uge været drevet forskellige 
Steder og har beskæftiget de fleste 
Kuttere; paa Trillegrunden ved N ord
siden af Læsø har Fiskeriet givet et 
jævnt godt Udbytte, Fisken har været 
af god Kvalitet vejende fra 14-,15 
Pd. Snesen og er bleven betalt med 
Kr. 2-2,10 pr. Snes; i Læsørende 
er tier ligeledes fanget en Del Rød-, 
spætter af noget mintlre Kvalitet, 
paa 10-13 Pd, Snesen; disse betaltes 
med 'Kr. 1-1,40 pr. Snes; nortl for 
Hirtsholmene har Fiskeriet kUli givet 
mindre godt Udbytte. Ved, Skagen 
har Rødspættefiskeriet været godt, 
.naar Vejrforholdene have tilladt Baa
dene at gaa ud; der er i den sidste 
U-ge tilført for største DelPn pr. 
Skagensbanen ea. 40000 Pd. Rød
spætter, Prisen paa.' Stranden llar 
været Kr. 1,50-1,75 pr. Pd. for Fisk 
paa 16-20 Pd. pr. Snes. Tunge
fiskeriet omkring Trindelens Fyrskib 
har ikke været drevet af saa mange 
Kuttere som i de forgangne Uger 

, fra 0,85-1 Kr. pr. Snes. Beregningen, 
at Østersøhavnene skulde lukkes, og 
at der derved skulde opnaas store 
Priser paa Sild herfra, slog paa 
Grund af Tøvejret desværre ikke til, 
og herværende Fiskehantllere lede 
paa Grund heraf ikke ringe Tab, da 
de store Beholdilinger af Sild van
skelig lotle sig realisere saa hurtigt, 
som Tøvejret fordrede det. Sidst i 
Ugen have vi atter faaet tilført Sild 
pr. Dækslmad fra Sverige til en Pris 
af 21/ 2 Kr. pr. Td. Tilførselen pr. 
Dampskih fra Gøteborg er aftagen 
betydelig, der er vel i Ugens Løb 
tilført ea. 1000 Ks. til en Pris af 
fra 21/ 2-3 Kr. pr. Ks. inklusive Ks. 

Annoncer Yiskekroge-Fabriken I 
i Medlemsbladet tilbYlles og - SølvmedaIlIe i Aalborg 1883 o~ I 

Dansk Kommissionshus 
for 

- IKøbeDbnD1888-
Qrtages veJ HellYCJHle]se til allhef,,'e,. .it lhlsalg Ilf nlle Ror!er 

- F t Ch' tt Fiskekroge, sall vel i Stl\u,I, .Tærll ran z ris reu, som 1I1e.si"l<, samt Pilke i Ti" o,; 
Tordenskjoldsgade 27, I R1y, Forsendes m~d F:fterkrav, 

, ' Conrad Christensen. 
For stll:lCnp.c Avertissementer I ~t. ~trllndstræde 14. 

inurømmes betydelig Rabat. Køhcnhavll K. 

.~isk og HUDnDer. 

Ludwig Griin, 
78, N'Der WaU, Hamltorg, 

mod tager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
sponda.nce. Prima. Referencer. 

Nogle unge Fiskerpiger (16---18 Aar) helst fra Provindserne, der ere 
vante til Bødning, kan faa fast Plads ved Paening af Nætmaskiner 
ved Henvendelse til Dansk Fiskenætfabrik, GI. Strand 60. ' 
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Fisker søges .. 
Paa en større Ejendom i Jylland, hvortil hører et meget 

betydeligt Ferskvandsfiskeri, er Pladsen ledig for en dygtig 
Fisker, gift eller lIgHt. Vedkommende maa være tilfulde 

. hjemme i Alt til Ferskvandsfiskeriet henhørende, være flittig 
og ener.gisk af Natur og have Lyst til sin Gjerning. An
søgere bedes snarest henvende sig med alle Oplysninger -
helst personlig - til Forstkandidat v. Deurs, Skandinavisk 
Hotel, Gothersdade 2, Rjøben?avn R. 

U dmærkede Anbefalinger forlanges. 
Sammesteds ønskes Tilbud paa en brugt mindre Ro- elfer Sejlbaad med Dam. 

Auktions Fiske~arked Hamburg. 
. :8:_ KOSER:7 
Beediget Fiskeanktionator. 

Telegram-Adresse: Laxkos~r, Hamburg. 

09~~25E.S==E.SE.S~~ 

ID Dan!~. r!~~::~!~a~i!be~~a~!i:~eri, ru 

l 
Reieruser og Reierader. Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst .efte.r m 

. 
Bestilling. L. inegods, Flalldfræ, Cafcchll, Garn samt alle andre til Fiskeri <hen-j 
hørende Artikler j bedste Kvalitet fra Lager. . 

Høieste LJdnHPrkelse paa den Ilol'(liske Udstilling 1888. 

5Ei"iæ2.5iæ 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
, modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 

Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk· 
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Udsalg af Sejldu..g. 
Ingen Jlellemhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

u!dssejldug, direkte ind

køht, tilbydes la.ngt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

rl'elefon 129. 
NykøUin.CJP. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 

IJndersøg selv Sa
gen, skriv om Prøver af 

Dug, disse sendes {"rit 

med Priser. 

F. N. Halma8. 
Redigeret ar 11.PQ88elt. - Trykt hos l:i'rantz ChN,ttreu. København. 



Nr. 6. 11. Februar. 1892. 

Medl.e:D:l.sbl.a.det udgaar en Gang om Ugen, nemlig hver Torsdag. Annoncer op

tages ved Henvendelse til Bogtrykfleriets Kontor, Tordenskjohtsgade 27, København K. 

J:ndhold: Dansk Fi.keriforenings Foredra gB
møder. - Mærket Stør. - En løst Gaade. - Om 
Aalen IV. - Fiskerskolen. - Mindre Meddelelser. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-1f. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, l. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads' 10 St. 
o. G., -er aabenLørdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagen. 

Dansk Fiskeriforenings 
Foredragsmøder. 

Torsda.q den 18d\Februar Kl. 71
/ 2 

holder Hr. Overretsprokurator Leth 
Foredrag i Børsens Foredragssal 
(Indgang under Rampen): Om Aalen. 

Fri Adgang for Medlemmer og Be" 
kendte. 

Mærket Stør. 
Ifølge Meddelelse fra Hr. Dr. phil. 

C. G. Joh. Petet'sen har en Fisker 
i Nærheden af Skagens Rev_den 4de 
~ebruar fanget en lille, 223//' lang 
Stør, som bag paa sin Rygfinne bar 

., en Sølvplade, hvorpaa var graveret 
- F. V. H.' Nr. 16 1891. Redaktionen 

vilde være meget glad ved at mod
~: \ tage Meddelelse om, hvor denne 
" Mærkning har fundet Sted. 

En løst Gaade. 
. Af C. G. Joh. Petersen, Dr. phil. 

Jeg har ladet mig sige, a t en 
Mand her i Danmark, en Fiske
handler, der særlig interesserer I'ig for 
Tnngerne, har udlovet en Præmie 
for den, del' kunde vise ham en Han
Tunge med moden Mælk; Hun-Tunger 
med moden Ro~n havde han set 
Tusinder af, men aldrig en moden 
Han-Tunge. Der er, saa vidt jeg 
ved, ingen, der har forsøgt at vinde 
denne Præmie, og jeg agter det da 
ikke heller, men jeg skal ikke desto 
mindre oplyse, hvordan det har sig 
med denne Sag. 

Enhver kender de store Mængder 
af Mælk, d~r findes i Sild og Torsk, 
men mange have sikkert ikke lagt 
Mærke til, at gennemgaaende er der 
forholdsvis lidt Mælk hos Fladfiskene; 
paa Skrubber og Rødspætter kan 
man nok presse en Del Mælk ud, 
naal' de ere helt modne, men hos 
Tungen er der saa lidt, at det i 
Reglen forbliver upaaagtet, da det 
let forsvinder mellem Fugtigheden 
og Slimen paa Fiskens Yderside, 
naar den eneste Draabe, der er i 
Fisken, presses ud j og der er aldrig 



mere end en eneste Draabe· ad 
Gangen. - Nogen kunde 'maaske 
tviYle om,· at det virkelig er rigtig 
Mælk; men for det første kan det 
let bevises ved Mikroskopets Hjælp, 
at det er det alligevel; jeg har selv 
i Holbæk-Fjord havt IJejlighed hel;'
til; og desuden har man for ganske 
nylig i England med megen Besvær 
forsøgt kunstig Udklækning af Tunger 
ved denne ene lille Draabe Mælks 
Hjælp, og den lykkedes; hermed maa 
det derfor betragtes som fastslaa9t, 
(tt 'Tungen hm' overm'dentlig lidt 
Blælk, selvom den {fl' moden, og det 
el' Grunden til, at Fiskere ikke kender 
Han-Tungerne. 

Endnu en lille Bemærkning: Naar 
det, sao, vidt jeg ved, flere Gange 
har ,'æret. paa Tale, at der burde· 
udklækkes Tunger i Kattegat i 
millionvis, saa tvivler jeg meget om, 
at de, der have stilJet disse }'orslag 
rigtig have gjort sig klart, hvilke 
Vanskeligheder der· ere forbundne 
hermed; thi en Ting er det i viden
skaheligt Øjemed og i ringe Mængde 
efter forskellige forgæves Forsøg at 
udklække nogle faa Unger af llHl.t\.flke 
mange -hundrede Æg; men noget 
ganske andet Ol' det at udklække sna 
store Mængder, at dpt kunde tænkes 
at nytte noget. 

Om Aalen 
Af P. Willumsen. 

(Slutning.) 

IV. 
Der er i det foregaaende talt om 

"nlatrikulerede Stader", og de færreste 
af Læserne ved vist, hvad hermed 
er ment. Der findes i en Del af 0re-

sund- og maaske ogsaa enkelte 
. andre Stede~ i Landet, hvad jeg dog 
ikke sikkert ved - en Ell.eret til 
Aalefiskeri, forskellig fra den alminc:le~ 
lige Aalegaardsret .det er sand
synligvis denne Slags Rettigheder, 
Fiskeriloven mener, naar den i Para
graf 1 taler om "de i denne I~ov 
fastsatte Begrænsninger", og naar 
den i Par:rgraf 3 kommer med· en 
saadan Begrænsning, at Aalegaards
ret har Grundejerne, "med mindre 
andre ifølge særlig Adkomst maatte 
have erhvervet Ret i saa Heni3eende". 

Fra umindelige 'rider har Fiskeriet 
paa de saakaldte matrikulerede Stader 
i Øresund tilhørt Staten. De omfatte 
en Strækning paa næsten to ~m langs 
Ky~ten, fra Helsingør sydefter forbi 
Nivaa .. Denne Strækning va~ afdelt 
i Stykker af ulige Størrelse, saavel 
i Længde som i Bredde, idet Stadernes 
Bredde, om den end ikke nævnes noget 
Sted, dog for næsten.hele Strækningen 
var i det praktiske bestemt ved pn 
Rullestensformation, deronitrent føl
ger 7 Favnevands Kurven og rime
ligvis i fjærne 'l1)der har været en 
Strandhred, hvor Stenmasserne ere 
blevne samnwnskruede ol Isen. 
Grænseskællet mell~m Stn,dernp ind
byrdes dannedes af to, inde paa Land· 
i nogen Afstand fra hinanden ned
gravede, opretstaaende Sten; "Stade
stenene over et'\ skilte to og to Stader 
fra hinanden. Officielt kaldtes Sta
d erne: "Aale- og Bundgamsstader':; 
der var optaget en Protokol over 
dem, de vare indførte i· Hartkorns
matriklen under Rubriken "Fiske
stadelmrtkorn", og hvert Stade ":.tI' 
boniteret til l il, 2 Tønder Hartkorn 
og skyldsat derefter. 

Tre af disse Stader nærmest Hel
singør Vare tillagt e nogle Embeds-



mænd i denne By: Borgmester, By
foged og Raadmand. Det næste i 
Rækken var saavidt yides af Kong 
Frederik den 2den - overdraget 
Ejeren af Kron'trOrg Teglgaard som 
Vederlag for Levering af Mursten 

. til Fæstningen og nogle andre Ydelser. 

. Et Stade noget længere Syd paa var 
givet til "Helsingør Hospital", en 
Stiftelse for gamle og svage, meu 
alle de andre Stader, nogle og tyve 
i Tal, i en Række hngs Kysten paa 
omtrent l Mil, kun afbrudt af Godset 
Krogerups Grund, lllen forsat igen Syd 
for denne,. vare af Staten bortfæstede 
som andet F~cstegods til Fiskere. De 
fleste Stader vare delte, sjældent havde 
en Fisker et helt i Fæste, ofte kun 
en Ottendepart, og <4sse Stadedele 
yare i Reglen lagte til Fæstehusene 
saaledes, at Hus og Stade fulgtes 
ad ved Fæsterskift€. Thi alle Fiskernes 
Huse paa hele Strækllillgen vare ogsaa 
Statens Fmstegods, foruden Jord, 
Skov osv., og man lUaa antage, at 
Staderne oprindelig ere fremkolllne 
paa den l\faade, at Staten i sin Tid 
har indtaget den nævnte Strækning, 
har delt den i visse Stykker og lagt 
Stykkerne til sine Frrstehuse, enten 
for at give disse større Værdi, eller 
for, hvad der er niere rimeligt, at 
skaffe Orden til Veje ved Udøvelsen 
af Fiskeriet. 

Et Bevis for, at denne Antagelse 
er rigtig, synes -at ligge deri, at 
Krogerup Gods ud for sin Grund 

· har gjort ligesom Staten, ogsaa der 
er der Stader, som Godsets Fæstere 

· kunne faa til at fiske paa. 
I Aaret 1852 fik vi saa' en Lov 

om Bortsalg af Statens Domæner, 
· . eller maaske Fæstegods, eller begge 
'Dele. Nu bleve Fæstehusene langs 

Kysten efterhaanden solgte til Ejen- . 
dom og Staderne ligesaa. Det gik 
ikke ganske glat med Salget af Sta
derne; nogle solgtes ganske vist hurtigt 
og til gode Priser, men flere hlsve 
først solgte ved Fæ~eledighed, og 
enkelte af tlisse gik ikke højt i Pris . 
Medens 'man saaledes har haft Eks
empler paa, at et Stade kunde koste 
noget som 1200 Rigsdaler 2400 
Kr. var der andre, paa hvilke 
næsten intet Bud kunde faas, men 
sælges skulde de, og tilsidst lykkedes 
dette ogsaa. 

De gamle Fæstebreve bleve nu af
løste af Ejendomsskøder, ved hvilke 
Kongen paa Statskassens Vegne 
"solgte og afhændede" osv. det og 
det Stade de havde alle særlige 
N avne: Sølvkanden, Hveenbostadet, 
Skyttestadet osv. - til N. N. "som 
en urokkf'lig Ejendom, med de Rettig
heder og i det Omfang" osv. Skatten 
til Statskassen bestemtes ogsaa i 
Skødet, naturligvis den er forskellig 
efter Bonitering osv.; det Stade, 
hyoraf jeg ejer 1!~, hetaler i aarlig 
Skat til Statskassen henimod 11 Kr. 
Min Part har kostet noget som 300 
Kr. i Indkøb, og der kan højst sættes 
12 Ruser ud paa. den. 

De tre "Elllhedsstader" ycd Hel
singør hleve ikke solgte, da Embeds
mændene kom paa fast Gage; jeg 
ved ikke hvorfor, maaske ere de ble.ne 
glemte. Mest kor~'ekt havde det vist
nok været, On! de, i ,Lighed med de 
øvrige Stader, vare komne under 
Hammeren; de hørte dog vistnok 
ogsaa til det Domænegods, hin Loy 
i 1852 stillede til Bortsalg. Men 
endnu, som tidligere, lejes disse Stader 
ud til Fiskere; den eneste ]"'orskel 
er Jist den, at medens Lejesummerne 



tidligere gik i vedkommende Embeds
mands egen Kasse, gaa de nu i Stats
kassen. 
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Ogsaa i en anden Henseende havde 
det maaske været heldigst, om Bort
salg havde fundet Sted. Dengang
i 1852 og en Del følgende Aar -
var der godt Fiskeri i Bundgarnene, 
som sattes paa disse Stader, og lige
saa i Aaleruserne. Vi ere nu inde 
i en Periode, hvor Bundgarnene intet 
U dbytte gi ve, da Hornfisken, der mest 
var Genstand for disse Bundgarns 
Fangst, hvert Aar næsten ganske ude
bliver. Aal er der vistnok endnu, men 
komme vi ogsaa ind i en fattig AaIe
periode, saa har disse Stader kun 
ringe Værdi. Endnu vilde der opnaas 
god Pris for dem, idet Bundgarnene 
hidtil ere holdte vedlige for at vente 
paa bedre Tider; men udeblive disse 
længe, saa de nu eksisterende Bund
garn ere borte - hvad der i tidligere 
Perioder harværet Tilfældet -, saa 
vil det vise sig, at det har været en 
daarlig Økonomi for Statskassen, at 
den beholdt disse Stader. 

Den Ret, hvorll1ed disse Stader i 
Øresund og maaske flere Steder ejes, 
er altsaa noget ganske andet end den 
Grundejerret til Aalegaarde, som 
stammer fra Kristian den 5te8 Danske 
Lov. Den sidste er en Rettighed, givet 
ved Lov og til at ophæve ved Lov; 
Øresundsstaderne ere Ejendomme, som 
ifølge Grundlovens' Paragraf 82 kun 
kunne fordres afstaaede mod fuld Er
statning, ved Ekspropriation og naar 
(let tjener til det almindelige bedste. 
Grundejeren har sin Rettighed uden 
andet Bevis end Fiskeriloven, den 
har intet kostet ham udover de' 25 
Øre, et Ekseniplar af denne Lov 
koster, han betaler heller ingen Afgift 
af den. Stadeejeren har sit Skøde fra 

Staten som Ejendomsbevis, han har 
købt sin Plads i dyre Domme, og han 
betaler aarlig Skat af den til Staten 
som af enhver anden fast Ejendom. 

Hvis Statsmagten i sin Tid, saa
ledes som jeg foran har anført, har 
fordelt denIle Fiskeplads mellem sine 
Fæstere for at bringe Orden til Veje 
og for at holde fremmede borte, saa 
skal det her bemærkes, at disse to 
Grunde ikke mindst den sidste -
ere gyldige paa Fiskepladsen endnu 
den Dag i Dag. Det vilde ikke pau, 
nogen Mau,de være til "det almene 
bedste", om Øresundsstaderne eks
proprieredes og Fiskeriet frigaves, 
og det vilde ogsaa være en meget 
daarlig Spekulation for Staten. Som 
bekendt er nemlig Øresund fælles 
Fiskevand for baade danske og svenske 
Fiskere. Der er ikke Spor af Tvivl 
Olll, at i samme Øjeblik, de Aale
stader, som her ere omtalte, bleve 
frit Fiskevand, vilde svenske Fiskere 
fra de store Fiskerlejer lige oyer 
for der er jo kun en Mils Vej til 
dem - kaste sig over dem som "ge
fundenes Fressen",vilde komme over 
Sundet med deres Ruser om Aftenen 

sætte dem helst ud lige foran de 
danske ~, vilde. vogte over dem om 
N atten og passe paa som Smede, 

. vilde sejle væk om ';\10rgenen med 
Ruser og Fangst for atter at vende 
ti-lbage næste Aften - og alt dette 
uden at danske Fiskere kunde ved 
den svenske Kyst faa noget som helst 
til Erstatning. _ 

I "Malmøhus Len", hvortil Øre
sundskysten hører, gælder en "stadga" 
(Vedtægt), som fastslaarGrundejernes 
Ret til Fiskeri saaledes, at denne 
Ret kun rækker 100. Favne ud i 
Sundet, maalt fra det Sted, hvor 
Vanddybden er 6 Fod. Uden for maa 



alle fiske, men der er den Hage vod 
denne Frihed, at Bund- og Dybde
forhold ved den svenske Side af 
Sundet kUly paa faa Steder pa~se for 
Fiskeri med Aaleruser uden for dette 
J\:faal, og disse fau Steder ere optagne 
straks ved Fiskeriets Begyndelse. Saa 
er Kysten ogsaa Ill('get udsat med 

. nordvestlige Vinde, saa Ruserne ofte 
blive opslidte, og nordvestlige Vind~ 
ere, som bekendt, ikke sjældne, heller 
ikke om Efteraaret. 

I det foregaaende er gentagne 
Gange sagt, at Aalerusen er et Red
skab åf gammel Datum, og et Bevis 
for denne Paastands Rigtighed afgiver 
paa en ganske mærkelig Maade Øre
sundets Aaleruser selv. Disse udspiles 
og holdes fa~t paa deres Sted nede 
paa Søbunden ved et temmelig ind
viklet Apparat, der blandt andre Ting 
for hver Ruse udkræver 4 Ankre, de 
saakaldte Krabber, der laves af Træ 
og Sten. Af disse Krabber have de 
tre Navne ('f ter den Retning, angh'ot 
ved en Kompassti'eg: hvori de 1igge 
fra Rusen, de hedde henholdsvis "Syd
ost-", "Sydvest-" og "Nordkrabbe". 

N u er det saa, at kun i den be
stemte Retning, hvori disse Ankre 
ligge, k~n de efter Strømforholdene 
og andre Omstændigheder gøre deres 
Gavn; denne Retning kan altsaa ikke 
være anderledes og kan aldrig have 
været anderledes, idet Rusen, de skal 
holde fast og udspilet, da ikke vilde 
kunne vende sin Aabning den rigtige 
Vej og ingen Aal kunne fange. 

Men ingen vilde i vore Dage, da 
vi have vestlig Misvisning, falde paa 
at kalde Krabberne Sydost osv., man 
vilde kalde denne for Sønderkrabbe, 
Sydvesten for Vesterkrabbe ellm' N ord
vest, Nordkrabben for Nordost. Men 
de Navne, Krabberne nu bære, de 
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passe udmærket til en Tid, da Magnet
naalen havde sin største østlige Mis
visning her til Lands, og det er meget 
længe siden, henved fire hundrede Aar, 
og til den Tid viser saaledes Rusen 
selv hen, naar man spørger om dens 
Alder. 

Det var omtrent 200 Aar før Kri
stian den 5to i sin Danske Lovs 
5-10-43 gav Grundejerne Eneret 
til Aalegaarde; at Ruserne ere ude
lukkede i Loval'tiklen kan altsaa 
næppe ligge i, at de ikke vare kendte. 

Ruserne vise for Resten flere Tegn 
paa, at de ikke ere nymodens Ind
retninger, Ord som Kuller og Krabber 
og Krækker, der ere Navne paa for
skellige til Rusen hørende Genstande, 
tilhøre saaledes i Virkeligheden et 
Sprog, der forlængst er ude ttf Brug, 
skønt Fiskerne have beholut de gamle 
Navne. 

Men, SOlll forhen sagt, Rusernes 
Alder har egentlig intet med AaIe
gaardsretten at gøre og lige SlUt lidt 
med Staderetten. Var Rusen til, da 
den førstnævnte Rettighed blev givet, 
Slta vilde Lovgiveren ikke nævne den 
eller ghe den nogen Ret, og var den 
ikke til, saa lmnde han ikke. Men 
saa kan lllan heller ikke bagefter, i 
Kraft af Lovbestemmelsen om Aale
gaardenes Ret, overføre denne paa 
et helt andet Redskab uden formentlig 
at gøre Brud paa denne Lovbestem
melse, baade paa dens Aand og Ord. 

Hvad Stadel'etten angaar, saa er 
det forhaabentlig lykkedes mig at 
vise, baade at der ved ~en er etableret 
et Ejendomsforhold, der ikke lc,w 
rokkes, saaiedes som AaIegaards ... 
retten, og ikke bør rokkes, saasandt 
vi ville holde ubudne Gæster borte 
fra vort Bord. 



Fiskerskolen. 

.. Dansk Fiskeriforenings Bestyr(;'lse, 
som længe havde haft sin Opmærk
somhed henvendt paa det ønskelige 
i, at der paa en eller anden M:,tade 
skafl'edes vor Fiskerbefolknings Ung
dom Adgang til at forøge deres Kund
skab(;'r i saadallne 1!'ag~ som ha\'e 
Betydning for deres Livsgærning, op
fonlt'ede i Løbet af forrige Aur For
standeren for Vallekilde Højskole, 
Hr. Emil Trier, til at gøre et Forsøg 
paa med sin øvrige Virksomhed at 
forelleeu saadan faglig "Undervisning 
for Fiskere". 

Efter at lllall var komlll(;,1l til en 
Forstaaelse, yd(;'de Foreningen Høj
skolen forskellig Hjælp til Fore
tagendets Iværksættelse, dels ved An
skaffelsen afen naturhistori sk Samling 
og den nødvendige Literatul', dels 
ved U diaall af forskellige Modeller 
Hl. m. En af Skolens Lærere, Hr. 
Valdo Bemn'ke, fik fremdeles ved For
eningens Foranstaltning Lejlighed til 
paa den "biologiske Station" at sætte 
sig ind i Fiskenes og de lavere Hav
.organismers Naturhistorie, ligesom 
der ydedes 8 Fiskere en maanedlig 
Understøttelse i 3 Maaneder paa 27 
Kr. til hver til Opholdet paa Skolen. 

Den 6.J anuar paabegyndtes Virk
somheden llled 9 Elever, 7 fra Vest
jylland, to fra Storeklintestrand i 
Vallekllde Sogn; Forst. Trier ind
ledede Undervisningen med en Over
sigt over, hvad der havde givet An
ledning til,at Skolen var kommen 
i Stand, og udtalte et Haab om, at 
den maatte bidrage sit til at hæve 
Ållnden og skaffe Fiskerne den 
Stilling i Samfundet, som tilkom dem. 

Undervisningen omfatter Legems-
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øvelse, Sløjd, Jordbeskrivelse, :N atur
historie, Retskrivning, Regning og 
N avigation, medens Eleverne desuden 
ha\'e Adgang til Foredrag oyer 
V el'dens-og Nordenshistorie, oyer 
dansk Liter:1tur m. m., som er fælles 
for alle Højskolens Elever. 

Mindre Meddelelser 

Forslag til Lov om Salg af fersk 
Fisk ved offentlig Avktion. Det her
om neds:1tte Folketingsudyalg har 
med Tutein som Ordfører :1fgivet 
Betænkning. U d v:1lget billiger ganske 
Hensigten Uled Lovforslaget, at fri
tage Handelen. med fersk Fisk for 
de Indskrænkninger og Byrder, der 
ved Lovgivningen ere lagte p:1a Salget 
af :1ndre Varer ved offentlig A vktion. 
Dpt indrømmer, :1t slig Fritagelse for 
Afgift ikke vil tilføje Statskassen 
noget Tab, idet Salg af fersk Fisk 
ved A vktion ikke let vil kunne tænlws 
foretaget, medmindre den·foreslaaede 
Fritagelse indrømlllQS, og det billiges, 
at Forslaget kun omfatter frivilligt 
Salg, samt :1t Salg af tilberedt eller 
konservered<, Varer ikke gaar ind 
under Forslagets Bestemmelser. 

Derililod inds'er Udvalget ikke, at 
der er Grund til som Betingelse for 
den nævnte Fritagelse at fordre, at 
Salget foregaar i et dertil indrettet 
Lokale, hvis Hensigtsmæssighed bliver 
at bedømme af vedkommende Kom
munalbestyrelse, og mod en af Inden
rigsministeriet fattsat Afgift for Lo
kalets Benyttelse. 

U d valget foreslaar Lovforslaget 
affattet saaledeli: lyIndenrigsministe
ren er bemyndiget til at meddele 
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dertil egnede Personer Bevilling, del' 
U:dfærcliges i Kongens Navn, til uden 
Avktionsdirektørens Mellemkomst og 
uden' Erlæggelse af Afgifter at af-

o holde frivillig offentlig .. ~vktion over 
fersk Fisk, derunder Krebs, Hum
mer, ~ejer og Muslinger." 

Berl. Tid. 
I Maml,ags var Forslaget til anden 

Behandling i Folketinget. Efter at 
IndenrigsnI,inisteren havde erklæret 
at kunne tiltræde Ændringsforslaget, 
vedtoges samme. . Paa Foranledning 
af Leth' lovede Ministeren at tage 
under nærmere Overvejelse til 3die 
Behandling, hvorvidt det vilde være 
fornødent at give I .. ovforslaget en 
Tilføjelse om, at. de omhandlede 
Avktioner, skønt offentlige ikke hjem
l~de den i Lov af 29. Maris 1873 
§ l Nr. 10 omtalte Udpantningsret 
hos Køberen. 
i.Frederikshavn, den 7. Febr. 1892. 

Stærke sydøstlige og sydvesWge 
Storme have i høj Grad hæmmet 
sidste l'ges Fiskeri, h.vad der er' saa 
meget mel'e beklageligt, sOm' der i 
denne Tid lader til at være fuldt· 
op af Fisk pan, Fangstpladserne. 
Smaabaadene fra Skagens Nordside 
have dog, da Vinden for det meste 
har stanet sydlig, mere uhindret 
kunnet forrette deres Gærning og 
ha,;e haft et ualmindeligt godt Ud
bytte, saa at de i den sidste Uge 
have kunnet tilføre herværende Fiske
handlere ca. 60,000- Pd. Rødspætte~ 
paa 18-20 Pd. Snesen, der bleve 
betalte paa Stranden med 1,25-1,50 
Kr .. pr. Snes. Norden for Hirts
holmene og ved Inderkanten af Læsø
rende paa ca. 12 Favne Vand er der 
af vore- Kuttere i den korte Fangst
tid fisket en betydelig Del mindre 
Rødspætter paa 10-13 ?d. Snesen. 

Prisen 'har været fra 1,15-~1,40 Kr. 
. pr. Snes. Da Tungefiskeriet særlig 

har lidt under Indflydelsen af det 
urolige . Vejrlig, har Udbyttet kun 
været lille i Forhold til de forgangne 
Ugers, der betales nu fra 75-85 

. øre pr. Pd. En mindre Del Skær
ising og Slethvar er indbragt og lw
talt med fra 10-12 Øre pr. Pd. 
Der er ikke tilført noget væsentligt 
af Hummer, og Kullerfiskeriet fra 
Smaabaade har kun givet flt ringe 
U dbytte. Tilførselen af fersk Sild 
fra Sverig har været meget rigelig i 
denne Uge, 16 Dæksbaade have losset 
ca. 1400 Tdr. Eksporten til Tysk
land i Vognladninger er vedblivende 
ikke særlig lukrativ og i alt Fald 
ikke lidet resikabel, derimod er Eks
porten til Provinsen !tf Sild i Kasser 
ganske indbringende og tiltager jævnt; 
det lader til, at større og større Dele 
af Befolkningen faa øjnene op for, 
hvor godt og billigt et Fødellliddel 
færsk Sild i Grunden er. Prisen fl:a 
Dæksbaad var i Begyndelsen af Ugen 
BI/Il-3Kr., men sank senere ned til 
ca. 2 Kr. Td. Tilførslen l)r. D!tmp
skib fnt' Gøteborg har kun været 
ringe, ca. 500 Ks. til eh Pris af 2 
Kr. pr. Ks. inklusive Ks. 

Skibsforsikrings Foreningen i Fre
derikshavn afholdt den 1ste ds. under 
Formandens, Hr . .T. C. Iisagers l .. e
delse en ekstraordinær Generalfor
s.amling, hvor der toges den Beslut
ning herefter ikke at tegne ForsikriIlg 
paaFiskefartøjer, del' drive Fiskeri 
underIsland -og ved Norges Vestkyst; 
Man: lilaa for Udviklingen af VOlt 

Fiskeri beklage, at l!'orsikringsfor
eningen har set sig nødsaget til dette 
Skridt og haabe, Forsikringsfor
eningen ve.d Statens Hjælp maa blive 
sat i Stand til at optagedElnne Sag. 
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Bekendtgørelser. 

2 ny Silderuser, Fiskekutter til S1l1,. 
6 Fod høje i Ho~edets Forparti, C115' 
med ~o FavJle, 6 Fod dyb Rad, Fiskekutter Anna Marie af 
.relge. begge for 100 Kr., naar man Anholt, drægtig 1998i 100 Tons, 
inden li Dage henvender sigmund!- 21

/ 2 Aar gammel,' sejler godt 
lig eller skriftlig til Ilel. Ol.flll" og er vel udhalet, er til Salg 
Stadslundepr. Holbæk. ved Henvendelse til S. P. 

NB. Kan ogsaa bortbytte. mod Stefensen,Anholt,ellerSkibs
en Hud eller Fiskeredskaber af bygger J. Andersen, Grenaa 
anden Art. Havn. 

Danak Kommissionshus 
fot 

Fisk og' Dummer. 
Ludwig Griin, 

'8. Hener Wall, B .... "" 
mod tager Sendinget til Forhandling 
Prompte Afregni"". Dansk Korre
spondance. Prima Refeteneet. 

Altona Fiskeauction . 
.JoJtann eOhl'S (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Auktions Fiskef!1:arked Hamburg. 
E:. KOSER:J 

Beediget Fiskeauktionft:tor. 
Telegram-Adresse: Laxkoser, Hamburg. 

i5l!.Eiiæ!.5:i~iE!5i==iE!5iiE!5i~ 

, Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ' ~ 
Gl. Strand 30. 'Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. L,inegOd8' Flaadtræ, ca.tech1Æ, Garn samt alle andre til Fiskeri hen_; 
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. . . 
Ei'ii'!.5i'ilæ! . 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
Salget foregaarved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk· 
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Udsalg af Sejldu.g.; 
Ingen JIellemhandlere, lave No.teringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. J1'alster i Fe,br. 1892. 

forarbejdede leveres virke
ligt bilHgt. 

Undersøg selv-8a
gen, skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes frit 
med Priser. 

F. N. Halmøe. 
Redigoret af B. POBBelt; - Trykt hos Frant. Christtrev. København. 



Nr. 7. 18. Februar. 1892. 

::J),&;ed.l..e::c:J..ebl.a.~et udgaar hver Torsdag. Annoncer opta'ges ved Henvendelse til 

Bogtrykkeriets Kontor, Tordenskjoldsgade 27, København K. 

lAdh.9ld: B<\øtyrelsen. - Om Rødspættens I,ege
pladser. - Nye Iagttagelser over HavasIeus For
plantning. - Mindre Meddelelser. - Bekendtgørelser. 

"Dall8k Fi8keriforening"8 Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabel1t fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsblad\3t træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanhohnsvej 10, 1. S. 

",odeI8lmlingen. Skt, Åtlllæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagen; 

, Bestyrelsen. 

Ifølge ~ovenes § 5 udløber Funk
tionstiden iaar for følgende tre .Med
lømmel' af "Dansk Fiskeriforening"s 
Bestyrehe:, Præsidenten, Kaptejn i 
Flaaden Bojesen og Fisker P. Villum
sen. Generalforsamlingen har desuden 
at foretage Valg af et Bestyrelses
medlem i afdøde Grosserer P .. Bechs 
Sted for Resten af dennes Valgperiode, 
jndtil' 1893. Som tidligere meddelt 
ha.r Bestyrelsen foreløbig suppleret 
sig med Hr. Th. Brønnum. 

Om Rødspættens Legepladser. 
MDr. phil. C. G. Joh. Petersen. 

:E}ta,skotland, hvor man i flere Aar 
hUihav~ Opmærksomheden henvendt 

paa Havfiskenes Biologi, skrives der, 
at det blandt Fiskere og mange, der 
have. skrevet om Fiskerierne, er den 
sædvanlige lVJening, at de Heste Hav
:fisk, . naar Rogn· og Æg ere modne, 
"andre ind til Kysterne for der at 
gyde. Denne Meningsynes at hidrøre 
fra Here Omstændigheder, deliderfra, 
at Fiskerne undertiden se Rogn af 
Snegle eller andre lavere Dyr; af Ulke, 
Stenbidere, Sild eller Here andre 
Fiskearter, der i Reglen ikke direkte 
have Betydning som F.ødemiddel, paa 
deres Redskaber, Ruser, Bundgarn, 
Sildenæringer etc., og dels derfra, at 
mange Fiskeunger især i de varmeste 
Maa.neder opholde sig paa ganske lavt 
Vand som f. Eks .. Fladfiskeyngelen. 
Resultatet af de skotske Videnskabs
mænds UI~dersøgelser pege derimod 
i den Retning, at naar Legetiden 
nærmer sig, gaa i Reglen de værdi
fulde Fiskearter bort fra Land og 
samle sig i Stimer pa.a S!eder1 der 
ligge i en vis Afstand fra Kyste1'ne, 
hvor Legen .saaforega,ar. Hvad sædig, 
Rød~ætten angaar. da. er ,det iagt
taget ved de skotske Kyster, at den 
hverken leger i Firth of Forth eller 
St. Andrews Bay, sandsynligvis heller 
ikke i lVfontrose Bl;l,Y, Aberdeen:B.ay 



Oruden Bay e1ler inden for Søterri
toriet i Moray Firth, og det uagtet 
den til sine Tider fanges i meget store 
Mængder me4 Trawl og andre Red~ 
skabtlr i disse Farvande. 

Disse her nævnte Farvande ere 
saa store, at de nærmest maa sammen
lignes med f. Eks. Samsø bæltet eller 
Aalborgbugten eller lignende Far~ 

vande hos os, ja, hvis man ikke vidste 
bedre, kunde man næsten fristes til 
at tro, at Rødspætten slet ikke legede 
i vore Farvande inden for Skagen; 
thi Rødspættens I~egepladser angives 
fra Skotland at ligge ved visse Grunde 
langt ude i Havet f. Eks. ved Smith 
Bank, eller: paa 18-20 Favne Vand 
ved Shetlands Østkyst; men ved N ord~ 
kysten ligge de dog nrermere Land. 

Jeg sagde før: "naarmun ikke 
vidste bedre", hvad ved man da om 
Rødspættens Leg hos os? I Følge 
egne Undersøgelser ved jeg, at Rød~ 
spætteæg findes paa mange Steder 
i Kattegat, Lille~Bælt og sandsynligvis 
andre Steder ved de af vore Kyster, 
der ere beliggende ved Kattegat eller 
østersøen eller beskylles af Strøm
mene fra disse to Vande; endvidere 
vides det, at Rødspætten fanges i 
fuld Leg saavel j den vestlige østersø 
sønden for Fyn som i Kattegat, og 
at særlig Farrandet øst for Anholt 
og vel i det hele det dybe østlige 
Kattegat paa omtrent 20 Fayne Vand 
og mere er d.e Steder, saavel Fiskere 
som Fikehandlere ere enige om at be~ 
tegne som Rødspættens Legepladser 
i Kattegat. At den, omend i langt 
ringere ::\Iængde, leger i det nordlige 
Kattegat, har jeg selv havt Lejlighed 
til at se, og at den ved Anholt virkelig 
leger i stor Mængde er ligeledes g~vet. 
Det er med. andre Ord fastslaaet, at 
Rødspætten hos os leger i temmelig 
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aabent Vand, og at dens Æg driver 
gennem vore Bælter, i det mindste 
Lille~.Bæ1t, med Strømmen; de kunne 
jo' nemlig flyde i ikke altfor svagt Salt
vand; men at Rødspætten skulde 
lege i vore Fjorde og mindre Vige, 
det ved jeg· forTiden intet andet om 
med Sikkerhed, end at den ik;ke legede 
i Holbækfjorden og næppe heller i 
Isefjorden 1890, og jeg skulde tro, 
at den i Almindelighed forlader vore 
mindre Fa"vancle for at, lege. i men 
aabent Vand. 

Legetiden falder hos os fOl' Katte
gats Vedkommende i Maanederne 
December til hen i }Iarts,maaske 
senere i den vestlige østersø. 

Hvad nu Rødspættens smaa Unger 
angaa, var det jo rimeligt at søge 
dem i de samme Farvande,hvor Lege~ 
pladserne findes; det har da ogsaa 
vist sig, at jeg ka,n finde dem, naar 
de ere blevne mellem l/j og 2 Tom. 
lange, paa de flade, sandede Kyst~ 
strækning\:lr paa J yUands Østkyst fra 
Skagen til I).ed imod Grenaa, langs 
Sjællands Nordkyst, i Store- og Lil1e~ 
Bælt; men dm'imod ikke paa dybt 
'Vand og ej heller synes de at komme 
ind ivm'e snævre, græsbevoksede 
Fjorde, før deere blevli~ 'fI()get 
støn'e. 

Man vil saaledes se, at der er god 
-Overensstemmelse mellem de skotske 
Videnskabsmænds Resultater, og hvad 
der her i Danmark vides om Rød~ 
spættens Legepladser: begge Steder 
søger Rødspætten i Legetiden ud fra 
Kysterne og de snævre Farvande, 
dog gaar den maaske ved Skotland 
paa Grund af de større Forhold 
noget længere ud end hos. os. 

Det vilde være særdeles interessant 
at faa nærmere Oplysning om Rød
spættens Leg eller ikke Leg i flere 



af vore Farvande, f. Eks. Limfjorden, 
Sund-et, Farvandene syd fol' Sjælland 
eto.; skulde nogen kunne give saa~ 

daJlne Oplysninger, vilde def glæde 
Jii.ig meget, om de bleve offentlig
g;6rte her i Bladet eller tilsendte 
"Den biologiske Station, København"; 
men en Ting skal jeg dog derom be
mærke, det er ikke nok at iagttage, 
at' en Rødspætte har megen Rogn 
og saa sige, at den maa være nærved 
at lege; kun naar ganske løs og klar 
Rogn ved et ganske ringe Tryk paa 
Fisken løber ud af den, har man med 
moden Fisk at gøre. 

Nye Iagttagelser over Hav
,aalensForplantning. 

Refererede af cand. mag. Ad. Jensen. 
(Slutning.) 

Cunningham støtter sin Paastand, 
at Havaalen kun forplanter sig en 
Gang i sit I,iv, paa følgende Iagt~ 

tagelSe. 
Ved at undersøge de kønsmodne 

Havaal, der døde i Akvariet, fandt 
han, at de havde mistet næsten alle 
Tænderne, og at Hovedets Ben vare 
bløde og bøjelige. Frisk fangne, aldeles 
UlnodneHavaal havde talrige smaa, 
skarpe og stærke Tænder, der vare 
meget solidt fæstede til de Ben, der 
bar dem; hos de døde modne Hanlal 
var der kun faa Tænder tilbage, og 
de vare oven i Købet løse og stumpe. 
Endnu mærkeligere var den Tilstand, 
hvnri Hovedets Ben befandt sig; de 
vareteducerede i Størrelse ogsaa 
bløde og skøre, at de let brødes itu 
imellem Fingrene, og mali kunde 
skære i dem med Neglen; en alt andet 
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end skarp Kniv skar igennem dem, 
som om det var Ost. Paa den umodne 
Havaal var det umuligt at skære 
igennem Benene" og C. kunde kun 
med betydelig Kraftanstrængelse 
skille dem fra hinanden ef te! Søm
mene. Grunden hertil er rimeligvis 
den, at de modne Havaal leve saa 
længe uden Føde, hVQrfor uden Tvivl ' l 

meget af Legemets Stof absorberes 
i Blodet og benyttes til at udvikle 
Kønsstofferne, medens noget af Kalk· 
saltene, som Benene skylde deres 
Haardhed, udskilles. 

}\;Ien naar Havaalen sadedes mister 
Tænderne, og Benene opløses i Løbet 
af den Tid, Kønsorganerne behøve 
for at modnes, er Dyret, ude af Stand 
til, selvom det overlever selve For
plantningen, at skaffe sig Føde,' og 
uden Føde kan det naturligvis ikke 
komme sig igen, det maa dø. . 

Den Kendsgerning, at baade Ha.n~ 
nel' og Hunner ophøre at æde, naar 
deres Kønsorganer begynde at mod
nes, forklarer tilstrækkeligt, hvorfor' 
man aldrig har faaet modne Dyr op 
direkte fra Havet, men at saadanne 
kun findes blandt Havaal, der ere 
holdte nogen Tid i Fangenskab. Hav~ 
aalen fanges nemlig s:;edvanlig paa 
Krog eller i Hummerruser, altsaa 
kun naar den søger Føde. Den tages 
dog ogsaa hyppigt i Trawl, men da 
de drægtige Hunner i AkYariet skjule 
sig i Huller og Kroge, maa man: 
antage, at de ligeledes i Havet under 
denne Periode blive i cleres Smut· 
huller mellem Klipperne, og at kun 
de, der gaa paa Rov, tages af Trawlen. 

Cunningham opstiller nu den Hy· 
pothese, at ikke alene Havaalen dør 
efter Forplantningen, men at det 
sandsynligvis til syvende og sidst vil 
vise sig, at alle til Aalefamilien' 



hørende Fisk formere sig paa Be
kostning af deres Liv. Dette SYlles 
ret dristig sagt; men se vi hen til, 
hvad der hidtil er fremkommet om 
den Repræsentant for denne Familie, 
der spiller saa stor en Rolle for vort 
Lands Fiskerbefolkning, synes der 
intet til Hinder for at antage C.s 
Hypothese for dens Vedkommende. 
,J eg skal her kun give en kort Over
sigt over de vigtigste Resultater, man 
4idtil har naaet med Hensyn til 

. den almindelige Aals Forplantnings
historie. 
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Den Anskuelse, at Aalen skulde 
være tvekønnet og levendefødende, er 
nu ganske forladt. Allerede for over 
Hundrede Aar siden beskrev .1[ondin'{ 
og den da.nske Zoolog Otto FTederik 
Miiller næsten samtidig Aalens Ægge
stokke,medells det først 187 41y kkedes 
SY1'ski at paavise de hanlige Køns
organer i de saakaldte "IJappe
organer" ; ganske vist har endnu ingen 
paavist moden Sæd i disse Organer, 
men flere Forskere have senere ved 
Udviklingshistoriens og den mikrosko
piske Anatomis Hjælp leveret Beviser 
for, at ,jLappeorganerne" virkelig ere 
Testikler. Da "Lappeorganet" og 
Æggestokke aldrig for~kommo i 
samme Individ, maa Kønnene følgelig 
være adskilte. At Aalen skulde føde 
Unger, synes allerede urimeligt, naar 
man betænker,. at Æggestokkene inde
holde flere Millioner mikroskopiske 
Æg - alle levendefødende Fisk inde
holde jo forholdsvis faa og store Æg-, 
og desuden foreligger der fra 1850 
i Literaturen en Beretning om en 
Aal, der var næsten færdig til at 
gyde. ,Beretningen om dette ene
staaende Tilfælde skyldes Professor 
Ra,.thke, og hvad han derom meddeler 
passer næsten Ord til andet med, 

\ 

hvad Cunninghamnu ha,r oplyst om 
Havaalen. Æggestokkene vare.ganske 
enormt opsvulmede, medens Æggene 
ikke vare større end 0,0048/1 i Gennem
snit, Svømmeblære, Mave og Tarm 
helt sammenpressede og Fordøjelses
kanalen ganske, tom; Æggestokkens 
Fedt var forsvundet - optæret -, 
Kønsaabningen opsvulmet og udvidet, 
og en Del af 1Eggestoksvævet var 
traadt frem af Poren. 

. At den spæde Aaleyngel vandrer 
fta Havet op i de ferske Vande er 
jo en bekendt Sag, og ligeledes at 
Hunnerne, naar Forplantningsdriften 
begynder at melde sig, vandre tilbage 
til Havet for at møde Hannerne, del' 
i Reglen hoMe sig til Kysterne eller 
kun gaa saa la,ngt op i Floderne, 
som Sultvandets Indflydelse kan 
spores; derimod kender man intet 
Eksempel paa~ at Aalen vendl:lr tilbage 
fra Havet. Nltar man nu hertillægger, 
at Aalens "Lappeorganer" have paa
faldende Lighed med Havaalens Te
stikler, og at ligeledes de hunlige 
Kønsorganer "ise stor Overensstem
melse i deres Bygning*), er der al 
Grund til at antage, at Aalen' for
holder sig som Havaalen: dør efter 
at Forplantningen har fundet Sted. 
At man ikke faar fat paa de køns
modne Aal, )naa bero paa, at de 
trække bort fra Kysterne ud pas. 
dybere Vand, hvor de holde sig 
skjulte ligesom Havaalene, og at de 
i den Tid ingen Næring tage til sig. 

*) }Iærkeligt er det, at pærg-.Flodlamp
retten (Petromyzon Planeri), der dør 
kort Tid efter Forplantningen, frem
byder stor Lighed i Bygningen af 
Kønsorganerne med den almiudelige 
Aal og Havaal. 



'Mindre. Meddelelser. 

Generalforsamling. Tirsdag den 
26. Januar aJholdt "Gilleleje Fiskeri
forening" sin første aarlige General
forsamling. Foreningen, som kun har 
bestaaet i 1 Aar og saaledes endnu 
kun er i sin Vorden, tæller lidt orer 
90 liedlemmer, som betale 1 Kr. i 
Indskud øg et Kontingent af :! Kr. 
aarlig til Foreningens Kasst'. For
eningen er indmeldt som :Medlem af 
"Dansk,Fiskeriforening" imod et aar
ligt Bidrag af 25 Kr. og modtager 
15 Eksemplarer af Foreningens l\jed
lemsblad. 

Formanden fremlagde det revi
derede Regnskab, som udviste føl
gende: 

Indtægt: 
Indskud og Medlems-

bidrag. . . . . . 233 Kr. 50 ø. 

Udgift: 
Kontingent til "Dansk 

Fiskeriforening". . 25 Kr. " ø. 
Trykningsomkostnin-

ger·. .. . . . . . 6 
Rejsegodtgørelse . . . 10 
Leje af Lokale, Porto 

o. lign.. • • . . . 9 72 =: 
50 Kr. 72 ø. 

Kassebeholdning 182 78 

Ballance 233 Kr. 50 ø. 

Regnskabet godkendtes, hvorefter 
del' foretoges Valg af 2 ny Bestyrelses
medlemmer. Formanden og de 2 
Revisorer modtoge Genvalg. Efter 
Forslag af fem Medlemmer vedtoges 
det - til Fordel for Foreningens 
Kasse i Sommerens Løb at for
anstalte en Kapsejlads og en dereftter 
følgende Fest, og blev til en Ende 

; 
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en Komite valgt til at varetage det 
fornødne. 

Snekkersten, i Februar 1892. 
Fiskeriet her pall, Kysten har i den 
forløbne Del af Vinteren værut saa 
tlaarligt, som vistnok' ingensinde tid
ligere. Der er bleven filrsøgt nWl! 
Snøre overalt i Sundet efter Torsk, 
men uagtet mange Baade, hver Dag 
Vejret har tilladt det, have forsøgt 
baade under dansk og svensk Kyst, 
saa har der dog saa godt som intet 
været. Der er vistnok ingen Fishr, 
der har fanget for tFeKroner med 
Snøre i Iwle. den Tid af Vinteren, 
der' er gaaet. Det er meg.et bekla
geligt, at dettePiskeri fu.ldstændig 
er sla:tet fejL saa meget mere fordi 
,di?t ell~rs har givet en god Indtægt, 
og; været det betydeligste Fiskeri i 
Vintertiden. Nu er der ikke .. meget 
Haab for denne Gang, thi December 
og Januar have i Reglen været d~,n 
bedste 'rid. Torskefangsten i Rus~r 
har ogsaa været meget ringe,dog 
Illed Undtagelse af nogle Dage, som 
gav et nogenlunde ordentligt Resultat. 
Udbyttet har ikke tilnærmelsesvis 
været som de foregaaende Vintre; 
end ikke i Begyndelsen af Vinteren 
var der noget af Betydning,' de fore
ga~ende Aar han.! dog Ruserne givet 
et godt Udbytte pall. den Tid. Med 
Kroge (Bakker) og Garn er der gjort 
Forsøg hver Dag Vejret har tilladt 
det, men lige saa ofte ere Fiskerne 
komne i Land med deres Redska.ber 
og en rangst som kun sjældent har 
været mere end en halv Snes Torsk, 
ja, det er ogsa~ hændet, at der ik~e 
ml' en eneste Fisk. Ogsaa efter 
Fladfisk udsættes her Garn saa ofte 
Vejret tillader det, menllled lige 
saa daarligt R!,sultat, kun en Mængde 
Tang og Snavs hentes i 'Lalldtil 
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liden Glæde for Fiskerne, da Garnene 
lide meget derved. Disse man 
kan nok sige uhyggelige Medde-
lelser om Fiskeriet, gælde ikke alene 
Kysten syd for Helsingør, men ogsaa 
og j mindst lige saa høj Grad,Stræk
Ilingen Helsingør-Hornbæk, saa man 
vil se, at Vilkaarene ikke -ere videre 
gode 'for Snndfisketne i Øjeblikket. -' 

I. x. 

Fra Isefjorden. I første Halvdel af 
J anllar Maaned havde vi aabent Vand 
her,. og Fiskeriet dreves paa flere 
forskellige Maader,' nogle stangede 
Aal; a'nd~e fiskede Muslinger, hvor
efter Efterspørgslen dog var ringe, 
atter andre fiskede med Sildegarn 
nu og da, men intet af .lette gav 
lIoget glimrende Udbytte. En' enkelt' 
Baad var dog saa heldig paa en N at 
at fange 13 Ol Sild, et meget pænt 
Udbytte, naar det tages i Betragtning, 
at der, kun var benyttet ganske faa 
Garn. 

Mod Midten af Maaneden fik vi 
saa Frosh'ejr, og Indrefjordane be
lagdes med et tyndt Isdække, Silde-

,fangsten stoppede, lllen til Gengæld 
tog Aalestangeriet for Alvor Fart; 
fra 19de J annal' vrimlede det alle 
Steder i Fjorde og Vige med Aale
stnngere. 

Saavidt jeg har Efterrelninger fra, 
har Fangsten imidlertid været ringe; 
li~tforskelljg lyde Efterretningerne, 
m~m flere Steder fremhæves, at Ud
byttet pr. Dag har været megebringere 
end i Vinteren 1890~91. Da ,Efter
spørgslen efter Muslinger blev bedre, 
prøvede enkelte dette Fiskeri fra Is, 
men ogsaa uden st01;t Udbytte. Fra 
30te Januar have vi igen aabent 
Vande her, men vi tør dog ikke regne 
paa, at her bliver noget l'idl're Fiskeri 
i Februar Maaned, thi Yi mere stadig 

Frygt for en Eftervinter og tør derfor 
ikke sætte faste Redskaber ud. 

o. 
Frederikshavn, d. 14. Febr. 1892. 

Vi have \'edblh'ende uroligt og for 
Fiskeriet uheldigt Vejrlig heroppe; 
Fiskeren gaar nødig i denne Tid ud 
paa de større Dybder, men fis'fer 
mermere ved Landet, saa' at han 
lettere kan naa hjem, naar Stormen 
paany rejser sig, men Følgen heraf 
er, at den indbragte Fisk kun er af 
ringe Størrelse og ikke ret god 
Handelsvare-. Fiskeriet paa nordre 
Side af Skagen gav i de første Dage 
i U Wln ret godt Udbytte, men midt 
i U gen kom paa Gruna af forandrede 
Vindforhold Strømmen' saa 'haardt 
fra Vest, at den slog Garnene ned, 
fyldte dem med Snavs og sprængte 
dem, saa at mange af Fiskerne derved 
mistede deres Redskaber, ligesom de 
joogsaa i nogen' Tid ere hindrede 
j at røgte deres Erhverv. Saa godt 
som alle vore Kuttere have fisket 
efter Rødspætter, dels N ord for Hirts- ' 
holmene, dels i Læsørentle. Kvanti
teten af det indfangede har været 
ret tilfredsstillende, lll'en Kvaliteten 
er som sagt ikke saa god, bedre dog 
fra det føl'stnæmte Sted end' fra 
Lrosørende; Fisken vejede fra 10-13 
Pd. Snesen og betaltes med fra 
1,25-1,65 Kr. pr. Snes. Fem til 
seks Kuttere have ,drevet Tungefiskeri 
omkring Trindelells Fyrskib og have 
hart' et Udbytte af ca. 150 Pd. h\'er. 
Prisen er stegen ikke saa lidt; saa 
der betales nu fra 1-1,10' Kr. pr. 
Pd. Kullerfiskeriet 'harejheller i 
denIIo U go' været af nogen Betydning, 
ligesaalidt som HUlUmertilførseleri. 
Ca. 20' Dæksbaade have tilført 
oni.trent 1500 Tdr. Sild fra S"erige, 
pr. Dampskib fra Gøteborg er del' 

! 



saa godt som intet tilført. Priserne 
have været underkastede stærke Sving
ninger, fra 80 Øre til 2 Kr. pr. Td.; 
de først paa Dagen indkommende 
Baade opnaa gerne de bedste Priser. 

Gilleleje, medio Februar. ,Siden 
Nytaar. er der her fra Lejet, først 
med 3 senere med 5 Kvaser .forsagt 
Fangst efter Fladfisk ved Anholt, 
des,-ærre med daarligt Resultat. Hele 
Udbyttet beløber. sig til 405 Snese 
Rødspætter, der st.raks ved Nytaars
tid betaltes med Kr~ 1,95 nu med 
Kr. 1,50 pr. Snes, 164 Pd. Tunger, 
for hvilke Prisen er gaaet op: fra 
0,70 till Kr. Pundet, 100 Pd. Sletter 
il, 10 Øre og 20 Pd. Pighvar å,'O,90 
Kr., pr. Pd. 

I en Artikel: Til I)iskussionen af 
Fiskerierhvervet skriver "Industri
foreningens Tidsskrift" bl. a. følgende: 

Hvad Forsendelsen og Forhand
lingen af Fisken i de Lande, der ikke 
gtæi1~e til Søen, angaar, saa el: det 
'.' l~rt' at' oO'saa denne kræVl:;'l~ den l\, o. - l 

store,icapitabtærke Bedrift SOln Bag-
grund. Dt'n af de mindre Handlende 
sædvanlig anvendte Forsendelses
maade' er meget primitiv. Den be
staar i at pakke Fisken. mdlem Lag 
af Is, men derved lider Varen be
tydeligt ved stndig at udsættes for 
Smeltevandets Paavirkning; der for
ringei' Fiskens Smag. Den rationelle 
Forsendelsesmaade bestaar i Anven~ 
delsen af særiig til dette Brug ind
rettede Afkølingsvaggoner, i hvilke 
Fisken ikke anbringes umiddelbart 
paa Isen og som ·derfor kunne ind
lade store Mængder af Fisk og bringe 
dem til Markedet i fortrinlig Tilstand. 
Den af Swansea waggon compalllj 
efter KnoUs Mønster konstruerede 
d1'Y ilir system tør Luft System -
Yaggon, der kun er ubetydelig dyrere 
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end en almindelig Godsvogn, har be-
staaet de haardeste Prøver og er ud
mærket med de højest.e Præmier paa 
en Række Udstilliirger. Disse Vaggons 
have meget tykke V ægge, der· ere 
udfodrede med slette Varmeledere og 
forsynede med meget tæt sluttende 
Døre. Den i Vaggonen ,'ærende Luft
masse drives, ved Hjælp af en Venti-
1ator, der bevæges ved en Forbin
delse med Hjulakslen, gennem ~lange. 

'rør, der ligge i 'en lned Is og en 
Kuldeblanding opfyldt Beholdpl'. Det 
vil naturligvis være nødvendigt at 
faaJ ernbanesplskaberne til at strække 
sig til det yderste med Hensyn til 
billige Fr;:igtsatser og hurtig Trans
port, naar Fiskene, selv forsendt paa 
denne ],Iaade, skulle kunne forhandles 
pl1a IndlandC'lles Markeder til en 
meget billig Pris og i fortrinlig 'rH
stand; men ogsaa dette knn først 
naas, naar der bliVer Tale om Masse
transporter, der ene kunne fremføres 
af Sebkaber, der drive Fiskeriet i 
det store .. I Amerika transporteres 
};'is~en saaledes rneget hurtigt el1t~n 
med Ekstratog eller indrangel'(·t i de 
ordinære, hurtiggaaende Tog. 

Ogsaa Konserveringen paa Stedet 
er af den største Betydning for Fhke
handelen. Det hænder nemlig' ikke 
sjældent, at f. Eks. Markederne i 
Mellemtyskland pludselig oversvøm",! 
mes af Fisk, der nn.a frem i daarlig 
Tilstand og afsa~ttes til alt for billige' 
Priser; men sp!v disse ere ikke i' 
Stand til at friste Befolkningens brede 
Iiag, der pate disse Pladser kun. i 
ringe Grad deltage i Fiskekonsumen, 
til· at forsøge dette Næringsmiddel; 
fordi };'isken som sagt kommer frem 
i daarlig Tilstand, og foidi Prisen 
er i høj Grad svingende. Det gælder 
om, at Tilførslen sker regelmæssigt, 
og derfor maa det Overskud af Fang
sten, der ikke kan anbringes til en 
rimelig Pris, kunne omdannes til 
Konserves {laa selve Fiskerifiaaden. 
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Bekendtgørelser. 

,Annoncer Fiskekroge-Fabriken 1 
i Medlemsbladet tilbydes 00" - Sal1'llledaille l A aHDl'g 1883 '41 

Dansk Kommissionshus 
for 

- '" I'København 1888 
ol,tages ved Henveudehe til anbefa:.r sit Udsalg af "lle 80rtor 

Frantz Chr"lsttreu Fiskekrog.e, Baa vel i Sta~l, Jrem 
, som Mes81ng, samt PIlke l Tin Olof 

TordenskjoIdsgade 27, 1 Rly. l<'ora8ndcs m~d Efterkrav. 

For 'sta". de Avertissementer I Conrad, Christensen. 
n SI. Strandstræde 14. 

indrømmeø betydelig Rabat. K"henhavn K. 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, liener Wall, Rambnrs. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dan~k Korre
spondance. Prima Refereneer. 

Altona Fiskeauction. 
Johann ()Ohl'S (beediget Auctionator). 

Tel~gram.Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Auktions Fiske~arked Hamburg 
:8:_ x:: o S:aJ R~ , 

Beediget Fiskeauktlonator •. 
Telegram-Adresse: Laxkt>ser, Hamburg. 

tØæ.sæ.s;~25~==~~ 
Dansk FIskenætfabrik og Spinderi, ru 

Gl. Strand 30. lijøbenha,,'u li. In 
Reieruser og Reierader, Torsk"ruser og Bundgarn m: m. leveres billigst efter er 

Bestilling. Linegods, Flaadt"æ, ()atedlu, Gal,'n samt alle andre til Fiskeri he,n-J 
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa don nordiske Udstilling 1888: . 

,~ 

'WILH. HIN'RICHSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinger af. Rødspætter, grønne Sprot, Sild ID. m. 
Salget foregaar ved Avktion, Afregning og Kasse følger straks efter Avk~ 
tionen. --,. Dansk Korrespondance. Prima Referencer. 

Udsalg a:f Sejld-ug. 
Ingen Jlellemhandlere, lave Not~ringer. 

Prima :unerikansk Bom~ 

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke~ 

ligt billigt. 

Undersøg selv Sa
gen, skriv omPrøver af 
Dug, disse sendes Crit 
med Priser. 

F.N. Halmøo. 
Redigeret af cand. mag. R. Pondt. - Trykt hos F .. antz Christtreu. København. 



~r. 8. 25. Februar. 1892. 

::MeC'll.e:r::o..s'b1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade, 27, København K. Prisen er fot Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/a Sides Brede; fol' staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Bestyrelsen. Generalforsamling. 
Ekstrapræmier for Sælhundedrab. - ?!l'o:rsikringenl,~. 

- Om Fuglekøjer og Vildandegarll. - Referat. 
Mindre Meddelelser. BekendtgØrelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er .aabent fra 9-11. Redak
tøren af l\-ledlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søudagen. 

Bestyrelsen. 
Ifølge Lovenes § 5 udløber Funk

tionstiden iaar for følgende tre Med
,lemmer af "Dansk Fiskeriforening"s 
Bestyrelse: Præsidenten, Kaptejn i 
Flaaden Bojesen og Fisker P. Yillum
sen. Generalforsamlingen har desuden 
at foretage Valg af et Bestyrelses- . 
medleiu i afdøde Grosserer P. Bechs 
Sted for Resten af dennes Valgperiode, 
indtil 1893. Som tidligere. meddelt 
har Bestyrelsen foreløbig suppleret 
sig med' Hr. Th. Brønn1~m. 

Generalforsamlinger. 
, 4 

IJørdllg df\n26 .. Marts Kl. 111
/ 2 

afhQlder . "Dansk Fiskeriforening" i 

Koncertpalæet, Bredgade Nr. 28, 
en ekstrao·rd-inæ1· Generalfm'sain,ling, 
paa hvilken vil blive forelagt FM'slag 
til Ændringer i Lovene. 

Lovenes § 18 bringes i D'Hrr. 
Bestyrelsesmaders Erindring. Ifølge 
sidste PunJdum udkræves til at tage 
en "gyldig Beslutning, at mindBt 2/3 
af BcstyrelsesTaadets frledlemrner ere 
tilstede ell,er repræsenterede. 

Samme Dag Kl. 12 1/ 2 afholdes 
sammesteds den orde'ntlige aat>lige 
GeneralforsC/;mli-ng, hvis Dagsorden 
vil være de i Lovenes § 14 nævnte 
Forhandlingsgenstande samt Diskrts
sion om 3 af Hr. Konsul Berthelsen 
indsendte Æmner. 

København, d. 20. Febr. 1892. 
P. B. V. 

Moltke-Bregentved. 

Ekstrapræmier for 
. Sælhundedrab. 

11891 er der ialt blev en indsendt 
998 Stkr. Sælhundehnlel' mod 1123 
i 1890. 

Ligesom forrig\' AnI' hal' Bt'sty-



re18~n uddelt 3 Præmier til de Sæl
hundejægere, som l Løbet af 1891 
have indsendt det største Antal. 

Første Præmie,' 50 Kr., tilfaldt 
Assistent Pete~'sen; Hesselø, for 84 
Stkr. Sanuue fik ifjor anden Præmie 
for 90 Stkr. 

Anden Præmie, 30 Kr., tilfaldt 
Fisker P. H. Pete'rsen~ Manø, for 80 
Stkr. Samme fik ifjor tredie Præmie 
for 58 Stkr. 

Treclie Præmie, 20 .Kr., tilfaldt 
Købmand Carl B. Sørensen, Læsø, 
for 63. S:unme fik ifjor tilsendt en 
anerk(lDdende Skrivelse for 33 Stkr. 

Føi'ste Præmie tilkendtes irjor 
lYHrr. Ilandt og Arulersen i Nysted 
for 167 Stkr. 

Bestyrelsen bar taget den Beslut
ning for 1892 1:kke at udsætte nogen 
Ekstrapræmier, 

Forsikringen af ,danske Sejl
fartøjer til Fiskeribrug. 

Da Fuuktionstiden for Forsik
ringens Direktion udløber l. April 
d. A., har "Dansk Fiskeriforening"s 
Bestyrelse for et Tidsrum af 3' Aar 
fra nævnte Dag at regne valgt de 
to tidligeJ.:,e Medlemmer af Direk
tionen, Hr. Grosserer Villi. Peter'sen 
og Hr. Forl'etni ngsfører Chr', Schmiege
lO1V samt i Stedet for Hr. Grusserer 
H, Fritsche, der ikke ønskede Gen
valg, Hr. Kommandør Bonnesen. -

Forsikringens Hovedkontor el' som 
hidtil -j Stormgade Nr. 2. Forret
ningsfører er Hl'. Grosserer Aage 
Bramsen. 
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_Om Fuglekøjer og 
. Vildandegarn. 

E~ Mand nede fra Sy dsjæll;nd , 
der er Redaktionen bekendt som en 
dygtig og tænksom Fisker, har stillet 
SpørgsnIaal om I~dretningen af de 

. saakaldte Fuglekøjer, samt om Garn 
til Fangst af Vildænder. Ran tror; 
at den sto~e Masse .Ænder, der op
holder sig i Vandene omkring hans 
HjeJllstavn, ,IDaatt~ kunne fanges, og 
at saadan Fangst vilde betal~ sig; 
nu gøres der kun Jagt paa dem D;led 
Bøssen; han < mener at have hørt, at 
der_ findes Fuglekøjer pall Fyn, og 
at -disse give, en stor Indtægt. 

Spørgsmaalene ere stillede i et 
privat Brev, men da Besvarelsen af 
dem og Sagen i det hele vistnok ha~ 
Betydning for mange andre Fiskere 
end ham, vil der i nærværende. Ar
tikler blive givet ,Oplysninger om 
Vildandefangsten, saaledes som den 
drive's paa forskellige Steder. Det 
skal her bemærkes, at Forespørgeren 
rimeligvis har hørt fejl, naar han 
har hørt 0111 Fuglekøjer paa .]i'yn i 
saavidt vides, findes disse Fange-' 
indretninger intet Steds i vort Land, 
uden der maaske skulde være en af 
dem paa Fanø; det er vistnok Øen 
Føhr, del' har været Tale om, thi 
der findes 5 Fuglekøjer, eller fandtes 
qog for nogle Aar tilbage, nu er der 
maaske flere;, vor Forespørger har 
da forvekslet Føhr og Fyn. Af den 
følgende Fremstilling vil det ogsaa 
ses, at en Fuglekøje kun kan ventes 
at give Udbytte under særlige Natur
fQrhold, der ikke findes overalt -

.det er vistnok et stort 'Spørgsmaal, 
om noget eneste Sted i vort Land, 
med Undtagelse manske af Fanøs 



Vestkyst, egner sig til Anlæg eller 
Drift af en saadan Indretning. 

Fuglekøjerne anlægges paa øde 
Steder, det vil sige: Steder, hvor der 
i ]'angsttiden er Fred for Mennesker 
og Dyr, hvor' der i stOl' Afstånd 
hverken er Huse eller andre Ting, der 
mulig kunde gøre Ænderne sky og for
hindre dem fra at tilfredsstille deres 
Trang til Hvile og Føde. Det er 
nemlig ikke de Ænder, der opholde 
sig hos os Aaret rundt og saa at 
sige ere hjemme her, man fanger i 
en Fuglekøje, men det er de talløse 
Skarer af Vildænder, som den ir~d
trædende Vinter driver bort fra deres 
Ophol~ssted oppe mod N ord, saa de 
maa søge et midlertidigt lIjem i syd
ligere, varmere og mildere Egne. 
Det er Fugleskarer, der have fløjet 
over et stort Hav, uden at have fitaet 
Føde og Hvile; i den Tid, Trækket 
foregaar, fra September omtrent til 

.,Aaret Slutning, er der U ro i de Have, 
disse ]'ugle passere, Efteraars
stormene jage henover dem, saa de 
se vrede og ugæstfri ud, de egne sig 
hverken til Hvileplads eller Spise
kammer. 

For de stakkels trætte og sultne 
.. Fugle tager saa en Fuglekøje sig ud 

som en venlig Oase i en stor Ørken, 
som et lille· Paradis, hvor man i Ro 
kan slaa sig ned i Dammen og mellem 
d(\ns Rør og Siv eller i dens aabne 

I Vand finde Føde og udhvHe de trætte 
Vinger. I mange af Flokkene findes 
.der desuden Fugle, som have været 
paasamme Sted en eller flere Gange 
,j Forvejen, de ere blavne skaanede 
af Køjens Ejer, . ere blevne fodrede 
godt Vinteren over og slupne løs om 
Fbraaret, naar Trækket gaar Nord 
paaJ . nu søge de gerne tilbage til 

hndte Sted og drage. deres 

67 . 

Kammerater med sig. I Fuglekøjens 
Dam ligger der desuden allerede 
Ænder og svømme; at det er afrettede 
Lokkeænder, der skal lede deres intet 
ondt anende Artskammerater ind i 
Fælden, ved disse jo ikke, alt ser 
saa fredeligt og roligt ud, der kan 
ingen .Fare være, og saa slaat' 
hele ]'lokken ned i Dammen. 

,Lidt efter lidt føres Flokken af 
Lokkeænderne hen imod Dammens 
Sider, hvor Aabninger i Rørene 
føre iRd til flere, nærmest Dammen 
temmelig brede, men siden smallere 
og smallere Kanaler, paa hvis Rund 
er strøet Korn, og hvis Sider hele 
Vejen ha\'e risflettede Skærme staa
ende, der ere stillede omtrent som 
Kulisserne i et Teater, sna ]'uglenti 
i Kanalen ikke kunne se, hvad der 
er bag Skærmene, i alt Fald ikke 
før de have passeret dem. Kanalerne 
ere krogede, saa man intet Sted i, 
Dammen eller i den længste Døl af 
Kanl1len selv kan se Ende paa dem, 
efterhaanden, SOIf! de blive smallere, 
blive de ogsaa dækkede foroven af N æt, 
der i Begyndelsen hænge højt oppe, 
men senere lavere og lavere nede, 
indtil de endelig ved Kanalens sr5idse 
Ende ere fæstede. ned til den helt 
lukkede Risfletning, der, ligesom 
Kuben for Enden af en Aaleruse, 
er bestemt til at opsamle Fangsten. 

Fuglene ledes af Lokkeænderne og 
detudstrøede Korn bestandig til at 
svømme længere og længere ind i Ka
nalerne; det gaar langsomt, Flokken 
er ængstelig, den mindste Støj for
dæn'er det hele. Men alt er stille, 
Flokke~ svømmer videre. Den kommer' 
længere frem, ind under Garnet, der 
dog hænger saa højt og synes at· 
hmnge saa frit, at det ikke kan være 
farligt. Pludselig springer der en 



Mand frem bagved Fuglene, han har 
været skjult bag Kulisserne; han gør 
Støj, FugleBokken farer op, tilbage 
kan den ikke konuue for l\hnd eri , 

, til Vejrs ikke for Garnet, den elleste 
Udvej synes at være frem a ll, denne 
Vej styrter hele Sværmen, flyvende, 
svømmende og sprællende, \ stedse 
trængt mere og mere sammen, ind i 
Buret for Enden af Kanalen. 

Manden lader Fortæppet falde. 
Saa gaar han ind i Buret og snapper 
de sprællende Fugle, en for en, og 
drejer Halsen om paa dem. En Del 
trænge sig sammen i Krogene, 

'lammede afSkræk, saa kommerogsaa 
deres Tur; de gamle Lokkeænder ere 
ikke blandt dem, de flygtede ikke, 
da han traadte frem og gjorde Støj, 
men bleve roligt liggende i Kanalen; 
tilfæld.igt kan dog nogle være blandt 
Ofrene, men Manden kender dem 
mærkværdig godt og skaaner dem 
naturligvis; enkelte af de vilde Fugle 
skaaner han ogsaa, de skal afrettes 
til Lokkefugle og ,enten slippes løs 
til Foraaret eller gennemgaa et videre 
Kursus og have fast Ophold i Dammen. 

Saaledes foregaar Fangsten naar 
den" lykkes; men undertiden er der 
en underlig Skyhed over Ænderne, 
saa de ikke slaa nell i Dammen, de 
kredse rundt Om den oppe i Luften 
og flyve saa videre. Undertiden lægge 
de sig vel i den, men det er ikke 
muligt at faa dem lokkede ind i 
Kanalerne, og undertiden kan en til
fældig Støj faa denl jagede bort. Men 
disse Tilfælde .ere forholdsvis sjældne, 
i Reglen lykkes Fangsten, og Fugle

'køjerne arbejde for det llleste med 
stort L dbytte. 

lY1~n de ere ogsaa kostbare at an
lægge og vedligeholde. N aar man' 
uærmer sig en saada,n Fuglekøje, 
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tager den si'g i nogen Afstand ud 
som en lille Lund paa den store, flade, 
øde .Mark; kommer man hen til den, 
ser man, at Luuden er omgivet af 
et pige~ og udenfor dette igen er en 
Grav mea Vand i rundt om det hele; 
over Graven fører endogsaa en Slags 
Vindebro, der kan tages bort, saa 
Anlæget tager sig helt fæstningsagtigt 
ud. Diget og Graven ga,a ogsaa 
udenom den foran omtalte Dam, Slia 
denne kan slet ikke ses fra Sidel:ne; 
en }'uglekøje optager ikke saa lille et 
Areal. 

Kommer man, over Broen og ind 
gennem Diget, saa ser man Opsyns
mandens lille Bolig forsvarlig gemt 
under Træer og Buske; Diget skal 
vistnok, foruden at gøre Nytte paa 
anden Maade, ogsaa beskytte Køjens 
Trævækst mod de skarpe Vinde. Ved 
at vandre længere frem, ser man 
efterhaanden den hele Indretning, 
sanledes som den foran er beskrevet:.. 
Kallalern'e med Buret for Enden og 
Kulisserne ved Siderne, Dammen, der 
oftest er anselig stor, med det aabne 
Vand i ~lidten og med frodig Rør
og Sh'vækst paa Siderne, den er'l1l,vet 
saa naturlig som muligt og synes 
ret at være et godt Herberge for 
Vandfugle. Er man .heldig, kan man 
ogsaa faa Manden, der passer Køjen, 
at se; det mest karakteristiske ved 
ham er i Reglen hans uhyre Lommer, 
som han fylder med Korn, naar han 
skalfange Fugle, han strør det nemlig 
ud med rund Haand. 

Af det foran nævnte vil det vistnok 
ses, at Fuglekøjerne næppe passe 
hverken for Fyn eller Sjælland. Der, 
hvor Fangsten af Vildænder f?regaar 
med Køjer, bruges ogsaa en anden 
miudre kostba'r Indretning til Fangst 
af disse }'ugle, h,'ilket jeg skal tillade 



mig at J:>eskrive llled et Par' Ord, 
skønt denne Metode rimeligvis heller 
ikke vil finde Anvendelse hos os. 

Over et 'lille, som oftest naturligt 
Vandhul spændes to N æt i Rammer 
af Træribber saaledes, at de, naar 
man trækker eller firer i en Snor, 
'kan enten lægges ned over Vand
hullets Overflade e lIm' sc'ettes ret op 
og ned, Nogle Lokkeænder af Træ, i 
Almindelighed meget godt sImarne 
og malede, svømme i Vandet, Snorene 
forer hen til et i nogen Afstand 
liggende Trug, der ligner cn aJskaaret. 
Træstamme, og under hvis Laag en 
Mand kan ligge udstrakt. N~ar om
strejfende Ænder lægge sig i Vand
hullet, kan denne Mand se det fra 
sit Trug, han kan pHsse sit Snit, og 
naar ÆndcTlle enten dykke eller paa 
anden Maade ere beskæftigede, SM 

kan han fire paa sin Snor og lade 
sit fine, men stærke G,trn sænke sig 
n~d over dem, saa de ere fangne. 
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(Slutt"ti.) 

Dansk Fiskeriforenings 
Foredragsmøder. 

Hr. Overretsprokur:ltor Letlu5 Fore
drag om AaIen havde sanIlet pn he
tydelig større Tilhørerkreds end de 
to tidligere Foredrag i denne Sæson, 
vel en halvhundrede Personer. Fore
dragsholderen omtalte først nærmere 
de forskellige Redskaber, som an-' 
vendes til Aalefiskeriet, Kroge, AliJe
.kaln og Lystre, Glib, Ru'ser og Vod,' 
idet han tillige kom ind paa en Om
tale af Fiskerilovens Bestemmelser, 
'SOm de truede med at blive og saa
tedes som de nu ere, og gik derefter 

over til at undersøge Spørgsmaalet 
om, hvorvidt de forskellige Aule
fohller, gul AaI, blank Aal og Bred
pa Ilde, ere forskellige Arter eller 
alle til høre en og sunllnp A l't. Afd. 
Prof. Kn~'yer skelner i sit bekendte 
Værk mellem G:uudaalen (den bhwke 
AuI), Visseaalen (den gule Ard) og 
Bret]pundell eller Klæparll, lIlen lige
som denne Forsker selv tvivle.de om 
Hohlbarheden af (JenIIe Udskillelse 
i 3 Arter, :;;aaledes hal' ug,ua Prof. 
Liitken i Fiskprikolll11l1:,;sioncns trykte 
Protokol rejst TrivI, om der ikke er 
en vis SamlllPnhællg mellem disse. 
Hr. Leth omtalte dernæst udfy~rligt 
Porslwllighedemc mellem disse :For
mer, saavPl Ill. H. t. deres Udseende 
som deres Levevis, gaven Skildring 
af Blankaalenfl Vandringer og meJ
delte derefter de kendte' og nu alminde
lig antagne Resultater af de Undpr
søgelser, han i 1881-82 :lllstillede, 
Re;mlhLter, som ure offPlltliggjorte i 
"Nogle Bemærkninger til det ~-'olke
tinget forelagte Forslag til Lov om 
FIskerierne i Danmark", og hvorefter 
BlankalLlen er den kønsmodne Form 
ttf den gule AuI. Den· Forekomst af 
Hlankaal, uclenfor Eftern,arstiden, 
som er vel bekendt, og hvorpaa Fore
dmgsholderen fl'emfør1e nogle Ekt;;
empIer f.Eks. ti'a Tivoligraven, kunde 
forklares (h-rved, at disse Individer 
af en eller aIlden Grund vare for
hindrede fra at søge ud i rette Tid. 
KlæpalllensForhoId til de andre 
Former havde været Genstand for 
hallS fOl'llyede Undersøgelser i sidste 
Eftemar; Resultatet af disse val' det, 
at denne ikke kan holdes ude fra de 
andre Aal. 

Derefter rejste Hr. Leth det Spørgs
maal, om lUan ikke skulde kunne 
skaffe sig langt større Udbytte endnu 
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af Aalen herhjemme end hidtil, og 
besvarede det absolut bekræftende 
ved Henvisning til og nærmere Om~ 
tale af Aaleopdrætningen· ved 00-
maccio og i Lammefjorden. Der findes 
ved vore Kyster mange Steder Fjorde 
og Vige, der ville være vel skikkede 
til deri at indrette en lignende Aale
kultur; hidtil har man kun kastet 
sine øjne paa saadanne Vige i Ager

,brugets Interesse for at omdanne 
dem til Agerland, men der er ingen 
Tvivl om, at de sa-mme med langt 
mindre Bekostning og mindst ligesaa 
stort Udbytte vilde kunne omdannes 
til Aalebassiner. Foredraget endte 
med en Paa visning af - den gansko 
enestaaende gunstige Beliggenhed og 
den deraf betingede Lejlighed, Dan
mark havde til at drage Nytte af 
Aaletrækket . fra hele .det store 
østersøbassin gennem yore Bælter 
til Kattegat eller N ordsø; man kunde 
maaske trække en' Parallel mellem 
Danmarks Bælter og l\Iarmorhavet 
som Gennemgangsled fra det' fhv. 
ferske Sortehav til <let salte Middel
hav, men i de i Sortehavet faldende 
Floder lever Aalen ikke; ej ,heller 
vil et Aaletræk gennem Sort~havet 
kunne finde StL3d ifølge nogle nyere 
russiske Undersøgelser, der hayo op
lyst en kemisk Ejendommelighed ved 
de dybere Vandlag: en stærk Svovl
holdighed og samme Vandlags abso
lute Mangel paa organisk Liv. 

Efter Foredraget, der modtoges 
med meget Bifald, rejste Hr. Over
retsprokurator Albrethsen en Diskus
sion om Blankaalens Vandringstid og 
om Aalens Forplantningshistorie ; 
Aalen vandrer hele Aaret, smaa og 
store Aal mellem hveraudroj han 
støttedes ar Fisker H. Nie7sen, der 
bl. a. oplyste, at fra Sønd~rsø gaar 
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.Blankaalen om Efteraa;ret slet ikke 
ud, kun i Foraarstiden, Marts og 
April Maaned. D'Hrr. Albrethsen og 
Feddersen hævdede bestemt, at det 
ikke var nogen Fabel, at Aalen gaar 
paa Land; de havde ofte hayt Lej
lighed til at iagttage dette. 

Mindre Meddelelser. 

Mærket Stør. Om den i Medlems
bladets Nr. 6 omtalte, med en Sølv
plade lliærkede Stør, har Redaktionen 
af kongelig Fis.kemester Edden mod
taget den Oplysning, at den 'er ud-sat 
af ham i Elben ved Alton::i den 13. 
November 1891. Hr. Edden meddeler, 
at saadanne mærkede Smaastøre 
allerede i en længere Aarrække ere 
blevne udsatte fra Altona og Gltick
stadt, navnlig for at faa Lejlighed 
til at konstatere ' Væksthastigheden, 
om de atter luaatte blive indfangede. 
Saavidt "ides er dette clen første, der 
hidtil er bleven genfanget udenfor 
Elben. 

Man beder os tillige anmode dem, 
hvem andre Individer maatte komme 
i Hænde, om at indsende saa nøj
agtige Meddelelser· som muligt om 
Sted og Tid for Fangsten og Indi
vidernes Størrelse til M~dlembladets 
Redaktion. 

Lokale Fiskerforeninger. Til Dansk 
'Fiskeriforening har n':! sluttet sig 14 
lokale Ji'iskerforeninger: 

Skagens Fiskeriforening (117 Med-· 
. lemmer), Hundested Fiskeriforening, 

Lynæs Fiskerifol'eniug,· Kulhus og 
J ægerspris Fiskeriforening (50), Ka
strup Fiskeriforening (81), Stade
ejernes Fagforening i Ø;res:und (;:JO), 

: :;" 



Københavns Fiskerforening (ca .. 35), 
Fiskeriforeningen for Præstø Amt, 
Gilleleje Fiskeriforening (90), Fiskeri
foreningen for den sydlif!:e Del af 
Roskildefjord (72), Refi3næs Fiskeri
forening (15), Kallundborg Sømands
forening (65), Fiskeriforellingen for 
Ulfsund og tilgrænsende Vande samt 
Stevns Fiskeriforening (72). 

"Holdebund" . Baade fra den svenske 
. og den danske Side af Sumlet klage 

Fiskerne stærkt over, at deres Garn, 
naar de sættes ud ved Helsingør eller 
Helsingborg, rives i Stykker og 
sprænges i den Mængde Stumper af 
gn~itile HanIepæle, der ere blevne 
udkasfede, da Havnemolerne ved de 
~o Byer bleve forandrede. Temmelig 

,c hensynsløst ere nemlig disse Pæle 
6g'Pielestumper udkastede d{\l', hvor 
der fiskes, ere sunkne tilbunds, hav~ 
tildels . boret sig ned i Grunden, Jllen 
ruge frem llled deres ormædte, spal
te~e og ujævne Ender eller Sider, 
hvor,'ed Garnene tage fat i dem og 
rives i Stykker, fiallr dp skulle hales 
op. Det er jo ganske vist et ]1'01hol;1, 
som itU ikke kali forandres - i alt 
Fald ikke nemt -, IlIeu det burde 
have været undgaaet, det er liges all. 
vist. 

Frederikshavn, tI 21. FehI'. 1892. 
Det idelig stormende og urolige Vejr
lig har saa godt som fuldstændig 
hindret alt Fiskeri, kun en Dag i 
Ugen have Fiskerne været ude, men 
maatte straks igen søge Havnen paa 
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Grund af østlig Storm; kun en eneste 
Kutter har gjort Fangst af nogen 
nævneværdig Størrelse. Under saa
danne J!'orhold er det et stort Gode 
for vore henærende Eksportører, at 
Biskeriet med Smaabaade fra Skagen 
sjelden sl:mr saa fuldstændig glip, 
og der er da, ogsaa i denne Uge fisket 
ret godt. Fisk er der i det hele 
taget nok af pan J!'iskepladserne, 
naar blot Lejligheden til at fiske 
indtraf noget oftere. Pr. Skagens
bane er der tilf~:irt Ca. 15,000 Pd. 
Rødspætter og ikke SD a faa K vaser 
hu ve faaet levende I~ast ind ved 
Skagen direkte bestemte for Køben
havn. 'Rødspætter fangede paD den 
nordre Side af Sk:I gen have ndet fra 
18---20 Pd. Snesen og hleve Letalte 
paa Stranden med fra 2 Kr. 25 Øre 
--2 Kr. 35 Øre pr. Snes, en Pris, der 
i H:e er ,san lidt højere end sæd va,lllig ; 
Hødspætter fangede paa Sydsiden 
ere ikke saa liJt mindre, af en Vægt" ' 
fra 10--12 Pd. Snesen betalte UH'd 
fra 1 Kr. 25 Øre - 1 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Der har slet ikke været drevet 
Fiskeri efter Tunger, ej helh>r efter 
Kuller. Sildetilførselen har ogsaa 
været berørt af det urolige Vejrlig, 
men den daglige Dampskibsforbindelse 
med Gøteborg bidrager jo meget til, 
at Tilførselen bliver jævn, naar der 
da overhoyedet fiskes Sild ved Sve
riges Kyst; kommer der nemlig ingen. 
Baade lIled Sild, rekvirerer Ekspor
tørerne Iler Sild i Kasser fra de 
svenske Fiskehandlere. Der er an
kOlllmen pl'. Dæksbaad ca. 600 Tdr. 
og pr. Dampskib ca. 2500 Ks. Prisen 
er stegen, der betales nu fra 3-4 
Kr. pr. Td. og fra Kr. 2-2,60 pr. 
Ks.inklusive Ks.a~ Gøteborg. 

Bekendtgørelser. 

Altona Fiskeauction.' 
JohallD Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs.. Dansk Correspondance . 

. . 
-" ',' 
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Kullerkurve, berg, for fiskekroge -Fabriken I' Dansk Kommissionshus 
. . !OO .p, J, }'isk med 18 il. r ror 

~ S k SelVllledaille i Aalborg 1883 o~ 
'O Kr. pr, 100 t r" i KøbeuhnD 1888 . Fisk Ol' Hummer. 
have8 atter paa Ijager, anbefaler sit UJsalg af alle Sorter 

. l<'iskekroge, saa vel i Staal, ;Tærll Ludwig Griin 
V.I LH HOLSTS I som "'.lessing, samt Pilke i Tin og , 

• Bly. :Forsendcs mod Efterkrav. 18, N~Der Wall, Haa/lDI1t 
Plieplantage og Kurvefabrik, Conrad Christensen, modtager Sendinger til Forbandllng 

Ellely ",ed KQUnd St _, ~t. i!~~'~~~::~. H. !';~!'I;~c!.rr1rl~:' R~:~;!c!r~rre. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:8:_ KOSER!I 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktlser, Hamburg. 

FrantzCh~sttreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med 'l'rykning af Ugeblade, Pie cer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulalrel', merkantile Tryksager og Lejligheds-
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. . 

H 

. ffasD~:k2Fi:k;c;tf:ilirikc;s;i:rr=,' 
ru Gl. Strand 30. IiJøbellha't'n K. Ul 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m, m, leveres billigst efter et 
Bestilling. Linegods, J?laadfræ, Cateclw, Garn samt alle anure til Fiskeri hen- ru 

. hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. . . ID 
. Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. '. LV 

. ~~53'æ!!..5.ii:E!!?-

WILH. HINRICHSEN, Ec ernførde, 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, SildJ,m. m. 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tion~n. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Udsalg a:E Sejld-ug~, 
Ingen Jlellemhandlere, lave. Noteringer. . 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilhydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129 .. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 

Unders.91' selv Sa
gen, skriv om Prøver af 

Dug, disse sendes trIt 
med Priser. 

. F. N. Halmø8. 
Ite<1igorct ar cana. mag. EL l'osscll. - Trykt hos F'rarttz 01!risth'eu. KøbEmhJl'vn. 



Nr. 9. 3. Marts. 1892. 

:MedJ.eD:l.sbJ.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Generalforsamlinger. Rødspættens 
store Sejli:v,.ethed. Fiskeriberetningen for 1890-91. 
- Nogle 1:Semærkninger til "Om Aalell". Mindre 
Meddelelser. Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskerlforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af ::Vleulemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagen. 

Generalforsamlinger. 
Lørdag den 26 .. Marts KI. 111/2 

afholder "Dansk Fiskeriforening" i 
Koncertpalæet, Bredgade Nr. 28, 
en ekstraordinær Genm'alforsamling, 
paa hvilken vil blive forelagt Forslag 
til Ændringer i Lovene. 

Lovenes § 18 bringes i D'Hrr. 
Bestyrelsesraaders Erindring. Ifølge 
sidste PunktUJll udkræves til at tåge 
en gyldig Beslutning, at mindst 2/3 
af Bestyrelsesraadets .LlIedlemmer are 
tilstede eller repræsenterede. 

Samme Dag KI. 12 1/ 2 , afholdes 
sammesteds den ot'dentli,qe aarlige 
Generalforsamling, hvis Dagsorden 

, vil være de i Lovenes § 14 nævnte 
Forhandlingsgens.tande samt Diskus
sion om 3 af Hr. Konsul Berthelsen 
indsendte Æmner. 

København, d. 20. Febr. 1892. 
P. B. V. 

Moltke-Bregentved. 

Rødspættens store Sejlivethed. 
Af c. G. Joh. Petersen, Dr. phil. 

I Aftes den 27. Febr. 1892 modtog 
jeg her i København en Kasse, hvori 
4 Rødspætter og en Skrubbe, hvilke 
den 26. Febr. vare fangede med Vod 
i Venø bugt i Limfjorden og samme 
Dag indpakkede i en Trækasse med 
Avispapir og afsendte til mig fra 
Struer pr. J ærnbane. Da Rødspætterne 
bleve pakkede ud og lagte paa et 
Fad for at undersøges, blev jeg ikke 
lidet overrasket ved at se dem sprælle 
saa stærkt, at en af dem faldt ned • 
paa Gulvet; og da jeg satte dem i . 
en Ballie med Ferskvand, svømmede 
de ganske. livlig omkring i den og 
gjorde den sædvanlige Aandedræts
bevægelse paa en saa normall\bade, 
at jeg aldeles ikke kan tvivle om, at 
de vare i fuld levedygtig Tilstand; 
Skrubben var og blev derimod død. 

Det er ikke første Gang, at jeg 
blandt Sendinger af Rødspætter i 
Kasser, der have været længe under
vejs, har fundet ikke helt døde Eks
emplarer, men saa spillevende som 
de her nævnte, har jeg endnu ikke 
set dem. 



At det kølige Vejr har været Hoved
grunden til, at Fiskene have holdt 
sig saa godt,er naturligt; men selv 
om de ikke kunne holde sig levende 

. saa længe under alle andre Vejr
forhold, er det dog klart, at Rød
spætten mna være en meget sejlivet 
Fisk, og jeg lægger saa megen V ægt 
pa.a denne Sag, fordi den vil være 
af stor Betydning for en eventuel 
fremtidig Fredning af Undermaalsfisk 
i vore Farvande; thi hvis det ved 
nærmere Undersøgelse viser sig, at 

, Rødspætter fangede i Vod som Regel 
kunne leve, naar de kastes ovel'bord, 
vil en saadan Fredning være for
holdsvis let at gennemføre, og jeg 
skulde efter det allerede foreliggende 
være tilbøjelig til at tro dette. *) 

Fiskeriberetningen for 
1890-91. 

Dette af Kaptajn i Flaaden C. F. 
Drechsel paa Indenrigsministeriets 
Foranstaltning udarbejdede Værk har 
, Aar forladt Pressen Illed ikke 
mindre end 225 Sider og indeholder 
foruden den egentlige Statistik,. hvoraf 
vi i Dag skulle bri nge ~t Uddrag, 
forskellige andre Afsnit: Fiskeri
rapporter, Afsætningsforhold, den bio
logiske Stations Undersøgelser i og af· 
Holbækfjord, Konferencen i London 
189(), Pighvar[Botten-]fiskeriet under 
Bornholm, Islandsfiskeriet, alt sam
m'en Forhold; der har Krav paa megen 
In,teresse, og som Vl l de senere 
Numre skulle beskæftige os en Del 
med. 

*) Smlgn. hermed Artiklen" UmodellFisk", 
Medlemsbladets Nr. 2. lied. 
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Oversigten ov~r Limfjordsfiskeri
erne er udarbejdet afFiskerikontrollør 
Bloch med Assistance af ;Fiskeri
kontrollen for J yUand, Statistiken over 
Fiskerierne i de øvrige Farvande 
udenfor Skagen skyldes Premier-
lieutenant P. Grove. ' 

I IJimfjorden anvendtes 1890 1149 
Fartøjer til Værdi 154645 Kr. og 
Redskaber til Værdi 338822 Kr.; 

, Nettoudbyttet af Fiskeriet opgives til 
859453 Kr., nemlig for Sild 62235, 
for Aal 356031, for Flynder 252665, 
for Torsk 148805, for Hummer, Rejer 
og Vildænder 39717 Kr. Aalevod
dragningen i Limfjordens mellemste 
Del gav 80000 Kr. og Rødspætte
fiskeriet 30000 Kr.mind1"e end i 1889; 
derimod har Aalerusefiskeriet begyndt 
at brede sig ogsaa til Vestlimfjorden 
og gav godt Udbytte. Der klages over, 
at Aale.voddene, der til visse Tider 
af Aaret' anvendes til Flynderfangst, 
ødelægger saa store Mængder Rød" 
spætteyngel. 

Det øvrige Fiskeri i Farvandene 
indenfor Skagen gav i Totaludbytte 
3728110 Kr., hvilket er 127000 Kr. 
mere end i 11:189, der var et godt 

. Middelaar; Fiskerbefolkningen i disse 
Farvande talte 7615 Mand, ca. 300 
Mand flere end i 1889; af disse vare 
'dog de 2496 Bierhvervsfiskere, og det 
er paa disse, at Forøgelsen i Tal særlig 
kommer. 

Torskefiskeriet blev drevet af 3063 
Fiskere og indbragte 403844 Kr., 
ca. 34000 Kr. mere end 89; Frem
gangen skyldes navnlig Farvandene 
S. for Fyn og ved Bornholm, medens 
den nordlige Del af Jyllands Østkyst, 
Storebælt og Øresmid havde ringere. 
U dbytte. Fremgangen skyldes, synes 
det, Forbudet mod, Voddragning i 
Marts, April og Maj Maaned i de 



f'J' 
.;~. ' 

laasede Vande. Sælhundene vare 
meget slemme ved Torskeruserne, 
særlig i "Smaavåndene". 

Rødspættefiskeriet, der blev drevet 
af 2841 Mand, indbragte 1175489 Kr. 
mod 1127182 Kr. i 1889; Fremgangen 
skyldes det forøgede Kutterfiskeri, 
medens den sydlige Del af Jyllands øst
kyst, Øresund og Storebælt viser en 
Nedgang. Fiskernes Antal er, navnlig 
paa Grund af Anvendelsen af Damp
spil i Kutterne, gaaet en Del ned, 
fra' 3138 til 2841. 

Tungefiskeriet er gaaet ned med 
43000 Kr., ja holdes Rødtungerne, 
hvoraf der 1890 var et forholdsvis 
stort Fiskeri,' for sig, bliver Ned
gangen endda betydelig større. Pig
varfiskeriet er ligeledes gaaet tilbage, 
særlig i Øresund, men derimod gav 
1890 særlig .i Øresund og Bælterne 
større M3tkrelfiskeri end i de sidste 
20 Aar; det indbragte 516 Fiskere 
44680 Kr. mod 1989 Kr. i 1889. 

Sildefiskeriet indbragte 3591 Mand 
747550 Kr., ca. 27000 Kr. mere end 
1889. Forøgelsen skyldes Bundgarn 
og Sættegarn, medens Drivgarnsfiske
riet udviser ringere, Udbytte. 

Aalefiskeriet med Vod er opført 
med 281861 Kr., ca. 15000 Kr: mere 
end 1889, kun Sydlolland viser Til-, 
bagegang; andre Redskaber har fisket 
Aal for 380779 Kr. mod 480876 Kr. 
i 1889, og her er altsaa en meget 
stor Tilbagegang, særlig gælder det 
for Øresunll og Storebælt. 

Rornnskefangsten gav 19000 Snese, 
et ringe Udbytte, der dog til Dels 
opvejedes ved de høje Priser, saa at 
Udbyttet blev 53273 Kr. mod 36545 
,Kr. for 17000 Snese i 1889, som 
ogsaa var et daarligt Aar. 1885 gav 

". f. Eks. 74000 Snese. 
, . <Laksellskeriet, ,der særlig drives 
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unde~ Bornholm, indbragte 161566 
Kr. mod 163446 Kr. i 1889, og Til
bagegangen bliver endnu tydeligere, 
naar Opgivelserne gøres i Pund, thi 
Prisen' ' var noget højere end det 
forrige Aa!'. Middelaar 202117 Kr. 

Rejefiskeriet vat: betydelig større 
end 1889; særlig Sydlolland (Nysted) 
besøgtes af talrige Fiskere, ogsaa 
fra Øresund og Storebælt. Stenbideme 
synes at faa Betydning som Handels
vare, 4685 Snese udbragtes til 9533 
Kr., og Geddefiskeriet, som fra 1885 
~88 gik ned fra 80000 til 8000 Pd., 
gav i 1890 et Udbyite af 45000 Pd. 
(14000 Kr.), en Fremgang, som sikkert 
skyldes Forbudet mød Vod i Marts, 
April og Maj. 
, Af Sælhunde blev endelig nedlagt 
1054 Stkr. (Fortsættes.) 

Nogle Bemærkninger til 
Medlem~bladets Artikler "Om. 

Aalen". 
Af N. Olson. StadsluBde. 

'Indtil den seneste Tid har man i 
"Aalespørgsmaalet" mest bygget paa 
Gætninger, men der er Tegn i Luften, 
som lyde paa, at Videnskaben snart 
vil pejle Bund og sætte Kendsger
ninger, hvor der nu staar Hypotheser; 
endnu er der dog Plads for Tvivl, 
og jeg skal, da Anledning netop nu 
er given v€d Medlemsbladets Artikler, 
tillade mig at fremkomme med nogle 
Bemærkninger. 

Der gøres i disse Artikl-er opmærk
som paa, at Fiskerne endnu staa 
tvivlende overfor Videnskabens seneste 
Resultater eller lad mig endnu en 
Gang, have Lov til at bruge Ordet 



Gætninger, thi saavidt jeg formaar 
at skønne, er det endnu ikke Kends
gerninger, der bygges paa. Men er 
det Sall, da kan man vel heller ikke 
forlange, at enhver straks llled Be
undring skal hylde disse Gætninger 
som det ene rette? Det maa dog vel 
være tilladt, naar Videnskaben som 

. netop i dette Spørgsmaal har staaet 
saa vaklende og ubestemt, at stille 
sig lidt skeptisk og forlange Beviser 
for Postulater? 

Har jeg forstaaet 'Artiklerne ret, 
da er det en af Videnskabens Paa
stande, at alle Aal, naar de opnaa 
Kønsmodenheden, iføre sig en Bryl
lups dragt, at sat:ntlige Aalearter, naar 
Legetiden nærmer sig, omdannes til 
blanke Aal. Hvordan skal vi da fOF
klare os denne Farveforandring, mon 
foregaaende langsomt eller hurtigt? 
Er det sidste Tilfældet, da maatte 
vi umuligt kunne undgaa at lægge 
!YIærke til den, særlig naar Aalen i 
længere Tid holdes i . .E'angenskah; 
vi maatte tillige saa drage den Slut
ning, at Aalens Yngletid strækker 
sig oyer en lang Tid af Aaret, thi 
vi ville de fleste Tider kunne træffe 
Aal af en Farve, der danner en Nu
ance mellem den mørke Broncefarve 
og' de forskellige andre Aalearters 
Farve. 

RimeligGlre Yilde det vel være, at 
Aalen allerede lang Tid forud laver 
sig til denne sin sidste (?) Vandring. 

Men det drejer sig jo ikke alene 
om Hudens Farve, ogsaa Stoffet er 
saa vidt forskelligt som en tyk Vad
mels-Vinterdragt fra en fin og let 
Bomulds-Sommerdragt. Læg Mærke 
til en af vore fine gule Fjordaal, hvor 
Huden er saa fin og skør, at den 
næppe lader sig trække af ,Kroppen 
uden at briste, og tag saa en af disse 
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broncefarvede Trækkere, tag kun 
samme Størrelse, men mærk alligevel 
hvilken Forskel. 

At Kødet ogsaa saavel i Smag som 
i Fasthed er forskdlig hos de to 
Formt>r, ved nok de fleste. 

Og tænk saa hvilket Spring fra 
"Bredpanderne " til vore spidsnæbbede 
Blankaal; flere Steder ville vi endog 
træffe Afarter af gul og grøn Aal, 
der i Bygningsforru mere nærmer sig 
Bredpanden end Blankaalen. Skulde 
det virkelig kunne tænkes, at ogsaa 
denne Aaleart ved Y ngletidlm Olll
dannes til blank Aal? Man bedes 
betænke, hvor stOl' en :Mængde Bred
pander der i de sidste 3 -4 Aar ere 
fiskede her paa Isefjorden, hvor stor 
en Procentdel de maa udgøre af vor 
Aalebestand, og at de dog sa,a godt 
som ikke findes blandt de vandrende 
Blankaal. 

Ingen vil vel paastaa, at de For
skelligheder, der gi\'e flere af Af
arterne hver sit Særpræg, ene kan . 
have sin Grund i forskellige Livs
betingelser; vi maa dog vistnok tage 

'flere af dem for bestemt nedarvede 
Artsmærker; den Omstændighed, at 
der altid mellem Aalene findes enkelte 
Individer, der ligesom danne Over
gang mellem de forskellige Afarter, 
gør det vel sa,ndsynligt, at der paa 
en eller anden l\<hade finder hlandede 
Ægteskaher Sted, lllen det, at disse 
l\<Iellemstadier er saa faatalligt til
stede, gør dog efter mit Skøn; at vi 
ikke kan tro paa en saa indgaaende 
Blanding, som utvivlsomt vilde finde 

. Sted, hvis de forskellige Arter søgte 
samme Legeplads og parredes i Flæng 
med hinanden,' 

Paa samme Maade mali jeg ogsaa 
stille mig tvivlende over fol' den 
Hypotheso, at Aalen .,skulde yngle 



blot en Gang og saa med det samme 
lægge sig til at dø. Var dette Til
fældet, laa . det dog nær at antage, 
at Aalen vilde opnaa en bestemt Alder 
og som Følge deraf ogsaa en nogen
ledes ensartet. Støn:else, forinden 
Kønsmodenheden indtraf, fraregnet 
den Forskel, som uensartede Livs
betingelser knnde udøve; fra en enkelt 
Fjord skulde disse Livsbetingelser' 
vel ikke blive saa uensartede, u,t den 
derred foraarsagede Forskel vilde 
spille nogen videre betydelig Rolle, 
saa meget mindre som Aalen jo ikke 
er stedbunden, men frit kan søge den 
Plads, som bedst befordrer dens Ud
vikling. Ved' at iagttage de blanke 
Aal, som vi om Efteraaret fange i 
Ruser, ville vi nu imidlertid se In
divider i alle Støtrelser fra 3 Pd, 
og lige ned til 1/'1. Pd. og maaske 
endda mindre vilde' træffes, hvis Ru
serne vare tætte nok til at fange dem. 
Forholdet er langtfra jævnt fra oven 
og nedefter, thi medens vi blot fange 
enkelte Aal, som have en V ægt over 
1 Pd., bliver der stadig flere i de 
forskellige Størrelser nedad og flest 
af de mindste, Dette kan. have flere 
Aarsager, ogsaa denne spiller vel sin 
Rolle, at jo større og ældre Aalen 
bliver, des mere erfaren bliver den 
ogsaa, saa at den maaske lettere 
forstaår at unddrage sig Faren. Lad 
os endog antage, at Hannerne gennem
gaaende ere mindre end Hunnerne, 
saa skulde vi dog kunne skelne mellem 
to be.stemte Støn-elser, og om man 
tillige ~ntog - hvad jeg foreløbig 
dog ikke kan - at de forskellige 
Afarter hver leverede sit Kontingent 
til en blandet Sværm af Blankaal, 
hvorved Størrelserne bleve mere for
skellige, saa maatte visse konstante 
Maal dog altid gøre sig gældende. 
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Og nu A~leyngelen og dens Frem
tid! Et, det umuligt at tænke sig, at 
Dele af den direkte uden noget 
Gennemgangsled ud1ikler sig til 
Blankaal? Eller rettere findes der 
ikke allerede blandt Yngelmassen re
præsenteret de forskellige Afarter? 
Saavel i Isefjord-en som i Limfjorden 
har jeg i hvert Fald gjort den Iagt
tagelse, at der blandt den store ens
artede M~sse dog findes enkelte, som 
ere kraftigere udviklere, endnu mere 
pluskæbede end sædvanlig og af en 
lidt lysere Hudfarve, Individer, som 
jeg altid har anset for Bredpandens 
Afkom, idet jeg af del'es ringe Antal 

maaske sjælden en Procent af 
Massen - har draget den Slutning, 
at disse enkelte blot tilfældig ere 
komne i Følge med de andre, medens 
deres egentlige Brødre søgte sig helt 
andre Bu,ner, passende for deres 
Naturfordringer. Ligesaa vist som der 
efter niin Mening er Forskel paa 
Bredpanden, vor almindelige Fjord
aal og Ferskvandsaalen, saa vist tror 
jeg ogsaa, at der er Forskel paa deres 
Unger, disses Udseende, Drifter og 
Tilbøjeligheder. Der er saaledes for 
mig noget unaturligt i, at det spæde 
Afkom af Forældre, som have levet 
hele deres Liv i salt Vand i vore 
Fjorde og Bugter, skulde have en 
medfødt N atm'trang til at trodse de 
mest uovervindelige Hindringer for at 
komme ind i fersk Vand, hvor de slet 
ikke høre hjemme; jeg antager, at 
hele den Masse All,leyngel, man 
træffer paa Vej til det ferske Vand, 
er Unger af Ferskvandsaalen; men 
hvor er da Fjordaalens Unger? De, 
mener jeg, findes saa spredt, at de 
faa Lov til at leve den første Tid 
af deres Liv næsten helt ubemærkede; 
senere træffer man dem, lige saa 



vel som vi i Anløb. og lignende 
. Steder se ]'erskvandsnaleyngelens tal~ 
løse Skarer, ved Kysten lige op til 
Land paa nogle faa Tommer Vand, 
hvor Solens Straaler 'have mest Magt 
og hvor Yngelen bedst er i Sikkerhed; 
paa det dybere Vand endelig kan 
man ogsaa fange smaa bitte Unger, 
men disse have alle. en langt mørkere 
Hudfarve. 

Til ovenstaae::tde skal Redaktionen 
knytte et Par Bemærkninger, og saa 
maa Aalen lfinde sig i foreløbig at 
lade andre Æmner komme lidt i For
grunden. Vi ere særdeles glade over 
Fremkomsten af Hr. Olsens "Bemærk
ninger", thi det er desværre saa uhyre 
sjældent, at Fiskerne ville sige deres 
Mening rent ud og give os Lejlighed 
til at drøfte den; 

Det er vel sandt, at Videnskaben 
stadig maa supplere det bekendte i 
Aalens Forplantningshistorie med en 
Hypothese, men saa vidt synes man 
dog nu a.t være naaet, at hvad der 
mangler egentlig kun er en Paavisning 
af Stedet, hvor Legen foregaar. Alt, 
hvad Hr. O. bebrejder Videnskaben, 
kan denne jo ogsaa bebrejde ham; 
hvad andet giver han selv end Hy
potheser og personlig Overbevisning, 
hans gode Iagttagelser ufortalt? Han 
paastaar, at Bredpanden er en Art 
for sig og mener, at Videnskaben har 
den Opfattelse, at den sammen med 
de andre Aal vil udvikle sig til Blank
aal; dette sidste antages nu ikke, 
man mener tværtimod, at Bred
panderne, der alle synes at være Hun
ner, af en eller anden Grund (Over
næring [Il] f. Eks. i Holbækfjordens 
rige Favna) ere blevne golde og u frugt
bare, at de netop af denne Grund 
ikke gribes af Vandredriften og ikke 
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fanges med Blankaalen i Ruserne; 
ikke saa underligt derfor, at de ofte 
l,igne gul A al mere end blank. Heller 
ikke er det lykkedes Hr. Leth at 
holde den ude fra de andre Aal ved 
en indgaaende Undersøgelse af talrige 
Individer. Hr. O. tt'or ikke, at den gUle 
Aal bliver blank, ;,saa maatte man 
jo have set Overgangen", og et øje
blik efter taler han om de mange 
Farvenuancer; altsaa har han selv 
mange Gange set O\1ergangen, om 
end han ikke har fulgt den saa nøje 
som Hl', Leth, der netop med dette 
Formaal for øje gennemsaa de store 
Masser, og derved. med Sikkerhed 
førte et Bevis for denne ]'orvandlingj 
og har man lagt Mærke til Lakse
hannens eller Hundestejlens For
andringer i Forplantningstiden eller 
til vore Skalleitrters forandrede Hud, 
eller kender man Loddehannens Ud
seende i og udenfor Forplantnings
tiden, saa tør man heller ikke tvivle 
om, at den gule Aals fine Hud kan 
udvikle sig til Blankaalens tykke 
Skind. 

At "Aalearterne" kun ere for
skellige Former af en og samme Art, 
det er der for Videnskaben ingen
somhelst Tvivl om. Hypothesen om 
de blandede Ægteskaber er, naar 
man ved, hvor sjældent de ell~rs fore
komme i Naturen, langt mere uhold
baT j men er dette saa sikkert for de 
voksne Aal, da er det naturligvis 
ogsaa. Tilfældet med Ungerne. 

En meget rigtig Bemærkning af 
Hr. O. er det, at man maatte vente 
bestemte stadig genvendende Stør
relser, men efter Hr. Dr. Petersens 
Undersøgelser i Holbækfjord er dette 
netop Tilfældet; for Ruseaalens Ved
kommende falder det dog først ret i 
øjnene, naar Hanner og Hunner 



sorteres hver for sig, thi Hannerne, 
der altid ere mindre end Hunnerne, 
ville' ellers forstyrre Indtrykket. 

Paastanden om Aalens eneste For
plantningsperiode er vel ,mindre godt 
funderet; man vedjo dog intet om 
en Tilbagevandring, man har flere 
Gange funden Skarer af døde Aal 
drivende i Vandet og i hvert Tilfælde 
en Gang undersøgt saadanne. Aals 
'Æggestokke og funden dem udtømte, 
og endelig er det saa godt som be
vist, at Hypothesen passer paa Aalens 
nærmeste Slægtning, Congeraalen eller 
Havaalen, ligesom en saadan enkelt 
Forplantningsperiode alt længe har 
været kendt for Flodniøjet. 

Mindre Meddelelser. 
Frederikshavn, d. 28. Febr. 1892. 

I den sidst forløbne Uge har Fiskeri
~orholdene været betydelig bedre end 
l de to forgangne Uger, det har 
været "Havvejr" 4-5 Dage i Ugen 

,Qi.".alle vore for Tiden fiskend~ 
Kuttere, ca. 50 i Tallet, have været 
ude og Imvt et ret godt Udbytte. 
(Der er som bekendt mindst lige saa 
mange Knttere til hjemmehørende her, 
men deres Mandskab høre hjemme 
i .Skagen og i Bangsbostrand, og 
Fiskerne derfra drive sjældent Stor
fiskeri om Vinteren, men lægge Kut-
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, terne op i Slutningen af Efteraaret.) 
~~a d?n nordre Side af Skagen har 
~Iskerlet med Smaabaad,e givet noget 
rmgere Udbytte end sædvanlig, dog' 

,have en Del Kvaser faaet Last ind 
mellem Højen og Kandestederne. 

. Fisken har vejet fra 14-15 Pund 
. Snesen, betalt paa Stranden eller 

fra Baad med 2-2,25 Kr. pr. Snes. 
V9re Kuttere have for største Delen 
drev~t ,Fiskeri sønden for Herthas 
Flak og norden for Læsø, og mange 
have gjort ret rigE:'lig Fangst, flere 

rt" 
}':'l.r;":~.l.: 

have saaledes havt ca. 300 Snese Rød
spætter hver, og naar Prisen er saa 
god, som den er i disse Dage, fra 
1,75-2,25 Kr. pr. Snes, have de jo 
havt en god Fortjeneste, ca. 500 Kr. 
for. nogle Dages Fiskeri. En Del 
Ku~tere have ogsaa fisket norden for 
Hirtsholmene og ved den indre Kant 
af Læsørende og ogsaa der havt et 
rigeligt Fiskeri, men Fisken 'derfra 
er betydelig mindre, vejende ca. 10 
Pd. Snesen, betalt her med fra 1-
1,25 Kr. pr. Snes. Priserne maa i 
det hele t~get anses som meget høje, 
hvad der JO kun kan være til Fordel 
for Fiskeren, men Eksportørerne 
lu~rer~ .næppe af det saa rigelige 
FiskerI J denne Uge; de have sikkert 
for d?t meste k~bt for dyrt. Tunge
fiskerjet ved Trmdelens Fyrskib har 
været dreven af ca. 10 Kuttere og 
givet et temmelig godt Resultat der 
der er nok indbragt ca. 5000' Pd. 
Tunger, Prisen har været fra 90 øre· 
til l Kr. pr. Pd.; sammesteds er 
der ogsaa fanget en Del anden 
Krøyfisk, Pigvar betalt med fra 
50-60 Øre pr. Pd., Sletvar 10-15 
Øre og Skærisi~g10-12 Øre pr. 
Pd. ~ullerfiskerIet er begyndt igen, 
men glv~r endnu kun mindre Udbytte; 
der er tllført ca. 2000 Stkr. Hummer 
fra Norge, Prisen er endnu m~get 
høj, 1,60 Kr. pr. Pd. Sildetilførselen 
fra, Sverige har været rigelig; 14 Dæks
baade have losset ca. 1200 Tdr. her, 
,og pr. Dampskib fra Gøteborg er 
der ogsaa f1ilføl't noget, vel ca. 1000 
Ks. Prisen har været· underkastet 

. store Svingninger, paa den samme 
Dag er betalt saavel 3 Kr. som 
l Kr. pr. Td. Prisen i Ks. fra Gøte
borg har været 21/ 2 Kr. pr. Ks. inkI. 
Ks. Svenske Sildefiskere melde at 
Fiskeriet er ophørt i Kalfsund og 
enkelte andre Steder og mene derfor 
:tt Fiskeriet snart er sluttet for i 
Aar, men det er ikke sikkert, at disse 
Udsagn €'l'e tilforladelige, Fiskeriet 
plejer gerne at vare til et godt 
Stykke ind i Marts. 
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Bekendtgørelser .. 

Kullerkurve, berg. for Strandkarper. I 
100 Pd. Fisk med Is li Ianstundende Lejetid' kan I 
70 Kr. pr. 100 8th., etl!'iskeri i en Aa erholdes. 
haves atter paa Lager. Fisken kan ikke gaa højere 

VILH HOLST
'S op, altsa.fL stoppes for dem. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Grun, , I Aug. J. Wolff &, eo.s Annonce-

Pileplantage og Kurvefabrik. Bureau modtager Billet mrkt. 

Ell l d K l , d St I "Strandkarper 448/1. eller henviser 
e y ve . () 'lin • ved mundtlig Forespørgsel. 

78, lieuer WalI, Hamhrs. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:s::_ KC>SER::I 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkoser, Hamburg. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Co hrs. Dansk Correspondanc&. 

t.å~~========ææ5i=-
Ul Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, 
ru GI. Strand 50. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Relerader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 

Bestilling. LineUQdS, . .Flaad"", Cal,,'u, Ga,. ,~t .11, ,""" til ::::J 
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. . 

Høieste [Jdmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888 . 

. ~ 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde;'" 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Re{erencer. 

Udsalg a:f Sejld -ug. 
Ingen Jlellemhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke~ 

ligt billigt. 

lIndersøg selv Sa
gen; skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes frit 
med Priser. 

F. N. Halmøe. 
Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hos Jj'rantz Christtreu, København. 



Nr. fO. fO. Marts. f892. 

JM[ed1.e:r::c..sb~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsoade 27, København K •. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforening. - Lidt Fiskeri· 
statistik. Fiskeriberetningen for 1890-91. 
Mindre Meddelelser. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskerlforenino"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabellt fra 9-11. Redak
tØren af l'.ledlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej IO, 1. S. 

Modelsamlinoen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søndag 11-2, 
i. J<'ebruar og Marts dog kun om Søndfgen. 

Dansk Fiskeriforening~ 

Lørdag den 26. Mwrts Kl. 1J1/2 

afholdes ekstraordinær Generalfor
samling, hvor Bestyrelsen forelægger 
Forslag til Ændringer i Lovene. 

Ordinær Generalforsumlin,q af
holdes samme Sted KI. 121

/ 2 med 
følgende Dagsorden; 

1. Valg af Dirigent. 
2. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelsen fremlægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1891. 
4. Virksomhedsplp.nen for 1892 fore-

lægges. . 
5. Valg af 2 Revisorer .. 
6. Valg af fire Bestyrelsesmedlem-

mel'. 

7. Om Fiskerihavne paa Jyllands 
Vestkyst. 

8. Om Grænsen mellem Hel- og 
Halvdæksfartøjer .. 

9 .. Om Frigivelse for Told paa Fiske
kurve. 

7 -9 indledes af Hr. Konsul Ber
thelsen, Ringkøbing. 

Eventuelt: . 
10. Bør en Revision af !Jov om Fi

skeriet i Danmark af 5. April 
1888 forberedes og bør i saa 
Fald "Dansk Fiskeriforening" 
tage Sagen op som et af sine 
Formaal? Indledes af Hr. 
HE'rredsfoged N eumann, Løgstør. 

Det i !Jovenes § 4 fastsatte Møde 
mellem· Bestyrelsen og Bestyrelses
raadets Medlemmer afholdes samme 
Dag KI. 9 Form. 

Alle tre Møder afholdes i Kon
certpalæet, Bredgade 28 .. 

P. B. V. 
Moltke~Bregentved. 



Lidt Fiskeristatistik 
Af c. G. Joh. Petersen, Dr. phil. 

Der er næppe ret mange af dette 
Blads Læsere, SOlll hal' forsøgt at 
skaffe sig et paa Statistik gl'Uudet 
Skøn O\'er vore forskellige Fiskeriers 
V ærdi hele DaIlmark 0\'1'1'; maIl ved 
jo nok f. Eks., at der fanges mange 
Rødspætter i Kattegat og mange 
Aal i "01'1' Fjorde etc., men OUl 

egentlig Kattegatsfiskeriets ' aarlige 
Udbytte er større eU el' mindre end 
rore Kystfiskeriers, det hører man 
kUli -sjælden Tide om. 
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Der foreligger imidlertid nu fra ("n 
Ra'kke af Aar statistiske Opgøl'elser 
fra en Mængde Mænd rundt om i 
Landet; Opgh'elser, der, erI' ind
sendte til Fiskeriinspektionen inden 
for Skagen. De omfatte alle \'ore 
Fiskerier i Kattegat og i }'arvanden0 
omkring Sjælland, Fyn samt langs 
J yUands Østkyst og give eti det 
mindste i store Træk hrugeligt Ma
teriale til Bedømmelsen af de for
skellige }~iskeriers Udhytte. }'ra dE'lllle 
Statistiks Materiale erI' følgende Be
mærkninger hentede. 

Tænker lllari sig det hele Udbytte 
af Fiskeriet i Limfjorden, Kattegat 
og vore mindre Farvande delt i 100 
lige store Pm·ter, dl man ikke regne 
helt fejl ved at sige, at der paa 
Limfj01'den alene falder ca. 15 af 
disse Parter, altsall, ca. 1/7 af det 
hele Fiskeri. Paf\, Fiskerierne j Katte
gat vil der fol' Fiskeriet paa Stm>k
ningen fra Skagen til Grenaa falde 
ca. 25~30 Parter, altsaa imellem 
1/4 og ca. l/a' Dette Fiskeri omfatter 
bl. a. yore store Rødspættefiskerier 
samt alt, hvad del' fiskes langs den 
jyske Østkyst til Grenaa. Det store 
Fiskeri, der drives i det sydlige Katte-

gat. helt op til Anholt fra Sjællands 
Nordkyst, regnet fra Nekselø til Hel
singør, og hvis Hovedindtægt hidrører 
fra, Sild, Tunger og Rødspætter, vil 
beløhe 'lig til ca. 12-13 Parter·.
Slaar lilan de to sidstnævnte Fiske
ripI' sammen, faar lllan saa omtrent 
Udbyttet af hele Katte,gats Fiskeri 
fra da,nsk Side, og <lette vil altsaa 
andrage ca. 40 Parter. 

Hele det øvrige Fiskeri, der drives 
i Sundet og Bælterne og Smaafar
vandene omkring Fyn og Sjælland 
samt langs den jyske Østkyst fra 
Ebeltoft til Vejle udgør ca. 45 
Parter*). Dette Fiskeri tilligemed 
I-.Jimfjordens udgøre ,'oreKystjiske?'ier, 
hvilke staa i en Slags Modsætning til 
Kattegats-Fiskeriet, der nærmest maa 
kaldes et Hnvjiskeri. 

l Følge det ovenstaaende Yil det 
au I'li.qe Udbytte af Kystjiske:r~e1'Yle 

cæ/'~ ca. (jO Pttrter eller 11/ 2 Ganil 
saa stod som Udbyttet af K attegatl1-
jisket'ierne med dets ca. 40 Parter; 
da nu ofter Statistiken Udbyitet af 
de nævnte Fiskerier er mellem ca. 4 
og· 3 Millioner Kroner l\arlig i det 
miudl:de, kan hver Part af de 100 
sættes til mellem ca. 30 og 40 Tusinde 
Kroner; lllaD kan da selv regne sig 
til de forskellige Fiskeriers omtrent
ligll Mini lU UJIls-Størrelse. 

Medens Rødspætter og Sild spiller 
den all.erstørste Rolle for Kattegats
fiskerierne, forholder d'et sig ganske 
anderledes med vore Kystfiskerier; 
her spiller ALllen saa ubetinget den 
vigtigste Rolle, dernæst Sild og Torsk, 
men Forholdene ere pari, de forskellige 
Steder meget uensartede. 

,Jeg skal her ikke indlade mig pall, 

*) Til BOl'nllOlms Fiskeri er der ikke tago t 
Honsyn paa Grund af dets ringe Lighed 
med vore øvrige ll'iskericr. 
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nogen nærmere Redegørelse af vore 
forskellige Kystfiskerier, men søge at 
give et nogenlunde tydeligt Billede 
af deres Værdi paa de forskellige 
Steder. Det forekommer mig, at man 
ret naturligt kan dele dem i følgende , 
Afdelinger: ' 
, Jyske Kyst med Fjorde og Vige 
fra Ebeltoft til Vejle, herpaa ,falder 
ca. 4 Parter; Lille-Bælt regnet fra 
Treidenæs til Brandsø, herpaa falder 
ca. 3 Parter; Farvandene syd for 
Fyn regnet fra Brandsø til Lunde
borg, herpaa fald~r 9 Pal·ter; Far
vandene Syd for Sjælland med Lol
land og Falster regnet fra Rødvig 
til Omø, herpaa falder ca. 9-10 
Parter; Store-Bælt med Odense-Fjord 
regnet fra Refsnæs til Omø og Lunde
borg, herpaa falder ca. 10 Parter; 

. Sundet fra Helsingør til Rødvig, her
paa falder ca. 7Pl1rter; hele Ise
fjorden, herpaa falder ca. 3 Parter. 
Farvandene omkring Samsø. og nord 
for, Fyen ere slet ikke medregnede 
her, dels fordi der fiskes saa lidt der, 
dels fordi dei' foreligger saa faa Op
lysninger derfra, 

Det skal her bemærkes, at de oven
nævnte Tal ikke gøre Fordring paa 

• at stemme nøje overen,s med de virke
lige Forhold; enhver del' "ed, at den 
nævnte Statistik er samlet godheds
fuldt af et stort Antal Mænd og 
kender Fiskernes Utilbøjelighed til i 
Almindelighed at opgive Udbyttet af 
deres Indtægt, vil viae dette; lIlen' 
desuagtet tro1;' jeg, det vil vare længe, 
før man faar meget bedre Oplysninger 
om denne Sag i Hovedtrækkene, og 
at Angivelserne i det Hele ere bruge
lige til at faa et nogenlunde Skøn 
9ve1' de forskellige Fiskeriers ind
byrdes Værdi, paa en saadan Maade 
som her fremstillet. 

Til Oplysning om, hvil~e Fiske
arter der give det største Udbytte, 
skal nævnes, at Rødspættefiskeriet 
giver mellem 25 og 30 Parter, Silde
fiskeriet og Aalejiskeriet hver omtrent 
20 Parter samt Torskefiskeriet noget 
over 10 Parter af det hele Fiskeri
udbytte. Alle vore andre Fiskerier 
give hver for sig langt under 10 Parter, 
de vigtigste af dem ere Tt~nge;, og 
Rejejisken'enle, hver med ca. 3-4 
Pa,rter. 

Disse sidste Oplysninger maa navn
lig for Aalefiskerier~es Vedkommende 
kun betragtes som ganske omtrentlige; 
thi bl. a. pan Grund af Aalefiske
riets Særstilling i retslig Henseende, 
el' det meget vanskeligt at komme 
til Kundskab om dets virkelige Ud
bytte . 

Til Slutning skal det oplyses,' at 
Fiskeriet langs Jyllands Vestkyst 
enkelte Aal' opgives at yde omtrent 
1 Million Kr. i Udbytte, og at Born
holms Fiskerier give henimod 3-
400,000 Kr.; af disse sidste falde 
omtrent Hahdelell paa Laksefiske
rierne, og næsten hele Resten paa 
Silde- samt for en ringe Del ogsaa 
paa Torskefiskeriet . 

Anm. Eftel' at foranstaaende var skrevet, 
udkom den nye Statistik for 1890 i "Fiskeri
beretningen for 1890-91~, og i denne nye 
Oplysninger bl. a. om Li.mfj'or<len8 Fiskeri
udbytte paa Basis af Fiskerikolltrollørells og . 
hans 2 Assistenters Undersøgelser. Denne 
Statistik, der er baseret paa etoveroI'dent
lig nøje Kendskab til Forholdene, opgiver 
UH Udbyttet for LimlJorden til ca. 1 Million 

. Kr., medens den for nogle AaI' siden kun 
opgaves til (la. 11, }Iillioll. Jeg tvivler ikke 
om, at det seneste Resnltat er det rigtigste 
og at vore Kystfiskerier derfor i endnu 
højere Grad end ovenfor udtalt are af 
national økonomisk Betydning. 



Fiskeri~eretningen for 
1890-91. 

(Forts ættelse.) 

Til Storfiskeriet i Kattegat og 
N ordsø fra Pladser indenfor Skagen 

. anvendtes i 1890 202 Kuttere, 132 
Baade og 1362 Mand og Udbyttet 
blev 1,184,343 Kr. mod 1,106,406 Kr. 
i 1889 eller i Gennemsnit 870 Kr. 
til hver Fisker mod 787 Kr. i 1889 ; 
om Kutterne fra Bornholm, Halsnæs, 
Odense, Horsens og Faaborg findes 
ingen Opgørelse paa (jrund af mangel
fulde Oplysninger dem vedrørende. 

Den største Kutterplads er uden 
Sammenligning Frederikshavn llled 
Skagen, af hvis 98 Kuttere de 70 i 
1890 fik iudstalleret Damp- eller 
Petroleumsspil, hvilket fol' hver Kut
ter repræsenterer en Udgift af 1500 
-2400 Kr., derefter kommer Lim
fJorden med 32, Grena~t med 18, 
Assens Illed 14 samt Gilleleje og 
Hornbæk, hver med IL De fleste 
Kuttere fiskede i Kattegat, dog var 
Løkken ogsaa godt besøgt) ligesolll 
nogle faa drev Fiskeri hmgs Vest
kysten helt ned til Esbjærg; en enkelt 
forsøgte ~hkrelfiskeri under Norges 
Kyst, en anden gav sig af med 
Hummerfangst ved Ha'1stholmen, 
begge med godt Udbytte. 

}'rederikshavn og. Grenaa benyttes 
særlig af KlItterne; skø'nt den sidste 
er meget tarvelig efter Behovet, da 
den baade har for ringe Dybde i 
Indløbet, mangler Bolværksplads, er 
vanskeUg at anløbe og daarlig at 
ligge i mt>d østlige Vinde, har den 
dog i 1890 været hesøgt af ikke 
mindre end 1996 1!'iskefartøjer. 

En Havn paa Anholt vilde være 
meget ønskelig. 

Den danske N onlsøfiskerflaaxle i 
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1890 talte 487 Fartøjer fra 0,99-
44,22 Tons Drægtighed og en samlet 
N etto Tonnage paa4529 Tons; Thisted 
Registrerings Distrikt stillede de 120 
Fartøjer, Frederikshavn 91, Ring
købing 67, Lemvig 66, Esbjærg 44, 
Varde 41, Skagen 26, Fanø 14, 5 
andre Pladser fra 1-6; der .kom 
til i Aarets Løb 38 Fartøjer' med 
459 1/ 2 Tons Drægtighed og der afgik 
11 Fartøjer med 1141/ 2 Tons Dræg
tighed. . 

N ordsøfiskeriet falder i tre Afde
linger foruden Kutterfiskeriet fra 
Pladser indenfor Skagen, nemlig 
Dæksbaadfiskeriet Ira Graadyb, Kyst
fiskeriet med aabne Baade og Steam
trawlernes Fiskeri. 

Foraarsfiskeriet fra Graadyb var 
væsentligst i 1890 Snurrevodsfiskeri 
eller Fiskeri llled "Skovlvoddet", . 
Baadene vare alle Dæksbaade, men 
det synes,- efter Resultatet af frem
mede danske Fiskeres. 1!'iskeri, som 
den nuværende Type maa falde bort 
og nødvendig erstattes af større, sø
gaaende Fartøjer med Dam. 

Vejrforholdene vare daarlige den 
største Del af Foraaret, dog ikke i 
Jttnuar, April og Maj, den indfangede. 
Fisk af ringe. Størrelse ]';]ed mange 
Undermaals.. De større }-'iskefartøjer 
fra Thisted, Struer og Lemvig ind
bragte i den Tid, de opholdt sig 
paa Pladsen, en stor Fangst hver 
Dag; men næsten ene smaa Rød
spætter. Kuller og Torsk gik særlig 
til Tyskland, Rødspætter særlig til 
London, en stor Del af Fangsten 
fra Hjerting og Sjelborg blev saltet 
paa Grund a:f de vanskeligere Ko-
munikationsforhold. / 

Af Fanøfiskerne have enkelte selv 
eksporteret Fisk til Hamburg og 
England. 
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Efteraarsfiskeriet mislykkedes fuld
stændig 1890, kun i Slutningen af 
November og i Begyndelsen af De
cember var der rigt Fiskeri, godt 
med Fisk (Kuller) og godt ]~iskevejr, 
ellers hindrede Storm, Is og Tttage 
Fiskerne i at gaa ud. 

Fra Esbjærg og Hjerting indbragte 
Foraarsfiskeriet 2023480 Pd. Fisk 
til Værdi 90199.Kr. mod 1277329 
Pd. til Værdi 62197 Kr. i 1889. 
Efteraarsfiskeriet 603533 Pd. Fisk 
til V ~rdi 45839 Kr. mod 711214 Pd. 
til Værdi 51669 Kr. i' 1889 eller i 
alt 2,627013 Pd. Fisk til Værdi 
136038 Kr. mod 1988543 Pd. til 
Værdi 113866 Kr. 

Udbyttet af Fanøboernes Fiskeri 
opgives for 1890 til 1600 Stkr. Torsk, 
91250 Stkr. Kuller og 129500 Pd. 
Flynder, i alt for 18359 Kr. mod 
22129 Kr. i 89, 25406 Kr. i 88 og 
32051 Kr. i 87.' Desuden blev del' 
til Brug for Beboerne selv tørret og 
saltet ca. 80000 Stkr. Fisk, der re
præsenterede en Værdi af ,1600 Kr. 

Tilbagegangen· i Udbyttet antages 
at skyldes den Omstændighed, at de 
yngre Fiskere faa mere lønnende 
Beskæftigelse ombord i Fanøs store 
Handelsfartøjer. 

Kystfiskeriet med aabne Baade var 
i Begyndelsen af Aaret næsten alle 
Steder meget tarvøligt; dels var 
Vinden næsten stadig vestlig med 
uroligt Rav, dels stod Fisken i Reglen 
for langt ude, 3--4 Mil fra Kysten. 
Foraarsfiskeriet f. Eks. fra Lønstrup 
betegnes saaledes som et af de da ar
ligste i mange Aar og Fangsten fra 
Klitmøller og Vangsaa erklæres for 
langt under middel. Dog hal' der 
for de fleste Pladser været gode Pe
rioder, saaledes fangedes fra Løkken 
fra midt i Maj Maaned til Pinsetid 
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en saadan Mængde Rødspætter,' at 
der ikke fandtes Heste og V oglle 
nok til at transportere Fangsten til 
Hjørring; denne Masse Fisk fangedes 
ca. 7 Mil fra IJand. Fr~ Harboøre 
val' Fiskeriet stadig godt til ind i 
Maj Maaned, og længere Syd paa 
fiskedes en stor Mængde Kuller i 
April Maaned til Eksport til Tyskland. 

Sommerfiskeriet fra St. Hansdag 
til Mikkel~dag var 1890 uden videre 
Betydning, selv Hummerfiskeriet N or
den for I.ilnfjorden var pau Grund 
af det daarlige Vejrlig ringe, om end 
Udbyttet takket være Prisen, del' 
steg fra 70 Ø~e til 170 Øre pr. Pd., 
ikke hlev helt daarligt. -- I Oktober 
Maaned standsede Hummerfiskeriet 
saa pludseligt ved stormende Vejr, 
at Tejnerne blev paa Søen og for 
en stor Del ødelageles. 

Efteraarsfiskeriet begyndte lige
ledes daal'ligt, Vejret var uroligt og 
Fiskemængden p. G. af Strømret
ningen ikke stor, 'førend nogle nord
lige Storme førte en Masse Fisk ned, 
navnlig Kuller. Fiskeriet i den første 
Halvdel af December var ligefrem 
storartet. Udfor Uggerby viste der 
sig til Tider ~tore SildestimerJ og 
Silden var af en Fiskerne der paa 
Pladsen indtil ukendt Størrelse. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser 

Altona Fiskeavktion. Avktionator 
ved Altona Fiskemarked Hr. Johann 
COh1'S har sendt os en Opgørelse for 
Aar,et 1891. Af denne fremgaar det, 
at Omsætningen er i stadig og rask 
Fremgang, hvilket navnlig skyldes den 



tiltagende' Flaade af Fiskedampere, 
!';om, 9 l ToJlet, have indbra,gt 1711 
Ladninger, der ere udbragte til, en 
Værdi af 721:390 Mk. 46 Pfg. mod 
575965 Mk. 21 Pfg. i 1890; ogsaa 
fra Skandinavien' er der tilført Mar
kedet betydelig Here Fisk end i 1890, 
Omsætningen er sidste Aar vokset 
fra. 315523 Mk. 4ti Pfg. ;til 352679 
Mk. 46 Pfg. ' , 

Af de enkelte Ji'iskearter er fra 
Skandinavien tilført: 71110 Pd. Tunge 
(mod 54971 Pd. i 1890 og 101054 
Pd. i 1l:l89), 17645 Pd. Pigmr (10194), 
65953 ~d. Slette (61120), 223433 
Pd. Rødspætter (3452"6), 351813 Pd. 
Kuller (369662.Pd. i 1890, 433046 
Pd. i 1889), 67594 Pd. Kabliau 
(39233),. 25307 Pd. Laks (3074), 
9916 Pd. Ørred (7722),6567 Pd. 
Gedder (7522),10562 Pd. Aal (4799), 
3401 Pd. Brasen (.11:7'39), 4037 Pd. 
Snæbel (6131), 1906 Pd. Helleflynder 
(1327), 46608 Pd. Torsk (27054), 
21052 Stkr. Hummer (21177), 10419 
Kister Sild (10022), 19353 St~r. 
Makrel (31157) m. v. ' . 

Den mindste Omsætning af skan
dinavisk Fisk var for 19147 Mk. 44 
Pfg. i .t\ugust og 15~3i Mk. 40 Pfg. 
i September, den størs~e derimod i 
Febr~ar 38933 Mk. 99 Pfg. og No-
vember 42549 Mk. 61 Pfg. " 

G~nnemsnitsprisen har været for 
'Tunger 105,1 Pfg. ·pr. Pd., Pigvar 
57,9 Pfg. pr. Pd., Kuller 14,3 Pfg. 
pr. Pd., Rødspætter 15,5 Pfg. pr. Pd., 
Sild 6,7CMk. pr. Kiste, Makrel 17,8 
Pfg. pr. Stk. 

"y ~u~ter t,i,l 18Ia.nd8fi8ke~i. Fre
derikshavn, den 6te Marts 189'2. I 
M:0t:gen vil, dersom al~ gaar vel, en 
pall, Skibsbygmester N. Olse11s Værft 
bygget Kutter,løbe af Stabelen. Dette 
er den største ~utter, der er bygget 

. ,i' '.' , 
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ikke alen~ i Frederikshavn, men over
hovedet i hele Landet. Dens Brutto
Tonnage er over 80 Tons. 'Den er 
bygget for Regning Købmand P. Seholt 
og Skipper Fr. Vilhelmsen, hvilken 
8idste skal være Fører med J, A. 
Amondsen som Styrmand og vil iaIt 
herfra faa en Besætning af 8 Mand. 
Efter dertil given Ansøgning har 
Hans kgL Højhed Prins Valdemar 
tilladt~ ,at FiLrløjet 'maatte føre h.ans 

, N atn. Der er den Særegenhed ved 
KlItteren, at der, vel er fuldstændig 
indrettet Dam i den, men Dammen 
er endnu ikke udboret, det vil først 
ske, dersom Forholdene gøre det l1ød
vendigt. Fartøjets HovedøjeIJled skal 
være at driv,e Fiskeri under Island. 
Det bliver ikke sall, lille en Flotille" 

, der til den lste April vil afgaa 
herfra for at drive Fiskeri nnder den 
Danmark tilhørende iJerntliggende ø. 

1\,(". " T," 'N d t" ".LUaagen, "ernen, " Ol' ves 
(den hea tidligere "Fear not"), "Prin
sesseMarie" og "Prin& Valdemar", 
i Sandh{'d 5 Fartøjer som vor By 
nok har 'Grwld til at være stolt af, 
ingen af dem 'er under60 Tons Dræg
tighed og den sidst'byggede som sagt 
over 80 Tons. .Her kan ilian med 
Rette bruge det Udtryk som Romerne 
brugte i saadanne Tilfælde: Il Quod 
felix faustumque sit". 

Frederikshavn, den 6. Marts 1892. 
Den stærke Kulde, vi i den sidst 
forløbne Uge have havt, har virket, 
ikke lidet hæmmende paa det forøvrigt 
ret ri§elige Fiskeri. Dels har Islæg 
hindret Sejladsen meget, og dels 
dræbte Kulden Fisken kort efter at 
Kutterne kom i :ijavn og foranledigede 
derv:ed et ikke ringe Værditab. Fiske
riet med Smaabaade Nord for Skagen 
har ikke været af stor Betydn~ng, 

de stadigt fremherskende østpge ,\!in,de 
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fremkalde for Fiskcriet uheldige 
Strømforhold. Størsteparten af vorc 
Kuttere have . drevet Fisketi dels 
norden for HirtRholmene, dels paa 
Trjllegrunden ved IJæsøs N ordslde 
og have havt et jævnt godt Fiskeri 
af Rødspætter, der have vejet fra, 
10-,14 Pd. Snesen og. ere betalte 
her med fra 1,50-2,25 Kr. pl'. Snes. 
Ved Inderkantcll af Læsørende har 
Fiskeriet været meget rigelig, Kvan
titeten har været stor, men Kvaliteten 
lader ikke lidt tilbage at ønske, 
Fisken har kun vejet fra 9-11 Pd.: 
Snesen og er betalt Illed fra 0,70-
1,25 Kr. pr. Sues. Det, at Fisken 
saa pludselig døde i Hyttefadene, / 
bevirkede, at FiskehandlerlIe maatte 
sørge for at komme M med Fisken ' 
saft. hurtigt smit muligt for at undgaa 
alt for store Tab, saal~de~ afgik over 
16000 Pd. Rødspætter til Gøteborg 
i Fredags. Tungefiskeriet ved Trin
delens Fyrskib har kun været drevet 
ål _~nkelte Kuttere og givet et jævnt 
godt Udbytte, Prisen er fra 0,90,-
1 Kr. pr. Pd. En Del Pigvar og 
f3letvar ere ogsaa indfang~de samme 
Steds, de førstnævnte afsattes til en 
Pris af fra, 50-60 0re, de, sidst~ 

nævnte for 12~,15 Øre pr. Pd. Det 
"lader alligevel til, ' at de der fortalte, 

at Sildefiskeri snart var forbi, skulle 
taa Ret;, der skal endnu kun være 
enkelte store "Stæng" tilbage paa 
svenske Kysten. Prisen er som Følge 
deraf stegen overordentlig, medens 
de'f i Begyndelsen af Ugen betaltes 
fra 3-4 Kr. pr. Til fra Baad, 
kommer der nu slet ikke flere Baade, 
men Forsyningen sker udelukkende 
pr.Dampskib fra Gøteborgjder for
langes 4 Kr. pr. Ks., saa her kommer 
den med Fragt og andre Omkostninger 
til at koste 5 Kr. pr. Kiste. 

Gilleleje, d. 27. Febr. 1892. Siden 
, sidste Indberetning herfra (Medlems
Illadets Nr. 7) er der af Lejets egne 
Fiskere inbragt ca. 290 Snese Rød
spætter å 1 Kr., 1018 Pd. Tunger 
il. 90 01'e, 42 Pd.Pigv~T å 50 0re. 

Af fremmede Fiskere er indbragt, 
og solgt til Eksport 1384 Pd. Tunger 
a 90 0re. l. 

Rettelse. 
I Hr. Olsens Artik~l om Aalen i Med- ' 

lemsbladets Nr. 9 staar ved' en Trykfejl 
paa S~ 77 1. Spalte L. 21 '/. for '/s Pd. 

=,==== 

j. " 

Bekendtgørelser. 

Altona' Fiskeauction.' 
/' , 

JohaaD C'ohrs (beediget AuctiQnator). 
Telegram-Adresse: Co his. . Dansk Corre8pondllnce~ 

Bundgarn til Salg. 
/TreBundgarn med Pæle oga,1t 'Tilbehør er til Salg ved Henvendelse 
lI:J.lieterøen, Sevedø p'r. Skelskør. 
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Kullerkurvet berg',' t\lr I.ak K~~J(abu. Catøchn samtCll!'bolinønm, 
100 Pd. Fisk med Is .il. ..' • ~ for . . sidstnævnte bedste Conser-ro ~r~tf;l: 1~ Jtgk;;, .t'. k; øg H~nl~a:el" ve"ingsmiddel for Fartøjer 

. aves p " L . d . G" ngaltTræværkmodVeJrllVllts 
VILH HOLSTS UWlg run, Indflydelse anbefales. Priser og , . , ,I 78, Neuer Wall. B_bll1'llr . I 8rUlsa~Yisning sendes paa Forlangende. 

Plieprantage og Kurvefabrik. m rSendi~r tilForhandlinø ·,.j~d Goecker 
Ell l d TT l'~ -d S I P Afre$t11ng. Dansk Korre- I ' '. -.' , _ e 1/ ve .n.O 'fin t. spo .. nee. Prim .. Refe'Vncer. r K~b"nhavn. K. Herluf Trolieag. 5. 

I Auktions Fiskernarked FJamburg. 
H. K (j e E R:JI' 

. BeedlgetLFiskeauktioDator. " . 
<': ' 

Fran:·~i:it~~;Ba;;~tkeri, 
TordenskjoJdsgade 27, Kjøbenhavn K, . 

tilbyder sig med Trykning' af lJgeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkan~he' Trtksaee" og LeJHcheds-
lilaoJC'e i omhyggelig UdførelSe ti,l.; bJlige ~ iser. , ). 

Dansk Fisksnætfab ~;l~~;r~ 
Gl. Strand 50. KjøbenhavD K. In 

, Reieruser og Reierader, Torskerusel:og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen-
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager., ' ~ 

Høieste Udmærkelse paa den nprdiske Udstilling 1888. 

WILH. HINRIC~$n, Ec .' førde, 
modtager Kommissionssen,dinger ~f',' 8Pi!'!r, grøn ,tot; Sild m. m. 
Salget foreg~ ved AvktioD. Afre', ng og ·Kasse f. . 'straks efter Avk-

""Xtionen. - Dansk Korrespondap.ce. ~ Prima Refer~~.r.l . . 

ITdS~ ;~e~du.g~ 
IDeen JlellemJlandlere, lave 'itot.rlneer. 

R 

Prima amwanokBom- ~t N~ 
uldssejldug, . ,direkte ind-.::,:: ~"!;j(1l~ ___ n. 

kø~t, tilbydes langt under. ~ :2:' 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

4'. forarbejdede leveres virke

ligt billigt." 
lJndersøg selv Sa· 

gen, skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes trit 
med Priser. 

Telefon 129. F N U I 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. • ~"Ia mes. 

-{ . 

Redige;et af cand. mag. B. Ponelt., :..... Trykt hoa Frantø Ohri,ttre1i: .Københa,\'U' 
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Nr. it. t7. Marts. t892. 

M:ed.1e:r:n.eb,l.a.d.~t udgaar hver Torsdag. Annoncer optages :~ed Hlmvendelse til 
Frantz ChristtrJlu, Tord~skJoldsoade 27,i<lIbenhavn ,K. ,Prisen er fo~ Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for ~taaende Annoncer indrømnies betydelig Rabat . 
. , . 

Indhold: D .. nsk Fiskerifol'!'ning. - Om Allle
g .. ardsretien, Om FUglekøj er1!J. . .andegarn.-
Fiskere pal' Thinge, - Mindre ,el8er, Be-
kendtgørelser, .,' ,/ 

"Dansk Fiskeriforeninll"s Kontor, Storm.
gade 2 B Stuen, eriIJ.abent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsjladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanh61msvej 10, 1. S. ,~ 

ModelsamlIngen, . Skt. Annæplads lØSt. 
o. G., er aaben l.Jørdag og ~ndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagin. 

if. 

Dansk Fiskeriforening. 

Lørdag den 26. Marts Kl. lJ1/2 

afholdes ekstraordinær generalfof
samling, hvor Bestyrelsen forelægger 
Forslag til Ændringwf' i Lovene. 

Ordinær Generalj'orsamliJng af
holdes samIlle Sted KI. 121/ 2 ' med 
'følgende Dagsorden: 

1, Valg af Dirigent. ./ 
2. Det forløbne Aars Regnskab' og 

Medlemsfortegnelsell fremlægges. 
'3. Beretning ,afgives om FJreningens 

Virksomhed i 1891. 
4. Virksomhedsplanen for 1892 fore~ . 

• ;7 

lægges. ' I" J 
5. Valg af 2 :;Revisorer. 

, 6 .. Valg af ~. Bestyrelsesmedlem
mer. 

7. Om Fiskerihavne pa-a Jyllands 
Vestkyst. 

8. Om Grænsen mellem Hel- og 
, Halvdroksfartøjer. 

9. Omlfpgivelse for Told paa Fiske-
kurye: . : .' '. . 

7~9 indledes af Hr. KonsulBer
thelsen,Ringkøbi:ri:g. 

Eventuelt: . ~ 
10. Bør en Revisiorf~ af Lov om Fi- . 

skeriet i Dalunarlt al 5. April 
1888 forberedes>-og bør i saa 
Fald Jlansk Fiskeriforening" 
tage Sagen op som et af sine 
Formaal? - Indledes af Hr. 
HerredsfogedNeumann, Løgstør. 

Det i Lovenes § 4 .fastsatte Møde 
mellem Bestyrelsen og Bestyrelses
raadets l\'Iedlemmer afholdes samme 
Dag KI. 91/2 Form. . 

Alle tre Møder afholdes i Kon
certpalæet, Bredgade 28. 

. P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovenes § 11 erpaa 
Foreningens Kontor, Stormgade .2 B 
Stuen' (Kontortid 9"-11), i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen 26de 

~ Marts fremlagt "Dansk Fiskerifor
enings reviderede Regnskab for 1891. 

. P.B.V. 
Moltke-Breg.ntved. 



Om Aalegaardsretten efter .. 
D. L. 5-10-43 og Fiskeriloven 

af 5. April 1888 § 3. 
Af HØje8tel'etsasses~or Mourier. 

1\lauuskril)tets: Uetskrinling er efter Fort.1! Ønske 
hibeholdt. 

I. 
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I Hr. P. VilluJIlsens hisenerdige 
Artikler om Aalen i nærværende 
Blads Nl'. 1-6 har Forf. fremsat' 
den Anskuelse, at Domstolene have 
misfol'staaet Bestemmelsen i Danske 
1.ovs 5- I 0-4~ om Eneret for-Kyst
ejerne til at fiske llled Aalegaarde 
ndfor sin Grund, llaur de have bragt 
den til Anvendelse paa Fiskeri med 
Aaleruser eller pan AaMtader, idet 
4\.aleruser og Aalegaarde skulde være. 
helt forskjellige Redskaber .. 

N aar den nævnte Lovartikel fore-. 
skriver, at Enhver lllaa nyde Aale
gaarde for sin egen Grund, kan det 
dog neppe antages at have været Lov
giverens Mening, at den givne Ret
tighed skulde være knyttet til det 
SOlll Aalegaard betegnede Redskab 
netop i den Skikkelse, hvori det da 
l?rugtes og var kjelldt af Lovgiveren, 
saaledes at det ikke maatte i nogen 
~faade forandres, uden at Retten for 
det samtidig tabtes. Det vilde dog 
være unaturligt, om Lovgiveren skul!le 
have villet forbyde Kystejerne, hvis 
de vilde beholde Aalegaardsrettell,' 
at forbedre {l!:ires Aalegaarde som 
Piskeredskaber, at lade den almin
delige Udvikling paa Piskeriets Om
raade og gjorte Erfaringer komme 
Aalegaardenes Indretning tilgode. 
Den, som vil paastaa saadant, maa, 
synes mig, føre Beviset for, at Lov
giveren har havt denne Hensigt. 

Forf. forklarer S. 43, at en A.ale-

gaard deri er forskjellig fra en Aale
ruse, at' den mare end halvt bestaar 
af r:J.1ræværk, idet den dannes af et 
Riisgjærde, der fra Stntndbredden 
føres ud i Havet, saaledes at det fra 
Bunden naaer op omtrent til Vandets 
Overflade, og af en udenfor denne 
V æg indrettet som oftest fiirkalltet 
"Gaard'\ der laves af Pæle, mellem 
hvilke der, i Reglen til de tre Sider 
af "Gaarden", er allbragt et Slags 
,ruselignende Garn med to Arme, 
men uden Rad, i hvilke Garn Aalene 
fanges, nual' de, ledede af-Riisgjærdet, 
komme ind i. "Gaarden". .T eg be
tvivler ikke, at Forf. har se et et saa
dant Redskab, og at det paa sine 
Steder her i Landet benyttes til 
Aalefiskeri. Men mon lilan kan være 
vis paa, at det netop er dette Red
skab, Danske l.1ov kjendte og tænkte 
paa? .Jeg nærer ikke Tvivl om, at 
der har været en Tid, da Redskabet 
heeH bestod af Træværk, idet ogsaa 
,,(-bardens" Indhegning val' Riisflet
ning ligesom Riisgjærdet, og det synes 
mig endog troligt, at "Gaarden" op
rindeligt har været dannet af Brædder 
eller PlanJ,er ligesom en Aalekiste. 

Da D. L. 5---10-43 aabenbart 
har sin Oprindelse' fra den ældre Lov
givning og sin oprindelige Kilde i 
Christia.n II.s Haandfæstnings Ar
tikelil, at "Danmarks Riges Raad 
og Adel skulle nyde deres fri Fiskeri 
for deres egen Grund, SOUl de hertil 
af Arilds Tid havt have . . . og 
slml besynderligen hvor maa nyde 
Aalegaarde for deres egen Grund 
undtagen udi Pjorde, som· Kongen 
og den menige Mand haver Skade 
af", - kund~ man jo ogsaa spørge, 
om man ikke maatte gaae tilbage til 
Aar 1536 for at faae at vide, hvor
ledes en Aalegaard skal være bygget 



for. at nyde den ved Loven givne 
Eneret. 

Dersom en Aalegaardsejer om
bytter Riis.qjærdet, der fører ud til 
"Gaarden", lJled et Garn af sallllue 
Størrelse, altsaa forandrer denne V æg 
af Riisfletning til en "V æg af Garn", 
hvilken Betegnelse Forf. selv S. 44 
anvender paa Raden til en Ruse, 
bliver da Aalegaarden til et andet 

. Fiskeredskab? Eller forandrer den 
sin Natur, fordi man i Stedet for en 
"Gaard" anbringer to eller tiere 
Gaarde udfor Riisgjæi'dets ytlerste 
Ende, dtln ene udenfor den anden? 
Eller bliver Redskabet til et væsent
ligt andet, dersom man giver Gaarden 
en anden Skikkelse og Form end den 
af Forf. fremstillede f. Ex. anbringer 
ikke ruselignende Garn mellem Pæ
lene, men virkelig.e Ruser med deres 
Arme bundne til Pælene, eller om
danner den til et cylindrisk Rør, som 
Aalene ledes ind i, og som ender i 
en Kube, eller endelig erstatter 
Gaardell med en egentlig Ruse eller 
tiere Ruser? Det er mig ikke muligt 
at see,' hvorfor de herved fremkolllne 
Fangstredskaber ikkt:l kunne' kaldes 
Aalegaarde. N aar Illan læser. ]'orf.s 
egne Beskrivelser af en Ruse med, 
Rad S. 44: Raden er en V Leg af 
Garn, der nedsænkes paa Havets 
Bund og her holdes i oprejst Stilling, 
og ved hvis yderste Ende Rusen eller 
Rusehovedet er befæstet med sine 
to Arme, .den ene fri og den anden 
fastgjort til Raden, der tjener til at 
vise Aalene Vej ind i selve Rusen, -
hvad an '(len Forskjel bliver der da 
paa en Aalegaard og en Aaleruse 
med Rad, end at' den ene er et langt 
lettere og bekvemmere Fiskeredskab 
end den anden, medens Principet 

. haade for Indretningen af Redskabet 
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og for dets fiskende Evne er ens 
for bogge. 

Ved Aalegaarde i D.L. 5-10-43 
tænkes del' sikkert ikke saa meget 
paa et bestemt Redskab som paa en 
særegen };~iskemaade, en egenMe
thode for Aalefangst. Gjenstanden 
er den blanke Aal, der i store Stimer 
kommer dragende om Efteraaret langs 
med VQre Kyster for fra østerSø('1l 
at gaa udi Kattegat og Vesterhnr. 
Man sætter nu ud fra Kysten en 
Væg, del' stopper dens Vej, og da 
den ikke kan gå ae over Land, er 
den nødsaget til at vende sig til den 
anden Side og galte ud til den yderste 
Ende af Væggen, hvor den da atter 
vil fortsætte sin Vej i den oprindelige 
Retning, lUell derved falder i den her 
opstillede Fælde. At man sætter Red
skahet i umiddelbar Forbindelse med 
Kysten har to Grunde, dels at man 
vepd, at ~~alen kommer dragende 
laugs Kysteu, dels at Kysten hindrer 
Aalen i at vige af til den Side, hvor 
den Hl'; ellers mtl:ctte man for at 
være siklæl' han' en Fælde for hver 
Ellde <tf den spærrende V æg (smlgn. 
Anvendelsen af Baggarn ,'ed det 
dobhelte Bnndgarnssætteri i Lim
fjorden). DelIlle Fiskeredskabets An
bringelsesmaade el' karakteristisk for 
Aalegaardsfiskeriet, lllen Indretnin
gen af seh'e };'ælden er for Spørgs
Ill<Htlet, onl her foreligger et Aale
gaardsfiskeri, af uvæsentlig Betydning. 
For Spørgsmaalet derimod om Red
skabets Evne til at fange Fiskene er 
Fæl{JeuR Indretning selvfølgelig af 
stor Betydning, og derfor er det 
naturligvis og~aa, at lllall har Olll

byttet Træredskaher med Garnred
skaber og "Gaarden" med Rusen. 

Forf. har ganske Ret, naar han 
siger, at en Altlegaard malt og skal 



støtte sig til Kysten, og ikke kan 
, undvære Forbindelse med denne, for
saavidt han ved Aalegaard tænker 
paa et med den i D. L. 5-10-43 
hjemlede Eneret privilegeret Redskab. 
Men han har Uret, naar hans Mening 
er, at en Aalegaard ikke maa kunne 
flyttes bort fra Kysten, saaledes som 
en Ruse kan det. Hvad skulde der 
i og for sig være til Hinder fol' at 
anbringe en Aalegaard, saaledes som 
Forf. beskriver den, paa en landløs 
Grund med ringe Vandstand fjernt 
fra Kysten, naar der ellers her~ var 
Noget for den at fange? Paa dybt 
Vand kan den ganske vist efter sin 
Indretning ikke anbringes, men lige
som det dog ikke er det karakteri
stiske ved, Rusen som Fiskeredskab) 
at den er let flyttelig og kan anbringes 
baade paa dybt og paa grundet Vand, 
saaledes seer jeg ikke, hvorfor den 
Omstændighed, at man bruger' en 
Ruse som Fælde i en Aalegaard, 
skulde berøve denne sin Egenskab 
af at være Aalegaard. 

Det Karakteristiske ved Rusen er, 
at det er en Fælde af en lethaIHlelig 
og hensigtsmæssig Bygning, der dels 
benyttes saaledes, at Fisken lokkes 
ind i den ved anhragt Lokkemad, 
dels saaledes, t1t Fiskea ledes ind i 
den ved Ledevægge (Rad, Ledegaru). 
Paa denne sidste Maade benyttes den, 
naar den for Aalefangst anbringes 
paa et Sted, hvor Aalen har sit Træk, 
hvad enten det nu er i en A.alegaard, 
for Trækket langs Kysten, eller det 
er paa 'Dybet, for et andet 'fræk af 
Aalestimer. 

N aar Forf. S. 32 anf~rer som Grund 
til, at Lovgiveren har villet indrømme 
Kystejerne den i 5-10~43 givne 
Eneret, at det var fundet ubilligt, at 
Grundejeren skulde lægg-e sin 'Kyst-

strækning til, for at andre kunde 
drive Fiskeri der, ja oven i Kjøbet, 
at han skulde være belemret med 
deres Landgang paa hans Grund med 
mulig' Optrækning af Baade, med 
Aalegaardens Riisfletning, Pæle og 
Tømmerværk, ligesom Anbringelsen 
af en Aalegaard ikke altid kunde 
være uden Indflydelse paa Forandring 
af Strandbredden, Sandets Bortskyl
ning eller Aflejring -- en Grund, 
hvis Vigtighed jeg iøvrigt, som neden
for viist, ikke ganske kan anerkjende, 

saa passer denne Grund jo lige
saa godt paa en Aalegaard, hvor 
Fælden dannes af en Ruse, som hvor 
den er en "Gaard", og i Virkelig
heden ogsaa ligesaa godt, naar Ilede
væggen ud til Fælden dannes af Pæle 
med Garn imellem, som naar den 
bestt1ar af Riisfletninger, og det sees 
derfor ikke, hvorf()r Lovgiveren skulde 
have begrændset sit Privilegium til 
At1legaarde af Træ med Udelukkelse 
af Aalegaarde af Garn og Ruser. 
Anderledes havde det stillet sig, hvis 
man turde antage, at Loven havde 
villet begunstige de tunge og 'uhande
lige Aålegaarde- og fremme deres. Ud
ilredelse og Anvendelse, f. Ex. fordi 
fJovgiveren ansaa dem for særlig ud
mærkede Fangstredskaber fremfor 
Ruserne, der derhos ikke behøvede 
nogen saadan Begunstigelse i deres 
Brug ved Kysterne, da, de jo kunde 
udka-stes paa Dybet og der skaffe 
deres Ejer Bytte, men saaledes raison
nerer Forf. ikke og vistnok med god 
Grund. 

I Capt. Drechsels'Værk: "Oversigt 
over vore Saltvandsfiskeri er" hedder 
det S. 49 om Aalerusefiskeii~t, at 
"til dette Fiskeri benyttes udeluk
kende Aalegaarde og Aaleruser (Aale
stader)". A3:1egaarden angives paa 



'panske {JOY!) Tiq at have v~e~ ,. "en 
i u1llidd~lb~r N"~rhed af Kysten u~~t 
Indh~ng af Riisknippe;r, i l;rvil~en 

~alene faJlged~s",. 1lledens dep, D,U 

bestaaer af et Riisgjærde; som s~aer 
ud fra Lan,d til 10 a 12 Fods Dybde, 
og for Enden af hvilket der anb,ringes 
~n Ruse, ligesom der ogsaa unde~
tiden anhrioges en saadan ,paa 
Siderne, hvorhos der over Riisgjærdet 
hygges en Bro, som benyttes,naar 
Rusen skal røgtes. Det sigl,ls derhos, 
at man i den nyere Tid har udvidet 
dette Aalegaardsfiskeri derved, at der 
sættes en Række Pæle ud fra Kysten; 
ved hvilke Ruserne fastgjøres, paa 
hvilken Maade Ruserne føres ud til 
5 Il, 6 Favne Vand, og at Pladsen· 
for en saadan Række Ruser kaldes 
et Aalestade, hvilket Udtryk ergaaet 
over til ogsfl.a at betegne hele det til 
Fiskeriet benyttede Apparat. 

O;'~ det nu end her synes, at Oapt. 
Drechsel gjør Forskjel paa et Aale
stade og en Aalegaard, saa sees det 
dog, 11t denne }l'orfatter antager, at 
det egentlige }l'angstredskab. i Aale
gaarden er Aalerusen. -Man kunde 
nu maaske mene, at denne Anven
delse af Rusen i Stedet for den egent
lige "Gaard" 'i Aalegaardsfiskeriet 
skriver sig fra Domstolenes urigtige 
Anvendelse af D. L. 5-10-43 og 
altsaa er af nyere Datum og ikke 
kan paaberaabes af Domstolene som 
~jemmel for deres' Fortolkning af 
Lovartiklen. 

Den ældste Højesteretsdom, jeg 
~jender angaaende det qeromhandlede 
Emne, er en Dom af 2. April 1849, der 
afgjorde en Strid ~mellem Magistraten 

~ i Fredericia, der: ifølge denne Byes Pri
vilegium if 1682 er beneficeret med 
det Aalefiskeri, som falder paa Byens 

f 1-' . 

Gru"u, og to Pri,v;~tJ,llænd,der qavde 

udsat Sild~buudgarl.l sammellt.eds og 
~erved f(Jrmentes at skade Fiskeriet i 
Magistratens Aalegaarde. Magistra
ten paastod de Paagjældende kjendte 
uberettigede til i Aalefisketiden eller 
fra Midten ~f Avgust tU3!. December 
at drive Fiskeri med J;lundgarn i 
kortere Afstand end 500 Favne fra 
den nærmeste af Magistratens Aale
gaarde, og der er i Overretsdommens 
Begrundelse, til hvilken Fløjesteret 
henholder sig, alene Tale om Aale
gaarde, Aalenes Gang til disse og 
hvorvidt Sildebundgarnene kunde for
styrre Aalefiskeriet i Aalegaardene, 
uden at Ruser her nævnes; men dog 
hedder. det i Højesteretsdommens 
Conclusion : Landsoverrettens Dom *) 
hør ved Magt at stande, dog saaledes, 
at de Indstævnte i dep omhandlede 
Tid ikke bør være berettigede til at 
udsætte Sildebundgarn for Staden 
Fredericias Kystgrund i en kortere 
Afstand end 500 Favne fra den 
nærmeste af de ved Magistraten eller 
Andre paa dens Vegne udsatte Aale~ 
ruser. Det fremgaar altsaa heraf,' 
at }l'redericias Magistrats Aalegaarde 
dengang, d. v. s. omtrent i 1844, fra 
hvilken Tid Sagen, der blev paadømt 
af Overretten d. 28. Novbr. 1846, 
vel maa skrive sig - have været 
besat med Aaleruser. 

Anvendelsen af Aaleruser i Aale
gaarde er imidlertid langt ældre. I 
Tidsskrift for Fiskeri findes en Af
handling af Henrik Krøyer: Prøve 
af en historisk-statistisk Oversigt o"er 
de danske Fiskerier, der skriver sig 
fra 1837; i denne hedder det under 
Omtalen af Fiskeriet v.ed .13angsbo
strand, Tidsskriftets 3,die Aar,g. S. 7, 
at der i Vorsaa haves ikke ubetydeligt 

*) den havde indskrænket Afstandflnc fra 
. Aalegaa:rde~e til 191) F!l<V1Hk. 



Aalefiskeri, der drives med 73 Ruser. 
"Her, ligesom paa hele denne Kyst 
stilles Ruserne ikke sammen til Aale
gaarde, men anbringes hist og her 
enkeltvis mellem Revlerne, hvor Aale
græs' findes, og hvor Fiskerne mene, 
at Aalene kunne have deres Gang". 
Samme Aargang. S. 23-24 omtales 
de Fiskeredskaber, der brugtes i 
Mariager Fjord, nemlig Pulsvaad, 
Aaleruser, Glibe, Aalestang, Flynder
garn og Bundgarn. Senere hedder 
det da, at der paa Kysten af Als 
Sogn er ,40 Aalegaardsstader og i 
Vindblæs Sogn 20 Aalerusestader. 
"Aaleruserne ere, sammenlignede med 
de sjællandske, af en særdeltls simpel 
Bygning og anslaaes kun til en Pris 
af 2 Rdlr., de ende med de saakaldte 
Kuber af sammenflettede Vi {Her 
istedetfor med Hale." 

Der kan herefter ikke være mindste 
Tvivl om, at Krøyer i 1837 Jandt 
Aalegaarde besatte med Aaleruser 
som den egentlige Fangstilldretning, 
og hall omtaler ikke andre Slags 
Aalegaarde under sin Frem,stilling 
af Fiskeriet langs Kysten fra Skagen 
til Mariager Fjord, men gaaer ud 
fra, at Aalegaarde kUlIue dannes ved 
Sammenstilling af Ruser. 

Ai det i 1873 nedsatte Fiskeri
udvalgs Forhalldlingsprotokol' sees, 
at Udvalget havde gjort sig bekjendt 
med de' tidligere nedsatte Fiskeri
kommissioners Protokoller, af hvilke 
dets Medlem, nuværende Professor, 
Dr. phil. Ckr. LiUken til Brug for 
Udvalgets Arbejde forfattede et Ud
drag, der findes i Bilag II til den 
trykte Forhandligsprotokol. Heri med
deles bl. a. af den Protokol, der 
førtes af den i Aaret 1740 nedsatte 
Kommission til Undersøgelse af Lim
fjordsfiskeriet, en Beskrivelse a.f de 
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i 'Limfjorden i 1741 anvendte Re'd-' 
ska.her, disses Misbrug og Midlerne 
derimod, og her gives da *) følgende 
Beskrivelse af Aalegaarde: "en Deel 
Aaleruser, som sættes paa en Rad i 
liden' Afstand fra hinanden**) fra 
Grunden eller Landet ud mod Dybet. 
faa eller mange paa een Aalegaard. 
eftersom Dybet gaaer nær eller fjernt 
fra Landet." 

Den nævnte Kommission af 1740 
foretog ogsaa et Eftersyn af den i 
1691 skete Matrikulering af de skatte
pligtige Fiskestader i Limfjorden og 
indgav til Rentekammeret en af den 
forfattet saakaldet "Besigtelsesstade
bog", hvorefter der foruden de i 
Stadebogen af 1697 opførte Stader 
fandtes bl.a. ,,23 umatrikulerede Aale
gaardsst~der med 175 Ruser***)". 
Det kan formentlig ikke være tvivl
somt, at det heraf \l'f M.eningen, at 
der hørte Ruser til en Aalegaard. 

I Frdn. af 15. Deebr. 1750 om 
Fiskeriet i Limfjorden hedder det i 
§ 17: ;,Aalegaarde nyder Enhver for 
sin egen Grund efter Loven", hvor-

• ved selvfølgelig sigtes til D. L. 5-
10-43. Det hedder derhos j § 15 
Nr. 3: hvor en og anden Lodsejer i 
Fjorden, som dertil har Grund og 
Lejlighed, anlægger Aalegaa1"de eller 
lader fiske med Aalel'use'r, og hen 
til Nibe Bything lader bekjendtgjøre, 
hvor hans Aalm'user ere satte, maa 
Strygglibsfiskeriet ikke komme samme 
paa 100 Favne nær under Kaages 
og Redskabslforbrydelse til Opbrin
geren eller 50 Rdlrs. Straf til An-

.) det trykte Bilag II S, 9 . 
• "') den i 1855 nedsatte Limfjordskommis- .. 

sion giver i Sill Betænkning samme 
Beskrivelse· med Tilføjelse: "i Form 
som en-Halvmaane". 

.**) Tidsskr. f. Fiskeri II S. 179 Noten. 
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giveren, om (h~ siden overbevises at 
have været Aalegaardene for nær •.. 
Ligeledes hvor En eller Anden vil 
fiske . med Aalekroge . . . og be
kjendtgjør, hvor Krogene blive lagte, 
. . . maa ejheller Nogen komliJ.e 
dem llled Strygglibe nærmere . . . 
unqer lige Straf som om Aalegarwdeite 

. meldet. 
Det er tydeligt, at her er· Aale

gaarde og det at fiske med Aaleruser 
betragtet som enstydi~t ,og at Forord
ningen af 1750 gik ud fra, at Aale
rusen var Fangstredskabet i Aale
gaarden, bestyrkes ogsl,La derved, at 
den ingen Forskrift har om Maske
vidde i Aalegaarde, men for Aale
fiskeriets VedkoIluuemle kun i Puls
vaad og Aaleruse, se § 22. Det 
saJIlme gjælder om den senere Lim
fjordslovgivning, og Sammenstillingen 
af Aalegaarde og Aaleruser el' navnlig 
fremtrædende i Loven af 22. Marts 
1867, der omtaler begge i § 6, hvor 
det hedder: "Den j Lov af 29. Dec. 
1857 § 25 fastsatte Tidsgræmise for 
Brugen af Aalegaarde udvides til 
den 1. November. Af Aaleruserne 
skulle fremtidig Armene, de 2 forreste 
Bøjlerum, den store Kalv samt Raden 
ogsaa kuune bindes efter Aale
skjæld ". 

I den nævnte § ·af Loven af 1857 
var det paabudt, at Aalegaardene 
paa en Strækning af Sejldybet til 
Nibe skulde være ilanddragne senest , 
d. 21. October, af Hensyn til den 
Skade, som Aalegaardene tilføjede 
Sildebundgarnsfiskeriet derved, at de· 
standsede Sildens Gang til Bund
garnene, idet der ikke j Aalegaardene 
kunde tilvejebringes saadanne Aab
ninger, som ere befalede med Hensyn 

. til Sildebundgarnslænkerne. Den i 
1865 nedsatteI:;im~jordskommission 

foreslog imidlertid, at der skulde 
. indrømmes Aalegaardsfiskerne Ret 

til at have Aalegaardene staaende 
ude indtil den 1. November, da der 
som det ~dtales i Kommissionens 
Betænkning, endnu i Slutningen af 
October . kunde tages Gaardaal i 
større Mængde, og Aaleruse1'tw for
mentlig ikke ere saa hinderlige for 
Sildens frie Gang som tidligere an
taget. *) Kommissionen og Loven gaa 
ud fra, at det er Ruser, hvormed der 
fiskes i Aalegaardene. 

Lovgiveren, der ved Frdn. 15. Dec. 
1750 § 17 udtrykkeligt har udtalt, at 
Aalegaardsretten i Limfjorden følger . 
den for Landet i Almindelighed ved 
Loven :l: D. L. 5-10-43 givne\ 
Regel, har altsaa ikke ment, at Bru·gen 
af Ruser i Aalegaardene gjorde be
meldte Lovartikels Bestemmelse uan· 
vendelig paa dem. (Fortsættes.) 

Om Fuglekøjer og 
Vildandegarn. 

{Slutning.) 

Passer de to i forrige Artikel be.
skrevne Fangstmetoder ikke for vore 
Forhold, saa passer den tredje, Fang
sten af' Vildænder llled Gårn, den, 
som nærværende Artikel gaar ud paa 
at beskrive, derimod bedre, og den 
bruges da ogsaa pall, flere Steder -

. mest vistnok i Isefjorden. Her er 
ingen kostbare Anlæg at udføre og 
holde vedHge - ja:, . de Garn, d~r 
bruges, koste rigtignok Penge, men 
til Fangsten kan almindelige Flynder
garn U(hnærket godt anyendes, og . 

*) Tidssk. f. Fisk. IV S. 284 Note 37. 
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naar den ærede Forespørger, der ha~ 
f$iv,l'lt Anledning til disse Artiklers ' 
Frelllkomst, ikke har vidst dette, saa 
kOlilmerdet vistnok deraf, at flynder
fiskeriet slet ikke foregaar paa hans 
Egn saa at der altsaa heller ingen 
Flyndergarn findes -, det er Aale
voddene, SOUl der mest finde Anven
delse. 

Det er de dykkenrie Vildænder, der 
gøres Jagt paa Illed Garn, i, ~lod
sætning til Køjerne, der lægge an 
paa at fange de flyvende. Garnene 
sættes derfor ud paaSteder, hvor 
der er Føde paa Bunden for Fuglene: 
Muslingerl Fiskerogn, ,Fiskeyngel osv. 
:aedst er ]'angsten om Vinteren, naar 
der tilfældig O\-er en saadan Illed 
Føde forsynet Bund kan "ære blevet 
en Vaage j Isen; her søge da Fuglene 
til, her' har man dem bedre samlede, 
og det Garn, der har været udsat i 
en saadan Vaage og har staaet der 
under heldige Omstændigheder, kan 
da ogsaa være saa tæt besat med 
druknede Vildænder, at den ene be
rører deil an'den. Men ogsaa ved 
denne Fangst kan (ler være Uheld, 
og navnlig ere Skytterne slemme mod, 
dem, der fiske Ænder i Garn. Ogsaa 
Skytterne søge med Forkærlighed til 
Vaagerne, og Ænderne faa sjældent 
Fred til at ligge del' længe, før de 
skræmme? bort ved Skud. 

Vildandegarnene ligne, som foran 
sagt, de almindelige Flyndernedgarn, 
og det ene Slags kan bruges i Stedet 
for det andet. Ved Isefjorden haves., 
dog Vildandegarn, der aldrig bruges 
til anden Fangst end af Ænder. For
skellen synes dog kun væs~ntligst at 

·bestaa deri, at' Flæene (Floddene) 
ere større end paa Flyndergarnene. 

Garnene stenes og udsættes ganske 
som Flynder~arn, men skal F~n~step 

lykkes, maa der i~ke va;:re f(Jr dyl,t 
Vand; efter den Erfaring, nærværende 
A,rtikels Forfatter har gjort, maa 
man nødig have mere end 6 Favn.e, 
og !lette er allerede højt nok. Fang
sten synes at foregaa bedst om Dagen, 
og det synes ogsaa at være godt at 
"bugte" llled Garnene ved Udsæt
ningen, det vil sige at man ikke sætter 
Garnene ud i en lige Linie, men 
drejer rundt ud og ind, kun sørgende 
for, at de forskellige "Bugter'" slaa 
klare af' hverandre. 

Skønt der nu saaledes er bedst 
Udsigt til en rigelig Fangst, naal' 
Garnene sænkes ned i en Vaage, 
udelukker, dette paa ingen ~laade, 

at Fangsten kan lønne sig under 
andre Forhold, naar der f.Eks. ingen 
Is eJ;'. Fiskeren venter heller ikke til 
der kommer Is m~d Vaager i, inden 
han bruger sine Vildandegarn. 

Vildandefangst i Garn har ofte 
betalt sig meget godt paa de Steder, 
hvor denne Fangstmaade bruges, og 
den kunde ganske vist anvendes paa 
mange andre Steder i vore Vande 
end nu er Tilfældet. Mangfoldige 
Steder ser man Ænde'r i massevis 
ligge og svømme og dykke, uden at 
der gøres Jagt paa dem anderledes 
end nu og da med en Bøsse, under
tiden ikke engang dette; ofte vilde 
diss~ Ænder kunne' fanges i Garnt, 
om saadanne vare i Brug, og da 
Vildænder i Regle~ ere lette at af
sætte og ,betales godt, skulde' der 
ikke saa mange til, for at et GarI}.
sæt kunde betale sig. Troligt vil~e 
et saadant Fiskeri ogsaa lønne sin 
~and der, hvor den ærede Fore:.. 
spørger hører hjemr,ne, der findes jo 
forskeWg~ grun~ljlde Steder i den syd
lige pel a{ U~~l,lnd, nogl,e St~der i 
(}røAsun4 o. s. v.; dljlr l~gger {. ~"s. 



undertiden store Andeflokke paa 
Grunden "Letten" og endnu flere 
indenfor Bredemandshage. Mange 
andre Steder dernede søge Ænderne 
til og kunde der fanges i Garn, alle
rl?de inden Isen lægger til; det er 
endogsaa rimeligt,- at dernede, -hvor 
Vandet almindelig er mindre klart, 
vil~e Ænderne lettere gaa paa' Gar
nene end der, hvor Vandet er klart 
og rent, og Garnene derfor lettere 
at se og tage sig i Vare for. 

Fiskeren nar endogsaa en dobbelt 
Nytte af at fange Vildænder, saa 
det var nok værd at gøre et Forsøg 
i den Retning: først faar han nemlig 
Penge for sin Fangst, og dernæst 
spiser de fangede Ænder ikke mere 
Fiskerogn eller Fiskeyngel, saa han 
forøger Fiskebestanden og derved sit 
U dbytte i Fremtiden. Det er næppe 
ringe Kvantiteter af Rogn og Yngel, 
Søfuglene spise, særdeles mange smaa 
Aal gaar vist navnlig den VeJ, Aale
krager og slige "Rovfiskere" have 
ikke megen Respekt for hverken 
Yiskerilove eller Fiskerikontrol. 

Det vilde glæde Forfatteren af disse 
Artikler særdeles meget, om den 
ærede Forespørger vilde af dem tage 
Anledning til at gøre Forsøg paa 
Vildandefangst med Garn. . v. 

Fiskers paa Thinge. 

Den første Betingelse for at der 
fra Lovgivningsfaktorernes Side kan 
gøres noget for at fremme Fisker
standens Interesser er, at samme 
Stand selv har? Forstaaelsen af, hvad 
der skal gøres og selv frembærer sine 
Krav. 
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Da Fiskeriet er en meget betydelig 
Indtægtskilde for Landet, og da en 

,stor Del Mennesker udelukkende cr
næres ved dette, turde, det vel være 
et berettiget Ønske hos Fiskcme at 
blive repræsenterede paa Thinge ved 

- :Mænd af deres egen Midte, ved saa
danne som fuldt ud kende Standens 
Interesser og som llledDygtighed og 
Kraft kunne opstille de Krav, Fisker
standen som saadan har Berettigelse 
til at opstille. Man tør vel sige, at 
endskønt der baade hos Højre og 
Venstre paa Rigsdagen findes Mænd, 
som nære varm Interesse for Fiske
riet og Fiskerne, saa el' Størstedelen 
dog vistJlOk temmelig ligegyldige 
derfor hvilke.t fornylig er blev en 
udtalt af en Folkethingsmand. Des
uden mangler jo Sagkundskaben. 

Naar der tidligel'e ikke er gjort 
tilstrækkeligt for at ophjælpe Fiske
riet, og naar det, der er gjort, ikke 

. altid har været til saa stor Gavn, 
som ønskeligt var, sall, har Grunden 
dertil dog næppe været Mangel paa 
god Villie, men vel snarere, at Fi
skerne selv have holdt 'sig tilbage og 
ikke i rette Tid sagt: saaledes bør 
det være. I de senere Aar er der 
im{dlertid sket en glædelig Forandring 
i saa Henseende, idet Fiskerne mere 
og mere ere komne til den Erken
delse, at det er nødvendigt at sige 
sin Mening, men urimeligt at stille 
store Fordringer til andre, naar man 
selv holder sig tilbage. 

Selvstændighedsfølelsen er dog 
endnu ikke tilstrækkeligt vakt, thi 
Fiskerne skulle ikke alene betragte 
det som nødvendigt, men ogsaa som 
en Æressa,g, at de blive repræsen
terede ved deres egne, ligesom f. Eks. 
Bondestanden alt længe har været. 
Fiskerne ere jo i Minoritet overalt, 



fordi de ere fordelte langs Kysterne, 
derfor kUlIue de ikke dominere Valget 
i en eneste Kreds. 

Disse Porhold \'ille næppe for
andres, og det "il sikkert !Jli Ve van
skeligt eudog blot' at faa opstillet en 
Pisker, sel\' OlU det er nok saa dygtig 
en Mand, lIlen om det ogsaa synes 
meget usandsynligt, at dette vil kunne 
gennemføres, i alt Fald denne Gang, 
saa er det derfor dog ikke ullluligt, 
at det senere kan ske, hvorfor vi ikke 
bør opgive Haabet, men stedse have 
UauJet for øje. 

Noget kunne vi imidlertid dog ud
n·tte allere(10 ved forestaaellde Polke
thingsvalg, naal' vi overalt interpellere 
Kandidaterne lIled Hensyn til deres 
Stilling overfor Piskorisagen i det 
Hde taget, særligt dog hvorledes de 
agte at forholde sig ved en eventuel 
Revision af Fiskeriloven, og Olil de 
overhovedet ønske en saadan. 
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Dette vil have sin store Betydning, 
ikke alene fordi ]'iskerne derved vise, 
at de ville frenlIlle Standens Inter
esser, men ogsaa fordi vedkommende 
l~igsllagsmand derved paa en l\faade 
tvinges til at behandle de foreliggende 
Piskerispørgsmaal. Bedst var ,det 
naturligvis, om vi selv kunde frem
bære vore Krav, idetmindste ved fm 
dygtig Repræsentant af Fiskerstanden 
i den lovgivende Forsamling. Lad os . 
stræbe derefter. 

Jens Jonassen junr. 

Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, d. 13. Marts 1892. 
Vi have vedblivende en stærk Kulde 
her, som ikke lidet generer Fiskeren 

i hans Dont, om den dog heldigvis 
endnu ikke har afskaaret ham fra 
at kOlllme paa Havet; Vejret har 
ogsaa været rigtigt godt i den største 
Del af Ugen, IlIen i Gaar opkom der 
en stærk østlig Snestorm, der hurtigt 
jagede Kutterne, som endnu ikke 
havde søgt Hayn, indenfor Molernes 
skærmende Sten. Da vi en Dag midt' 
i Ugen havde stille Vejr og Kutte~ne 
baade formedefst det og paa Grund 
af Isen vanskelig kunde komme paa 
Fangstplads, slæbte Vagerdamperen 
"Løvenørn" ca. 10 Fiskekuttere ud, 
hvad Fiskerne ere vedkomnwnde Far
tøjs Chef meget taknemmelige for. De 
fleste af vore Kuttere have drevet 
Fiskeri paa Herthas Flak og paa 
Trillegrunden Nord for Læsø og have 
gennemgaaende havt et rigtig godt Ud
bytte, men Indtægten af Fangsten el' 
forholdsvis mindre end i de sidst for
gangne Uger, idet del' er indtraadt 
et ikke ringe Pl'isfald; for Rødspætter 
vejende fra 11-13 Pd. Snesen be
tales der nu kUli fra 1,25-1,50 Kl'. 
pr. Snes. En Del Kuttere have ogsaa 
drevet Piskeri i Læsørende og have 
der havt et rigeligt Udbytte af for 
største Delen smaa Rødspætter, vej
ende fra 8-10 Pd. og betalte med 
fra 0,75-1 Kr. Snesen; Pisken der 
er fanget hel' er for største Delen 
solgt til Gøte borg; der er saaledes i 
denne Uge afgaaet ca. 50000 Pd. 
Rødspætter pr. Damper til denne Plads 
Tungefiskeriet ved Tl'indelens Fyr
skib har været drevet af 6-7 Kuttere 
og har givet et ikke saa lidt større 
Udbytte end sædvanlig, enkelte Kut
tere have havt fra 600-700 Pd. 
hver, og der er hertil i Ugens Løb 
indbragt ca. 10000 Pd .. Prisen er fra 
0,80-1 Kr. pr. Pd. efter Kvaliteten; 
en betydelig Del Ising, ca. 6000 Pd.? 



er :fisket sa mmesteds og betales her 
med fra 10-12 Øre pr. Pd., lige
ledes en Del Slehar, betalt med fra 
10~15 Øre pl'. Pd., Pigvar med fra 
45-60 ør.e pr. Pd. Tilførselen af 
ferske 'Sild fra Sverig Illatt nu be
tragtes som ophørt for denne Sæson, 
vi have hele Ugen igennem kun faaet 
tilført 300-400 Ks. fra Gøteborg, 
saa Prisen er selvfølgelig paa Grund 
af den ringe Fangst stegen voldsomt; 
.der betales nu fra 7--8 Kr. pr. Ks. 

99 

Slutningen af Maaneden have Isfor
holde~le lagt Hindritiger i Vejen for 
Udøvelsen af Fiskeri nf den elle eller 
anden Art., 

Sa:.t længe Fjordene vare isfri, stall
ge(les lidt Aal, i Holbækfjordell nu' 

dette Fiskeri betydelig bedre fra 
Baad, end det i Januar Maaned 
havde været fra Is. Enkelte Fiskere 
vare ved Muslingefangst, men Ud
nyttet af dette Fiskeri var ikke stort. 

adie .r anuar udsattes et Bundgarn 
i Holbækfjoruell, men der fangedes' 

Fra Ilefjorden. Februar Ma.aned kun enkelte Ol Sild i dette. 
har været yderst slet for ]'iskeriet Udsigterne for Marts ere ikke lyse. 
,her pau Fjorden. I første Halvdel Fjorden er tildels belagt med Is, som 
af Maaneden havde vi ~abent V:1l1d 'I, dog ikkp er stærk nok fil Aniestangere. 
over det hele, llIell fra. Midten til o. 

Beke:n.d tgørelse 
Cor Fiskerne i Nordsøen og Skagerrak. 

Knnonbaaden "Gu.dborgsund" indtager Station i Nordsøen og Skagerrak 
i Slutningen af Marta Maaned, for paa dmzsk Søfer'rifm'iu.m at p'aase, at 
St~ens Højhedsr!:'t respekteres og for særlig der at yde' dansk~ Fiskere Be
skyttelse mod muliga Overgreb af fremmede Fiskere, samt for uden/m' Sø
fen'itm'iet paa den danske Stats Vegne at udføre det Tilsyn, som i Følgf' 
Overenskomsten i Haag af 1882 er tillagt de kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales for Tilkaldelse 
i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulæt'e Nr. l angivne Sig
naler og ellers at sende Meddelelse til Skibets Poststation "Esbjærg" . Klage 
over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes med Anven
delse af d!:' trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres Fiskerne fra 
Strandkontrollører (Toldopsynet) eller Strandfogeder. 

Blanketternes trykte Anvisning, maa nøjagtig udfyldes. 
Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen og Skagerrak i Marts 1892. , 

Postadresse "Esbjærg" . de Fine Skibsted. 
Chef. 

Al tona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Bundgarn til Salg. 
Tre Bundgarn med Pæle og alt Tilbehør er til Salg ved Henvendelse 

til B. Peteuen, Sevedø pr. Skelskør. 
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Kunerkur.ve, berg. fol' Dansk Kommissionshus fiskekroge-Fabriken 
100 Pd. ]'isk med lti li f . 

S k or !ieITmeialUe l AalhrglS88., . 
70 Kr. pr. 100 t r., Fisk O Hu mej' l K'benkaTn 1888 
haves atter paa Lager. g. Dl • anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 

VILH. 
'HOLST'S Ludwig Griin, Fiskekro!!; ....... vel ~ S~l, .Jæ", 

I 
som Meumg, samt Pilke l Tm og 

I 78. Nenel' WaU. Bambnl'5. Bly. F01'llsndos mod Efterkrav. 
Pile plantage og Kurvefabrik. modtager Sendin.ger til Forhandling Conrad Christensen. 

L'.llel" ved Kol,l -d St I Prompte Afreglllng. Dansk Korre-, St. Strands træde 41. 
El Y 'III". spondance. Prima Referencer. København K. -----

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
li. Kt>SER;, 

Beediget Fiskeauktlonator. 
Telegram-Adresse: Laxk<:Sser" Hamburg. 

FrantzChristtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, V terker og Tids
skrifter, Clrkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

æ..5æi"iE!.5~'iæ!.5i==æs;æs:;:~ 

Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ' 
Gl. Strand 50~ Kjebenhavn K. 

Reieruser og Relerader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Fl(ladfræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse pall. den nordiske Udstilling 1888. 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde~ 
modtager Kommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Udsalg af: Sejldu.g~ 
Ingen Jlellemhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Fa.lster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 
'Undersøg selv Sø .. 

gen, skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes Mt 
med Priser. 

F .N. Halmas. 
Recligoret af cand. ula". B. PoueIt. - Trykt· hOll Frantz Ohriet~u. Kj)benht.'ftl.. 



Nr. i2~ 24. Marts. 1892. 

:Me<::u'e:cn.eb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet-IO Øre 

pr. Petitlinie af lIs Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes bety:delig Rabat. 

:Indhold: Dansk Fiskeriforening. Om Aa.le-
gaardsretten. - Kanalfiskeriet.- Mindre Meddelelser. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog, kun om Søndagen. 

Dansk Fiskeriforening. 

Lørdag den 26; Mat'ts Kl. 111/2 

afholdes ekstraordinær Generalfor
samling, hvor Bestyrelsen forelægger 
Forslag til Ændringer i Lovene. 

Ordinær Generalforsamling af
holdes"'" samme Sted RI. 121/ 2 med 
følgende Dagsorden: 

l. Valg af Dirigent. 
2. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelsen fremlægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1891. 
4. Virksomhedsplanen for 1892 fore

lægges .. 
5. Valg af 2 Revisorer. 
6. Valg, af fire Bestyrelsesmedlem

mer. 

7. Om Fiskerihavne paa 'Jyllands 
Vestkyst. .. 

8. Om Grænsen mellem Hel~ og. 
Halvdæksfartøjer. 

9. Om Frigivelse for Told paa Fiske
kurve. 

7 -9 indledes af Hr. Konsul Ber
thelsen, Ringkøbing. 

Det i Lovenes' § 4 fastsatte Møde 
mellem Bestyrelsen og Bestyrelses
raadets ~ledlemmer afholdes samine 
Dag KI. 91/2 Form. 

Alle tre Møder afholdes i Kon
certpalæet, Bredgade 28. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovenes § 11 er paa 
Foreningens Kontor, Stormgade ,2 B. 
Stuen (Kontortid 9-11), i"8 Dage 
forinden Generalforsamlingen 26de 
Marts fremlagt "Dansk Fiskerifor
enings reviderede Regnskab for 1891. 

. P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Med nærværende Nummer af M~d
lemsbladet følger Aarsberetningen for 
1891. 



Om AaJegaaidsretten efter 
D. 'L. 5-1043 og Fiskeriloven 

af 5. April 1888 § ,3. 
AfJIøjesteretsassessor Mourier. 

HanuBkriptetB Retskrivning er efter Forf .• Ønske 
bibeholdt. ' 

II: 
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Det forekommer mig herefter, at 
Domstolene have ret fast Grund under 
deres Fødder,' naar de ~ringe D. L. 
5-10-43 til Anvendelse paa saa
kaldte Aalerusestader, og at Forf. 
tager Fejl; naar han mener, at Doms
magten herved har givet Grundejerne 
el'fG!t,ve", som Lovgiveren ikke havde 
tiltænkt 'dem. Domstolene have da 
ogsaa i saa Henseende havt sagkyn
dige Udtalelser at paaheraabe sig, 
om Saadant gjordes fornødent. Re
gjeringens forrige Konsulent i Fiskeri
sager, Birkedommer Fiedler, der dog 
utvivlsonit havde godt Kjendskab 
ba.ade til Fiskerierne i vort Land og 
deres historiske Udvikling og tillige 
kunde bedømm'e Forholdene fra den 
praktiske Fiskers Standpunkt, har, 
som anført i Nordisk Tidsskrift for 
Fiskeri I S. 239, i en til Brug i en 
Retssag afgiven Betænkning givet føl
gende Beskrivelse af Aalegaardsfiske
riet: "Ved' Aalegaarde' forstaaes en 
Fangeindretning dannet af en eller al
mindeligst flere i en Linie ud fra Land 
anbragte Ruser, der dels fastgjøres 
til Pæle nedrammede i, Havbunden, 
dels fastgjøres' vedflel'e Dræg eller' 
Steenankere, hvis Liner samles paa 
en i Vandskorpen stanende Vager 
. . . imellem Pælene og Ruserne 
anbringes ofte en Række N et eller 
et flettet Riisgjærde for at standse 
Aalen og tvinge den ind i Ruserne. 
Disse Fiske~ndretninger benævnes 

- l, " "I '~, 

endnu i Jylland og i Lille Belt 
'Aalegaarde', hvorimod de i Sjælland 
og Lonand-Falster almindelig be
nævnes 'Aalestadet' eller 'AaIel'use
stader', . men Redskabet er overalt 
omtrent det samme". *) 

At Fiskeri-Udvalget af 1873 havde 
samme Opfattelse af Aalegaardene, 
kan sees af et 'Par Bemærkninger i 
Udvalgets Motiver til § 12 i' dets 
Fiskerilov-Forslag, hvilken § svarer 
til § 3 i Fiskeriloven af 5. April 1888 
angaaende Aaleg~ardsretten. Det 
hedder nemlig her. saaledes: "Det 
følger af Grundejerens Eneret til 
Aalegaardsfiskeri, at Ingen maa ud
for hans Grund ved Ruser eller Garn, 
indrettede·til Aalefangst, drive Aale- . 
fiskeri saa vidt, som Gruudens Be
skaffenhed tilsteder Grundejeren An
læg af Aa,legaarde (jfr. Højesterets 
Dom af 7. Maj 1873), uden Hensyn 
til om Grundejeren i Øjeblikket har 
Aalernser udsatte paa det paagjæl-

, dende Sted, idet .de~ beroerpaa hans 
Forgodtbefindende, hvor stærkt,paa 
hvilke Hteder og med hvormange Red
skaber han vil drive dette Fiskeri 
udfor sin Ejendom". Og længere nede 
i samme Stykke af Motiverne, hvor 
der netop handles om Beskyttelsen 
af Aalega.ardene: "Det lader sig ikke 
vel gjøre at fastsætte nogen bestemt 
Afstand, hvori andre Fiskeredskaber 
skulle h~lde sig fra Aaleruserne, saa- , 
ledes som med Hensyn til Bundgarn." 

FQrf. mener nu, at Fiskeriloven 
af 1888 har til Hensigt at indskrænke 
d~n Udvidelse, Aalegaard~monopolet 

*) See ogsaa den af Birkedommer Fiedier 
redigerede Artikel ,.Fi8keri" i Nord. 
Conversationslexikon, 2den Udg., hvor 

. det hedder S. 77: Aalegaarde elIer Aale
stader el'e en eller flere udfor hverandre 
opstillede Ruser, indrettede til Fangst 
af Aa.l. . 
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gjennem d'e uheldige Fortolkninger 
har faaet, og at udelukke Ruserne 
fra dette ],[0/101)01. En saadan Hen
sigt skulde fremgaae af §§ 34 og 35, 
i hvilke der formenes gjort en be
stemt Forskjel mellem AQ,legaarde 
og Aaleruser. Dette er imidlertid 
aldeles urigtigt. De nævnte §§, der 
ere enslydende med §§ 37 og 38 i 
Fiskeriudvalgets Lovforslag, inde-. 
holde, naar bortsees fra Maskevidden· 
i § 38, de samme Forskrifter, som 
fandtes i Lov 29. Dec. 1857 §§ 25 
og 26 sammenholdt med Lov 22. Marts 
Ul67 § .6, jfr. ovenfor, og ligesaa lidt 
som disse Love gjorde den af Forf. 
forfægtede Forskjel mellem Aale
gaarde og Aaleruser, ligesaa lidt gjør 
Fiskeriloven. af 1888 det. Denne IiOVS 

§ 3 angaaenue Aalegaardsfiskeriet, 
'der findes i Kapitlet om de "almin
delige Bestemmelser", gjælder lige
saavel for Limfjorden som for det 
øvrige Land og indeholder altsaa 
HQvedregelen om Aalegaardsretten i 
Limfjorden, medens § 34 kun gaaer 
ud paa at opretholde den hidtil
værende Begrændsning i Aalegaards
fiskeriets Anvendelse af Hensyn til 
Sildebundgarilsfiskeriet. . At Maske
viddebestemmelsen for Aalegaarden 
eller, hvad der vil sige det samme, 
for Aalerusen ikke indeholdes i sanuue 
§ er saare naturligt; men iøvrigt vil 
det erindres, hvad ovenfor er be
mærket, at i Loven af 22. Marts 1867 
vare disse to Bestemmelser netop op
tagne i Forening i samme s § 6. Det vil 
heraf sees, at der Intet kan udledes af, 
at de paagjældende Forskrifter inde
holdes i to Paragrafer, og jeg mener, 
som tidligere udtalt, at den Omstæn
djghed, at ingen Maskeviddebestem
melse er given for Aalegaardene, lllen 
kun for Ruserne, er begrundet i, at 

disse ere de fangende Redskaber i 
Aalegaarde. 

Hvad dernæst Fiskerilovens § 3 
angaar, da maa jeg tilstaa, at jeg 
ikke kan fatte, hvorledes man af den 
kan udlede en Hensigt til at udelukke 
Ruserne fra Aalegaardenes Monopol. 

N aar den siger, at Ret til Fiskeri 
med Aalegaarde eller Aalestader til
kommer udelukkende Ejerne aJ 
Kysten, Enhver udfor sin Grund, ere 
to Forstaaelser mulige ~f Ordene 
"Aalegaarde eller Aalestader", enteq 
kunne de betegne et og samme Fiske-

redskab, idet Ordet "eller" opfattes 
som tilføjende en Forklaring til det 
foregaaende Ord, eller de kunne for
staaes saaledes, at "A~lestader" er 
et andet Redskab end "Aalegaarde", 
idet "eller" opfattes sem adskillende 
Bindeord. Men i begge Tilfælde er 
det da utvivlsomt, at der tillægges 
begge Redskaber samme Eneret, og 
da "Aalestader" ikke kan være andet 
end "Aalerusestader", saa stiller 
I~oven jo Aaleruserne ens med Aale
gaardene, naar Ruserne udsættes i 
et Aalestade ved Kysten. 

Selvom Aalegaard og Aalestade 
skulde betegne forskjellige Redskaber, 
viser det følgende Punktum i §en, at 
Rusen dog er det fangende Redskab 
i Aalegaarden, idet det hedder, at 
ethvert Fiskeri er tilladt, naar det 
ikke udøves i saadan Nærhed af "de 
i Forbindelse llled Aalegaarde eller 
AaIestader udsatte Aa7entse1'u, at 
det skader Fiskeriet lIled disse. Det 
el' med Rusen, der fiskes, ogsaa ved 
AalegaardeIl. 

Man kunde snarere af I,ovbestem
melsen udlede, at Aalegaarde af den 
Beskaffenhed, som Forf. omtaler, 
hvortil ingen Ruse hører, ikke falde 
ind under det monopoliserede Aale-



gaardsfiskeri; men jeg find.er det ikke 
tvivlsomt, at dette ikke har været 
Lovens Mening. Efter Lovens Op
rindelse og de forudgaaende Forhand
linger anseer jeg det nemlig for 
sikkert, at det har været dens Mening 
at lade det blive ved den ifølge D. L. 
5-10-43 og den gjældende Ret~
praxis skabte Retstilstand med Hen
syn til Aalegaardsfisk~rjet med de to 
i § 3 udtrykkelig gjorte Indskrænk
ninger, at Grundejeren kun kan for
byde Andres Fiskeri. naar han selv 
bruger sin Aalegaardsret, og at han 
ikke kan afhænde den fra Kyst
grunden. 

Den af Fiskeriudvalget af 1873 
foreslaaede § 12 lød ~aaledes: "Ret 
til Fiskeri med Aalegaarde eller Aale
stader·tilkommer udelukkende Ejerne 
af Kysten, Enhver udfor ~in Grund, 
uden dog at denne Bestemmelse gjøl' 
Forandring i de Nogen tilkommende 
særlige Rettigheder med Hensyn til 
dette Fiskeri eller i den paa enkelte 
Steder lovlig bestaaende Ordning af 
samme, ligesom den ej heller skal være 
til Hinder for, at Aalestader ved 
Skjødning afhændes fm Kystgrundell. 
Paa Aarstiden for dette Fiskerif'S 
Drift maa Ingen bruge nogen Slags 
Fiskeredskaber i saadan Nærhed af 
de udsatte Aaleruser, at det kan 
skade Fiskeriet Illed disse. " Og i 
Bemærkningerne til denne § udtales 
om" den Grundejerne ved D. L. 5-
10-43 indrømmede Eneret tB at 
drive Fiskeri ved Aalegaarde i Havet 
udfor deres Grunde, at denne Ret, 
der har bestaaet i Aarhundreder, 
utvivlsomt har sin Oprindelse fra 
selve de Forhold, hvorunder det paa
gjældende, overordentligt vigtige Fi
skeri foregaar, og er til stor Gavn for 
dets Drift. "Ligesom der derfor ikke 
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af Hensyn til dette Fiskeri er Grund 
til at gjøre nogen Ji'orandring i den 
anførte Lovregel, saaledes vilde dette 
af andre Grunde neppe lade sig gjøre. 
Af den nævnte Eneret, der oprindelig 
var et Slags Privilegium, men nu 
fremtræder som en til Grundejendom 
ved Havet knyttet privat Herligheds
ret, er nemlig afledet en Mængde 
andre private Rettigheder, idet Aale
gaardsretten paa mange Steder er 
bortlejet, henlagt til Fæstegaardf' 
som en Deel af Fæstet, tillagt Em
beder som I.lønning eller endog helt 
bortsolgt ved Skjødning fra Kystejen
dommen, saa at den fremtræder som 
en selvstændig fast Ejendomsret. Der' 
kan derfor efter Udvalgets Mening 
ikke være Spørgsmaal om Andet end 
at bibeholde de gjældende Bestem
melser om Aalegaardsre.tten som Und- . 
tageise fra den almindelige Regel om 
alle Statsborgeres frie Adgang til 
Havfiskeriet, og § 12 gaaer følgelig, 
kun ud paa at udtale ~eglen efter 
5-10-43 med Forbehold af den 
Ordning, som i Henhold til samme 
j 'ridernes Løb har udviklet sig, saa
ledes at det tillige udtales, at Aal~
gaardsretten kan ved Salg skilles fra 
Kystgrunden, idet der ikke synes at 
yære tilstrækkelig Føje til at nægte 
Kystejeren Ret til paa denne Maade 
at disponere over den heromhandlede 
til hans Ejendom liggende Herlighed". 

I det Forslag til Lov om Fiskeriet, 
som Regjeringen derefter for~lagde 
Rigsdagen, var Bestemmelsen optagen 

. som § 3 og lød saaledes: "Ret til 
Fiskeri med Aalegaarde eller Aale
stader tilkommer udelukkende Ejerne 
af Kysten, Enhver udfor sin Grund, 
medmindre Andre ifølge særlig Ad
komst maatte have erhvervet nogen 
Ret i san. Henseende. Ethvert Slags 
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Fiskeri af Andre i saadan Nærhed, 
af de udsatte Aaleruser, at det kan 
skade Fiskeriet med disse, er for
budt", idet det i Regjeringens 
Motiver heriilbemrerkes, at de fore-

- tagne Ændringer i Udvalgets Fm-slag 
nærmest er!:' formelle, at en Udtalelse 
om, at Aalestuder ved -Skjødning 
kunne afhændes fra Kystgrunden, 
maa anse e s for unødvendig, og at det 
formentlig ikke kan antages, lti den 
Fiskeriberettigede bar Aalerllserne 
udsatte udenfor den Aarstid, paa 
hvilken Fiskeriet Uled disse- drives. 

Regjeringen tilsigtede saaledesikke 
at komme bort fra den Retstilstand, 
som' havde fundet sit Udtryk i 5-
10-43 og den gjældende Retspraxis. 

Af den .Betænkning over Fiskeri
loven, som afgaves af det af Folke
thinget i Sessionen 1881-82 nedsatte 
Udvalg, fremgaar det, at der ikke i 
Udvalget havde været forskjellige Me
ninger om selve den Eneret, der til
kom Grundejerne til Aalegaarde og 
Aalestader udfor deres Grunde, men 

_ vel om Afbenyttelsen af denne Ret. 
Flertallet i Udvalget (8 Medlemmer) 
udtaler, at, da "Aalegaarde" {'f'ter
haanden i alt Væsentligt er gaaet 
af Brug og erstattet af Aal{'stader, 
har Flertallet troet det rigtigt, at 
,den Bredejerne egentlig lovhjemlede 
Forret til Fiskeri med "Aalegaarde" 
udfor Kysten ogsaa' kom tll at om
fatte Brugen af ,;Aalestader"; m6n 
paa Grund af !lit Fiskeriet med de 
sidstnævnte Redskaber kan drives i 
en langt større Udstrækning end med 
Aalegaarde (nemlig til langt større 
Vanddybde), havde man troet herfor 
at burde fastsætte en Begrændsning, 
nemlig at den Fredningsret, der bør 

-tilkomme Bredejeren for hans Fiskeri, 
kun skulde gjælde det Redskab) som 

er udsat j umiddelhal' FOI,bindelse 
med Kysten, men derimod ikke de 

. _ Redskaber, som muligen saJttes i For
bindelse med det nærmest IJand ud
satte. 

I de af Mindretallet (7 Medlemmer) 
fremsatte Bemærkninger hedder det, 
at det er en Selvfølge, at Brugen af 
den i D. ll. 5-10e-4B j Overens
stemmelse med ældre Lovbud hjem
lede Ret "i det lange Tidsrum noget 
har forandret Karakt:er, hvilket synes 
at fremgaa af Forordningen ·af 17 50, 
der tillige omtaler Aaleruser; imid
lertid har en Højesteretsdom af 7. 
Maj 1873 givet Loven elen authentiske 
Fortolkning, at ingen Anden maa ud
sætte Garn - til Aalefangst paa saa
danne Steder, hvor Retten han ud
øves, selv' om Ejeren ikke har Ruser 
uds'at. Det er vist,derfor ikke muligt 
at indskrænke denne bestaaende Ret 
saitledes, at lilaH gauer private For
hold for riær; men da Aalegaards
fiskeriet kun benyttes fra noget hen
i Avgust til hen i November Maaned, 
skjønnes ikke rettere end at Fiske-: 
riet maa være frit til alle Tider, 
naar Ruserne ikke ere udsatte". 
Denne Tanke, som Mindretallet iøvrigt 
antog stemmende med selve Lovfor
slaget, gav' det et bestemtere Udtryk 
i et Ændringsforslag, der ved. Af
stemningen i Thinget blev vedtaget 
og ordret er optaget i Fiskerilovens 
§ 3, som den nu foreligger. 

Regjeringen optog nemlig i de i 
de' følgende Aar fremsatte Forslag 
til en Fiskerilov § 3 i den Affattelse, 
Folkethinget havde givet den i 1882 
med en mindre Ændring, der ved 
Behandlingen i 1888 blev udstemt. 

Det af FQlkethinget i 1887-88 
nedsatte U dvalg udtaler i sin Be
tænkning om Aalegaardsretten, at den 
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som bekjendt er af gammel Oprin
delse og i Tidens Løb noget har 
skiftet Karakter, idet den fra først 
af kun tilkom enkelte Grundejere, 
IlIen senere er gaaet over til en al
mindelig Ret for alle saadanne, samt 
paa nogleStederoc adskilt fra ved
kommende Grundejendom og ved 
Skjødning gaaet fra Mand til Mand 
ligesom enhver anden privat Ejendom, 
hvoruæst der henvises til den ved 
Højesteretsdommen af -7. Maj 1873 
givne ~ortolkning af - 5-10-43, 
hvilkeu Fortolkning dog for sall. vidt 
el' fra vøgen i IJovforslaget, som dette 
gaaer ud paa, at, naar Grundejeren 
ikke bruger sin Ret eller ikke har 
Ruser udsatte i Forbindelse med 
selve Aalegaarden eHer Aalestadet, 
maa Ellhver frit fiske, selv llled Aale
ruser, og, selv om Ruserne ere ud· 
satte, llla,a der dog fiskes llled frit
staaende Aalerllser, naar dette Fiskeri 
ikke udøves saa nær, at det skader 
førstnævnte Fiskeri. 

Et Mindretal j Udvalget foreslog, 
at ikke blot Ejeren, men ot;saa Bru
gere Il af Kystgrunden skulde have_ 
Ret til at sætte Aalegaarde, og at 
Retten for Fremtiden ikke maatte 
bortle.ies, hv:ilket Forslag Flertallet 
fraraadede SOlll stridende mod de al
mindelig fulgte Principe r for Ejen
dOlllsforhold . og som værende ikke i 
mindste Maade til Fordel for den 
menige };'iskerbefolkning. _ Forslaget 
forkastedes ogsaa af 'l'hinget med 40-
Stemmer mod 36, og Loven beholdt 
den i 1882 vedtagne Affattelse. 

Det synes mig af det saaledes All
førte med stor 'l'ydelighed at fremgaa, 
at Fiskerilovell ikke har havt den 
Tanke med Hensyn til Aa.leruserne, 
som F.orf. vil lægge ind i den. Fiskeri-

-loven har, hmd Aalegaardsretten an-

gaar, i Virkeligheden fulgt det a.f 
'Fiskeriudvalget af 1873 fremsatte 
Forslag at lade den hidtil gjældende 
Ret blive bestaaende, saaledes at den 
. omfatter saavel Aalerusestader som 
Aalegaarde, hvis det ellers er rigtigt 
at gjøre nogen Forskjel paa disse 
Redskaber. Kun i eet Punkt har 
Loven fraveget Udvalgets Forslag, 
idet den har forbudt Kystejerne at 
afhænde deres Aalegaardsret fra 
Grunden og saaledes gjort det umuligt, 
at der ved andre Kyster kunde op
naaes en saadan Ordning som den, 
der findes ved 0resundet, og som 
Forf. synes at give sit fulde Bifald. 

(Sluthrs.) 

I første Stykke af denne Afhalldling stod 
S. 92 2den Spalte L. 12"Vigtighetl", skal 
værp "Rigtighed"_ 

Kanalfiskeriet 

Som hekendt er Rødspættefiskeriet 
ikke uden Betydning for eu-Mængde 
Fiskere ved Limfjorden. Dette Fiskeri 
drives da ogsaa llIed stor Energi llled 
lovlige og vel ogsaa undertiden med 
ulodige Redskaber; Udbyttet er ikke 
ringe, hvor stort vides vel ikke be
stemt, vi ville anslaa det til· circa 
200000 Kr., en ret køn Kapital, der· 
let vilde kUllue fordobles, dersom 
Fiskeriet ved Lov var forbudt i Ty· 
borønkanalen for nogle Maaneder af 
Aaret, som nærmere skulle angives. 
Ifølge Iagttagelser af Hr. Dr. phil. 
Petersen, Forstander for den biolo
giske Station, synes vore indelukkede 
Fjorde .. lidet skikkede til Legepladser 
for Rødspætter, idet det hyppige Is
læg i Legetiden hhldrer Æggenes 
videre Udvikling. Da dette Forhold 
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'Utvivlsomt ogsaa. gælder for IJim~ 

fjord.en; maaRødspætten altsaa hoved
~agølig indvandre andet Steds fra; 
en saadan Indvandring finder i Virke
lignedelI Sted gennem Tyborønka
nalen og da navnlig i Maanederne 
,Marts og April. Enhver v11 kunne 
overbevise sig om denne Paastands 
Rigtighed ved pa,a en stille, solklar 
Dag j Baml at iagttage Pjordbunden 

.pau. de udsti'akte Sandgrunde ved 
Tyborøn, Agger o. s. v., man ril da 

.se en stor Mængde Slllaa og store 
Rødspætter baade Maals og ikke 
Maals, alle vendende Hovederne mod 
øst, øjensynlig i Færd Illed at ind
vandre .i Pjol'den : den mindste Be
'vægelse af Baaden bringer dem i Uro, 
Sandet mudres op og Illan ser dem 
fare hJsted. Lad os nærmere under
"Søge disse Rødspætter~ der nylig ere 
komne Kanalen ind, det er elendige, 

. magre ]'isk, i levende Tilstand noget 
bløde, kogte saa vantlede, at det er 
en tvivlsom Nydelse at spise dem, 
og tørrede skrumpe tie saaledes ind, 
.at Re bogstavelig kun bestaa 'af Skind 
iJg Ben. Man skulde nu ikke tro, at 
der var ret nUtnge Fiskere, der kunde 
have Lyst til at fiske en saadan Vare, 
men der er dog altid BogIe. Hvert 
Fomar i Indvandrings Perioden ligger 
der paa en Strækning af omtrent en 
Mil 20, 30 il 40 Baade ved Kanalen, 
frn hver Baad fiskes med indtil 24 
Nedgarn, del' sættes paa Kryds og 
.Tvers, saa tæt sammen og sall langt 
ind pall. Grunden, at det næsten 
skulde synes umuligt for ,en Rød
:spætte at ulldgaa dem og slippe ,ind 
i Fjorden. Hvad er saa Resultatet 
.af dette· Fiskeri? Var Fangstens 
Kvalitet ligesaa god som Kvantiteten 
:stor, llHtatte den kaldes glimrende, 
men som" anført Pisken er mager, 

n:eppe tjenlig til Menneskeføde. H V(>l' 

Baad vil maaske med heldigt Vejr 
kunne tage drea 10 Ol pr. Dag, 
paa enkelte Dage med roligt Havvejr 
og lidt Sø pall. Revlen endnu flere. 
Det var at vente, at en saa rig Fiske
plads som Kanalen \'ilde hidlokke 
en Mængde K \'aser og Opkøbere, 
lllen ingenlunde' og hvorfor?]'ordi 
enll\'er, der kender Kanulrødspæt
terne, ikke vil have dem, saalænge 
de kunnefaa andre ]'isk fra Pjorden,' 
de ere llled undre Ord en lidet søgt 
Handelsvare, og derfor blive Priserne 
derefter. Fjordkvaserlle møde' kun 
nødtvungne ved Kanalell,naar de 
ikke andet Steds kunne faa tilstræk~ 
kelig .Fisk, de byde da Piskerne fra 
50 Øre til l Kr. pr. Ol, ja Prisen 
kan undertiden gaa ned til 30 it 40 
Øre pr. Ol og i hvert Fald fordre 
Kvaserne, at Fisken skal sortere;;; og 
de sJUaa tages fra. Saa sejle Kva
serfie fra Havn til Havn og have' 
stort Besvær med at sælge dem, over
alt hedder det: "Kanalfisk kunne vi 
ikke bruge". Faa de endelig nogle 
solgte til Porhandlere, sall. blive de 
blandede llled gode ]'isk fra selve 
]'jorden, og Resten sendes til Steder, 
hvor Folk ikke ere vante t1l gode-

, ]'isk. l\1ed den frasorterede gaar det 
ilde til, den bliver kørt ind i IJundet 
og solgt for, hvad del' bydes og ender 
vel underti den i Svinetønden. Vilde 
det ikke være heldigst, . QlU dette 
Fiskeri ved 1-Iov blev forbudt i For
aarSlllU auederne? ]'aar Rødspætterne 
ved en saadan Indskrænkning af 
Fisketiden IjO\' til uhindret at slippe 
ind i Fjorden, saa vil ]'jordens rige 
Falma overalt yde dem rigelig Næring, 
salt at de inden ret længe vil kunne 
udvikle sig til en god Handelsvare, 
de ville da, dog ikke uden nogen 



Efterstræbelse, i I,øuet af 2 It 3 
:Maaneder ,'æve mt.aede hen mod 
Sillersle,', opna,a ØH Pris aJ:~ il, 4 
Kr. pr. Ol og noget senere i Livø 
Bredning ell Pris af ca. I) Kr~ pr. Ol. 

Tidligere falldtes i Bredningen Norfl 
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Jor Hvalpsund henimod Hannæs store 
fortræffelige Rødspætter, nu er det 
næsten en Saga; hel' er det selvføl
gelige ikke alene Kana,lfiskeriet, der 
bærer Skylden, mell ogsaa den uaf
brudte Forfølgelse under hele Van- . 
dringen; Hovedlllassen bliver dog 
fanget i Kanalen og dens nærmeste 
Omgivelser til liden 'Fortjeneste for 
et indskrænket Anta'! Fiskere og til 
stOl' Skade for de øvrige Fiskere. 

T. F. 

, Mindre Meddelelser. 

Dansk Fiskeriforenings Foredrags
møder. Dr. phil. C. G. Joh. Petersens 
Foredrag, det sidste i denna Sæson, 
havde kun samlet en ringe Tilhører
kreds, vel en 30 :Mennesker. Det 
interessante Foredrag, somaabenbart, 
~fter nedenstaaende Udtalelse, i høj 
Grad har vundet Fiskernes Bifald, 
vil ved Forfatterens Velvillie blive 
optaget her i Bladet i et af de første 
Numre. 

Undertegne~le "flere Fiskere",· 
som vare til Stede ved Doktor phil. 
PetersensForedrag "omRødspætte
fiskeriet i Kattegat", tillade os 
herved gennem Medlembladet at 
bringe Doktoren vor Tak for hans 
oplysende og belærende Foredrag, 
grundet paa egne praktiske U Ilder
søgelser. 

Vi samstemme fuldt ud med 

. ,',;. \ .. 

Doktoren i, at en Predningsbestem-' 
lIIelse n.ed Hensyn til dette Fiskeri, 
SOlU han pa,apegede, vilde "irke til 
Gavn baade for Fiskeriet og for 
Fiskernp i Længden. 

Vi. beklage, at ikke tiere af vore 
Kolleger paahørte "dette Foredrag, 
ligesom i det Hele taget at ikke 

" tiere af de nærboende J;'iskere oftere 
benytte T~ejligheden, 80111 "Dansk 
Fiskeriforening" med ikke ringe 
Udgifter byder dem til at samles 
i At rummeligt og prægtigt Ilokale 
for at høre deres Stands Interessel-
forhandlede. Flere Fiskere. 

Møde i Esbjerg.· Esbjer,q, den 
8 . .:\farts 1892. Det paa Fisker P., 
Villumsens Møde i Slutningen af f.M. 
nedsatte Udvalg for at søge dannet 
en lokal Fiskeriforening afholdt i 
Gaar Eftermidg.ag paa Hotel Spangs
berg et }løde med Fiskerne og de 
herværende Fiskerivenner. Proprietær' 
P. Breinholt dirigerede og gav Ordet 
til }j"'iskeeksportør Thomsen, der, efter
at have forudskikket nogle orien
terende Oplysninger om "Dansk Pi
skeriforening" , hvori jo den paa
tænkte lokale Forening skulde op
tages som Led, oplæste Lovudkastet 
for den eventuelle ny E'orening, hvor
efter dette sattes under Afstemning 
Paragraf for Paragraf. Foreningen, 
der blev· kaldet "Fiskeriforeningen 
for Esbjerg og Omegn", har det For
maal at virke til Fiskel'iets Fremme. 
Den optager som Medlemmer saavel 
Fiskere som Ikke-Fiskere (Fiskeri
venner) ~od et aarligt Kontingent 
af mindst' 2 Kr. for orqinære og 
mindst 50 Kr. en Gang for alle for 
overordentlige Medlemmer. Forenin
gen søger at optages som Led af 
"Dansk Fiskeriforening " . Bestyrelsen 
bestaar af 5 Medlemmer, hvoraf de" 
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2 kunne være Ikke-Fiskere. Besty
relsens Formand vælges umiddelbart 
af Generalforsamlingøn, der afholdes 

, i hvert Aars .Tanuar Maaned. Med 
nogle faa uvæsentlige Ændringer ved
toges' Loyudkastet enstemmig og For
'eningen erklæredes' dannet. Mødet 
..overværedes af 30 Personer, hvoraf 
de 27 indmeldte sig som Medlemmer 
straks. 

Til Bestyrelse valgtes: Fiskeeks~ 

portør Thomsen (Formand), Proprie
tær P. Breinholt, Fiskerne Ole J, 

,Ch1'istiansen, J. Heide Sørensen og 
Enevold (J. A. Petersen; til Revisorer 

'valgtes: Fisker Jens Johansen og' 
Købmd. Ham Friis Nielsen. 

Den nyvalgte Formand udtalte det 
Haab, at endnu mange flere Fiskere 
og Fiskerivenner vilde slutte sig. til 
"Fiskeriforeningen for Esbjerg og, 
Omegn" som Medlemmer og takkede 
Forsamlingen for den Tillid, der ved 
denne Lejlighed var vist ham. Der
efter hævedes Mødet. 

Saavcl denne Forening SOffi "Hornbæk 
Fiskeriforening" ere senere optagne i 
" Dansk Fiskeriforenillg" . ' 

Snekkersten, d; 20. Marts 1892. 
Det er fremdeles megetdaarligt m{ld 
Fiskeriet i Sundet, og det synes, som 
der ikke mere eksisterer Torsk, hvor
for Fiskerne herfra da' ogsaa fuld~ 
stændigt have opgivet Torskefiskeriet 
for denne Vinter. Fiskeriet med Garn 
efter Fladfisk drives af de allerfleste, 
men giv'er et meget ringe Udbytte, 
fordi Fangsten, som i Reglen er lille, 
kun bestaar af Skrubber og Sletter, 
for hvilke hel' kun betales 25-50 Øre 
Snesen; Rødspætter er' heJ: saa faa 
af, at de godt kan lades u(]e af Be
tragtning. Det er ikke underligt; at 

. Prisen paa Fladfisk er saa lav, thi 
da det er en daarlig Hundelsvare, 

som det ikke kan betale sig at sende 
til Københ~vn, maa den afsættes dels 
i Hl:'lsingør ved Fiskerkonerne, dels 
til Lan'dhandlere. Da alle ere hen
viste til dette Fiskeri, hvorved altsaa 
dog fanges en Del, bliver det noget 

, besværligt at faa' Fisken afsat, i al 
Fald til nogenlunde ordentlige Priser . 
Desuden har Isen og det stormfulde 
Vejrlig lagt store Hindringer i Vejen 
for Fiskeriet, saa mange ikke alene 
have faa.et ramponeret Garnene, men 
enkelte have endogsaa ganske mistet 
dem. Bundgarnene kunne. ikke komme 
ud, fordi Isen her ogsaa stiller sig 
hindr~nde, hvilket er saa meget mere 
beklageligt, som her i længere Tid 
er sporet Sild i Sundet; saaledes 
fangedes i en gammel Aaleruse for 
nogen Tid tilbage ca. 3 Ol Sild, 
hvil~et forøvrigt el' noget temmeligt 
enestaaende. M~atte derfor Vinden 
snart gaa om til Vast, saa den For
ska~sning af Grødis, som ligger 
sammenpakket la.ngs Kysten, kunqe 
forsvinde og Bundgarnene komme ud. 

Fem unge Fiskere, som alle ere 
bosiddende i Snekkersten, ville i Aar 
forsøge Fiskeri ved "Albuen". Me
ningen er at fiske efter Aal, Rejer, 
Rødspætter og hvad der forøvrigt 
Illaatte være. Forskellige Redskaber, 
saasom Vod, N ed~arn, ftuser, Ulk osv., 
medbringes, og der vil blive gjort 
grundige Forsøg i forskellige Ret
ninger. Fartøjet, som skal benyttes, 
er en Kvase, som en herværende 
Fiskehandler fornylig har købt i Gille
leje, og SQUl tidligere har været be
nyttet til Fiskeri i Kattegat. Der er 
vistnok flere andre Fiskere, som ønske 
at forsøge i samme Retning, hvorvidt 
det vil lykkes er endnu tvivlsomt, dels 
fordi de andre her hjemmehørende 
K vaser ikke ere ri~tig hensigtsmæssige 
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til dette Fiskeri, dels ogsaa fordi de 
Redskaber, som skal benyttes, ere 
temmelig kostbare at anskafl·e. 

Det var meget ønskeligt, om dette 
Forsøg vilde give et tilfredsstillende 
Resultat, saa mange ahore Øresunds
fiskere, som med bedste Villie, lIU 

intet kan fortjene hjemme, ad den 
Vej kunde skabe sig noget bedre. ' 

I. x. 
Fra Ulfsund. I Farvandene hernede 

'er 'der i Februar væsentligst dreven 
Aale'stangning; dog har enkelte Fi
skere' havt nogle faa Ruser ude efter 
Geddet uden synderligt Udbytte. 
Aalestangeriet har, naar Vejret var 
godt, været ret tilfredsstillende, men 
Aalen' er jo ikKe altid lige let at 
stange, ' fOl'lllodentlig alt eftersom den 
sidder højere eller dybere iBunden. 

Vejret' har' været meget ustadigt 
med Storm og Is og kun enkelte Dage 
hav~. vi' htj,vt godt Strand vejr. Bund
frosten har væ~et slem og vistnok 
gjort stor Skade paa .E'iskebestanden, 
navnlig natui'ligvis paa de Sorter, der 
opholde slg paa det grundere Vand. 
,Flere Gange er Sundet bleven helt 
tillagt paa mindre end 24 Timer med 
opskydende 1{ravis. 

I 'Bandbolmsvandet er Fiskeriet 
denne Vinter helllsse1t; en god Aale
stanger har højst kunnet skaffe sig 
2-.3 Pd.Aal om Dagen, og det var 
endda Smaafyre, hvoraf der gik ca. 5 
paa et Pd. Der har været gjort For
søg med Kroge og Ruser efter Torsk, 
men heller ikke dette Fiskeri har 
været lønnende. 

Frederikshavn, d. 20. Marts 1892. 
I Begyndelsen aIUgen havde vi saa 
godt som alle Kutterueinde paa 
GruiHI af stærk østlig Storm;' men i 
Midten af U gen bedredes Vejrfor
holdene sall. alle Fiskerne igen kunde 

optage deres Gerning; omend det 
endnu fryser om Natten heroppe, saa 
er Solen nu saa :kraftig, at Isen ej 
mere kan hindre Fiskeriet. Fiskerne, 
der drive Rødspættefiskeri fra Smaa
baade Nord for Skagen, have igen 
havt . et nogenlunde godt Udbytte, 
Fisken har vejet fra 12--15 Pd. pr.~ 
Snes' og er betalt paa Stranden med 
P/2~-2 Kr. Snesen. Sønden for 
Skagen har der ogsaa været en Del 
Fiskeri af Rødspætter, nien af mindre 
Kvalitet, Fangsten er f.or Største
parten afsat til svenske Dæksbaade, 
der e're afsejlede til Gøteborg, noget: 
er ogsaa ankommet hertil pr. SkagellS
banen. Paa Herthas Flak er -der i 
de sidste Dage fisket ret godt af vore 
Kuttere, som for det meste have solgt 
del'es. Fangst til her hjemmehørende 

, K vaser, som ere afsejlede til Kri
sti ania med L,asten; Prisen har vær~t 
ca. l Kr. 35 Øre pr. Pd. Fisk vej
ende fra 10-12 Pd. Snesen. Norden 
for Hirtsholmene er der fisket e~ be
tydelig Del smaa Rødspætter, vejende 
{ni. 9-10 Pd, Sne~enl. betalt med 
l Kr. pr., Snes. Paa Trillegru:!l,den 
ved Læsø hal' Fiskeriet ogsaa været 
godt, og Fisken derfra hal' været af 
noget større Kvalitet . end anden i 
Kattegat fangen Fisk, den har vejet 
fra 12-15 Pd. Snesen og betaltes 
her med fra ~ Kr. 50 Øre til 2 Kr. 
25 Øre pr. Snes. I Farvandet omkring 
TrindelensFyrskib have ca. 10 Kuttere 
drevet Tungefiskeri, men Resultatet 
er endnu ikke kendt, da de færreste 
ere komne ind, de have imidlertid 
havt en ret god Fangst, Prisen er 
falden noget, der betales nu fra 

'70-90 Øre pr. Pd.; fra samme Plads 
er indbragt en Del Ising og Sletvar, 
betalt med fra 10--15 Øre pr. Pd. 
Kullerfiskeri{lt fra herværende Smaa-



baade el' nu at betragte som ophørt, 
men der har begyndt at vise sig (in 

Del Torsk, der er ide sidste Dage 
indbragt ca. 2000 Pd. her, Prisen 
har. været fra 8-10 Øre pr. Pd. 
Derha~ funden en Del Hummertil
førsel Sted pr. Dampskib fra Kri
stianssånd, Prisen er vedblivende høj, 
ca. l Kr. 70 Øre pr. Pd. I Ny og 
Næ kommer der endnu en Del Kasser 
Sild fra Sverig,' men det maa nu snart 
være helt forbi med Sildetilførslen. 

lU 

Gilleleje, d. 15. Marts 1892. Siden 
min sidste Meddelelse af 27. Februar 
er hertil" af de stedlige Kvaser i~d
ført: 

375 Snese Rødsp'ætter 
f?951 Pd. Tunger., . 

242. Pd. Pigvar . ,. . 
574 Pd. Sletvar .. , 

il 80 øre. 
a 85 
å 50" 
a 10 

Mindre Partier til lignende Priser 
ere tilførte af fremmede Fiske're. 

L. 

, Bek:e:o..dtgørelse 
.for Fiskerne i Nordsøen og Skagerrak~ 

Kano'Qbaaden .,Guldborgsund" in.dtager Station i Nordsøen og Skagel'l'ak 
i Slutningen af Marts Maaned, for paa dansk Søterrito't'ium at paase,at 
Statens Højhedsret· respekteres og for særlig der at yde danske FiskereBe
skyttelse mod ll1ulige Overgreb af fremmede Fiskere, samt for udenfor Sø
tet'ritoriet paa den danske Stats Vegne a t udføre det Tilsyn, som i Følge 
Overenskomsten i Haag af 1882 er tillagt de kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales for Tilkaldelse 
i Søen at anv~nde de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. l angivne Sig
naler og ellers at sende Medd~lelsetil Skibets Poststation "Esbjærg". Klage 
over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes med Anven~ 
delse af de trykte Blanketter, som' uden Godtgørelse udleveres Fiskerne fra 
Strandkontrollører (Toldopsynet) eller Strandfogeder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen og Skagerrak i Marts 1892. 

Postadresse "Esbjærg" . de Fine ·Skibsted. 
Chef. 

Altona Fiskeauc'tion . 
.Johann (Johrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Co hrs. Dansk Correspondan~e. 

Bundgarn til Salg. 
Tre Bundga;n med Pæle og alt Tilbehør, er til Salg ved Henvendelse 

til H. Petersen, Sevedø pr. Skelskør. 

ø. RREDYNGEL Yngel af Laksørred 10 Kr .. Forelle 12 Kr., Rhln
. . • laks 15 Kl". pr. 1000 Stk. faas i indeværende For-

aai fra HobroUd1l:læknings8.nstal ved sna.rlig Henvendelse til Ca.nd.}lolyt" Ble, Hobro. 
# '. • 
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Kunerkurve, . berg, for Dansk Kommi~sionshus Caæohu samt C8l'bolinanm, 
100 Pd. Fisk med Is a for . sidstnævnte bedste Conser-
~O ~r~tf:; pl~~L~tgk:;: Fisk og HnDlm~r. ve'rhlgsmiddel for F.artejer 

av s L d . G" ogaltTræværkmodVeJrligets 
VILH HOLST'S U Wlg run, Indflydelse anbefllles. Priser og . . .' . I 78, Nelm' WaU; Ra.burs. ., Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 
PIIBplantag~ og Kurvøfabrlk. moiltallorSen<lingor til Forbandlinll . Ad Goeckep . 

ElI l d K ," d St I Prompte Afl'Ogning. Danøk Kone" • . , . e y ve o ·"n • .pondnn ce. Prima Referencer. KJebenhavn K. Herluf Trolleag. 6, 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H. KC>SER, 

Beediget Fiskeau.ktionator. 
Telegram-Adresse : Laxktlser , Håmbu:rg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
. Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenbavn K, . " 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Plecer, Værker, og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile. Tryksager og LeJligheds
sanl'e i omhyggelig TI dførelse til billige Priser. 

f 

~~'i2Sæ.s'æ.5:i'i!!!.5i~. 

Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ~ 
. Gl. Strand 30. KJøbenhavn . K. 

Reieruser og Relerader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter B .. tilling. Li .. , .. " Flaadt",,, Oat",", Ga ... .. mt oll. Mdro til :. I':::. -J hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. \ . 
Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. . 

WILH. HINRIC.HSEN, Eckernførde, 
modtager Kommissionssendinj;er af Røda,pætter, grønne Sprot, Sildm. m. 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks eftel: Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. -.,..- Prima Referencer. 

Udsalg af: Sejld-ug . 
. Ingen J1ellemhandlere,lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

ulds8ejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykø.b.ing. p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke
ligt billigt. 

Underø.eg selv Sa
'I'en, skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes frit 
med Priser. 

Bediieret al cand. mag. B. PORtlelt. - TrYkt hOl Fraflt, CAN8ttreu. København. 



Nr. ta. at. Marts. t892. 

:!.d:eCi1e:n:::l.sola.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optage~ ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/, Sides lirede; for staael1dc Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

l:ndhold: Generalforsamlingen.- Om Aalegaards
retten. Fiskerie!.i j.~R1Jjerg Tolddistrikt i 1~91. -
EsbJerg som FiskeplarlB. - Jlfindre Meddelelser. -
Bekend tgørel •• r. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 11 Stuen, Cl' aabeut fra 9-11. Redak
tøren af l\ledlem~bla<let træffes desuden i 
Alm. 5-i Svanholmsvej 10, 1. S. . 

Modelsamlingen, Skt. Anmcplads 10 St. 
o. G., er aabel1 Lørdag og SØndag 11-2, 
i Februar og Marts <log kun. om Søndagen. 

Generalforsamlingen. 
Foreløbigt Referat. *) 

Rl. 91/2 samledes Bestyrelsen og 
Bestyrelsesraadet i Koncertpalæet til 
det i Lovene foreskrevne "lukkede 
Møde". Efter at Pt'æsidenten havde 
budt velkommen, indledede Herreds
foged Newnauu, Ijøg~tør, en Diskus
sion om følgende Spørgsmaal: "Bør 
eu Revision af Lov om Fiskeriet j 

Danmark af o. April 1888 forberedes 
og bør i saa Fald 'Dansk Fiskeri
forening' tage Sagen op som et !lf 
sine Formaal?" I den lange og grun
dige Forhandling deltog D'Hn. Fisker 
R.Nielsen,Skalø,Toldkontrollør Stub, 

"') Stenografisk Resultat vil i Aar blive 
optaget i de følgende Numre af Med
lemsbla.det. 

Stmndfoged Hmtsga/wd, Konsul Ber
thelsmt, Grosserer Pritsche, Pro
prietær Lcwaetz, Højesteretsassessor 
][ouricr og Kapt. i Flaaden Drcchsel. 
Da !lUe vare l'nige om; .at en Revision 
nø(h-endig lllt,atte komme engang 
inden særdelps lang Tids Forløb, fore
slog Indlederen ved en Resolutioll 
at opfordre Bestyrelsen til !lt. pa!l
tage sig forskellige \'ed Forberedelsen 
af en fremtidig Revision nødvendige 
og gavnlige 1!'or!lrbejder. Efter at det 
var overdraget Bestyrelsen i Forbin- . 
delse med Herredsfoged Neumann at 
overveje Ordlyden !lf en saadan Re
solutioll. der burde forelægges den 
orden-tli ge Generalforsa mling, hævedes 
Mødet. 11 rorefter mali styrkede sig 
til de; kommende Strahadser ved en 
Jl'rokost .. 

Til den ekst1'aOt'dinære General
forsamling, der sattes KI. 1 P 12, var 
mødt 9 Medlemmer af Bestyrelsen 
og' 18 !lf Ra!ldet, og da endvidere 
10 vare repræsenterede ved Fuldmagt, 
var Generalforsamlingen beslutnings
dygtig selv i Spørgsmaalet om Lov
ændringer. 

Efter at Højesteretsassessor Mou
rier var valgt til Dirigent, mindedes 
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Præsidenten Grosserer P. Bech, der 
i Aarets I~øb . var afg~aet ved Døden. 
Forsamlingen' sluttede sig til Præsi
dentens Ord ved at rejse sig. 

DirigentelI moti,'erede I~ovændl'ill

gerne,sOIll l'fter nogen . Diskussion 
vedtoges med ellRedaktionsforn,ndring 
af § H, med Udeladelse al Ordene 
i "JtJndring€'n til ~ 4- . • • "naar 
Dirigenten skønner, at Tiden tilsteder 
det" . . . og med Biheholdelse af 
~5 i sin oprindelige Hkikkelse. Efter, 
Vedtagelsen af disse Lovændringer 
falder altsaa det lukkede Møde bort, 
de lokale Fiskerforeningel' kUllne, for
Sitavidt de tæUe :~O Medlemmer, sende 
Hn stemmeberettiget Deleger{·t til 
"Dansk Fiskeriforening"s General
forsamlinger, og dl' delta,ge i Valget 
:tfBestyrelsesrlta der med en Stemme 
for hver 10 Kr. og ()\'erskydend~ Del 
af 10 Kr., de yde i Kontingent, alt
Sita m~d H Stemmer fol' 25 Kr., lige
som. disse .b'ol'eningers Formænd 
kunne \'ælges til Bestyrelsesraad for 
vedkolIlmende Amt: endelig er den 
15. Februar sat som fast Termin for 
Illdspn(leisen af Diskussionsælllner og 
andre .b'orslag til Behandling paa 
Generalforsamlingen. 

Efter en lille Pavse blev den.o/'di
nære Generalforsamling sat ca. K], 
11/1' Højesterets:lF>sessor jJ{ouTiei' 
valgtes til Dirigent. 

Ef te!' at Kassereren, Grosserer 
J[utlck, havde forelagt Regnskahet 
og Medlemsfortegnelsen og Decharge 
ml' gi\'et fol' Regnskauet, oplæste 
Pt'æsideuten' den paa det lukkede 
Møde vedtagne nesolution: "General
forsamlingen heslutter at henstille 
til Foreningens Bestyrelse at søge 
oplyst om ikke mulig en Revision af 
Fiskerilbven bør forberedes, særlig 
ved at fremskaffe Udblelser i sall 

Henseende fra Landets forskellige 
Egne. " Denne Resolution hlev en
stemmig vedtagen. Derefter ble\'. 

, Dagsordenens Nr. a og 4, "Virksom
heden i 1891 og Virksomhedsplanen 
fol' 1892", gennemgaaede Punkt for 
Punkt, idet der hist og her fremkom 
nogle Bemærkninger og nu og da 
førtes en lille Diskussion. 

Overretsprokurator Leth hragte 
under Forsamlingens Tilslutning Be
styrelsen en Tak for dens Virksomhed. 

De afgaaende nevisol'er, D'Hrr. 
Grossererne Luna og Thielema,nn 
SH,lI1t de afgaaende Bestyrelsesmed
lemmer, Præsidenten, Kapt. i Flaaden 
Bojcsen og Fisker riUumsen samt 
Hr. Tit. Brøllltum af Frederikshavn, 
der af Bestyrelsen \'ar foreslaaet som 
nyt Medlem i afd. Grosserer Beehs 
Sted og som alt i nogen 'I'id havde 
fungeret, valgtes alle med Akklama
tion til nt indtage deres respektive 
Pladser. 

Derefter fulgte en meget interessant 
Diskussion "om Fiskerihavne paa 
,Tyllands Vestkyst", indledet af Konsul 
Berthe/sen, Ringkøbing; den fik særlig 
Interesse derved, at Ingeniør Zahrt-. 
manll holdt et Foredrag, belyst ved 
Planer og Fotografier, om ,,0havnes" 
Amendelighetl . og Fortrin. Diskus
siOllen, hvori bl. a. deltog Grosserer 
P1'itsche, Kaptejll Bojesen, Kaptejll 
DTl'chsel, Kousul Paln'1ciu,:<, Fisker 
G 1'I'ltl:ol/(um og KOlltroll~Jr Stub, og 
SOHl ikke alene drejE'de sig om det 
foreliggende Spørgsmaal, men ogsaa 
kom ind paa vore Fiskeriers Stilling 
og mulige Udvikling, sluttede med, 
at følgende af Konsul Berthelsen 
foreslaaede Resolution vedtoges en
stemmig: "Bestyrelsen for 'Dansk 
Fiskeriforening' anmodes om at rette 
en Opfordring til Bestyrelsesraadet 



paa Jyllands Vestkyst om at træde 
sammen i' et lille Udvalg for at for
mulere, hvad der kan tale til Gunst 
for en Havn, hvert Bestyrelsesraad 
i sit Distrikt." 

Konsul Berthelsen holdt derefter 
et Foredrag "om Grænsen mellem 
Hel- og Halvdæksfartøjer" , som han 
forVestkystensVedkommende ønskede 
nærmere præciseret og bragte "For
sikringens" Bestyrelse en Tak for, 
hvad den til Dato, havde udrettet. 

Efter at Gros~erer Vilh. Petersen 
havde lovet at Forsikringens Besty
relse skulde tage Spørgsmaalet under 
Overvejelse med al mulig Velvillie, 
indledede Konsulen endelig det sidste 
Punkt paa Dagsordenen: "om Fri
givelse for Told paa Fiskekurve" . 
Strandfoged Hausgaard udtalte sin 
Tilslutning til Konsulens Klage over 
de for Eksportørerne uheldige For
hold, og Generalforsamlingen vedtog 
derefter at anmode Bestyrelsen om 
til GeneI:aldirektoratet for Skatte
væsenet at indgaa med Andragende 
om, at der maa blive indrømmet 
Fiskeekspørtørerne en lignende Læm
pelse som den, der finder Sted ved 
Frigivelse af Told paa Salt. 

KI. 4,37 hævedes Generalforsam
lingen, hvorefter Konsul Berthelsell 
bragte Dirigenten en Tak, hvortil 
Forsamlingen sluttede sig ved at 
rejse sig. 

KI. 5 samledes lllall ved en Middag. 
Præsidenten talte her først for Drs. 
Majestæter Kongen og Dronningen 
og takkede senere I~denrigsministe
riets Konsulent i Fiskerisager, Hr. 
Kaptejn i Flaaden D'I'echsel frir den 
Interesse, han stadig viste "Dansk 
Fiskeriforening", hvorefter Kaptejnen 
talte for Foreningen og udbragte et 
Leve for Præsidenten. Senere fulgte 
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Talerne iøvrigt Slag i Slag, og den 
fornøjeligste Stemning herskede lige 
til man skiltes hen paa Aftenen. 

Om Aaleg~ar~sretten efter 
D. L. 5-10-43 og Fiskeriloven 

af 5. April 1888 § 3. 
.Af Højesteretsassessor Mourier. 

Manuskriptets Retskrivning er efter Forf.1 Ønske 
bibeholdt, 

III. 
N aar Forf. anker over, at Fiskeri

loven bruger Ordet "Aalestade" i 
Betyc!ning af et Fiskeredskab eller 
vel rettere af en Fiskeriindretning, 
medens det sprogrigtigt kun I skal 
kunne betegne det Sted i Søen, dei· 
er indtaget eller erhvervet til lJ d
sætning af Aaleredskaber, . da troer 
jeg, at det vil frelllgaa af, hvad oven
for er fremstillet, at Forf. ikke har
Medhold i Sprogbrugen. J eg skal 

. derhos tillade mig at henvise til Ordet 
Bistade, der maaske nok' engang har 

. betegnet ikkun det Stade eller det 
Bord, hvor Bikuben hensættes til Brug 
for Bierne, men nu benyttes til at 
hetegne deu hele Bikube med Indhold. 
af Bier, V ox og Honning, saaledes 
at der endog aldeles sees bort fra 
Bordet eller Stadet, hvor den staaer. 
Hvad derhos Udtrykket "fritstaaende 
Aaleruser" angaar, da synes mig ikke, 
at dets Forstaaelse kan volde nogen 
Vanskelighed og Tvivl, og at det 
derfor er ubilligt at hebrejde Lov
giveren, at han har brugt det. Det 
betegner en Aaleruse, der ikke ved 
en Rad eller et Gjærde er sat i For~ 
bindeise med Kysten eller med nogen 
Aalegaard. U anseet at dens Forlllaal 



er at fange Aal, er det altsaa dog 
tilladt at udsætte den udfor Anden
mands Grund, naar den ikke sb,der 
Fiskeriet llled de af denne uds:1tte 
Aalegaarde og navnlig altsaa ogsaå, 
niar Grundejeren slet ikke selv ved 
Aalegaard tisker efter de forbidra
gende Aal. T.mægsordet "fritstaa
ende" medfører, at der ikke kan være 
Spørgsmaal om, at Tilladelsen i den 
paagjældende Sætning skulde strække 
sig til Udøvelsen af et egentligt Aale
gaards- eller Aalestadetiskeri 'udfor 
Andenmands Grund, selv Olll Grund
ejeren ikke driver saadant. Videre 
end til "fritstaaendeAaleruser" kan 
der udefl Grundejerens IndrøllllllPlse 
ikke gaaes. 

Ligesom Forf. glæder sig ved flt 
~ntage, at det ml' Fiskerilovens Me
ning vel at bevare Aalegaardenes 
Eneret, men at ophæve denne for 
Ruserne, overalt hvor saadan Ret 
fol' disse ikke Illaatte hvile paa særlig 

'Adkomst, saaSOlll i de lllatrikulelwle 
Stader i Øresund, saaledes synes det 
at være Forf. Mening, at den hele 
Aalegaardsret helst burde afskaffes 
og det paagjældende Aaldiskeri gin's 
frit: Og han mener, at dette lettelig 
kunde gjøres. "Aalt'gaardsretten" , 
siger han, "er en Rettighed givHIl ved 
Lov og til at ophmve ved Lo,-; den 
er i saa Henseende ganske forskjellig 
fra' den Ret, hvormed de matriku
lerede Stader i Øresund ojes, idet 
(lisse Stader ere Ejendomme, som 
ifølge Grundlovens S 82 kun kunne 
fordres afstaaede mod fllld Erstatning 
red Expl'opriation, mUlr !:iaudant tje
ner til det almindelige Bedste" (S. 52). 

Det el' neppe gaTlske rigtig1, at 
Aalegu,a,rdsretten er en Rettighpd op
rindeligt "given "ed en LQ\'" , i hvert 
Fald efter hvad der hidtil er mig 
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bekjendt om denne Ret. Den nævnes 
'først i Christi;tn IIl.s Haandfæstning; 
men det synes mig ikke troligt, at 
det her skulde være en ny Ret, S01l1 

Rigsraad og Adel lod sig give eller 
gav sig selv ved Haandfæstningen, 
og det saa meget mindre som der 
netop i den paagjældende Artikel 
henvises til, hvad de have havt i 
Arilds Tid og "besynderligen i Kong 
Hans's ~'id". Det synes mig rimeligst 
at antage, at Aalegaa.rdsretten er 
dannet af Sædvanen gjennem lang 
Tids Skik og Brug, støttet ved de 

>' med dette Fiskeri forbundne Omstæn
digheder, og at den saaledes bestod 
som en anerkjendt Rettighed, da den 
kOllI ind i Lovgivningen. 

lIen hvorledes det nu end hermed 
forholder sig, er det sikkert nok, at 
on Lov kunde hæve denne Ret og 
gi ,'e Fiskeriet efter den blanke Aal 
frit. Et andet Spørgsmaal er det 
imidlertid, om dette vilde være ret
færdigt uden Iagttagelse af Besteru
lllelsen i Grundlovens § 82, og Olll 

det vilde være fornuftigt. 
Forf. mener, at Grundejeren har 

AalegaarHsl'etten, uden at den har 
kostpt hum Noget. tf a, hvis Loven 
oprindeligt har skjænket Grundejerne 
Retten uden herfor at tage noget 
Yederlag af dem, saa have de op
rilldelige Aalegaurdsejere havt Rettig
heden gratis. Men det er længe siden, 
at de ere døde, og det er ikke godt 
at see, hmrledes de nuværende Ejere 
skulle have fMet Rettigheden for 
Intet. Det el' jo dog ellers ikke det 
Almindelige i Handel og Vandel at 
faae Noget for Intet, og at Aale
gll<lnlsretten, i hvert Fald paa ~llange 
Steder, el' en værdifuld Ret, kan da 
vel ikke benægtes. .T eg har kun en· 
Gang personlig taget Deel i Hande 



om en Ejendom med tilliggende Aale
gaardRfiskeri, men i dette Tilfælde 
maatte Kjøbt>ren virkelig betale Ret
teu, idet ban vel omtrent for Ejen
dommen gav dobhelt saameget som 
den var værd som Avlsbrug alene 
betragtet, og jeg er sikker paa, at 
Kjøberen vilde hlive økonomisk rui
nel'et,bvis Aalegaardsretten toges fra 
bam og Aalefiskeriet gaves frit. ,} eg 
tænkt>r, at det er gaaet omtrent lige
saadan til ved andre 'Handel er om 
Ejendomme med Aalegaardsret, og 
da Fiskere ofte llled dyre Penge leje 
Aalegaardsfiskeriet af Grundejerne, 
kan den kyndige Fisker ikke med 
Rette omtale Aalegaardsretten som 
en værdiløs Rettighed, der kan faaes 
for Intet. Den er kjøbt og betalt af 
alle nuværende Ejere, og, om der 
end ikke svares nogen Skat af Retten 
til Staten, saa undlade sikkert' ikke 
Communerne at tage Hensyn til den, 
naar der skal lignes Skat efter For
mue og Lejlighed. 

Da nu Grundlovens § 82 ikke kan 
forstaaes saaledes, at dens Beskyt
telse hlot skulde komme Ejendomsret 
over Gjenstande, der kunne besiddes, 
tilgode, men Beskyttelsen ma'a ud
strækkes til alle velerhvervede Rettig
heder, saa tør det sikkert ventes, at 
Lovgivningsmagten ikke uden videre 
vH berøve Grundejerne ved Havet 
deres engang erhvervede Rettighed, 
men i hvert Fald kun efter Reglerne 
for Expropriation. Og om her fore
ligger nogen Anledning til en saadan 
turde være meget tvivlsomt. 

Den egentlige og i alt Fald den 
væsentligste Grund til Indførelsen af 
den udelukkende Aalegaardsret for 

. Kystejerne er vistnok den samme 
som den, Forf. anfører som den rime
ligste Grund til Indretningen af de 

117 

matrikulerede Stader Øresund, 
nemlig at bringe Orden til Veje ved 
Fiskeriets Udøvelse, hvilket kun kunde 
opnaaes derved, at Fiskeriet overlodes 
til enkelte bestemte Personer, medens 
Fremmede holdtes borte. Det maa 
her vel erindres, at Gjenstanden for 
Fiskeriet er den Aal, der paa en 
bestemt kort Tid af Aaret kommer 
vandrende forbi vore Kyster, dragende· 
fra Syd og øst imod N ord og Vestr 
og som maa fanges paa denne sin 
Forbivandring, om man vil have den. 
Thi den vender ikke tilbage; naar 
den først er kommen forbi, og den 
er ikke til at fange, naar den er 
kommen ud iKattegattets eller Vester
havets Dybder, ligesom den heller 
ikke synes at være til at tage paa 
andre Steder eller pan anden Maade 
end under Kysterne ved Ruser. Det 
er da en Kjendsgjerning, at den 
blanke Aal saa at sige aldrig fanges 
ved andet Fiskeredskab end Aale- , 
gaardene. Nu 'gjælder det dog vel 
om Aalen ligesom om andre Fisk, 
at der hører en vis Listighed til at 
fange den; man kan skræmme den 
bort fra sit Fangeredskab i Stedet 
for at lokke den ind deri, naar man 
opstiller det urigtig eller hærer sig 
ubehændigt ad. Aalen kan gaauden
for Ruserne; i maanelyse N ætter 
fanges jo ingen Aal i Aalegaardene, 
og det er vel, fordi Aalen da gaaer 
længere borte fra Kysten paa dybere 
Vand. Dette kunde den ogsaa skræm
mes til ved Forstyrreiser, der møde 
den paa dens sædvanlige Vej. 

.Jeg skal tillade plig at anføre nogle 
Sætninger af en Skrivelse, som det 
i 187'3 nedsatte Fiskeriudvalg i De
cember 181:1,0 indsendte til Indenrigs
ministeren for at imødegaa forskjellige 
Anker,der vare fremkomne mod dets 



Lovforslag, deriblandt OgS3tl. mod 
dettes Bestemmelse .om Aalegaards
retten. Det hedder her med Hensyn 
til dette Fiskeri; "Det er en Følge 

. af de ved dette stedfindende Forhold, 
at der, for at det skal lykkes, maa 
være en passende Afstand luellem de 
forskjellige Aalegaarde paa samme 
Kyst, og at der ikke ved Anbrin
gelsen af andre Fiskeredskaber foran 
eller ved Siden af Aalegaardene maa 
lægges Hindringer i Vejen for, at 
Aalen kan gaa i Rusen, eller bringes 
Forstyrrelse i Aalenes Gang. Denne 
Omstændighed er vistnok Grunden til, 
at Retten til Fiskeriet er knyttet til 
Ejendomsretten over Kysten, hvad 
enten nu Kystejeren er Godsejer eller 
Husmand, og pall. de Steder, hvor 
Aalegaardsfiskeriet er af Betydning, 
har ogsaa forlængst ved Skik og Brug 
dannet sig en Ordning og Fordeling 
.af Aalestaderne efter Kystens særlige 
Forhold, for at der kunde afvindes 
Fiskeriet det størst inulige Udbytte 
. . . Aalegaanfsfiskerjet kræver en 
vis fast OrganisatiOIl for at bestaa, 
j. hvilken Henseende ogsaa vel llIua 
erindres, at det medfører ikke nbe
tydelige Udgifter til Redskaber, Pæles 
Nedramning o. s. v. og overhovedet 
e~ et temmelig kostbart ~'iskeri, og 
.at det ingenlunde kan taale, at 
Fiskerne kappes om at faae første 
Plads deri. Dersom dette Fiskeri 
derfor gives frit, er det at forudsee, 
.at ~'ølgen bliver, at det ~let intet 
U dbytte giver; Aalen vil blive for
styrret i sin Gang og slet ikke gaa 
i Ruserne. Selvom Staten derfor vil 
expropriere denne Ejendomsret, hvad 
forøvrigt turde blive en temmelig kost
bar Sag, vilde det ikke gavne de 
fattige ~'iskere meget; der er kun 
liden lJdsigt til,at de ville faae de 
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Aal, som ere blevlIe unddragne 'Gods
ejerne'. Med den nugjældende Ord
ning, hvor Husmanden saavel som 
Proprietæren, der ejer Jord ved 
Stranden, har sille fa.ste sikre Stader, 
hvor den fattige Pisker kan leje sig 
et Stade af Grundejeren og vide sig 
sikker i sin Ret til at fiske i det, 
er den Fattige langt. bedre tjent, og 
det er en stor Vildfarelse, naar lilan 
tro er, at Fiskerne i Almindelighed 
ausee Aalegaal'dsretten fol' en uheldig 
Bestemmelse. Naturligvis er der dem, 
der ere misfornøjede med den, Fiskere, 
der intet Stade have, og som mene, 
at uaar blot Fiskeriet blev givet frit, 
vildt~ de kunllP gjøre samIlle Fiskeri 
SOllI deres Nahoer, der have Aale
gaardsret; de tænke ikkP paa, at den 
Ligestilling, de søge at opllaa, kun 
vil føre til, at Fiskeriet ødelægges 
for dem Alle, og at de kun kunne 
opnaa, at Alle faae lige meget, derved, 
at Ingen faaer noget." ' 

Disse Udtalelser, SOHl jeg selv i 
sin Tid har med underskrevet, turde 
endnu være et rigtigt Udtryk for de 
virkelige ~'OI·hold. 

Det forekommer mig l'imeligst at 
antage, at det fm første Begyndelse 
er Grundejerne ved Kysten, som, efter 
at have lagt Mærke til Aalens Van
dring, fra deres Strandhred have ud
sat Aalegaarde for at fange den, og 
at de derpaa have stræbt at holde 
Andre fra at gribe forstyrrende ind 
heri. Fiskeriet laa jo Kystejeren 
nærmest, og, idet dets Vilkaar ikke 
tillod en Sammenstimlen af Fiskere 
paa det enkelte Sted, har efterhaanden· 
den Retsopfattelse dannet' sig, at det 
rettest fulgte med Kystejendommene, 
uden at jeg troer, at Hellsynet til 
Forulempelse af Landgrunden ved 
Fiskeres Landgang, Optrækning af 



Baade, Pæle o. s. v. kan have spillet 
, nogen videre Rolle herved .• J eg seer 

ellers ikke, hvorfor ikke ogsaa Bund
garnsfiskeriet skulde være medimI
draget under Kystejendommenes Her
lighed, hvad dog ikke er skeet uden 
j Limfjorden, hvor del' vel lIetop 
ogsaa for Sildefiskeriets Vedkom
mende forelaa Forhold, der lignede 
Aaletrækket langs Kysterne. Paa de 
Tider derhos. da Aalegaanlsretten 
har udriklet lUlyde Strandbredden 
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~Ileplw saadan Værdi, at ell slig Be
nyttelse af den knnde have nogen 
Betydllillg eller foranledige elI Ufred, 
SOlll der efter dp darærende Forhold 
kunde lægges Ilogen V ægt paa. 

N aar Aalegaardsrettell senere i 
'riden optoges i Lovgivningen, antager 
jeg, at det el' skeet, fordi Lovgiyeren' 
har indseet det Rigtige i, at- ell fast 
Orden herskede i dette l"iskeri, og 
-{la ogsaa ha.r fuudpt det billigt, at 
den gjenllem Tiderne udviklede Rets
tilstand bley bevaret og blev styrket 
ved den Sikkerhed, der fulgte Illed 
dens Stadfæstelse i den skrevne Loy. 
At saadun ~~ovsikkerhed først er giret 
de ·adelige Grundejere og senere ud
videt til de horgerlige, laa i 'rids
forholdene og er \"el ikke Andet end 
hvad ogsaa paa andre Gebeter vil 
kunne paavises: 

.J eg skulde saaledes mene: at det 
el' overordentlig tvivlsomt, om det 
vilde være til det almene Bedste, 
bvis Aalegaardsretten exproprieredes 
-og Fiskeriet gaves frit. Imidlertid er 
det jo muligt, at Tidens Lyst til at 
omkalfatre Alt, hrad der el' nedarvet 
fra Fædrene, og den herskende Til
bøjelighed til at give Alle Prihed til 
at gjøre, hvad de ville, uden Hensyn 
til, om Andre derved lide Skade, 
alligevel vil føre til, at Aalegaards-

retten ophæves; men jeg forstaaer 
• ikke, hvorledes Porf. kan tro, at 

Staderetten i 0resund da skulde kunne 
bevares. N aar det ellers ved alle 
Landets Kyster tilstedes Enhver frit 
at fiske efter den blanke Aal, vilde, 
det da være besynderligt, Olll 0re
sundskysten skulde undtages fra denne 
Frihed. Skræmmebilledet med Sven
skerne vil neppe være tilstrækkeligt 
til at bevirke det. Det staaer jo de 
danske Fiskere frit for at komme 
først paa Pladsen,: de ere nærmest 
ved den. 

Naal' malI med det 0resulldske 
Aalegaaxdsfiskeri for 0je seer, til 
hvilken Garn det el' for dette Fiskeri, 
at del' bersker Orden og Ro ved dets 
D,rift, synes det at ligge nærmest at 
forsvare den bestltaende Ordning 
ogsaa udenfor Øresund, hyis Bevaring 
ikke galler Nogens Ret for nær, og 
som sikkrer Samfuudet en god Ind
tægtskilde. Dersom man. opg:iver det 
Bestaaellde, og l"ølgen deraf yiser 
sig uheldig, haves ingen Mulighed 
for at gjøre Skridtet tilbage. 

Fiskeriet i Esbjerg Told
distrikt i 1891. 

}<'1'a Esbjerg Håvn blev Fuma1's
jiskerir:f i 1891 drevet med ialt 45 
indenlandske Sejlfartøjer, drægtig 
7471/2 Tons, illed 174 Mands Besæt
ning'; Partøjer indkom 615 Gange, 
Jlled en samlet Drægtighed af 3790 
'l'ons og en Bestuvning af 1202701 
Pd. Pisk (801 1/ 2 Tons) til Værdi 
49151 Kr. (mod 68563 Kr. i 1890), 
hvorid 23530 Kr. falde paa Esbjergs 
Piskerfartøjer (mod 31768 Kr. i 1890), 
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saaledes fordillt: 277140 Pd. Kuller, 
18979 Pd. Torsk og 248537 Pd. Rød
spætter,ialt 544656 Pd. Fisk. Middel-· 
pris var i Foraaret for Kuller ca. 
5 Øre pr. Pd., for Torsk 5 ø.re pr. 
.Pd. og for Rødspætter 4 Øre pl'. Pd. 
Af fremmede Fartøjer have 3 schles-' 
vig-holsteinske Fartøjer, drægtig 
156 l/2 Tons, i Foraaret indbragt 
5920 Pd. Rødspætter (4 Tons) til 
Værdi 391 Kr. (mod 491 Kr. i 1890). 

I Tiden fra lste .Tanuar til 
medio l\Iarts dreves,. paa Grund af 
de lshindringer, den strænge og ved
holdende Vinter førte med sig, intet 
Fiskeri: Det vil ses, at Foraarsfiske
riet kun har været maadeligt. 

. Efteraat'sfiskeriet dreves med ialt 
15 indenlandske Fartøjer, drægtijg 
198 Tons med 61 Mands Besætning; 
Fartøjer indkom 251 Gange, med en 
samlet Drægtighed af 2956 Tons og 
en Bestuvning af 265032 Pd. Fisk 
(177 Tons) til Værdi 19424 Kr. (mod 
22957 Kr. i 1890); heraf faldt 18260 
Kr. paa 13.Kuttere, hjemmehørende 
i Esbjerg (ca. 21037 Kr. for 17 Kut
tere i 1890) og 349 Kr. pait Damp
skibet "Dania". Fangsten bestod i 
229141 Pd. Kuller, 24342 Pd. Torsk, 
865 Pd. Rødspætter og 84 Pd. Tunge 
og Pigvar. Af fremmede }i'artøjer ind
bragte 5 sGhlesvig-holsteinske Far
tøjer, drægtig 225 Tons, 713 Pd. Rød
spætter og 606 Pd. Tunger etc. til 
Værdi 301 Kr.; ialt 1319 Pd. Fisk 
(1 Tons). Efteraarsfiskeriet hal' lige
ledes kun været maadeligt.Middel
pris var for Kuller 71/ 2 Øre, for 
Torsk 5 Øre, for Rødspætter 10 Øre 
og for Tunger etc. 50 Øre pr. Pd. 

lalt have i Aaret 1891 48 inden
landske Fartøjer med en Besætning 
af 185 Mand, en Registertonsdræg
tighed af 784 Tons, der ere indkomne 

866 Gange, med en' samlet Dræg
tighed af 6746 Tons, indbragt i Es
bjerg Havn 515781 Pd. Kuller, 44421 
Pd. Torsk, 907447 Pd. Rødspætter, 
84 Pd. Tunger etc., iaIt 1467733 Pd . 
Fisk (978li2 Tons) til Værdi 6857& 
Kr. (mod 86520 Kr. af 48 Fartøjer 
dr. 778 Tons i 1890); af Fangsten 
falder paa Esbjerg Fartøjer 42139 
Kr. (mod 54725 Kr. i 1890); af dette 
Beløb er for ca. 4500 Kr. solgt i 
fersk Tilstand til Byen og Omegnen 
og for ca. 1200 Kr. bragt i Handelen 
som saltet og tørret Fisk. Der er 
sammenlignet med 1890 12586 Kr. i 
Mindreudbytte i 1891 for Esbjerg 
Fartøjernes Vedkommende, hvilket 
dels skylde!> at et færre Antal Far
tøjer fra Esbjerg' have deltaget i 
Fiskeriet, Jllen dog væsentligst et 
daarligt Fiskeri formedelst ugunstige 
Vejrforhold saavel For- som Efteraar. 
Af Fiskeri-Udbyttet er i Foraaret 
Rødspætten clirigeret til England; 
Kuller og Torsk ere derimod saavel 
i For- som Efteraaret dirigeret til 
Tyskland. 

Blandt Esbjerg Fiskerfartøjer er i 
1891 intet Forlis indtruffet og kun. 
1 Fartøj har lidt et mindre Havari. 

Esbjerg Fiskerflaades Værdi an
drog i 1891 ca. 40000 Kr. 

Fra Hjerting med Sjolborg dreves 
Foraarsfiskeriet med 19 Fartøjer, 
drægtig 190 Tons med 60 Mands 
Besætning, indkomne 769 Gange med 
en samlet Drægtighed af 7200 Tons 
og en Bestuvning af 616530 Pd. 
Kuller, 68136 Pd. Torsk, 7924 Pd. 
·Rødspætter, 45 Pd. Pigvar og 259 
Pd. Flynder; iaIt 692894 Pd. Fisk 
(462 Tons) til Værdi 36070 Kr. 
mod 26144 Kr. i 1890. M:iddelpris 
var for Kuller 5 Øre, Torsk 1':\ Øre, 
Rødspætter 51/ 2 Øre, Pigvarer 50 



Øre og for Flynder 25 Øre pr. Pd. 
EfteraarifEskeriet med 18 Fart0jer~ 
drægtig 181 1/ 2 Tons. med 57 Mands 
Besætning, indkomne il44 G:lIIge med 
en samlet Drægtighed af B448 1/ 2 1'ons 
og en Bestuming af 2187;)0 Pd. 
Kuller, 19333 Pd. Torsk~ 4400 Sth. 
Makrel - 7000 Pd. j ialt 24506:i Pd. 
Fisk (150 Tons) til Værdi 19160 Kr. 
(mod 22882 Kr. i 1890). J\fiddellwis 
var for Kuller 8 Øre og for Torsk 
5 Øre pr. Pd. samt for .Makrel 15 
Øre pr. Stk. 

Aarsjiskeriet lmr saaledes vH'rd 
drevet uf ialt HI Fartøjer, dr. l~JO 

Tons, med 60 Mands 13psætnillg, 
indkomne l11S Gange, lllpd en .samlet 
Drægtighed af 10648 l/ 2 1'0118 og en 
Bestuming af tlS7957 Pd. Fisk (IH:? 
Tons) til Værdi 55230 Kr. (mod 
49026 Kr. i 1HHO). Hjerting 
Fiskerflaade har i 1891 ha\'t et To
talforlis nemlig Kttr. ,,'l'onga. TnJm", 
Værdi 1850 Kr. Besa~tllingell 13.JIaud 
omkom. Den samll'lle Værdi af hele 
Flaaden udgjorde ca. :32000 Kr. 
U dbyttet af Fiskt'riet ved Hjprting 
httr saaledes væn't 6204 Kr. llwrp 
end i 1890, hvilket skyld ps et heldigere 
Foraarsfiskeri, der trods de daarlige 
Forhold llled Hensyn til Ankerpludspn 
for den aabne Strand, endog 1mr 
været bedre end ved Eshjerg. Fang
stemp ('re StUl godt som :.11e dirige
rede til Tyskland. 

U dbyttet af Fiskeriet i hele E~
bjerg Tolddistrikt har saaledes i 1891 
\'æret for de i smmne i DriftværelIde 
36 Fiskerfartøjer 1,737141) Pd. Fisk~ 
til Værdi 97369 Kr.) mod 3~1 Fisk~r
fartøjer, med 1,844145 Pd, til Værdi 
101831 Kr. i 1890, altsaa et Mindre
udbytte for hele Tolddistriktet af 
4462 Kr. 
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Esbjerg som Fiskeplads. 
Ved C. Chr. Thomsen. 

Da jPl-!; for heun·d 3 AaT siden 
Hyttede til Eshjerg,' havde jeg den 
ForestilliulI:, tit her nHtatte det rette 
Knudepunkt forVestkystfiskerietvære, 
og jeg havde den Tro, at Esbjerg 
hurtig vilde vokse frem til en stor 
J;'iskeplads. 

Og jPg nmatte vær.e berettiget til 
at nære denne' ']'1'0. Med en god 
Ha m, den eneste paa Vestkysten, 
hlmle bel' være Betingelser for et 
virkeligtH(L\'~skeri, som lIled passende 
Fartøjer man.tte kunne drives i alt 
PaM den stfH'stc Del af Aaret. DeIlm~ 
J;'orestilling er jeg overbevist 0111, at 
de Heste paa fjernere Pladser dele 
med mig. 

Men det ser helt lIndededes ud i 
Virkeliglwdpll, og jeg for mit Ved
kOlllmende Br iJlevcn grundig skuffet. 

Ganske vist, der er Betingelser til 
Stede for et større F'iskeri, Illell for 
at dri\'e Pi saadant, udfordres der 
Fartøjer af en saadan Størrelse, 'at 
de kunne gaa ud og holde Søen i 
nogenlunde fremkolllmeligt Vejr; saa
danne haves imidlertid ikke og de 
herværende Fiskere evne ikke at an
sktdl'e dem. 

De Baaue, som her og i Hjerting 
• ~amt pal\. F'aI10 benyttes til Fiskeri, 
ere Dæksbaade pau omkring 12 Tons. 
De ere udmærkede Sejlere og klare 
sig ogsaa godt i Søen, seh i haardt 
Vejl', men disse smaa Baade tp.mle 
altfor stærkt i høj Sø, og umuliggøre 
det der\'ed for Fiskerne under saa
dauue ]'orhol<1 at røgte deres Red
skaber. 

Af denne Grund maa Fiskerne 
gyJre mange forgæves 1'ure, idet'Vejret 



tegner godt inde paa Land, men viser 
sig helt modsat nogle :Mil til Søl'. 
Og saadanne resultatløse Ture ert' 
ikke billige. Bakkernes. Agning koster 
for hver Tur omkring 20 Kr. pr. Baad. 

Og hvad der forøger Vanskelig
hederne er den stærke Strøm, som 
altid findes her og SOlll skifter to 
Gange i Døgnet. Baadene kunno som 
Regel kun gaa ud IIled Ebhen og 
ind me(l J!'loden - og ind skulle de 
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i daarligt Vejr, thi de ere for SlllILa . 
til at ride en Storm af udenfor. D('rved 
gaar ofte megen Tid tabt for Fil'kerne. 
Ved mange Lejligheder kunde <ler 
gøres godt Fiskeri Nord for Horns 
Re\', ved at gaa· gennem "Slugen" , 
eller SOlI! det ogsa.a kaldes "Nor
mandsdybet:: (et smalt Løb mellem 
Horns. Rev og Fastlandet), navnlig 
med sydlig Vind, naar der N ord for 
Revet er mere smult Vand, men i 
de fleste Tilfælde tør ]'iskeme ikke 
med de Slllaa Baade gøre denne Tur, 
fordi de risikere ved opstaaende sydlig 
Stonn ikke at kunne komme tilbage 
igen, og som bekendt findes der ikke 
pl;l.a hele Strækningen nordpaa nogen
somhelst Beskyttelse eller. Tilflugts
sted, hvor Baadene kunne finde Ly. 

r AaI' har Vejret været særlig 
ugunstigt. Fiskeriet begyndte i Slut
ningen af Oktober, den mest almin
delige Tid, og var for Vejrets Ved
kommende særdeles heldigt November. 
Maaned ud, den Tid imidlertid, da 
det k,un er lidt Fisk og Udbyttet 
derfor kun ringe, men llled December 
Maaned indfandt det stormfulde. Vejr 
sig og har holdt siden. Der er 
i den Tid kun gjort 2 Ture lige op 
mod J ul og eu Tur midt i J anual', 
alle med et godt Udbytte; men hvad 
forslaar det ttlligevel som Udbytte 
for hele Vintersæsonen. I December 

og Januar er der rigeligt med Fisk, 
men hvad hjælpf'}" det, naaI' Vejret 
forhindrer Fiskerne at komme ud 
og fange den. (Fortsætte·~.) 

Mindre Meddelelser. 
Frederikshavn, d. 27. Marts 1892. 

I Begyndelsen af Ugen havde vi 
endnu for Fiskeriet særlig gode Vejr
forhold, hvad der bevirkede, at den 
største Part af vore Kuttere have 
søgt langt fra Hjemmet liggende 
Fangstpladser og heldigvis ogsaa havt 
et godt Resultat af deres Fiskeri. 
Skønt det jo endnu er tidlig pall. Aaret 
have saaledes ca. 10 Kuttere vovet 
sig udenfor Skagen og have drevet 
Fiskeri i Nordsøen udfor 'l'værsted; 
Fangsten, Rødspætter, har været af 
god og stor Kvalitet, vejende fra 18 
-20 Pd. SlIe~en og er saa godt som 
udelukkende solgte paa selve Fangst
pladsen for 2-2[/2 Kr. pr. Snes til 
Kvaser Illed det københavnske:Marked 
for øje. Saavel paa den nordre som 
pall. den søndre Side af Skagen har 
Fiskeriet fra Smaabaade været jævnt 
godt, Rødspætter fra den nordre Side 
er for største Parten afsat til her
værende Forhandlere og har været 
af god Kvalitet vejende fra 14-18 
Pd. og betalt paa Stranden med 
fra 11/ 2-2 Kr. pr. Snes, de paa 
Sydsiden fangede Fisk have været 
mindre og ere afsatte til svenske 
Dæksfartøjer. Sall. langt østlig i 
Kattegat, at man har den svenske 
Kyst i Sigte, hllve de fleste af vore 
Kuttere dreven Fiskeri og have havt 
et godt Udbytte af Rødspætter af 
sjælden stor og "muk Kvalitet vej
ende fra 18-24 Pd. Snesen betalt 
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her med fra 3-4 Kr. pr. Snes, 
sammesteds er der ligeledes fanget 
ca. 2000 Pd. Ising, betalt med fni 
12-15 Øre pr. Pd. Kun ganske 
enkelte Kuttel't' ha\'e fisket i. I~æsø-· 
rende og have ogsaa hav! et godt. 
Udbytte, men Fisken dt'rfraer som 
bekendt. ikke særlig stor, den vejer 
fra 9--11 Pd. Snesen og betales med 
1-1,20 Kr. pr. Snes. 'rungefiskeriet 
iB'arvandet omkring Trindelells ]'yr
skib er foreløbig indstillet, nærmest 

paa Grund af, at Fiskerne formene 
for1'iden at have bedre Udbytte 
ved at fiske andetsteds; nogle ,T olIer 
fra Strandby have derimod drevet 
Tungefiskeri Nord for Læsø og havt 
et ganske godt Udbytte, ca. 150 Pd. 
pl'. Baad, Prisen el' for. 'riden fra 
80-85 Øre pr. Pd. ; herværende 
.Jollefiskere havevedblivende et nogen
lunde godt Torskefiskeri, der er ind
bragt et lignende Kvantum som 
forrige Uge. 

Eeke:::o..d tgørels e 
for :I'iskerne i IV ordsøen og Skagerrak. 

Kanonbaaden .,Guldbol'gsund" indtager Station i Nordsøen og Skagerrak 
Slutningen af Marts Maaned, for paa dansk 8øferritm'iw/n !lt paase, at 

Statens Højhed;m~t respekteres og for særlig der at yde danske Fiskere Be
skyttelse mod mulige Overgreb af fremmede Fiskere, samt for ttdel~t(n' 8ø
ferTilm'iet paa den danske Stats Vegne at lHlføre det Tilsyn, som i Følge 
Overenskomsten i Haag aJ 1882 er tillagt de kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales\;for rrilkaldelse 
i Søen at anvende de i FiskeriinspektionelIs Cirkulære Nr. l angivne Sig
naler og ellers at sende Meddelelse til Skibets Poststation "Esbjærg" . Klage 
over Skade; foraarsaget af fremmede Fiskere, Illaa indsendes lJIed Anven
delse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres Fiskerne fra 
Strandkontrollører (Toldopsynet) eller Strandfogeder. 

Blanketternes trykte Anvisning lUaa nøjagtig udfyldes. 
Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen og SkiJ.,gerrak i Marts 1892. 

de Fine Skibsted. Postadresse " Esbjærg " . 
Chef. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Bundgarn til Salg. 
Tre Bundgarn med Pæle og alt Tilbehør er til Salg ved Henvendelse 

til H. Petersen, Sevedø pr, Skelskør. 

Ø·RREDYNGEL Yngel af Laksørred 10 Kr .. Forelle 12 Kr., Rhln
. • laks 15 Kr. pr, 1000 Stk. fa9.8 i indeværende For-

IUU' frA. Hobro Udklækningsanatal ved ønBrJig HenvGndelie til Cand. PQlyt Ble, Hobro. 



Kuuerkurve, lwrg. for 
~OO ~(l. Fisk JIlcd,ls 'l 
'O lu. pr. 100 :::;tkr., 
hayes atte!" paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
for _ 8ølTmedallle t Aatbor,: 1883.C 

}'isk og HIlllUllel', i Kø benhun 1888 -
• .. anbefaler sit Udsalg af alle Sorter LudwIg Grun, ]"iBkekrog.e, Bal> vel ~ Sta~l, :TlIlru VILH HOLST'S Bom Messmg, samt PIlke l Tln og 

_ ' I 78. N~n~r. Wall, Hambnrs, I Rly. F.orBondes mod Efterkrav. 
Pile plantage og Kurvefabrik. modtagerSemIin.ger til Forhandling Conrad Christensen, 

Ell l d Kol 'nd St I Prompte Afrogl~lIlg. DanBk Korro-I St. Strandstræde -41. ,e ,y ve 't • spond"nc.. PI'Ima Referencer. Købonhavn K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg . 
. E:_ x::: (j S E R:1 

Beediget Fiskeallktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktsser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værkel' og Tids
skrifter, Cirkulairer, lIlerkantile Tryksager og Lejligheds
san"c i omhyggelig Udførelse til billige Priser, 

E!Eiiæ!ESæ.sæ.s'E!..SE..S2S2.S'2.5E!.!æi'æ..5i~ 

Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, 
Gl. Strand 50, K,jøbenhavll K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Catcclm, Ganl samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

5i2.EiE! 

WILH. HINRICHSEN, Eckernførde, 
modtager ~ommissionssendinger af Rødspætter, grønne Sprot, Sild m. m. 
Salget foregaar ved Avktion. Afregning og Kasse følger straks efter Avk
tionen. - Dansk Korrespondance. - Prima Referencer. 

Udsalg a:f Sejld -ug. 
Ingen Jlellemhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 

Undersøg selv Sa
gen, skriv om Prøver af 

Dug, disse sendes trit 
med Priser. 

F. N. Halmes. 
Redigeret af cand. mag. R. PORSClt. - Trykt hos Frantz C1II'illtt,·cu. Købcnl1avn. 
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[, JODlE.SIUD 
Nr. 14. 7. April. 1892. 

J!.I[e~eD:l..eb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu,Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for ataatlnde Annoncer indrømmes betydeli~· Rabat. 

Indhold: Generallorsamlingen. - Esbjerg som 
FiskeplAds. - Mindre, MediI.lel.er. - Bekendtgørel· 
ler. 

"Dånsk Fiskerlforening"s Kontor, Storm· 
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak· 
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Ahp. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Ållnæplads 10 St. 
o .. G., el' aabell LØrdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagon. 

,Dansk Fiskeriforenings' 
J'kstraordinære Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 ID. 111/2' 

Præsidenten (Molkte-Bregentved): 
Siden vi sidst vare samlede her til 
Generalforsamling, har Foreningen 
mistet et Bestyrelsesmedlem, nemlig 
Grosserer P. Bech. Det er kun faa 
Aar, Grosserer Bech har været Med
lem· af Bestyrelsen, men i den korte 
Tid have vi lært i ham at kende et 
dygtigt og indsigtsfuldt Medlem, der 
med stor Interesse satte sig ind i de 
Sager, han havde med at gøre. Vi 
vide derfor, at vi have lidt et Tab 
og ville derfor udtale et Ønske om, 
at Foreningens Medlemmer ligesom 
Bestyrelsen ville bevare Mindet om 
ba.m med Tak og Venlighed. 

(Forsamlingen gav sin Tilslutning 
til Præsidentens Ord ved at rejse sig). 

Af Bestyrelse~raadet var der mødt 
25,18 personlig, 7 ved Befuldmægtiget. 

Præsidenten: Der er altsaa et til':' 
strækkeligt Antal af Bestyrelsesraa
dets Medlemmer tilstede til at ved
tage Lovændringer. 

Efter Dagsordenen foretoges Valg 
af Dirigent. , 

Valgt blev paa Præsidentens For~ . 
slag Højesteretsassessor MO~1 der· 
takkede for Valget og bemærkede,; 
at Generalforsamlingen var bekendt
gjort baade i Medlemsbladet og i 
"Berl. .Tidende" m~d 4 Ugers Varsel, 
altsaa lovlig bekendtgjort og lovlig sat: 

Man gik derefter til Behandling 
af Bestyrelsens Ændringer i "Love 
for Dansk Fiskeriforening". 

Dirigenten (Mourier) : ,Paa den 
ekstraordinære Generalforsamling 
sku.He vi altsaa forhandle om Besty
relsens Forslag til Ændringer i Lo
vene,et Forlag, der er sendt om til 
d'Hrr. Medlemmer af Bestyrelses
raadet. J eg haaber ikke, at Gene· 
ralforsamlingen har noget imod, a.t 
Dirigente~ forelægger. OS· motiverel' 
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disse .Ændringer paa Be&tyrelsens 
Vegne. ';,' " .' 

, D'HTr. ville erindr.e.; at Bestyrelsen 
allerede)fjo'r.,fl'eJtl~tt() en Del For* 
sln,g. tiP,~nd..~inge!f j Lovene, og at 
de;ble,ye:':Q,~handlede paa General* 
forsa.mlingen, uden at der kunde, 
tagesn~gen Beslutning, fordi Gene* 
r~fS?Fsamlingen ikke var beslutnings* 
dygtig efter Lovenes§ 18. De For* 
..sl%"der nu fremsættes, ere for største 
Delen de samme som ifjor, . dog med 
en enkelt Udeladelse og med en 
Ændring, som jeg skal tillade mig 
at berøre. iJ eg skal først sætte under 
Forhandling de Ændringsforslag, der 
v~drøre § 3. 

,Nr. 3 Lin. 5: Or~ "forud for" 
forandres til: i Begyndelsen af. Lin. 
l) : Efter "Kasserer" forandres Punk* 
tum til Komma, hvorefter tilføjes: 
og den af ham herfor meddelte K vit* 
tering gælder' som Medlemskort. for 
det paa:gældende Aar. Lin. 7: Ordene 
"samt et Medlemskort" udgaa. Lin. 
13.: Imellem denne Linie og Lin. 14 
in~skyd.es følgende: Et Medlems Eks
klusion affo.reningen'1kan foreslaas 
afBestyrel~n og besluttes af Gene
ralforsllmlingen med, mindst 2/3 af de 

. tilstedev~rendeStemmer. Klage over 
saadan EksJdusiori kan ikke indbringes 
for DOll).stolime. Lin. 15: Ordene' 
"Medlemskort med" udgaa. Lin. 16: 
"Oktober", forandres til Juni. 

Nr. 4 affattes saaledes: 
'Lokale Fiskerforeninger Kunne ind- ' 

træde som ordentlige Medlemmer af 
Dansk Fiskf,riforeningm.od at betale 
et aa~ligt Kpntingent af mindst 25 
Kr., ,hv(}rved vedkommende Foreqing 
faarRettilgennemsin Bestyrelse 
at, udøve, enhver Rettighed, der til* 
kommer~,'Medlemmerne af Dansk 

, Fiskeriforening,(jfl·. herved § 6), samt 
tillige;;ltet til betinge~~svis at del~ 
tage ved., et af. sine, Medlemmer' i 
Dan~k Fi~keriforenings' Generalfor
samling (§ 4). ,Dell' erhdl.der derhOs 
et Antal af mindst 15 Eksempba.'er 

af .Foren\Itgens Medlemsblad og er-, 
hverver iøvrigtfor sine Medlemmer 
AdgaIig' til desamine Goder, som 
Dansk Fiskeriforening , vil'se~ig, i 
Stand Hl at byde sine Medlen;IlYer. 
. Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 
skal stedse være underrettet om, hvem 
der er Formand ivedk'ommende Fol'~ 
enings Be~tyrelse, ~g hvert Halvaar 
have Meddelelse om dens Medlems~ 
antal. 

Disse· gaa ud paa, l) at der ikke 
længere skal uddeles Medlemskort til 
Foreningens Medlemmer, og 2) at 
Betalingstiden for Kontingentet for
andres. lfjor havde Bestyrelsen for,e
slaaet, at Kontingentet skultle betahis 
inden 1. April. Der blev rejst den Ind
vending derimod af forskellige Med
lemmer af Generalforsamlingen, at de 
Fiskere, der vare Medlemmer af For
,eningen, vilde have nogen Vanskelighed 
ved i Vintertiden at tilvejebringe Kon
tingentet, og det foresloges, at Tiden 
skulde udskydes til 1. Juni. Det har 
sin Betydning for Kassen, a't Pengene 
komme ind'i Begyndelsen af Aaret, 
og det har dernæst og8~a sin Betyd
ning for Foreningen, at Medlemmer, 
som ikke betale deres Medlemsbidrag 
for Aaret, ikke faa Foreningens 

, Me'dlemsblad tilsendt i længere Tid; 
end nødvendigt er, thi det er jo 
bekosteligt baade at trykke dette, 

'Blad og forsende det til disse Med* ' 
lemmer. Som det nu er, faa disse 

, Medlemmer Bladet tilsendt 13/ 4 A~r 
udenVedel'lag. Altsaa, af disse to 

, Grunde: at vi jaa Pengene ind snart, 
og at vi ikke skulle lide dette Tab~ 

. har Bestyrelsen maattet. fas~hql4e , 
0nskeligheden i en Forandring paa 
dette. Punkt og iat sætte en kortex:~ 
Frist ,end den nu,v::eren~~ Man, har 
villet . imødckQmDle ,Gcneralforsa.m-: 
lingen' ved_ nu at. sættelate Juni 



istedetfur lste A.p~il, som der op
, rindelIg va~foreslaaet. 

Dernæst har man foreslaaet en 
Forandring i den Passus i Nr. 3, at 

· Konting~ntet 'skal erlægges forud for 
det løbende Regnskabsaarj det fore
sla.is rettet til, at Kontingentet skal 
betale's i Begyndelsen af Regnskabs
aaret. 

. Endvidere. foreslaar Bestyrelsen, 
at der indskydes en Passus om, at 
et Medlem kan ekskluderes af For
eningen, naar Bestyrelsen og Gene
.ralforsamlingen finder det rigtigt. 
Denne Bestemmelse, der ogsaavar 
fores1a~et ifjor,er Bestyrelsen kom
men til. ad en ren theoretiskBetragt
ning, nemlig den, at det maa siges 
at være ønskeligt for vor Forening 
at kunne blive Medlemmer kvit, som 

· ere til Skam for Foreningen og ikke 
tiiÆrefor den, og det er aldeles 
i Overensstemmelse med, at der 'staar 
i Lovene, at Bestyrelsen afgør, hvor~ 
vidt vedkommende kan optages som 
Medlem. Der kunde jo nielde sig 
Folk til Optagelse, som Foreningen 
paa ingen Maade kunde· .være tjent 
med, og paa den. anden Side kunde 
det hænde, at Personer gjorde sig 
skyldige i en saadan Færd, at F.or-

· ~mingen ikke kun. være. tjent med 
· at have ham pa,a sine Lister. Det 
,er aldri~ forekommet og vil forhaa
bentlig aldrig forekomme, men der
. som det skulde ske, vilde det at faa 
et' saadant Medlem ud af Foreningen 
fremkalde en ubehagelig Situation, 
idet Spørgsmaalet vilde faa eIj gin ske 

~ a~i4(;r}{;des mærkbar Karakter} end 
. naar det 'efter Lovene. gik rEmt for
i~tmngsmæssigt. . . Jeg . vil nu sætte 
.Ænarin~errie til d~ 3 føi~te'Stykker 
'~f r':r~nder Forhandling,' før vi .... ~ -,. '. 
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gaa over til JEndringentil Nr. 4 
om de lokale Fiskerfor~ni'nger. . . 

Grosserer A.dolph: . Jeg synes, at 
Bestemmelsen om Eksklusion'. pttsser 
bedre i . Slutningen af Nr. S, '~Hid 
hvor det riu foreslaas, at· d-enskal 
s,taa, men 'det er naturligvis ganske 
irrelevant. 

Dirigenten kunde paa Bestyrelsens 
Vegne tiltræde denne BetragtniJlg . 

Ved A.fstemning vedtages Grosserer 
Adolphs Forslag om at6ytte..Be
stemmeisen . om Eksklusionen' til 
Slutningen af Nr. 3 i§ 2.~g .ÆIl
dringerne til de 3 første.Pnn,kter . .i 
§ 3 vedtoges.' . . 

Dirigenten: Jeg sætter dernæst 
under Forhandling Ændringen til 
Nr. 4 i § 3. Den'Bestemmelse~ Bw
styrelsen her har foreslaaet, gaal'c ud 
paa at undergive dette Sted af l3 
en betydelig Forandring, hvad der 
staar i Forbindelse med :B'oreningens 
Forhold til de menige Fiskere i d~t 
hele taget. De~ forekommer .Be
styrelsen, at det vilde have' været 

. ønskeligt, om Fiskeriforeningen ikke· 
blot var en Forening,. der. arbejder 
til Fordel for }'iskerne, men at det 
var Fiskerne selv, der bare Forenin
gen, saaledes at Foreningen kunde 
siges at være et Organ for Standeilt. 
Vi have derfor 6gsaaønsket atkunne 
faa Massen af vore Medlemmet bl~ndt 
den fiskende Befolkning, men: det er, 
som d'Hrr, vide,mislykket. "-V4 liMe 
jo kun 300 Medlemmer, som egentlig 
ere fiskeridrireride, og, B~stYl'els'en 
har derfor ofte overvejet og 'drøftet, 
hvorledes man skulqe bære' sig ad 
for at komm~ i etsaadantForhold 
til den egentlige fiskende Befolkning, 
at man kunde sige~· at man i Virke
iigheden repræsenterede den og blev. 
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baa.ret oppe a.f den. Det har man 
nu allerede tidligere tænktpaaskulde 
ske ved Dannelsen af lokale Fiskeri- . 
foreninger, og derfor kom Nr. 4 af 
§ a ind i Lovene. Men denne Be
stemmelse har hidtil ikke kunnet be
virke, hvad den havde til Formaal, 
nemlig Dannelsen af lokale' Fiskeri
foreninger, som vare livskraftige og i 
Virkelighed ydede Fiskeriforeningen 
en Støtte. Derfor har Bøstyreisen 
tænkt, at man mulig vilde kunne 
naa sit Maal, naar man gav' disse 
Foreninger - som man har ønsket 
. a.t kalde Fiskerforeninger for at kon-

'statere, at Ønsket gik i Retning af, 
at det i Virkeligheden skulde' være 
Foreninger, dannede af den fiskende 
Del af Befolkningen eller de egentlige 
.Fiskere - større Inflydelse . paa Fi
skeriforeningens Ledelse, idet' man 
har ment, at Fiskerne derved vilde 
faa mere Interesse for Sagen og for 
nDansk Fiskeriforening". Man har 
tænkt at kunne naa dette ved at give 
disse Fiskerforeninger, der indmeldte 
sig som Medlemmer af "Dansk Fiske-

. riforening" ,et større Antal Stemmer 
ved. Valg. af BestyrelsesraMl. Hidtil 
have de jo kun havt l Stemme. Der-. 

. næst givet man disse Foreninger den 
Ret, at detes Forml,tnd skal betragtes 
som Medlem af "Dansk Fiskerifor;
ening" .paa en saadan Maade, . at han', 
skønt han i~ke har specielt indmeldt 
sig i "Dansk Fiskeriforening", skulde 
kunne vælges til Medlem af Besty
relsesraadet, og endelig foreslaar man, 
at de Fiskerloreninger, som have et 
større Medlemsalltal, skulle være be
rettige til at sende Delegerede til 
Generalforsamlingen med Stemmeret 
og altsaa der igennem faar Indflydelse 
paa Valget af "Dansk Fiskerifor~ 

ening"s Bestyrelse, Vedtagelse at ~ens 

Forretningsgang; dens Beslutninger og 
hele Virksomhed. Bestyrelsen tr-Qr 
som sagt derved at kunne. vække 
Fiskeriforeningernes Interesse for os, 
og dernæst ogsaa at det kunde bi
drage 'til, at Generalforsamlingen fik 
et større Kontingent af virkelig fiskeri
drivende Medlemmer, som altsaa 
kunde give Generalforsamlingen den 
. V ægt og Betydning, som var ønskelig 
lige over for 0!llverdenen, og som 
Bestyrelsen" maa anse for ønskelig, 
fordi man derved kan vente at faa 
Bidrag og Oplysninger netop' fra de 
Sider, hvorfra vi ønske det; fra de 
praktiske Fiskere. Dernæst har Be
styrelsen tænkt sig, at man, hvis disse 
Foreninger i stort Antal vilde sende 
Delegerede til Generalforsamlingen, 
maaske kunde naa dertil at faa for
mindsket Antallet af de delegerede 
Medlemmer af Bestyrelsesraadet, saa
ledes at der f. Eks. kun blevet Be
styrelsesraadsmedlem for hvert Arnt, 
hvad der jo vilde lette vort Budget 
betydeligt. Thi det er naturligvis vor 
Mening, at medens Foreningen godt
gør Bestyrelsesraadets Medlemmer 
a,lle de Udgifter, de have ved at møde 
til GeneraJforsamlip.gen, skulde Fi
skerforeni~erne selv afholde Udgif
terne til deres Delegerede. Slutningen 
a.f ÆndringSforslaget, del'. gaar ud 
paa, at Bestyrelsen altid skal være 
bekendt med, hvem der er Formand 
for disse Fiskerforeninger ,og deres 
Medlemstal, er naturligvis motiveret 
ved, at man maa vide, hvem der er 
stemmeberettiget, naar der er Tale 
om Valg ',af Bestyrelsesraadsmed
lemmer, maa vide, hvor mange Med-

. lemmer en saadan 'Mand repræsen
terer, og 'maa vide, hvem der er be
rettiget til at sende Delegerede til 
GeneralfOl·samlingen. Med Ilensyn til 

..... ~.; .. 

] 
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Antallet" af Stemmer, som Fiskerfor
eningerne skulle have ved Valget af 
Bel'tyrelsesraad, har man tænkt sig, 
at det. skulde fastsættes i Forhold 
til, som de erlagte 10 Kr. i Kontingent, 
idet man er gaaet ud fra, at Hoved
massen af' Medlemin~r af "Dansk 
Fiskeriforening" ere de 10 Kr. ydende 
Medlemmer,. og da hvert s.aadant 
Medlem .hOI en Stemme, har ma,n 
ment deri at have et Udgangspunkt, 
og at man altsaa kunde sige til disse 
Fiskerforeninger, at for hver 10 Kr., 
de yde i Kontingent til "Dansk Fi
skeriforening", skulde de. have en 
SteI)lme ved Valg afBestyr~sesraads
medlemmer, og at detoverslrydende 
sk1l1de regnes dem til Gode, saaledes 
at de fik 3 Stemmer for et Kontingent 
af 25 Kr. Jeg . er herved kommen 
ind paa noget, der staar i de senere 
Ændringer, men jeg maatte berøre 
det· allerede her for at motivere den 
Form, man har foreslaaet at give 
Nr. 4 af§ 3. 

Toldkontrollør Lindholm udtalte, 
at det kunde have sin Betydning at 
faa fastslaaet, i' hvilket Omfang de 
forskellige Fiskerfol'eninger skulde 
være stemmeberettigede; thi disse 
Foreninger vare af højst forskellig 
Størrelse, nogle ganske smaa, andre 
meget store. 'Saaledes talte Fiskeri
foreningen for Gilleleje 100 Med
lemmer, og den skulde vel altsaa 
være berettiget til at stemme med et 
større Antal Stemmer end,Foreninger 
i de ,smaa Fiskerlejer. Kunde det 
ikke være praktisk at sætte den Be
stemmelse, at Foreninger med indtil 

,60 Medlemmer skulde kunne afgive 
en, Stemme, og" naar de havde over 
50 to? 
, Dirigenten: Det forekommer mig 
at være. lidt vanskeligt at gøre F,or-
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skel pall, Fiskerforeningerne,s Stilling 
i Forhold til Medlemsantallet. I 
Gilleleje·er der alts,aa en ,Forening , 
pall, 100 Medlemmer, Skagens ,h,ar 
maaske ,2,00 o. s. fr. At gradere der;es 
Indflydelse, i Forhold til Medlems
tallet vilde volde mange Vallskelig
heder og være besværligt at )ldtrykke 
i Lovene, og jeg maa sjge,' det fore- . 
kommer mig heller ikke at væreaJ-. 
deles rigtigt. HvadSpørgsrrtaalet,oro 
det Antai Stemmer angaa:t:,sOIQ. For
eningerne ma,a afgive ved VaJgi, af . 
BestyrelsesraadetsMedleIpI1ler, ,vil, 
det jo logsIla staa en Foreping frit 
for at yde et $tørreKontingeI)t til 
"Dansk FiskeJ;ifQrening" end ~5 K,r" " 
og ha ve vi en. mindre Fpre.nin~ d.e~ . 
yder 25 Kr., og ,en større, d~r yde.r ; 
sIlmme Kontingent, synes det nUg.' 
ikke, at der er Anledning til atgiye , 
dellsidste større Betydning. !Ded : 
Hensyn til Valget af Bestyrelsesraad 
end den første;, thi den s~dste yder. 
pr. Medlem mere end den første. 
"Dl1nsk Fiskeriforenillg"ser i Grun- , 
den med mildere øjne paa 15,Ma.ndsr: 
Foreningen end pall Forenin,genm,ed, 
100 Medlemmer; thi,de :først~Slag$ 
viser i Gerningen, ved sin Pepg~b~-, ," 
taling i, hvert Fald, me:t:e Int~røss,e 

for os end den sidste. Detfore~ommer 
mig derfor at være det, ~orrekteste 
at henvise den talrigere Forenjng 
til, at den ved at yde større Bidrag 
kan vinde forøget Indflydelse pall og 
et større Antal, Stemmer ved Valg 
I1f Bestyrelsesraad. N aar , vj,dernæst ' 
vælge et' Antal 30 som det .mindste, 
der kan give Fiskerforeningerne Ret 
til at sende Delegerede til General
forsamlinger.n~, synes dat mig ikke, 
at vi skulde gaa vider,e,' thi.eU~~s 
vilde Generalforsamlingerne tilsidst 
kunne komme til ,a.t .QeStaa. alcleles 



130 

overvejende af disse Delegerede fra 
Fiskerforeningprne, og man maa jo 
dog huske paa, at de Folk, som i 
Virkeligheden bære Foreningerne, ere 
10 Kr.-Mændene, det er dem, som 
yde Pengene, og uden dem er det 
jo umuligt at udrette noget.' .J eg tror 
altsaa ikke, det gnar an at skyde 
dem h(llt til Side og overfløje dem 
fuldstændig. Bestyrelsen har, som 
'det vil ses, foreslaaet, at naar en 
Forening har 30 Medlemmer, skulde 
den kunne sende sin Delegerede, og 
der er ikke, forekommer det· mig, 
nogen Grund for en Forening, der 
har 100 Medlemmer, til at føle sig 
forurettet, fordi ogsaa den kun kan 
sende Em. De.n vil jo nemlig paa andre 
Omraader kunne lægge sin større 
V ægt i en Sag, dersom den har Lyst 
dertil, fordi den bestaar af saa mange 
flere Medlemmer. Det kan jo heller 
ikke siges, at jo større Antal.Med
lemmer en Fiskerforening har, desto 
større Betydning har den absolut 
ogsaa for Fiskeriet i det hele, Man 
kunde vel tænke sig, at en 'lille Fi
skerforening paa. et særlig godt Sted 
for J<'iskm'is Udøvelse her i Landet, 
kan have lige saa megen Betydning. 
som en større Forening paa et Sted, 
hvor Fiskeriet ikke spiller den Rolle 
for Samfundshusholdningen. Derfor 
synes jeg egentlig ikke, at man kan 
sige, der er nogen Grund til at give 
Foreningerne Indflydelse i Forhold 
til deres Medlemstal, naai vi over-

. hovedet blive enige om et passende 
Antal Medlemmer, som skulle kræves 
af en Forening, for at den skal være 
berettiget til at sende en Delegeret 
til Generalfon~amlingen. Dette Antal 
kunde man maaske sætte højere end 
til 30, for at udskyde de ganske 
smas' Foreninger. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø, vilde 
holde paa Bestyrelsens Forslag, som 
forekom ham ikke at kunne være 
bedre. Særlig glædede det ham, at 
Bestyrelsen var kommen til det Re
sultat, at den ønskede flere Fiskere 
med; at det maatte være Fiskerfor
eningernes Sag at sende disse, fore
kom ham aldeles rigtigt. En enkelt 
Mand kunde jo godt repræsentere 
100 Medlemmer i en Forening, saa 
det forekom ham ikke, . at det kom 
an paa Medlemsantallet; mindre end 
en Mand kunde der jo ikke møde 
fra en Forening. Han vilde altsaa 
foreslaa, lit man vedtog Bestyrelsens 
Forslag, som det forelaa. 

Proprietær Lawaetz, Kalundborg: 
Meningen med at sende Delegerede 
fra Foreningerne til Generalforsam
lingerne maa jo være at støtte denne, 
saaledes at der kan naas praktiske 
Resultater. Nu er det et Spørgsmaal, 
om det bedste Resultat kan naas ved, 
at der kommer mange Delegerede 
fra' vore Foreninger, eller ved, at 
der ikke kommer saa luange. Skulle 
vi dømme fra Landboforeningerne, 
hvor vi have havt lignende Indret
ninger, tror jeg, det er en Erfaring, 
vi have gjort, at det ofte er bedst, 
at der ikke kommer aItfor mange. 
Derved ville Forhandlingerne gaa 
lettere. ,I eg mener ogsaa, en Fisker
forening vil staa sig lige saa godt· 
ved kun at sende en som to Dele
gerede; th~ den Mand, de vælge,'maa 
de jo dog have Tillid til og anse for 
den mest indsigtsfulde. Lad os derfor 
vedtage, at en Forening kan sende 
en eller to pelegerede, eftersom den 
er stor eller lille,· og saa nøjes 
med det. 

Dirigenten: J eg ved ikke, om Propr, 
Lawaetz vil stille Ændringsforslag 



nu. Det maatte vel saa blive en Æn
dring til § 4 med Hensyn til Antallet. 
af Delegerede, der kunne sendes til 
Generalforsamlingen. 

Proprietær Lawaetz: Baade med 
Hensyn til Medlemsantallet og til det, 
som ydes, saaledes at der bliver et 
Minimum for begge Dele. J eg mener, 
det kunde bestemmes, at en Forening 
.skulde yde 25 Kr. for at kunne sende 
en Delegeret; thi den, der ikke kan 
yde det, kan ikke have stor Interesse 
for Sagerne, og de, der ydede over 
25 Kr., kunde jo saa sende to. 

Afstemningen over Nr. 4 af § 3 
opsattes .. 

Dirigenten: Jeg skal med nogle 
Ord motivere Ændringsforslagene til 
§ 4. 

I f Lin. 3-6: I Stedet for disse Linier 
indsættes: Bestyrelsen og Bestyrelses
madet danne Foreningens General
forsamling, der hn tiltrædes af Ud
sendinge fra Fiskerforeninger, der ere 
indtraadte som Medlemmer af Dansk 
FiSkeriforening. Enhver saadan er 
nemlig, saafremt dens Medlemsantal 
er mindst SQ, berettiget til at lade 
et af sine Medlemmer møde paa 
Generalforsamlingen som stemmebe
rettiget Deltager i denne. 

Den Paagældende maa, naar han 
møder, være 'forsynet med behørig 
Udmeldelsesskrivelse, underskreven af 
vedkommende Bestyrelse. 

Til Generalforsamlingen have samt
lige Dansk Fiskeriforenings Medlem
mer Adgang; de kunne faa Ordet, 
naar Dirigenten skønner~ at Tiden 
,tilsteder det, men de deltage ikke i 
Generalforsamlingens Afstemninger. 

Der staar i den nugældende Lov: 
."Bestyrelsen og Bestyrelsesraadet 
træde sammen og danne Foreningens 
Generalforsamling, der, efter et forud
gaaetMøde af Bestyrelsen og Be
styrelsesraadet, afholdes med Ret for 

'. sa.mtlige Medlemmer til at overvære 
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samme." Bestyrelsen har nu ment, 
at dette Møde burde udgaa af Lovene, 
da Erfaringen har vist, at Diskus
sionen lige saa godt kan føres paa 
Generalforsamlingen som paa dette 
Møde. Det vil ,give Generalforsam
lingen større Betydning, hvad vi have 
ment, den i Virkeligheden kUndfl 
trænge til. Forhandlingerne ville der
ved faa en Interesse, som nu kan 
unddrages den derved, at alle For
handlinger føres i det lukkede Møde. 
Desuden, dersom Bestyrelsen skulde 
ønske at forhandle privat med Be
stJl'elsesraadet, ståar det de.n jo altid 
frit for at opfordre Raadets Med
lemmer til at møde forud for Gene
ralforsamlingen, og ligeledes vil det 
jo staa Bestyrelsesraadets Medlemmer 
frit for at opfordre Bestyrelsen til 
at foranstalte et sligt Møde, saaledes 
at de alligevel kunne faa Lejlighed 
til privat at forhandle med hinanden, 
om de maatte ønske det. Vi have 
altsaa ment, at det Paalæg, Lovene 
i saa Henseende indeholde derom, 
bør udgaa. Dernæst have vi ment 
det rettest at give Foreningens Med: 
lemmer Ret til ikke blot at møde 
ved Generalforsamlingen og høre, 
hvad der bliver sagt, men ogsaa Ret 
til at faa Ordet, for ~aa vidt dette 
kan ske uden at Generalforsamlingens 
Forhandlinger drager for langt ud. 
Vi have i saa Henseende ment, at 
Generalforsamlingen absolut bør af
sluttes paa en Dag,og at der ikke 
skulde blive Spørgsmaal om at holde 
Generalforsamling i to Dage. Og da 
der i Følge Lovene er visse Æmner, 
som nødvendigvis maa· forhandles og 
forhandles færdig, ere vi komne til 
det Resultat; at det ikke giK an. at 
give Ordet frit til etqvert Medlem, 
der møder, men det maa være be-



grænset'afHensyn til Tiden. Dertil 
sigterdensidsteJjel af Ændrings
forslaget 'Iøvrigt har jeg' jo berørt, 
hvali'tfur ,angaar' dette Ændringsfor
Illagjaltsaa) at en Fiskerforening, 
d:er' irudmel!ier sig. i vor Forening, 
skalbllive 'mindst 30 Medlemmer'fer 
'at' 'kunne, sende en Delegeret til 
G~~eralforsaml~ngen, og han maa 
'naturligvis møde med en behørig Ud
rpeldelkesskrivelse, underskreven af 

, , den' .'vedkommende Bestyrelse. Jeg 
.al' her me<l det samme medtage 
.ÆndringerI!e, til § 6" der følge af, 
hvardvi:ntllleredet have vedtaget; sall
fud~s Forslagetolll at·.forandre "Ok
tob~r" til "Juni", og Bestemmelsen 
om. ; at 'Fiskerforeningerne i større 
0mfan@; (druide, kunne afgive Stemme 
>vedValg af Bestyrelsesraad. Jeg skal 
ai1tså.a- :sætte Ændringsforslage til § 3 
Nr:4 <>g § 4 under Forhandling, 
" . Grosser.er Fr. Adolph: Jeg er al
dei~s . enig med den ærede Bestyrelse 
ildet Forslag den har fremsat om 
.:A.fskå,ffelBe ·afden dobbelte General
:forsamling: Jeg tror, vi alle har en 

. Følelse· af; det ejendommelige ved 
føret 'atraå.dslaa om Sagerne og 

, derMter atAaa dem taget frem paa
ny:. ,Fr>rslagetom at fa,a de lokale 
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'. Foreningel' repræsenterede paa Gene
ralfors-a.mlingen;tror jeg ogsaa, er 
heldigt, men der. er derimo{) et andet 
Punkt,· jeg·;ikbkan være 'enig i, og 
som;~egtror\' det vilde være heldigt 

. at forandre.' I den til Medlemmerne 
.udsen'dta', Aarsberetning for 1891 
: skri:f'er.· 'Bestyrelsen S. 5 nederst: 
"Dee vilde bidrage særdeles meget 
tiL "Dansk F·iskeriforenings;' \'irk
somme' Arbejde; 'om ogsaadet Pu
blikjlm~der har Forstaaelsen af, hyor 
vigtigt; det e:rfoI' liandet; at der .er' 
Fremga:ng~ft>rEjsk~rI;les Næringsvej, 

vilde vise Sagen sin, Interesse ved 
at indtræde i Foreningen. Men des
v~rre viser det forløbne Aar atter 
en Tilbagegang' i Medlemstallet." 
J eg tror, efter hvad Bestyrelsen har 
skrevet her" at man bør være liat 
fursigtig overfor, hvad man kalder 
de ordentlige Medlemmer. Disse have 
jo i Foreningen været stillet paa 
ekstraordinær Maade,idet de - jeg 
turde maaske bruge det Udtryk -
egentlig nærmest have været benyt
tede som Bidragydende. Den ærede 
Dirigent udtalte netop ogsaa for lidt 
siden, • at det vilde, være heldigt, at 
man ikke skød dem a~tfor meget 
bort. Det forekommer mig, at man 
gør dette i høj Grad, idet man aldrig 
har ladet dem have nogensomhelst 
Rettigheder; de have f. Eks~ ikke 
hav! nogen Stemme. Det foreslaas 
nu, at de skulde kunne faa Ordet, 
men der foreslaas endnu en, over
ordentlig vilkaarlig Indskrænkning 
deri. J eg tror ikke, det er umuligt, 
at. Tilbagegangen i Medlemstallet og 
Interessen for Foreningen kan ligge i 
den Maade, hvorpaa disse Medlem
mer blivebe'handlede, og vi kunne 
dog aldeles ikke undvære dem, de 
ere en væsentlig Støtte for Forenin~ 
gen. Tidligere havde .de, ingen 
Stemme, og de fandt sig tildels deri, 
men jeg synes, Forholdet er blevet 
et noget andet nU,naar vi ville give 
Fi~kerne, som dog ere mindre bidrag- . 
ydende end de andre, Adgang til at 
stemme paa Generalforsamlingen, 
medens vi stadig holde de ordentlige 
Medlemmer udenfor. Jeg skal før.st 
omtale de til § 6 stillede Ændrings
forslag. Ved Valg af Bestyrelsesraad 
have de ordentlige Medlemmer en 
Stemme og have altsaa nogen Betyd
ning.Men efter ÆndriIigsforslaget 



133 

forekommer 'det mig, at 'man ogsaa 
paa dette Plmkt foruretter dem. De 
have en Stemme for hver 10 Kr., de 
yde; men nu foreslaur man, at de 
forskellige Foreninger skulle ha ve en 
Stemme for' hver 10 Kr. og' 3 Stem
mer for et Kontingent af 25 Kr. 
Man giver ·altsaa her Fiskerne et 
Fortrin for de ordentligo Medlemmer. 

. Jeg, vil nu foreslaa, at man ikke gør 
dette, nien. lader det overskydende 
Beløb. ude af Betragtning ~'ed Valg 
af Be$tyrelsesraadets Medlemmer.' 
Altsaa man giveI'Fiskerne en Stemme 
for hver 10 Kr., men giver dem ikke 
nogen for Brøken. 

Det andet Punkt, jeg vilde berøre, 
er Stemmerne paa Generalforsamlin
gen. Jeg tror. ikke, det vilde kunne 
skade Foreningen det' allermindste, 
at man gav de ordentlige Medlemmer 
Stemme paa Generalforsamlingen, 
ligesom man nu giver Fiskerne det. 

IO 

J eg har tænkt meget pa,a at stille 
Ændringsforslag, men der var saa 
meget, der saa skulde forandres i 
hale Lovol'dningen, at jeg indshænker 
mig at henstille tii Bestyrelsen, om 
det ikke vur rigtigt at tage under 
nærmere Overvejelse, inden man slog 
noget fast,. om man ikke kunde gaa 
saa vidt at give de ordentlige l\fed
lemmer Stemmeret paa Generalfor
samlingen, Det vilde styrke disse 
Medlemmers Interesse for Forenin
gen, medens de nu let komme til at 
ræsonnere som saa: Man bruger os 
jo ikke til andet end til at betale 
Penge, hvad skulle vi saa egentlig 
,der? 

Naar der i Slutningen af Ændrings
forslaget til § 4 staar': "Til General
forsamlingen have samtlige Dansk 
Fiskeriforenings Medlemmer Adgang; 

de kunne.faa 'Ordet, naar.D~rigenten 
skønn~r, .atTiden tilsteder. det, men 
de deltage ikke' i Generalforsam-

. lingens AfsttJmninger\ vil jeg fore
slaa,. at Ordene "Dirigentenskølllfer, 
at" udgM, Skulde, Tiden, blive' for 
knap, vil det jo altid staa. i,Dirigentet;ls 
Magt at afskære Talerne Ordet. De~ , 
anden Bestemmelse vil kun sætte 
ondt Blod. Jeg kan næm,e et Eks- . 
empel, . som illustrerer dette~. Jeg fik 
engang en ipdtrængende A~mQdnin.g 
fra Foreningen til den ædle Heste-, 
avls Fremme om' at indtræde i For
eningen; men samtidi'g fik jeg.,e.u 
Skrivelse, SOn} jegskuldeundertegn!'l~ 

og hvori jeg anmodede om atblive. 
balloter:et ind i Foreningen.:J e.g fandt' 
!lengang ligesom adskillige andre,. at 
det var urimeligt, at manskuld~ lade 
sig ballotere- ind j en Forening, SOli} 

man var bleven anmodet .om at tr~de 
ind ir og jeg kom alurig .ind .iden 
Forening, Saaledes tror jeg,. at, d~t 
gaar i vor Forelling, at adskillige 
Medlemmer tage sa.adanne Smal1ti:qg 
op paa en saadan Maade, at.d~t 
maaske bidrager til,at. Foreningen 
mister mange Medlemmer,B,estemte 
]'orslag.stiller jeg ikke, kllnforeslaar 
jeg, at den Passus ~om Dirigentf)ns 
Skøn gaar ud, Derimod vil jeg hen
lede Bestyrelsens OpmærksombedPaa 
som sagt, pm der ikke kunde v~re 
Tale om' at lade alle • Qrdentlige 
Medlemmer have Stemme paa Gene
ralforsamlingen. Som jeg bemærk~de 
før,tror jeg, at det vilde gavne Sa.gen. 

(Fortsættes;) 

" ' 



Esbjerg som' Fiskeplads. 
Ved C. Chr. Thomsen. 

(Slutning.) 

Forrige Aar standsede Fis'keriet 
. midt i December paa Grund af Islæg. 
Intet Under derfor, at Fiskerne ingen 
Fremgang kunne gøre, de døje nok 
for at skaffe det allernødvendigstetH 
det daglige Udkomme. 

DE:'rfor er Fiskel,jet ogsaa nærmest 
at betegne som i Tilba,gegang, flere 
ere' gaaede bort fra' det i Løbet af 
de sidste p.a,r Aar' og ingen ny~ ere 
komne, til. Og der er ingen Udsigt 
til Fremgang, medmindre der kan 
skaffes større Fartøjer, og man kan 

, komme ind paa en delvis anden Fiske-
maade.· . 

Nu er det hovedsagelig Linefiskeri, 
der'benyttes, 'kun ,i .Foraarsmaane
derne benyttes undtagelsesvis af vore 
Baade Snurrevod til Rødspættefiskeri, 
hvorved dog er den Ulæmpe, at vor~ 
Baade . ere uden "Brønd", og Fisken 
derfor ved Indbringelsen til· Land 
allerede er noget medtaget og altsaa 
mindre velskikket til Forsendelse' til 
England ~d de levende Rødspætter, 
som de fremmede danske Fiskere ind
bringer hertil: I Foraarsmaanederne 
ligge her almindelig 20 til 30 Fiske
kuttere fra Struer, Grenaa o. s. V., som 
have et særdeles godt. Udbytte ved 
Snurrevodsfiskeri.'Trawl er der selv" 
følgelig ikke Tale om' at bruge; thi 
dertil ere VOre Baade meget for smaa. 

Om Foraaret' kommer Fisken 
(Kuller) til vor Kyst i den første 
Halvdel af. April og bliver her til 
St. Hansdag - som .man regner her, 
det'vil sige i Slutningen af Juni-, 
men en stor. Del af Tiden er der 
kun en lille Pris at opnaa for den, 
ja 'ofte maa Fiskerne salte og tørre 

, , 
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'en betydelig Del. SOIll Tørfisk er den 
meget søgt her paa Egnen og endnu 
mere i Slesvig, og Prisen er i og for 
sig ganske god, men naar Arbejdet· 
og Udgiften ved Saltningen fraregnes, 
bliver det alligevel en lille Pris, som 
Fiskeren fn.ar for sin Fisk. 

Efter Udgangen af Juni ophører 
ethvert Fiskeri. Fiskerne have vel af 
og til gjort forskellige Forsøg paa 
at fiske efter Tunger og Rødspætter, 
Laks og Ørred, men uden noget nævne
værdigt Resultat, og for de to sidst
næv~te Fisks Vedkommende,. der dog 
til sine Tider har givet noget Udbytte, 
synes der nu at blive sat en Bom, idet 
Lodsejerne ville forbyde Fiskerne at 
sætte Redskaber efter disse Fisk. Der 
er altsaa intet for Fiskerne at udrette 
i den lange Sommertid og den første 
Del af Efteraaret, thi før Slutningen 
af Oktober har der i de senere Aar 
ikke vist sig Knller, den Fisk, som 
har nogen virkelig Betydning for Fiske
riet her paa Kysten, 

. Mærkelig nok ses her næsten aldrig 
Helleflynder, kun i Foraarstiden kan . 
der fanges et ganske enkelt Eksem
plar. Det er først helt oppe forbi 
Agger Kanal, at Helleflynder findes 
i større Mængde og altsaa bliver af 

. Betydning for' Fiskeriet. Det samme 
gælder for Hummer. Rødspætterne 
her ere gennemgaaende smaa - 8 
il, 10 Pd. pr. Snes - og af store 
findes kun enkelte Eksemplarer; ogsaa 
denne Fiskeart findes langt større 
mod Nord. 

H('r fanges enkelte Pigvar og Tun
ger, men uden Betydning; af Torsk 
fanges Ikke faa, navnlig' i November 
og om Foraaret. 
H~ad der ogsaa vanskeliggør Fiske

riet her en Del er den lange Vej, 
som Fis\rerne maa ud for at naa til, 
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hvor Fisken staar, nemlig fra 6 op 
til 10 Mil eller endog længere, og 
den korteste Tur er derfor paa et 
Døgn, men ofte to og til enkelte Tider 
derover. De.t er ikke Vejlængden, det 
kommer saa meg~ an paa uden 
for l?aa vidt at Tiden gaar med, og 
med de variable Vejrforhold kan ofte 
en god Fangst eller slet intet være 
afhængig af nogle faa Timer -, thi 
'Baadene ere jo for saa vidt gode 
nok, der findes en Kahyt, hvor der 
kan være Varme, og hvor Maden t"il
beredes, ligesom hver Fisker har sin 
Køje, hvori kan kan sove, nuur hun 
ikke er i Arbejde. 

Men ved at skulle saa langt ud 
kan Vejret .ofte sIa a om fra godt til 
daarligt inden han naar Fiskeplads, 
og dernæst tiltager Søgangen ef ter
haanden, jo længere han kommertH 
Søs. Ogsau i den Henseende er det 
anderledes Nord paa. Der maa Fi
skerne ganske vist nøjes med aabne 
Joller, som kunne trækkes paa La~d, 
men saa kunne de til Gengæld nøjes 
med en kortere Søtur, ja i den bedste 
Fisketid staar Fisken endog helt op 
under Land. 

Det kan derfor vistnok med Rette 
siges, at den~ h('le Fiskemaade her 
slet ikke passer for Forholdene "ed 
Esbjerg. Og forinden man kommer 

. til fuld Klarhed herover og udefra 
vil komme os til Hjælp, før kommer 
der ikke npget ud af Fiskeriet her, 
udover et kummerligt Udbytte for 
Fiskerne, som vil være af kun ringe 
Betydning for Byen. 

Men for at faa Fiskeriet ind i det 
rette Spor maa vi have store Far
tøjer, hvormed der kan fiskes hele 
Aaret, dels. un'der Kysten, naar her 
er rigelig med Fisk, og dels ude i 
Nordsøen, hvor Fisken kan findes, 

med Line" Snurrevod' eller ,Trawl, 
eftersom Forholdene kræve. 

Saa kommer imidlertid det Spørgs
maal, hvilken Slags Fartøjer skal det 
være? Ja, her kan man forme~tlig. 
heller ikke være i Tvivl.' . 

Vore Naboer komme mere og mere 
bort fra Sejlskibene ,og gaa . over ,til 
Damp. Dette Spor mener jegvihel~t 
burde følge. Dersom den lille Flaade 
af Baade vi have var paa80 Tons. 
hver i Stedet for 12 Tons, ' saa kl\nde 
vi foreløbig nøjes med en Damper til 
til at bringe Redskaber og Proviant 
ud til denn'e Flaade, som burde være 
i uafbrudt Virksomhed ved Fiskeriet, 
og ilandbringe Fangsten,' saaledes 
som man bærer sig ad i den engelske 
Fiskerilaade. Men da vi ingen saa~ 
danne Fartøjer have og altsaa m.aa 
begynde paa bar Bund; saa vil det 
være det mest· naturlige til en Be
gyndelse at forsøge med en Damper 
til at fiske med. Erfaringen vil da 
snart vise, i hvillien Retning den 
eventuelle Udvikling bør fOl'egaa. 
Foreløbig maa vi beholde de Baade, . 
vi have og lade disse støtte Damperen, 
ligesom dflnne igen bør støtte Baadene, 
naa!' Fisken staar her under Kysten, 
ellers maa Damperen gaa andet Steds 
hen for at søge Bytte. Fiskerne bør 
selveje Damperen, det vil sige have 
fri Raadighed over den, saaledes. at 
de til enhver Tid kunne arbejde paa 
den Maade, som giver det bedste Ud
bytte. 

Om' Damperen vil .gaa ind til Es:' 
bjerg med sin egen og eventuelt Baa
denes Fangst eller vil søge andet 
Steds hen, ·hvor Markedet for Fisken 
er bedst og Prisen højest, er af uvæ
sentlig Betydning, da Pengene i alle 
Tilfælde komme til Esbjerg, eftersom 
Fiskerne ere bosatte h et·, 
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;', viser'" det sig sna,hv.ad jeg ikke, 
tvivler om, ',at en saadan Fiskedamper 
viBønne,sig,' saa skal.der nok komme 
flere' efter, og Stødet vil da være gi vet 
~tii"at ~'gøre Esbjerg til det <len bør 
være1nemlig en Fiskerby af virkelig 
Betydning. ' 
'])et'somnog-en vil indvende, at vi jo 
allerede have Fiskedampereher, nem
Hg: 'j;Dansk Damp"Trawling~Selskab" 
bred Baadene »Dania" og "Hafnia", 
saa maa' dertil svares" at her i Es
'bjerg" mærke vi 'intet dertil. Disse 
3Damperefiske' ikke herfra og løbe 
kun herind en enkelt Gang, dels for 
at' faa Kedlerne eftersete,' dels for 
at:srippler~ deres Kul- eller Isbehold
ning, : men af Fortjenesten kommer 
saa'. godt';sOIn intet hertil, eftersom 
kun en af Mandskabet er bosiddende 
'her. Og 'Fiskeriet her har ikke Spor 
'af: Støtte Yed' /:lisse Dampere. 
'Derimod viser det sig, at disse 

, ;Dampere,ofterat ~ først ere komne 
i den rette Gænge,betale sig meget 
godt, og at det er den rette Vej for 

'os at slaa ind paa; kun skulle vi ' 
samtidig have Støtte af Damperen 
for vort øvrige Fiskeri den ]jel af 
Aaret, da der 'het under Kysten kan 
drives et lønnende Fiskeri. 

Men Pengene, hvorfra skulle disse 
komme? Ja heri ligger rigtignok det 
vanskelige 'ved Sagens Realisation. 
'Noget kan vel bringes til Veje her, 
ogsaakunde det vel tænkes, at enkelte 
af vore Fiskerivenner andet Steds 
'nIle træde hjælpende til, men det 
synes tillige naturligt,at Statskassen 
bringer ,et Offer for at hjæl,pe Sagen 
frem: Det er jo saa grumme lidt, 

,Staten bidrager til Fiskeriets Fremme, 
liaar Hensyn tages til Danmarks Be
!ligge'llhed,,':omgiv'et af Rav paa om
trentalleKu,ntet·. Og lige sall, vel 

som der ofres betydelige Summer 
pall Landbr~gog alt hvad dermed 
staar i Forbindelse, lil!;e saa vel kunde 
der vel være GrundtiI at bringe e,t 
passende Offer for Fiskeriet" i Sær
deleshed naar der er Tale om, en ' 
Plads som Esbjerg, med en Belig
genhed, der lover et virkeligt stort 
Udbytte, naar Sagen kun· gribes 
rigtig an. 

Der forlanges ganske vist ikke, at 
Beløbet skal ydes som Gave, uden 
for saa vidt, at ,Statskassen burde 
give en saadan til Anskaffelse af Red
skaber . og til Damperens Udhaling, 
altsaa om man hellere vil sige: Drifts
kapitalen. Det væsentligste Beløb bør 
kun yd!3s som Laan imod Sikkerhed. 
i Damperen og dennes Assurancesum .. 

Man . Vil næppe kalde dette en 
ubillig Fordring, i Særdeleshed naat 
vi staa overfor de to Alternativer: 
Enten vil Fiskeriet her efterhaanden 
svinde ind til intet, eller ogsaa maa 
der ofres noget for at bringe det ud 
over det døde Punkt, hvorefter det 
skal vise sig, om. det er muligt' a.t 
faa et Vesterhavsfiskeri af virkelig 
Betydning i Gang her fra Esbjerg. 

Mindre Meddelelser. 

København, den 5te April 1892. 
Efterat Fiskerforeningen for Køben
havn og Omegn for et Par Aar siden 
indgav Andragende til Indenrigsmi
nisteriet om: i Henhold til Fisken
lovens § 42 at faa Vedtægter for 
Fiskeriet i Kalvebodstrand formulig 
at skaffe nogen Fredping paa dette 
Territorium til Gunst for de hjemlige 
Fiskere, har man for faa Dage siden 
;Uodtaget Meddelelse om,· a.t det i 



denne Anledning paa Indenrigsmini-
. sterietsForansta:ltning valgte Udvalg 

til Udarbejdelse af et Forslag til 
Vedtægter er kommet til atbestaa 
af følgende 5 Medlemmer nemlig: 
Pre~ierløjtnant Grove (Inspektions
fartøjet Hauch), Proprietær Breit, 
Løitegaard, Fiskerne Hans Nielsen, 
Heinrich Reizs og Peter Christiansen 
af København. 

De 3 Fiskere blev valgt paa et 
Møde d. 1ste Marts i Stjernekroen 
paa Amager af de dersteds mødte 
Fiskere. De mødtes Tal var dog 
ikke stort, og ikke faa kom først 
derud, efter at Valget var afsluttet. 

13'1 

Efter d~tte Møde have disse 3 
Fiskere udarbejdet et Forslag, soin 
efter deres bedste Skøn for at 

. opnaa Hovedhensigten, nemlig Fr<,d
ning af et Stykke af Kalvebod'erne, 
uden at gaa det bestaaende Fiskeri 
for nær løser den Opgave, som 
blev stillet til dem, 

Der blev derefter indvarslet et 
Møde til Søndag den 20. Marts for 
at høre Fiskernes Mening om For
slaget. Paa dette Møde som 'var 
besøgt af nærved 100 Fiskere, blev 
derefter Forslaget diskuteret Paragraf 
for Paragraf og sat under Afstemning. 

Resultatet af Mødet blev i Korthed: 
utde egentlige Fiskere, som bruger 
Fiskeriet som Hovederhverv, stode 
sammen for at faa gennemført Fred
ningsbestemmelser idetmindste for et 
kortere Aaremaal, inden hvilket Tids.
forløb der mentes at maatte foreligge 
Resultater, som kunde blive bestem
mende med ;Hensyn til fortsat Fred
ning eller mulig Ophævelse af Fred
ningsbestemmelserne. 

Paa det nævnte Møde, hvor der 
iøvrigt førtes en livlig Diskussion, 
kom ogsaa en Opposition mod Fred-

, , 

ningsbestemmelserne frem. Denne' 
Mening forsvaredes·af 2 mødte Haand
værkere med ·en Iver, I som havde. 
været en bedre Sag værdig, og den' 
gik ud paa, :tt man begik en stor 
Fejl ved at forbyde Aalekam og 
Glib, Ilien trods et ivrigt Forsvar 
for, at Brugen 'af disse Redskaber 
skulde være tilladt vedblivende, fandt 
dette lIog ingen Tilslutning hos de 
mødte Fi.:lkere, hos hvilke Stemnin
gen '. overvejende vaJ\ for den' bedste 
mulige Fredning paa et begrænset 
Areal. ' 

Aalen begynder at lette sig. Fra 
Kalveboderne meddele et Pal' af 
Fiskerne, at de. efter at have prøvet 
i nogle N ætter at sætte efter AaI 
have hav t nogle faa Pd. pr. Næt . 

Det samme meldes fra Isefjorden. 

Fra "Rigsdagstidende". I Lands
thinget udtalte Kammerherre Skeel 

·for nogle Dage siden tilStøtt~ for 
Planen om ~n Hirtshals-Havn bl. a.: 

J eg skal med den højtære9.e For
mands Tilladelse give det 'ærede ' 
Thing et Par Oplysninger, som jeg 
modtog, just da jeg skulde .gaa her 
hen, og som fuldstændig ville begrunde 
min Udtalelse. De ere hentede fra 
en Mandpaa Stedet, som jeg kender, 
og deres Paalidelighed har jeg ikke 
Spor af Grund til at drage i nogen 
Tvivl. Det drejer sig om, hvprledes 
Forholdene have udviklet sig i ~yen 
Grimsby ved Indsejlingen til HuH, 
hvorledes de vare i 1860, a1tsaa for 
31 Aar siden, og hvorlede.s de ere 
i 1891. I 1860 var der ingen ordent
lig Landingsplads ; der blev den Gang 
bygget en Dok. Hele Flotillen af 
Fiskerfartøjer var 12Kuttere. 11891 
har den udviklet sig til 743 Kuttere 
il. 80 Reg.-Tons og 101 Damptrawlere 



138 

å 110 Reg.-Tons, tilsammen en V ær~i 
af mellem 34 og 35 Mill. Kr. Der 
er i ,1890 fisket 71000 Tons Fisk, 
der bleve foravktionerede paa Stedet 
og udbragte til en Værdi af 2V /2 
Mill. Kr. Dette Tals Størrelse vil 
nærmere træde frem, naar jeg siger, 
at hele vort samlede Fiskeriudbytte 
i Danmark beløber sig næppe til 
3 . Mill. Kr. Der er paa dette Sted 
ansat .12000 Mennesker ved Fiskeriet, 
og Fiskene blive foravktionerede og 
solgte for omtrent·14· Øre pr. Pd., 
hvilket' er det samme, som den kan 
udbringes til i Frederikshavn. J eg 
tillader inig at tro, at disse Oplys-' 
ninger . er.e tilstrækkelige. til at be
grunde det Ord, jeg tillod niig at 
benytte, nemlig at en Udvidelse af 
Hirtshals Havn vil have sin store 
Betydning for Fiskeriets Udvikling, 
og jeg tror ogsaa, at jeg derfor med 
fuld Føje kan henvende mig til det 
ærede eventuelle FinansQ.dvalg og 
bede det se ,med samme Velvilje paa 
disse 120,000 Kr.,' som den højtærede 
Indenrigsminister har gjort. 

I Forbindelse med ovenstaaende kan' 
anføres følgende (efter Deutsche Fi
schereizeitung): Over den Flaade, der 
benyttes til Havfiskeri fra tyske N ord
søhavne, er der fornylig udkommen 
en Fortegnelse paa Korners Forlag 
i Blankenese. I nævnte By høre 4 . 
Everter og 18 Kuttere, i Miihlenberg 
:2 Everter hjemme. Teufelsbriicke, 
Husum, Keitum, Røm og F~dderwar
der Siel, eje hver et Fiske.rfartøj, 
paa Andrum falder 3 Everter, paa 
Kranz ved Elben 9 Kuttere og a 
Dampere. Hamburg - Finkenwarder 
har 155, Preussisk Finkenwarder 8 
Fiskerfartøjer, hvoraf respektive 48 
og 2 ere Kuttere. Gestemiinde har 
19, Bremerhafen ca. 12 Fiskedam-

pere men kun henholdsvis, 7 og 2 
Everter, Bremen bar 2 Dainpere og 
Kuxhaven 1. 

Frederikshavn, den 3. April 1892. 
Man kunde næsten vente, at det gode 
Vejrlig næppe vilde holde sig særlig 
længe, og vi have da ogsaa i, den 
forløbne, Uge havt Storm saa godt 
som hver Dag; lllan har ret kunn~t 
mærke, at det er Jævndøgnstiden, og 
som Følge deraf har Udbyttet af 
Fiskeriet kun' været yderst ringe, 
længe er det siden, at nogen TI ge 
.har mlvist saa lille en Tilførsel som 
denne. Ca. 45 Kuttere afsejlede i 
Mandags omkring Skagen til Fangst
pladserne udfor 'Vestkysten, men 
vendte allerede i Løbet af 'Tirsdag 
og Onsdag . tilbage uden Resultat, 
ganske enblte have gjort fra 1-:--3 
Træk ogfaaet fra 10-12 Snese Rød
spætter, men Fangsten blev som sagt 
umuliggjort af Storm og alle maatte 
vende hjem. I Kattegat N orden' for 
Herthas Flak have enkelte Kuttere 
fisket, men ej heller der havt synderlig 
Udbytte. 

I disse Dage ere Hkagboerne stærkt 
"beskæftigede med at rigge deres for 
Vinteren oplagte Kuttere til og gøre 
dem klar til· atter at kunne begynde 
deres Dont, den. ene Vognladning 
efter den anden ankommer fra Skagen 
læssede med Tovværk, Sejl, Ga~'n og 

. andre for Skibenes Udrustning nød
vendige Genstande. Der iles ogsaa 
stærkt med at gøre de til Islands
færden bestemte Kuttere færdige, det 
var Meningen, at de skulde drage 
afsted i Begyndelsen af denne 
Maanedj forinden Afrejsen vil den 
sidst bygg~de og smukkest. udhalede 
af dem alle, Kutteren "Prins Valde
mar" Fr: Nr. 1, gøre en Mstikker 
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til Københa.vn for at lade sig præ
sente fo~sin høje Navne Hans kg!. 
Højhed Prins V,aldemar; hvis andre 

'kUnde, have Lyst til at se dette vort 
Lands smukkeste og bedst udstyrede 
Fiskefartl;jj, . et Mønster for alle kom
mende, skulde de benytte Lejli'gheden, 
Kutteren vil ventelig være i Køben
havn Fredag den 8.' April. 

Qansk Damp-Trawling Aktiesel
skab "Dan" holdt i Grutr aarlig Gene
ralforsamling. Overretssagfører Meyer 
dirigerede. . . 

Formanden, Grosserer Adolph Carl, 
meddalte Aarsberetningen. Aaret 
havde-ikke været heldigt. De to Skibe 
"Dania" og "Hafnia" havde fisket 
navnlig i Nordsøen og afsat Fisken 
væsentlig i ellgelske.Havne. Der var 
solgt Fisk 'fra "Dania" for 44900 Kr. 
og fra "Hafnia" for 44300 Kr., iaIt 
for 89200 Kr. Dette svarede OIlltrent 
tH,Pr9spektus, men Udgifterne vare 
blevne ikke lidt. højere end beregnet. 
Skibene havde gjort forskellige Bjerg
ningsforsøg, hvorom Taleren gav 
nærmere· Oplysninger. Man havde 
overvejet, om man ikke burde sende 
Skibene til Island og Færøerne, men 
man frygtede for, at de vare for svage. 
Det bedste vilde ,,~re, om der an
skaffedes et nyt og stærkt Skib. . 

Han gav derDæst' en Oversigt over 
Regnskabet, der viste et Nettoover-

skud . ,af 13781 Kr. Aktieudbyttet 
bliver 4 pOt. 

For indeværendeAar havde Fiske
rietstHlet sig omtrent som i samme 
Tidsrum forrige Aar. 

Til Bestyrelsesmedlem genvalgtes 
Kaptejn Drechsel. 

Sluttelig førtes en Diskussion om'· 
Selskab~ts Yirksomhed,hvori For
manden, Kommand. Buchwald,· Kapt. 
Drechsel og Fiskerikonsulent Fedder
sen del toge .. 

Engelske Fiskere. Fra Esbjerg 
skrives til "Jyllp." den 30. Marts: 
Om Forulempelser af engelske Fi
skere paa vore Fiskere under Ud
øvelsen af Fiskeri i Nordsøen el' i 
Dag til Chefen for Fiskeriinspektionen 
for Nordsøen indløben Klager. In
spektionsskibet" GuldbOl'gsund", Kap
tejn de Fine Skibsted, udgaar i ~fter
middag for at opsøge de engelske. 
Fiskere, der ere angivne for fl,t have 
sønderrevet og'frataget vore Fiskere 
RedskaBerne. 

Fra Holbæk skrives til os: pet 
første Bundgarn h~r paa Fjorden 
blev udsat den 24. Marts, for Tiden 
staar her tolv. I Bundgarn og Næ
ringer er fra Holbækfjprdog Brams
næsvig i Marts tilført ca. 1200· Ol 
Sild til en Plis af 70~lQO øre.pr. 
Snes. 

Bekendtgørels,er. 

Et. brugt, men i enhver Hellseende 
kallkøb~s billigt ved Henvendelse til 

saa godt som nyt Dampspi I 
Sælir Maskinværksted, 

. P. Sørensen. 
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Kullerkurve, berg. fur Dansk Kommissionshus Catoohn samt Carbolinomn, 
100 Pd. Fisk lued Is il (or sidstnævnte bedsteConser. 
;0 Kr. /Jr. 100 LStkr.,' ~'isk og HUlllmer. veringsmiddel fur Fartøjer 
laves atter paa ager. , " .. UO' alt Træværk mod Vejrligets 

VILH HOLSTS ' LudwIg Grun, .In"dflydelse anbefales. Priserog ',' ,I ?8, N~l[tl" Wall, Hamb1lrg, I Brugsanvi,ning sendes paa Forlangende. 
Pdeplanlage og Kurvefabrik. modtager Sendin.!!,er til Forhandling ,Ad. Goecker 

'Z'll l ,I K l' ,I S I Prompte AfrejtTllng, Dansk Korre, , • ' , 
... 1 e y'veu o ~nu t. 8}101"1"",,.. frima Referoncer, 'KJøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
, H_ Kt:lSER, , 
Beediget Fiskeauktionator. 

Telegram-Adresse: ,Laxktsser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Rjøbenhavn R, 

'tilbyder sig ined Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tidø
skrifter, ,Clrkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udføreloo til billige Priser. 

Altona Fiskeauction . 
..J ohann Cohrs (beediget Auctionat6r). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

==æ.5i==~i!5E3.5S==iE!.5Ei'iæ!55~ 

Dansk Fisken~tfabrik og Spinderi,.. . 
Gl. StrandåO.' Kjøbellhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser ug Bundgarn m.m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 
, Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

sæsæ~~~ 

Udsalg· a:f Sejld u..g. 
Ingen ltIellemhandlere, lave Noterhiger. , 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbingp. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 
Undersøg 'selv Sa

gen, skriv om PrØver af 

Dug, disse sendes frit 
med Pri~er. 

F. N. Halmøs. 
R,odigorct II.f cø.ncl. mag. n. I'ORllelt. -- Trykt. hOl Frantz Olwiøtt",eu. København, 



t5. 14. April. 1892. 

Ked.l.e:D:l.Sbl.$d..et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu; Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre, 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Gen~ral;forsamlingen. - Rødspætte
IIskeriet i Kattegat.;.... Mindre Meddelelser. - Be
kendtgørelser. 

"Daosk Flskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, l. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., ~r aaben Lørdag og Søndag 11-2, 
i Februar og Marts dog kun om Søndagen. 

Dalrsk. Fiskeriforenings 
ekstraordinære Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 K1.1P/2' 
(Sluttet.) 

Dirigenten: Maa jeg overfor Hr. 
Grosserer Adolph erindre om, at det 
er'i Virkeligheden de 10 Kr.s Med
lemmer, der i sin Tid have vedtaget 
Lovene saaledes, som de ere, at altsaa 
Medlemmerne skulde være repræsen
terede ved et Bestyrelsesraad og ikke 
selv være Deltagere i Generalforsam
lingen. N aar dette er blevet vedtaget, 
er det jo vistnok ene og alene af den 
Grund, at man ønskede at faa en 
Generalforsamling af Medlemmer, 
80mhavde noget at sige, og som 
k~de sige noget, der ha'\"de Bet yd
~., for Sagen og Forha.ndlingerne. 

N aar vi f. Eks. skulde holde General
forsamlingen her i Byen, er det tem
melig sikkert, at der vil komme yderst 
sparsomt af Medlemmer ude. omkring 
fra Landet, og af københavnske Med
lemmer vil der naturligvis ikke komme 
ret mangfl, og de, som kom, vilde 
kom~e af rent tilfældige Grunde, 
fordi de havde Tid dertil og Lyst 
til at høre paa Forhandlingerne. Der ' 
vilde af en saadan Generalfursamling , 
ikke kunne ventes nogen Drøftel~e, 
der havde nogen egentlig Betydning 
for selve Sagen. J eg tror, at det er 
saadanne Betragtninger, der i sin 
Tid have ledet til. at den nugæ1dende 
Ordning traadte i Kraft, og naar Be
styrelsesraadet nu vilde forandre 
dette, er jeg Ikke vis paa, at man i 
Virkeligheden vil komme vore] O Kr. 
ydende Medlemmer i Møde, saa at 
de vilde være mel~e tilfredse hermed, 
end med det, som de i sin Tid frit. 
have valgt. Jeg vil der,næst gøre op
mærksom paa, at vi jo nu have en 
Del Medlemmer, som kun yde 2 Kr., 
og som fqr hver 2 Kr., de yde, have 
en Stemme, nemlig aJle de menige 
Fiskere, og naar vi altsaa sige, , at 
Fiikeriforenitigerne skUlle for hver 
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10 Kr. og for overskydende Dele 
, deraf have en Stemme, er jeg vis paa, 

at disse Fiskerifo~eninger alle ville 
sige: hvolfor faa vi ikke en Stemme 
for.hver 2 Kr.? hvorfor skal det kun 
være for hver 10 Kr.? Hvad dernæst 
angaår Deltagelsen i Diskussionen 
paa Generalforsamlingen af alle mø
dende Medlemmer, er jeg af Besty
relsen bemyndiget til at erklære, at 
den ikke har noget imod, at Ordene: 
"naar Dirigenten skønner, at Tiden 
tillader det" gaa ud. Det bliver dog 
kun en formel Forandring, thi reelt 
maa det jo blive saaledes,' at Diri
genten maa være berettiget til at af
skære Forhandlingerne, naar Tiden 
ikke tillader at forhandle længere. 
Bestyrelsen akcepterer altsaa det af 
Grosserer Adolph stillede Ændrings
forslag til Slutningsstykket i Besty
re Isens Forslag til. § 4. 

Vil Hr. Proprietær Lawaetz stille 
Ændringsforslag til den Passus i Æn
dringsforslaget til § 4, som siger, at 
en Fiskeriforening, der har mindst 
30 Medlemmer, er· berettiget til at 
lade et af sine Medlemmer møde paa 
Generalforsamlingen, saaledes at der 

. indskydes en Bestemmelse om, at der 
af Foreninger med et vist større An
tal,Medlemmer skal kunne sendes 2 
eller 3 Delegerede, eller at derfor 
hrer 50 Medlemmer kan sendes 2? 

Proprietær Lawaetz: Efter den nu 
fremkomne Oplysning, at l\fedlem-

• merne, som yde 10 Kr., kun have 
Ret til for .hvert Amt at vælge 2, 
som paa en Maade repræsentere langt 
større Kapital, end der her er Tale 
om, idet der vistnok ikke er mange 
Amter, der have under 20 Medlemmer, 
Dg. man har gjort det, som jeg,hører, 
af Hensyn til at der kommer mere 
ud af en Generalforsamling, hvortil 

der kun vælges faa, som have Inter
esse for Sagen, vil jeg henstille, om 
man ikke kan' gaa ud fra den samme 
Forudsætning her og sige, at For
eninger, som have mindst 30· Med
lemmer og )de mindst 25 Kr., skulle 
have Ret til at sende 1, og at man 
altsaa gjorde en Tilfl;jelse i 6te Linie, 
saaledes at mån efter Ordene "mindst 
30" tilføjede: "og yder mindst 25 Kr. 
aarlig" . 

Dirigenten: Maa jeg gøre den Be
mærkning, at ingen Forening kan yde 
mindl e end 25, Kr.; der modtages 
ingen, som yder mindre. 

Proprietær Lawaetz: Saa kan OrdC't . 
"mindst" falde bort. Det er nødven
dig, at der gøres nogen Forandring. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø: 
J eg kan anføre, at jeg er valgt af 
17, der give 2 Kr., nlen af 21, der 
give 10 Kl'. Jeg synes, at Bestyrelsen 
Forslag er saa godt, som man kan 
ønske det, og at det ikke er værdt 
at gøre nogen Forandring-deri. Naar ' 
der er 30 Medlemmer, have de Lo'f 
til at sende en Mand og ha ve Lov 
til at stemme med 3 Stemmer ,i Be
styrelsesraadet, og det mener jeg er 
allerede. meget godt. Med Hensyn til 
at faa Lov til at talo vil det jo bero 
paa, om Dirigenten tilladel' det, men 
Dirigenten vil jo ikki> forbyde det, 
med min:lre Diskussionen trækker ud 
i det uendelige. Jeg synes derfor ikke, 
at det er nødvendigt at gøre nogen 
Forandring. 

Konsul Fabricius, Skagen: J eg vil 
i Anledning af Grosserer Adolphs 
Udtalelse gøre opmærksom paa, hvad 
Højesteretsassessor Mourier har sagt, 
at det har sin store Betydning, at man 
kan faa Fiskere ind til Generalfor:, 
samlingen, og der er Mulighed for, 
a.t Fiskeriforeninger, der ere Med-
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lep:lme,r af "Dansk Fiskeriforening", 
ville, naar de have Raad til det, sende 
Folk .herind, som kunne udtale sig, 
og som kunne stemme. Saatlanne Folk 
ville i Almindelighed blive udpræget 
dygtige Fiskere, som have Forstand 
paa Sagerne. At vi lukke Dørene op 
for den Slags Folk maa være aldeles 
rigtigt, og det tror jeg vi alle billige. 
Noget anderledes stiller Sagen sig 
overfor de mange Medlemmer, som 
yde 10 Kr., og som ikke have For
stand paa Fiskerisager. Jeg fornær· 
mel' ikke de 10 Kr.s Mænd ved at 
sige, at ikke en af 10 af de Herrer 
]Iar Forstand paa Fiskerisager. saa 
at for sa:t vidt nogle af disse Med
lemmer skulde møde paa General
forsamlingen og afgive Stemme, vilde 
de komme til at stemme over Sager, 
som de ikke forstaa, og det tror jeg 
ikke, at' de selv kunne have nogen 
Fornøjelse af eller Foreningen have 
nogen Nytte af. Det er denne Be
tragtning, jeg navnlig vil tillade mig 
at fremsætte. Der foreligger jo ikke 
noget Forslag i Retning af Grosserer 
Adolphs 'Udtalelse, saa at der ikke 
bliver Anledning til at stemIIle deI:om, 
Illen jeg tror, at det vil være uheldigt 
at give de 10 Kr.s Mænd mere end. 
Tilladelse til at ytre sig, altsaa give 
dem Ret til at stemme. 

Hermed sluttedes Forhandlingen 
om dette Punkt. 

Ændringsforslaget til § 3 Nr. 4 
vedtoges enstemmig. 

ÆnJringsforslaget til § 4 med Ude
ladelse af Ordene i sidste Stykke: 
"naar Dirigenten skønner, at Tiden 
tilsteder det" vedtoges enstemmig. 

Underændringsforslaget af Gross. 
Adolph til Bestyrelsens Ændrings
fQrslag til, § 6: Ordene "og oversky
d~nde Del af 10 Kr." udgaa, og ,,3 

Stemmer" forandres tjl ,,2 Stemmer" 
forkastedes med 9 Stemmer mod 5, 
hvorefter Bestyrelsens Ændringsfor
slag til § 6, der saaledes forelaa 
uforandret: 

Lin. 16-17: I Stedet for Ordene 
"Til a t være stemmeberettiget ud
kræves, at den Paagældende" sættes: 
Valgberettiget er ethvert Medlem, 
der enten. Lin. 2U: "den 1. Oktober" 
forandres til: den 1. Juni. Lin. 24: 
"Oktober" forandres til: Juni. I.Jin. 
29: Efter "Medlemmer" indskydes: 
De Som Medlemmer indtraad te Fisker-

. foreninger (§ 3 Nr. 4) deltage i Valget 
uden Hensyn til, hvvr lang Tid de 
have været Medlemmer af Forenin
gen, og afgive l Stemme for hver 
10 Kr. og overskydende Del af 10 
Kr., de yde i Kontingent til For
eningen, altsaa 3 Stemmer for et 
Kontingent af 25 Kr. Derefter fort
sættes i ny Linie med Ordene: "I 
Slutningen". Lin. 30: Ordet "der
paa" udgaer. Lin. 31: "stemmebe
rettigede Medlemmer" forandres til: 
valgberettigede Medlemmer og Fisker
foreninger. Lin. 41: Kommaet ud· 
gaar, og Ordene "og til" forandres 
saaledes: samt Formanden for enhver 
i Foreningen indmeldt Fiskerforening. 
Til. Lin. 43: Efter "Medlemmerne" 
indskydes: og de paagældende Be
styrelsesformænd. 

vedtoges mod 3 Stemmer. 

Derefter sattes Ændringsforslagene 
til § 5 under Forhandling. 

Lin. 3: "Bestyrelsesraadet" for
andres til: Generalforsamlingen. 

Lin. 12: "vælger Bestyrelsesraadet" 
forandres . til: foretages da endeli~t 
Valg af 

Dirigenten: Bestyrelsens FOTt'llag 
til§ 5 om at "Bestyrelsesraadet" 

. skål forandres til "Generalforsam
lingen" vil føre til, at Bestyrelsen 
ikke skal vælges af Bestyrelsesraadet, 
men af Generalforsamlingen, altsaa 
ikke blot af B~styrelse~aadets Med-. 
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lemmer, men ogsaa af de stemmebe
rettigede Delegerede fra Fiskerifor
eningerne, . som give Møde, og af Be" 
styrelsen selv. Man vil altsaa se, at 
dei €'ren ikke ganske uvæsentlig For
andring af den l'tIaade, hvorpaa Be
styrelsens Medlemmer nu blive valgte, 
idet de nu vælges af de af Foreningens 
Medlemmer valgte og indsendte' De,
legerede, Bestyrelsesraadets Medlem
mer. Naar Forslaget vedtages, vil der 
derimod blive givet Fiskeriforenin-' 
gerne gennem, deres Delegerede "Ind
fiydelse paa Valget. Da Bestyrelsen' 
overvejede Sagen, indsaa den ,at det 
mulig kunde stille sig saaledes, at 
der fra disse Fiskeriforeninger blC'v 
sendt mange Delegerede til General
forsamlingen, og man mente derfor, 
at som Modvægt skulde ogs~.a Be
styrelsens egne Medlemmer være be
rettigede til at stemme ved Valget 
af Bestyrelse! og derfor har man fore
slaaet det· udvidet saaledes, at det 
bliver hele Generalforsamlingen, der 
vælger Bestyrelsen, og· ikke som nu 
alene Bestyrelsesraadet. Ændrings
forslaget til Linie 12 er kun en Re
daktionsændring, som "il være nød-

. vendig, naar den første .,Endrinb ved
tages. 

Herredsfoged Neu;mann, Løgstør: 
Jeg kan ikke se, at del' i og for sig 
er nogen Grund til at forandre Be
stemmelsen om, at Bestyrelsen skal 
vælges af Bestyrelsesraadet. Det er 
allerede en ikke ringe 'Fordel for 
Fiskeriforeningerne at faa Ret til at 
møde ved Delegerede paa General
forsaIl1lingen og deltage i Afstem-

'ningen, og jeg tror ikke, at der er' 
Grund til at gøre det Skridt yder
ligere ogsaa at give dem Ret til at 
deltage, i Valget af Bestyrelsen. J eg 
synes, at det er mere end tilstrække- ' 

ligt, at det overlades til Bestyrelses~ 
rnadet at foretage dette Valg. Jeg 
er enig i, hvad Grosserer 4-dolph 
fremhævede, at. naar man ikke vil 
!>tøde de betalende Medlemmer bort, 
maa 'man give dem lidt Rettigheder. 
De have kun Ret til at vælge Med. 

J 
lemmerne af Bestyrelsesraadet og 
derigennem indirekte Bestyrelsen. 
N aar det foreslaas, at Bestyrelsen 
selv skal deltage i Valget, synes jeg 
ikke, at det er en heldig Udvej, thi 
Bestyrelsen vil dår blive vanskelig 
stillet. Derfor vil jeg foreslaa, at 
Ændringsforslaget udgaar, og at det 
bliver som hidtil Bestyrelsesraadet 
og ikke Generalforsamlingen, der fore
tager Valget. 

Dirigenten: Jeg vil kun gøre den 
Bemærkning, at Bestyrelsen er bleven 
ledet ind paa Spørgsmaalet. om, hvor
vidt det er rigtigt at beholde Besty
relsesraadet som vælgende, ved den 
Betragtning, hvorledes det vil stille 
sig i Virkeligheden i Livet. Der vil 
være en Generalforsamling, som be
staar af Bestyrelsesraadets Medlem
mer og en Del andre Medlemmer, 
som vill{;l komme til Stede, og' ved 
de Afstemninger, som iøvrigt foregaa, 

, stemme alle og de Delegerede med, 
men saasnart man kommer til Valget 
af Bestyrelsesmedlemmerne, vil Diri
genten kun have at henvende sig til 
Medlemmerne af Bestyrelsesraadet, 
som ere til Stede, og bede dem· om 
at afgive Stemmer til det Valg, der 
skal foregaa. Det kunde mulig vække 
nogen Misstemning hos de andre, som 
ere til Stede og hidtil have deltaget 
i alle Afstemninger, men som ikke 
blive spurgte her. 

Konsul Fabricius, Skagen: J eg kan 
ikke andet end være enig i· den Be
tragtning; Herredsfoged N euma.im 



145 

gjorde gældende. Det forekommer 
ogsaa mig, at deh foreslaade For
andring er uheldig. For det første 
er det unødvendigt at give de Delo
gerede fra de Fiskerforeninger, der 
lade sig repræsentere, Ret til ogsaa 
at deltage i Valget af Bestyrelsen. 
De kunne jo godt have Stemmeret i 
alle Sager, som vedrøre Foreningens 
øvrige Anliggender, og alle Fiskeri
sager, som Foreningen har med at 
gøre, fordi de' ikke deltage i Valget 
af Bestyrelsen. Uheldigt finder jeg' 
det ogsaa, at Bestyrelsen selv skal 
,kun~e afgive Stemmer paa sine Med
lemmer. D'Hrr. Medlemmer af Be
styrelsen ville let komme i en noget 
skæv Stilling, naar de skulle stemme 
paa sig selv, eller naar de skulle 
stemme paa et andet Medlem af Be
styrelsen, som gaar af. Man ma,a 
ogsaa huske paa, at Bemyndigelse 
fra fraværende Medlemmer af Besty
relsesraadet gives in blanco til Be
styrelsen, og derved vil der ogsaa 
let komme et lille Misforhold frem. 
J eg vil derfor slutte mig til Herreds
foged Neumanns Forslag om,' at For
slagene til Forandring af § 5 gaa ud. 

Grosserer Adolph: Jeg vil tillade, 
mig at spørge, om der i Lovene, som , 
de nu komme til at se ud, findes 
noget om et lukket Møde (Dirigenten: 
N ej). Var der en saadan Bestemmelse, 
kunde man have lagt Bestyrelsesvalget 
hen til et saadant Møde. 

J eg slutter mig til, hvad de to fore
gaaende 1'alere have udtalt. J eg tror 
i det hele taget, at Bestyrelsesraadets 
Stilling' udviskes .en hel Del ved de 
foreslaaede Forandringer. Efter min 
Mening kan det være godt, at man 
holder pas. et eller andet Prærogativ 
for Bestyrelscsraadct og da navnlig, 

at det vedblivende bliver Bestyrelses
raadet, der vælger Bestyrelsen. 

Herredsfoged Neumann: Det kan 
meget let lacll;l sig gøre, idet Valget 
kan lægges til Slutningen af Gene~ 
ralforsamlingen, eller man kari slutte 
Generalforsamlingen og bede D'Hrr., 
som ikke ere Medlemmer af Besty
relsesraadet, pm ,at f(H:lade Salen. 

Hermed sluttedesFQ:fha!ldlingen 
om dette Punkt. ' 

Ved Afstemningen forkastedes Be
styrelsens første' Ændringsforslag til' 
§ 5; og derved' bortfaldt den anden 
Ændring ti.! samme Paragraf, saaat 
denn~ forblev uforandret. 

Derefter sattes Bestyrelsens lEn
drin!!;sforslag til § 13 under For
handling. , 

Lin.. 4-5: Ordene "i hvert Aars 
Marts Maaned" . forandres til: hve:t:t 

, Aar j Marts eller April Maaned. 

Diri.qenten: Bestyrelsens Forslag 
til §. 13 gaar ud paa ,at beste~me, 
at Generalforsamlingen skal holdes 
i Marts eller April i Stedet for, at 
det nu er bestemt, at den skal.holl}es 
i Marts. Dette Forslag fremkom', '. 
allerede ifjor og mødte ikke nogen, 
Modstand, og derfor har Bestyrelsen 
optaget det. , Erfaringen. har vist os, 
at det ikke altid er muligt at sam~ 
menkalde Generalforsamling i Marts 

Vejforholdene kunne lægge Hin
dringer i Vejen - og derfor fora
slaar Bestyrelsen, at ,den skal holdes 

. i Marts eller April. 
Da ingen ønskede at udtale sig 

angaaende dette Forslag til '§ 13, 
gik man til Afstemning, hvorved 
Forslaget vedtoges enstemmig. 

Dereitel' sattes Bestyrelsens ..Æn
dringsforslagtil § 15 under Forhand
ling, 
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Lin. 5 : Kommaet efter "dog" og 
Orli~ne "for at komme i Betragtning" 
udgaa. 

Lin. 6-7: Ordene "mindst 4 Uger, 
fOI:inden Gener.alforsamlinge.I afhol
det'!" forandret'! til: senest .den 15de 
F~,'brnar for at ku~ne komme til Be
handling paa samme Aars· General
forsamling. 

Dit-igenten: De fO,reslaaede Æn
dringer til .§ 15, der'ogsaa forekom 
i(j()r,gaa . ild paa at bestemme" at 
de Forslag, som Medlemmer ønske 
behandlede pau.. Generalforsamlingen, 
skulle indkomme senest den 15. Fe
bruar til, Bestyrelsen for at kunne 
komme til Forhandling paa det paa
gældende Aars Generalforsamling. 
Derforeslaas altsaa sat en bestemt 
Dag, medens der nu staar, at ;For
slagene skulle være-.mdkomne mindst 
4 U ger forinden Generalforsamlingen 
afholdes. Der er den Mangel ved 
en .saadan Fastsættelse af 4 Uger 
før Generalforsamlingen, at Medl~m
merne ikke vide, naar Generalfor
samlingen skal holc:les, altsaa ikke 
naar, Fristen er udløben. General-

" forsamlingen skal bekendtgøres med 
kun 14' Dages Varsel, og altsaa 
kunne ,<ie 4 IJger være udløbne, uden 
at Medlemmerne vide det. Det er 
dette, som har ledet Bestyrelsen til 
at fremkomme med Forslaget, og 
den er ,yderligere blevet foranlediget 
dertil ved en Skrivelse fra Proprietær 
Lawaetz, som indkom for et Par Aar 
siden i Anledning af den da sted
findende Generalforsåmling. 

Grosserer Adolph. Jeg maatte 
m:;taske tage § 17 med, som er fore
slaaet at skulle udgaa. Det forek9m
mer mig nemlig, at der i § 17 er 
noget, som maaske kund~ trællge til 
at"komme ind i § 15. Det er gans~el 
rigtigt, at § 17 kommer til at gaa 

ud, da den ikke faar llo:gen Betyd
ning, men der staar i Slutningen af 
den,at ethvert Medlem af Bestyrel
sesraadet kan indbringe til Forh;tnd
li,ng Spørgsmaal, der vedrøre For
eningens Virksomhed eller Fiskeri
sagen i det hele, dog at saadanne 
Forhandlingsgenstande skulle væ,re 
anmeldte for Bestyrelsen otte Dage 
forinden Generalforsamlingens Af
holdelse. Jeg tillader mig at hen
stille til den ærede Bestyrelse, om 
der ikke med Hensyn til Anmelqelse 
for Bestyrelsen 8 Dage forinden Ge
neralforsamlingen gaar noget ,tabt, 
som burde indsættes et andet Sted, 
og som ikke kan uddrages af § 15, 
der jo ikke omhandler Forslag, der 
fremkomme fra et Medlem af Be
styrelsesraadet. Er der ikke her en 
Lakune? 

Dirigenten: Ifjor blev der til § 17 
stillet Forslag omr at de Forslag, 
som maatte ønskes behandlede ,paa 
Generalfors!\mHngen, skulde indkom
me til Bestyrelsen inden den forud
gaaende 15. Februar, saaledes at 
altsaa Indsendelse af Forslag ved
rørende det lukkede Møde og Gene
ralforsamlingenskulde have dem flamme 
Tidsfrist. Bestyrelsen har i~dlertid 
iaar, som jeg tillod mig at bemærke 
ved Ændringsforslagene til § 4, ment, 
at det lukkede Møde helt burde ud
gaa, og naar det sker, vil § 17, som 

'angaar dette M øde, helt falde bort, 
saa at der altsaa kun bliver Tale 
om fra Bestyrelsesraadets Medlemmer 
at indsende Forslag til Behandling 
paa selve Generalforsamlingen. ;Der
som man, uanset at § 4 er ble,ven 
vedtaget, som den er fore!31/laet af 
Bestyrelsen, vilde beholde, § p, 
maatte denne jo gaa ud paa, 8,t ,for
,øaavidt Bestyrelsen og Bestyrelses-
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raadet vedtog at bolde Privatmøde 
forud for Generalforsamlingen, skulde 
der med Hensyn til saadanne Møder 
gælde de og de Bestemmelser, eller 
man maatte indrømme Bestyrelses
raadets Medlemmer Ret til at for
lange af Bestyrelsen, 'at der blev 
holdt et saadant Privatmøde. Det 
har imidlertid forekommet Bestyrel

'sen, at man kunde overlade dette til 
Bestyrelsens Beslutning, dersom den 
selv havde noget, den ønskede for
handlet i et saadant Privatmøde, eller 
dersom der fra noget af Bestyrelses
raadets Medlemmer fremkom Forslag 
derom. Det vil jo altid staa i Be
styrelsesraadets Magt at opfordre til 
et saadant Møde og Bestyrelsen ,vil i 
sin nuværende Sammensætning sikkert 
aldrig nægte et Medlem af Bestyrel
sesraadet at indkalde til et saadant 
Møde, men det er jo gan,ske vist, at 
der kunde tænkes en anden Sammen
sætning af Bestyrelsen, som kunde 
have en anden Mening derom. J eg 
ved ikke, om Herr Grosserer Adolph 
vil stille Ændringsforslag om at be
holde § 17 som en deklarativ Be
stemmelse, altsaa ikke som en absolut 
Bestemmelse om, at der skal være 
lukkede Møder. 

Grosserer Adolph. .:r eg forstaar 
det saåledes, at naar de lukkede 
Møder- forsvinde, vil der ikke være 
Auledning for Bestyrelsesraadet til 
at stille Forslag til Bestyrelsen om 
at bestemme et saadant Møde, men 
der staar jo i.§ 15·: "Ethvert Med
lem af Foreningen er berettiget til 
gennem Bestyrelsesraadets Medlem
mer' eller direkte til selve Bestyrelsen 
at' freinsætte Forslag til Behandling 
paa deri aarlige Geileralforsamlin~". 

'Senere er" der ikke Tale om Besty
iMsesraadet.' Det kunde se lid, som 
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om Bestyrelsesraadets Medlemmer 
ikke vare indbefattede heri. Kunde 
der derfor ikke være Grund til at 
indsætte, at ethvert Medlem af Be
styrelsesraadet ~ller af Foreningen 
var berettiget til at fremkomme der
med? Imidlertid omfat~ Ordene 
"Ethvert Medlem af Foreningen" 
maaske ogsaa Bestyrelsesraadets 
Medlemmer, saaledes at de regnes 
ind under Medlemmer af ForEmingen 
(Dirigenten: J a de skulle jo vmre 
Medlemmer af Foreningen). Ja, det 
kan godt være,' at jeg ser noget fejl 
paa det, og at det er tilstrækkeligt, 
som det staar, og jeg har derfor 
heller ikke stillet noget Forslag. 

Dirigenten: Maaske vi kunne af- . 
slutte dette saaledes, at Bestyrelsen 
til næste Aar tager under Overvejelse, 
om der er nogen Grund til atter at 
indsætte § 17 eller en eller anden Be
stemmelse i Lovene, vedrørende et 
saadant lukket eller privat Møde 
mellem Bestyrelsen og Bestyrelse~
raadet. Som sagt, hi(itil har Be
styrelsen været af den Anskuelse, at 
det ganske kuntle gaa ud, og at man, 
hvis man ønskede en saadan privåt 
Forhandling, let kunde komme over
ens om, ligesom det nu er sket idag, 
at opfordre d'Herrer til at møde 
KI. 91/ 2, medens Generalforsamlingen 
først begynder KI. 11 1/ 2 , 

Hermed sluttedes Forhandlingen 
om Bestyrelsens Ændringsforslag til 
§ 15, og disse vedtoges enstemmig. 

Ligeledes vedtoges enstemmig Be
styrelsens Forslag om at § 17 skulde 
udgaa, saa at § 18 blev § 17. 

Dirigenten: Dermed' er altsaa, 
Stoffet for den ekstraordinære Gene
ralforsamling udtømt, og Bestyrelsen 
vil naturligvis nu snarest muligt lade 
de ændrede Love trykke og omsende 
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Lovene den nye Skikkelse til For
eningens Medlemmer, ligesom den 
vil virke hen til, at. der indmelder 
sig saa 'mange Fiskerforeninger, som 
muligt, samt bidrage sit til at bringe 
Lovændringerne ud' i Livet, saaledes 
at vi forhaabentlig til næste Aar 
kunne faa en glædelig Deltagelse i 
Generaiforsamlingen fra de forskel
lige l!'iskerforeninger. Hermed er 
altsaa denne ekstraordinære General
forsamling endt. 

Giver den nuværende Driftsmaade 
det størst mulige Udbytte af Rød

spætteftskeriet i Kattegat? 
Af c. G. Joh. Petersen, Dr. phil. 

Man hører. saa tidt udtale, at der 
fiskes for meget i Kattegat, og at 
der er noget galt paa Færde med 
vore Rødspættefiskerier indenfor Ska
gen særlig i Kattegat, og disse og 
lignende Udtalelser blive hyppigere 
og hyppigere og kraftigere og kraf
tigere ~ og vore Rødspættefiskere 
begynde at søge ~tndre Steder ben,' 
enten til Vesterhavet eller Island 
eller ogsaa lade de belt være med 
at udruste deres Kuttere (Fyn)· til 
dette Brug. Det er altsaa ikke blevet 
ved mundtlige Klager alene, men man 
h::j.r begyndt at hwndle j Overens
stemmelse med Udtalelserne, saa jeg 
tror næppe, nogen kan være berettiget 
til at tvivle om, at der ligger noget 
reelt til Grund for· Klagerne; nej, 
Spørgsmaaleter: Hvad er der i 
Vejen? 

Den- almindelige Udtalelse, at der 
fiskes for meget, oplyser ikke Sagen 
rigtig, synes det mig; thi man kunde 

• 

I, med lige saa stor Ret. sige, at der 
netop fiskes for lidt Rødspæ~ter; 

Meningen er vel imidlertid, at i For-
hold til de Udgifter, som Mandskabet 
og det fiskende. Materiel nødvendig
gør, er Udbyttet af Fiskeriet for lille, 
saa at Fiskeriet nu ikke betal~r sig 
saa godt som før, og at f. Eks. Mand
skabets Parter i Udbyttet blive saa 
smaa, at de ikke kunne leve af dem. 
saa godt som før. 

Denne Nedgang i Rødspættejiske
riets Rentabilitet - og her er kun 
TaJe om dette' ene Fiskeri - er ind
truffen omtrent samtidig i Nordsøen 
og i Kattegat og j stærkest Grl1d 
paa de Steder, hvor der har været 
fisket stærkest og l~ngstd. v. s. ~ed 
Kattegats Kyster og paa de. lave 
l!'iskegrunde, og den havde til Følge, 
at Fiskerne søgte hen til Steder, hvor 
der er vanskelige at fiske, og hvor 
der som Følge de~af hidtil havde 
været fisket mindre, her gav Fiske
riet endnu godt Udbytte; men paa 
denne Maade ved stadig at udvide 
Fiskepladserne er der nu snart ikke 
et eneste Sted i Kattegat og Nord
søen, hvor der overhovedet lever Rød
spætter, som ikke ere inddragne i det 
overfiskede Omraadej i al Fald om
fatter dette nu den aller største Del 
af hele den Rødspætte-Stammes Ud
bredning, der' tilhører Kattegat og 
Nordsøen, hvilket er Rødspættens 
egentli,qe Hjem. Foruden paa dette 
Omraade lever der Rødspætter i vore 
Sinaavande og j .den sydlige østersø; 
disse sidste. ere noget' mindre end i 
Kattegat og repræsentere en egen 
Race, og Rødspætterne i vore Smaa
farvande ere saavidt vides kun Af
læggere af Bestanden e.nten i Katte. 
gat eller østersøen og dahne næppe 
nogen egen Bestand. Rødspætter leve. 



endvidere ved de norske Kyster, ,ed 
Frankrigs Kyster og langs Vestsiden 
af Storbritanien, endvidere ved Is
lands Kyster og sparsomt i Middel
havet; men dels forekomme Rød
spætterne paa de fleste af disse Steder 
kun i ringe Mængde, dog maaske 
med Undtagelse af Island og visse 
Partier Vest for Storbritanien, og 
dels kunne disse langt fjernede 
Steders Bestand snarest betragtes 
. som ganske uafhængig af Rødspæt
tebestanden i Nordsøen med Kat
tegat. Man maa imidlertid heller 
ikke tro, at Rødspætten lever ov&r

alt i Nordsøen, det gør den ikke; 
thi alle· de dybeste Partier ere saa
vidt vides aldeles plottede for Rød
spætter; paa dyber~ Vand end 80-
100 Favne vil man vist forgæves søge 
dem, og i Mængder nndes de kun 
paa Dybder mellem O og ca. 50-60 
Favne; i det egentlige Skagerrak 
øst for Skagen og i den nordlige Del 
af Nordsøen findes de derfor ikke 
undtagen ganske nær ved Kysterne. 
Som bekendt er Nord!'\øen dog paa 
de fleste Steder af ringere Dybde end 
60 Favne, og paa den aller største 
Del af dens Areal er Rødspætten 
derfor udbredt, men paa alle disse 
Steder fange Fiskerne den ogsaa; 
det samme kan 'næsten siges om 
Kattegat, dog er der maaske endnu 
enkelte Steder i det dybe østlige 
Kattegat, hvor Fiskeriet er vanskeligt, 
og hvor Rødspætten derfor endnnikke 
er overordentlig stærkt efterstræbt; 
men disse Steders Udstrækning er 
kun meget ringe. Vi have altsaa her 
at gøre med et Fiskeri, der drives 
saa godt som overalt, hvor vedkom
mende Fiskestamme lever, og som 
drives med megen Kraft uafbrudt 

. hele Aaret rundt. Dette er noget, 
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der næppe kan siges om et eneste af 
vore andre Saltvandsnskel'ier, maaske 
med Undtagelse af Fiskeriet efter 
enkelte andre Fhdfisk. Som et Eks
empel· paa den Kraft, hvormed dette 
Fiskeri drives, skal jeg blot nævne, 
at naar vi regne ca. 200 Fiskerfar
tøjer paa Rødspættefiskeri i Kattegat 
og deres Liner til Voddene paa 500 
Favne til hver Arm, saa ville disse 
I,iner sammenbundne omtrent kunne 
naa fra Helsingør til Frederikshavn 
og tilbage til Helsingør igen; nu 
bruges der maaske gennemsnitlig ikke 
saa lange Liner af alle Baadene; men 
saa meget er sikkert, atdet af Vod
dene aarlig overnskedt:l Areal er langt 
større end det Areal . i Kattegat, 
hvorpaa Rødspætten lever. Dette store 
Fremskridt' i Fiskeriets Udvikling, 
nemlIg Voddenes Indførelse i Katte
gat, kan, synes det mig, bedst sammen
lignes med Opfindelsen aJ Baglade
geværet fol' Jagtens Vedkommende; 
saavel de gode Følger som Misbru
gene synes at være ens for begge 
Omr!iader. 

N aar man nu altsaa har set, at 
o I o Udbyttet afRødspættenskeriet i det 
egentlige Kattegat stadig er- taget 
af, samtidig med at Fiskernes Antal 
og Redskabernes fiskende Evne indtil 
fornylig er taget saa enorm til og Fi
skeriet har udbredt sig overalt hvor 
Katttegats Rødspætter leve, saa er det 
ikke rimeligt, at denne Nedgang skal 
forklares paa samme Maade som den 
saa vel kendte skiftevis Nedgang og 
Opgang i f. Eks. Torske- og Silde
fiskerierne; nej, ligesaa vist som Rød
spættens Levemaade er over~rdentlig 
forskellig fra Sildens, ligesaa vist 
maa Rødspættenskerietses fra et 
andet Standpunkt end Sildefiskerierne ; 
at man maaske med rette for visse 



Silde stammers Vedkommende kan tale 
om Havets Uudtømmelighed lader sig 
ikke benægte, men dette Ræsonnement 
kan ikke uden videre overføres paa 
Rødspætten. Jeg agter derfor i det 
følgende at forsøge at behandle denne 
Sag fra et andet Synspunkt særlig 
for Kattegats Vedkommende, idet jeg 
forudsætter, at dette Farvand i Hoved
sagen er at opfatte som Hjemstedet 
for en egen Rødspættebestand ; thi 
som omtalt findes der ingen Rød
spætter i det dybe af Skagerrak, og 
Forbindelsen mellem de voksne Rød
spætter i Kattegat og Nordsøen kan 
derfor kun finde Sted paa det smalle 
Kystbælte Nord for Skagen, og denne 
Forbindelse spiller efter alt at dømme 
ikke nogen Hovedrolle for Rødspætte
bestanden j Kattegat. 
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Grundene til den forringede Ren
tabilitet af Rødspættefiskeriet i Katte
gat, efter at der er kommen saa 
mange Fartøjer og Fiskere til at d.rive 
det, kan tænkes at være to: 1) at 
Kattegat er for lille et Farvand til 
at ernære saa mange Fiskere, 2) at 
man af en eller anden Grund ikke 
faar saa meget Rødspættekød ud af 
Bestanden i Kattegat, som man burde. 

Til den første Grund er der intet 
andet at sige, end at Folk, hvis dette 
virkelig skulde vise sig, hvad jeg dog 
ikke tror, kunde anvende deres Penge 
bedre andet Sted; men til den anden 
maatte man søge at finde en Aarsag, 
d. v.s. en Aarsag til den i Øjeblikket 
for ringe Produktionsevne bos Rød
spættebestanden. For at finde en 
saadan ligger det nær at spørge: Er 
der i de sidste 20 Aar, Fiskeriets 
Udviklingsperiode, foregaaet nogen 
kendelig Forandring med Rødspætte
bestanden, og i saa Fald hvori be
staar den? 

.leg tror, at man hos næsten alle, 
der have havt Lejlighed Hl at følge 
denne Sag paa nært Hold i de sidste 
10-20 Aar, vil faa det Svar, at 
Rødspætterne gennemgaaende ere 
blevne mindre; endvidere vilde man 
faa at høre, at paa de Steder, hvor 
man i ældre Tid kunde fiske gode 
Rødspætter tæt ved Kysterne og paa 
lavt Vand, der er der nu kun faa; -ntan 
maa nu søge dem paa de mest util
gængelige Steder, hvor der har været 
fisket mindst. Jeg tror, vi her ere 
ved det vigtigste Punkt for For
staaelsen af hele Sagen, nemlig at 
der er færre store Rødspætter i Katte
gat endfør, medens der ingen Mangel 
synes at være paa de smaa. Men 
hvor ere da de store blevne af? ere 
de vandrede andre Steder hen, hvor 
de ikke kunne fiskes? Nej, det er 
ikke sandsynligt; thi enkelte store 
Fisk fanges endnu paa visse Steder, 
og 'hvis de fandtes i Mængde noget 
Sted, skulde de nok være blevne 
fundne; thi man maa have søgt længe 
og forgæves i Kattegat, førend man 
greb til de Udveje, man nu har be
gyndt paa, enten at lægge op eller 
at sejle til Island efter store Rød
spætter. 

For den, der mulig vilde være til
bøjelig til at forklare Rødspættens 
forringede Produktionsevne ved for
andrede Naturforhold eller lignende, 
vil det være et meget vanskeligt Punkt 
at komme ud over, hvorfor disse For
hold kun eller dog i særlig Grad skulde 
have havt Indflydelse paa de store 
Fisk og ikke paa de smaa; jeg tror 
vanskelig, man vil kunne finde anden 
rimelig Forklaring paa denne Sag, end 
at de store Rødspætter ikke fiskes i 
saa rigelig Mængde i Kattegat som 
tidligere, fordi de ere blevne fiskede,· 
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og de smaa kunne ikke lIaa at blive 
store, fm'di de blive fiskede forinden. 

Den her fremsatte Mening er vel 
for en Del baseret pan, et Skøn, men 
ikke paa· noget lø'st Skøn; thi den 
er baseret paa mange Optællinger 
af Rødspætter og Studier over denne 
Fisks Alder og Vækst og paa Op
lysninger fra mange erfarne Fiskere 
og Fiskehandlere; øet er heller ikke 
nogen nylig hos mig opstaaet Mening, 
den er mindst 5 ~6 Aar gammel, 
og stammer ikke fra Stndier i Kak
kelovnskrogen alone, men er frem
kommen ved at se Fiskeriet ombord 
i Skibene. 

Denne Mening har en stor Fordel) 
nemlig at den paa ell særdeles naturlig 
og forstaaelig Maade forklarer alt, 
hvad der er fremkommet ved Studiet 
af Rødspættefiskeriets Udvikling hos 
os i de sidste 10 Aar, og den synes 

. ikke alene at passe paa Forholdene 
hos os, men· ogsaa paa de skotske 
og engelske. Hvis denne Mening er 
rigtig, saa er dermed omtrent givet, 
hvad der ska,l ,gø'res for at bringe 
en større Produktion ud af Kattegat 
end den nuværende; manskalllomlig 
sørge for, at der igen kommer store 
RødsIlætter i Kattegat ved at for
hindre, at Rødspætterne blive dræbte 
som Smaa, d. v. s. det er naturligvis 
ikke til stor Nytte eller i hvert Fald 
ikke nok at forhindre; at de ganske 
smaa dræbes, nej, man maa skaane 
dem op til den Størrelse af Rød
spætteJ:', som man tror kan give den 
største Aarsindtægt, og det bliver 
ikke saa smaa Rødspætter, som dem 
der nu fo1' det meste sælg~s. 

Jeg indser overhovedet ikke, ·hvor
ledes man paa anden ~Iaade kan ·for
søge at jorøge Rødspættens Produk
tionBetme; men det synes migogsaa· 

meget rimeligt, at det maa kunne 
lade sig gøre ad denne Vej. Denne 
Vej kræver imidlertid betydelige Ofre, 
nemlig at man skal lade de mindre 
Rødspætter i Fred, og· man har længe 
ømlllet sig ved at bringe disse Ofre 
og tænkt, om ikke et eller andet Fif 
kunde klare Sagen f. Eks. kunstig 
Udklækning, Fredning paå visse 
Maa.der, der dog ikke generede Fi
skeriet synder Ug, eller Forbud mod 
visse Redskaber, der kunde formodes 
at "ødelægge Bunden" etc., stadig i 
det Haab at kunne komme udenom 
de store Ofre; men jeg formoder, at 
det nl' det foregaaende er gjort sand
synligt, at uden at man skaaner de 
mindre Rødspætter, faar man ikke 
ret mange store. Jeg mener dog, at 
man allprede ved Fiskerilovens For~ 
bud mod Salg af 8" Rødspætter er 
kommen et lille Stykke hen ad den rig
tige Vej, lllen vi ere' endnu ikke ved 
Maalet: Den største Kødproduktion 
Kattegat overhovedet kan give. 

N aar man ved, at en Snes gode 
store Rødspætter, saadan som de 
endnu i ringe Mængde findes i Katte
gat, og som de ere almindelige paa • 
Island, veje 50-60 Pd., men at 
Gennemsnit for de Rødspætter, der 
aarlig dræbes i Kattegat, er mellem 
10-15 Pd., dette endda meget højt 
regnet, saa er der ikke stor Sand
synlighed for, at ma~ faar det mest 
mulige ud af Rødspættebestanden hos 
os. Hvis en Karpeavler vilde sælge 
. sine Karper ligesaa tidlig, blev det 
vist næppe nogen god Forretning. 

A t Bestanden paa den anden Side 
skulde være sin totale Undergang nær, 
er der efter min Mening aldeles ingen 
Grund til at tro; thi for det første 
kan det ikke betale sig at ødelægge 
den under et vist Punkt, der er la.ngt 



fra den totale Ødelæggelse, og for 
det andet, selvom vi kom til dette 
Punkt eller betydelig derunder, .vilde 
formodentlig et Par Aars Fredning 
hurtig bringe den op igen; thi saavidt 
det for Øjeblikket kan skønnes, vejer 
en Rødspætte pall, ca. 2 Aar omkring 
ved 1/2 Pd., men en paa 3-4 Aar ca. 
1 Pd., og de mindste, der nu maa 
sælges, ca .. 21a Pd.; selvom altsall, 
alle de "lovlige" Rødspætter fiskedes, 
kunde" U ndermaalerne" hurtig vokse 
op igen) om de fikI,ov dertil for 
Mennesket. 

Hvis man nøjagtig kendte Rød-
. spættens Vækstjorhold og vidste, hvor 

stor en Del der aarlig dør af Sygdom 
eller spises af andre Dyr, vilde man 
tilnærmelsesvis pall, selv sammeMaade 
som Forstmændene beregne Skovens 
Omdrift, f. Eks. til 60, 100 eller 120 
Aar, kunne regne ud, hvor store 
(gamle) Rødspætterne skulde være 
for at give' den største aarlige Ind
tægt; nu kender man imidlertid ikke 
Væksten hos de ældre Rødspætter og 
heller ikke Dødeligheden, sall, Regne
stykket lader sig for Øjeblikket i det 

• mindste ikke stille op; Væksten kan 
man ved fremtidige Undersøgelser 
nok haabe at faa klaret, og om Døde
ligheden kan man allerede nu sige, 
at Menneskets Efterstræbelse er den 
vigtigste Døtlsaarsag, og at det derfor 
staar i vor Magt at regulere denne 
betydelig; iøvrigt ville ogsaa frem
tidige Undersøgelser kunne ventes at 
oplyse, om der, hvad jeg egentlig ikke 
tror, er mange Dyr, der spise Rød
spætter i . vore Farvande i større 
Maalesfok; - ved Ødelæggelse af 
saadanne vilde man naturligvis gavne 
Rødspættebestanden meget. Men selv 
om et saadant Regnestykke aldri, 
lader sig udføre med videre stor 
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Nøjagtighed, er det dog klart, at 
der maa tJære en bestemt Størrelse 
for Rødspætten, der giver det størst 
mulige Udbytte, og at en hvilken 
som helst anden Størrelse,. enten den 
er større eller mindre, giver et mindre 
Udbyttei og kan man blot rent for
søgsvis j PrakSis finde denne Størrelse, 
SaR kan det jo egentlig være Fiskerne 
det samme med Regnestykket: -
V il man søge at· skønne sig til den 
Omegn, hvor denne Størrelse er at 
find~, ja sall, tror jeg næppe, man vil 
gætte paa den 8/1 Rødspætte, der 
netop lige skal til at vokse hurtig, 
og først opnaar sin fulde Handels
væ1'di med en V ægt af ca. 1 Pd. og 
en Længde af 12 Tommer til Hale
roden og med en Værdi af ca. 14 Øre 
pr. Pd., medens 8 Tommer lange Rød
spætter sædvanlig kun betales med. 
ca. 1'0 Øre pr. Pd., be~ge Priser en 
gros Priser. Denne 1 Pd.s Rødspætte 
vilde jeg pall, Forhaand være tilbøjelig 
til at anse for at være uærinere vød 
den økonomiske Størrelse, ,d. v.s.Jden·' 
der giver/det største aarlige Udbytte; 
og naar man vedblev med passende . 
Mellemrum af f. Eks. l Aar at for
øge de mindste lovlige RødspiBtteJ:S . 
Størrelse med en Tomme, vilde denne . 

. ny Fiskeridrift ikke i ret ma.nge Maa~ 
neder være synderlig generende for 
Fiskerne ret mange Steder i Kattegat 
og sikkert til stor Gavn pall, mange . 
andre Steder; thi fra 8 til 9 Tommer 
vi.! Rødspætten hurtig kunne vokse. 

. Naar der sall, var gaaet et passende 
Antal Aar, lad os foreløbig sige 4, 
vilde de Rødspætter, der bleve solgte, 
formentlig veje mindst omtrent dobbelt 
saa meget hver, som dem der nu 
sælges, d. v. s. ca. 20.....,.25 Pd., og jeg 
skulde fejle meget, om man ikke sani~ 
tfdig havde ,mærket, at man tik et 



langt rigere Udbytte af Kattegats 
Rød8pættebestand, end man nufaar. 
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Denn.e ny Ordning forups(Btter, at 
det i det Hele taget er muligt at 
fiske de store Rødsp(Btter, uden sam
tidig • ~t dræbe altfor stol'e Masser 
af de smaa, og ved smaa tænker jeg 
her 'paa Fisk fra 6-12 Tommer 
(maalt til Haleroden). Om dette For
hold skal jeg foreløbig kun bemærke, 
atvorl Fiskeri i Kattegat jo er baseret 
paa levende Fisk for den langt over
vejende Del, og at det derfor er højst 
sandsynligt og allerede paa Forhaand 
kan formodes, at ligesaa vel som 
man kan opbevare levedygtige fan
gede Fisk, ligesaa vel vil man kunne 
sætte dem i levedygtig Stand i Havet 
igen, og selvom der ogsaa ved visse 
Lejligheder gaar en Del særlig mindre 
Fisk til Spilde ved at dræbes uden 
at maatte bruges, saa er det, ~om 
allerede berørt, ikke derpaa· det 
kommer atl; thi jeg har a.ldrig hørt 
Klage over, at der skulde være Mangel 
paa smaaRødspætter (fra 4-8 Tom.) 
i Kattegat, dem er der vjst nok af, 
og netop derfor kan man slutte, at 
det ikke nytter at frede alene om 
dem; nej, man maa frede· Rødspæt
terne op til den Størrelse, man kan 
faa det bedste Udbytte af. -
Skulde det dog mod Forventning vise 
sig, at der bliver, Mangel paa smaa 
Rødspætter i Kattegat, da ved jeg 
intet bedre Middel at anbefale, end 
-Forbud mod Fangst i Legetiden og 
paa Legepladserne; thi nu fiskes der 
i Kattegat Masse'r af Rødspætter i 
Legetiden, der tilmed som oftest ere 
temmelig værdiløse som Fødemiddel. 

Det er, som man vil se, noget 
ganske nyt, der her fremsættes, idet 
n:lan ved Forbud mod Fangst af 
mindre Rødspætter ikke alene vil op-

naa at skaane Yngelen, men ogsaa 
opnaa det samme, som man ellers 
søger at naa ved Forbud mod Brugen 
af \'isse Redskaber, aer fiske godt 
og kraftigt, eller ved Fredningstider, 
eller ved laasede Vande, eller ved 
Fastsættelse af Maskevidde paa Red
skaber etc., 'nemlig at forhindre, at 
Fiskebestanden medtages saa stærkt, 
at den ikke kan vedblive at give det 
størst mulige Udbytte. Det har jo 
nemlig overalt vist sig, at de nævnte 
Forbudsbestemmelser ikke ere lette 
at gennemføre i Praksis, saa at de 
ramme netop, hvor de skulle ramme, 
og at særlig Forbud mod Maskevidde 
og visse Redskabstyper let' føre til 
Omgaaen af Loven, lie;esom det over
hovedet er generende for' Fiskerne 
at hæmmes altfor meget i de dem 
tilvante Fiskemaadel'; dette vil alt 
kunne undgaas ved den foreslaaede 
Ordning, idet det overlades til 
Fiskerens eget Skøn, om han vil fiske 
paa de Steder og paa de ~1aader, 
der give mange Undermaalsfisk, da 
han jo kun faar Ulejlighed med atter 
at udkaste disse. Særlig i Kattegat 
vilde en Maskevidde være vanskelig, 
da en saadan, der passede for Rød
spætter, ikke vilde passe for Tunger 
og Pigvar. Fiskeren kan meget bedre 
selv træffe Afgørelse om, hvilke Dage 
han vil fiske paa Tungepladserne med 
smaamaskede Redskaber, end dette 
ved Lov kan bestemmes; og jeg 
skulde tro, at Fiskerne i Alminde
lighed hellere gaa ind paa denne 
Ordning end paa f. Eks. fuldstændig 
Forbud mod Brug af Snurrevod j 

Kattegat ogsaa udenfor Søterrito,iet. 
Hermed være nu ikke sagt, at 

denne ny Ordning ikke ogsaa vilde 
støde paa VanskeHgheder; jeg skal 
straks nævne, at en for Rødspætten 
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passende . Størrelse i Kattegat som 
et Hele betragtet ikke vilde passe 
ved mange af Kysterne, hvor kUD 
de unge Rødspætter leve, og ej heller· 
for østersøen eller flere af vore 
Fjorde; men denne Ordning kunde 
jo ogsaa godt gælde f. Eks. for Kattega t 
alene, ligesom der paa særlige Ved
tægtsomraader gælde lignende Be
stemmelser for Aalens VedkQmuHJllde. 
Overfor Krogfiskeri efter Rødspætter 
vilde denne Ordning ikke med Held 
kunne gennemføres; thi Fiskene dø 
som oftest, naar de sidde pau, Krogene 
eller sluge disse; men dels drives der 
kun lidt Krogfiskeri efter Rødspætter 
i Kattegat, og dels er det i Reglen 
de store Rødspætter, der bide paa, 
saa den Sag vil næppe volde uover
stigelige Vanskeligheder. 

Disse og lignende andre Forhold 
for de andre Redskaber, særlig Rød
spættegarn) ville imidlertid være at 
undersøge nøje før noget bestemt kan 
udtales om Sagen; men da det store 
Spørgsmaal om Rødspættefiskeriernes 
Aftagen i Nordsøen . og Kattegat i 
en ikke altfor fjern Fremtid skal 
underkastes en international Drøf
telse, har jeg ment, at disse mine 
Betragtninger over vore hjemlige For
hold maaske kunne interessere dette 
Blads Læsere. 

Mindre Meddelelser. 
Frederikshavn, den 10. April 1892. 

I den forløbne Uge have vi havt et 
for Fiskeriet sjældent godt Vejrlig, 
og alle sejlklare Kuttere have da 
og.aa været paa Havet. Det lader 
til, at der vedblivende er rigeligt med 
Fisk paa Fangststederne, thi saa godt 
som alle Kutterne have havt et godt 
Udbytte; nogle have s~aledes fanget 

2 I,aster ind om U gen, hvad der jo 
maa kaldes godt, Imellem 30-40 
Kuttere have drevet Fiskeri \'est for 
Skagen i, Nordsøen, i }"'arvandet 
mellem Høyen og Løkken, og have 
som sagt ha\t heldigt Fiskeri; hver 
Kutter har havt fra 100-200'Snese 
Rødspætter, og Fisken har været af 
god og stor Kvalitet, ,vejende fra 16 
-22 Pd, Snesen og ere betalte med 
fra 2-2,25 Kr. pr. Snes. Største 
Parten af Fangsten fra Vestkysten 
er nemlig solgt til Kvaser, som dels 
ere afsejlede til København, dels til 
Kristiania med Lasten. Paa Herthas 
Flak sydost for Skagen har Fiskeriet 
ogsaa været jævnt godt, og }'isken 
har været af en for Stedet sjælden 
god Kvalitet, vejende fra 14--21 Pd. 
Snesen og betalt her med fra 2-31/ 2 
Kr. pr. Snes. I Læsørende har Fang
sten givet et betydeligt Udbytte af 
smaa Rødspætter; Kutterne have hav t 
fra 200-300 Snese hver, Vægten har 
været fra. 8-11 Pd. pr. Snes, betalt 
hermed fra 0,75-1,25 Kr. pr. Snes. 
En- ikke ringe Del. af <Fangsten fra 
Læsørende er afsat til Gøtehorg pr. 
Dampskib; herfra er saaledes afsendt 
i sidste Uge ca. 20000 Pd. ::Med 
Smaabaade herfra fanges der en Del 
Tunger i Læsørende ; de betales her 
med ca. 80 Øre pr. Pd. I den sidste 
Tid er der ligeledes f;:mget en Del 
Stenbider, hvilken velsrriagende Fisk 
finder livlig Afsætni.ng til en Pris af 
fra 2-3 Kr. pr. Snes. Den første 
Hummerladning fra Sverige i Aar 
ankom i Tirsdags øg vil ventelig snar:t 
blive efterfulgt af flere; Prisen er 
ogsaa dalet noget, den er nu ca. 11/ 2 
Kr. pr. Pd. i. ' . 

Den 5te afsejlede de2 < første af 
de 5 til Fiskeri i Farvandet omkring 
Island bestemte Kuttere, nemlig 
"Maagen" og "Ternen", og den 7de 
fulgte Kutterne "Nordvest" og "Prin
sesse Marie" efter, "Prins Valdemar" 
vil ventelig afgaa engang i næste Uge, 
naar den er kommen tilbage fra sin 
Københavnertur og har faaet sin Salt
beholdning og Proviant kompleteret 
~~ . 
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. Fra: t"efjtJtdtm. Marts Maaned . har 
lige til de sidste Dage været yderst' 
slet for Fiskerne ogsaa for en væsent
lig Del af den Grund, at Isen stadig 
bar lagt Hindringer for Fiskeriets 
Udøvelse. 

Fjorden har saaledes stadig til den 
24. Mart.s været belagt med et tyndt 
Isdække alle Steder i de mindre Bug
ter og Vige, ikke ret mange Dage 
stærkt nok til at befares af Fod
gængere, men stadigt stærkt nok til 
at skræmme Fiskerne fra at udsætte 
faste Redskaber, som Bundgarn og 
Torskeruser. 

Endelig den 23.-24. Marts fik vi 
frisk vestlig Kuling med temmelig 
høj Vandstand, og Isen Inaatte give 
tabt. 

.' Fiskerne fik nu travlt med at ud
sætte Bundgarn og Ruser, og i de 
sidste Dage af Marts 1vlaaned fiskedes 
i enkelte Garn ret godt, .op til 100 
Ol i en enkelt Røg~ning. Ved Lamme
fjordsdæmningen var Fiskeriet ret 
lovende, . og det kan vist nok helt 
igennem siges at være lovende, dog 
ser det ud, som om Silden .j Lighed 
med de to nærmest foregaaende Aar 
hår forstukket sig omkring i Krogene, 
og der er derfor Udsigt til, at Fiske
riet bliver meget ulige fordelt. 
. PriserneliLde allerede meget tilbage 

at ønske, da de ere nede i 60-80 
Øre pr. Ol. 

Fiskeriet drives ogsaa DIEid Silde
næringer, men har hidtil givet et tarve
ligt Udbytte, en enkelt Dag op til 
1/2 Ol pr. Garn. Silden har ikke megen 
Tilbøjelighed til at gaa paa løse Garn, 
saa længe Vejret er koldt. 

For Torskerusernes Vedkommende 
er der uligedaarligere Udsigter. 
Torskebestanden bar de sidste Aar 
været :ririge' her paa Isefjorden, og 

alt tyder paa, at den i Aar er. om 
muligt endnu ringere. Ved Holbæk 
betales for Tiden ca. 14 Øre for 1 
Pd. Torsk, og alligevel, skønt vi kan 
erholde en saa uforholdsmæssig høj 
Betaling for denne Fisk, er det dog 
et Spørgsmaal, om vi kan fangesaa 
mange Torsk, at det kan betale sig 
at lade Ruserne staa ude. 

Aalen har begyndt at lette' og 
trække ind mod Grundene, og enkelte 
Dage er der sbmget temmelig betyde
ligt paa lavt Vand .. 

Stenbideren er vistnok til Stede i 
. betydelig Mængde, og der fanges en 
Del i Bundgarn og Ruser. Prisen er 
allerede nede i 10 Øre pr. Stk. 

Som det vil være en Del af nær-o 
. værende Blads Læsere bekendt, drives 

her i den sydlige Ende af Isefjorden 
et ret-bet):deligt Fiskeri efter Marsvin, 
enkelte Aar fiskes her flere Hundrede .. 
I 1891 slog dette Fiskeri fuldstændig 
fejl, men der er Udsigt til, at det i 
Aar vil blive godt~ og de jyske Vester
havsfiskere hunne vistnok glæde sig 
til den megen dejljg~ Madding, de 
ville kunne faa her fra Isefjorden. 
Dette Fiskeri er rigtignok for en Del 
l1fhængigt af Vejrforholdene, saa paa 
]i'orhaand kan man ikke sige noget 
bestemt, Illen Faktum er, at her er 
store Flokke Marsvin' paa Fjotden, 
saa forhaabentlig vende de ikke alle 
tilbage til rum Sø igen. 

Et Øjenvidne har fortalt mig, at 
han en Dag saa en Flok paaflere 
Hundrede Marsvin passere Sundet 
syd efter. Lad ogsaa være at dette 
er overdrevent, og at vi komme til at 
stryge flere og sætte et i Stedet for, 
saa er det alligevel et Særsyn at se 
en Flok paa 100 Marsvin passere 
Sundet, og dette turde tyde paa, at 
her er mange. o. 

Bekendtgørelser. 

Et b:r:ugt, men i enhver Henseende 
kau"købes billigt ved Henvendelse til· 

saa godt som nyt Dampspil 
SæbY' MBsk:b::lV'iJ8;Z-lEsteå; 
. P. Søen. en . . 
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KlJllerkUrve, berg. for Dansk Kommissionshus fiskekrog&-Fab,riken 
100 Pd. Fisk med Is å. r 

8tk or - 1I4I111lledalUe I Aalbtrr; 188ll-C 
70 Kr. pr. ,100 r., t~isk 00' Dummer. I Kø!lellllan 18811,-
haves atter paa Lager. I!!J... ""ber .. ler sit Udsalg af'8.lle Soner 

VILH. HOLS
'T'S LudWIg Grun, Fiskekro~, ..... vlll i St .. ~l. .T_ 

I 
.om Me.81ng, .amt Pilke, l 'fin olf 

7&, lIener WalL, Hambn!'& I Bly. Forsendo. mod Efterkrav. 
Pileplanlage og Ktmefabrik. modt .. gerSendlnger Ul Forhandling Conrad Chrlstell8en. 

ElleliJ1 ...... d Kol.l ~d S' t I Prompte Afre~lng. Dansk Korre-I St. Strandøtræde 41. 
U """" ',,,,,. spond .. nce. Pnm .. Referencer. København K. 

Auktions .Fiskemarked Hamburg. 
H_ x: b s E R:r 

Beediget FIskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktiser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og Tld8-
Skrifter, Clrkulalrer, merkantile Tryksager og LeJllg)l.ed8-
øantre i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskeauctidn. 
.Johann COMS (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Co hrs. , Dansk Correspondance. 

D~nsk Fiskenætfabrik og sPi:J;i,sasl 
. Gl. Strand 50. Kj.benuvn K. 

Reieruser og Relerader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt aJle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedøte Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse pall. den nordiske Udstilling 1888. 

Udsalg a:f Sejld-u.g. 
Ingen Mellemhandlere, lave N oterlnger. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte' ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke
ligt billigt. 

lJnder •• c øelv Sa
gen, skriv om Prøver af 
Dug, disse sendes trit 
med Priser. 

F. N. Halmø8. 
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Nr. 16. 2f. April. 1892. 

:Medl.e::c:::Lsbl.a.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages '<"ed Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/3 Sides Brede; for staaend,e Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

XDdhold: 'Generalfol'samlingen, - Havn' ved 
Skagen. Ud.s",tt.l~e af Laksyngel. - Fiskeril,eret
llinger,. _ Bekendtgørel •• r. 

, "Dansk Flskerlforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvcj 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Dansk Fiskeriforening.s 
. ordinære Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 Kl. li/J,' 

Præsidenten (Moltke-Bregentved); 
Efter Dagsordenen for denne ordent
lige Generalforsamling skal der først 
vælges en Dirigent. Jeg foreslaar 
dertil at vælge Hr. Højesteretassessor 
Mourier. 

Forsamlingen tiltraadte dette. 

Dirigenten (Højesteretsassor Mou
rier): J eg takker for Valget og beder 
om Overbærenhed fra D'Herrers Side. 

Generalforsamlingen er behørig 
indvarslet i "Berlingske Tidende" og 
Medlemsbladet, og hvis ingen har 
nogen Indsigelse at gøre mod dens 
Lovlighed, erklærer jeg Generalfor
!låmlingen for lovlig sat. 

Det første Æmne paa Dags
ordenen er: 

Det forløbne Aars Regoskab og Med
lemsfortegnelsen fremlægges. 

J eg skal give Ordet til Foreningens 
Kasserer, Hr. Grosserer jfttnck. 

Grosserer Chr. H. jfu:nck: Mine 
Herrer! I Henhold til Lovenes § 11 
er Regnskabet her til Stede, det har 

, været fremlagt paa ,Foreningens Kon
tor i 8 Dage, Medlemsfortegnelsen 
er ligeledes til Stede, og Regnskabet 
er revideret af Foreningens paa Gene
ralforsamlingen valgte Revisorer. Med 
Hensyn til Regnskabets DetaiUer skal 
jeg henvise til det trykte Regnskab 
i Aarsberetningen og fatte mig kort, 
kun omtale enkelte Hovedpunkter. 
,J eg vil da begynde med Indtægten. 
Aaret begyndte nH:ld en Kassebehold
ning af 4448 Kr. ) 5 øre. Medlems
bidraget har beløbet sig til 7525 Kr., 
Tilskudet fra Indenrigsministeriet 
4077 Kr., forskellige Institutioner 
have bidraget 2450 Kr., Afdrag paa 
Gældsbeviser beløber sig til 1130 Kr., 
indvundne Renter af Kassebehold
ningen til 128 Kr. 8 øre. Altsaa en 
Saldo-Indtægt '19758 Kr. 23 øre. 

.1> 



Ogsaa m. H. t. U dgiften ~kal jeg 
henvise til det trykte Regnskab. 
Hovedudgifterne have ~æret: Til Byg
ning af Fartøjstyper til Fiskere 1611 
Kr. 08 Øre, Præmier for Udryddelse 
af Sælhunde 2994 Kr., Undersøgelse 
af Ferskvandsfiskerierne 1055 Kr. 
98 0re, den af For.eningen foranstal
tede Røgeriudstilling 667 Kr. 11 0re, 
F~redrag og Fiskerimøder 457 Kr. 
39 0re, til Modelsamlingen 887 Kr. 
9G 0re, Foreningens Medlemsblad 
1804 Kr. 18 0re, Lønninger og Med
hjælp 1421 Kr. 71 0re, Kontorhold,
Tryksager, Generalforsamling etc. 
25713 Kr. 07 0re m. m. Aaret endte 
med en Kassebeholdning af 2182 Kr. 
34 0re. Den samlede Beholdning var 
pr. 1ste Januar 1892 - derunder 
indbefattet den nævnte Kassebehold
ning og Grnndfonden, der inclestaar 
i "Sparekassen for Kbhvn. og Omegn" 
og indbefatter Beholdning fra 1890, 
Afdrag paa Gældsbeviser og ind
vundne Renter 18956 Kr. 86 0re 
mod 20830 Kr. 39 0re forrige Aar. 
Det er altsaa en Formindskelse, men 
den skriver sig fra en Forøgelse i 
U dgifterne, hvorimod det kontante 
Beløb i Sparekassen er steget med. 
-1586 Kr. 280re. Dermed tror jeg 

• at have meddelt det fornødne, Regn
skabet vedrørende og skal kun tilføje. 
at det med de fornødne Bilag er 
gennemganet og nf Revisorerne har 
fanet den Paategning, at de anførte 
Summer ere befundne i Overensstem
melse llled Bilagene,og at Kasse
beholdningerne ere eftersete og be
fundne rigtige. 

Toldkontrollør J. H. Stub, Neksø: 
I den os tilstillede Oversigt over For
eningens Virksomhed i det nu af-' 
sluttede Regnskabsaar, er der opført 
en Post til Ferskvandsfiskeriets UndE'r-
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søgelse paa 1055 Kr. 98 Øre, som 
jeg finder -er altfor høj. J eg tror, at 
en Forening som vor bør nærmest 
holde sig til Saltvandsfiskeriet og r~de 
andre sørge for Ferskvandsfiskertet, 
idet jeg gaar ud fra, at dette sidste 
ikke har den Interesse for Fiskeriet 
i Almindelighed som Saltvandsfiske
riet. N aar vi se Beretningen efter 
og lægge Mærke til, hvem der ejer 
Søerne, og hvad Udbytte der kommer 
af dem og har Udsigt til at komme 
af dem, tror jeg, det omtalte Beløb 
er for stort nt ofre pan. den Sag, og 
jeg henstiller til den ærede Bestyrelse, 
om der ikke maatte være Grund til 
at afkorte noget i det Beløb og 
hellere ofre noget mere paa Saltvands
fiskeriet. 

Grosserer Chr . .111ullck: I Anled
ning af det af Hr. Stub fremdragne 
Spørgsmaal tillader jeg mig at hen
vise til, at Spørgsmaalet vil komme 
frem til nærmere Drøftelse, naar vi 
komme til at beskæftige os med Virk
somhedsplanen for det kommende 
Aar. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø : Ved 
sidste' Generalforsamling indsendte 
jeg et Andragende om, at der maatte 
blive ført Kontrol med de Fartøjer, 
som gna igennem Toldboden, og at 
Resultatet heraf maatte blive optaget 
i et eller tLI1det Bla.d, og jeg hen
stillede til Bestyrelsen for "Dansk 
Fiskeriforening" at arbejde for den 
Sag. Dette er imidlertid ikke bleven 
gjort, og jeg tror ikke, det er heldigt. 
.l eg tror, det vilde vinde forskrækkelig 
Interesse hos Fiskerbefolkningen om
kring i Landet, at de i et Blad kunde 
se, hvad Fisk der kom til København. 
J eg antager heller ikke, det vilde 
blive nogen uoterkommdig Post. Saa
ledes har jeg talt med en rigtig 



dygtig Mand, som vistnok kunde Iaas 
for 3-400 Kr. aarlig til hver Dag 
at gaa ned pau Knippels-Bro og se 
efter, hvad Fartøjer der kom ind, 
og hvad de havde inde af alle mulige 
Fisk. Han vil gøre den Gerning for 
en meget billig Betaling og er en 
paalidelig Mand. Vi risikere ellers, 
at Fiskerne run:lt om sige tilos: .J a, 
I kunne lave saa meget derinde, men 
vi kunne dog ikke faa at se, hvad 
Fiskefartøjer der kommer til Køben
havn. 

Di~'igenten: Det her berørte Emne 
vedrører ikke Regnskabet for det for
løbne Aar, som er det, vi for øje
blikket have under Forhandling, og 
jeg vil derfor bede D'Hrr., som maatte 
ville yttre sig om den Sag, om at 
vente, til vi komme til Beretningen. 
Saa vil Spørgsmaalet kunne komme 
frem, og der vil da blive taget Hen
syn til Hr. Nielsens Bemærkninger. 

Da ingen yderligere begærede 
Ordet, sluttedes denne Forhandling, 
hvorefter Regnskabet enstemmig god
kendtes. 

Præsidenten: Paa det i Formiddags 
afholdte, lukkede Møde mellem Be
styrelsen og Bestyrelsesraadet blev 
der forelagt og diskuteret et Spørgs
maal saalydende: "Bør en Revision 
af Lov om Fiskeriet j Danmark af 
5. April 1888 forberedes, og bør i 
siå Fald 'Dansk,Fiskeriforening' tage 
S'agen op som et af sine Forniaal?" 
Der blev paa dette Møde besluttet, 
åtder paa Generalforsamlingen skulde 
forelægges en Beslutning til Ved
tagelse, og jeg skal tillade mig at 
læse denne op. Den lyder saaledes: 
"Generalforsamlingen beslutter at 
heiistille til For~ningens Bestyrelse 
lit søge Oplysninger, om ikke muligt 
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en Revision af Fiskeriloven bør for-. 
beredes, særlig ved at der fremskaffes 
Udtalelser i den Henseende fra Lan
dets forskellige Egne" . Jeg skal saa
ledes tillade mig at fremlægge denne 
Beslutning til Vedtagelse. 

Forslag til ovennævnte Resolution 
t'edtoges enstemmig. ' 

Man gik derefter til de under Nr. 
3 og 4 paa Dagsordenen opførte 
Sager: 

Beretning afgi~fts om Foreningens 
Virksomhed i 189,1 og Virksomheds

planen for 1892 forlægges. 

Præsidenten: .J eg skal tmade mig 
at fremlægge Beretning for det for
løbne Aar, der jo er omsendt til 
D'Hrr. af Bestyrelsesraadet, saa jeg 
tør antage, De ere bekendte med den. 
Det bliver derfor kun ganske enkelte 
Punkter af den, jeg løselig skal be
røre. Det første Punkt, der angaar 
Forsilct'inyen, skal jeg ikke komme 
nærmere ind paa, da den formentlig 
paa anden Maade vil blive omtalt. 
Det næste Punkt er Faresignalsta
tionerne. Der er forrige Aar kun 
bleven oprettet en Faresignalstation, 
ved K~opper. Der er dertil af Inden
rigsministeren stillet til Raadighed 
den nødvendige Bevilling paa 1000 
Kr. paa de sædvanlige Betingelser, 
at Foreningen ved sin Foranstaltning 
skaft'er en bindende Overenskomst 
med Fiskerne paa den nævnte Plads 
om Pasningen og den fremtidige 
Vedligeholdelse under Bestyrelsens 
Tilsyn. Der er saaledes nu ialt 22 
Faresignalstationer paa Jyllands V est
kyst, og efter de foreliggende Oplys
ninger fra de forskellige Stationer 
maa man gaa ud fra, at Signalerne 
gøre god Nytte .• Jeg skal dernæst 
gaa over til at omtale Præmieringen 



for dræT/te Sælhunde. Der er dræbt 
'færre Sælhunde i 1891 end forrige 
Aar, nemlig 998 mod 112:3 i 1890, 
men da ,J agten er ført IIled stor 
Ihærdighed, maa vi tUlSe det som et 
glædeligt Tegn paa, at deu Virksom
hed viser sig formaalstjenlig. Det er 
heller ikke iAar lykkedes os at skaffe 
bedre Lokale til.Afodelsamlillgen, og 
derfor hal' Bestyrelsen ikke søgt videre 
at udvide den. Del' er kun gjort 
enkelte Anskaffelser og modtaget. 
nogle Gaver fra forskellige. Med Hen
syn til Skolen for Piskere blev jo 
de forberedende Skridt gjorte i Fjor, 
1891, saaledes at Skolen er traadt 
i Virksomhed vpd dette Aars Be
gyndelse med 8 Eleyer. Skolen er 
oprettet som en særlig Afdeling af 
Vallekilde Højskole under Forenin
gens Tilsyn, og den fornødne Vejled
ning er foretagen fra Foreningens 
Side gennem et U dvalg. En af Skolens 
Lærere har opholdt sig paa den bio
logiske Station en Tid i Sommer fol' 
at faa yderligere Uddannelse, og 
ligesaa har Bestyrelsesmedlem, Fisker 
Villums en opholdt sig pua Højskolen 
for at sætte vedkolllmende IJærer og 
Elever ind i Forfærdigelsen afAale
kuber. ~'ra Modelsamlingøll er der 
udlaant Genstande til Brug fol' U mlel'
visningen paa Skolen, ligesom del' 
el' givet Bidrag til Anskæfl'else af en 
naturhistorisk Samling. Man lllaa nu 
haabe, at dette Forsøg maa hlivetil 
Gavn for de unge Fiskeres Uddannelse. 
Hvad FartøJet· angaar, er del' llIed 
et Tilskud af omtrent 1600 Kl'. af 
Foreningen bygget et ~\utoj efter pn 
af Bygl1lestør Benzon skænket Teg
ning. Døt har vist sig at være et 
godt Søskib, og der pr senere llled 
Tilladelse . af Foreningen bygget en 
Ku tter efter samme Tegning. ~om 
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det vil erindres, blev det i Fjor be
sluttet at arbejde videre paa Dan
nelsen af Fiskerforeningen, og der 
har vist sig stor Tilslutning fra Fi
skernes Side hertil, idet der allerede 
i 1891 er dannet 9 Foreninger og 
indev:l~rende Aar 7, saaledes at der 
nu ialt er 17 Foreninger med et 
Medlemsantal af over 900. N aar denne 
Sag er fremmet saa meget, som den 
er, skyldes det særlig BestyrelselJ
medlem, Fisker Villumsen, som med 
stOl' Dygtighed og Ihærdighed har 
afholdt Møder llled Foredrag <?g 
Diskussioner. Disse Møder ere blevne 
fortsatte i indeværende Aar, og man 
hal' tænkt paa at blive ved dermed. 
Her i København er der afholdt 4 
Foredrag for Foreningens Medlemmer 
i Maanederne December, Januar, 
Februar og Marts. Det første blev 
holdt af Hr. Feddersen om Spørgs
maalet: Kan vore Fiskerier ophjælpes 
gennem kunstig Udklækning og ved 
Fiskeavl? Det næste blev holdt af 
Hr. Villumsen om "Fiskerens Liv og 
Gerning"; det 3dje af Overretspro
kurator IJeth om "Aalen ", og det 
--ide har Dr. Petersen holdt om: Hvor
vidt giver den nuværende Driftsmaade 
af Rødspættefiskeriet i Kattegat det 
størst mulige Udbytte? Disse Fore
drag have ikke været saa godt be
søgte, som de have fortjent; men det 
er formentlig, fordi denne Sag er saa 
ny. Hvis det lykkes at fortsætte den, 
vil der nok blive bedre Besøg ad 
Aare. Fet'skvandsfiskeriets Under~ 
søgeise er fortsat i 1891 af Kand. 
Posseit, ligesom Hr. Feddersen har 
paabegyndt Undersøgelserne. Besty
relsen er derved kommen til den Er
kendelse, at der er en vid Mark at 
arbejde videre paa, og at Fiskeriets 
Tilstand lader meget tilbage at ønske. 



Bestyrelsen har derfor fra dette Aa,rs 
Begyndelse overdraget Hr. Fedderseu 
at optage dette Arbejde med fuld 
Kraft, hvortil vi mene, at Hr. l!~edder
sen er særlig egnet paa Grund af 
den store Indsigt· og mangeaarige 
Erfaring, han er i Besiddelse af. 
J eg skal dernæst gaa over til at 
omtale Administratio'nen. Som jeg 
straks ved Mødets Begyndelse med
delte, er Grosserer P. Bech død sidste 
Efteraar, og Bestyrelsen har derefter 
suppleret sig med Fiskehandler Brøn
num fra Frederikshavn. Ligeledes lULl' 

Foreningen udnævnt Hr. Feddersen 
til Konsulent for Ferskvandsfiskeriet 
og i hans Sted antaget Kand. mag. 
Posselt til Foreningens Sekretær og 
Redaktør af Medlemsbladet, saaledes 
at 'Foreningen nu har sit eget Med
lemsblad. Virksomheden i det nye Aur 
vil komme til at bestaa i ]'ortsæt
telse af de af Foreningen paabe
gyndte Opgaver. Vi se godt, at disse 
Opgaver overstige vore pekuniære 
Kræfter, og vi havde derfor indgivet 
et Andragende til Rigsdagen om en 
Bevilling af 8000 Kr. Vi have med 
Beklagelse set denne Bevilling nedsat 
til ·2000 Kr., men jeg mener dog, at 
]~oreningen med fuld Kraft'skal virke 
videre paa de paabegyndte Opgaver, 
selvom vi blive nødte til at bruge 
:noget af det Grundfolld, der er samlet, 
hvilket vi helst ønskede skulde være 
ubeskaaret til Anvendelse pau anden 
Maade ved Lejlighed, hvor der er 
Anvendelse for en større samlet SUlll. 
, Derefter gaves Ordet til Grosserer 
Vilh~ Petersen llled Hensyn til det 
første Punkt af Virksomhedsplanen : 
ForslkTlngell af Sejljartøjer til Fi
.skeribrug. 

Grosset'er Vilh. Pefe'rs;:J/: Det Regn
'dab, som nu foreligger fra Forsik-
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ringen, gaar, soni D'Hrr. ville se paa 
Regnskabet, til 31. :Marts 1891. Vi 
ere og ma.a altid være et Aar bag 
efter. Regui:!kabet kan ikke sluttes; 
der er en hel Del Forsikringer, der 
løbe videre, og vi ere altid bag ud. 
Dette ikkB glimrende Resultat, der 
her foreligger, er bieren, som vi 
allerede antydede paa Generalfor
~mliIlgen i Fjor, hvor vi ,udtalte, at 
det havde været et uheldigt Aar med. 
mange Havo,rier og Totalforlis, og 
naar man 1Ier Referatet efter, har 
Bestyrelsen angivet det so,ndsynlige 
Underskud til 12--15000 Kr. Som 
D'Hrr. ville se, er det blevet 15000. 
Det kunde se noget mistrøstende ud, 
men dtlt er maaske ikke saa slemt 
endda. Der er ikke saa ringe Frem-

. gang i Forsikringens Virksomhed. Vi 
afsluttede det forrige Aars Regnskab 
med 366 Fartøjer til en Forsikrings
sum af 568237 Kr., og der er for 
'l'ideu indtegnet 476 Fartøjer til en 
Forsikringssum af 769447 Kr., altsaa 
en Forøgelse af Fartøjernes Antal 
med 110 og en Kapitalforøgelse 
paa 200000 Kr. Forsikringen ud
fylder i Virkeligheden sin Plads; der 
har været Trang til den, og vi ville 
haabe, at den skal kunne fortsætte 
i mange Aar til Gavn og Glæde for 
Fiskerne, efterhaanden som Samvirk
ningeu imellem os bliver mere og 
mere fortrolig. Indeværende Aar ser 
slet ikke saa galt ud, og hvis ikke 
det Tidsrum af Regnskabsaaret, der 
er tilbage, skulde give store Tab, 
have vi dog af Statstilskudet, der er 
10000 Kr., tilbage 8000 Kr., og jeg 
tror snarest, vi maa betragte Aaret 
for at være et Normalaar. Det er 
nu slet ikke saa let at stille nogen 
som helst Beregning op; alter jo 
bygget paa Sandsynligheden, der let 
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kan svigte. Man maa heller ikke 
glemme, at hverken Bestyrelse, Agen
ter eller selve de forsikrede have 
været fortrolige med Forholdene, og 
der er naturligvis fra alle Sider be
gaaet Fejl, fra Bestyrelsens Side 
nærmest ved, at vi have været for 
kulante. Imidlertid er der nu paa 
mange Maader søgt at raade Bod 
derpaa. Der er givet Besigtigelses
mænd og Agenter skærpede Bestem
melser, og jeg tror endelig, at de 
forsikrede selv ere komne til en meget. 
klarere Forstaaelse af, hvad de kunne 
fordre. En forholdsvis høj Post er 
Ankre og Kættinger. Det er van
skeligt der at træffe stærkt begræn
sende Bestemmelser; thi de kunne 
let omgaas, og man bliver ef te r
Imanden nødt til at betale. Det er 
særlig ved Skagen og Kattegat, at 
Ankre og Kættinger gaa tabt ved, 
at de komme i Vragene med deres 
Ankre; de kunne saa ikke komme 
lrjs og have mange Gange heller ikke 
Taalrnodighed til at vente. Disse 
Skader ere som sagt i første Linie 
skete i Kattegat. Det er nok muligt, 
at der der nndes det største Antal 
forsikrede. Fartøjer,. saa Forholds
tallet ikke kommer til at se saa grelt 
ud, lllen der er aabenbart ogsaa andre 
Grunde. Efterhaanden som Fiskeriet 
er blevtm udviklet og udvidet, er man 
gaaet bort fra Kystfarten og Indre
fjordsnskeriet, der ikke mere kan 
lønne sig, og gaaet ud paa .det aabne 
Vand. Der er til dette Fiskeri utvivl
somt benyttet et Personmateriale, som 
ikke altid har været. Opgaven voksen. 
De kunne maaske være udmærkede 
Fiskere, men mangle Kendskab 
til Farvandene, og deres Far
tøjer har vel ogsaa mangen Gang 
været af en anden Art, end de have 

været vant til at benytte tidligere. 
De Folk have da og,saa af og til 
lavet os nogle Bommerter, men vi 
nære dog Haab om, at de mere og 
mere ere blevne opdragne til deres 
Gerning, og at .vi ogsaa i den Hen
seende ere komne over det døde Punkt. 
~ oget særligt Uheld er der ikke stødt 
til i Aar. De Skader, der ere blevne 
anmeldte til Dato, ere nu opgjorte 
og betalte; og vi have Grund til at 
tro, at om der end af og til .har 
været stillet større Krav til For
eningen, end denne har været pligtig 
at betale, er vistnok enhver Afgørelse 
faldet ud til de forsikredes fulde 
Tilfredshed. Vi have i alt Fald ikke 
hørt andet. Det er. undertiden van
skeligt for de forsikrede at vide, hvad 
de kunne forlange, og det alminde
lige er da ogsaa, at de forlange det 
mest mulige og undertiden det" urime
ligst" mulige. Der er blev en truffen 
meget mere detaillerede Bestemmelser 
for Besigtigelsen og Vurderingen navn
·lilt af Fartøjernes Enkeltheder, saa
ledes at vi for partielle Skader staa 
lidt bedre væbnede end hidtil, og 
disse Bestemmelser ville nu komme 
til fuld Anvendelse ved den Omtaksa
tion, som nu nnder Sted i dette For
aar overfor Fartøjer, der i 1889 ere 
gaaede ind i Foreningen. Efter Lovene 
skal der være Omtaksation hvert 3die 
Aar. Dette var, hvad jeg havde at 
bemærke med Hensyn til Forsikringen. 

J eg skal nu kun tilføje, at der 
ifjor gjorde sig en glædelig Bevægelse 
gældende navnlig i Frederikshav~ i 
Retning af at udruste Fartøjer til 
Fiskeri under Island. Der kom da 
til Forsikringen en Anmodning fra 
Frederikshavn om, at disse Fartøjer 
maatte kunne optages i den bestaa
ende Forsikring. Bestyrelsen drøftede 



dette Spørgsmaal meget nøje og med 
stor Sympati men kom til den Er
kendelse, at Forsikringen af disse 
store Fu tøjer, der repræsentere store 
Summer, og som sKulde virke under 
helt andre Forhold end herhjemme, 
var noget heterogent, og "i mente 
heller ikke at have tilstrækkelige 
Midler til paa en Gang at overtage 
en saadan stor Forsikring. Vi maatte 
da altsaa give et motiveret Afslag 
og henvise Andragerne til at søge 
at skaffe Midler til Veje til at danne 
en ny Serie, der indbefattede disse 
Fartøjer deroppe, og Bestyrelsen er
klærede sig villig til, hvis saadanne 
Midler skaffedes, at administrere dem 
paa samme Maade som den hidtil 
bestaaende Forsikring. Det affødte 
saa fra Frederikshavnerne en An
søgning til Indenrigsministeriet, og 
gennem Finansudvalget er der be
vilget 10000 Kr. i 5 Aar. Vi fik 
denne Ansøgning til Erklæring og 
kunde henholde os til vort Svar paa 
Andragendet ~ man havde vedlagt 
Svaret som Bilag' - at vi vare 
villige til at overtage Bestyrelsen, og 
at vi varmt maatte anbefale Andra
gendet. Der har nu i disse Dage 
været afsluttende Forhandlinger i 
Gang om at starte en ny Afdeling. 
Der vil rimeligvis gaa op til Island 
i Aar 5 eller maaske 6 Fartøjer paa 
Fiskeri. Det er tildels ganske nye 
Fartøjer,. byggede næsten paa samme 
Maal, og de repræsentere ikke nogen 
ringe Værdi; saa vidt jeg husker hal' 
det største Fartøj en Værdi af 25000 
Kr. og det mindste 12-14000 Kr. 
Det er glædeligt at se, at vi endelig 
ere komne saa vidt, at vi tage Del 
i disse rige Fiskerier paa Island, og 
jeg paastaar, at skulle vi tage' Del 
deri) kunne vi ikke ønske noget bedre 
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Sted at faa det startet fra end fra 
Frederikshavn. Med al R,espekt for 
andre Fiskere ligger den større Fart 
bedre for Frederikshavnerne; de ere 
j Besiddelse af Dygtighed, Energi og 
Ihærdighe{l. Lad os ledsage den nye 
Udvikling i Frederikshavn med vore 
bedste Ønsker om, at den Forsikrings
afdeling, vi nu ere ved at danne for 
dem, maa bidrage til at støtte derf'S 
Foretagende, og at den maa blive 
brugt saa lidt som muligt. 

Kommandør Bonnesen: Jeg har 
kun ganske lidt at tilføje til, hvad 
Præsidenten har sagt om Faresignal
statlonerne, og der staar jo iøvrigt 
i Beretningen en temmelig fyldig U d
vikling. J eg vil kun bede Bestyrelses
raadet om at lægge Fiskerne paa 
.Tyllands Vestkyst paa Sinde, at de 
ogsaa passe disse Stationer, som de 
have Gavn af. I flere Tilfælde ere 
Stationerne ikke blevne passede, og 
naar Fiskerne have fa aet dem for
æret for at bjerge deres Liv, maa 
de ogsaa holde dem vedlige ; det er 
jo efter deres egen Anmodning, at 
de håve faaet dem. Det er ogsaa 
Meningen, at de skulle forsyne sig 
seh med de 'I'ing, de skulle bruge, 
Krudt, Raketter osv" og ikke lade 
Foreningen om hver en Smule af den 
Slags. Fiskerne maa selv kunne give 
et lille Bidrag. Det er ikke heldigt, 
at de komme til Foreningen, hver 
Gang de skulle have en Smule gjort 
ved en Lanterne, eller de skulle have 
et nyt Fængrør. Det maa de selv 
betale, og det kunne de ogsaa godt, 
naar de ere saa mange, der have 
Gavn af disse Stationer: Jeg vil'bede 
Bestyrelsesraadet, naal' d'Hrr. taler 
med Fiskerne paa .Jyllands Vestkyst, 
om at gøre dem opmærksom paa, at 
hvis de ikke passe Stationerne, bliver 
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Foreningen her nødt til at gøre Ind
beretning derom til Indenrigsmini
steriet, og saa giver Ministeriet Ordre 
til Amtmændene, og saa faa Fiskerne 
retsligt Paalæg om at holde dem ved
lige, og det vilde være meget uheldigt 
i en saadan Sag. Det er dog bedre, 
at alt gaar venskabeligt. Der er bleven 
indgivet. Andragende til Indenrigs
ministeriet om en ny Station ved 
Nørre-IJyngby, ,og dette Andragende 
er blev en anbefalet herfra. 

Grosserer Fn'tsche: ,Jeg skal med 
Hensyn til Afsætningsforholdene kun 
meddele ganske lidt udover, hvad der 
er tilflydt Dem gennem Beretningen. 
Det er nu lykkedes gennem Rigsdagen 
at faa en .Lov om, at der uden Avk
tionsdirektørens Mellemkomst kan 
holdes Avktion over fersk Fisk ved 
dertil egnede Personer. Det er kun 
med den Indskrænkning, at Kommu
nalbestyrelserne skulle have Lejlighed 
til at erklære sig over disse AmIra
gender, forinden Bevilling af Mini
steriet gives. Det vil erindres fra de 
forrige Aar, at det er et Punkt, 
hvorpaa vi have lagt megen 'Vægt, 
idet vi tro, at det er det første 
Skridt til en forstandig Reform af vor 
Fiskehandel. 

M, H. t. Hr. Rasmus Nielsens Ud
talelse før, skal jeg hemærke, at 
B.esvarelse allerede har fundet Sted, 
idet der j den omdelte Beretning 
S. 38 staar, at i Anledning af Hr. 
Nielsens Henstilling "undersøgte Be
styrelsen nærmere Forholdene, llIen 
den skønnede ikke rettere, end at de 
med denne Sags Gennemførelse for
bundne Omkostninger vilde staa j 

Misforhold t11 den Nytte, de nævnte 
Fortegnelser vilde bringe." .Teg skal 
yderligere bemærke, at det, som Hr. 
Nielsen vil opnaa, er, at der daglig 

. kom Meddelelser om, hvad Fartøjer 
der indkomme her i Køhenhavns 
Havn, men det kunne vi ikke opnaa 
nøjagtig ved at holde en Mand til 
at gaa og tælle Kvaserne ved Knip
pels Bro; thi de komme jo ikke alle
sammen derind. EnDel bliver liggende 
ved "Lynetten" . Vi kunde opnaa 
N øjagtighed v~d at betale for at faft 
noteret ved Bommens Vagt alle de 
Fiskefartøjer, der passere ind og ved 
at holde en Hjælper enten paa Refs
haleøen eller maaske betale en af 
Strømbetjentene for at notere, hvilke 
Fiskerfartøjer der komme ind men 
blive liggende paa Reden. Men efter 
at vi have faaet dette Arbejde gjort 
og betalt Omkostningerne derved, som 
ere ganske store Hr. Nielsen ryster 
paa Hovedet, men jeg kalder det 
store Omkostninger, naar vi skulle 
betale den Sum, han nævnte 3-400 
Kr., om det ikke bliver meget mere 
- saa kommer det andet Arbejde 
med at faa det trykt hver Dag i en 
Avis. Vi kunne nu ikke tænke paa 
at betale fol' at faa en saadan Liste 
optaget i en Avis; Pressen maa af
gøre, hvorvidt den finder, det har 
tilstrækkelig Interesse for den at faa 
en saadan Liste optaget, til at den vil 
unde den en Plads i sine Spalter. 
Vil Pressen gøre det, og har den 
Interesse deraf, vil det ogsaa ske, 
men før ikke. Vi havde Spørgsmaalet 
oppe til en temmelig livlig Di~kussion 
paa sidste Generalforsamling, og 
allerede der blev dette udtalt, men 
Pressen har just ikke udtalt nogen 
større Lyst - hvad jeg meget godt 
kan forstaa - til at ofre stor 
Plads i sine Spalter for at bringe 
en Efterretning, der efter min bedste 
Overbevisning til syvende og sidst er 
temmelig uvæsentlig. - Med Hensyn 



til . et andet Punkt. som spiller f:'11 
stor Rolle i Afsætningsforholdene, 
nemlig Havneanlæg, er der jo en 
stadig Bevægelse oppe derfor. Vi 
have anbefalet forskellige AndragPIl
der, men det er jo Regeringen 
Indenrigsministeriet -- og Rigsdagen, 
der seh maa tage Sagen i deres 
Haand. De syues ikke at være helt 
uvillige, men vi vide jo ttlIe, at det 
er et stort Pengespørgslllual, som det 
ikke er saa let at klare. Vi haabe 
imidlertid, at Udviklingen vil bli,'e 
ved at gaa i den Retning, "i ollflke, 
og at vi inden føje Tid maa kunne 
fle Havne anlagte pall, passende Steder, 

• fremmet ved vore Sta,tsmyndighederfl 
Hjælp. Hvad angaar de afholdt f:' 
Foredrag, sImI jeg ]H'lIytte Lejlig
heden til at takke de :\Iamd, der 
have villet ofre Tid og Kræfter paa 
den Sag, og ogsaa takke de faa, der 
have ulf:'jliget sig hen at høre pna 
Foredragene. Thi det kan ikke 
nægtes, at vi have lidt store SkulleI
ser ved at se, at Foredrngene kUll 
have vakt StUt liden Interesse i den 
store By København, Illed dens ikke 
saa ringe .A.ntnl af Fiskere; de mødte 
dog nogenlunde, men ikke i noget 
stort Antal. Det har ikke værpt 
megen Opmuntring til at fortsætte 
paa den Bane, men derfor maa yi 
alligevel udtale vor Taknemmelighed 
og Beundring oyerfor de Mænds 1:'<1-
holdenhed, der have ofret deres Tid 
og Kræfter paa at holde Foredragene. 

(Fortsættes.) 

Havneanlæg \ ved Skagen. 

Anlæget af en Havn paa Sydsiden 
af Skagen er som bekendt en Sag, 
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rl~r har været Genstand for en Del 
Drøftelse og gentagne U nd('r~øgelser; 
der foreligger "rudedes tre forskellige 
Projekter til et snadant Anlæg. -
Det første af disse blev udarbejdet 
af den i sin 'l'id nedsatte Nørlhavns
kommission og ml' beregnet til at 
koste Boget ovpr 10 Millioner Kroner, 
en Sum dpr var afgørende til at 
Projektet paa .Forhaand blev opgivet. 
Da det stedlige Fiskeris Trang til 
et HaYl1eanlæg ere meget hetydelige, 
ligpsom det er utvivlsomt, at en Fi
skerihaYll ved Skagen, der ligger 
fortrinligt for et Vinter-Havfiskeri, 
vilde gavne det danske Fiskeri j 

Almindelighed, IWl1y<>udte omtrent, 
400 Skagens-Fiskere sig i 1886 til 
Indenrigsministeriet llled Ant!ragendc 
0111 Bistand til Undersøgelse af Kyst
forholdene samt U dal'bejdels~ af et 
Projekt til PIl Havn for Fiskeriet 
}Hltl Sydsiden nJ Skagen. Det blev 
overdraget Ingeniør D. Berg at under
søge KJstforholdene, og paa Grund
lag Id Hr. Bergs meget omfattende 
Undersøgelser for~ligger der 2 Pro
jekter til Spørgsllllta.lets I,øsning. Det 
første er udarbejdet af Hr. Berg s~lv 
i 1887 og gaar ud paa at bygge en 
landfast Ham midt for Skagell ut! 
til 18 Fods Dybdp og beregnet til 
en Anlægssulll af 2,100000 Kroner. 
Som Fiskeriham betragtet fandt Re
geringen denne Ham for dyr, og da 
Skagensbanell netop blev bevilget 
paa den Tid da Havneprojektet 
fremkom, blev det stillet i Bero. 
Den Mening gjorde sig vistnok ogsaa 
gældene, ikke alene hos Regeringen 
og Rigsdagen, IllPll ogsaa hos en 
stor Del af Skagens Beboere, at 
Jernbanen vilde hjælpe Skagen over 
de Vanskeligheder, der vare forbundne 
med Stedets isolerede Beliggenhed, 



saa at Udførelsen af den Foranstalt
ning, der naturligt kunde give denne 
betydelige Piskerby Betingelser for 
at følge med Udviklingpn, nemlig 
Anlæget af en Havn for søgaaendo 
Partøjer, kunde udsættes. 
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Det gik imidlertid snart op for 
Skagboerne, at saa betydeligt et Gode 
som Baneforbindelsen er og sua yel
lykket som dette Anlæg har vist sig 
at være, saa har det ingl:\Illunde med
ført (len Pordel fol' Piskeriet, som 
man havde venteL og navnlig hal' 
den intet forandret med Hensyn til 
den Driftsforandring, der allerede 
forinden Banens Anlæg var foregaaet 
med Fiskeriet, nemlig at dette i 8 il, 9 
Maaneder af Aaret drives som Hav
fiskeri med store Fartøjer, medens 
det tidli.gere udelukkende blev drevet 
som Kystfiskeri med smaa aabne 

, Baade. N etop i denne forandrede 
Piskemaade ligger Nødvendigheden 
af en Havn ved Skagen og Savnet 
al en saadan er stedse bleven større. 
Det var i Erkendelse deraf, at Skagen 
Byraad tog under Overvejelse, om et 
billigere Anlæg af en Fiskerihavn 
kunde udføres. Ingeniør Bergs U nder
søgeIser og Betænkninger fjernede 
vel Prygten for. at en landfast Havn 
skulde fyldes med Sand, og det val' 
derfor ikke nødvendigt af dette Hen
syn at bygge Havnen fritliggende; 
naar man desuagtet tænkte sig An
læget realiseret i Stil med de paa 
den østlige Side af Bornholm anlagte 
smaa Piskerihavne, var det vistnok 
nærmest, fordi man mente efter dette 
System at kunne tilvejebringe en 
billigere Plan til en Piskerihavn, stor 
nok til at yde Plads til Piskefartøj
erne, hvorimod man udelukkede H;en
synet til andre Krav der kunne stille~ 

. til en Havn. Her maa bemærkes, 

at den af Ingeniør Berg projekterede 
Havn val' beregnet paa tillige at 
tjene middelstore Sejlskibe til N ød
havn, ligesom den kunde optage Pyr: 
skibene og kunde om fornødent tjene 
som U dt'ørselsha vn i Isvintre. 

POl' a1tsaa at fremskaft'e et billigere 
Projekt til enPiskerihavn satte Skagen 
Byra,ad sig i Forbindelse med Havne
ingeniør Zahrtmann i Neksø, der paa 
Grundla.g af Ingeniør'Bergs Opmaa
linger og Undersøgelser samt egne 
Iagttagelser paa Stedet, har udar
bpjdet Planen til en fritliggende Ham 
ved Skagen ud for det samme Sted 
paa Kysten, hvor Ingeniør Berg 
havde projekteret den landfaste Havn. 

For at tydeliggøre Ingeniør Zahrt
manns Projekt gengive vi her en 
Skitse deraf, hvoraf det ses, at Håvnen 
ud imod Søen danner en Halvcirkel, 
der lukkes imod Land af en lige 
Dæmning, som er 70Q Pod lang 
og ligger parallelt med Kystlinien. 
Havnens Brede i Nord og Syd er 
altsaa 350 Fod. Mundingen ligger 
omtrent midt paa den mod Land 
vendende Dæmning og er 60 Fod 
bred. Basinet er ved 2 Tvermoler 
delt i ell Forhavn og to Indrehavne. 
Havnens indre Side er beliggende 
paa 16 Fods Dybde, Ydresiden kom
mer ud til 23 Fod. Indenfor Havnen 
er der et bredt Plak paa 14 Pods 
Dybde, der er saaledes en Afstand 
af 400 Pod fra Havnemundingen ind 
til 12 Fods Kurven, altsaa tilstræk
kelig Plads til at Fartøjerne kunne 
manØvrere og om fornødent ankre 
for derefter at varpe ind i Havnen. 

Havnen forbindes med Land ved 
en Bro der projekteres bygget paa 
Pæle af 14 Tommers Fyrrestamrnel' 
og i hvilken der i en Afstand af 36 
Pod fra Havnedæmningen anbringes 
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en 26 Fod bred Brokbv saa.ledes, 
at Fartøjerne altid kunne sejle ruIll

skjøds ud. 
Den store Bue der danner Hl1vmms 

Ydreside projekteres anlagt ved paa 
sædvanlig Maade at sænke Tømmer
kister, til hvis Fyldning tænkes an
vendt stort Ral, h\'oraf der nUth-'s 
tilstrækkeligt indenfor l j 2 Mils A f
stand. U denfo!' Tømmerld sterne 
nedlægges først Ral og ovenpaa dette 
store Søs ten der maa tilføres fra 
Hirtsholmene eller Læsø; naa!' Dæm
ningen paa denne l\Iaade er ført op 
til 4 Fod under Vandliniell bygges 
derpaa af Beton den øverste Del af 
Molen der kommer til at danIle ('Il 

Skærm imod Søen 16 Fod høj O\'l'r 
dagligt Vande og paa den Side, del' 
vender imod Søen noget bøjet indad, 
Ovenpaa denne Betonskjærlllan
bringes en 4 Fod høj Træskærm, 
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hvis Øjemed er at beskytte de inden
for liggende Skibe imod Stænk af 
Søen, hvilket navnlig i . Frostvejr 
kunde medføre Fare ved Overisning. 

Den imod Land vendende Dæm
ning saavel som de indre Moler bygges 
ligeledes af Beton ovenpaa Tømmer
kisterne, der kun naar op indtil 4 
Fod under Vandlinien. 

Den til Anlæget beregnede Sum 
er 877000 Kroner; deraf falder ca. 
60000 Kroner paa Broen og en ved 
Landsiden bygget Dæmning. 

Dette Havneprojekt har for saa vid t 
en videre rækkende Betydning som 
det, 0111 end ikke udgaaet af nogen ny 
Ide, dog er det første større Projekt 
til en fritliggende Havn der er ud
arbejdet her i Landet, og den Mulig
hed kunde tænkes, at det er lykkedes 
Hl', Zahrtmanll at vise en Vej til 
letterc', sikrere og billigere Løsning 
'af det store Spørgsmaal "Anlæg af 
Fiskel'ilw,me paa vore ubeskyttede 
sandede Kyster", 

Om Udsættelse af Laksyngel 
i Damme og Tørvegrave. 

Af "Dansk Fiskeriforening"s Konsulent for 
j<'prskvullfhfiskeri Arthur Feddersen. 

I flere Blade foruden i "Berl. Tid. " 
finder jeg en Opforuring fra Hr. 
Barber Willhun Johnsefi i Randers, 
hvorved h:l1l foreslaar at udsætte 
Fisk i Søer, Damme og Vandløb 
og især Laks('yngel. Han medueler, 
at han Imr Meddelelser fra en hel 
Del Steder, lige fra store Søer 
til de minuste Damme, Mergel- og 
'l'ørvegrave", hvorefter o'ce'r alt 
"Laksene el,ler Laksørl'euerne ere 



voksede godt, 1 Pd. aarlig eller mere." 
Dernæst tilraader hall Anskaff'elseu 
af ,,&ærlig en Bestand af T,aks", 
"som giver et Udbytte, der langt 
overgaar alt, hvad ellers ,Torden eller 
Vandet kan yde." Han opgiver der
næst, hvilke VilkMr det drejer sig 
om, nemlig: "først og fremmest er 
det Vand, Vand, der a.ldrig udtørrer, 
thi ellers gaar Piskene til Grunde". 
Dernæst maa man "lukke for Vand!'t, 
hvor det er rindende, ellers løbe 
Piskene bort". "Dermed er alt sagt", 
tilføjer han. "De behøve ingen 
Pasning og heller intet Poder, og 
Anskaffelsen er saa billig, at enhver 
kan overkomme det". Sluttelig skriver 
han: "Vi maa dog endelig en Gang 

. kunne naa til at faa en I.aks i vor 
egen Gryde igen". 

;reg har saa udførlig gengivet Hr. 
Johnsens Opfordring, fordi den for
tjener at staa SOUl en alvorlig Ad
varsel i'mod at indlade sig med hans 
Oplysninger, Vejledning og "Laks", 
Det vilde være ønskeligt, om Hr. 
.Tohnsen vilde fortælle, i hvilke 
Damme, Mergel- og Tørvegrave 
Lakseyngel er vokset 1 Pund aarlig 
eller mere. Det vilde ligeledes være 
ønskeligt at· vide, om HI', Johnsen 
virkelig mener, l~t alene " Vand, Vand, 
der aldrig udtørrer", er tilstrækkeligt, 
og om han ikke, forinden han til
mader Udsættelsen af ,,TJaks i Dam
me, Mergel- og Tørvegrave", hal' 
skaffet sig Oplysning om, hvad for 
Pø de disse indeholder for Laksens 
Trivsel. 

Indtil han imødekommer et saa 
billigt Ønske, tillader jeg Ulig at 
mene, at hans "Resultater" i Ret
Iling af Laks alene skyldes hans 
egen 'Indbildning, og jeg vil tillige 
fraraade enhver at lIllllade sig pau. 
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at efterkomme hans Opfordring. Det 
er nemlig en Kendsgerning, at Laks 
nok kan opfodres i Smaavande, men 
tillige, at den vokser yderst langsomt 
og aldrig bliver af den Art, at mali 
kan ønske den i sin Gryde. Enhver,; 
som vil gøre sig den Ulejlighed af 
tænke lidt oyer Sagen, vil let indse, 
hvor liden Grund der er til at for
lade sig paa Hr. Johnsens Opfordring 
og Oplysninger, Laksen er jo nemlig 
en Havfisk, som kun søger en Tid 
op i ferske Vande for at lege. Efter 
at Æggene ere lagte ,paa de dertil 
tjenlige Legepladser og ere blevne 
befrugtede, trække Laksene ret snart 
paallY ud i Havet, hvor de faa deres 
Pøde. Imidlertid udklækkes Æggene, 
og Ynglen finder da straks paa Ud
klækllillgspladserne i Vandløbet den 
]<'øde, som passer for den spæde .Pisk. 
Det er altsaa ikke alene for Æggenes 
Sikkerheds Skyld, at Laksene gaa 
op i de ferske Vande j men endnu 
mere for, at de nys udklækkede Fisk 
kan faa den for dem passende Pøde, 
nemlig meget smaa Krebsdyr og 
I .. arver af forskellige Insekter, saa 
længe de trænger til saadan Barne
mad. Naar de saa i omtrent to Aar 
are blevne stærke nok til at kunne 
bjerge Pøden i Havet, ile de straks 
til dette, og der faa de først den 
Størrelse og Pedme, som gør Laksen 
saa attraaværdig. Men heraf vil man 
kunne se, hvor lidet sandsynligt det 
er, at Lakseyngel i Tørvegrave, Mer
gelgrave eller Damme skal kunne 
blive til det, Hr. Johnsen paastaar. 
Man vil ogsaa forstaa Værdien af 
Hr .• Iohnsens Lære, at Pisk gaa til 
Gl1lude, naar Vandet udtørrer, eller 
at de undvige, naar man ikke spærrer 
af for dem. Det er dristigt at ville 
lære Folk den Slags Visdom. 



Der er adskilligt at udrette til en 
Ophjælpning af vore Ferskvandsfiske~ 
rier. MElD naar Ukyndighed og Re~ 
klam e uPllatalt fanr Albuerum, brin~ 
ges den vaagnende Lyst til at gøre 
noget for denne Del af Fiskeriet til 
atter at sovne hen hos Fiskeriejerne. 
Hr. Johnsen omtaler, at han har 
Meddelelser om gode Resultater. 
Dette er muligt. Men jeg har ogsaa 
Meddelelser liggende for mig, hvor
efter hans Virksomhed lang} fra er 
rosende omtalt og "Resultaterne" 
ingen, og jeg kan vistnok let erholde 
flere af den Slags Vidnesbyrd. 

Efter alt, hvad der foreligger, vil 
jeg paa det indstændigste framade 
enhver at skaffe sig Laks til Ud
sættelse i Damme osv., og jeg vil 
tilraade først at udsætte øn'l'a~'ngel 
i et Vand, efter at man har sikret 
sig, at det ogsaa er i Stand til at 
yde den tilstl'ækkelige Føde til de 
unge Fisk. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 17. April 1892. 
Fiskeriforholdene har vedblivende 
været gode i den forløbne Uge oUl 
end Fangsten i nogen Tid har ,'æret 
afbrudt af stormfuldt Vejr; Udbyttet 
har gennemgaaende været godt; . for 
Tiden ligger hele Fiskerflaaden i 
Havn for at helligholde Paasken og 
netop i Dag (Paaskedag) har vi en 
sjælden heftig østlig Sne5torm. Bliver 
det ikke særlig udmærket Fiskevejr, 
blive Fiskerne temmelig sikkert inde 
Valgdagen over. Oa. 40 Kuttere have 
drevet Fiskeri i Nordsøen dels udfor 
Bulbjerg, dels udfor Tværsted. Fang-
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sten fra sidstnævnte Sted er af en 
noget mindre Kvalitet, end Rød
spætter sædvanligen ere fra V ester
havet, de veje ca. 18 Pd. Snesen, be
talte her med fra 2 Kr.-2 Kr. 25 
Øre pr. Snes; Fangsten fra først
nævnte Sh-d har derimod været af 
særlig stor Kmlitet, som man des
værre nu sjælde:l ser den her; de 
have vejet fra. 25~30 Pd. Snesen og 
ere her betalte med fra 3 Kr.-3 
Kr. 60 Øre pr. Snes; ca. 100 Snese 
Fisk pr. Kutter har været det almin
delige, nogle have dog ogsaa havt 
mere. Indenfor Skagen har der dels 
været fisht øst for Hirtsholmene dels 
i Læsqrende ; Udbyttet har været 
rigeligt, fra 200-300 Snese pr. Kut
ter, men Kvaliteten er jo kun lille 
særlig fra sidstnævnte Sted, 9-10 
Pd.s Ji'isk, betalte her med 80 Øre 
pr. Pd. En stor Del af Fangsten 
lwrfm er afsat til Gøteborg, i Fre
dags afgik saaledes 12000 Pd. Rød
spætter pr. Dluuper. 4 Kuttere have 
drevet Fiskeri Jlled Garn norden for 
Læsø og have pr. Tur havt et Udbytte 
af fra 100-175 Pd. Tunger til hver 
Kutter foruden en ikke ringe Mængde 
Stenbidere. TUllger betales nu med 
fra 80-85 Øre pr. Pd., Stenbid med 
fra 2-2 l / 2 Kr. Snesen. 

Gilleleje, 13. April 1892. Siden 
sidste Indberetning af 15. Marts er 
hertil af de stedlige Fiskere indbragt 

3967 Pd. Tunger å 85 Øre. 
294 - Pigvar a 50 

11::151 Sletvar å 10 
400 Snese Rødspætter å 2 Kr. 

Løkken, medio April 1892. I Marts 
og den første Halvdel af April Maaned 
er der til Løkken indbragt af Rød
spætter 53175 Pd., Torsk 8000 Pd. 
og Helleflynder 2274 Pd. I Marts 



Ma,aned var Prisen paa Rødspætter 
gennemsnitlig 10 Øre pr. Pd., hvor
efter den i Begyndelsen af April steg 
til 12 Øre for derefter den 9. April 
at falde til 7 Øre Pundet, i hvilken 
Pris den endnu staar. Torsk har holdt 
sig omtrent uforandret i 8 It 10 Øre 
og Helleflymler i 30 Øre Pundet. 

Fisken er indbragt af Bal1de og 
Pramme herfra Byen, med Undtagelse 
af 13000 Pd. Rødspætter, som ,len 
9. ds. lossedes fra }'iskekutterne 
"Thomas", "Norden" og "Kronborg", 
alle af Frederikshavn. Den hervæ
rende Red har et Par Gange været 
besøgt af Fiskekutterne; første Gang 
den 7. April med et Antal af ca. 
40 Stkr., som indkom dels for at 
proviantere, dels for at afhænde deres 
Fangst til Kvaserne, og anden Gang 
den 9. s. M. af 6 Fartøjer, hvoriblandt 
de 3 ovennævnte, der fik losset deres 
1-,ast i Løbet af N atten, hvorefter 
alle maatte forlade Reden, da det 
henad Morgenstunden begyndte at 
blæse op af N ord vest. ~ Kutterfiske
riet drives for Tiden udfor Bulbjerg, 
hvor der skal være rigeligt med Rød
spætter af god Kvalitet, vejende ca. 
30 Pd. pr. Snes. 

Bakkefiskeriet efter Helleflynder 
er omtrent ophørt af Mangel paa 
Agn (fersk Sild), som i den senere 
Tid ikke har været til at erholde; 
Torsken fanges nu udelukkende ved 
Pilkning, den er til Stede i rigelig 
Mængde og kan afsættes til Land
boerne i Omegnen til gode Priser. 

Herfra Byen drives Fiskeriet for 
Tiden med 10-12 Baade il, 4 Mand 
og 6-7 Pramme a 2 Mand; men 
en Del Baade og Pramme staa ube
nyttede paaStranden, da mange af 
Fiskerne og især de yngre ere en
gagerede i Kutterfiskeriet fra Frede-
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rikshaYn, og andre ere afgaaede til 
Island med de større Fiskekuttere. 

For Lyngby og Blokhus Vedkom
mende er der i Marts indbragt: Af 
Rødspætter ca. 5000 Pd. å lO Øre, 
Torsk 5200 Pd. fra 6-8 Øre og 
Helleflynder 475 Pd. a 28 Øre pr. 
Pund. C. R. 

Fiskeriet i Ulfsund i Marts Maaned 
har væsentligst "æret Aalestanghing, 
som dog kun har gi vet ringe Udbytte. 
En Del Bundgarn hleve udsatte sidst 
i ]\:fa~neden og nogle Sild fangedes, 
langt fra dog saa mange som længere 
øster efter ved Vordingborg, hvor 
der i den sidste Del af ~Iaaneden 
er fisket en betydelig Mængde. Silden 
betaltes straks med l Kr., senere 
med 70-75 Øre pr. Ol. 

DrivvOdsfiskeriet efter Aal og Rejer 
vil sikkert, hvis Vejret holder sig 
roligt og mildt, tage sin Begyndelse 
først i Maj. C. w. 

Indtægten af Fiskeriet ved Sjæl. 
lands Odde. I Følge Optegnelser 
over Fiskeriet ved Sjællands Odde 
har Indtægten af Fiskeriet ved Od
dens Kyst i Aaret 1891 beløbet sig 
til ca. 13040 Kr., hvad der er 3400 
Kr. mere, end Udbyttet var i 1890. 

Med Hensyn til Indtægtens For
deling efter de forskellige Slags Fi
skeri viser det sig, at af ovennævnte 
Sum falder ca. 11920 Kr. paa Silde
fiskeriet alene, medens Udbyttet for 
det øvrige Fiskeris Vedkommende 
kun har været følgende: 

Rødspættefiskeriet ca. 438 Kr. 
Pigvar- 148 
Tunge- - 247 
Makrel- 190 
Torske- 80 -

Sildefiskeriet, der er den mest 
betydningsfulde Faktor· for Oddens 



Fiskeres Eksistens, var i 1891 sær
deles godt og gav et større Udbytte 
end det i Almindelighed plejer, hvor
imod det øvrige Fiskeri har været 
en Del ringere, end det ml' det 
foregaaende Aar. 

I Fiskeriet har 48 Fiskere deltaget, 
hvoraf de :n har drevet Fiskeriet 
væsentlig som HovederhvpH og de 
11 som Bierhverv. s. J. 
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Køge Bugt, d. 19. April. Fiskeriet 
i Køge Bugt norden for Køge er 
først begyndt for en halv Snes Dage 
siden, idet der paa enkeltø Steder 
ved Kysten vedblev at ligge Is til 
ind j' April Maaned og fOl'hindrerle 
Fiskerne. i at fua udsat deres Bund
garn. Fangsten omfatter først pall, 
Foraaret især Sildel!, og det synes 
ogsaa, at der j Aar er en Del af 
denne i Bugten, ligesom Udbyttet j 

de sidste Dage ogsaa for flere uf 
Fiskernes Vedkommende hul' været 
ganske godt. Dell her ved Kysten 
fangede Sild føres dels til Markedet 
i København og dels forhandles den 

. i 'Omegnen. Prisen paa Silden hul' 
i Foraaret gennemgaaende ,'æret 
meget lav, og ofte er der kun op
naaet 40 a 50 Øre for Oleu. S. J. 

Fra Isefjorden. Sildefiskeriet har 
i den forløbne Uge givet et temmelig 
betydeligt Udbytte for Bundgarnenes 
Vedkommende, i ganske enkelte Garn 
er her fisket endogsaa meget godt. 

Priserne vare i Begyndelsen af Ugen 
sløje og Efterspørgslen ringe, men 
mod Slutningen blev det lidt bedre. 
Kvaliteten af den indfangede Bund
garnssild lade" meget tilbage at ønske. 
l\fasser af Smaasild indfanges sam
men med den salgbare Sild, og det 
er et temmelig betydeligt Arbejde at 
sortere disse fra hinanden. 

Med Næringer er Fiskeriet ved
nl.rende uden Betydning. 

Marsvin er her i afvigte Uge fanget 
lllange af. 

Aalen har begyndt at blive levende, 
og del' el' allerede i Ruser fanget et 
li1illdre Parti. Aalestanget drives 
dog endnn fra Baad. men uden noget 
stort Udbytte. 

Et Pal' Dages mildt Vejr i Be
gyndelsen af Ugen lokkede Rejen 
ind mod Grunden og her fangedes 
lidt i Ruser i den vestlige Ende af 
Holbæk(jord, en enkeJt Fisker var 
heldig nok til at fange en 20-30 
Potter paa en N at og alt i alt fan~ 
gedes her vel ca. 100 Potter. Nu 
el' det flll!lstændig gaaet i Staa rime
ligvis paa Grund af de sidste 'N ætter s 
kolde Frostluft. Enkelte Potter Rejer 
ere solgte i Holbæk til 110-135 
Øre pr. Pot, men den store Part gik 
til Hovedstaden. 

Torskefiskeriet er vedblivende uden 
Betydning og Prisen fra 12-14 Øre 
pr. Pd. 

10. April 1892. ·0. 

Bekendtgørelser. 

\ Et brugt, men i enhver Henseende 
kan købes billigt ved Henvendelse til 

saa godt som nyt Dampsp il 
Sæby Mask::l:D.væl"ksted,. 

P. 88Tenøen. 



Kullerkurve, berg. for Dansk Kommissionshus Gateohu samt GarbolinBm:n, 
]00 Pd. Fisk med Is it for sidstnævnte bedste Conser
~~v!r~tf:;. !~ L~~~~: l<'isk og HIn11mel'. veringsmiddel fol' Fartøjer 

L d . G" og alt Træværkmod Vejrligets 
VILH . HOLSTs U Wlg run, Indflydelse anbefales. Priser og 
.' . I I 78, lin.r Wall, Halllltllrs. I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

PIleplantage og Kurvefabrik. modtager Sendin.ger til Forhandling A.d Goecker 
Ell l ,., K 11 d S I Prompte Afre1(mng. Dansk Karre.,.. , e y ve", o 'c-n . t. spondancc. Prima Referencer. KJøbenhavn K. Herluf Trolles,. 5. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:B:_ KØSER, 

Beediget Flskeaoktionator~ 
Telegram-Adresse: Laxkt5ser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn R, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og Tids
skrifter, Clrkolalrer, merkalltlle Tryksager og Lejligheds
øange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona FIskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. . Dansk Correspondance. 

D~brik~~ 
Gl. Strand 50. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

Udsalg aI Sejldl-l-g. 
Ingen lIellemhandlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Sejl solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

li gt billigt. 
Undersøg selv Sa

gen, skriv om Prøver af 

Dug, disse sendes f'rlt 
med Priser. 

F. N~ Halma8. 
Redigeret af cand. ml\g. n. POI/Relt. -. Trykt hOR Frantz CJlristtrett. KØbenhavn. 



Nr. 17. 28. April. 1892. 

:MedJ.e::c:Lsb1.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Pri~en er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Konsulent.
Spørglnnaal til Fiskere. - Generalforsamlingen. -
En Vestkystbavn. - Fiskerimøde. - Fiskeriberet
ninger. - Bekend tgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor; Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9~". Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørda.g og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk-

'~dsflskeri, Hr. A.rthur Feddersen, 
tilbYde Raad og Anvisninger i Spørgs
maal vedrørende Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

. Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og 
Ophold, naar Andragende derom 
iii'dse'ii:JMin ForeningenslKontor, og 
. Omstændighederne ellers tillade det. 

Spørgsmaal til Fiskere. 

r. 
Det er jo en bekendt Sag, at 

Silden om Foraaret sætter sin Rogn 

paa mange Steder ved vore Kyster, 
og at dette ofte iagttages af Fiskerne, 
der enten træffe den afsatte Silde
rogn i deres Bundgarn elle! paa 
Sildegarnene eller paa anden Maade. 
- Selv har jeg ogsaa havt Lejlighed 
til at se den afsatte Silderogn nogle 
Gange og mener at have bemærket, 
at det ikke er alle Steder, der egne 
sig for Sildens Legen. - Da det af 
flere Grunde saavel videnskabelige 
som praktiske har stor Interesse at 
faa at vide nøjagtig, hvor Silden om 
Foraaret leger ved vore Kyster, an
moder jeg herved alle, der i dette 
Foraar maatte se noget til Silderogn 
i Mængde afsat paa Redskaber eller 
paa Bunden af Vandet, at meddele 
mig dette og om muligt sende ind
pakket i Tang en lille Prøve af 
Rognen. -:- Det gælder om at faa 
Oplysninger om denne Sag fra saa 
mange Steder som muligt med nøj
agtig Opgivelse af, hvor Rognen er 
funden, paa hvilken Bund og Dybde, 
og om den fandtes der i nogen 
Mængde. N aar tilstrækkelige Op
lysninger ere samlede, ville de senere 
blive bekendtgjorte. 
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II. 
Det har trods megen Umage ikke 

været mig muligt i dette Foran,r at 
fange smaa Skrubber i Mængde 
mellem 7-4 Tommer fra Snude til 
Halespids, medens jeg har faaet nok 
af Rødspætter og Isinger (Sletter) i 
alle Størrelser; hvis derfor uogen 
skulde kunne sige mig, hvor saadanne 
smaa Skrubber mellem 7 og 4 Tom- ~ 

mel' ere at finde i .Mængde i Saltvand 
i April Maaned eller Begyndelsen 
af Maj, vilde han gøre mig en Tjeneste 
ved at underrette mig derom. 

C. G.Joh. Petersen, 
Dr. phil. 

Adresse: Den hiologis ke Station, 
Fænø pr. Middelfart. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære. Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 Kl. PI ... 
(Fortsættelse.) 

Konsulent A. Feddersen: . D'Hrr. 
ville af Aarsberetningen have set, 
hvorledes det staar til med de Præ
mier, der ere udbetalte for dræbte 
Sælhunde. Vor højtærede Præsident 
har allerede nævnt, at der er en 
Tilhagegang i Antallet af de udbe
talte Prm1lli(~]', og efter det Skøn, jeg 
har dannet mig, ser jeg allerede deri 
et TeglJ paa, at vi ere komne godt 
ind pau at formindske disse skade
lige DXrs Antal. Jeg vil' henlede 
Opmærksomheden paa Fortegnelsen 
Side 17. N aar man sammenholder 
de enkelte Amter, vil man se, 
at det stadig er visse Centrer, 
visse Midtpunkter for Sælhulldelivet, 
der give de største Bidrag, hvilket 
el' naturligt. Det er Aarhus, Frede-

riksborg. Holbæk og. Københavns 
Amter, det som jeg tidligere har kaldt 
Kattegat-Partiet, de~ have leveret 
det største Antal, nemlig 405. Det I 
har stor Betydning for det hele Katte
gatfisket'i, at vi begrænse 'Antallet 
af Sælhunde saa stærkt deroppe. 
N æst i Rækken kommer Hjørring 
Amt, som ogsaa hører tjl Kattegat
Partiet, og endelig Ribe Amt med 
155. Nu har jeg hørt enkelte indvende, 
at det var mærkeligt, at man udbe
talte Præmier for Sælhunde, der bleve 
dræbte ved Ribe. Men ved Ribe er 
jo paa Fladvandet et rigt Fiskeliv 
af al den opvoksende Fladfisk f. Eks., 
der gaar ud til Nordsøen, og hvad der 
dernæst holder Sælhundene til, er den 
Stam~e af Ørred- og Laksefisk, som 
gaar ind i de vestjyske Aaer. Det 
er derfor meget gavnligt, at man 
vedbliver med at dræbe Sælhunde i 
disse Farvande. Det er jo i det hele 
taget en given Ting, at hvor Fiske
riet udvikler sig stærkt, hvor Menne
skene optræde som stærke Konkur
renter i Naturens Husholdning, maa 
Rovdyrenes Antal efterhaanden tage 
af. Naar vi saaledes gaa 250AaT 
tilbage j Tiden, finde vi' den Efter
retning fra Midten af 17 de Aarhun
dredp, at fra Olufs Dag i Slutningen 
af .l uH l\laaned og helt langt hen 
p:ta Aaret fandt der et stort Drab 
Sted paa Sælhunde ved Frederikshavn 
og paa Stene og Holme der, men 
samtidig var det iItke muligt for Fi· 
skerne at have deres Redskaber i 
]'red, fordi Sælhundene paa den Tid 
af Aaret. opholdt sig der. N u dræbes 
der d.erimod i Frederikshavn paa 
disse Holme overmaade faa Sælhunde; 
vi f:m dem fra J-iæsø, Anholt, Hesselø 
o. s. v. Overfor andre Fjender af 
Fiskeriet forekommer det mig, at det 
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vilde være følgerigHgt, at Foreningens 
Arbejde ikke begrænsedes alene til 
at udrydde Sælhunde, men at man 
søgte addeV eje, man nu kan hitte 
ud af, ogsaa at gribe ind .paa andre 
Punkter. Foreningen har nylig mod
taget Underretning OlU, at det truer' 
med, at det gamle Marsvinsjægerlav 
i Middelfart skal opløses, fordi man 
ikke længere kan sælge Spækket med 
Fordel. Det vilde være overordentlig 
beklageligt. Thi Marsvinet el' en over
ordentlig stor Konkurrent over for 
Fiskene. Del' er andre Opgaver at 
løse. Det gælder f.Eks. ikke alene 
om, at man sørger fol' at kaste Under
maalsfisk ud igen, men at man ogsaa, 
tager med i Land de Dyr, som ere 
Fiskenes Fjender. Vi have særlig et 
Dyr, som er en haard Fjende af vore 
Fiskerier, og som fortæ~er for ikke 
llbetydelige Summer om Aaret: det 
er Søstjernen. Hermed har jeg ud
tømt, hvad jeg kuude ønske at sige 
om denne Sag. Resten vil kunne 
findes i Aarsberetningen. Kun en 
Ting endnu vil jeg bede om paa Be
styrelsens Vegne, og det er, at D'Hrr. 
af Bestyrelsesraadet hver j sin Kreds 
gøre det tilstrækkelig bekendt, at 
Præmieringen opretholdes. Der el' i 
det fqrløbne Aar jævnlig kommen 
Forespørgsler ind, om man ogsaa 
blev veel at præmiere. Det er uhe~digt, 
fordi det jo standser Forfølgelsen af 
disse skadelige Dyr. - Der el' mig 
dernæst overdraget at sige nogle Ord 
om Ferskvandsfiskeriet og Udklæk
ningen. Jeg skal henlede Opmærk
somheden paa det interessante For
aøg, som Foreningen har paabegymlt 
i ' døt forløbne Aar med at udsætte 
Hummer i Holbæk Fjord. Det er ~t 

begyndende' Forsøg, og det kan jo 
kun være et Forsøg for at se, om 

det var muligt med de gunstige For
hold, der efter Sigende findes i Holbæk 
Fjord, at faa en Stamme Hummer 
til at vokse op der. Der er ikke ringe 
Sandsynlighed derfor, da Hummere 
jo opholde sig lige uden for i Katte
gat langs med SjælJands Oddes Kyst 
og lige til Isefjords Munding. Resul
tatet vil vise sig i Løbet af et Par 
Aar, om de gamle Hummer holde 
sig, og om der er opvokset uuge 
Hummere. Dernæst skal jeg henlede 
Opmærksomheden paa de Foretagen
der, d('r ere udførte i Retning af 
Fei'skvandsfiskeriet og gøre Hr. Kon
trollør Stub opmærksom paa, at 
Foreningen maa betragte Ferskvands
fiskeriet for ligesaa vel at høre ind 
under Foreningens Virksomhed som 
alt andet Fiskeri. Jeg henviser i 
saa Henseende til Fiskeriforeningens 
Lov(', hvor det i § J hedder: "For
eningens Virksomhed omfatter alt 

. Fiskeri, der drives af danske Fiskere". 
.Man vil ikke kunne benægte, at Fersk
vandsfiskeri ogsa11 hører ind under 

. Fiskeriet, skønt Fiskeren driver sit 
Haandværk i det ferske Vand, og det 
saa meget mindre som der jo er adskil
lige Saltvandsfiskerc; der til Tider 
ogsaa drive Fiskeri i det ferske 
Vand og omvendt. For n:u at tage 
fat paa disse Ferskmndsfiskerier, 
som alle øre ellige Olll haye været 
uden Beskyttelse i lange Tider, er 
det nødvendigt, d.L der er san, godt 
som bar Bund at arbejde paa, at 
tage en ordf'ntlig Urdersøgelse op af 
de ferske Vande. Ferskvandene ere 
i den Henseende mindre heldig stillf't 
end Saltvandet, fordi de i Tidens 
I.Jøb have lidt under den Udvikling, 
som Agerbrug og Skovdrug have taget 
her i Landet. H vad der nemlig danner 
Grundlaget for alt Fiskeliv, er natur-
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ligvis den Føde, ]'iskelivet kan gøre 
Regning paa, men Betingelserne for 
dette ha ve lidt betydelig i saa. Hen
seende i Ferskvandene under Tidernes 
Ugunst eller rettere sagt: under de 
gunstige Tider for Landbrug og Skov
brug. Al Udtørring, al Udgrøftning, 
al Omhugning af Krat osv. ere lige 
saa mange Momenter, der have til 
Følge, at det lavere Dyreliv, hvorpaa 
Fiskene skulle vokse op i de ferske 
Vande, er bleven indskrænket ganske 
betydelig. N aar lllan nu altsaa vil 
bygge noget nyt op, lllaa man begynde 
med at undersøge, hvorledes Betin
gelserne ere for det, man vil bygge 
op, og se hvad det er, dette Fersk
vandsfiskeri kan bære, og hvau det 
kan nære, 0111 uet har saa mange 
Emner, at de med Fordel kunne Olll

sættes i Fiskekød.' Det har lllan 
hidtil rent set bort fra. Man har' 
hidtil ment, at naar man bare havde 
et Omraade med Ferskvand, kunde 
man besætte uet IIled Fisk, hvis der 
manglede Fisk, og omtrent saa galt 
man vilde; lUen det har vist sig, at 
man mangfoldige Steder har besat" 
og besat eller ladet være at fiske. 
for at faa Fiskene til at vokse op 
og derved de fleste Steder endt llled 
at faa mange Smaansk uden V æt'ai. 
Saadanne' Ferskvandsfiskerier kunne 
ikke bestaa, uden at der samtidig 
fiskes, saaledes at der ikke bliver 
for mange om Æden. Der er et 
Moment til, og det er det, at hvis 
der skal komme noget virkeligt ud 
af Ferskvandsfiskerierne, maa man 
søl'ge for, at der er passende Steder, 
hvor man kan iagttage Fiskelivet i 
de ferske Vande og dernæst kan 
sørge for at have en Beholdning af 
unge Fisk eller Udklækning til at 
forsyne de ferske Vande med, som 

trænge dertil. Det er altsaa det, der 
ligger for, det er det, der skal ud
vikles, og som Foreningens Bestyrelse 
har ment at burde udvikle. Det kan 
naturligvis ikke andet end undre, at 
man saa ved denne Lejlighed hører, 
at Foreningen slet ikke skulde give 
sig af med den Slags Ting, der for 
Resten slet ikke er noget nyt. Thi 
Foreningen har i flere Aar havt sin 
Opmærksomhed henvendt paa denne 
~ag og har af Regering og Rigsdag 
faaet bevilget en Sum til Paabegyn
delse af et saadunt Foretagende. 
Forøvrigt vil jeg gøre opmærksom 
paa, at der blandt Forenin~ens Me(t
lemmer findes et stort Antal l\fænd 
ude i Landet: Landmænd, Godsejere, 
som have den største Interesse af, 
at der ogsaa bliver gjort noget for 
vort Ferskvandsfiskeri, og man kan 
ikke vente, at de vedblivende skuldtl 
støtte Foreningen, dersom de hørte, 
at Foreningen tog det overtværs 
og sagde, :.lt den slet ikke vilde 
have noget med Ferskvandsfiskeriet 
at bestille. 

Kaptajn Sig. Bojesen: Jeg skal 
kun gøre et Par korte Bemærkninger 
om Modelsamlingen, 'som den højt
ærede Præsident allelede har omtalt. 
Der er kun at sige, at det staar ved 
det gamle. Pladsen er ikke blev en 
større, og vi have kun meget lidt 
kunnet forøge Beholdningen af Gen
stande. Men ligesom Bestyrelsen stadig 
nærer Interesse for Samlingen, vil jeg 
henstille til vore Bestyrelsesraader,om 
de ikke ogsaa ville nære lidt Interesse 
for den i Retning af, hvad der staar 
.at la~se i Beretningen S. 22, og SOI:1 

ere Gentagelser fra tidligere Aar, 
og som gaa ud paa, at vi naturligvis 
vilde sætte megen Pris paa at faa 
saadanue Sager, særlig Sager) der 
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kunde have historisk Interesse, og 
som maaske kunde reddes rundt om
kring i Landet, inden de blive kastede 
til Side. Det gælder saadanne Sager 
som "Vedtægter for Fiskerlav, Fisker
foreninger, gamle Ilodstegn og andre 
Emblemer. Selv Ting, Ejerne muligvis 
mene at være ringe, ka,n dog tit 
give megen Oplysning". J eg skal 
altsaa henstille til Bestyrelsesraadet, 
naar de bile med Fiskerne, om de 
ikke kunne bjerge os nogle af de 
Ting, der have større Interesse, end 
d'Hrr. tro, og i Tiden ville kunne 
{aa endnu større Betydning. 

Fisker P. Villwmsen: Med Hensyn 
tii Foreningens Virksomhed i Retning 
af. Fartøjer er der sagt, hvad der 
kan siges. Vi have givet Understøt
telse. til, at der kunde hlive hygget 
et Fartøj efter Skibsbygm. Benzons' 
Model. Dette Fartøj viste sig ud
mærket i, enhver Henseende. Der er 
efter samme :l\Iodel bleven bygget et 
Fartøj til, som ogsau har vist sig 
at være udmærket. - Med Hensyn. 
til Redskaberne er der heller ikke 
stort at sige. Vi have vor Model
samling, en Samling ~edskabstyper, 
og der er kommen et og andet Red
skab til, der har vist sig hensigts
mæssigt. Hvad der er kommen i de 
senere Aar, have vi anskaffet Modeller 
af til Samlingen; det er ikke For
eningens Skyld, at Samlingen har 
været saa slet besøgt. .1 eg antager 
nu for Resten, at det Forhold vil 
rette sig efterhaanden, og at Besøget 
vil blive bedre og bedre, saa ,at det 
bedre vil kunne betale sig med Sam
lingen, og vi kunne faa et bedre Lo
kale, hvad der ogsaa vil bevirke, at. 
de udstillede Modeller kunne gøre 
mere Nytte for de besøgende, end 
nu er Tilfældet. Med Hensyn til 

Agn vil jeg sige, at medens der h~r 
j Ilandet er Steder, hvor der ude
lukke~lde bruges Aalesnurrevod, og 
hvor man aJtsaa ikke mangler Agn, 

'saa er der andre Steder, og navnlig 
skal jeg i saa Henseende nævne 
.J yllands Vestkyst, hvor' der sættes 
Kroge i Mængde ud, og hvor det nu 
ofte er saare vanskeligt for Fiskerne 
at skaffe tilstrækkelig god Madding 
at sætte paa dem. For en Del Aar 
sidEln havde man der en meget billig 
Agn~ nemlig Svinelever, men nu be
tales en saadan med 75 Øre, medens 
de tidligere kunde faas for 25 Øre; 
det er en stor Ulempe. Foreningens 
Bestyrelse fandt da pau, at benytte 
Marsvinefangsten ved Middelfart til 
derved at skaft'e Fiskerne paa Jyl-. 
b.nds Vestkyst Agn, men nu synes 
Fangerne der ikke mere at ville fange 
Marsvin paa de gamle Betingelser, 

'ja jeg tror, at Marsvinene selv have 
gjort Skrue, idet de ikke komme der. 
.Man ku,n derfor ikke mere fua til
strækkelig Marsvineindmad og savner 
derfor Agn. J eg vil lægge d'HIT. 
pau, Sinde at virke for, at der, hvis 
der bliver ved at være M u.rsvin , da 
ogsaa vedbliver at være Marsvine
fangst, selv om det nuværende Lav 
gaar overstyr, for at vi vetlblivende 
kunne skaffe Vestkystens Beboere 
Agn pau. sanIIne Betingelser. Den 
første Betingelse er imidlertid, at 
Vestkystens Fiskere selv ville betale 
deres Agn; der er ingen Mening i, 
at Foreningen skul betale Agnen for 
dem. Kunne de ikke det, har Sagen 
ingen Betydning. Det er imidlertid 
min Overbevisning, at Sælhundene 
kunne gøre samme Nytte til Agn for 
Vestkystens Beboere som Marsvinene. 
J eg '. tror, at hvis de Folk derovre 
ville betale nogenledes ordentlig derM 



for, bliver det en Opgave for For
eningen at skaffe dem ikke alene 
Marsvineagn, men ogsaa Sælhunde
agn. Naturligvis kan det kun paa 
de Steder, hvor der findes mange 
Sælhunde, betale sig at præparere 
denne Agn, f. Eks. ved Rødsand, 
hvor de nu have" faaet Ruserne i 
Stand igen, men der kan det gøres. 
Agn af Sælhunde og Marsvin er ikke 
slettere end Agn af Svinelever. Sagen 
ligg"er alene i, at Svinelever er fersk, 
medens de andre ere saltede, men 
den saltede Agn kan meget godt 
bruges, naar den udvandes godt, og 
der ikke kan faas anden. ,Jeg mener 
derfor, at det for Foreningen kunde 
være værdt at arbejde hen til at faa 
en regelmæssig Tilførsel til Vestkysten 
af Sælhunde- og Marsvin-Agn, thi 
Vestkystfiskerne skulle nok lære at 
paaskønne det og at betale deres 
~<\.gn. Om de lokale Fiskerifor-

. euinyer skal jeg sige, at Foreningen 
har stræbt at faa Fiskerne ind under 
sin Fane paa en anden J\;(aade end 
tidligere, hvor hver enkelt Fisker for 
sig skulde være Medlem, og saaledes 
at der dannes lokale Foreninger pan 
de vigtigste Fiskepladser, hvilke For
eninger kunne melde sig ind under 
"Dansk Fiskeriforening", som da 
bliver det fælles Bindeled og yedlige
holder Furbindelsen mellem dem om
trent paa samme J\Ia.ade, sum Lanel
bofOl'eningerne staa under det kgl. 
IÆmdhusholdningsselskab. Forsøget 
maa siges at være lykkedes. Paa de 
Steder, hvor Forsøget har været gjort, 
har det ligesom ligget i Luften; 
Fiskerne ere gaaede med, og det 
ser ud til, at det skal vedblive at 
have Held med sig, og at For
eningen paa denne ;ylaade skal 
kunne faa Fiskerne paa de vigtigste 
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Fiskepladser med ind under 'dens 
Fane. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø: J0g 
vil tillade mig nogle Bemærkninger 
til, hvad Hr. Grosserer Fritsche sagde 
før om at faa Beretninger her fra 
København. N aar Bønderne ude paa 
Landet holde Blade, er det for at 
læse, hvad Korn, Kvæg, Flæsk, Smør 
osv. koster. Paa samme Maade maa 
Fiskerne, naar de holde et Blad, 
kunne se, hvad Fisken har kostet. 
De holde ikke Bladet for at faa at 
vide, hvad Fiskehandlerne have drevet 
Prisen op til, men for at faa Sand
heden at vide, og naar de ville have 
en Liste i Bladet over, hvilke Far
tøjer der ere passerede ind til Kø
benhavn, er det for at faa at vide, 
0111 der er kommen Fisk dertil, og 
hvor de ere komne fra, og om de 
skulle sende Fisk dertil. "Dansk 
Fiskeriforenings Medlemsblad" er jo 
kun et Ugeblad og kan ikke give 
Meddelelserne saa hurtig, som det 
er ønskeligt; men jeg tror ikke, at 
der var ret mange københavnske 
Blade, som, naar man tilbød dem en 
saadan Beretning af Interesse' for 
Fiskerne, ikke vilde' være glade ved 
at tage imod den, og naar blot et 
Blad optog den, saa at man kunde faa 
den at se der, vilde der være meget 
vundet. Jeg tror ikke, at det vil 
være Yanskeligt at sætte det. Ma
skineri i Gang. Det bliver jo Besty
relsens Sag, men naar jeg har hen
ledet· Bestyrelsens Opmærksomhed 
det'paa, er det, fordi jeg tror, at det 
vil gavne dels Fiskerne personlig og 
dels ogsaa Foreningen. - Hvad Sæl
hundene angaar beklager jeg, at de 
vistnok øre fuldt saa gale, som de 
hidtil have været; der er ikke paa 
de Steder, hvor man har taget dem, 



Spor af Lindring. At Pengene ere 
givne godt ud er imidlertid sikkert; der 
gives ikke Penge bedre ud i Danmark. 
Vel maa jeg erkende, at Sælhundene 
ere ligesaa kloge som jeg og maaske 
lidt til, men jeg tror dog, at naar 
man havde en Del Penge, og man 
vilde lægge s,in Hjerne i blød, maatte 
der kunne opfindes en Maade, hvor
paa man kunde slaa dem ihjel i 
Massevis. Fiskenes Antal svinder ind 
Aar for Aar, og det ,se vi gamle 
Fiskere med Beklagelse. Der er ikke 
Trediedelen, ja maaske ikke Fjerde
delen af de Fisk, som der var tid
ligere. Sælhundene skulle have deres 
Føde, men de have ikke noget Damp
køkken at gaa hen til, og naar de 
ere strængere i de senere Aar, er 
det, fordi de gaa mere paa, naar de 
ere sultne, og fordi der ikke er saa 
megen Fisk som tidligere. 

179 

Fisker P. Villumsen: Der kom jo 
for nogen Tid siden - det var forrige 
Aar - et Blad frem, som hed "Dansk 
Fiskeritidende" . Redaktøren deraf 
var en Fisker, og han gjorde virkelig 
alt, hvad han kunde, for at gøre sit 
Blad saa nyttigt for Fiskerne som 
muligt. Han skaffede sig paa forskel-

, lige Steder, fra Sverig, fra Sjælland 
og andre Steder, Meddelelser om, 
hvad der var bragt ind af Fisk, og 
hvad Priserne havde været, og del' 
var ikke Tvivl Offi, at ,Meddelerne 
troede, at det var rigtigt. J eg kom 
da en Dag her til København og 
hørte derri nede ved Gammelstrand 
sige: "Du kan tro, vi snyde ham godt; 
det er naturligt, thi jo højere Priserne 
angives, desto flere Fisk bliver der 
sendt herind, og derfor give vi ham 
høje Priser at løbe med". 

Grosserer Fritsche: Under For
handlingerne i Fjor havde vi jo det 

samme Spørgsmaal oppe, ikke alene 
om Notering af de Fartøjer, der kom 
ind, men ogsaa om Priserne. Nu i 
Aar har Hr. Nielsen indskrænket 
sig til Fartøjerne, og det har jeg 
svaret paa. Med Hensyn til Pris
noteringerne vil jeg henvise til den 
meget udførlige Debat, som fandt 
Sted i Fjor, og hvorom man vil kunne 
læse i Beretningen; jeg tror ikke, at 
der er det mindste at føje dertil. 
Det glæder mig imidlertid at kunne 
erkende, at det dog maaske ikke er 
saa forgæves, hvad der er skrevet 
og talt; thi jeg kan oplyse, at et nyt 
Blad, "Danmark", som begynder den 
lste April, har i sin Plan optaget 
en Liste over de Fiskefartøjer, der 
korrme ind til Toldboden, og det er 
da at haabe, at den Konkurrence, 
som derved vil komme frem, maa 
bevæge Pressen til at se velvillig 
paa denne Sag og bidrage til, at 
der bliver indført i Dagbladene en 
saadan Liste, som den ærede Re
præsentant ønsker, og jeg kan for
sikre om, at Bestyrelsen, naar det 
er inden for rimelige Grænser, hverken 
skal sky Ulejlighed eller Ofre for at 
bidrage til at faa Listen saa god 
som muligt. 

Fisker Rasmus Nielsen: Over fol' 
Fisker Villulllsen skal jeg sige, at 
jeg kan ikke tro, ~lt det kunde falde 
nogen virkelig Fisker ind at fortælle 
en Usandhed; thi det vil ligge i 
Standens egen Interesse at meddele 
Sandheden. J eg han ikke forstaa, at 
d'Hrr. ikke kunne indse, at det kan 
være godt at faa en virkelig Beret- ' 
ning om, hvad der kommer ind af 
Fisk. (Villumsen : Det ville vi faa 
ve(l Fiskeavldionerne ). Ja, hvad disse 
angaar tror jeg, at det er en uheldig 
Maade, hvorpaa de ere ordnede, navn-



lig fordi de ville blive spredte paa 
saa mange Hænder. Avktionarius 
burde være edsvoren, og der skulde 
føres en Protokol, saa at der ikke 
var Tale om Beskubben. I Udlandet, 
navnlig i Tyskland, er det ganske 
vist saaledes, at enhver Fiskehandler 
holder Avktion, men der er ikke nogen 
Kontrol derved; naar han sælger 
Fisken for 3 Rmk., kan han godt 
sende 21/ 2 Rmk., til Leverandøren. 

Konsul Berthelseu: .J eg vil blot 
rette den Bemærkning til Hr. Rasmus 
Nielsen, at de tyske Fiskeavktiona
torer kaldes" beedigede", og at andre 
ikke have Lov til i Tyskland at sælge 
Fisk ved A vktion, saa at der er en 
virkelig Kontrol. 

Kaptajn BojeselI: Vil Hr. Nielsen 
ikke give os en lille Oplysning Olll, 
hvorvidt der er kommet noget Re
sultat ud af Forsøgene med Sælhunde
sakse ? (Rasmns Nielsen: Det staar 
i Beretningen.) 

Grosserer P1'itsche: Beretningen i 
Fjor omhandlede den Virkning, SOIll 
vi mente, at Fiskeavktioner kunde 
have til Oplysning om Priserne, og 
den samme Mening have vi endnu. 
Uagtet Loven er meget' kort, er der 
dog noget i den, SOIll Hl'. ~i('lsen 

maaske ikke har lagt Mærke til, 
nemlig at KOIlllllunalbestyrelserne 
skulle afgive Betænkning oyer Sagen, 
og at Indenrigsministeren skal give 

'sit Samtykke, og KOlllmunalbesty
relsen vil sikkert kun anhefale Til
ladelsen Under visse Betingelser, og 
en af disse Betingelser el' netop deu, 
at Avktionerne skulle ll<tve offentlig 
'rroyærdighed. Det er Pointet, og det 
vil ligge i den Erklæring, SOIll K<!lll
l1lunalbestyrelsen skal afgin', og i det 
Andragende, som den wdkollunende 
indgiver. 

Folketingsmd., Overretsprokurator 
Leth: Efter at Diskussionen om Virk
sOIllhedsplanen nu vel Illaa anses for 
afsluttet, har jeg begæret Ordet for 
at udtale en Paaskønnelse og Tak 
til den ærede Bestyrelse for den Virk
somhed, den har udfoldet. Jeg tror, 
at enhver, som har fulgt Bestyrelsens 
Virksomhed, vil og maa erkende, at 
Bestyrelsen llled stor Kærlighed, 
Ihærdighed og Dygtighed har kastet 
sig over og hygget om den Opgave, 
der er stillet den, og jeg tror, at 
Bestyrelsen fortjener Tak derfor og 
en Paaskønnelse fra ,Medlemmerne 
og ogsaa fra store og vide Kredse 
udenfor Foreningen. Blandt andet 
skal jeg nævne LoYforslaget om Fiske
ayktioner, der er vedtaget af Rigs
dagen og nu vil udkomme som Lov. 
Jeg var Medlem af U dvalg.et angaa
ende denne Sag, og det vil glæde os 
alle, som have været med til den 
nærmere Behandling af denne Lov, 
og hele Folketinget, som har stemt 
derfor, om den virkelig maatte vise 
sig at være til Nytte. Det er jo et 
første ]'Ol'Søg her i Landet. Hvilke 
Følger dette Forsøg vil have, vil jo 
vise sig, lllen jeg kan forsikre, at 
den Mening, hvori dette Forsøg er 
bleven optaget af Rigsdagen, har 
været fuld Interesse for Fiskeriets 
og Fiskernes Tarv. Jeg kan ligeledes 
med den højtærede Præsident dele 
Beklagelsen over, at der af Folke
tingets Finansudvalg kun blev ind· 
stillet og derefter vedtaget af Folke
tinget at bevilge et Tilskud til For
ellingen af 2000 Kr., i Stedet for 
at del' blev ansøgt om 8000. Det 
lllaa jo erkendes, at Foreningen virker 
under ikke lidet yanskelige pekuniære 
Forhold. Der var i Folketinget ikke 
faa, ,som interesserede sig og ogsaa 
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stemte for, at Foreningen skulde have 
de 8000 Kr., og at Bevillingen ikke 
skulde nedsættes til 2000 Kr. Det 
er vort Haab, at disse 2000 Kr., 
som nu ville tilflyde Foreningen fra 
Statskassen, dog ville yde Foreningen 
nogen Hjælp, og uden at jeg kan 
udtale noget bestemt i den Hen
seende, vil jeg dog sige, at jeg tror, 
at det vil være rigtigt fra Foreningens 
Side at forsøge paa at faa dette Til
skud forhøjet ad Aare. Man lIlaa 
lægge Mærke til, at uagtet Indstil
lingen om Nedsættelse til 2000 Kr. 
forelaa som Indstilling fra hele Fi
nansudmlget, var der dog et temmelig 
stort Mindretal, som stemte imod 
denne N,edsættelse, og deraf, fore
kommer det mig, kan man i det 
mindste tage et godt Varsel for ~-'relll
tiden. .J eg vil slutte med, som jeg 
begyndte, at udtale en ,Tak til den 
ærede Bestyrelse for den Kærlighed, 
Ihærdighed og Dygtighed, hvormed 
den har omfattet ForeningEms Inter
esser og den Opgave, som er stillet 
den paa den Plads, hvor ]'Ol'eningen 
har sat den, og jeg henstiller til 
d'Hrr. at slutte sig til denne Ud
talelse og at tilkendegive dette ved 
at rejse sig. 

Forsamlingen rejste sig., 
Hermed sluttedes Forhandlingen 

om dette Punkt, og IlIan gik til Nr. 5 
paa Dagsordenen: 

Valg af 2 Revisorer. 

Dirigenten: Bestyrelsen foreslaar 
Generalforsamlingen at g~nvælge 
d'Hrr. Grossererne Th. Lund og .LY. 
S. Thielemalln. 

I Henhold til dette .Forslag gen
valgtes de to Re:visorm'. 

Man gik derefter til Nr. 6 paa 
Dagsordenen: 

Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer. 

Dirigetdel1: Efkr Tur fr:ttræde 
Præsidenten, Kammerhr., Hofjæger
mester, I,ensgrevp ""/oltke-Bregentved, 
Kaptajn i Flaadt>n Sig. BojeRen og 
Fisker P. Yillumsell og endvidere ('r 
Grosserer P. Beeh død. Bestyrelsen 
foreslaar. Bestyrdsesraadet at gen
vælge de tre afgaaende Bestyrelses
medlemmer og :lt vælge FiskehandlE'r 
Brønnum af Frederikshavn, som Be
styrelsen har tilkaldt i afdøde Gross. 
Bechs Sted. 

Konsul BerthelsC';/: .J eg foreslaar, 
at Bestyrelsesraadet slutter sig til. 
dette Forslag med Akklamation. 

Forsamlingen rejste sig., 

Dirigenten: Bestyrelsens Forslag 
er s:1U.ledes vedtaget. J eg forudsætter 
at Genvalget af Lengl'eve Moltke
Bregentved er at forstaa saaledes,at 
han er genvalgt til Præsident. Efter 
Lovene skal Prmsidenten nelges af 
Bestyrelsesraadet. (J a! J 11!) 

Præsidenten, Lensgreve Moltke
Bregent1'ed: J eg takker Dern, mine 
Herrer! for den Tillid, De have vist 
mig ved at genvælge mig til Præ
sident. J eg skal søge efter bedste 
Evne at varetage Foreningens Inter
esser, 

Man gik derefter til Nr. 7 paa 
Dagsordenen: 

Om Fiskerihavne paa Jyllands 
Vestkyst, 

indledet af Konsul Berthelsen fra 
Ringkøbing. 

Konsul G. Berthe"t,sen: Naarjeg 
har den Ære at indlede en Diskus
sion om dette vigtige Spørgsmaal 
Samfundsspørgsmaal kunde jeg næsten 
kalde det ~, har jeg efter Sarnraaci' 
med enkelte af mine ærede Kolleger 



i Bestyrelsesraadet ment det rigtigst 
ikke at drøfte lokale Spørgsmaal, lllen 
holde mig til Sagen i sin Helhed om 
Fiskerihavne pan Jyllands Vestkyst . 
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• J eg kunde ønske for "Dansk Fiskeri
forening"s Vedkommende, at vi i Dag 
kunde blive enige 0111, at det Spørgs
maal, jeg skal have den Ære at ind
lede, ikke alene skulde stua som et 
l\hal, man skulde arbejde hen til, 
men at det skulde være det første 
Punkt paa hver Generalforsamling, 
indtil Spørgsmaalet om ikke fuldt ud, 
saa dog nogenlunde var løst. D'Hrr. 
ville erindre, at jeg ved sidste Gene
ralforsamling, efter at Dagsordenen. 
var udtømt, bad om Ordet for at ud
tale mig om Spørgsmaalet: Fiskeri
havne paa J yllands V~stkyst. J eg 
tillod mig at minde om, at d.et stod 
i Lovene, at Foreningen skulde virke 
for denne Sag, men at Generalfar
su,mlingen i "Dansk Fiskeriforening" 
og dens Bestyrelse endnu ikke havde 
rørt ved Spørgsmaalet. Dirigenten 
sagde, at man ikke havde glemt Sagen, 
men ikke fimdet Tidspunktet heldigt. 
Der fulgte ikke nogen Motivering, 
og det er saaledes overladt til hver 
enkelt Mand at danne sig en Fore
stilling om, hvorvidt det kunde være 
heldigt at tage Spørgsmaalet op i 
Øjeblikket. Man kan ikke tænke sig, 
at Initiativet skal tages af Indenrigs
ministeren. N ej, Kravet' skal komme 
fra Befolkningen. Sagen kan kun 
komme frem ved Pres, det koster 
mange Penge at· faa Havne derude, 
og det er forbundet med store Van
skeligheder at anlægge dem. Men 
det er paa høje Tid, at det sker, 

.. og det gælder om at faa begyndt, 
saaledes a~Erfaringen kan vise Vand
bygnings-Direktøren og Ingeniørerne, 
at det kan lade sig gøre. For hver 

Dag, der gaar, bliver Spørgsmaalet 
mere og .mere pressende .• leg skal 
henvise til et Blad, jeg har liggende 
foran mig, en tysk Fiskeritidende, 
der behandler dette Emne med Hen
syn til Nordsø-Fiskeriet og det paa 
4 Spalter, og vi kende af Erfaring, 
at naar Tyskerne engang have sat 
sig noget i Hovedet, stanses de ikke 
af Vanskelighederne, hvad enten de 
ere af teknisk eller pekuniær Art. 
En anden ]'are, der truer den danske 
Fiskehandel og det danske Fiskeri, 
kommer fra Nord. J eg skal oplæse 
et Stykke i "Politiken", hvor der 
staar: "Fersk Fisk fra Norge tru ('r 
den danske Fiskeeksport. Mandag 
den 11. Januar indtraf den norske. 
Damper "Nordkap" med 4000 entr. 
frossen Kuller til Altona, hvor dette 
Tilskud til Fiskernarkedet gjorde Fi
skehandlerne helt kulrede". Efter at 
Bladet saa har givet en Beskrivelse 

. af Skibets Indretning, hvad der ikke 
vedkommer os her, fortsætter det: 
"Den tyske Handelsverdell har fore
løbig ikke været tilfreds med denne 
Prøve. Men endnu mindre have de 
Folk været det, som sætte al Kraft 
ind paaat udvikle det tyske søgaa
ende Fiskeri. M~n indser naturligvis, 
at denne .første svale Fisk ikke bliver 
den sidste, som Norge sen4er i Mar
kedet, og man fatter godt nok, at 
Norge akkurat lige saa flinkt kan 
lære at fryse sin Fisk som N ord
amerika og faa den ligesaa 'brugbar. 
Men Tilførslen af fersk Fisk fra Norge 
vil ligefrem .trykke Prisen paa den· 
Fangst, som de tyske Fiskere bringer 
fra Nordsøen, og hvori den tyske 
Fiskehandel har mange Penge stik
kende. Desuden er den interesseret 
paa forskellig Maade i det danske 
Fiskeri. Udvikler den ny norske Trafik 



sig, og Nordmændene kende godt til 
Fiskehandel, vil det komme til at 
gaa ud over det vestjyske Fiskeri, 
hvis Hovedindtægt netop er Kuller
fangsten. Det eneste, der kan redde 
den, er den pn<1 Krog fangede Fisks 
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. bedre Kvalitet. Desværre er .Tyderne 
ikke til enhver Tid leveringsdygtige, 
fordi deres Fiskedages Tal i saa høj 
Grad indskr:eukps ved et Havvejr, 
som bringer Baadene til at blive 
hjemme paa den aabne Kyst Havne 
kan forøge Fiskedn.genes Tal. Ikke 
en Gang en eneste vil Ill~n alligevel 

. prøve paa l!-t bygge; ._- ikke en Gang 
en Stump Mole paa den Plads, hvor 
der for længe siden burde have været 
en Havn." .Teg t1'Or, de fleste paa 
Vestkysten kunne slutte sig til denne 
Udtalelse. Na,ar jf'g i Dåg skulde 
indlede Spørgsmaalet til Diskussion, 
vil jeg inddeh~ df't i to Afdelinger: 
først kaste et. Tilbageblik over, hvad 
der er udrettet, og hvorpaa Spørgs
maalet i de senere Aar er skandet, 
og dernæst kaste et Blik ud i Frem
tiden og se, hvad der kunde udrettes, 
og om ikke" Dansk Fiskeriforening"s 
Bestyrelse skuldt' optage 8pørgsmaa
let og søge at bringe Befolkningens 
Krav frem. Det forekommer mig, at 
ligesom Bestyrt'lsen paa andre Om
raader er optraadt som Autoritet 
over for ]1'iskernes Trang og Krav, 
saaledes skulde den ogsaa føje dette 
nye Blad til, ttt det var den, der 
havde sat denne Sag i Gang. Der 
har været nedsat forskellige KOlIl
missioner til at mItde sig om Havne
anlæg paa Vestkysten og hvad Be
kostningen dervedviIde blivf'. Der 
tror' jeg, . ligger Humlen begravet. 
Grunden til, at denne Sag er standsd, 
er de svimlende høje Summer, man 
er naaet til. Et Havneanlæg ved 

Klitmøller er anslaaet til at skulle 
koste 141/ 4 Mil. Kr., et ved Hanst
holm til 151/ 2 , et ved Sandhage til 
11 1 i. og let ved Hirtshals til 103/4' 

Befolkningen har indset, at skulde 
der udrettes no'get, lHwde den danske 
Regering ikke Ran,d til at anvende 
saa høje Summer, og derfor er den 
ligesom bleven forknyttet og har op
givet Haabet foreløbig. Der foreligger 
jo fra Lægfolk ikke noget egentligt 
til Bedømmelse af, hvorledes For
slagene foreligge, om det er Eksport
havne, man har tænkt, hvad man 
næsten skulde tro, var M€mingen, 
naar lilan er kOlIlIllen op til saa 
uhyre Summer. Men det er jo egent
lig' slpt ikke det, Fiskerne tragte 
efter. De bede kunoIl1 Læ for deres 
Baade, n(lget, som kunde lette dem 
U dsejlinge'n pn.a Havet og Indsejlin
gen over Brændingen. N aar jeg ud
taler, at der ikke er gjort meget for 
Havneanlæg, svares der jævnlig, at 
der -el' a,nlngt en Havn ved Esbjerg, 
og der er jo ogsaa anlagt en speciel 
Fiskerham i de senere Aar. Der 
er imidlertid den Skavank ved den, 
at Fiskerbaadeue maa passere Horns 
Rev for Ind· og U dgaaende, hvilket 
medfører store V anskelighed~r. For
holdet vilde stille sig bedre, hvis 
Havnen la.a Nord for Horns Rev. 
Fiskerne der paa Stedet vilde' faa 
flere ~'iskedn,ge, naar Havnen laa 
N ord for Horns Rev, thi som For
holdet er lIll, have de stadig den 
Bagtanke: vi kunne nok komme ud, 
lllt'll hvorledes skulle vi komme til
bage igen. :Med Hensyn til, hvad 
(]t'1' skal gøres i den Sag, der er 
under Debat vil jeg haabe, at flere 
ville udtale sig og drøfte Spørgs
Ilwlllf:'t. saaledes at vi kunne faa det 
oplyst og belyst fra den tekniske 



Side. J eg kan derfor paa egne og 
fleres Vegne udtale min GIrede over, 
at Ingeniør Zahrtmann har gjort 
Rejsen herover for fra sit Stan!1punkt 
at udtale sig OUl, hvorledes Havne 
be<l.st og billigst .kunne blive anlagte. 

(Fortsættes. ) 

En Vestkysthavn. 
Af Kapt. S. Jensen. *) 

Paa den Tid af Aaret, da Stati
stiken møder med Oplysninger om 
Virksomheden i det forløbne Aar 
saavel i InUandet som Udlandet, 
nødes man til paa. forskellige 9m
raader at anstille Sammenligninger 
og drage Slutninger. Af de Resultater, 
man naar, er der næppe noget saa 
sørgeligt som vore Fiskeres Stilling 
paa Vestkysten af J yUand sammen
lignet med deres Standsfællers andre 
Steder, og man spørger uvilkaarlig, 
hvorlænge dette Forhold kan vedblive 
at eksistere. Der er i Thisted Amt 
for Aaret 1891 med 368 Baade og 
608 Mand fisket for et Beløb af 
115364 Kr. eller 190 Kr. pr. Mand. 
Man har Vanskelighed ved at forstaa, 
hvorledes en Familie for disse Penge 
kan opholde Livet, og hvilket Liv 

*). Uagtet Redaktionen ikke kan eller tør 
følge den ærede Indsender i halls efter 
vor Formening altfor ~tore ~'orventnill
ger til ell eventuel Hirtshals-Havn>! 
Nyttevirkning for det danske Fiskeris 
Opblomstren, og uagtet det er vor Over
bevisning, at Nordsøfiskeriets bedste 
Dage ere talte, er det 08 dog en stor 
Glæde at give Plads for Hr. Kaptajn 
.Tensens varme Indlæg i et SpØI·gsmaa.l, 
som netop i de samme Numre af Med
lemsbladet belyses fra andre Sider 
(Generalforsamlingsreferatet, hvo~til 

hel' henvises). 

maa saa disse Mennesker tilbringe 
for i heldigste Tilfælde at tjene 52 
Øre pr. Døgn, undertiden ventende 
i llgevis paa en gunstig Lejlighed for 
at komme paa Havet, og naar saa 
dette endelig sker, Qverladte til at 
varetage deres anstrengende Arbejde 
i en Baad, der er ca. 18 Fod lang 
og 6 Fod bred, flere Mil fra Land, 
hvor de vaade og forfrosne tilbringe 
Dagen i stadig Angst for den Mulighed, 
at Vind og Sø, inden de atter naa 
Land, skulle tilintetgøre saavel deres 
skrøbelige Baad som dem selv, efter
ladende deres Familie uden Forsørger. 

Dette er i Korthed den nuværende 
Tilstand paa J yllands Vestkyst. Som 
Bevis paa, med hvilken Kraft Fiske
riet med Dæksfartøjer kan udvikle 
sig, hV01' en Havn med .J ernbane
forbindelse er til Stede, skal her an
føres, at det første danske Dæksfartøj 
eller Fiskekutter "Alpha" , 151/ 2 R. T., 
hjemmehørende i Frederikshavn, er 
bygget 1880, og at Dæksfartøjernes 
Antal i dette Distrikt i de forløbne 
12 Aar er steget til 120, alle af til
tagende Størrelse. 
- Som et Bevis paa den Fiskerigdom, 
der endnu findes i Nordsøen, skal 
anføres et Eksempel fra 1885-,-86, 
da der var. samlet 120 Fiskerbaade 
ved Løkken; disse bragte gennem
snitlig med gunstigt Vejr 2 a 3000 
Snese Rødspætter i Land daglig med 
en Gennemsnitsvægt af 30-40 Pd. 
pr. Snes. 

Dette Fiskeri, der begyndte i 
Vintermaanederne og vedvarede til 
1\Ii dsom mel', kunde selvfølgelig ikke 
med Fordel benyttes paa Grund af 
den mangelfulde Transport, og som 
Følge deraf 9pnaaedes kun en Pris 
af 1 a 2 Øre pr. Pd. paa Fiske
pla.dsen, medens Gennemsnitsprisen 



for Fisk i Frederikshavn er ca. 14 
Øre pr. Pd. Fiskekutterne, der bragte 
:Fisken levende til København, Kri
stiania og andre Byer, opnaaede der-
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I imod saa stort et Udbytte, at enkelte 
betalte en Dividende af ~8 o I o p.' a. 
Vende vi os til vore Naboer, se vi, 
at Norge med en Befolkning af 2 
Millioner eksporterer Fiskeprodukter 
for ca. 40 Millioner Kr. Tyskerne 
have ca. 500 Fiskefartøjer i Nord
søen, . og Holland med en Befolkning 
af ca. 4 Millioner regner Fiskeriet 
til 50 .MilI. Gylden. Englallll, der 
ogsaa paa dette Omraade udvikler 
Dampkraften og 1875 begyndte med 
Damptrawlere, har i 1891 bygget 
ligesaa mange Tons Dumptrawlere, 
som der eksisterede ved dette Aars 
Begyndelse. Great Grimsby llled ca. 
55000 Indbygg~re begyndte N ordsø
fiskeriet med 12 Kuttere i 1861, og 
i 1891 har denne By Illed 74:3 Sejl
kuttere il, 80 R. T. og 101 Damp
trawlere li 110 R. T. fisket 71,002 
Tons Fisk, der er solgt i Grimsby 
dock for Lstr. 1,182325 Br. Sterling 
eller 211/2 Mill. Kr., altsaa gennem
snitlig for en Pris af 14 Øre pr. Pd. 
I Fiskeriets Tjeneste staar der, regner 
man, 12000 Mennesker. 

I hele Kongeriget Danmark er i 
samme Tidsrum kun fisket for 3 Mill. 
Kr. *) og ofret adskillige :Menneskeliv. 

Med saadanne Resultater for Øje 
kan der nok være Anledning til at 
drøfte det Spørgsmaal, hvor længe 

*) Fiskeriberetningen for 1890-91 op
giver Udbyttet af Fiskerierne indenfor 
Skagen til 3,728110 Kr., afStorfi~keriet 
i Kattegat og N ordsø fra Pladser inden 
for Skagen til 1,184343 Kr., af Lim
fjordsfiskerierue til 859453 Kl'. og Fiske
riet fra. Jyllands Vestkyst regnes for 
mellem '/~ og 1 MilL Kr., saa det nævnte 
Ta.l er' absolut misvisende. Red. 

vi have Raad til at undvære fin Havn 
paa Vestkysten af Jylland, hvorfra 
Landet kan deltage i en saa uud
tømmelig Hjælpekilde, og samtidig 
redde Kattegatsfiskeriet fra en Under
O'ang der synes ut nærme sig med "',J . 
raske Skridt. (Fortsættes.) 

Fiskerimøde. 

Esbjer.fJ Fiskenforening havde til 
den 24. April Eftermiddag indbudt 
alle for 'riden herværende Fiskere 
og Fiskerivenner til et Møde pall, 
Hotel Spangsberg for at drøfte for
skellige Spørgsmual Fiskeriet ved
rørende. Foreningens Formand, Fi
skeeksportør 'rhOlllSen bød velkom
men. Han vilde først begynde med 
at omtale det Piskeri herværende 
Fiskere havue dreyet i Sommer
maanederue udenfor Sneum Aa, 
hvilket Fiskeri, om end det ikke 
havde givet noget stort Udbytte, 
dog havde givet ]'iskerne Lejlighed 
til at tjene Brødet paa en Aarstid, 
da intet andet Fiskeri kunde drives. 
Nu var der imidlertid sat en Stopper 
for dette Fiskeri, idet Lodsejerne 
ved Aaen havde faaet udvirket, at 
]'iskerikontrolløren havde været der 
og afsat et Mærke udenfor Aaløbet~ 
1300 Alen lange Vej' over Vaderne, 
hvilket havde erholdt ministeriel Apro
bation. Fiskerne maatte nu altsaa 
holde sig 2000 Alen (1/6 dansk Mil) 
udenfor Aaens Udløb i Stranden, og 
der kunde intet fiskes, hvorfor dette 
Fiskeri fuldstændig maatte opgives. 
Fiskerne her syntes imidlertid, at 
der var noget uretfærdig i saaledes 
at begunstige Lodsejerne, der ikke, 
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som Fiskerne, . skulde leve, af Fiske
riet; Forenin'gen havde derfor hen
vendt sig llled Forespørgsel til Fiskeri
kontrolløren om at faa dettB uheldige 
Forhold ændret noget, idet mal 
mente, at IJodsejel'l1es Rettigheder 
kun strakte sig 1200 Alen uden for, ' 
hvox: Aaen løher i Stranden. Fiskeri
kontrolløren havde som Svar meddelt, 
at IJodseje'rne vare lwrettigede til 
saaledes og paa den Mande som sket 
var at sætte en Stopper for det Rov
fisKeri (kaldte han det), Fiskerne 
havde drevet, og at Forholdet ikke 
kunde ændr,~s i Fiskernes Favør. Fi
skerne vare af den Formening, at 
Lodsejernes Fiskeri i Aaen med 
Laksegaarde og den ~1aade, hvorpaa 
de stillede Garnene, mere kunde 
kaldes et Rovfiskeri end det, Fiskel'lle 
havde drevet uden for Aaen, hvor 
Fisken havde Plads nok til ogsaa at 
\-andre op i Aaen. Det .vedtoges at 
forestille Sagen for Ministeriet. 

Det næste Spørgsmaal, man her 
ønskede drøftet, var Rødspættefiske
riet af danske Fiskere (særlig fra 
Esbjel'g) i Nordsøen. Der var noget 
urigtigt i, at de danske Fiskere, der 
fiskede Side om Side med de frem
mede, kunde mulkteres for at for
handle Rødspætter under 8 Tommer 
(ved Forsendelse til England), medens 
disse fremmede }'iskere kunde gøre 
hvad de vilqe, da der ikke i deres 
Hjemland havdes en Fiskerilov som 
mr, og da der endnu ikke var truffen 
nogen international Fredningsbestem
melse,' hverken med Hensyn til Maske
vidde eller Fiskens Størrelse. Man 
var derfor her af den Formening, at 
det maatte bero paa en Misforstaa
else, naar Autoriteterne havde draget 
N ordsøfiskeriet ind under Fiskerilo
ven, der fra første Færd egentlig 

kun tænktes at skulle omfatte Fiske
riet indenfor Skagen samt i vore 
Indvande. Det vedtoges enstemmigt 
at indgaa til Ministeriet med et An- t 

dragende om, at Nordsøfiskeriet, ind
tii der foreligger en international 
Overenskomst, holdes uden for vor 
Fiskerilovs Bestemmelser. 

Med Hensyn til en eventuel inter
national Fiskerilov fOl~ Nordsøen, da 
udtalte s det, at en saadan var ønskelig; 
lllen Mauden, hvorpaa Kontr~llen over 
for Fredningsbestemmelser for Y n
gelen skulde fores, var ikke nem at 
træffe, . da en bestemt Maskeviddp 
ikke var anvendelig, fordi det samme 
Redskab (Trawl) ogsaa benyttedes til 
Tungefiskeri, og Maalet, soin vi havde 
(8 Tommer), afHensy~ til det Masse
fiskeri e her foregåar, var upraktisk, 
da det var uoverkommeligt at sortere 
alle Undermaalsfisk fra. 

Toldforvalter HassilIg mente, at 
Maal var det bedste; Fiskerne kunde 
da lave Redskaberne, som de vilde, ~ 
og af Hensyn til Uoverkommeligheden 
ved at pille de smaa ,Fisk fra, da at 
sætte, at naar der i Fangsten ikkun 
fandtes indtil visse % af denne at 
være Undermaalsfisk, skulde saadant 
ikke komme ind under de eventuelle 
Straffebestemmelser. - Dette Forslag 
vedtoges enstemmig. 

Fiskerne ankede over den Maade, 
hvorpaa herværende Fiskehandlere 
havde allieret sig; der var nu ikke 
Spor af Konkurrence, samt over at 
Fiskehandlerne, ved ikke at give mere 
for de' store end for de smaa Fisk) 
derved dreve Fiskerne til udelukkende 
at fiske efter disse, der fandtes i 
Mængde nærmere Land, og derved 
afholdt Fiskerne f~a at gaa længere 
til Søs, hvor de store Fisk findes. 
2 Kuttere vare saaledes forleden ind- . 
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komne med store Fisk længere ude 
fra, men havde kun faaet samme Pris 
som andre JULvde opnaaet for de smaa. 
En saa uheldig l\tIaade at købe Fisk 
paa var til FordælT for Fiskeriet. 
Forøvrigt talte Hi're Fiskere for at 
komme bort fra de~ne unødvendige , 
Mellemhandel. Fiskerne burde danne 
Fiskerkonsortier, eler lige saa godt 
kunde ,sende .E}nglænderne Fisken i 
Kommission som Fiskehandlerne; 
man opnaaede ogsan, derved at blive 
fri for at høre elisse fort;nlle om de 
idelige Tab, de sagde at have paa 
Fisken. 

Det vedtoges at andrage :Ministe
riet om at faa udlagt en Fløjte-Blink
Gasbøje i Slugen (~ordmandsdybet) 
ved Hornsrev, hvilln>n Bøje vilde være 
til stor Nytte saasel for Fiskerne 
som for andre Fartøjer, der agtede 
at gaa igennem dette Il Favne dybe 
Farvand. Mange Forlis af Fartøjer, 
der under Storm og uheldige Vind
forhold knebes ned mod Hornsrev, 
vilde sikkert undgaas, naar dette 
Farvand var belyst som forønsket. 

Esbjerg, d. 25. April 1892. M. 

. Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24. April 1892. 
Vi have i de tre sidste Dage havt 
meget uroligt Vejr med stærk Storm 
af Vest-Nordvest, og ikkun de Kut
tere, som vare sejlede ud før Valg
dagen, have opnaaet noget væsentlig 
Udbytte, men da det kun var fa a, 
0-6 Stkr., er der j det Hele taget 
kun indbragt ringe Kvantiteter af 
Fisk: j denne Uge; største Parten af 
Kutterne, ca. 50 Stkr., begav sig 
Torsda.g Morgen paa Fiskeplads, men 

de vare næppe komne om paa Ve~t
kysten førend Stormen hrød los, og 
den kom saa pludselig, at ikke faa 
desværre mistede dels Ankere dels 
Kæde. Garnnskeriet har ogsaa været 
hetydningsløst i denne Uge, idet 
Garni'ne vel 'ere blevne udsatte, men 
Forholdene ej lmve tilladt at røgte 
dem, ligeledes har Tunge og Stenbid 
Fiskeriet fra Smaabaade været stærkt 
hæmlllet. Hummeren er falden stærkt 
i Pris, der betales nu ikke meget 
meie end Halvdelen af, hvad der for 
et Par Maaneder siden blev betalt. 
omkring ved l Kr. pr. Pd. Der e{' 
tilført en Del fra Cristianssand, lige
ledes er ankommen en I~adn)ng ca. 
1500 Stkr. fra Strømstad. 

Esbjerg, den 25. April 1892. I 
Marts )faaned d. A. er hertil ind
bragt: 1000 Pd. Kuller h 10 Øre' 
100 Kr., 44218 Pd. Rødspætter a 5 
Øre' 2210 Kr. 90 0re. 

Kullerne ere forsendte til Tvsk
land, R0lbpætterne, paa ca. 4000 
Pd. nær, der ere solgte til Indlandet, 
til England. 

Paa Grund af, at "Det forenede 
Dampskibsselskab" for et Par Aar 
siden lagde Fragt paa de tomme 
Fiskekasser. naat de sendes Rptur 
fra .E}ngbnd', lade Fiskehandlerne nu 
Træet tilpasset til Kasser forskrive 
fra et udenlandsk Savværk, hvorefter 
Kasserne sammenslaas paa Havne
pladsen. En saadan Kasse sælges 
med Fiskpn og returneres ikke. 

,Fishriet (navnlig Rødspættefiske
l'iet) har indtil Paaske været drevet 
llled stor Kraft af Snurrevodsfiskerne. 
Det· var ikke sjældent, at Baadene 
indkom med mellem 12000 og 15000 
Pd. pr. Baad. Den 3 Gange ugent
lige Dampskibsforbindelse llled Lon
don gamer :Fiskeriet (Afsætningen) 
betydelig, og det er hændpt, at der 
er sendt indtil 2000 Kasser FiSK a 
100 Pd. bort pr. 'I.'ur. Rødspætterne 
ere fltldne smaa, og Prisen har i den 
senere Tid kun yæret 3 Øre pr. Pd. 

, M. 



Kullerkurve, berg. for 
]00 Pd. Fi~k l!led I~ å 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
for Søhmedallle i A a 1II o r,: 18830. 

t'isk og HUlnnlel'. i KøheRinR 1888-
• .' anbefaler .it Udsalg af alle Sorter Lud WIg Grun Fiskekrog,e, .aa vel i, Sta~l, .Jmru VI L H HOLST'S ' som Mess1ng, samt PIlke l TIn og . I 78. N~uer Wall, Hambnrl\. I Rly. For.endes mod Efterkrav. 

Pileplantage og KUfvefabrik. mOdtagerSendin.ger til Forhandlin!! Conrad Christense .... 
Eil l " l K l'· d St I Prompte Afreg~m!:(. Dansk Korre, , St. Strandstrmde 41. ' 

e, II tJel o 1-1t· , 8pondanee. PrIm" Referencer. Købenltavn K. 

Au~tions Fiskemarked Hamburg. 
E:. K0SER:J 

Beediget Fiskeauktlonator. 
Telegram-Adresse: Laxkt5ser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Rjøbenhavn R, 

tilbyder sig med 'Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksager og Le.Jligheds
Mange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

-'ansk Fiskenætfabrik S;S;:J;ri,55æ55~ 
Gl. Strand 30. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, TorIlkeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen- . 
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

Udsalg a:f Sejld -ug_ 
Ingen Jlellemhat.ndlere, lave Noteringer. 

Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind

købt, tilbydes langt under 

gangbare Priser. 

Færdigsyede Se,ji solidt 

Telefon 129. 
Nykøbing p. Falster i Febr. 1892. 

forarbejdede leveres virke

ligt billigt. 

Undersøg selv Sa
gen, skriv om Prøver af 

Dug, disse sendes frit 
med Priser. 

F. N. Halmøe. 
Redigeret. af clIJld. mag. B. POllllelt. - Trykt hOB Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 18. 5, Maj. 1892. 

:M:ed.1e:D:l.sola.det udgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K, Prisen Cl' for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af II, Sides .Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Xndhold: Dansk Fiskeriforenings Konsulent, 
SpørgømulI.l til Fiskere. Generalforsamlingen. 
En Yeatky.'havn, - Aaleft.keri. - Kanalfiskeriet, 
- Fiskerilleretninger. - Bekendtgørelser, 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 H Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desudon i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aabcn Lørdag og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk
vandsfiskeri, Hr. Arthur Feddersen, 
tilbyde Raad og Anvisninger i Spørgs
maal vedrørende Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fl'. 

Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregn'es 
uden anden U dgii't eud til Rejser og 
Ophold, naar Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighedel'1le ellers tillade deL 

Spørgsmaal til Fiskere. 

I. 
Det er jo en bekendt Sag, :1t 

Silden om Foraaret sætter sin Rogn 

pau, mange Steder ved vore Kyster, 
og at dette ofte iagttages af Fiskerne, 
der enten træffe den afsatte Silde
rogn i deres Bundgarn eller paa 
Sildegarnene eller paa anden l\'Iaade. 
- Selv lULl' jeg ogsaa havt Lejlighed 
til at se den afsatte Silderogn nogle 
Gange og mener at have bemærket, 
at det ikke er alle Steder, der egne 
sig for Sildens Legen. Da det af 
flere Grunde saavel videnskabelige 
SOlll praktiske har stor Interesse at 
faa at vide nøjagtig, hvor Silden om 
Foraaret leger ved vore Kyster, an
moder jeg herved alle, der i dette 
Foraar maatte se noget til Silderogn 
i ]\[ængde afsat paa Redskaber eller 
pall. Bunden af Vandet, at meddele 
mig dette og om muligt sende ind
pakket i Tang en lille Prøve af 
Rognen. Det gælder om at fau 
Oplysninger om denne Sag fra saa 
mange Steder som muligt med nøj
agtig Opgivelse af, hvor Rognen et 
funden, paa. hvilken Bund og Dybde 
og om den fandtes der inogeJl 
:\længde. N aar tilstrækkelige Op
lysninger ere sumlede; ville de senere 
blive bekendtgjorte. 



n. 
Det har trods megen Umage ikke 

været mig muligt i dette Foraal' at 
fange smaa Skrubber i .l\Iængde 
mellen! 7 -~4 TOllln10r fra Snude til 
Halespids, medens jeg har faaet nok 
nJ Rødspætter og Isinger (Sletter) i 
alle Storrels61'; In'is derfor nogen 
skulde kmllle sige mig, hvor saadallne 
smaa Skt'lIbber mellem 7 og 4 Tom
mer ere at finde i Jlf((:'/1gde i Salhnml 
i April Maaned eller Begyndelsen 
af .l\faj, vilde hun gon\ mig en Tjeneste 
ved at underrette mig derom. 

C. G. Joh. PefeTselt, 
Dr. phil. 

Adresse: Den biologiske Station, 
Fænø pr. Middelfart. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 KI. Il! 4' 

(Fortsættelse.) 

Ingeniør Zahrtmann: Den Havne
type, SOIll jeg tror bedst egner sig 
for den saJlllpde Kyst mellem Skagen 
og Tyhonm, er ølmvnetypell. Det er 
ml Havn, del' ligger ude j Havet o~· 
kun er forhunden med Kysten ved 
en aahen BI'O, dpi" tillader Sumlpt 
at passere mellelll Havllen og Kysten. 
Derved umlgaar man nemlig de over
ordentlig kosthare og dog kUli hald 
fyldestgørende Værker, som Illa Il Illaa 

bygge ved lumlfaste H u VIle fol' at 
undg:.m en altfor hurtig 'tilsanding. 
Men uheldigvis for PiskerIle er denne 
Bygningsmaade endnu i sin Barndom. 
Der er nemlig kun bygget to Havne 
efter dette System. Den første Havn 
var Arnakke Havn paa Bornholm, 
som nu er 8 Aar gammel; senere 
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har man efter det samme Princip 
bygget Snogehæk Havn. Begge Havne 
ere fuldstændig fri for Tilsanding, 
men da jeg i sin Tid har omtalt dem 
i "Fiskeritidende", er der ingen An
ledning til nøjere at beskrive dem 
her. Den næste Havn, som vil hlive 
bygget efter dette System, bliver rime
ligvis Hundested Havn. Her skal der 
gøres et Skridt videre frem i Systemet, 
idet man ved delme Bygningsmaade 
for Øjehlikket formener ikke alene 
at kunne vedligeholde Dybden, saa
ledes som det er forlangt ved Ar
nakke og Snogehæk, men ogsaa tildels 
[lt kunne befri Parvandet uden for 
Hundested Havnemunding for den 
nuværende meget hetydelige Tilsan
ding. Desuden IWLr jeg projekteret en 
Havnehygning efter samme Princip 
paa Bornholms Sydkyst og en til 
Skagen, som saaledes rimeligvis hlive 
de næste Havne af den Slags, med 
mindre Tyskerne ogsaa her skulde 
komme os i Forkøbet i Danzig 
Bugten. Der skal der nemlig hygges 
en Fiskerihavn, og i den Anledning 
sendte den preussiske Regering sidste 
SOlllmer to Ingeniører til Bornholm 
for at se pau Piskerihavnene, og de 
syntes særdeles godt om det System, 
,!t'r er anvendt ved Arnakke og Snoge
IJH~k. gn Skagens Havn har jeg ogsaa 
projekteret (OIIl denIle se Medlems
hladet Nr. Hi). Hele dette Havne
alIlæg vil kOllllllP til at koste 877000 
Kl'. llled Fyr, BIO og alt, hvad dertil 
!torer. fiks og færdig. Er Illall først 
Haaet ;;lla vidt, at lllan luH' faaet alt 
deHp heldig udført, llaaher jeg, at 
Sp;h'met har Vlmdet Stl:L megen Tillid, 
at det ogsaa vil blive anvendt uden 
for Skagen, og Hirtshals er da, for 
Teknikel'lle et udmærket Sted at bygge 
paa. Der er rigeligt af Stenmateriale, 



og der er fast Bund. En Havn saaflan 
flom den H~cl Skagen, altsaa til 70 
Kuttere, meu af større Omfang; Slla
ledes at den passer for Forholdene 
yed Hirtshals, vil kOlllllle til at koste 
L:a. 21/ 2 lIill. Kr., og skal man hare 
den større, f. Eks. til 200 Kuttere, 
antager jeg, Bekostningen vil blive 
31/ 2 a 41/ 2 , Længere Vest paa, hvor 
}'Ol'boldene ikke ere sall, gunstige for 
Havnebygning som ved Hirtshals, vil 
en Havn naturligvis blive meget 
dyrere. J ylbnds Vestkyst hal' for In
geniørerne en nogrt anden Karakter 
end Nordvest-Kysten. Paa Vestkysten 
findes de store ]'jorde, og disse 
]~jorde ere naturligvis ikke til Hinder 
for, at Illan ogsaa kan bygge Øhavne 
der, Illen de bevirlit', at man ogsaa 
kan bygge alm. Havne, SOll] holde 
sig fri for Tilsanding, idet man kan 
bruge Fjordenes Vand til at skylle 
Sandet bort. Saadanne Havne blive 
nok en Del dyrere end Øhavne, men 
de ville ogsaa kunne indrettes til at 
gøre Agerbruget store Tjenester, saa
ledes at nogle af Anlægsudgifterne 
kunne komme over paa Agerbruget. 
Yed ltingkøbing Fjord vilde et saa
dant Anb,g meget direkte komme 
Agerbruget til Gavn ved Afledning 
af skadeligt Vand, og det er en 
Fordel, man nogenlunde vil kunne 
vurdere i Penge, Drages denne Penge
sum fra AnlægssuIllmen, vil man 
maaske nok kunne komllle til det 
Resultat, at for }'iskeriets Konto 
bliver en s:tadan Havn billigere end 
en ØhavIl. Der hører naturligvis til 
en rigtig Opgørelse heraf Opmaa
lin ger og Beregninger, som jeg ikke 
her skal indlade mig paa. Det vur 
blot den tekniske Side af Sagen, jeg 
vilde fremføre. 

Fisker Villmnsen: Naar der llleu 
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Hensyn til Bygning af Havne paa 
Vestkysten, der vilde have saa stor 
Bptydning fol' Fiskeriet paa denne 
Kyst, er bleven uutalt, at der er 
fOl'Ptaget Undersøgelser og fr81l1sat 
Projekter til en Bekostning af mange 
Millioner for hvert, kan jeg ikkn til
bagelJOlde den Bemærkning, at man 
vistnok ved disse Projekter har havt 
for øje, at næsten intet kunde staa 
derovre; alt vilde bli \'e raseret Rf 
Storm og Sø og Sandflugt. J eg f>kal 
hertil sige, at jeg nylig ved Klitmøller 
kOlli til at se et ganske mærkeligt 
lillI" Forsøg, som 81' gjort af en 111-
gpuiør HOlllmel i 1888. Denne Mand 
havde sat en Kasse sallllllen af al
mindelige Brædder, noget som 3-4 
Alen paa Iwer Led, og sat den ud 
ganske vist inden for det værste 
Braad, lllell dog ude i Braaddet, og 
(yldt den llIed Sten. Den ragede nok 
en :3-4 Fod OY8r daglig Yande. Den 
Kasse har nu staaet der siden 1888 
og ;;tuur der fremdeles. Har denne 
svage Kasse kunnet stau sig, llIaa 
dog vel ogsaa andre Ting kunne det, 
saaledes som Betonbygninger o. 1. 

Grosserer F~'itsche: ,I eg tror ikke, 
der er noget -;}fedlem her, der videre 
vil indlade sig paa en Diskussion af 
det praktiske Spørgsmual, hvorledes 
Havnene skulle bygges paa Vest
kysten; i alt Pald tror jeg ikke, vi 
ViH8 kunne komme til lloget Resultat 
dened. Mpll en 'l'iug rille vi vist 
alle "ære om, at hvis slige 
Havne kmlJle hygges for nogenlumlp 
rilllPlige HUllllllLn', vilde det værn Bt 

Fl'Bmskridt og d Gode, som vi ikke 
paa nogen ]\{na,de l, ltIllle vurdere højt 
nok. At Bestyrelsen lUll' det Ønske 
og llltid har ha rt det, vil kunne ses 
af de Bl'retuillger, der ere fremkomne, 
ogsaa, den ~idste, hyor tler omtuJes 



Andragender fra Ribe og Frederiks
lu~yn, som vi hegge have givet vor 
bedste Støtte orer for Regeringen. 
PengespørgslllaaJet ,;pillt'r sel rfølgelig 
der PH ,;tor Rolle, og der IWttt de 
sagkyndige MælHl rykkp fmm med 
deres Planer og søge at rydde d('1I 
1'1'0 til Sido, der hidtil har ræret 
den O\'enejende: at det drejt'r 
om en saadan Mangfoldiglwd af 
Millioller, a.t lilan maatte~ Olll ('Ild 

med Beklagelse, skyde Sporgslllaalet 
til Side .• J eg vnde gerne "porge Hr. 
Zahrtmann, til hvilken Dybde dette 
Anlæg ved Hirtshals var ført ml? 
Hvilkell Dybde Spjldybet vilde faa? 
Er det den St\,))lllle Dybdp. som mHll 

regnede med ved SImgen r]\[all slwl(le 
tro, at slige Havneanlæg ogsa:t lmn(h· 
fa,L nogell Betydning som Tilflngt:,;
ha vn for pa"ser('lHle Fartcljer. Det 
ser i alt Fald lHl til at kunne hlive 
Tilfældet Illed Anlægget paa Born
holms sydostlige Kyst, SOll1 har været 
fremme, og som jeg llted stOl' Inter
esse har fulgt, og kun(le eH Vestkj st
ha\'n om end llIed Ilogen Forandrillg 
ligeledes bli Vt' brugt som Tiltiugts
havn for passerende SkHw, ,ihh' Ud
giften ikke falde saa tUllgt som nanr 
den skulde gøres til Xytto for Fi
skerne alene. 

Ingeniør ZethrtlJlw/Il.' .JPg skal 
dertil bemærke, :,t del' er inh!t til 
Hinder for, at en saadan Ham i 
godt Vejr og under hpldige Omstæll
digheder kan henyttes nf andre Skibe. 
F. Eks. kunne B.iergningsdalllpen~,. 

som ere udrustede IlH!d kraftige Ma
skiner, godt have den's Station i pn 
Havn aJ Størrelse SOIll Skagens; Illen 

man kan ikke gø n' Reglling paa 
HamPlI som en 'I'rafikhavn, fordi jeg 
ik ke tror, at almindelige Dalllpskibe~ 
nanr Søen er noget paa Kysten, ,'ille 
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yove sig saa langt ind under Kysten, 
som en Fiskekutter kan, der i Al
mindelighed er særdeles rel sejlende 
Skibe, der" vpnde paa en Tallerken", 
SOIll llIall siger. Men der er forøvrigt 
intet i Vejen for, at det System kan 
anvendes til Bygning af større Havne. 

Fisker O)'(:!ntz'nI,cwn, Anholt, talte 
for en Hayn paa Anholt, der var at 
b(~tragte som Stapelplads for Fiske
riet i Kattt'gat. Kommer der Uvejr 
pau, for Fiskerne under Anholt, malt 
de nu sejle 7 ~fil for at bjærge Livet, 
og naar saa de gode Dage komme, 
llla:L <Ip benytte dem til at sejle til
bage og redde Redskaherne, som 
saa tidt fimles i beskadiget 1'ilstand. 
Kunde de derimod gaa ind under 
T ,alulog røgte deres Varer og gøre 
disse tjenlige til at gat, over til nær
meste Markedsplads, vilde Sagen 
stille sig helt [tnderledes. Taleren 
vilde ikke forring€' Betydningen af 
Havne pau Vestkystell, llIell det fore
kom ham, at vore egne Indvande og 
navnlig vort store Indvand Kattegat 
maatte gaa forud. 

Toldkontrollør Å""tub, Neksø: Det 
glæder mig meget, at dette Havne
spørgRlllaal er kommen frem, og jeg 
tror, det er ell Sag af allerstørste 
Bptydlliug, og nt man bør søge at 
fremme og støtte den saa meget som 
Illuligt. Naar vi se, hvad der ofres 
]Jaa andre Omraader, tror jeg, Havne
spørgslllaalet llIaa være et af de første 
paa Dagsordenen. Efter det sidste 
1;tatsregnskab siaar der i Jernbaner 
o. 19n. henved 180 Mill. Kr. Tage 
vi salt de :3 Statshavne : Helsiugør, 
Esbjerg og Frederikshavn er der 
dertil he\'ilget mellem 8 og 9 Mil!., 
og det girer i Forbindelse med, hvad 
der er ydet til andre Havne som 
Laan ,tf forskellig Art, en Udgift til 



Havne af 15-16-17 )fill. Naar 
der ofres saft mange Millioner paa 

.• J ernbaner, hvol'for sau ikke ofre nogle 
Millioner paa Havneanlæg. Det er 
heller ikke saa smaa Indtægter, del' 
komme ind af saadanne Havne, hvilket 
]'rederikshavn afgiver et Eksempel 
paa .• Teg vilde nu foretrække at have 
flere mindre Havne paa Vestkysten 
end en stor, da denne vilde komme 
til at ligge saa langt fra mange Fiske
pladser. Af saadanne Havne vilde 
der som sagt ikke komme saa lidt 

. Indtægt, hvilket er let at beregne. 
Sætte vi HavneaJgiftell til 10 Øre 
pr. Ton baade for Ind- og U dgaa
ende, vil der indkomme en betydelig 
Sum, naar vi tænke os en saadan 
Havn i 6-7 Maaneder blive søgt 
hver Sde Dag af Fiskefartøjerne. Og 
dersom Fiskeriet skulde hetale sig, og 
Folk vilde i større 1\1aalestok gua til 
at sætte Penge i Fiskefartøjer, vilde 
det yderligere give Indtægt for Havnel!. 
J eg tror ogsaa, vi sknlle se hen til, 
hvad Tyskerne for Øjeblikket gøre for 
at fremme deres Fiskeri, hvilket vi 
have Erfaring for paa Bornholm. For 
Øjeblikket købe Tyskorne saa mange 
Baade paa Bornholm, som de kunne 
faa fat paa. De halve Penge faa de 
af Staten til Laans, og den anden 
Halvdel betale de sek .Jeg tror, det 
maa opfordre os til at gøre san, meget 
som muligt for at fremme vort Fi
skeri pa:t alle :J.1:1ader, ikke mim1st 
ved Anlæg af ]'iskerihavne.Efter de 
fra Ingeniør Zahrtmann faldne U d
taleiser, er det dog heller ikke uover
kommelige Udgifter, der vilde med
gaa til saadanue Havne. Lad mig 
nu til Slutning blot artbefale denne 
Sag paa ,det varmeste til den ærede 
Bestyrelses Omhu og Vehillie. 

Kaptajn Sig. Bojesen: Naar man 
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som f. Eks. i Frederikshavn i den 
sell<:'l'e Tid 11.r1lejder sig frem til at 
henytte stØlTP Kuttere i den Hensigt 
at gaa lrengere ud og deltage i N ords ø-

. fiskeriet, ja endogsaa gaa til Island, 
vil jeg sige: Lad os blive ved N ord
Sf'1en, og Ind os stræbe at udvikle 
vort Piskeri der i Lighed med Eng
lændel'lles. De komme her over til 
vore Kyster og ligge der i hundrede
vis, og de have der illgen Havn at 
krybe ind i og sælge deres Pangst, 
men de lade den afhente i Søen af 
hurtige Dampere, som optage den, 
og Illed 12--13 Knobs Fart føre 
den til England. Det er dette System, 
vi maa slaa ind pn.a, efterhaanden 
som vi faa, stærkere og kraftigere 
Fartøjer. Vi man. kunne have Aktie
Dampskihe ligesolll i England, og 
lllan kunde lllaaske faa Statsunder
støttelse dertil. Vore Dampere ville 
have meget kortere at gaa end de 
engelske, saa at yi viUe kunne tage 
KOllkurrelJ(~en op. Det er den Vej, 
jeg har tamkt mig, vi lllalt gaa, og 
det er meget bedre end at hygge 
Vestkyst1w,vne. En anden Ting er deL 
at man kan lægge Moler ud paa 
enkelte Steder .• Jeg har selv set ved 
Klitllløller de samme Forhold, som 
Ingeniør Zahrtmann omtalte ved 
Hirtshals. Der el' en naturlig Mole, 
som stikker ud, og som allerede i 
sin naturlige Form er tjenlig for 
]'iskerne og giver noget Læ. En 
saadan Mole maa kunne forlænges, 
og derved vil del' kunne skaffes Ly 
for de Smuahaade, som bruges der
ude. ])et samme System maa ogsaa 
kunne anvendes ved Hirtshals. At 
faa en Havn, der er til at gaa op 
i for større Skibe, er del' ingen Grund 
til; den vil ikke blive søgt af delll; 
jeg kun dog ikke tro, flt nog!.'t Skib 



vil gaa ind til Hirtshals, naar man 
til den ene Side kan gaa Skagen ind 
og til den anden Side har den aabne 
Sø. J eg vil gerne stille to Spørgs
maal til Ingeniør Zahrtllmnn. Det 
ene er, hvilken Højde over Vandet 
man har tænkt sig, at ('n Forbindelses
bro skulde have UlI til en saadall 
Ham som f. Eks. den ved Skagen~ 
for at den kunde staa for Søgang 
og Brændinger øst fra, aItsaa med 
paahmds Vind. Det andet Spørgs
Jlw.al ang:u~r IngE"niør Zahrtmanns 
Omtale af, at man muligvis pau 
Vestkystell vilde kunne benytte U J
lobene af J:;'jordcne til at, skylle Lø
hene r(~ne med. Det er ganskE" rigtigt, 
at Lobene derved ville kunne holdes 
reno et Stykke, Illen efter alle de 
Erfarillger, yi Imve yed Gr:uulyb og 
vc>d X ymillllegah og :mdre Steder, 
hvor der er s~tadanne Udløb, s);:ylles 
Løbpt nok rent, Illen der danner sig 
en Barre uden for~ og df'nne BalTe 
kan il,ke skaffes hort af Søen und
tagen ganske momentvis, II:tur der er 
p:u~lands Storm; den sættes op igpn 
af V:~ndet inde fra Fjorden. 
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Ingeniør ZaltrtmClII It: BroPlls Høj<le 
skal naturligvis i al FaU være saa 
stor, at der ikke kan nere '1':11e Olll, 

at Søen kan berøre :lndet <md PælelIl', 
del' hære !1pn - ua vil Søell ikke 
jlm'(' nogen SImde, hnul den derimod 
kan) nll ar den benn'er RrOt!<e ld,('t. 
Sall højt llULil SlJon altsaa ikke klllll)(' 

u:m op; men .ieg skal bt~J1Herkt', a t 
seln' HaYlH'Jl (lækker Broen fol' deu 
værste Sf1gang, saaledes ti t det ikke 
bliver nogen generende Højd('. llft'd 
H ensyn til det andet SPØl'gsIlwH l Oll! 

Barredannelser skal jeg bemærke, at 
tIet er nu turligvIs noget, jeg kl'l\(ll'r 
særdeles' godt til og har taget i Be
tragtning red mine BeJ'C'gninger, og 

denne Barredannelsens Ulemper tror 
jeg at kunne klare. Jeg tror ikke, 
at det vil være til stor Gavn at 
flytte Klitmøller-Molen længere ud. 
Gør man det, vil Kysten omformes 
og følge med ud. 

Kaptajn Bojesen: .Jeg kan ikke 
tænke mig, at en BorlængeIse af 
denne naturlige Mole skulde gøre 
nogen Borstyrrelse ved Kysten der. 

Fisker Rasmus Nielsen: For 13 
Aar siden har jeg allerede bygget 
en "Ø"-Havn til mig s{'lv. Den ligger 
100 Alen ud fra Kysten, og den 
sander aldrig til, men derimod pas
serer der mange Hundrede liæs Sand 
og Grus inden for den. Med Hensyn 
til Vestkysthavne vil jeg sige: Lad 
os først faa nogle af de mange andre 
Hamp, som vi trænge til. J:;'or 1 Mill. 
Kr. ville Yi kunne hygge mange smaa 
Havlle inden for Skagen. Del' pr 
mange Steder, hvor vi fol' 12-1400n 
Kl'. kunne skabe noget, del' vil game 
mange Fiskere, noget S01l1 vil game 
il{ke hlot llaar det pr J:;'iskeve.ll', lllell 
hHll' enC'ste Dag. Saalænge vi ikke 
haye fattet saadallllC' Havne, kan jeg 
ikke all befale at amcn<le disse mange 
Millioner til de store H:l'flle der ude, 
uagtet jeg anprkender N~j(lvendig

hpdl'1l af delll .• Teg slutter mig i~j\Tigt 
til KapL Bojesell, men melie l" dog, 
at det naturlige Sted for Udrildingen 
af vort Fiskeri el' X <ml }la,a "fOd 
lslall(l, og dl'l' dl tll'r Y;\,],(~ Brug fol' 
Pil stOl' kraftig Dampel', som sall vnde 
kunne transpo)'tl'I'l' FiskpIl levende 
til England . 

. Kaptajn Fu!!l: .1 eg vil rette det 
SporgsllIaal til Hr. IngPlIiør Zahrt
maIlIl, om Illa Il illldet Steds under 
sa.a ugunstige ]'orllolu som plLa J yl
lallds Ve~tk'yst har lign<:'nJe Hame. 
Med Hellsyn til Fisker R. Nielsens 



og Kaptajn Bojesens Udtalelser maa 
lilan jo dog erindre, at hvad de 
engelske Fiskedampere bringe i Ham 
(11' dod Fisk, medens lIlan hel' i 
l/andet gerne vil søge at bringe den 
friske Fisk :,ma hurtig SOIll mulig 
paa :Markedet. 

Ingeniør Zahrtmann: Jeg kender 
naturligvis ikke al Verdens Havne, 
men jeg tror ikke, at Systemet er 
anvendt tidligere. 

Konsul Fabricius: .J eg vil kun 
føje en lille Bemærkning til, hvad 
Hr. Ka,pt. Fugl allerede har udtalt, 
at vort Fiskeri er baseret pau at 
bringe J:;'isken levende frem. Det er 
den store ]'orskel, der el' mellem vort 
og det engelske Fiskeri. :Man IlIaa 
derfor regne med de Faktorer, IlIan 
har at regne med, og som F ,11ge 
deraf kuune Yi i dette Forhold træuge 
meget haardt til, hvad Ellglælldel'll<:' 
kuime undvær!? Vort Fiskeri yillln~p}le 
kUlIlle beble sig, Ilaar li'iskelle skulle 
sælges døde; det kan det nemlig kUli 

gennem de høje Priser }laLl let'I'/lIle 

J:;'isk. Vi have ikke hjemme et Sall 

.godt l\larked, som ElIglll·nderue Im,e 
l Ellgl.tlld, o~ fol' vor O\<erpl'OdllktiOlI 
have vi intet andet Afløb end at 
kaste dpll }laa det tyske l\farlwd og 
der fa'l 5-6 Pfg. derfor. Skulle r1 
udvilde rort Fiskeri, lilan ri suge at 
bringe FangstPll Slla le\'CllJe frem 
som muligt, og derfor tl'a:-nge vi til 
en Havn Ima J J llamls Vestkyst. .J eg 
gør ikke Regning paa, at ri kUJllJP 

faa mere elld en Ham paa.J J lbnds 
, Vestkyst. hyor stOl' 'l'mng Yi PlId 

have til flere. )len en slUtJan Hanl 
maatte dog liggo saa let tilgængelig 
som muligt, og (kt er den ldlllinde
lige Mening hos \"()rll Fiskl'n?, at saa 
skal den ligge ,ed Hanstholm. En 
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Havn der kan søges fra begge Sider, 
og Fangsten kan bringes levende 
dertil. Der kan holdes Avktioner og 
drives Handel derfra lige saa godt 
som fra J:;'rederikshavn. Repræsen
tanten fra Anholt ytrede før, at det 
allerførste og vigtigste er at bygge 
en Havn ved Anholt, men jeg vil 
d<>rtil bemærke, at der er vistnok 
ikke saa stor Fiskerigdolll omkrillg 
Anholt som ved Skagen. Jeg tror 
nok, man kan sige, at Anholt ligger 
ved ot SøterritoriUlll, hror Fiskebe
standoll er i IllPget :stærk Tilbage
gang, og hvor lllan c!clsuden har d!' 
sjællandske Ha \'IlC, Gl'enaa Ham og 
andre jYSk(l Hame at ty till saa at 
Fiskel'lle i den sydlige Del af Katte
gat ikke ere saa daarlig stillede. En 
Ham HHI Anholt vil give de svenske 
Fis!,;p!'!:' et Tilholdssted i Kattpg:d 
og sætte delll i Stand til at dri re 
Fiskeri (\(.1' lige S1tn godt SOln yore 
danske Pishre. Mun rilde altsaa 
fUl',jge Kon!\Ul'relleell fl'a Svenskernes 
Side mell vure da,lIske Piskere p;'a 
\'ort eget ~!:itcl'ritorilllll, hvor Fiske
best.mden er i 'l'ilbltgegung. 

Strandfoged (j. Hil us.qall ni, Klit
lII(~llel': Dt>t hul' glædet mig som Re
præselltunt fol' Vestkysten at høre 
Olll del1ue Sag. og: jeg skal tillade 
mig at g(Jl'e en PlIkelt Bemærkning. 
Naal' I<'iske1'lle fru Frederikshavn og 
fra Hstky:;tt'1l IlItuLske have tænkt 
~()lll saa: Bil Vestkysthavn el' kun 
til Fordel for Yestkystfi:skernC', den 
hann'i ingt'n J:;'ordel af! saa er denne 
Tanke en meget forkert. Det pr et 
Spørgsmaal, om ikke en Havn pau 
V estkystcn I~gentlig har mere Værdi 
for 0stkystfiskerne end for Vestkyst
fiskerne. Man høl'm' jo mange Kutter
fisk/'re Iwklage sig over, a.t der ikke 
01' en Tilflugtsham pau V østkysten. 



Til Esbjerg kunne de ganske vist gaa. 
men der er der en SlUt stor 1\fængde 
bal1de l'yskere og Englændere, at 
der knap nok er Plads for Esbjergs 
egn<' Fiskere, bngt mindre til 111H11'e. 
Ved FrederikshavIl kali der ganske 
vist ogsaa drives Fiskeri, Jllen den 
lunge Vestkyst ere de afskuarll(~ 1'1'11. 
Som Følge deraf hli\'er næst!:'ll hele 
den danske Fiskerflaade indskrænket 
til Kutteg,d alene. Del' liggHr den 
som en stor Skov, og det er ikke til 
at undres over, at llHtllge af disse 
Fiskekutterejere næ!'''' Bek)lllrillg for 
}1'remtiden. Hvis det viser sig, at 
Fiskebestanden el' ødelagt iKath·gat, 
og de ere afskaarne fra Vestkyst
fiskeriet, ville de være daarlig stillecle, 
.Jeg tamker mig derfor :\Iuligheden 
af, tlt de danske 0stkystfiskere endelig 
kunde faa 0jnene op for, iLt det ikke 
er for Vestkystfiskerne alene, at ell 
Vestkysthavn skulde bygges, men det 
er for hele den dansk", Fiskerlwfolk
ning. Naar lilaH hal' sagt, at der, 
Olll lilan endelig vilde bygge en saadan 
Havn, ikke p:.ta Forhaand vat' nogen 
Garanti for, hmnidt man i det Hele 
fik llogd for Pengene, saa mener jeg, 
at man jo kunde gøre et Forsøg 
udon d",rfor at gennemføre hele Ar
bejdet paa en Gang, Man kunde 
nemlig begynde mpd en ~l ole. J eg 
er nu bedst kendt red Klitmøller. 
Der en saadan Mole, dannet 
af Xaturen. Naar man nu f. Eks. 
fodmllgede den og gjorde den 70-
100 Favne lang, \'ilde t!"'l\ kunne 
bygges [Ol' l\ogle H undredetnsintl, og 
htlVde lilan først derved set, hroJ'dan 
l'n Mole i det lwle tugd kllll stan, 
vilde Illall ogsaa kUllne skmlllp, hror
ridt ell Ham vilde holde sig fri for 
Sand, hvis lilan gaa!' længere ud, 
Ved Klitmøllcl' hal' man (lptte Sten-

196 

rey, der ligger urokkelig; yed Siden 
deraf holder Løhot sig stadig aabent, 
hvilkpt Fiskerne b~nytte, naar de 
skulle lande. Naar Kapt. Bojesen 
mente, at man skulde fafL Folk til 
at bygge større Pal'tøjel' som de 
cngelske, vilde jeg anse det for en 
meget stor Fejl (Bojesen: Ikke fra 
V cstkysten, det har jeg ikke sagt!) 
Vi I~allske kunne ikke benytte vore 
Fiskerier som Englænderne. For det 
første mangle vi Kapital, og for det 
andet skulle vi ogsaa som Regel ind 
med Fisken. Vi høre ikke hjemme i 
England, og skulle vi fiske paa sallln1e 
::\Iaade SOHl Englænderne, maatte vi 
sige til vore Fiskere, a.t de sknllp 
flytte o\'er til England. (Sluttes,) 

En Vestkysthavn. 
Af Kapt. S. Jensen. 

(Slutning.) 

Efter ,tt Regeringen har ladet Ky
st",n undersøge og er kommen til det 
Resultat, at en Ham ved Hirtshals 
uden Vanskelighed lader sig bygge 
og med Ilogenhmde Sikkerhed kan 
holdes fri for '1'ils<llldillg, skulde lilan 
ikke <tiltage, IIJ Lovgivningsmagten 
vil vige tilbage for C dføl'elsen af en 
}1'orhohlsregel, der ikke alene vil 
bringe Landet uberegnelige Fordele 
pall. Fiskeriets Omr::wde, men som 
ogsaa for Landbrugets Vedkommende 
yil hu.ve den store Betydning at for
korte Vejen til England for en stor 
Del af Landet. 

ElI Ham ved Hirtshals ligger lige 
i Ruten for alle de Skibe, der besejle 
0stm'sønl1, og er der som Følge deraf 
ingen l'vivl OUl, at den vil blive fre
kvent",ret af en stor 1\fængde Sejl-



skibe og fremmede Fiskefartøjer, og 
at den i ttlle Tilfælde vil smre lige 
sa,a god Regning som vore ,lernbaner 
og forøge N ationaJfol'lllUpn i langt 
højere Grad end disse. 
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Regeringt>n insistpl'er paa, at Sta
ten bør laane Penge til Udvid€'lse af 
vore J ernb,Lner, Jtlen hvorfor dog san. 
ikke lige san godt Iaane Pengo til 
en Havn, der a,hsolnt er t>t lige san 
godt Aktiv SOUl en J el'llhane? Dt>l' 
er, da en saadall Havn i Pro
duktivitet \'il tiltage llled hvert Aur, 
Kapitalister nok, der vil anbringe 
Penge i den, om ikke her i I..Jandet 
saa i Udlandet, og Statell har da 
ingen Vans,kelighed ved at fOlTellte 
en halv Siles l\hllioner Kroner til 
on Havn, "om Rpgel'ingskollllllissionen 
selv har erklæret for en Xødrendig
hed for Fiskeriets Udvikling, og yil 
Staten ikke selv løbe Risikoen ved 
Anlmget, er dpI' Entrepenører i Cd
landet, del' mod en Rentegarunti vil 
anlægge Hamen for egen Hegning 
og Risiko. Df'n nllYærende Re
gt>ring kan næppe sætte sig lloget 
bedre Mindesmærke end i Initiativet 
til en Fomnstaltning, der samtidig, 
llled en kraftig Udvikling af PIl af 
vore bedste Hjælpeklldel', vil gøre 
en Ende pau. de stadig gentagne Ofre 
af M enneskeli\'. 

Vi ville nu forsøge tilnærmelsesvis 
at udfimle det finantsielle Resultat 
af et saadant Anlæg, og, gaa ud fra 
den Forudsætning, at der ved Havnens 
Fuldførelse vil være 500 Fiskefartøjer, 
der ere udrustede til NOl'dsøfiskeriet 
her i Landet lIled en Gennemsnits
værdi af Kr. 20000 inklusive Red
skaber. 

Denne Flaade Illalt fol' at under
holde Besætningen, vedligeholde Skibe 
og Redskaber samt udbetale en Di-

vidende af, 10 °io fiflke for ra. Kl'. 
8000 pr. Fnrtllj elll'r ea. 4 ~Iillioner 
KmUHl' am'lig. -- Overskuddet Kr. 
400000 vil udehlkkE'nde hlin~ :lnnmdt 
til lJd\'idelse af 1!'iskPrtlaaden, dor 
saalpdes vil voksn med 20 Kuttprn 
aadi!!;. Rogn!' yi saa dl' fromlIlede 
Fiskefartøjer hjelllmehorollde i SYN'
rig. Norge, Holll1lHl og England, som 
nslw paa .J ydsker('H!t og som seh'
følgelig ville foretrække at lobe ind 
i en Havn, der "NI ,Ternhane og 
Dampskib stanr i Rapport nwd alle 
dE' store Marla·der, i Stedf't for at 
spiltIe Tith'll ]]led at spjle hjem, er 
det iklw usandsynligt, at en saadan 
Ham vil hlive frehplltel'et af 60U 

1!'iskefartøjer llgputlig, del' gellllPlll
;.;nitlig villp m'lægge Kr. 5 hver i 
Havneafgift, og llled tidssvarende 
Forbindelser for en hurtig Ekspedi
tion til Ind- og U dlamlt't vil Ind
tægten for Fiskeriets Vedlwlllllwnde 
let andrage Kr. 150UUO aarlig. 

En rulllmelig og let 61g:.mgdig 
Havn ved Hirtshals vil ligeledes Ull-
0VB en meget heldig Indflydolse pau 
Skibsfarten, idet den ligger lige i 
Ruten, og naar der indtræffer Perioder 
af langvarigt, \'efltlige Vinde, er det 
ikke saa sjælUent, at Sejlsldht' i 
Hundredevis ligge i Øresund og Kat
tegat ventende paa gunstig Vind for 
at naa ud i Nordsøen og lllan aner 
ikke, at en stor Del af disse ofte 
have været forbi Hirtshals og atter 
ere returnerede. Saafremt der fandtes 
en Havn ved HirtshaJs vilde disse 
Skibe foretrække for PIl Udgift af 
10 Øre pr. Register Ton at løbe ind 
i deune, Da, der ligeledes indtræffer 
Perioder med østlige Vinde, hvor 
intet Skib kan krydse op forbi Skagen, 
er det ikke usandsynligt, at en Tiende
part af de 60000 Skibe, der antages 



at pfl';;;f<Ore Rkagen aarli;; yil frpkven
tf're ell sa,ulan H,\'yll, og In'is lilan 
sa~ttPl' HOO H.(~)!:.-'r()ns som genllPlIl

sllitlig Stofreb". \'il lll(ltæ)!:t(~ll af 
(!isse hlivp Kr. HlO,()ou. 

T dp silh;to ::Ui Aur PI' !I('r forli-;t 
14,\1 Skihe paa ,Tylland:,; Vestkyst; 
Pil Ham. dpi' liggel' ligt, i S(ljll'uh~ll, 
ril \I tri dsolll t a t\ il'l'ge lIl<lIlg(' li 1,,,1.:ker, 
idot Skihsførenw ikke l'iHe udsættt) 
!Ieres Skib fol' Følg!'l'llu af dp heftige 
Stor'm" i Norclsøen og Skagerak, 
nanr de ndell Ilt afvige frn den rettp 
Kurs kunne soge Til1illgt. Hvad 
Isvintre illdpIlfol' Slmgell have kostet 
Assmundm'enw, Redere og Ladnings
ejl~re af :\Iangpl paa Pli isfri Ham 
kali ikkt, pmwisns, men de mange 
Ofn~ ,lf l\[ellllpskdi". tip!' til forskel
lige Tidf'l' }laa P11 l'wdsolsfnld l\Ia~ule 
erindre os om Savuet af et Tiltlugts
sh·d fn!' del! fitttige Fisker og den 
IH'tl'æugte SomuIH.l, ('re rregtige Grunde 
for en saadan Havn. 

Som 'l'rafikllt1nl vil dell statL i 
daglig Porhimlelse meU :x orge, og 
sandsynligris villl' :llle de Dampskibe, 
Iler gaa i fa:;t lillte }Jaa London, 
Hull, Newcastle og Lejth samt Hol
hud og Hamburg anløbe sa:tvel Tur 
SOltl Retur, og Indtægten af disse i 
Forbimlelse med HaYl1e1wnge af Va
rer kan \'istnok I:1nSIUHS til Kr. 70000. 

Den samlede Indtægt vil derefter 
blive Kr. 40000u aadig, forudelt hmd 
der indkolllllwr som Lpje ~d' oplagte 
Varer, Skih:;værftt'l' o. Ilt. a. 

Der synes derfor ikko at vært' nogen 
Fare for, at en Ham n·d Hirtshals 
vil bli\'e til synderlig Byrde for Sta
ten, og da den vpd sin Beliggenlwd 
som Transitluwll llwllt'llt 0stt't'soon, 
Storbritanien og m'ersøiske Havne 
kan faa stor Betydning, namlig nnar 
Kattegat og Elben ere utilgængelige 
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formedelst Is (l't Tilfældp, som Yl 

have oplevet for et Tidsrum af 6 
Uger), vil den som (len sidste isfri 
Ham i Nordsøml, der staar i .Jern
banefol'hinrlelse llled Kontinentet, 
ikkp blot være en Nødvendighed for 
vor egen Ind- og U Mørsel, lUen' den 
kan hlive benyttet som Oplagsplads 
for Van'f til russisk!l Ham!:', og den 
ril snart blive optagpt i Certeparti
erne sammen med Kontinentet, der 
hidtil har været limiteret llwllem 
Havre og Hamburg. Til Slntning 
skal anføres, at den straks vil tilføre 
de danske Sta,tsballer en Indtægt, 
der :,;bdig vil forøges med det til
tagende Nordsøfiskeri, der snart vil 
samle lll'le vor Piskerfbade lJaa Vest
kysten og denell sætte en Stopper 
for den meningsløse Opfiskning af 
,'ærdiløs J;'iskeyngel i Kattegat. 

Vi ha"e paa,ist, at Prisen for Fisk 
i 1891 har været den samme i Fre
derikshavn som i Grimsby, og det 
uagtet Kvaliteten i Danmark er langt 
ringere; vi skulle nu søge at danne 
os ell Mening om det Kvantum, Jer 
fiskes ved Englands Østkyst, alene 
fra London til Kirkwall~ en Distance 
af ca. 120 danske Mil, og vedføje 
en Fortegnelse over alle de Fiske
fartf1jer, (ler n~d l:dgangPll af 1890 
eksisterpdl' Illed Oll Drægtighpd af 
on~r 15 l{pg.-Tons. 

Hjemsted. 
Sejl- Damp-

kuttere. kuttere. 
11o\Hlon fi7 18 
Colehester. 83 1 
]~owest()ft 407 l 
Lynn, . :32 2 
Gi·imshy. 74H 43 
SCRrhorongh . 79 17 
Hartldpool 2 2 
Newcustle . 

" 
5 

Herwick. 107 2 

Transport 1513 91 



Hjemsted. 
Sejl- Damp-

kuttere. kuttere. 
Transport Hil 3 91 

Granton , 
" :13 

Kirckaldy. 424 
" Dundee i'){) 4 

Montrose 101-; .'{ 

Peterhead . 500 ,! 
lnveness. 4U1 

" Ramsgate 167 
" Harwick. 11 
" Yannouth. 4 i;) 
~, 

Boston (i li) 
HuH :l7H tiO 
Whitbv .. 11> l 
Sundel:land 

" 
16 

Shields H 89 
I .. eith 147 16 
Alloa. 4 

" Perth, 5 
" Arbroath :32 

Aberdeen 146 14 
Banff . 715 

" Wick 506 ,~ 

Kirh'all 121> 
lalt 5742 332 

'rage vi nu StatistikelI fra Grimshy 
18H1 til Maalestok, h \'Ol'eft el' 743 
Sf'jlkuttere og lUl Dampkuttere have 
fbket for 211/~ Milt Kroner, komme 
vi til det Rpsultat, at England har 
fisket i Nords~j(~ll 1891 for mindst 
100 Mil1. KI'On('r. 

Dertil komlllPr saa Sildpfiskeriet, 
hvorn,(l c,t. 40()(j Bn,ujr 01'P heskief
tigetIe Ima ElIglauds Østkyst fra 10. 
Juli til 13. S"pt1r. og l\1akrelfiske
riet j l\f:tj, Juni, Septbr. og Oktober. 

Hvis nog(m skulde mt>1W, at kun 
England kan hruge saa store Mængder 
af Fisk, saa er der jo i1ltd til Hin(ler 
for at sende P:wgstell dNhen pr. 
Damper fra Hirtshals, da, al Fisk i 
England er netlpiI kht 8,-14 nag" 
i Is i Kutternp forindpll dril sælges, 
og man n(:'top dp1' er hange fo!', at 
Forsyningen med Fisk vil blin> nLU

skelig, idet man tror at kunne he-
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lIliprke PI1 Xp(]gang i Fangstell *); 
kUlllle ri hlot fUlgt' SIW Illange Fisk 
som "i kllnlH' sa'!gl'. har dpt lIJgen 
Nød. 

Englalld vil kllll hint' stor Fisk, 
Ol! det \'il derfo!' I'<en' 1'11 stor FOl'
tlel fm en Himl red Hirtshals at 
kUlIlle sortt'n' og f()I'S('IH!eFis!H'11 

!ll'Orl!PII dt'lI pilS~('I' llt'dst, og jo 
stOlTe Fau{!st jo Ilt're KUlldlJl' faa 
ri saarpl jl<l:l KOlltillt'lltPt som i 
ElIglaml. 

Fremmes Efteraars -Aalefiske
riet paa bedste Maade ved den 

nye Fiskerilov ? 
.\ r O. Lawaetz, l{('I\næsgaal"l. 

Da jl;~ \'ar fOJ'hilldl'pt i at indleJ" 
on,lIstaaplI(le I'\porgslllaal vetl Gene

ralforsill Il !i []gell i PjOl'. beder jeg Dem, 
Hr. J{pt!n ktoe, at ladt, Sporgmaalet 
kOlllllle \ li 1:'orhalHlIillg i "Dansk li'j
skt'l'if(ln~nillgs :'\letllelllshlad", og skal 
jeg til lndlp(llling lHlJrlJW1'O tillac!f· 
mig at Il(lrilde Sagen. 

At d\,t (31' Fiskerilorens Grundtanke 
y"tI godt· Bt'stemmelser at udvikle 
Dillllllarb Fiskeri el' uden for al 
'l'virl' (\(,t pr imidh'Ititl nlIlshligt, 
j,L umuligt stral", at hump udgive 
en Fisk(>riIOl', der fyldestgør de to 
GruH(lpl'iu('i]J('r for Kystfisk(:'ri, nemlig 
a,t giv!' :\ d~:lllg til pt S:l<\ lldstl'~~kt 

Kysttiskeri SOlll 1lI11ligt, og pna den 
:lnt!PIl Sidl' .~k:dre ~a,l(lallllP Bpstelll-
11]('1 "t'l'. dpI' sikn' tlPJI enkeltes Pi
"b'ri. H 1'0 l'I' i d t Hil LO\,('ll hal' fy!dest-

*) .Ja ,ll'\ lT 111'\.,1' ,[t't farligl' Pllllkt i 
lido HI'Pq,u;IHaalet, at Piskemoongucn 
i Xonb'll:.u maaske næppe vil slaa til 
v".l ,'u stærkere Befhiltfiing. Bed, 



gjort disse to Hovedp'~wiper. vil Er
fitl1ugen bedst vise, og dpt vil derfor 
være ønskeligt, at de Iagttagelser, 
der gøres \'ed Kystfiskeriet, blive 
kendte ikke hlot aJ (le Mænd, der 
ere ansaUp af Regeringen som O\'el'
ordnede Tilsynsmænd og Vejledere, 
lllon ogsaa af alle, der drive og inter
essere sig for Kystfiskeri, og det vil 
derfor være ønskeligt, at dp forskel
lige Betragtninger og lokale .b'orhold 
maa blive omtalte lwr j Bladet. 

Betragte vi nu først Piskerilovens 
§ 3, da sigel' deu: 

"Ret til Piskeri med Aalegaarde 
eller Aalestader tilkolllmer ude
lukkende J1Jjerne af Kysten, enh\'el' 
uden for sin Grund, med mindre 
andre i E\Jlge særlig Adkomst 
maatte have erhvervet Ret i sa:1 
Henseende. Ethvert Slags Fiskeri 
uden for Kysten af andre, ogsaa 
Fiskeri llled fritstaaende Ruser, er 
tilladt, n!uu' det ikke udø\'es i s~u\'
dan X ærhed af de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller Aalestadel' 
tul satte Aaleruser, nJ det skader 
Fiskeriet med disse. 

Aalegaardsretten maa ikke ad
skilles fra den tilstødende Grunc1." 

Set paa af udenforstaaenrle synes 
denne Paragraf at vært' god. Vi ville 
nu se, hvorledes den viser sig i 
Praksis. For at kunne besvart' Spørgs
maaJet, vil det være vejledende at 
ga.fL en Del Aar tilbage. 

Aaletiskeriet vød Kysterne dreves 
tidligøre her og mange Steder ved 
Aalegaarde. Enhver, som ejede en 
Aalegaard eller flere uden for sin 
egen Grund, eller, som det her paa 
Refsnæs el' saa almindeligt, havde 
særlig Adkomst ud for en andpn 
JVfands Grund, havde ikke blot en 
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bestemt Plads til Aalegaarden, men 
der vn r ogsaa en Hesh'Ulmelse for, 
hyor lang enh\'er Aalegaard maatto 
være. Dn, Aalene nu komme Syd og 
øst fra, vare AnlegfLardene indret
tede sfLadan, at de paa Aalegaarden 
satte "Hamme" fangede kun i østlig 
og sydvestlig Retning. En Ejer af 
en Aalegaard var det tilladt at rykke 
;;i]] Aaleglwrd noget imod øst og 
atter fiytte den tilbage paa sin gamle 
Plads, medens det ansaas som en For~ 
urette Ise at flytte den imod Vest. 

POl' omtrent 25 Aar siden kom 
her paa Kysten de første Aalerusel' 
i Brug; de anbragtes ved Enden af 
Aalegaarden, først kun nogle faa, 
llleu (b man opdagt'de, at de fangedt· 
godt, blev Antallet forøgE\t. De, der 
saaledes først begyndte· llled Aale
ruserne, fa,l1gede bety<lelig mere end 
tidligere, medens det derimod gik 
Ufl over enhver, der endnu nøjedes 
Illed en AalE\gaard Vest for Rusen. 
Dette havde til Følge, at Naboen 
Vest for ogsaa muatte anskaffe sig 
Ruser, og inden ret mange Aur saas 
Ruser langs hele Kysten, og mange 
Stoder fortrængtes Aalegaardene helt. 
De enkelte, som endnu vilde holde 
sig til Brugen af Aalegaarde, maatte 
sluttt'lig erkende, at skulde de fiske 
Aal med Fordel, vare de nødte til 
at bruge Ruser. Udsætningen af de 
mange A aleruser hlev nu meget kost~ 
barE're end Aalegaardene: og man 
kom til Erkendelsen af, at saa nær 
som Aalegaardene havde staaet hver
andre paa Kysten, vaJ' det ikke heldigt 
nu for Anbringelsen af de mange 
Ruser, idet Fangsten ofte ikke stod 
i Forhold til de store Bekostninger. 
Som Følge deraf benyttede f. Eks. 
de Mænd, som havde to Aalegaarde 
op til hinanden, kun den vestre af 



dem for at have større Fiskevancl 
imod øst, andre lejede en eller flm'E> 
Aalestader Ilden at sætte Rnser for 
ligeledes at have større Fishnmd 
øst for de udsatte RusO!'. 

N aar man nu gaar langs med KJ
sten i Aalefisketiden, ser den hel 
forandret ud imod tidligere, da der 
stod de mange Aalegaardø pan, del'(~s 
gamle Pladser ofte 1>:-'\,11, kort Afstand, 
nu ser man sjælden mere, end en 
enkelt L-\agaard, idet de fleste ude
lukkende benytte Ruser, og selv hvor 
som sagt on enkelt Aalegaard er bi
beholdt, har Brugeren deraf dog set 
sig nød saget til at sætt (' on Række 
Ruser uden for Enden af Aale
gaarden. 

Det vil ,tf oyon;;taal'nd(~ ses, at 
skal Aalefiskeriet Ilwd Ruser være 
lønnende, maa der nenl en større 
Afstand mellem de forskellige Aale
stader, end del' tidligere \'ar, Som 
et yderligere Bevis herpaa skal endnu 
anføres et slaaende Eksempel. En 
Mand havde j flere AaI' paa sit Stade 
kun sat 5-7 Ruser, nu forpagtede 
han det bort, og Forpagteren satte 
ikke mindre end 16 Ruser ud. Dette 
havde til Følge, at et Aalestade, der 
laa ca. 150 Favne Vest for og tid
ligere havde fanget godt, lILI tabte 
overmaade meget iVrerdi .• J eg mener 
saaledes, at det el' uheldigt, at der 
i § 3 er indført, at fritstaaende 
Ruser ere tilladte, thi efter de Er
faringer, vi hel' p~ta Kysten have gjort, 
vil Anbringelsen af fl'itstaaende Aale
ruser altid skade de f,tste Aalestader, 
selv paa lang Afstand, og ikke give 
en forøget samlet N ettoindtregt, hvad 
dog vist har været Meningen med 
denne Bestemmelse i Loven; det vil 
derfor være ønskeligt ved en For
andring af Loven, at denne Bestem-
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melse falder hort. Derimod kunde 
der være Grulld til nndpr visse Be
stelllmelsPl' at indrolllllH' Anbringelsen 
af faste Aalpredsknbt>r }laa de Kyster, 
som endnu henliggp nbenyttedl'. 

Hermed llllS(\r jPg SpØ)'gsmualpt 

for indledet og haab0l', at (ler ogsaa 
fra ~tlldre Kyster maattp komllle Ud
talpiser, saa Aagen hel' i Bladet kan 
blive alsidig lwhandlpt. 

Kanalfiskeriet 
Nogle Bemærkninger i Anledning af en Art kel i 

Medlemsbladets Nr. 12 
af F. H. Mehlsen, Struer. 

I :J.ledlplllsblatlds Nr. 12 af 24de 
::\Iur! s findes Pi Rtykke llll'd Overskrift 
"Kanalfiskerid", nntlerh>gnet "J:;'. T,;', 
hvori Indsenderen soge!' at paa v.ise 
dpt lwldige i, at }'iskeript af Rød
spætter ved Lov blev forbudt i \'is~o 

::\Iaaneder af Attl'et i Tyboronlmnall'll. 
Dette ji I/(ler jeg højst urigtigt og 
tror, at det rilde sl/crrere t'ære til 
Skade Cl/r! G((,I'II; hal' nu kendt 
.Forholdene her oppe i o\'er 25 Aar, 
og aldrig tror jeg nogen fornuftig 
Mand tør absolut paastaa, at tIp 
ltød~}J;etter, som indkolllme fra. Havet, 
sta.a med Hovedet imod øst, og dl'rf'or 
sikkert vandre ind i Limfjorden. J eg 
har tvertilllod hørt mange pau, det 
Omraade kyndige Folk udtale, a t Rød
spættell med delt almilUleli!le østen
t' i IHl eller Storm atter driL'es ud i 
Ha'cet; i hvert Fald er det meget 
ufornuftigt at skrive, at man i klart 
Solskin kan se Fjordbunden og se, 
at Rødspætten staar paa Bundon, 
pamt til at yn~1re ind i Limfjorden, 
og naar Indsenderen skri,'er, at Rød
spætten overhovedet indvandrer fra 



Havet, th kan dette paavises ikke 
at nere 'l'ilfældet, da her i l~iilterellS 

Løb Cl' lal/yd .//e1'e Bød::l]JII'tter II/cd 

fJ.ljdejirnhy Rogn, Il l'ilke ero sendte 
HI'. Dr. phil. PetN8cII efter Opf01'
dri ng, 0tl ('1" dette !lV'!1 et sikkert Be
ris pIIU, Ilt denl/f' Fiskeart 0rjSw/ 

yngl,,?' lie'/' i Liil~f.'jonlen. *) 
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Med Hen"yu t.il Illd~iPndorells Ud
talelse o;', at }1'iskene fru, Tyborøn 
Kanal ere en saa daarlig Hamlels
vare, at de ingen Værdi lun'c, skal 
jeg kun bemærke, at bedste K mlitet 
pr det rel ikke, lllell ell Vare, som 
ingl'Il vil købe, el' det langtfra, og 
.kg tror næppe, at Piskerm' have 
stor Ulejlighed med at ,,;elge (h'res 
Fangst af diss\' Rødspætter; d(\r er 
nItid Kvaspl' nok til Stede, og .Fisken 
kan godt "ælges overalt - kun maaske 
Nykøbinggenserne ere noget kræsne, 
san de ikke kunne spise Pisken fra 
Kallu,h'll da der tildels ingen 
andre Stoder finder nogen Rødspætte
ftLllg~t Sted pall denne Aarstid **) i 
Prisen kunde sau,mæn gerne fordobles; 
,Pisken kunde endda blive afsat. Det 
horer ristIlok til Sjældenhede1ne, at 
Kanall'ødspætter bliver solgt under 
175-200 Øre pr. Oli i Reglen gaar 
Prisen dorove('i der el' i Aar betalt 
:-325-350 Øre pr. Ol, saa' den ttn
førte Pris er lidt lavt ansat af den 
ærede Indsender og viser kun, at 
H'l1koIlunende ikke er inde i de paa
gældende .Forhold. 

*) Xoget Bevis imod en Ind'·a.lltlring synes 
<log ikke at ligge herL og maatte det 
vel i hvert 'rilfælde paavises, lvvf)1" i 
Lim~jorden disse lid eller w!!sten hel 
gy<lefærdige Fisk vare fangede, og om 
der er Tale om en ren Undtagelse eller 
om en større Procentdel. Rcd. 

**) Dette kunde vel næsten bruges som 
Bevis paa lndvandrillgstheoriens Rig-
"tighed, Red. 

Formoi.lentlig pr (h,t pm!f·lig det 
i ~,{lt1' 1'(~d Kanalen W"o/'te F()'I .. ~ø,q 

lliedJ?all.'7.~t af Rød8jJætte!jtl,l/el til 
cidere Udsættelse i risse F'arvcwdA, 
~om den ærf'de Indsender henviser 
til. Efter min Mplling synes jeg ikke, 
H'dkollllllellde skuldE' have ank~t over 
lIoget, fol' lllun ser det virkplige Re
sultat. 

Fiskeri beretninger. 

Fejø, (hm 24. April 1892. Reje.; 
fiskeriet er nu begyndt, lllen Udbyttet 
er end kun ringe, et Par Potter i 
15-20 Ruser pr. Nat; Kulden <>1' 

endnu i Vandet. Silde- og Torske
fiskeriet er ogsaa kun smaat bm'endt 
her omkring, R. T. 

Fra Harboøre skrin~s der tilos 
den 28. April 18!12: Von' }1'iskere 
,'ente med Ijængsel Ankomsten af det 
store Mudringsuampskib, der ganske 
sikkert meget vil kunne forhedre Sej
ladsen gennem Tyborøn KUIllLl. Skibet 
skulde være ankommet ved Paaske
tiden; men da dot ved Prøvefarten 
viste sig at have Mangler, ret.ur
neredes det til Skibsbyggeriet i Skot
land. Antagelig vil det kunne begynde 
sit Arbejde om et Pal' Ugers Tid. 

Havfiskeriet, der i den forløbne 
Del af Aaret har givet et meget 
daarligt Udbytte, synes ikke endml 
at ville bedre sig. Det sidste Par 
Aars Havfiskeri er i det hele taget 
faldet meget uheldigt og har ikke 
engang givet hlot Sulteføde til vore 
talrige Fiskerfamilier. 

Fra Isefjorden skrives den 25de 
April. Det eneste Fiskeri, som i 



den forløbne Uge har givet et anta
geligt Udbytte, er Bl1ndgarnsfiskeriet, 
og det er sau meget ulige fordelt. 
Her er i 2 Buudfl;llrIl, flom fltaa i 
den sydlige Ende af OvrøsulHlet, 
fanget mere en l uoo Ol -- paa en 
enkelt Dag 4--non Ol men sau 
er der paa d!"Jl anden Side mange 
Garn, som har givet et trLl'Yeligt U d
byttr. Pris('r1H~ have i afvigte 1: ge 
været lidt l)0dn', bel' er hetalt 40-50 
Øre pr. OL IllPll Eftprspøl'gslpn har 
været ringp, og deu store Part er 
gaaet til Kølwulmvll. 

Aalefiskeriet er forsøgt med Kroge, 
Stang og Ruser, men Udhyttet lige 
tarveligt i alle trp Redskab!"r. 

Rejen vil stadig ikke frem, Gell
nemsnitsudb~,ttet lmr Herd 1 Pot i 
Ruser pr. Nat. PrisPIl 11 0--125 0rp 
pr. Pot. 

Blive V1 Ila re X attpfl'Ostpll kvit 
bliver der nok lidt 1Hl'!'P F,trt i li'i-
~~cl. a 

Fra Havnøbugten meldes den 25. 
April. Piskeriet, som her i Bugten 
drives med 8 Bundgarn, har i iude
værende Foraal' givet et megpt tar
veligt Udbyth-\, ca. HUl-150 Kr. pr. 

Bundgarn. 
Vi hM'e al mulig Grund til at 

tro, at Sildefislwript hlivcr daarligt, 
men M ulighed PI' der jo for, at vi 
kan tage Revanehe pan, HOl'llfisken, 
saa BundgarnsfiskPriet endda kall 

blive taaleligt godt. Vi have imid
lertid endnu ingen Horunsk set, meu 
venter meuLællgsel uens AukolllSt. 

N. 
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Den 10de FeIJl'ua,J' <1. A. 3f~ejlede fra 
TE'.jn paa ~'i~kcri UlF.!"!' HomhollllH SyJI,,vst 
og Tyskla1\(l 3 ]<'i,kerp. lIemlig .Jeppe P. 
IpsPIl. Andreas Lar,;oll og Geli\l~ ThorSell. 
Si(l"ll u"n 'rid er illtet andet hvlI't fra dem, 
end at nogle Ina Stykker Laksegal'll, ma'l'
kede me,l disse :\IælHls :\Iærkc, ere fumlne 
<lrivellde i Soell mellem BOrllholrn og 
TysldmHI. 

Der kan ,!crfol' ikke længen, være Haab 
om, at de ere i I.i\"e. men at de have 
f u !HIet deres D,),l i BølgerIle under C,l
ø\l,lscn af deres (Jerning faa Dage cftel' 
deres .J. fsejlillg' fm HjeInnwt. 

.Jeppe P. lp,ell pfkrJan(] Enlw og ;3 

uforsol'geJe. Børn, hYOl'uf ,Id ff'ldste er (I 

Aar og d"t yngste 1 Aar gI. Desuden var 
han Enecjel' af Baa'!en og 82 Laksegal'll, 
dm' Dele vare uassurerede. Hans 
Tah kan alldrages til e, 1200 Kl'. 

A ndl't'aS T,al'sen efterlaåer sig- Enke og 
"* uforsøl'g-p,le BørIl, hvoraf drt ældste er 
13 Aal' ug' ,let Yllgstl' 4 Aar gI. 

Uelins Thorsen nlr Jel'imod ugirt. 
Begg'p Ellkerne ~i,lrle i Illeget trallge 

Kaar. 
. Undertegnede ere tl'aadtc sammen for 

at sætte en Indsamling i Gang til .de 1'01'

ul~-kkedes rJfterladte. Rærlig Landets Fi
skere, men ogsaa enhyel' anden, der har 
et aabent Hje for at lindre Nød hos Enkel' 
ug r'a(lerløse, opfordre yi til at ~'de en 
lille Skjff>n-, 

Bidrag If\oiltages af ellhvllr af os 1lI1,ler
tegIlC'de, Jige.,,,m vi tillade oS at hede ell

Iwer, som fa al' denne \'orOpfordl'ing ihænde, 
at stfjtte Jllilsarnlingcn. 

p. T. Olskel' og Tejn i April 18(12, 

Julius Friis Hansen, H. Jensen, 
Sognt'IH·oost. SalldemalH!. 

M. N. Lund, Janus Chr. Hansen, 
1<'ormaull i Tejn, Fiskel' i 'l'ejn. 

Johan C. Kofoed, O. Christensen, 
Borglllester, A lling·e. Lærer, 

W. Marokmann, J. J. Grønbeoh, 
Tuldol'l'e!J~jl'sel,kolltl',.1l01'. KYlumand. 

Ph. R. Dam, M. P. Jensen, 
Aakil'l,elJY. Aaker, 

M. P. Blem, Stub, 
Xylal'Hkel'. ToldkOlltrollør og 

Redlljngsbe~tyrer. 

A. Hansen. Ch. Brandt. 

Hidrag Illodtages ogsaa paa Dansk :I!'iske
riforeniugs Koutor, Stormgade 2 B Stuen 
KJ. 9-11. 



Rettelser. 
!{l,femtt,t af Fislwl'imødd i E~b.il·l'g 

"hH,l' Si.le lBo, 2.Jpu Spalte, Linie iH: "af
sat et :\Iæl'kt' uden fol' Aulohets J3Of, Alell 
Junge Vej (lYi'r Ya<liwne". ~kal ,-a'j'(~ "afsat 

204 

et )Iærke Jon Favne uden for Aaløhets 
1,1111 AJell lallge Vej over Vadt'Tlle". 

] I<'lskeribel'etningen fra E~hjerg staar 
Side ltli, Lillie2H"udenlull<bk", ,kai være 
.. iildelllall(l.~k". 

Kullerkurve, hel'g. for Dansk Kommissionshus Catechn samt Carbolinonm, 
100 Pd. Pisk med Is il for sidst.nævnte bedste Conser-
70 Kr. pl'. 100 8th., t'isk og HUJllJller. verillgsmiddel for Fartøjer 
lUtves attp.r pall. I~ager. ... og alt Træværk mod Vejrligets 

Lud WIg Grun, Indflydelse anhefales. Priser og 
VILH. HOLSTS I 78. !lieuer Wall, lIambul'fl, I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 
~ileplantage og Kurvelabrik. lllodtagerSendin!l'"r till<'orhanclling Ad. GoeCker, 

EllelYlled KoUnllSt.1 !';~:1:,~c~fr1r~~:'Jt~:~:~c~r~rre-1 Kjøbenhavn K. Herluf Trollssg. 5. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:. K0SER;:J 

Beediget JHskeauktioJlator: 
Telegram-Adresse: Laxkijser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pie cer, Værker og Tids
skl-ifter, Cirkulairer, merkaJltile Tryksager og l .. ejligheds" 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskea uction. 
JohaJln Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

~æ.s2..55~ 

- Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, 
GI. Strand 50. Kjebenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Fl(~(tdtt'æ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra I,ager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

En Sejlkvase 
Prl Tons drægtig er til Salgs hos Niels Olsen, Stadslunde pr. Holbæk. 
Om ønskes kan medfølge en Aale- og en Torskedrivvod, som sammen med 
Kvasen sælges for 500 Kr. 

NB. Kan ogsaa bortbyttes mod Baade eller Fiskeredskaber af anden Slags. 

Rc(ligol'et af cand. ma.g. R. PO/l/ldt. - Trykt hos FtYlfltz Chf'iøttrc'U. KøbonhaVll. 



Nr. t9. t2. Maj. t892. 

:Med3.e:a::LSbl.ade'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Pdsen er for Indlandet 10 Øre 

pr. PetitIinie af l/S Sides .Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

~dhold: Dansk Fiskeriforenings Konsulent. 
GeneraUora.unlingen. Om A"lega"rdsreUen. -
Præ.erverede Muslinger som Agn. - Fi.keriberet
ninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
. gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak

tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk
vandsfiskeri, Hr. Arthur Feddersen, 
tilbyde Raad og Anvisninger i Spørgs
maal vedrørende Udklækning, pam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og 
Ophold, naar Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighederne ellers tillade det. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling 

den 26. Marts 1892 Kl. 11/4, 

(Slutning.) 

Kaptajn Bojesen: J eg vilde gerne 
ha:ve følt' mig overbevist af Konsul 

Fabricius's Bemærkning med Hensyn 
til' Nordsøfiskeriet og det engelske 

, System, i Særdeleshed da Konsulen 
støttedes af Kapt. Fugl, men jeg 
skal dog, naar det siges, at vi skulle 
lægge an paa levende Fisk, bemærke, 
at naar vi skulle basere vort Fiskeri 
paa levende Fisk, maa vi kun tale 
om Fladfisk, Rødspættet osv., thi de 
andre ere hovedsagelig døde. Der er 
altsaa ikke deri noget til Hinder for 
at gaa over til det engelske System. 
Hvad det angaar at holde Prisen 
oppe, just fordi Fisken er levende, 
maa jeg bemærke, at det danske 
Fiskeri lever ikke af danske Penge, 
men hovedsagelig af tyske og engelske. 
Hovedmassen af vor Fisk, særlig den 
der fanges paa Vestkysten, kommer 
slet ikke til Østkysten af Danmark, 
men gaar til England og"Tyskland, 
saa jeg kan ikke· se, at det m()d
beviser, hvad jeg sagde, at vi maa 
holde os til Systemet med de store 
Kuttere, og naar disse, som det er 
udtalt, skulle kunne give indtil 22 0J0 
i Rente, vil Folk ogsaa nok sætte 
Penge i dem. Gaa vi altsaa den Vej 
at udruste store Kuttere til N ordsø
fiskeri, ville vi med Lethed kunne 



ga,a over til det engelske System at 
lade Fisken afhente i Søen. Derved 
spildes der heller ikke saa mange 
Fiskedage. Jeg tror, vi maa ind
skrænke os til at arbejde paa saa
danne mindre Opgaver, med Hensyn 
til Havneforholdene, som at forlænge 
det lille Rev eller Mole ved Klit
møller, jeg omtalte. Det er en Vej, 
jeg kunde tænke mig at gaa, men 
jeg kan ikke se nogen som helst 
Rimelighed i at sætte Millioner i 
større Havne. 

KapL DTechsel: Der er ikke Tvivl 
ODl, at Havne pall, Vestkysten vilde 
va,lre til stor Fordel for Fiskerne, 
og fra det Standpunkt kunde Havne 
kun anbefales. Men hvad der hidtil 
vistnok har hindret saadanne Anlæg 
er de store Udgifter. Kunde man 
komme ned paamindre Udgifter, maa 
man vel antage, at der var Ohancer 
for at faa Havne anlagt, men jeg 
vil dog sige, at man skal vogte sig 
for at stille aHfor store Forventninger 
om, hvad Indflydelse saadanne Havne 
vilde have paa Udviklingen af det 
store Fiskeri. Ganske vist vilde de 
bidrage til Udviklingen af selve Kyst
fiskeriet, ·men om det vilde bidrage 
til en saadan Udvikling, at det vilde 
betale de Udgifter, der vilde gaa 
med Anlægget, er et andet Spørgs
maaI. ']'hi der er et Par Ting, som 
hænge sammen med den Sag, og som 
er af væsentlig Betydning. For det 
første er Nordsø-Fiskeriet i ViIlw
ligheden aftaget meget betydelig, naal' 
der skal være Tale om at drive Fi
skeriet i meget "tor Stil. De Kuttere, 
der have ,æret benyttede til Fi"keri 
j Nordsøen,· sælges for en billig Pris 
i England. Fiskeriet betaler sig ikke 
længere paa den ~bade. Jeg har 
selv havt Lejlighed til at iagttage 

det paa nært Hold. Dernæst gaar 
vort væsentligste Marked, Tyskland, 
i en meget betydelig Grad tabt for 
os, idet Tyskerne selv anskaffe sig 
Fiskerflaadel' og blive producerende 
paa det Omraade, hvor de ikke. have 
været det før efter den Maalestok. 
J eg tror derfor, at Kapt. Bojesen 
egentlig har havt Ret i sin Betragt
ning. N aar der skal være Tale om 
en Udvikling i stor Stil af Havfiske
riet, er det den rigtige Vej at slaa 
ind paa, som Frederikshavnerne nu 
ere inde paa ved Udrustningen af 
deres Kuttere. Derved vil det bli~e 
muligt for os at søge de Markeder, 
som ere de mest fordelagtige. Vi 
lllal1 lægge an paa at søge det engelske, 
belgiske <?g hollu,ndske Marked. Thi 
at basere vort Fiskeri paa Handel 
llled levende Fisk, tror jeg ikke vil 
være rigtigt. Vort hjemlige. Marked 
er fordelagtigt for Handelen med 
levende Fisk~ men. skulle vi udvikle 
Fiskeriet i stor Stil, lIlaa vi søge 
andre Markeder. Bestræbelserne have 
da ogsaa j den senere Tid gaaet ud 
paa at konllue bort fra den levende 
Fisk. Vi have nu i November og 
Decemher Maaneder, i Vintermaane
derne, en Del Fartøjer liggende i 
Søen, som have drevet Torskefiskeri, 
og deres Fangst er solgt med stor 
]'ordel pau, det belgiske Marked i 
su,ltet Tilstu,nd. I disse Dage stikke 
5 store Kuttet'e til Island, og deres 
H ensigt er at' afsætte Fangsten paa 
det engelske og belgiske Marked .• Jeg 
føler mig overbevist om, at det er 
en Udvikling, der vil faa Betydning, 
og der er ikke Tvivl om, at den 
Udvikling kan foregaa uden Havne 
paa Vestkysten. Men dermed skal 
det ikke være sagt; at ikke Havne
anlag pas.. Vestkysten vil være at 
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Betydning; thi for selve "Vestkystbe
folkningen vil det væ~e af stor Vig
tighed at have et Tilflugtssted, hvor
fra de med mindre Dæksfartøjer kunlte 
gaa ud at fiske navnlig Torsk, da 
Rødspætterne ere aftagne meget be
tydelig, og afsætte Fangsten meget 
lettere end nu. 
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Konsul Berthelsen .' Det som det 
efter min Opfattelse kommer an paa 
nu, er at faa- et Forsøg gjort; jeg 
tror at turde sige paa hele Fisker
befolkningens Vegne, at selvom For
søget mislykkedes, vilde ingen komme 
med Bebrejdelser. Det vilde JO blive 
et første Forsøg, og deraf skulde der 
indhøst'es Erfaringer. Jeg skal nu til 
Slutning foreslaa, at vi rette føigende 
Anmodning til Bestyrelsen for "Dansk 
Fiskeriforening" : 

"Bestyrelsen for 'Dallsk Fiskeri
forening' anmodes om at rette en 
Opfordring til Bestyrelsesraadet 
paa Jyllands Vestkyst om at træde 
samm€n i et lille Udvalg for at 
formulerere, hvad .der kan tale til 
Gunst for en Havn, hvert Besty
relsesraad i sit Distrikt," 

og saa maa vi maaske dertil føje den 
Anmodning til Bestyrelsen, at den 
af det Materiale, der kommer til at 
foreligge, vil udarbejde et Andragende 
til Ministeriet om, at der maatte blive 
nedsat en Kommission til at tage 
under fornyet Overvejelse og Tak
sation, hvad slige Anlæg ville koste 
paa de forskellige Steder, som have 
været paa Tale. Det er da muligt, 
at Resultatet vilde blive \3t andet 
end det, der foreligger hidtiL 
"Ved Afstemningen vedtoges l!'Ol'

slaget til ovennævnte Resolution en
stemmig. 

Den . næste Sag paa Dagsordenen 
var: 

Om Grænsen mellem .,el- og Halv-
dæksfartøjer. ; 1'1" 

Konsul Berthelsen: Jeg antager, 
at dette Spørgsmaal er en ren Ad
ministrationssag, og det er altsaai 

I 

Hovedsagen en ~enstilling, jeg agter 
at gøre til Bestyrelsen for Assurance
foreningen, om det ikke var muligt 
at faa en X edsættelse i Assurance
præmien for Halvdæksbaade. Som 
Heldæksbaade vil jeg betegne Far
tøjerne, som ere hjemmehørende i 
Esbjerg, medens man tidligere kUli 
kendteaahne Baade paa den øvrige 
Del af J yllallds Vestkyst. Deraf var 
Følgen, at Fiskerne, naar de vare 
ude i deres aabne Baade, j Storm
vejr manUe kaste deres Fangst over 
Bord fol' at redde Livet og komme 
ind over Revlerne. Saa havde man 
set paa, franske Fiskerbaade, at de 
havde et Sejldugsovertræk, men dette 
viste sig utilstrækkeligt. Nu have de 
fll,aet et tyndt Bl'æddedæk, som imid
lertid ikke gør Fartøjet mere sejle
dygtigt. Jeg meller derfor, der kunde 
være Anledning for Bestyrelsen til 
at tage det Spørgsmaal under Over
vejelse, om der ikke kunde foretages 
en lille Reduktion i Assurancepræ
mien for saadanne Fartøjet. Mange 
Fiskere ovre hos os have rettet en 
Anmodning om 'at tage dette Spørgs
maal under O\ervejelse, idet de kunde 
ønske ,Lt komme med under Assu
raneeansættelsen, men ikke mene, at 
de have Raad til at betale de 3 %, 
som i øvrigt maa siges at være en 
billig Præmie. Sammenligner man 
det med Esbjerg-Fartøjerne, løber 
Assuranceforeningen større Risiko 
ved Esbjerg-Fartøjerne end ved disse 
Baade, idet Esbjerg-Fartøjerne ere 
langt mere sejledygtige og som Følge 
deraf have langt flere Fiskedage, 



medens de Baade, jeg omtaler, kun 
gaa ud i Magsvejr og derved be
tydelig formindsker Risikoen. Jeg 
havde i Vinter Lejlighed til at tale 
med et Par hollandske Redere, der 
vare komne hertil 'i Anledning af 
Str~ndingen af et Fiskerskib, der re
præsentereue en V ærdi af 12000 
Gylden (1 Gylden. 11/ 2 Kr.). Efter 
Forretningen fortalte jeg dem- om 
Assuranceforholdene hel' hjemme, og 
,de udtalte sig da med stor Begejstring 
ved at høre, at Staten støttede Assu
raneeforeningen, hvorved denne kunne 
sætte Præmien forholdsvis lavt. J eg 
gav de nævnte Mamd de Oplysninger, 
jeg kunde, og de sagde, de vilde he
nytte disse, naar de kom hjem og 
gaa til den hollandske Regpring med 
et Andragende om at faa noget lig
nende etableret i Holland som det, 
vi have. Det har kun kunnet glæde 
mig at oplyse, at vor Assurancefor
ening derved mulig kommer til at 
afgive Forbillede for lignende i Ud
landet. 

Grosserer Vilh. PeteTsen: Hvau an
gaar det rent tekniske Spørgsmaal, 
der er bragt paa Bane, skal jeg be
mærke, ' at . det er lidt unskeligt at 
svare paa det, llIen jt'g opfordrer 
Hr. Konsul Berthelsell til at give 
Forsikringen en nærmere BeskrivelsE' 
af et saadant Dæk, som han omtalte. 

Konsul Berthelsen oplyser, at her 
er Tale om et løst Dæk, del' kan 
skydes over, hvor der er stærk Bræn
ding. "Foreningen hul' for Resten et 
saadant i sin ModelsamIing". 

Grosserer Vilh. ]>cferlien: Spørgs
Illaalet skal hlive taget Ullllel' Over
vejelse, o\:; vi skulle j Hall HensPE'nde 
gøre, hvad vi kunne. 

Den sidste Sag p:t,l Dadsordenen 
var: 
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Om Frigivelse for Told paa 
Fiskøkurve. 

Konsul Berthelsen : J eg skal be
mærke, at der allerede er en vis Fri
givelse fol' Told paa Fiske kurve. 
':I'olden skal erlægges, naar Kurvene 
komme Qver Gr~nsen, men for hver 
Sending, der gaar ud, skal der gøres 
Anmeldelse til Toldvæsenet, og naar 
man beviser for dette, at det er de 
samme Kurve, der gaa ind og ud, 
faar man Tolden refunderet. Dette 
Forhold vanskeliggøres ikke saa lidt, 
naar Pakningen foregaar til Eks. 
ude paa Kysten. I Byerne kan det 
nogenlunde gaa, da Toldvæsenet 
alligevel møder ved hvert Tog, men 
h\'or Pakningen foregaar paa Kysten, 
er det lidt vanskeligt at opfylde Told
væsenets Forlangende. Jeg har her 
et Svar, som er kommen fra Gene
ral-Direktoratet paa en Forespørgsel 
fra en Toldforvalter. I Slutningen 
staar der, at naar Toldembedsmanden 
ikke er til Stede, skal Fisken staa 
til næste Dag, og saa skal der skrives 
til Toldvæsenet i nærmeste By, og 
Eksportøren skal betale Rejse og 
Diæter, Sl\a den gjorte Indrømmelse 
med Hensyn til Toldens' Frigivelse 
er meget ringe. Fisken skal jo frem 
saa hurtigt som muligt, og skal den 
gemmes over en Dag, kan Prisen 
være falden meget betydelig. Vi have 
Toldeftergivelse paa andre Omraader, 
f. Eks. p:ta Landvæsenets. Der er 
jo ]'rigivelse af Tolden paa Salt, der 
bruges til J;'ugtning af Foder, der 
køres ind o.m Sommeren. Toldvæsenet 
forlanger del' ikke andet Bevis, end 
at vedkommende maa give en Kvit
tering for, at han paa Tro og Love 
yil benytte Saltet til Fugtning af 
Foder. Jeg skulde mene, at Told
væsenet. kunde vise den samme Tillid 
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<t,ildanske Fiskeeksportører. Derved 
'vilde der spares megen Ulejlighed 
'og mange Udgifter.' Man kunde 
'mau,ske ind\'(mdp. at det er nødven
digt at holde paa Tolden som en 
!Slags Bpskyttelsestold, men jeg skal ' 
'dertil bemærke, at K unene fabrikeres 
'her billigere og bedre end i Tyskland, 
men sende "i vore Kune denwd, faa 

'vi gumle, forslidte Kurve tilbage. Der
-for trmfl'e Fiskehandlerne Aftale med 
Fiskehandlerne i Tyskland om, at 
'disse skulle levere Kurvp, som saa 
'vedblive at ,-ære deres Ejendom, og 
som dl" derfor passe bedre paa. Der
for skulle vi have Kurvene frn Tysk
'land. Naar nu 'l'oldfrihed alligf'vel 
er indrømmet, vil jeg henstille til 

'"Dansk Fiskeriforening"s Bestyrelse 
'at indg:1f\' til General-Direktoratet 
'med en Fremstilling af de Ulemper, 
der ere forhundne Itlf'd den nuv:nrende 
·Ordning, og f'n Henstilling, om der 
'ikke kunde gøres os den samme Ind
rømmelse, som der er gjort Land
'mændene med Hensyn t11 Saltet. 

Strandfoged O. Hausgaard, Klit
. møller: J eg kan fuldstændig slutte 
'mig til Konsul Berthelsen, hvad For
'holdene paa Vestkysten ~ngaa. 

Dirigenten: Da ingen ytrer sig mod, 
'hvad der her er fremført, vil jPg he
'tragte det som en Opfordring til Be
'styrelsen om at tage Spørgsmaalet 
'undf'r Overvejf'lse. Dette "il ske, og 
'man vil da undersøge,' om det kan 
nytte at foretage nogen Henvendelse 
'paa vedkommende højere Steder i 
'den Anledning. *) 

'Dermed er Dagsordenen 'udtømt. 

Konsul Berthelsen: Forinden Be
:styrelsesraadet forlader denne, Plads, 

'Dette er nu sket ved en Henve~delse til 
Generaldirektoratet for Skattevæsenet. 

vilde 'jeg gerne rette den Henstilling 
til dets Medlem D1er, at "j bririgevor 
erkendtlige Tak' til Di ri gp,nteri for 
den Interesse og Dygtighed, h,:ormed 
'den ærede Djrigenth~\'r leltet For
hu.ndlingernp. Det er jo dog' Diri

'genten, der hele Tiden slml lw,ve 
,sin Opmærksomhed henn>~dt pau, 
'hvad der bliver talt. Vi andre kunne 
'tage et lille Hvil, naar vi ,-iile, men 
Dirigenten skal være med hele 'l'iden. 

Forsamlingen sluttede sig hertil 
ved at rejse sig. 

Dirigenten takker. 
Generalforsamlingenhæn><les Kl. 4H/ i' 

Om Aalegaardsretten. 
Af P. Villums en. 

Hr. Højesteretsassessor lllour'ie'r 
·har i dette Blads Nr. 11, 12 og 13, 
'med al den Grundighed og det ind'
gaaende Kendskah til vor Fiskel'i
'lovgivning, som malt kunde vente af 
en saa fremragende Avtoritet paa 
dette Omraade, underkastet min Ar
tikelom Aalen en Kritik, der gaar 
ud paa at vise, at jeg har taget fejl 
i min Opfattelse af Aalegaardsrf'tten. 
.Jeg kan naturligvis kun være stolt 
af, at Hr. Højesteretsassessoren har 
gjort mig den ",Ere at skrive imod 
mig, det viser jo, at han har tmagt 
min Artikel nogen Betydning. Jeg 
antager, at hans Mening med at skrive 
har været den samme som mhl:at 
skaffe vejledende Oplysninger frem, 
der senere kunhe komme Lovgivningen 
paa dette Omraade til Nytte, og jeg 
kan vel ogsaa nok antage, at hvad 
'der "nu, er' fremkomiIiet i hans Kritik 
'er det· væsentligste" Laf; . 'b,:ad JUl'lS
prudentsen har at sige i denne Sag. 



Men jeg maa beklage, at jeg ikke 
kan give den højtærede Forfatter Ret, 
hverken i hans Præmisser eUer i 
Konklusionen. Jeg maa vedblivende 
hævde mit Standpunkt: Aalegaards
retten efter Danske Lovs 5-10-43 
galdt alene Aalegaarde og ikke Aale
ruser, og vore Domsmyndigheder have; 
ved at bringe disse ind under Aale
gaardenes Monopol, givet Grund
ejerne en Rettighed, som hin Lov
artikel aldrig havde tiltænkt dem, 
saa lidt som tilskrevet dem. 

Hr. Højesteretsassessoren anfører 
til Støtte for sin Opfattelse, at liov
giverens Mening næppe kan have 
været den, kun at knytte Aalegaards
retten til det som Aalegaard betegnede 
Redskab netop i den Skikkelse, hvori 
dette Redskab (Jengang brugtes og 
var kendt, idet det vilde være "una
turligt", om Redskabet ikke maatte 
forbedres, uden at Eneretten tabtes. 
J eg tager næppe fejl, naar jeg be-. 
tragter denne af Forfatteren frem
satte Anskuelse, sat i Forbindelse 
med hans senere fremsatte Pa,astand, 
at Aalerusen kun er en forbedret 
Aalegaard, som den Grund, hvorpaa 
hele hans Kritik er bygget, saaledes 
at den, ligesom den har faaet Plads 
forrest i hans Artikel, ogsaa staar 
j Spidsen for alle hans Argumenter 
og skal bære disse oppe. Rokker man 
ved denne Grund, saa vakler hele 
Bygningen, og rokker man tilstrække
ligt, saa styrter den Sammen det 
er dette, jeg i det følgende vil tillade 
mig lit forsøge paa. 

Thi den højtærede Forfatter af 
Kritiken maa absolut tage fejl i de 
nævnte to Punkter. Det er ikke una
turligt, men tvertimod aldeles natur
lig~, at Lovgiverne ligesom andre 
Folk befatte sig med de Ting f som 
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foreligge og som de kende; det er 
naturligt, at en Ting, der trænger 
til Beskyttelse, faal,' denne, men det 
er unaturligt under denne Beskyttelse 
at inddrage ogsaa det, hvortil Tingen 
senere kan udvikle sig, noget man 
ikke kender, og om hvis Trang til 
Beskyttelse eller Ret dertil man ingen 
Mening kan have. 

Og dette Prineip er da ogsaa ganske 
rigtig fulgt i vor Patentlov; mærk
værdigt forekommer det mig, at Hr. 
Højesteretsassessoren kan have over
set dette. Nu,ar man faar Patent paa 
et Redskab, der giver Eneret til at 
bruge dette - eller rettere: Eneret 
til dettes Brug ~) saa gives saadan 
Eneret kun for Redskabet som det 
er efter den med Ansøgningen føl
gende Tegning og Beskrivelse. Bliver 
Redskabet fOl'bedret eller i det hele 
forandret, ja saa maa lllan søge nyt 
Patent paa det forandrede Redskab, 
og er en anden Opfinder kommen en 
i Forkøbet,saa faar man intet nyt 
Patent, men maa nøjes med det, man 
engang har faaet, og som kun giver 
Eneret til Redskabet, som det var før 
Forandringen. At give Patent saavel 
til et nyt som til et forbedret Red
ska.b vedkommer, saa vidt jeg ved, 
hverken Højesteret eller vore andre 
Domsmyndigheder, men det paagæl
dende Ministerium; man har, fore
kommer det mig, ikke ganske handlet 
i Analogi hermed i Aalegaardssagen. 

I Danske. Lov fra 1683 gaves der 
Grundejerne et Monopol paa Aale
gaarde, men der nævnes kun dette 
ene Redskab og efter Iiovartiklens 
Ordlyd: "Enhver bør nyde Aale
gaarde for sin egen Grund, undtagen 
i de Fjorde, hvor Kongen og den 
menige Mand haver Skade ar u , er 
der kun ment og kan kun være ment 
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Aalegaardene og slet ikke andet. Men 
nu kommer Højesteret i 1813 og 
skønner, at Aaleruser, 'satte ud paa 
dybt Vand· i det as.bne Storebælt, 
ude, hvor alclrig nogen ~~alegaard af 
hvilken som helst Konstruktion og 
med hvilke som helst "Forbedringer" 
nogensinde har staaet eller vil kunne 
staa', kommer ind under Aalegaar~ 
denes Monopol og kun maa bruges 
af Kystejerell, alt i Kraft af Lov~ 
artiklen fra 1683 - kan man saa 
ikke llled fuld Ret sige, at der her 
blev givet Grund\'ljerne en ny Rettig~ 
hed, som den oftnævnte Lova~tikel 
:ikke havde tiltænkt dem? 

Med denne min Mening staar jeg 
heller ikke saa aleHe. som min højt
ærede Modstander synes at antage 
- ikke engang hos .Turister og andre 
Autoriteter i disse Sager, og den ha,r 
desudell HjeIllluel i tidligere Ord~ 

ninger af Aalegaardsretten her i 
Landet. I Tidsrummet 1790---1800 
blev denne Ret saaledes ude paa 
Refsnæs j Nordvestsjælland udskiftet 
blandt Grundejerne. Enhver af dem 
- ja nok egentlig enhver Gaard, 
enten der i Udskiftningstiden hørte 
Kyststrækning til den ~ller ikke 
fik Ret til Aalegaarde, men der galdt 
den Bestemmelse fra tidligere Tid, 
og den kom fremdeles til at gælde -
den skal først være ophæTet for om
trent 60 Aar siden - at il/geu Gnwd
ejer ml/atte ben!ltte 13wHl, naar han 
ikke var "Sølimit" 0: optaget i Sø
rullen, Aalegaard'ene bleve røgtede 
ved Hjælp af et Slags Bro og saa~ 
ledes bli,'e de røgtede den Dag i Dag. 
Paa Slesvigs 0stkystgaldt uærlig 
. samme Bestemmelser - maaske flere 
Steder, hvad jeg dog ikke sikkert 
ved '--', men hvor deune Regel galdt, 
der, det indser man let, blev alt Ruse~ 

, fiskeri· gjort umuligt ·for :andre end 
"Sølimitterne" , og der betragtede 
man ikke Aaleruser som Aalegaarder 

iklre engang som forbedrede. 
Ruserne vare ellers godt. kendte, 

hvad man ved med Yished. For a.t 
omgaa det ovenfor omtalte Forbud 
mod at bruge Baad laa de slesviske 
Grundejere og satte en Ruse ud tæt 
ved Land fra en lille "Pram", medens 
Sjællænderne hjalp sig ,med at "vade" 
ud og anbringe en saakaldet "Træk~ 
ruse", den kaldes saaledf's, forui man, 
naar den først en (lang var anbragt, 
kunde trække eller hale uen ind ti] 

Strandbredden ved Hjælp af et Tov; 
røgte den og atter hale den ud. 

Hr. Høje'steretsassessoren siger, at 
Retten ved Lerchenbor{!;dommen har 
~tøttet sig til Sagkyndiges Mening. 
og jeg betvivler ikke dette .• Jeg ve(~ 

meget vel, at Dommerne mna dØllllll(' 
i en Sag, hvortil de ikke selv havl' 
Kendskab, eftersom denne Sag blivel 

'lagt tilrette for dem, og jeg hal 
~ldrig næret l'vivl om, at vore Dom
mere baade j dette Tilfælde og alk 
andre handle efter deres bedste Over
bevisning. J eg tror ogsaa, at de ad,
spurgte Sagkyndige have handlet saa
ledes, men har deres Besked tii 
Dommerne gaaet ud paa, at en Aale
gaard og en Aaleruse var det samme, 
at der til eu Aalegaard hørte Aale
ruser; eller at en Aall:'gaard 1'111' 1:'1: 

Række ud fra Land staaende Aale
ruser, saa har deres Sagkulldskal 
ladet dem i StikJren paa et Sted 
hvor de, SOlD det synes, b~dst havd< 
Brug for den. Kun i en Del af, Lille
Bælt kaldes Ruserne for Aalegaarde . 
de ligne disse deri, at de ikkekUlllll' 
staa paa dybt Yand i Bæltet, "Strøm'
men vælter dem" ,. siges der mege: 
rigtigt. 



f"Thjpn'Aaleg~ard er'og'l)}]ver 
'ihg;'m : Aalerllse 'trods de ',;Forbed~ 
'ringer", der' er indføl~t ved den. De 
gamle Aalegaarde sku1<lt> og ma.atte 

. støtte sig til Kysten. og det maa de 
'nye ligesaa. Min højU"e"ede l\[ od~ 
stander betvivler ikke, at jeg har set 
Aah·gll.arde som dem, jeg tidligere 
har nævnet, og jeg takkel' ham for 
bans 'l'illid, men jeg heklager sam
tidig, at han ·ikke seIr har spt dem; 
de findes pal.l Refsnres, paa Samsø, 

,flere Steder P:\,It Fyns Kyst osv. den 
Dag i Dag. J eg bekhtger i dpt hele, 
at han ikke kender af Selvsyn de 
øvrige Redskabt>r, disse Artikler om
bandle; gjorde han det, vilde han 
rimeligvis mindre tillidsfuldt bave 
hævdet, at disse Redskaber ere et 
og det samme. En Aalegaard skal 
staa paa grundt Vand op til en Kyst. 
Den kan ikke sættes paa dybt Vand, 
og paa en landløs Grund, som Hr. " 
Assessoren ,mener, kan den ikke 
bruges, fordi den der ikke kan fiske 
noget; over en saadan Grund, ude 
paa dybt Vand, vandrer' Aalen ikke, 
det ved Sagkyndige ret godt. De 
"Ruser" ~ der siges at høre til eu 
Aalegaard, ere ikke Ruser og kaldes 
heller ikke saaledes, de kaldes for 
"Hamme" .En Ruse kan vanskeligt 
staa inde paa en Aalegaards Plads, 
der Yilde den hlll'tigt bli\'{' opslidt, 
men t>n Aalegtllird kan slet ikke staa 
paa en Rust>s Plads, der er for dybt 
'for den, 

Min 11<Jjtærede Modstander spørger, 
hvoraf jeg ved, at del netop er sua
danne Aalegaarde som dem, jeg be
skrev, at D. L. 5-10-43 har ment. 
M~m herom synes jeg, at der ikke 
liitn' være nogen Tvivl af Betydning, 
Oln end det Juridiske Bevis mangler ... 
Han siger jo dog ogsaa, at han selv 

ikk~ ·t~i\'le'r' om',' iltA'al(~gaa:rdene 
:enga.ng 'have bestaaet helt af Træ~ 
værk; mon ,da saadnnne Aalegaarde 
skulde staa Ruserne nærmere i Tnd
r~tlling end de; jeg har lwskrevet? 
Efter gammel dansk Sproghrug liJ!ger 
der noget andet i Sætningen flfor sin 
Gnllld" <,nd det, man har villet gøre 
dpn til: udfm' sin Grund. Udtrykket 
betyder up til sin Grund eller i For~ 
bindelse med siu Grund, ligesom man 
i vore Dage har et FortOt', men man 
har kun det, der stø.ler op til ens 
EjendOlIi, ikke det eder vel ligger lige 
udfor (h'nne, men støder op til Gen~ 
boens Hus, eller det der ligger udfor 
Ejendommen, men maaske omme i 
en anden Gade. .Man har en Hest 
for sin Vogn, nuar den er forspændt 
denne, men aldrig er dpn for Vognen, 
naar den blot staar udfur den; man 
har en Bugserdamper for, naar Slæbe
trossen har bragt Forbindelse til Veje, 
aldrig ellers, og det er dette "for" 
og ikke "udfor", 5-1O~43 mener. 

Det undrer mig for Resten, at Hr. 
Højesteretsassessoren nøjes med at 
slaa Aalegaarde og Aaleruser sam
men. Efter hans Teori, at det var 
unaturligt, ,om ikke Ejeren af en 
Aalegaard skulde have I~ov at for~ 
bedre sit Redskab, ud.,n at tabe sin 
Enf'ret, kan flere Redskaber end 
Aalerusen let føres ind under samme 
Kategori "forbedrede Aulegaarde". 
En Grundejer kan saaledes lave sig 
et Bundgarn og kalde det en forbedret 
Aalegaard. Han siger: "Se! Gærdet 
af Ris er her bleven til en Rad af 
Garn, Hammene kunne spares, Ringen 
eller Hovedet træder i Stedet derfor; 
men ellers er det den gamle Aale
gaard i'· . forbedret Skikkelse. Den 
>største Forbedring a1lgaar.dpg'Fang
sten; de gamle Aalegaarde stode Ved 



Land og fangede kun Aal, Ruserne 
vare et Fremskridt, de stod e paa dybt 
Vand og fangede Aal og Torsk; mit 
Bundgarn er en ny Forbedring, det 
fanger Sild, Torsk og Aal, lader des
uden de smaa Aal undslippe, det er 
en stor 1!'orbedring". Han har natur
ligvis Eneret,,, udfor sin Grund" efter 
førnævnte Teori. Saa kommer en 
anden Grundejer og la vel' sig en Del 
Ruser. Han siger: "Disse Ruser ere 
forbedrede Aaleruser og have altsaa 
Eneret udfor min Grund. Forbed
ringen bestaar i, at de kunne tage 
AaI, selv de mindste, men ogsaa og 
navnlig Rejer, derfor kan der fiskes 
med dem hele Sommeren, og derfor 
ere de saa"smaamaskede". Den tredie 
Grundejel~ vil drive Aale"odHskeri og 
have Eneret derpaa udfor sin Grund 
-- det kan han ogsaa let faa: Aale
voddet er kun en meget forbedret 
Aaleruse; Raden kan helt undværes, 
og der hehøves kUli .en. K ulv; mell 
den egentlige Forbedring bestaal' i, 
at denne Ruse opsøger Aalene og 
ikke staar stille og lader opsøge 
af disse, som de gamle Ruser gjorde: 
denne Ruse kan derfor fiske Aal hel" 
Sommeren, længe før de gaa paa 
Vandring. 
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Han faar naturligvis ogsaa Eneret, 
hvorfor ikke? 

Men naar saa Grundejerne, i Kraft 
af Aalegaardsmonopolet, have faaet 
Eneret til Aalegaarde, Ruser, Bund
garn, Rejeluser og Vod naturligvis 
med forbedrede Navne ~, hvad bliver 
der saa tilbage til de egentlige Fi
skere. "Alting i en Cirkel gaar", siger 
lVessel, og ere vi saa ikke gaaede 
rundt saa længe, at vi ere meget nær 
ved forlængst henrundne Tiders "fri 
Fiskeri" for Adel og Rigsraad, in casu 
Grundejerne. 

Og nuar saa Aalegaardsretten ikkP 
lUaa skilles fra den tilstødende Grund, 
og Fiskerne derfor ere bleme Grund
ejernes Tjenestekarle eller højst 
I.Jejere, saa kunne vi med Hl'. Højeste
retsassessoren heklage, at vor Tid 
omkalfatrer alt: lUen lllPst mita vi 
beklage den Omkalfatring, del' blev 
gjort i Fortolkningen af D. L. 5~ 
10-43, d~} det blflv slaaet fast og 
senere forsvaret at "forbedredp Aale
gaarde" havde S:lUllue Eneret som 
de oprindelige. (Sluttes.) 

Præserverede Muslinger 
som Agn. 

SOUl bekelldt spiller Agnspørgs
maalet en meget vigtig Rolle for en ' 
stOl' Dl'! af vore };'iskere, dem dpI' 
befatte sig llled Krogfiskeri. 1!'or 
Øernes Vedkollllllende er Agnen dog 
forholdsvis let at skaffe, der kan i 
Reglen faas Rejer og Sandorm, 'Pobis, 
Sild, Kutlinger, Kong og desl. til at 
sætte paa Krogene, saa at disse, 
enten Hellsigten er at fange Aal ellp1' 
Torsk, Laks eller anden E'isk, i Reglen 
kunne forsynes med den Agn, der 
bedst passer for de paagældende 
Fiskes Smag, ligesom ogsaa Agnen 
næsten altid kan skaffes til Veje i 
frisk Tilstand. 

Men frisk skal ogsaa Agnen være, 
i visse Tilfælde endogsaa helst levende, 
om Fisken skal bide paa den; mang
foldige };'orsøg llled saltet eller llled 
kunstig Agn, ligesom med Agn, der 
el' hegyndt at gaa i ForraadneIse, 
have alle været helt eller næsten helt 
mislykkede. Denne Omstændighed 
gør, at der ogsaa kan blive knap 



Tid paa Agn omkring ved Øernes 
Kyster og i Fjordene, og ganske' let 
kan ingen af ~'ore Krogfiskere tage 
sig denne Sag. 

Af endnu større Betydning end for 
Øerne og tildels .Jyllands Østkyst er 
den dog for Fiskerne paa Vesterhav::l
kyshm, ja, Illan tør ::lIge, at for dem 
hører Spøl'gsmaalet til de brændende 
og øger i høj Grad de Vanskeligheder, 
Fiskeriet og Piskerne ere under
kastede paa den udstrakte Kyst. 

Heldigvis synes FiskC'u at nero 
III indre kræsen i Valget af Fødemidler 
derude end iude i Sunde, Bælter og 
Fjorde. Kulleren, der har stor Be
tydning for Yesterhavsfiskereu, bider 
saaledes ret godt pau saltet Agn, 
saa at Brisling fra Norge og Mar
svinsilldvolde fra Fyu har kunnet be
nyttes. Men knapt er der for Agn 
alligevel, det er kun lejlighedsvis og 
ikke til enhver Tid, at der kan faas 
Sild fra I.imtJorden og Nymindegab 
eller Sandorm eller Svinelever, og des
uden ser det i den senere Tid stærkt 
ud til, at MarsvinsjaIsten ved Middel
fart skal ophøre, saa at den Kilde 
vil være stoppet. 

Men et gammelt Ordsprog siger: 
"Naar Nøden er størst, er Hjælpen 
nærmest". Rigtignok kan man ikke 
altid stole paa Ordsprogenes Sand
druhed, hverken de gamle eller de 
nye, men der synes virkelig ved denne 
IJejlighed 1Lt være en Mulighed for, 
at Ordsproget har Ret. Det er vistnok 
almindelig bekendt, at man kan kon
servere Fødemidler: Kød, E'isk o. desl., 
saa de holde sig friske j lange Tider, 
ved Hjælp af Borsyre (Roosens Pa
tent); der bruge~ ikke Salt ved Be
handlingen, eller i alt Fald ikke saa 
meget, at Varerne kOllune til at smage 
deraf. Nu har en Mand i Hamburg, 

der i flere Aar har befattet sig med 
denne Konserveringsmetodp) fundet 
paa at behandle Muslinger bestemte 
til Fiskeagn paa denne Maade, og 
de ville saalf'ues kunne holde sig friske 
i længere Tid og kunnp forsendes til 
Steder, hvor der er Brug for Agn, 
og sau naturligvis til .J yllands Vest
kyst. 

Fabrikanten vil sende p'røvN af 
Muslingerne til Island, for at man 
deroppe kan anstille Forsøg dermed; 
men der er velvilligt' tilbudt nær
rærende Artikels Forfatter et større 
Prø\'eparti, tilmed uden Betaling og 
leveret paa Københavns Toldbod, saa 
der er Udsigt til, at denne Sort Agn 
ogsaa kan blive prøvet i yore hjem
lige Farvande. 

Muslinger af forskellig Art ere jo 
forlængst anerkendte som en god Agn 
ogsaa flere Steder her i Landet, lIlen 
især bruge:,; de i Norge og England, 
Den eneste gyldige Klage over dem 
har været, at Kødet er løst, især Blaa
muslingens, saa de ikke sad fast paa 
Krogene. Mulig ere de med Borsyre 
behandlede Musfinger noget mere 
faste i Kødet end de upræparerede. 
Behandlingen foregaar i en hermetisk 
luklæt Jernbeholder under et meget 
stærkt Tryk. 

Men saa er der, et Spørgsmaal, 
som kun praktiske Forsøg kunne be
svare, og det er: om Fisken vil bide 
paa denne Agn. De Mennesker, der 
have spist det med Borsyre behand
lede Kød, paastaa rigtignok med stor 
Styrke, at dette baade i Udseende 
og Smag aldeles lignede friskslagtede 
Varer, og det skøndt Kødet havde 
været i Borsyren j Here Maaneder, 
men det kan jo være, at Fiskene 
have en »bedre Smag". Saa kommer 
det jo ogsaa an paa, om disse Mus-
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linger kunne sælges nogenlunde hilligt. 
suu det kan betale sig for ]'iskerne 
at hruge dem; høj maa Prisen ikke 
være. Og saa kommer det an PIW, 
om der, hvis Agnen viser sig brugbar, 
vil kunne fllas tilstrækkeligt af <ien 
-- kort sagt: der el' mange Ting at 
fua klarede ved Historien, men lykkes 
den, saa vil et stort Savn vær(~ af
hjulpet for vore Krognskere, særlig 
paa Jyllands Vestkyst. 

Fiskeri beretninger. 

København, den 8. Maj 1892. De 
senere Dages lIoget mildere Vejr har 
bragt nogen mert' Deltu,gelse i Reje
fiskeriet i Kalvebodel'lw. Skønt U cl
byttet hidtil haJ' været l'inge,saa har 
Priserne i forrige Uge holdt sig i 
2 Kr. pr. Pot Illell faldt dog sidst 
i Ugen til 1,50. Den 2. Maj indkom 
fra Provinserne nogle Kasser, SOHl 

bevirkede et yderligere Prisfald fra 
l Kr. till,25,pr. Pot. Sanllue Morglim 
tilførtes der Københavns Fislwtorv 
over 500 Kasser ferske Sild med 
Banen fra Pl'ovinsP1'IIe. Denne be
tydelige Tilførsel hevirkede ogsaa et 
Prisfald for (ianne ],iskesort, som 
maatte realiseres til 25 It i'i0 Øre 
pr. Ol. Vodnskeriet hal' ogsaa taget 
sin Begyndelse, lUen giver kun lidt 
Aal, men ikke faa Skrubber, som ikke 
are let sælgelige, naar Torvet er rige
ligt forsynet med andre Sor!!:-r Fisk. 
De første Hornfisk, som kom ind i 
t~l'rige Uge, kostede indtil 10 Kr. 
pr. Snt's, men en lIoget større 'ril
Iørsel i Gaar bragte Prisen ned til 
il ,å 8 Kr. 'pr. Snes. Vodaal har 
været betalt med fra 30--45 Øre 
pr. Pd. F. 
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Frederikshavn, den 9. Maj 1892. 
Trods den saa. langt fremskredne 
Aarstid have Vejrforholdene dog i 
de sidstt' Uger været meget ugunstige 
for Fiskeriet, og Udbyttet har des
<l,nrsag været meget ringe. I forrige • 
Egp opnllaedt' kun ganske enkelte af 
de månge til Fangstphulserne paa 
Vestkysten flJgaaede Kuttere nogle 
,,'l'ræk"; de Heste fik ikke engang 
Redskaberne i Soen, Stormen drev 
dem hjem forinden. I,igeledes val' 
Fiskeriet paa Herthas Flak uden 
nogen særlig Betydning. En Del a.f' 
de mindre Kuttere have drevet Fi
skeri med Garn norden for Læsø 
efter Tunger og anden Krøynsk, men 
Udhyttet hal' ejheller der været stort. 
Prisen paa Tunger er fol' Tiden 80 
0re, ]lan Pigval' fra. 40-50 Øre pr. 
Pd., Sletvar 12-15 Øre pr. Pd., 
Ising 1:::1 Øre pr. Pd. Paa Kobber
grundell øst for Læsø have en Del 
Kuttet'e fisket og havt et ret godt 
U dbytte af Rødspætter og Slet
var; Hødspætter have vejet fra 14 
-17 Pd. Snesen og ere betalte med 
tru' Kr. 2-2,50 pl'. Sues. I den sidst 
forløhne Uge have Forholdene været 
endnu daa,l'ligere paa Grund af det 
vedv~tl'el1de stormfulde Vejrlig, ingen 
af KHttpl'llt' hal' forsøgt at komme 
om til Faugstpladserne pa,a Vest
kysten, og inden for Skagen har Fiske
riet ogsaa været betydningsløst. Garn
fiskerne havp ikke kunnet røgte deres 
Gal'll i rett€' 'rid. af hvilken Grund 
den i li arnene fangne ]'isk fol' dut 
meste hal' neret opslidt, naar Fiskerne 
endelig kom ud. En Del Redskaber 
have ogsan taget Skade. 

. Fra Isefjorden. I sidste Uge af 
April og første Uge af Maj er hel' 
fisket gennemgaaende godt j Bund
garnene, men Priserne have været 



smaa for Sildens Veokommende, der
imod har tier ræret g;ocl Pris paR, 
Hornfisken, men aÆ den Slags el' her 
ikke fisket ret mange. I et enkelt 
Garn val' nwn dog heldig og fangede 
:! Ol paa eIl Nat. 

Aale- og Rejefiskeriet har været 
yderst slet, mest begrundet. i det 
kolde, stormfulde Vejr vi vedblivende 
have. 

Den 6. l\laj havde vi eu stærk 
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Storm fra Nordøst som væltede en 
Del Ruser og Bundgarn, hvorved 
enkeltø Fiskere lide et temmeligt 
føleligt Tab. 

.Fra Roskildefjorden meldes at 
Aaleruserne have givet et temmeligt 
godt Udbytte i sidste Halvdel af April 
Maaned, men Rejefiskel"iet har været 
daarHgt der saa vel som alle andre 
Steder ilsefjorden. 

Den 8. Maj lR92. O. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge -F ahrik.eD Kunerkurve, berg. fol' 
100 Pd. ]<'isk med Is å 
70 Kr. pr. 100 8th., 
have, atter paa Lager. 

for - 8.ITIIledaUle l Aalbng 1883 .. 
l Kø beaha". 1888 -

"'isk og HUJnlner. anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 

LudWl'g Gru" n Fiskekro~, saa vel ~ St .... l, .Jæru 

VIL·H HOLST'S , som Meøsmg, samt Pilke I Tm 010 . 'I 18. IIelIe!' W&lJ, Hamltllr& I lily, Fors8ndos m~d Efterkrav. 
Pileplanlage og Kurvefabrik. modtagerSendiIlger til Forhandling Conrad Christensen. 

E'll l d K l'/ ·~d S I Prompte Afregning_ Dansk Kone. I St. Strand.trædo 41. ,e :" 've Q -II", t. .pondance. Prima Referencer. KØbenhavn IC. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ X::ØSER:7 

Beediget Fhkeauktionator. 
Telegram-Adresse: LaxktJser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Ti'sM 
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LejUghe'8-
sana-e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrø (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

If~ansk Fiskenætfabrik ~~ 
ru Gl. Strand 50. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestillillg. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse pall. dell nordiske Udstilling 1888. 

RoJigoret ø.f cand. mag. R. PQ88elt. - Trykt hos Ti'ra'lltz CAristtreu. København. 



Nr. 20. t9. Maj. t892. 

::Me<!U.ex:::a.sbJ..&det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Franb/Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr.-Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I.ndhold; Om Aaleg"".dlrøttoll. - lo'." KaUlmd
borgfjord. - Fiskorihe.etninger. - Bekendtgørelse,'. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er anbent fra 9-11. Redak
tØrell af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svallholmsvl.lj 10, 'l. S. 

Modelsamlingen, Skt. Atmæplaus 10 St. 
o. G., el' aaben Lørdag og Søuuag 11-2. 

Om Aalegaardsretten. 
Af P. Yillumsen. 

(Slutning.) 

Min højtærede Modstander siger, 
at et Aalestade er ikkp Pladsen, men 
Redskabet, eller iaU Fald ikke 
Pladsen alene, og han anfører en 
anden lige højtæret Forfatters Ord' 
for, at Udtrykket gælder ogsaa Rell
skaberne .• Jl'g lllaa redhlivend<; med 
:lI Agtf'ls<> for d'Hrr.s Ord hæv<le, 
at ikke et elleste ,""'ted i Fort Land 
kaldes I'n Aaleruse eller en Aaleguard 
fOl: et AaIestadp, Man kn,ll v(>l tale 
om at fiske Aal pau Stadet, men 
ikke med Stadet, og Hl', Assessurens 
Lignelse med Bistadet giver netop 
mig Ret. Et AllIestade er Pladsen 
med de AaI, der er paa den, et Bi
stade er Bihuset med Bierne saa
ledes er det almindeligt. Men man 

har ogsaa tomme Bistader, og llIall 

har Djerzons Bishuler og lindre, 
meden::> en Flok Bier aldrig heddpI' 
et. Stade det er kun Huset, dpI' 
hedder saa. Og m:lll har Aalestadel', 
hror Illall ingen Aul faar og derfor 
ingen Ruser sættet', det bliver dog 
et Stade alligevel. Og mml har 
"Stader" ved Gammelstrand i Køben
havn, hmr Fiskerkoner sidde og drive 
Fiskehandel, men ilian kalder ikke 
disse Koners Redskaber for Stader, 
det et' kun <leres Plads. Og lige saa 
lidt som man regner disse Koners 
Redskaber; Kurve og Kætsere, Bis
mer og Balljer, med til deres Stader, 
og lige saa lidt tWIll Biavlerpns Red
skaber: hans Pibe, hans Krukker, hans 
U dsIyngningsmaskiner os\'. høre llwd 
til hans Bistader, lige saa lidt høre de 
RedsklLber. Piskprl'll bruger til Aale
fangst, med til bans Stade, det el' 
ell Mist'orstaaelse af Ordet. J eg kali 
desuden henvise min højtærede Mod
pllxt til aJle de Skøder og lllldt,(' 

Dokumenter af lignende Art, hvori 
Stader omtales; intet Sted have Red
skn hN' været regnede llled under dette 
Begreh. 

Hr. Højesteretsassessol'en dpip!, 
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ikke min :Melling~ at Grundejerne 
have faaet Aalegaanlsretten af Hen-' 
syn til de Ulemper, Aalegaardsfiske
riet voldte deres Grund. H ans Mening 
er, om jeg ikke tager fejl, at Bestem
melsen i D. r.. 5~1O-43 er kommen 
ind i Loven som noget, der nu en 
Gang var Sædvane; men deri Imn jeg 
ikke være enig med ham. Maaske 
tager jeg fejl, men jeg el' altid af 
den Mening, at vore TJovgivere, haade 
de gamle og de nye, have en rimelig 
Grund, naal' de lave en I,ov, og jeg 
kan slet ikke trn, at IJomrtiklen fra 
1683 hlev tit fordi Gru 11<1 ejerne tid
ligere havde }'iske'l'etteu. Da, lIU min 
højtærede J\fodplll't splv iugen hedre 
Grund har kunnet finde, vil jeg tillndp 
mig a,t tro, nt jeg har Rpt, og jeg 
hest yrkes hpri ved at kast!" et Blik 
paa ]'o1'holdelle, som de vare, da Lov
besteIlllll e Isen frPJl1 kOlli. 

Tidligere val' d~t den myndige Adel, 
baade den verdslige og den gl>jstlige, 
der foreskrev K(lllgen 1,O\:ene, baade 
ved HaandfæstuingPl'Jle og paa anden 
~faade, Hr. Højesteretsa.ssessoren an
fører ogsaa selv pt EksPlllpel herpaa 

Side 90 i Kristian den 2dpns 
Haandf<estning. Man ved jo ogsaa,. 
hvordan dpt gik denIle K{lllge~ da 
han l'1Igptle uklar med AdPleJl~ og 
Illall ved jo !)gsaa, at Kristian d. 4lll' 
hitt!'rt br~klag!'r sig OH'I' A dpieIIs 
Enevælde. l\[en saa kOlli i J 660 
Kong!'n m'PH p:m og fik Enf'mlds~ 

magten; DanIllark blevet Anprign, 
og Ar\elens :Magt ml' hrudt. Bejstlig
hedens var jo ligesaa, og "J(ongPll 
og den menige lIand" 8kulo<> UH huvp 
den Magt, hvorefter dp saalængn 
h:l,vtle sukket. Statskassen ViLr tom, 
der maatte skrabes SlLmlllen fra all<> 
Kanter for at holde det nogenlunde 
gaaende; baade de tidligere Kloster-

gaarde og 1,enene mil,atte lIU hjælpe 
paa Statens Finanser. Under disse 
Forhold fremkom Kristian d. 5tes 
Danske Lov. Den var den første Loy 
for hele Landet, den skuldl-'hjælpe 
til et skaffe Kronen Glans og Magt, 
den skulde skaffe Statskassen Penge, 
og den skulde gøre sit til at holde 
Adelen i Tømme, tildels ved Støtte 
fra det øvrige Folk, "den menige 
lVIaml" . 

Kan man nu for Alvor tro, at 
I,oven, nu da de gamle Sædvaner 
hleve kastede overhord, lod Grund
ejerne - Adelen - beholde Aale
gaardsretten uden anden Grund, enu 
at de tidligere havde havt den? 
næppe! 

Vi se da ogsaa., at Udtrykket i 
Kristian r\. 2dE'IlS Haandfæstning, at 
Danmarks RigE's Raad og Adel skuldn 
nyde frit FiskPri for deres egen Grund 
og særlig Aalegaa.rdsret, blev ind
skrænket til Aalegaardsret alene, 
IlI'orimod "frit Fiskeri" hlev strøget, 
og lilan tør vjst heraf ligefrem slutte~ 
at Lovgiveren, har havt meget godt 
øjnene aablle for, hvad han gjorde. 
Til Aalegnardsmonopolet .lmyttE'des 
der da ogsaa en JllE'get vigtig Bestem
melse: )) undtagen i de Fjorde, hvor 
KongE'lI og den menige Mand haver 
Rk:u!p af." LovgivE'ren vidste, at Aale
gllarde. SOIll (le rIengallg kendtes og 
brugtes. llIerl deres store Apparat af 
'røllllllel'HPrk Ol! af Sten, der op
S1l lIlledes pll a Stramlhl'edden og blevE' 
liggl'IH\P iDYlIgpr, lIllal' Tmnmer
I'an'ket aUI'l' togps {l}l~ med dE'n nød
velldig!' Færdsel over Land, idet de 
t'HgtE'dl's u<l1>1I Raad, at :tlt dette var 
en saa stor lJleml)e for Kystens Ejer, 
n.i til Aalegaarde, der stode op til 
hans egen Grund, skulde han have 
Eneret, og saa fik han den; havde 



d~tte Forhold ikke været~ havue efter 
al Rimelighed Aalegaardsl'ettell van
tlrot samme Vej som det. "fri Fiskeri". 
For at imidlertid Adelen ikke skulde 
rose for meget af Gildet Illaaske 
ogsaa for at vise Borgerfolket., at 
Kongen stod paa dets Ret kOlli 
Eftersætningen: undb1.gcn i dl:' Ji'jorde 
o. s. v. 

Der har været stærk Tvhl Olll~ 

hvorledes denne Sætning skulde for
staas, den om "Kongen og deumenige 
Mand". Hr. Højesteretsassessor MOlL
rier hal' i et for en Del Aar siden 
udkolllmen meget belærende Skrift 
om Danmarks Fiskerilovgimiug frem
sat dell Anskllehm, at "Kollgell og 
dell menige Manu" skilide betyd~ 

\'ort lluværende Begreb ,,8tatell" ~ 
at altsaa Sætl1ingtlll: ,,\l1Itltagtm i de 
Fjorde, hvur Kougen og den Illeuige 
:\fand hav!'l' Skade af:' skulde i vurp 
Dage omtrellt lwdde: "hvor det ikkl' 
strider mud det almindelige hedste" 
- f. J<Jks. Sejladsen. AmIn> frem
ragende l~etslærde hal' jeg hørt at 
betegne Sætningen som uforstaadig, 
men jeg kan, Illed al Agtelse fol' disse 
Herrers Kompetellce, ikke give dem 
Ret; jeg tror, at Sætninge!) hverken 
er uforstaaelig eller hetyder Stateu. 
Den betyder siu,lpelthen dpL SOIll 

Ordene sige: "Kougen ug dlHl menige 
.l\tIand:', den betyder, at i de Fjorde, 
hvor Grundejerues Adelens-
Aalegaal'de vare til Skade for KOllgeu . 
eller den lllellige Mand, Iler galdt 
Aalegaardslllollopolet ikke. 'L'il Støtte 
for denne min Opfattelse tjener, at 
allerede Kristian d. 3die bruger Ud-' 
trykket "Kongen og den menige 
Mand". Paa hans Tid kunde det da, 
ikke betyde "Staten"; thi den største 
Magt i Staten laa dengang ikke hos 
Kongen og endnu mindre hos den 

menige 1\1 and, Jllen hos Adel 'Jg Gejst
lighed; TI rltrykket vidner kun om, at 
Kongen har følt sig under Aaget 
ligesom den menige Mand og i ham 
saa sill Lidelsesfælle. 

Men mali sammenligne nu med 
foranstaaende Prelllstilling den sall,
kaldte Lerclwll borgdolll, hvorHøjestf'
ret tvang to menige Ji'iskere til un'dt>r 
daglig Mu-lkt at flytte deres Rust'r 
bort fra det dybe Vand ude i Store
baM, fordi Hrevskabet lJ8rchenbnl'g 
havde Ret til at "nyde Aalegåardl' 
for S111 egen Grund" , og man vil 
lllauske erkende, at deHne Dom ikk(\ 
ga1ls!.P el' i hin gamle Ilovartikels 
AUlld. 

D. L. ~'j ,10---43 er jo imidlertid 
død og borte, og SOIll deus nuværellde 
Repræsellta,lIt huve vi Fiskerilovens 
§ :l. 0111 donne mener nu Hr. As'ses
sorell liwd Bpstemthed, at den ikke 
har havt: til Hellsigt at indskrænke 
Aulegaunlsretteu, sa.aledes SOHl den 
bIer fortolket 7. Maj 1 H7 3; men dette 
kan' jeg ikke fors tau. Højesterets
d01ll1lJeli. .tf hin DatlUll slog jo dog 
fast, at Rmwrne ude pau Dybet, som 
efter Hr. A;;;;es:;o!'t'llS egen Porklaring 
dog i alle }\f:wder maatte kaldes "frit
staaende", da. de ikke stod e i For
bindelse med en Aalegaurd eller et 
"Ailll~:-;tade", s!;uhle borttages pau 
(huml a.f Anl!'gaanbl'ettell. Fiskeri
loren sigel' d(~l'illlod~ at "fritstaaende': 
Aa.lel'user Illall bruges af enhver. 
ogsa.» . udfor :tlldeu Mands Grund. 
Haa!' han seh' ingen Aalegaurd eller 
Aalmuser hal' ude, - el' AulegaardR
retten da ikke derred hleven ind~ 

skræHket? 
Og uaar Aalegaard:;retteu udfor 

. ell Kyst tidligere kunde hortkøhes 
fra den Ejendom. den tilhørte; men 
Fiskel:iloven lIU siger, at denne Ret 



ikke maa skllles frn, den tilstødende 
Grund, er sn,a Aalegaardsretten ikkø 
atter blevet indskrænket? 
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Fiskerilorens Udtryk "fritstaaende 
Aaleruser" kOJllmer Hr. Højestel et.s
llssessoren let over; jeg vilde ønske, 
jeg kunde gøre ligesalL Hall siger, 
at det er de Ruser, der ikke staa i 
Forbindelse med en An,legaard eller 
et "Aalestade" , der ere fritshtaende, 
og det kan jo være muligt, at Rigs
dagen hM' ment dette, Illell jeg tror, 
at i saa Fald er Udtrykket netop 
uheldigt og mere uforstaaeligt pnd 
før. Et Aalestade er nu engang intet 
Redskab, og med dette kan altsaa 
ingen Ruser staa ;,i Forbindelse". Af 
An,legaarde er her forholdsvis fau; 
skal saa alle de Hundreder ja 
Tusinder af andre Ruser, der 
altsaa hverken stan i Forbindelse med 
en Aalegaard eller et "Aalestade" , 
kaldes fritstan,ende? Man har spurgt 
mig om Betydningen af dette Ol-d, 
lilan h:1r spurgt, om det rar de løse, 
Rusol', der kaldtes snaledes, Klod!:>
ruser, !{llubruser, um det rar delll~ 

der stode ved L:tnd, dIer dem, der 
stode langt ude fri af Kysten, om 
det I1lflaskp kun var de suakaldte 
Kasteruser - ja, lHalt ha.r spurgt, 
om en Ruse var fritstaaemt,. <1('1', 
hvor lIlau frit han!u LO\' at sætte 
den, eller der, hvor lilaH selv tog sig 
den Frihed. 

Hr. Højestel'etsassessoren mell~r, 

at Grundejernes velerlm'rrede Rettig
hed ligesaa lidt knn ophæves uden 
Ekspropriatiun SOIU en andelI Ejen
dom. Om jeg ikke husker fejl, ha.vde 
dog Mølleejerne her i Landet en 
velerh renet Eneret til at formale 
Kornet, men denne Eneret bIer nok 
ophævet ved Lov -- jeg mindes ikke, 
at Skaden blev vurderet og heller 

ikke, at Møllerne tik nogen Erstat
ni~g. 

J eg beklager, at min højtærede 
Modstander kalder min Bemærkning 
om de svenske Fiskere i Øresund et 
Skræmmebillede og mener, at man 
ikke vil bryde sig derom. Jeg tillader 
mig nu n,t mene, at vi ikke have 
Raad til at give noget bort til de 
fremmede, ~Lt det ikke alene er uklogt, 
lIlen upatriotisk at tage fra vore egne 
og give det til dem. 

Den Trøst, Hr. Assessoren giver, 
at de danske Fiskere jo kunne være 
først paa Pladsen, da de ere nærmest 
vod den, er nu ingenting værd, hvad 
enhver Aaletisker ved - mUlI kan 
jo sætte Ruser ud lige foran den 
førstes hver Aften og tage dem bort 
hver MOI'gen inden Dag, om man 
vil, - lIlen den Trøstegrund lyder 
underlig netop i min højtærede Mod
standers Mund. Hvorfor da skrive 
lange Artikler fol' at forsvare Grund
ejernes Anlegaardsret? De behøve 
den jo slet ikke, "de kan jo være 
først paa. Pladsen, de ere jo nærmest 
ved den". 

Maa jeg fralægge mig Skylden for 
at ville hal"e Aalegaardsretten ow 
hævet og at ville ha ve, "at alt skal" 
være frit". J eg respekterer enhver!:> 
Rettigheder, og jeg tror ikke, at vort 
Fiskeri fremmes ved en Frihed, der 
ikke er andet end maskeret Lovløshed. 
Men jeg skrev den af Hr. Højeste
retsassessoren kritiserede Artikel for 
at pege paa deu uheldige § 3 i Fi
skeriloveu, med dens lad mig sige 
tanket unge Affattelse: først Fiskeriet 
lIIed Aalestader, saa de fritstaaende 
Euser og (!erpaa den Skade, ingen 
var sat til at bedømme og som heller 
ingen kunde bedømme. Jeg mener 
ikke, at Grundejernes Ret til Aale-



gaarde sklll ophæves, men heller ikke, 
at den hør udvides paa den Maade, 
som sket er, og jeg tror at havp 
paavist, at er man først konlllwn saa 
vidt, at man kalder en An lel'Use for 
en A alegaard og giver c!Pll dOllues 
Eneret, saa ere vi paa Veje til at 
faa "alt omkalfatret" og faa dot kal
fatret meget daarligt. 

Fra Kallundborgfjord. 
Smaameddclelser af Fiskerifot{cd N. Møller. . 

For 50-60 A:tr tilbage ml' .Fiske
riet her paa Kysten meget langt til
bage, lilan kendte her ikke andre 
Redskaber end Kroge og Bun<lgal'll; 
i Aaret 1830 kOllI 11('1' til Byen en 
Fisker fm Helsingør; han hragte 
med sig nogle Torskegal'll, og da de 
fiskede udmærht, varede det ikke 
længe, førend vore egne Fiskere ga re 
sig til at binde og bruge saadaulle 
Garn. Til Garnene anvendtes den 
Gang den bedste Hør, og til hver J olle 
med to Mand hørte gerne fire Garn, 
hvormed der kunde faas 10-15 
Snese Rødspætter foruden Pli Del 
Ising og Skruhber, som dog atter 
bleve kastede wl. Rødspætten ml' 

mager, fordi der ikke ml' Næring 
nok til (le mange Fisk; den kostede 
da heller ikke lllere ond ea. 6 Skil
ling Snesen. 

Fire Fiskere her paa Fjorden ejede 
I to Buudgarn. I godt Vejr fik vi 

Drenge I~ov til at være med ved Røgt
ningen, som ikke gik for sig uclpn 
gentagne Henvendelser til 01- og 
Bl'ændevinsflasken, og som næsten 
altid bragte et stort Udbytte af Torsk 
og andre Fiskesol'tel'. Ved den første 
Røgtning af Garnene, som fandt Sted 

221 

før Solnedgang, hlore Fiskene simpplt
hen kasted" i Land paa en Losseplads, 
h\"or saa fattige HnsmandskOlwr hen
tedp sig en Kunfnld Fisk, medens 
Restpn lile\' solgt i Læssevis for 2 
Rdl. Lmsset og kort op paa Mar
ket'lle som Gødning. Efter <ll'll første 
Røgt.ning styrkPde Fiskpl'lI(, sig yed 
Pli Bid Mad og en Taar 01 og Brænde
vin, og saa tog lilaH fat paa en frisk 
ligesom SoleIl var ved at gaa ned. 
Hvad der nu var i Bundgarnene, 
Sild og anden Fisk, toges hjelll llled 
og. dækkedes N :ttten over af et Sejl; 
OIll J\forgellen kOlli en 3-4 gamIn 
Koner fra Fattiggaanlpn hver med 
to TræspalIde i et Aag oyer Skul
dm'en, fik Spandene (rldte med Sild 
og Torsk og indtog saa deres faste 
Stader oppe i Byen, hvor Borgere 
og Bonder san, gjorde den's Indkøb j 
(lesudell var dpI' nogle SmaahandeIs
foll\:. SOlU trill~de FiskelI runut til 
l .. andboerne pall deres Hjulhøre, lige
soin endelig vi Dn'nge lob om i 
Byen med vore Trug med Fisk. 
Sildens Pris ml' 4 il 6 Skilling Olen, 
Torsken kostede 12 iL 16 Skilling 
Snesen. 

Torsken hlev desnden saltet I;'ller 
lavet til Klipfisk j Sil(lene saltede lllan 

·6-8 'l'imer, tog dem derpaa op af 
Lagen) skar dem op i Bugen og tral{ 
dem paa Snore, del' hlen~ stukne 
gennem øjnene. "l\1an anhragte dem 
derefter i lange Rækker llllder T:tg
skægget, hvor Solen kunde skinne 
pan dem, medens de vare skærmede 
mod Regn og Dug, der vilde gøre 
dem harske og gule. N aar man saft 
vilde bruge dem, tog lllan dem neel og 
skar dem i tynde Skiver til Smørl'l'
brødspaalæg. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den Hidp ::\Iaj 
] 8Hi. { Løbet af sidste Uge 
lmn) Fiskeriforholdenc betydeligt for
bedret sig og vore ihærdige Fiskere 
have atter tildels kUlInet indvinde 
det Tab, SOUl de foregaaende Ugers 
uheldige Fh;keri ha\'e forvol!)t dem. 
}i'fJrst i Ugen var ikkun en Kutter 
1>::t<.i :F'angstplads lUlfor Vestkysten, 
d('Il lmvde ret godt Fiske lllen lIwatte 
p<.ilt Grund af Beskadigelse <.if Damp
spillet, nærmest foranlediget af det 
Imarde Vejrlig, søge :Frederikshavns 
Ham for at reparere. l Mandags 
og 'L'irsdags afgik største Parten af 
vore Kuttere til Vestkysten og først 
i Gaar (Søndag) vendte de tilbage; 
hanle vi ikke faaet en stærk Vesten
storm, vare llIange sikkert. blevne, 
hvor !le rare, da Fangsten let kunde 
,Lf'sættes }Jall Fiskepladsen til de 
mange derværende Kvaser. Fiskeriet 
har været jævnt godt om end ikke 
san'lig rigt, de:,;værre have enkelte 
Kuttere været særlig uheldige og kun 
f::taet et ringe Antal Snese E'isk, det 
almindelige har været ca. 100 Snese 
pr. Kutter. Fallgsten har givet et 
forholdsvis stort pekuniært Udbytte, 
idet Fisken ha~ været meget stor og 
vægtig, hvilket dog for en Del kom
mer af, at der hal' været ikke saa 
faa af de saakaldte "Hanser" imel
lem Rødspætterne (Hanser kaldes en 
Afart af R., de ere for det meste 
større og have betydeligt større Ho
.. eder end R. men ere tyndere i 
Kroppen og i det hele taget af grovere 
Kvalitet). Fisken har vejet fra 20 
-55 Pd. Snesen og ere betalte med 
fra 3--6 Kr. pr. Snes paa Fiskeplads 
af Kvaser, her have de opnaaet be-

tydeligt højere Pris('r~ ca. 17 Øre pr. 
Pd., hvilket giver fra 4--fl Kr. pr. 
Snes. en Pris SOUl sikkert maa kaldes 
usædvanlig høj. En Del Kuttere 
have drevet Fiskeri paa Herthas Flak 
og der havt et ret godt Udbytte, 
Fltngsten er for største Delen afs,tt 
til Kvaser, }'isken har vejet fra 13 
-14 Pd. Snesen, betalt med fra 2-
.:d Kr. :d5 Øre pr. Snes. Enkelte have 
fisket pau Kobbergrunden Øst for 
Læsø Rødspætter af noget støn'(" 
Kmlitet, vejende fra 13-16 Pd. 
Snesen, betalte llled fra 2-21/ 2 Kl'. 
pl'. Snes, samt en ikke ringe Del 
Sletvar, betalte llled fra 12-15 0rp 
pr. Pd. De Kuttere som have drevet 
Fiskeri med Garn N ord for J .... æsø 
have desværre kun havt et meget 
ringe U dbytte i Forhold til de mange 
Redskaber, de have havt i Brug. 
Ved Inderkanten af J .... æsørende har 
der været rigeligt Fiskeri af ::lmaa 
Rød:spætter vejende fra B-IO Pd. 
Snesen, betalte llled fra 80 Øre-1 
Kr. 10 Øre pr. Snes. Hummer til
føres stadig fra Chri::ltialls~and, i denne 
U ge er der tilført ca. 2000 Stkr. 
Prisen er stabil ca. l Kr. pr. Pd. 
I Dag hersker der stor Travlhed heri 
det er atter blev en Fiskevejr og alle 
Kutterne skal hurtigst muligt ud igen, 
af hvilken Grund de blive forsynede 
med Vand, Proviant, Kul til Damp
spillene etc., hvad der foraarsager 
et ikke ringe Liv i Havnen. 

Fiskeriet i Ulfsund. Ka li e/w//J e, 
den 16. :Maj. Der har i hele April 
l\faaned vær<>t et meget rigt Silde
fiskeri i Ulfsund ; der har sikkert ikke 
i mange Aar været en saa stor Mængde 
Sild i Sundet SOllI netop i Aar. Flere 
Bundgarn have staaet hele Maaneden 
ud uden egentlig at have været røg
tede, der har nemlig uafbrudt været 



saa· mange Sild i dem, a,t }i'jskPme 
blot ha\'e taget op uf Garnene ll1ed 
Kætsere, saa mange Sild, som de 
have kunnet sælge. AfsætIlingPIl har 
været daarlig, og PrJ:.lPrne have været 
smaa. Der betaltes først paa, Maa
neden 50 Øre pr. 01, men SeHerl' 
hen kun 3U il 40 Øre af hen-ærende 
Opkøbere. 

N ogll' Gpdderuser ha ve været nd
Rutte, men Fiskeriet med dem og 
GeddefiRkel'iet i det hele har værpt 
smaat. 

Sogle Drivhaser gik ud først puu 
Muaneden og forRøgte at f::wge Aul 
og Rejer med Drivvod, ligeRolll diRse 
Forsøg senere erI' fortsatte, lllell 

Fiskeriet har til D<tto værl't :mma,t. 
formentlig pan Grund af det ust:1dige 
og mege~ kolde Vejr, det i April 
Maaned hal' været. 

Haandvodsfiskeriet vil Rikl<ert hlive 
begyndt i de første Dage aJ l\faj, hvili 
V ejr(>t bliver lidt mildt'l'p og lllPre 
roligt. Hvad Aal, der fanges, ere 
solgte til Firmaet FiRehhiilldh~r J nkob 
i Stettiu, Rom efter Kontrakt betaler 
for Drivvodsaal 28 Øre og for Haand
vodRflul 25 Ørp. alt pr. Pd. C. H. 

Køge Bugt, d. 10. :Maj. BUlldgarns
fiskeriet i Køge Bugt har i Slutningen 
af April og i Begyndeben af :Maj 
Maaned været drevet med ganske 
godt Held, idet Flertallet af Fiskerne 
daglig har havt en jævn god Fangst 
af Sild i deres Bundgarn. Derimod 
har det undertiden været lidt van
skeligt at faa afsat Fangsten til ell 
nogenlunde antagelig Pris, idet Mar
kedet i Københa,vn paa Grund af 
den store Tilførsel af Sild rundt 

'omkring fra som oftest har været 
overfyldt. Det er derfor hændet, at 
Fiskerne kun have opnaaet en Pris 
af 20 a 30 Øre pr. Ol i Køhenha\'ll, 
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hvorfor de fleste af dem ogsaa fore
trække selv at forhandle den i Hjem
egnen, hvorved de i Almindelighed 
have opnaaet 1'11 Pris af 80 il 100 
Øre pr. Ol. 

Rejefiskeriet 11ar ('ndnu ikk e ta gpl 

sin Begyndelse her i Bngti>n, derimod 
har Hornfisken i de sidste Dage be
gYIHlt at "isesig, lllBn Fangsten har 
dog endnu ikke været af videre Be
tydning. Hvis det milde Vejrlig, vi 
lIU hn ve fauet, imidlertid vil holde 
sig, vil dette forhaabentlig hringe 
forøget Liv i Fiskeriet. s. J. 

Sjællands Odde, d. 1. Maj. Det er 
især ved Oddens Kyst, at Stenbideren 
hvert Foraar er Genstand for en 
ivrig Fangst. Som oftest forekommer 
denne Fisk i stor Mængde ved disse 
Ky::;ter fm Millten eller Slutningen 
af Februar l\Iaaned til hen i Maj, 
og den fa liges da i de udsatte Rød
spættegaru, og i Aa1' har dette Fisker.i 
været særdeles godt og givet et langt 
stmTe Udhytte end i }i'jor..b'orhen 
blev den ved Odden fangede Sten
bitler for Størstedelel! solgt paa Hjem
stedet, men i de senere Aar el den 
ble\"e11 ført til København, da det 
har vist sig, at denne Fisk godt 
kunde finde Afsætning der. Prisen 
var først pan. Foraaret 35 It 50 Øre 
for Parret, men siden hen gik den 
ned til 10 il 20 Øre. J. 

Fejø, !lell l4de Maj 1892. Reje
fiskeriet her ved Øerne og Bandho'lm 
har hele Maanedeu været meget smaat 
ca. 1/2 Pot pr. Ruse' for N atten 
Rejerne RelHles til Københavll o~ 
Prisen el' eH" 1 KT. 

AnlefiRkeriet har forholdsvis lønnet 
hedre, ell god Aalestanger kan 

,stange 12--16 Pd. pr. Dag som sælges 
her paa Øen i.t 25 Øre pr. Pd. Ved 
Bandholm drives Aalefiskeriet mere 
llled Krog, hvilket Fiskeri ogsaa har 
lønnet sig godt. R. F. 



Bekendtgørelser. 

K ull!~~~I~~~~: ,1')I(;;IJ'r~'O;: Dansk KO~,~isSionshus ~~~~~~~l~:m~~~~eO~~~ 
i<] Kr. pl'. 100 Stk,'., I<'isk og Huunner. ycrillgsmidtlel for Fartøjer 
ha ve~ atter pau Lager. ••• og alt Træværk mod Vejrligets 

VI H HOLST'S Lud Wlg Grun, . Indflydelse anlJefe,les. Priserog 
L . I 78. Neuer Wall, Hambnr~ I Brugsanvisning sendes paaForlangende. 

Pile plantage og Kurvefabrik, modtager Sendinger til Forhandling Ad. Goecker, 
1 '11 l /7 K l' il St I Prompte Afreglling. D.msk Korre., Kjøbenhavn K H I f T II 5 '!.i. ,e 11 'VelA, Oi/}}. ~.. spond .. nc.. Prima Referencer, '. • er u ro ug. , 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H. KØSER=, 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktlser, Hambu't'g. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tord~nskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIe cer, Værke." og Tids
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds .. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

~~æ.sE!.5æ!.5iEl!..5~ 

Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, . 
GI. Strand 50. KJøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, l?laadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i lJedste Kvalitet fra Lager. 

. Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

5Hæ~~=~æ~H~æ~2~~~~~~~~~~ 

En Sejlkvase 
63/4 Tons drægtig er til Salgs hos Niels Olsen, Studslunde pr. Holbæk. 

Om ønskes kan medfølge en Aale- og en 'l.'orskedrivvod, som sammen med 

Kvasen sælges fol' 500 Kr. 

NB. Kan ogsaa bortbyttes mod Baade eller ~iskeredskaber af 

anden Slags. 

Ito,ligorci af cand. mag. R. POSflI'U. - Tryld hos P,'allf:: Ch,·isttrru. København. 
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Kedl.ex:c.sbl..adet udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lIs Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

:Indhold.: Oversigt over de bornholmske Fiske-
rier i 1891. }'i.keriet. Udvikling i Nakskov Fjord. 
- Fiskerlberetninger. - Bekendtgørel.er. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm. 
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak· 
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsv-ej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Anuæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Oversi~ over de bornholmske 
Fiskerier i 1891. 

Ved Toldkontrollør Stub, Neksø. 

Sildefiskeriet har ikke givet saa 
godt et Udbytte i Aaret 1891 som i 
1890, idet der i 1891 er fisket 14000 
Ol Sild mindre. Hertil kommer end
videre, at en stor Del af den i 1891 
fiskede Sild er Efteraarssild, som kun 
betaltes med 10 a 25 Øre pr. Ol. 
Her kunde bave været fisket langt 
mere Sild, dersom der blot havde 
været Afsætning paa den. Den Sild, 
der er udført til udenlandske Steder 
i fersk, saltet og røget Tilstand, er 
hovedsagelig Efteraarssild. 

Det vilde gavne vort Fiskeri over
ordentlig meget, dersom vi havde 
direkte Dampskibsforbindelsp Illed 
Tyskla.nd, men det gaar med det 

ligesom med saa meget andet her 
ovre, at vi Bornholmere skulle smukt 
lade os nøje meu de Smuler, der 
falde af Herrernes Bord. 

Brislingen, som er beslægtet med 
Silden, skal jeg ikke undlade kortelig 
at omtale. Det har vist sig, at der 
findes Masser af Brisling her under 
Bornholm. Man faar gennemgaaende 
6, 7 a 800 Stkr. pr. Garn. Et enkelt 
Garn hal' dog havt 3200 Stkr. Efter 
hvad man kan skønne, findes der 
rigeligst af den paa Sydøst- og Syd
landet af øen. Der er ingen Tvivl 
om, at kunde vi faa Konservesfabriker 
anlagte her ovre, saa vilde der her 
igennem kunne skaffes Fiskerne en 
Indtægt, som ikke blev saa ringe. 

De -svenske Fiskere have i det hel' 
omhandlede Aar næppe besøgt Øen 
i san store Mængder som Aaret forud. 
Hvad Sildefiskeriet angaar, da have 
de ilandbragt omtrent lige saa mange 
Ol som forrige Aar. Derimod ind
bragte de svenske Fiskere i 1891 
kun 655 Stkr. Laks imod 1170 Sth. 
i 1890. I 1891 have 6704 Stkr. 
svenske Baade besøgt Øen med en 
Hps:dning af ca. :&0000 Mand. 

l Juli Maaned var det største 



Antal svenske Baade her nnder 
Bornholm for at drive Fiskeri. Det 
højeste Antal svenske Baade paa en 
enkelt Dag i en af de bornholmske 
Havne var 55 Stkr. 

Tonk(!fislceriet har, som Oversigten 
udviser, givet et lloget mindre Ud
bytte j 1891 end Aaret forud, hvilket 
dels har sin Grund i, at Torsken 
her under Bornholm er til Stede i 
ringere Mængde nu end tidligere, dels 
at der ikke udfor Rønne er bleven 
fisket sall, meget efter den sidste Ef ter
aar paa Grund af, at flere :Baade, 
som ellers have drevet dette Fiskeri, 
toge fat paa Garnlaksefiskeriet. 
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Lcdcsefis7ceriet har heller ikke været 
sall, godt i 1891 som Aaret forud. 
Hertil I1laa dog føjes den Oplysning, 
at afvigte Vinter og Foraar var det 
daarligt med Laksefiskeriet, men der
imod har det været meget godt i 
November og December lVIaaneder 
saa vel som til Dato (medio Februar) 
paa de fleste Fiskepladser. I Som
merens Løb er ogsaa fisket en Del 
flere Smaalaks end i de senere Aar. 
Man har været Vidne til, at man 
fanger Ijaks pall, 2 Pd. og der un!)er 
og sælger dem til Familier i Byerne. 

Betegnelsen Garnlaks og Ørred i 
Oversigten forstaas saaledes, at det 
er Laks, som i det højeste vejer 8 
Pd. Denne Ilu,ks fiskes i Garn, S~lll 

sættes fast tæt inde ved I,and i 
Sommermaanederne. 

Ørredfiskeriet er nu sall, ubetydpligt, 
at det næppe er Omtale Vaml. Run 
skal det noteres, at de fangeR i 
Massevis, men V ægten er højst l Pd. 
eller der under. Ogsaa det skal 
noteres, at det ikke er Fisker,,·, som 
fange disse smaa Tingester. Y dor
ligere kan oplyses om dette Fiskeri, 
at en Person fangede 60 Ørred pall, 

et Øjeblik, men l, siger og skriver en, 
vejede kun l Pd., de 59 under l Pd. 
pr. Stk. Nogle vare store som Sild. 
Sælhunden holder som sædvanligt sin 
rige Høst blandt Laksene, men det 
maa man jo finde sig i, thi hidtil 
har man ikke været san, heldig at 
faa Midler i Hænde til at kunne 
gøre Forsøg paa at fange den i Garn; 
I dette Efteraar har den 'taget Laks 
fra de bornholmske Fiskere for mange 
mange Tusinde Kroner. 

Som vistnok bekendt har Inden
rigsministeriet tilstaaet Bornholms 
Fiskerforening 1000 Kr. til Forsøg 
med Nedlægning af Sild og Brisling, 
røgede og urøgede, i Olie samt tillige 
i Krydder. Ligeledes er der gjort 
Forsøg llled Torsk paa forskellige 
l\laader. 

Disse Forsøg foretoges afvigte 
Efteraar i Gudhjem hos Købmand 
Harald Jørgensen under Ledelse af 
Grosserer Ludt i København. Disse 
Forsøg ere, saa vidt man kan skønne, 
faldet tilfredsstillende ud, og Besty
relsen vil fremdeles arbejde videre 
med disse Forsøg, saafremt det kan 
lykkes den at faa Midler bevilgede 
hertil. 

Den Sild, del' blev anvendt ved 
Forsøgene sidste Efteraar~ var Ef ter
attl"ssild, som ikke egner sig hverken 
for Saltning eller Røgning, da den 
er for mager. Nu denne Gang vil 
man derimod anvende Sommersild, 
der er fisket i Juli Maaned, hvilket 
er den bedste Aarstid, saafremt Vin
tpren ikke har været for stræng. 

Sluttelig kun dette, at det der 
mangler vore Fiskere er Drifts
kapital j thi i Vinter, hvor der har 
været godt med I~aks, har flere af 
dem ikke kunnet faa Redskaber ud, 
fordi ingen vilde betro dem nogen, 



Oversigt over Fa.ngsten og Udførselen a.f de forskellige Fiskearter ved de bornholmske Fiskepladser 1891. 

Sild 

Stedets Navn Faag.t afl Fangst afl Torski Stor 
t;glle øvmke Laks 
Flikere Fiskere 

Garn- Udførsel til indenlandske Steder Udførsel til uden!. Steder 
laks -

~ W -Ørred røget 

Ol 

Anmærkning 

Rønue (N.mbaa). 
Rønne (8øadreHan) 
fil RUllG er indbragt af 

" 1283 53 " " 

Desuden er fisket ror Rønne 1089 Pd. 
Aal og 80 Pd. Gedder. 

aveuke Fiakere . 
Arnager ... . 
Hasle .... . 

22900 " 655 
.. 4036 138 

4630 1400 56 l 
Hellig'peder . 
TejIkaas. 
Vang ... 
Sandvig. 

., 600 200
f 6683" 686

1 

211 
2184" 450 16 
2000 130 150 2701 

Allinge. 5974 21059
1 

4001 137 t
f 9500

1 

M 1000 678 

'\1139090; : Ii ," I Røstad .. 
Svaneke. 
Aarsdale . 
Listeu .. 
Bobhavll 
Y1Jlla~ted 
Saltuna , 
Neksø .. 
8nogebæk ... 
IIækkeae i Pedersker. 

270001 
23400 
17000 
4000 
2000 
1000 

14840 
51'60 
7000 

r 1891. . ... ;123419 
- 1890 ..... 24811 

Ved Christiansø I 
Cl' fisket i 1891 29280 

- 1890 . 21800 

" 
11400 200 

210001 6000\ 1000 
4500 655 

" 2000, 299 
" 20001 2 

" 4001 2 i 

" 700 " 
1400

1

16800 1253 1 

" 12001 3~6! 
" I 3400( 4~i 

837191 736131 8191 
85900 88702 8882 

" I 4240
1' 1731 

" 6500 1527 

" 
" 
" 
" 

" 
250 
320 
270 

230 l 205 
300 
95

1 56~ 
200\ 
2261 
350 

3067 
1422 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

18 

50 

" 
" 

" 

250 

" 

er fisket !:l8 
Snese :Butter og 269 
Ved Halle er fisket 200 Pd. Aal. 
Helligpeder 30 Snese Botter. 

udført fra Gudhjem 2000 
samt fi_ket 111 Ol Brisliug. 

9900 l) Desuden llaT svenske ll'iskere illdhragt 

I 
~ Laks. 

f Desuden er indbragt 
150 II bornholmske Fiskere 

og af svenske i"liekere 42 
l egne Fiskere indbr~gt 165 

318501 86221--" 110 1151191' 1478 18560 68 10300 i -

41650 11613 778 120 14474 44 8380 126 6993 

End videre er fisket 30 Ol Brisling og 
38001" " "I M " " 300 "II' dræbt 20 Sælhunde. 

" M » » " » n 1:1 " 

t>!) 
I>:) 
-l 



og Penge, til at betale dem med 
havde de ikke. 

Neksø i Februm' 1892, 

Fiskeriets Udvikling i 
Nakskov Fjord i Løbet af de 

sidste 30 Aar. 
Al' ]<'isker N. P. Pedersen, Sandby, 
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Efterfølgende Oversigt er væsent
ligst udarbejdet efter egne Optegnel
ser; den tør derfor næppe gøre Reg
ning paa at være fuldt ud oplysende 
i alle Retninger, hvorfor ærede I .. æ
sere bedes 11llvende en skaansom 
KrItik. 

I Aaret 1860 var der i Nakskov 
2 Joller, som dreve Krogfiskeri, paa 
Langø fandtes ca. 12 Joller, der 
gave sig af med Nedgarnsfiskeri og 
Aalestangning, fra Lindeise cIre\' 3 
J oller Nedgarnsfiskeri, og fra Slet næs 
drev 5 Joller N edgarnsfisk~ri, Krog
fiskeri og Aalestanglling, og til hver 
Jolle hørte en a to .Manel. Det gjaldt 
dengang først og fremmest om at 
komme tidlig ud og tidlig hjem for 
at faa Fangsten til Nakskov dIer ud 
paa Landet og afsat der. Redska
berne, som sattes OlU Aftenen, bleve 
derfor trukne henad KI. 2, ofh'st paa 
fastende Hjærte, og Afsætningen gik 
til paa den primitive Maade, at hver 
Mand tog sin Kurv paa Nakken og 
falbød Varerne fru. Dør til Dør. Der 
kunde dened tjenes en Dagleje paa 
2, 4 a 5 Mk. 

Fiskeriets Gang Aaret rundt var 
omtrent følgende: }'ra Nytaar til 
hen i Marts .Maaned sysselsatte man 
sig mest med Aalestangeri; under 
Isforhold kunde man ofte tælle langt 

over 100 Stangere, Fiskere, Sømænd 
og arbejdsløse Landarbejdere mellem 
hverandre, som, om de end ikke havde 
noget Udbytte i Penge af Arbejdet, 
dog skaffede sig en Del Aal til Hus
holdningen. 

I Marts Maaned, om Vinteren ellers 
tillod det, begyndte man at sætte 
Torskegarn, hver Mand to il, tre, 
hvorved man kunde faa 2 il, 3 op til 
5 Snese Torsk, der hetaltes med en, 

'højst to Skilling pr. Torsk. Sidst i 
April eller først i .Maj tog man fat 
paa "Hovedfiskeriet" , Hornfiskefang
sten, der for hver .Mand med 4 å 5 
Garn almindelig gav 2 å ;} Snese, 
paa bedre Dage 7 il, 8 Snese. Horn
fisken betaltes i Begyndelsen af 
Fangstperioden med 2 il, 3 Sko pr. 
Fisk, Senere sank Prisen til 1 Sk., 
og Jj'iskeriet varede oftest en .Maaneds
tid. hvorefter man satte Flyndergarn. 
To å tre Garn pr . .Mand gav fire å 
fem Snese om Dagen, }'isken betaltes 
med 1 Sko pr. Stk., og Fiskeriet 
dreves lige til September Maaned. 
Fra 1857 til 1863 fangedes fra Marts 
til Maj .Maaned tillige en ret be-· 
tydelig Mængde Rødspætter, ofte en 
6~ 7 Snese i et alm. Rødspættegarn, 
der anvendtes paa ca. 1 Alen Vand. 
Den store }'angst medførte den 
Ulempe, at det var vanskeligt at 
komme af med Fisken, ligesom Prisen 
naturligvis trykkedes meget, 2 Sko 
var god Pris for en Rødspætte, oftest 
opnaaedes kun 1 Sk.; vi havde jo 
dengang ingen Opkøbere. Rødspæt
terne kom ganske pludseligt og for
svandt igen pludseligt, og efter 1863 
saas den i lang Tid kun ganske 
enkeltvis i Fjorden. 

Garnn.skeriet om Efteraaret, fra 
September til henimod Jul, var baseret 
paa Torsk. I 



Kroge anvendtes Aaret rundt, naar 
Isen ikke var til Hinder; om Som
meren sattes Aalekroge, Foraar, 
Efteraar og Vinter Torskekroge ; der 
benyttedes" sjælden mere end 300 
Kroge pr. Mand - Nakskovfiskerne 
brugte dog det dobbelte Antal - og 
Antallet af Fisk blev gerne et Pal' 
Snese Torsk og 5 il, 6 Lpd. Aal pr. 
100 Kroge. Prisen var 4-6 Sko pr. 
Pd. for Aal, hvoraf der gik 5 il 6 
Pd. paa Snesen; en øvet Stanger 
kunde skaffe sig 5 a. 7 Snese om 
Dagen og om Sommeren i rigtig stille 
Vejr kunde en øvet Fisker sIa a 12 
a 16 Snese Aal paa Skred" pau en 
enkelt Dag, men saa lmeb det jo 
paa den anden Side med Afsætningen. 

Fiskeriredskabernes Værdi paa den 
Tid var ikke stor; .Jollerne, gamle 
Skibsjoller, enkelte norske .f olIer og 
nogle faa hjemmebyggede kunde kun 
takseres til 10 il, 60 Rigsdaler Stk., 
Garnenes Værdi val' fra 3-5 Rd. 
og 100 Kroge stode i 1 Rd. Garnene 
lavedes de lange Vinteraftener af 
hjemmespundet Hamp og Hør. 

U dbyttet af Fiskerierne var ogsaa 
ringe; nærmest vel et Par Hundrede 
Rigsdaler til hver Familie, saa store 
Udgifter til Redskabernes Forbedring 
kunde man ikke tillade sig. 

Bundgarnsfiskeriet var den Gang 
meget ubetydeligt; ved Albuen be
nyttedes 3 saadanne til Silde- og 
Hornfiskfungst i April og Maj, enkelte 
andre Steder forsøgtes Bnndgarns
fiskeri ogsaa med forskelligt Held, 
men endnu i 1870 var der i hele 
Fjorden kun 8 Bundgarn, "forfærdigede 
af meget svært, enkelt spundet Ham
pegarn; de var temmelig store og 
kostede 5 a 600 Rd. Stykket. 

Til Sildefiskeri benyttedes 2 Baade 
ved Nakskov, l" ved Lindeise, 1 ved 
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Sletnæs og 3 ved Albu; der benyt
nyttodes til dette Fiskeri 20 It 30 
Garn, hver Illed en Længde af 12-
15" Favne. Det var dengang Skik 
kun at gaa ud efter Sild, naar Vinden 
var ren vestlig eller ren østlig, da 
man ikke mente, der val' Sild, naar 
Vinden stod paa langs af Bæltot, 
men Fiskeriet gav godt Udbytte, da 
der ikke var for mange om det, og 
Afsætningen var fhv. let og Prisen 
fhv. høj - l Rd. Olen for Ef ter
aarssild, fordi det paa VestIolland 
var Brug i alle Familier at tage en 
kogt Sild til Frokost. Det Mundheld 
gik, at en Gaas og en Ol Sild kunde 
gaa lige op med hinanden. Nu er 
det anderledes. 

Fra 1860-1870 gik ]'iskeriet nu 
sau smaat fremad; der anskaffedes 
nogle flere Joller med Garn og Kroge, 
enkelte BæItsbaade og nogle Bund
garn; ] 868 kf)m den første Damp
jolle til Sletnæs fra I .. ohals og uagtet 
der, navnlig af ældre Fiskere, blev 
set skævt til denne Nyhed, viste den 
snart sin Overlegenhed, navnlig fordi 
Fisken, i hvert Fald Torsk og Flad
fisk, kunde holdes levende, og derved 
hlev mere afsættelig. Samme Aar 
forsøgtes llled afgjort Held fra sidst 
i Oktober til hen imod Jul ved Slet
næs Illed et Par Torskeruser af større 
Dimensioner, 4 Favne lange med 5 
Favne lange Arme, som gav 2-3UO 
Torsk hver Nat; og ved den Tid 
begyndte ogsaa Kvaser at opkøbe 
Torsk til eIl Pris af 2-5 Mk. om 
]'oraaret og 5-10 Mk. om INter
aaret pr. 100 Torsk. 

1870 fandtes paa hele Fjorden 20 
Bæltsbaade med Garn til Værdi ca. 
1000 Kr. Stk. og 8 Bundgarn til 
8000 Kr.; af J oUer var her nu ca. 
40, hver vel 150 Kr. værd og ca. 30 



Torskernser il, 10 Kr. N edgarns- og 
Kroge-Værdi var kun værd henved 
1000 Kr. 

Fra Aaret 187 O tog Fiskeriet svært 
til, idet flere og flere kastode sig over 
det, og Omsætningsforholdene bedrede 
sig betydeligt. Bundgarnenes Antal 
blev omtrent fordoblet pM et Pal' 
Aar, da der i den Tid var mange 
Hornfisk, hvoraf de fleste gik til 
Tyskland i Dæksbaade, til Kiel, 
Eckernførde, Flensborg eller Sønder
borg, ligesom Vinden faldt til, eller 
til København, naar Vinden var god 
den Vej; en Del Fisk blev ogsaa 
afsendt pr. Damper til sidste Plads, 
vi havde nemlig nu faaet ugentlig 
direkte Dampskibsforbindelse med 
København. Ogsaa Torskerusernes 
Tal tog rask til, da der nu stadig 
kom K vaser til at modtage Fiskene; 
et Par Kvaser hørte nu hjemme her, 
en paa Albuen fra 1870, en i Lin
delse 1871 og en iSletnæs 1873. 
Hvad der ogsaå havde en væsentlig 
Indflydelse paa Fiskeriets Udvikling 
"ar den Omstændighed, at en Køb
mand i Nakskov begyndte at give 
Fiskerne Kredit paa Garn til Red
skaberne; derved kunde de jo straks 
om Foraaret begynde at tjene nogle 
Penge med Redskaberne, til de skulde 
betale dem; samtidig gik man over 
fra Hampegarn til at bruge Bomulds
garn i Ruser og Bundgarn, hvorved 
der sparedes en Del, skønt paa den 
Tid en Pakke Bomuldsgarn paa 10 
eng. Pund kostede 7,8 Rigsdaler, 
mens det nu købes for 8-9 Kr. 
Ved den Tid begyndte man fremdeles 
at bruge Dl'ivkvaser med Aalevod, 
som fra først af altid var tysk Ejen
dom, skønt en dansk Mand var anført 
som Skipper eller Ejer, saa længe 
Fiskeriet varede; men naar det hørte 
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op om Efteraaret, saa forsvandt baade 
Kvase og Indtægt og gik til Tysk
land. Senere hen i halvfjerdserne 
kom her en Del jyske Haandvods
fiskere, som ogsaa fiskede rigtig godt, 
hvilket førte til, at enkelte her paa 
Stedet ogsua kastede sig over·Y od
fiskere, dog mest med Drivvod. 

(Sluttes.) 

Fiskeriberetninger. 

Bovbjærg, medio Maj 1892. I disse 
Dage har et tysk Firma (Altona) 
været 'her paa Pladsen og afsluttet 
Akkord med vore tre FiskerIavom 
Salget af al den Kuller, der indfanges, 
i fast Leverance fra 1. Oktbr. d. A. 
til 15. April næste Aar. Prisen blev 
bestemt til 71/ 4 ~re pr. Pd. rengjort 
Kuller. Fiskerne have selv at rengøre 
Kulleren, nedpakke den samt levere 
den frit paa Ramme Jernbanestation, 
hvorimod Firmaet afgiver Kurve og 
alt, hvad der medgaar til Pakningen. 
Kontrakten har betinget sig 4 "Stoppe
dage" i Perioden indtil Julen. Denne 
Pris er endnu den største, der er 
givet her paa Kysten i fast Leverance. 
Firmaet har underhandlet med Fi
skerne i Fjaltring-Trans om Køb 
af deres Kullerfangst, og det har 
budt en saa antagelig Pris, at Over
enskomst sikkert vil kunne opnaas. 

Forøvrigt gaar det vedblivende, 
som det har gaaet hele sidste Fiske
aar: saa godt som intet Fiskeri eller 
Fortjeneste ved Erhvervet. Det· for
løbne Aar, der var endnu ringere 
end forrige Aar, har bragt det ube
tinget daarligste Fiskeri, vi have havt 

de sidste tolv Aar. 
Forholdene for Sejladsen igennem 



Tyborøn Kanal have ikke i mange 
Aar været saa absolut daarlige som 
nu. Over Fjordgrunden er Vand
standen nemlig sall. lav, at selv Skibe 
med 61/ 4 Fods Dybtgaaende lllaa 
lægte for at komIlle ind i Fjorden. 
Man venter derfor længselsfuldt efter 
den nye Oprensningsclampel', hvis 
Sugepumper man haaber snart vil 
kunne skaffe bedre Besejlingsforhold 
til Veje. P. 

Løkken, den 15. Maj 1892. I sidst 
forløbne fire Uger er til Løkken ind
hragt: 10000 Pd. Rødspætter il 12 
-14 Øre, 32500 Pd. Torsk il 5-7 
Øre og 300 Pd. Sletvar a 15 Øre 
Pundet. Til Blokhus er i samme Tids
rum indbragt: 1250 Pd. Torsk it 7 
Øre, 2700 Pd. Rødspætter il. 10 Øre 
og 150 Pd. Sletvllr a 10 Øre Pundet, 
alt ilandbragt af de pau Stedet 
hjemmehørende Fiskerbaade. Fiske
kutterne have jævnlig været til Stede 
udfor Kysten, men Fiskeriet har kun 
været ringe for dem, da Vejret har 
være~ saa uroligt, at de stadig nmatte 
returnere til Frederikshavn uden noget 
vi~ere Udbytte af 'ruren herom. 

R. 
Gilleleje, den 18. Maj 1892. Siden 

min sidste Indberetning af 13. April 
er hertil af lokale Fiskere indbragt: 

364 Snese Rødspætter a 3,00 Kr. 
2387 Pd. Tunger. a 0,90 

213 - Pigvar . a 0,40 
3038 Sletvar . a 0,10 

L. 

Frederikshavn, den 23. Maj 1892. 
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Man skulde næsten tro, at det var 
April Maaned endnu, saa uroligt er 
Vejret, Vinden springer fra det ene 
Hjørne til det andet, og stormende 
Vejr er det som oftest, saadanne 
Forhold ere særlig uheldige for 

Fiskeriet; Fiskeren bliver lokket ud 
af det gode Vejr fol' kort efter at 
se sig nødsaget til at søge Havnen 
paa Grund af for stærk Kuling. 
I den sidst forløbne Uge have Kut
terne i det meste af Tiden været 
under Sejl enten til .B'angstpladserne 
eller til Hjemmet, og det er noget, 
som ikke giver Udbytte. De fleste 
af vore Kuttere have S0111 sædvanlig 
været udfor Vestkysten; enkelte have 
fisket op til 50 Snese Rødspætter; 
men, som sagt, Udbyttet har for de 
flestes Vedkommende kun været ringe. 
I det hele taget er det vanskelige 
.B'Qt·hold at fiske under paa Vestkysten; 
selv en forholdsvis svag Paalands
kuling sætter der svær Sø, som umulig
gør Fiskeriet, og forinden Voddet 
sættes ud maa Fiskeren helst kende 
Havbundens Karakter, selv en ganske 
enkelt Sten af middel Størrelse kan 
fuldstændig standse Voddragningen. 
og er ma,n ikke forsigtig, søndre Voddet. 
I den Hensigt smøres der noget Fedt 
eller Talg paa Loddet, som saa ud
kastes enten fra selve Kutteren eller 
fra Jollen, hvorfra Voddet sættes; 
af det paa Fedtet vedhængende Sand, 
Grus etc. erfarer Fiskeren, om han 
er paa for Fiskeri heldig Bund eller 
ikke; i Kattegat derimod behøves disse 
Forholdsregler sjældent, Fiskeren kan 
der uhindret trække væk over det hele. 
Vesterhavsrødspætter have vejet fra 
30-50 Pd. Snesen, Prisen er ved
blivende stigende, der betales nu 
Fiskeren fra 20-22 Øre pr. Pd., 
en Pris, som vistnok aldrig før er 
naaet. En Del Kuttere have fisket 
under den svenske Kyst uden at have 
havt noget særlig stort Udbytte af 
Rødspætter; derimod er der der fisket 
ca. 12000 Pd. Skærising, betalt her 
med 12 Øre pr. Pd. Rødspætterne 



have vejet fra 20-22 Pd. pr. Snes, 
hetalte her llled fra 4--5 Kr. Snesen. 
Garnfiskeriet giver vedvarende Slllaat 
Ud hytte , og af Krøyfisk er der saa 
godt som intet fisket. I Læsørende 
er der fisket ret rigeligt af SIlUla 
Rødspætter, vejende ca. 9 Pd. Snesen, 
hetoJte med fra 1 Kr. til l Kr. 10 
Øre pr. Snes. I denne Tid drivt\s der 
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fra Læsø af aabne Baade et ret 
lønnende Fiskeri af Hornfisk; de 
fanges med Bundgarn, og naar Vejret 
kun er nogenlunde gunstigt, er Ud
byttet ret betydeligt. Fangsten af
sættes hovedsagelig til svenske Dæks
fartøjer, Prisen er meget varierende, 
efter som Fangsten er stor eller liden, 
der betales fra 5-10 Kr. pr. 120 Sth. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pr. 100 Stkr., 
have8 atter paa Lager. 

VllH. HOLST'S 
Pileplantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
for - s.IYllled&lUe l Aalborg 1888.~ 

t K.bODllaTB 1888 -
Fisk og Hummer. anbefaler .It Udsalg af alle Sorter 

L d . G" Fiskekroge, ..... vel I St"al Jærn 
U WIg run, sOm Me.sing, s"mt Pilke i Tin og 

18, Keller Wall, HamDlIf1, I Bly. FOrBendes m~d Efterkrav. 
modtagerSendinger til Forhandling Conrad Chru~ten8en •. 
Prompte Afre.gning. Dan.k Korre-I St. Strandøtræda '1. 
øpondance. Prima Referencer. KØbenhavn K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
. E:_ K ø s E R:J 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: LaxktSser, Hamburg .. 

Frantz' Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pie cer, Værker og Ti4s
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds-
saoJle i omhyggelig Udførelse til billige Priser. . 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohl·. (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

==Oansk Fiskenætfabrik ~ 
GI. Strand 30. Kjøbeohavo K. . 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter· 
Bestilling. Linegods, lJ'laadtræ, Oatechu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

Redigeret af cand. mag. H. POBBelt. - Trykt hos Fra",tse OAriBttreu. lttøbenhavn. 



Nr. 22. 2. Juni. 1892. 

:M:ecu.e:ra..ebl.adetl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeriets UdviklilIg i Nakskov Fjord. 
- Om Udsættelse af Lakseyngel. - Efterretninger 
fra vore IBlandsrarere, - Fiskeriberetninger. Be
kendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Fiskeriets Udvikling i 
Nakskov Fjord i Løbet af de 

sidste 30 Aar. 
Af FiskerN. P. Pedersen, Sandby. 

(Slutning.) 

Ved den Tid blev der herfra gjort 
Forsøg paa at fiske Rødspætter i 
Bæltet, Rødspætter var der nok af, 
men det var ikke muligt at sætte 
Garnenefor"lVIos"og"Blemme",saa vi 
bleve kede af det; men saa fandt en 
Mand fra Albuen pau at sætte Garn 
der tværs ud for, og da det gav godt 
Resultat, fulgte vi andre efter; og 
i Stedet for at lade Garnene stan. i 

. . 2~ Timer, lode vi dem kun staa i 1 
a. 2 Timer, hvorved vi fik mindre 
s'pavlj, men lige saa godt U dby1 te af 
Fisk., og, deraf har der saa udviklpt 
sig et betydeligt Rødspættefiskeri i 

Sommermaanederne. I de sidste Aar 
har der som oftest været en 25 J oUer 
med 2-4 Mands Besætning, dels her 
fra Fjorden, dels fra Langeland og 
Fyn. Fangsten er for det meste 
gaaet til Tyskland. 

I Aaret 1880 var her af Torske
ruser vel en 400 Stkr.; men da dette 
Fiskeri gaven temmelig god Fortje
neste i Vintermaanederne, naar Isen 
ikke lagde for mange Hindringer i 
Vejen, saa tog dette Fiskeri rask 
til Aar for Aar, særlig da Prisen 
stadig gik opad. Vind og Vejr have 
her en meget stor Indflydelse; vest
lige Vinde med Kuling give flere og 
større Fisk, østlige Vinde færre og 
mindre. 

Et ret betydeligt Aalefiskeri paa 
Vestsiden af Albuelandet er der ogsaa 
bleven i de senere Aar med Aale
ruser, som tidligere ikke vare kendte 
her; men dette Fiskeri drives jo 
navnlig af Lodsejerne, og nogen Sta
tistik derover er det vist vanskeligt 
at faa fat i . 

Af Bæltsbaade fandtes 1890 ca. 
33 Illed 20-30 Garn pr. Baad, hvilke 
i alt Pald repræsentere en Kapital 
af 33,000 Kr. og aarlig indbringe ' 

• 
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Fiskerne ca. 20,000 Kr. brutto. Den 
meste Sild bliver stadig solgt her til 
Oplandet; dog. bHver der ogsaa imel
lem udført en Del til Tyskland. Af 
Vodfiskere er her omtrent 12, som 
fiske Aal m. m.; deres Baade og Red
skaber staa i fra et Par hundrede 
op til 1000 Kr. for hver, og Fiske
riets U dhytte er noget lignende. Af 
Bundgarn er her omtrent 20, til en 
Værdi af 200-1000 Kr. pr. Stk., 
tilsammen omtrent 9000 Kr., og Fi
skeriet er af noget lignende Værdi. 
Af Torskeruser er her omtrent 1200 
til en Værdi .af 5-10 Kr. eller til
sammen 9000 Kr. Fiskeriet skal 
senere blive omtalt. Af forskellige 
andre Slags Garn og Kroge er her 
vel for en 2000 Kr. i Fjorden, og 
desuden har der i det sidste Par Aar 
udviklet sig et betydeligt Rejefiskeri , 
hvortil der for Øjeblikket bruges om
trent 180 Ruser, der staa i 20-50 

. Kr. Stk. eller i alt ca. 7000 Kr. Her 
er omtrent 40 Damjoller a 200 Kr., 
8000 Kr., og omtrent 150 Smaajoller 
og Pramme, som vel gennemsnitlig 
have en Værdi af 80 Kr. Stk. eller 
i alt 12000 Kr. 

U dførselen af Torsk er her en 
temmelig nøjagtig Statistik over for 
de senere Aars Vedkommende: I Vin
teren 1883-84 blev der fra 14 Joller 
med 33 Mand og omtrent 700 Ruser 
udført omtrent 170000 Torsk, som 
.betalt~s med 10500 Kr., i 1884--85 
fra 16 .Ioller med 4u Mand og Olll

trent 1000 Ruser udført 302360 Torsk, 
som betaltes med 13247 Kr. 67 Øre, . 
i 1885-86 fra 21 .Joller med 41 Mand 
udført 173810 Torsk, som betaltes 
med 7271 Kr. 45 Øre, i 1886-87 
fra 22 Joller med 43 Mand udført 
218000 Torsk·, som betaltes med 
10877 Kr. 50 Øre, i 1887-88 fra. 

23 Joller med 50 Mand udført 155000 
Torsk, som betaltes med 8782 Kr. 
50 Øre, i 1888-89 udførtes 164000 
Torsk, som solgtes for 9633 Kr. 75 
Øre, i 1889-90 udførtes 95000 Torsk, 
som betaltes med 7610 Kr. 75 Øre, 
og 1890-91 endelig er der fisket af 
32 Mand med 1100 Ruser 110000 
Pd. Torsk, som er solgt til fra 4-
73/ 4 Øre pr. Pd. eller til samlet Sum 
6883 Kr. 50 øre. 

Fiskeriet var e11er$ denne Vinter 
en Del bedre end det plejer, men 
Vinteren kom saa tidlig og varede 
saa længe. 

Over Aalefangsten er her vel ingen 
Statistik, men dog er der i de senere 
Aar herfra aarlig udført fra 100000 
op til 125000 Pd., som her paaPladsen 
ere blevne betalte med en Gennem
snitspris af 24 Øre pr. Pd., hvilket 
giver mellem' 24 og 31000 Kr. -
Heller ikke over Rødspættefiskeriet 
er der nogen egentlig Statistik; i det 
sidste Aar er her bleven fisket af 
37 Mand med 14 Joller omtrent 12950 
Snese, hvorfor Gennemsnitsprisen har 
været 90 Øre for Sneaen eller i alt 
11655 Kr., og desuden have 2 .roller 
llled 5-6 Mand stadig fisket og solgt 
i Nakskov; men Rødspættefiskeriet 
har ogsaa været saa godt i Aar som 
aldrig tidligere, og tilmed har der 
ikke "æret saa mange om det, da en 
stor Del af Fiskerne have kastet sig 
over Rejefiskeriet. Dette har vel givet 
et stort Antal, men dels have Rejerne 
faldet smaa, og dels har Markedet 
været saa overfyldt, at de næsten have 
været usælgelige, saa Udbyttet i det 
hele har været maadeligt. Der har 
i Rejefiskeriet deltaget omtrent 40 
Mand, og der er udført for omtrent 
11000 Kr. 

Hornfiskefangsten har i de sidste 



Aar været ubetydelig, højst givet et 
Udbytte af 5~6000 Kr., og det er 
mest falden paa et Par enkelte 
Hænder. 

Fiskeriloven er bleven meget vel
villig modtagen her, men den har ladet 
lovlig længe vente paa sig; dog !'lr 
det min Formening, at der ved en 
kommende Revision bør søges indsat 
Maalbestemmelser for Tunger og 
Hornfisk, 2 af vore vigtigere Fiske
arter. Maskebestemrnelser er sikke1't 
et meget f01'kasteligt System at komme 
ind paa; Maal paa Fisken vil være 
det ene rette, selvom 'vi skulde ,qaa 
til den Yderlighed at forbyde nand
bringelsen af enhver UndeTmaalsfisk, 
hvad jeg slet ikke tror vilde være til 
nogen Skade. 

Om Udsættelse af Lakseyngel 
i Damme og Tørvegrave.*) 

Da Hr. Arthur Feddersen i Med
lemsbladet har tilladt sig at bringe 
en alvorlig Advarsel imod at indlade 
sig med mig, mine Oplysninger, Vej
ledning og Laks, skal jeg her bringe 
nogle af de ønskede Beviser for, at 

*) Naar Hr. Johnsens Art. først kommer 
/lU, en Maaned efter Indsendelsen, har 
dette Bin Grund deri, at Redaktionen 
ønskede at give Konsulenten, Hr. A. 
Feddersen, Lejlighed til at føje sine 
Bemærkninger hertil med det samme, 
da en Polemik om vedkommende 
Spørgsmaal selvfølgelig ikke har sin 
Plads her i Bladet. Redaktionens poste 
restante Brev traf først Konsulenten 
for nogle Dage siden. 

Naar Br. J. i "Vends. Tid." for 6.l\1aj 
meneT, at "Hr. F. selv vil drive For
retning. mød at vejlede Folk og give 

i 
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det forholder sig rigtigt med, hvad 
jeg i den Anledning har skrevet baade 
nu og mange Gange tidligere. Saavel 
Laksen som Laksørreden og Helten 
kunne leve og trives i stmestaaende 
Vande. Som Eksempler skal jeg blot 
anføre nogle faa af forskellig Art, 
og hvem der ønsker flere og bedre 
Beviser, kan følge med mig ud og 
selv se, saa tror man jo bedst. Hos 
Hr. :Mogensen, Bjellerup Ladegaard, 
have vi gentagne Gange havt Laks 
og Laksørred 11/ 2-2 Pd. paa 2 Aar 
i Dam; hos Volbøll, Moerstrupgaard 
i Mergelgrav, 4 Aar, 41/ 2 Pd.; hos 
Købmand J. Jørgensen, Aarhus, Mer
gelgrav, 2 Aar, Jl/2-2 Pd.; hos 
Knudsen, Sophienkloster, Tørvegrav, 
ligeledes. N.A.Rasmussen, Stopdrup
gaard, skriver, at det e-r ham en 
Glæde at meddele mig, at den Lakse
yngel, han modtog fra mig for 3 Aar 
siden, vokser og trives godt og er i 
alle Maader tilfredsstillende; den er 
meget smuk i Udseende og fin i Smag, 
trods det~ at den opholder sig i stille
staaende Vand. Petersen, V ringsted, 
har i Aar Yngel af den Fisk, han 
udsatte i sin Dam som Yngel, altsaa 
fuldt udviklede. I Esrom Sø fangedes 
1885 Laksørretler paa 51/ 2-6 Pd. 
og forrige AnI' ligeledes samme Sted 
paa 12 1/ 2 Pd., 10 Aar gamle. I disse 
Dage er her fanget i IÆlesø, en Sø 

gode Raad i Retning af' Udsætning af 
Laks eller Ørred, eller hvad han nu 
ellers kan hitte paa ", skal Redaktionen 
bemærke, at det er "Dansk Fiskeri
forening, del' har engageret Hr. F. til 
at staa eventuelle .I!'iskerivenner bi med 
Raad og Anvisninger i Spørgsmaal ved
rørende Ferskvandsfiskeriet, og at saa
danne Raad ikke koste de konsulerende 
andet end Refundering af de Udgifter, 
D. F. maatte havE). til Konsulentens 
Rejser og. Ophold paa Stedet. 

Bøa. 
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uden Til- eller Afløb, Helt, 3 Aar, 
2 Pd., særdeles velsmagende. I Aal
borg foreviste jeg til Landmandsmødet 
1883 Randers I..Iaksørred fra Tørve
og Mergelgrav, 2 Aars. 2 Pd. Jeg 
har. nu i de sidste 4 Aar ruget Rhin
laks ud, 100000 Stkr. aarlig eller 
noget mere. Denne Yngel er udbredt 
over hele Landet og udsat i Damme, 
Tørve- og Mergelgrave, og den lader 
til at vokse endnu mere end Randers 
I..Iaksøneden. .T eg haaber næste Aar 
til Landmandsmødet her at kunne 
forevise Prøver af de forskellige Arter. 
Jeg ved nu ikke, om Hr. F. finder 
dette tilstrækkeligt, lllen haaber, at 
alle fornuftige Mænd med mig ville 
sige: "lad os saa prøve", især da et 
l!'orsøg kun koster en Bagatel. J eg 
skal dog tilraade enhver ikke at gøre 
Forsøg med de af Hr. F. anbefalede 
Ørreder, da de vokse alt for langsomt. 
Paa Marscelisborg ved Aarhus og 
Ol'mstrup pr. Bjerringbro vil man 
kunne se dem 5 og () AaI' gamle 
ikke større end en Spegesild, hvor
imod Randers IJaksørreden i salllIne 
Tidsrum bliver 5-6 Pd. og Laksen 
endnu mere. NaaI' Hr. F. llIener at 
have Beviser for, at det ikke kan 
lade sig gøre, da er det formodentlig 
fra Steder, hvor man ikke tror at 
have Fisk, fordi man ikke hver Dag 
kan se den, men ved nøjere Eftersyn 
vil det nok gaa, som det gik Hr. 
Jørgensen, Fuglsø, der heller ikke 
troede, der var bleven noget ud af 
den udsatte Yngel, meu ved at lade 
Vandet løbe ud af Dammen fandt 
ikke alene . det formentlig udsatte 
Antal, 600 Stkr., llIen et Overtal af 
84 Stkr., hvilket altsaa viste, at al 
y ngelen levede. At Laksen ikke level' 
af det bare Vamd, men af Vand
insekter; er det vist unødvendigt at 

tilføje. Det kan maaske interessere 
at vide, at jeg i Aar for adie Gang 
skal udsætte 15000 Stkr. Rhinlaks 
for Statens Regning. 

Udrugningsanstalfen i Randers, 
<.len 26. April 1892. 

William Johnaen. 

I Anledning af Hr. Frisør W. 
Johnsens ovenstaaende Indlæg, hvori 
han søger at. værge sig over for min 
Advarsel imod hans Reklamer for 
U dsættelse af Lakseyngel i alle Slags 
Vandhuller, er den Oplysning nød
vendig, forinden jeg svarer ham, at 
del' i " Vendsyssel Tidende", hvor jeg 
i Aar først opdagede hans Reklame, 
er ført en Diskussion imellem Hr. 
.T ohnsen og mig. J eg havde i det 
nævnte Blad advaret imod at ~tdsætte 
Lakseyngel og ikke imod Udsættelsen 
af 0rredyngel; men derimod udtalte 
jeg min Tvivl om, at Hr. Johnsens 
Ørredyngel skulde være bedre end 
andre Udklækkeres. Da jeg erfarede, 
at Johnsens Reklamer løb gennem 
alle Landets Blade, gengav jeg min 
Advarsel i nærværende Medlemsblad 
(Nr. 16). Hr. J. tog i "Vendsyssel 
Tidende" til Genmæle og fastholdt 
sine Paastande. J eg forlangte da 
Beviser for, at Lakseyngel virkelig 
havde havt en saadan Trivsel i Smaa
vande som paastaaet, og samtidig 
efterviste jeg, hvor meget Hr. J. lader 
sin Fantasi raade, trods enhver 
Kendsgerning .. Herpaa gav Hr. J. 
et Svar, som løb uden om ethvert 
Bevis for Tilstedeværelsen af større 
Laks i Damme og for hans øvrige 
Fantasiers Rigtighed (resp. " Vends. 
Tid." for 25. Marts, 2., 21. 1 25. April 
samt 6. Maj). 

Hr. Johnsen prøver ikke desmindre 



nu at reklamere for 'sine L(l,ks i dette 
Blad, rimeligvis fordi han stoler pM, 
at dets Læsere ikke kende, hvorledes 
det gik ham i "Vends. Tid. " Jeg 
skal imidlertid ikke fortabe mig i 
mange Enkeltheder, fortli ærede Læ
sere fra dette og Foreningens tidligere 
]\<Iedlemsblad kende min Opfattelse 
af Fiskelivet og af dets Vilkaar i vorp 
Ferskvande. 
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Ved en artistisk Brug af Navnene 
"Laks" og "Laksørred" sætter Hr. J. 
Folk, der ikke gennemskuer Re
klamen, ude af Stand til klart at se, 
hvad hans Anbefalinger og Resultater . 
egentlig omhandler. Jeg har fra
raa,det at følge hans Opfordring til 
at udsætte Lakseyngel i Smaavande 
som Damfisk. J eg har ikke, SOIll 

han paastaar, tilraadet nogen vis 
Slags Ørred, men derimod forlangt 
en nøje Undersø.qelse af Livsvil
l::a.arene i Smaavandene forinden Ud
sættelsen, medens J. skriver, at der 
kan udsættes Laks og Ørred i ethvert 
Slags Vand. I en saadån Paastand 
ligger Reklamen, Uvidenheden og 
meget andet. Dersom man ikke vil 
tro mig i saa Henseende, saa lad 
os tage en hvilken som helst anden 
erfaren Mand paa dette Omraade til 
Vidne. F. Eks. Svenskeren Nm'back; 
han kommer i sin Haandbog idelig 
og idelig tilbage til, at intet Vand 
bør forsynes med Fiskeyngel, forinden 
man nøje har undersøgt Vandets 
Varmegrad til de ulige Aarstider, 
Bundforhold, Plan tevækst, Dyroli v osv. 
Br. J. derimod siger paa Forhaand, 
at ethvert Vand egner sig for Laks, 
en Fisk, som ingen anden hidtil har 
. erkendt. for at være en tjenlig Damfisk. • Naar Hr. J. fortæller, at de Racer, 
han "ruger" ud, ere ejendommelige 
og bedre end andre, er dette ren og 

bar Fantasi, og enhver vil nok kunne 
se, paa hvilken Hegning man skal 
sætte en Paa.stand om, at Lakse- og 
Laksørredyngol ved Hr. J.s luendige 
Omsorg skulde faa en saada,n særlig 
Opdragelse, at de hleve af anden 
Kaliher end tieres Slægt. Hidtil har 
lllan ikke opdaget ~wden Porskel end 
den, at medens andre tage ] 5 Kr. 
pr. Tusinde Stkr. Yngel (Hr. cand. 
polyt. Bie i Hobro), tager Hr .• L glat 
væk 30 Kl'. fol' Ttlsindet. 

.J eg hal' forlangt, at Hr .• L skal 
be'L'ise, at det er Lakseyngel, der er 
blevcll saa stor, som han fortæller. 
Han søger at komme fra et virkeligt 
BeYis ved at nævne nogle Tilfælde 
af større Pisk fra Damme, hvori er 
udsat Yngel af hans· "Udrugning". 
Men Beviset maa føres ved at godt
gøre, at disse større Fiske virkelig 
ere Laks, ikke Ørred. Lad os ogsaa 
f~a at vide, hvor mange større Fisk 
der faas af hvert Tusinde Lakseyngel. 
Ingen Fiskeavler i Udlandet tilraader 
at opfodre den virkelige Laks i Damme 
til madnyttig Storrelse; hverken 1JOn 

dem Borne, Norbcick, Nicklas osv. 
Sagen er, at Hr. J. tiltænker sig 

tilstrækkelig Kyndighed i Fiskeavl, 
medens han egentlig kun forstaar sig 
paa Udklækning lige ud ad Lande
vejen, hvilket er den letteste Sag af 
Verden og kan udfør('s af enhver. 
Dernæst vildlede s han af sin dristige 
Fantasi. Han tilskriver sig saaledes 
nu, ser jeg, al Æren af de faa hidtil 
i Esrom Sø indfangede Ørreder, 
medens han glemmer, at der allerede 
i 1879 blev udsat Ørred, udklækket 
af Æg fra Kolding (ved Hr. Købmand 
Warming). Han har endog i sin 
Polemik paastaaet, at han for 38 
Aar siden var "den første, der ud
rugede Laksørreder i Danmark". Meu 



han husker vist fejl med Aarstallet, 
eller han forveksler sig selv med den 
paalidelige nu afdøde Assessor, Amts
fuldmægtig Hansen, som havde en 
U dklækningsanstalt i Vestrup ved 
Randers; Tandlæge Heins var den 
første, som her i Landet udklæk
kede 0rredrogn. Men llled denne 
Fejlhuskning galtr det ikke Hr. J. 
bedre en<l m(;)d den store Lakseyngel 
han har paastaaet at have produceret 
i Tivoligraven, og som viste sig at 
være nogle af hans rige Fantasis tal
rige mindre vel udviklede Fostre. 

Jeg gentager: Undlad at købe 
Hr. Frisør Johnsens lI Rhinlaks" til 
Damme og andre Smaavande, vær 
varsom over for hans Vejledning an
gaaende Udsættelse, vær tvivlende 
over for den Paastand, at Johnsens 
"Racer" ere bedre end andre Ørreder. 

24. Maj 1&92. 

Arthur Feddersen. . 

Efterretning fra vore 
Islandsfarere. 

Til de forskellige herværende Rede
rier er der i disse Dage med den sidste 
islandske Post indløben Efterretning 
fra deres respektive Kuttere. "V end
syssel Fiskeeksportforening "s Kuttere, 
"Nordvest" og "Prinsesse Marie" der . . , 
afsejlede herfra. den 8. April, synes 
at have havt en stormfuld og be
sværlig Rejse, den ene har saaledes 
havt forskellige Smaahavarier, og de 
naaede først Bestemmelsesstedet efter 
ca. 3 Ugers Sejlads, forøvrigt meldes 
der "Alt vel", men angaaende Fangst 
etc. meldes der i~tet fra .dem. "Prins 
Valdemar", for hvem Hr. Købmand 
P. Schou hersteds er korresponderende 
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Reder, afsejlede først deh· 16. April 
og ankom til Island den 8. Maj kort 
før Postens Afgang, saa for dens 
Vedkommende : kan der jo ejheller 
vides noget angaaende Fangsten. Der
imod haves der fyldigere· Efterret
ninger fra de to Kuttere, for hvem 
Hr. Fiskehandler Brønnum er korre
sponderende Reder, ,,]~bagen" og 
" Ternen". Efter modtaget Brev dat. 
Isafjord den 5. Maj ere de, der af
sejlede her fra den 5. April, lykkelig 
og vel ankomne til Bestemmelses
stedet, "Ternen" den 17. og "Maagen" 
d. 20. April, efter henholdsvis 101/ 2 

og 121/ 2 Dags Sejlads fra Skagen 
regnet, hvilket især for Ternens Ved
kommende maa betragtes som en ual
mindelig hurtig Rejse. Fiskeriet, som 
ved Postens Afgang paa Grund af 
Storm og haard Frost kun havde 
været drevet enkelte Dage, hal' trods 
dette givet et lovende Udbytte, idet 
der af begge Kutterne den Gang var 
fisket· ca. 600 Snese Rødspætter, vej
ende fra 30-40 Pd. Snesen. Fisken 
bliver, som tidligere er meddelt, straks 
efter Fangsten renset og derefter ned
saltet i Tønder, og der er allerede 
af ovennævnte Fangst fyldt ca. 100 
Stkr., hvilke, hvis de nuværende Priser 
paa det hollandske Marked holde sig, 
ville kunne udbringes til ca. 2500 Kr. 
Efter Skippernes Udsagn i Brevene 
vilde Ternen", der er bestemt til 

" at bringe Fangsten til Markedet, 
mellem 15. og 20. Maj have fuld Last, 
ca. 300 Td. og da afgaa til Holland. 
Man kan ikke noksom glæde sig over, 
at det af ovenstaaende lader til at 
fremgaa, at Forsøget paa at drive 
Fiskeri under Island af frederikshavn-• ske Kuttere vil krones med Held; 
maatte Enden blive Begyndelsen lig 
for de 2 sidstnævnte, og maatte de 



tre andre Kuttere snart fange su,mme 
Lykke, hvad der iøvrigt ikke he
tvivles. 

1/rede1'ikshalm, den?6. Maj lR9;!. 
Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Isefjorden. Her fiskes stadig 
Masser af Sild j Bundgarnene; sau
ledes er her i u,fvigtp. Uge uJsendt 
pr. Bane fra Holbæk til København 
ca. 1000 K,.asser Sild eller 7 ---8000 
Ol. Priserne have ikke været store, 
men jeg antager dog, u,t vi kan sætte 
Gennemsnitsprisen, som Fiskerne have 
erholdt netto, til 25-30 Øre pr. Ol, 
saa det er jo ingen' lille Kapital. 
Et mindre Parti er solgt her hjemme 
til Priser fra 10-35 Øre pr. Ol. 

Forrige Uges Fiskeri var lidt 
mindre, men til Gengæld vare Pri
serne noget højere. 

En Del Hornfisk ere fangede i 
Bundgarnene i Aar, men Kvaliteten 
er mindre god og Priserne desaarsag 
ikke store - nu i disse Dage 1 Kr. 
pr. Snes. 

Det er mange Aar siden her har 
vist sig saa mange Hornfisk paa 
Isefjorden. 

I Begyndelsen af forrige Uge havde 
vi nogle Dages mildt Vejr, og vi fik 
lidt Rejer, en enkelt Nat op til 1 
Pot pr. RuseJ men de senere Dages 
ustadige, stormfulde Vejrlig har fuld
stændig forpurret dette Fiskeri. Vi 
ere nu paa det rene med, at vi ikke 
faa fat paa Rejen under dens Indtræk 
i Aar; vi maa saa leve i det Haah, 
at Vejret bliver heldigere, naar Rejen 
trækker ud, saa kan her jo nok endnu 
blive noget Rejefiskeri. 
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Rusefiskeri med Torske- og Aale
ruser kan nu betragtes som afsluttet, 
og begge. disse Fiskerier have været 
betydeligt under Middelfiskeri. 

Lid.t Aal fangedes her paa Kroge 
i forrige Uge, meh det kolde, usta-

dige Vejr har ogsaa gjort Ende paa 
dette Fiskeri foreløbig. 

Bundgarnsfiskeriet har i afvigte Uge 
væ'ret det eneste lønnende Fiskeri, 
rigtignok er her fanget mange Sild 
paa Næringer ogsaa, men denne Vare 
har været lidet efterspurgt, og naar 
en Ol Næringssild skal sælges for 
10-15 Øre, saaer dette Fiskeri 
under ingen Forhold lønnende. 

Den 24. Ma.i. O. 

Fra Fjaltring skrives der til os d. 
19. Maj: Medens Vesterhavsfiskeriet 
j det forløbne Vinterhalvaar, hvor 
Priserne have været gode, har givet 
et ualmindelig daarligt Udbytte, saa 
man det Særsyn, at denne Uge gav. 
et ualmindelig rigt Udbytte. 11an fik 
ikke sjældent Baadene fuldt lastede 
af Kuller, og ellers har Fangsten 
været omkring hundrede Snese pr. 
Lav. 

Afsætningen har bragt slemme 
Bryderier, idet Udlandet, da Aars
tiden bringer Kullerens daarligste 
Kvalitet, ikke har kunnet tage stort. 
Hovedmassen er søgt afsat i Byen 
og Omegnen: men til Priser fra 70 
Øre til l Kr. pr. Snes. Beboerne 
have saaledes paa en billig l\Iaade 
faaet sig tilstr~kkelig forsynet med 
Materialet til Tørfisk til Sommel'brug. 

P. 
København, den 30. Maj 1892. 

Rejefiskeriet i Kalveboderne har trods 
det varme Vejr, som nu er indtraadt, 
ikke vist nogen væsentlig Forbedring 
med Hensyn til Udbyttet, idet Del
tagerne i Reglen maa nøjes med 
4, 5 a 6 Potter pr. Baad om Natten 
ved Sæt med 8 a 10 Ruser. Er Ud
byttet ringe, saa ere Priserne derimod 
høje, fra 1-1 1

/ 2 Kr. pr. Pot, maalt 
eftel Københavns Fisketorvs Metode 
med lige saa meget uden for Maalet 
som i dette. Gud ved, hvornaar 
man vil komme bort fra denne gamle 
Uvane at maale Fiskernes Varer ud 
paa. Flere Steder i Provinserne el' 
man paa et mere reelt Spor med 
Hensyn til Rejehandel, idet man der 
har erkendt, at V ægten er en mere 
retfærdig Dommer end et Masl, som 



intet Maal er. En anden Ulempe 
ved Rejehandelen er den Tilstand, 
hvori en Del af disse Varer frem
komme og blive forhandlede paa 
Torvet; det gælder navnlig Varer, 
som bliver sendt ind fra Provinserne 
i den varme Aarstid ; der foreligger 
tiere Eksempler paa, at Rejer ere 
solgte i en Tilstand, hvor de hellere 
Ill:ULtte være kasserede som uslcikkede 
til Menneskeføde. Dette Forhold vil 
rimeligvis afføde et Andragende til 
højere Vedkommende om at faa op
rettet et Tilsyn med de Varer, del' 
tilføres og forhandles paa Københavns 
F.isketorv. 

V odfiskeriet giver gennemgaaende 
ogsaa kun et ringe Udbytte af Aal, 
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det varme Vejr har endnu ikke øvet 
nogen synli!!: Indflydelse . herpaa. 
Københavnerfiskl.'rnes velsete Som
mergæster, Jyderne, ere nu komne 
i et Antal af ca. 75 Baade . med 
Mandskab, og det fortælles, at da 
.I ydefiskerne have ondt ved at faa 
Kommissionærerne til at forhandle 
deres Vare)', saa have de i Aar taget 
en af deres Landsmænd med, som 
skal være deres Kommissionær og 
forhandle deres Varer. 

Forøvrigt ere Fiskepriserne ' paa 
Københavns Torv for reelle og sunde 
Varer høje. Hornfisk koste uden at 
være store fra 4, 6 il 8 Kr. pr. Snes. 

F. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg. for Dansk Kommissionshus Gatechu samt CarbolinaUlD, 
] 00 Pd. Fisk med Is il for sidst.nævnte bedste Conser-
70 Kr. pr. 100 8th., Fisk og HUlRUler. veringsmiddel for F,artøjer 
haves atter l)aa Lager. • ,. ogaltTræværkmod VeJrllget8 

VI H HOLST'S LudWIg Grun, Indflydel8e anbefales. Priser Dg 
L . I 78, Neuer WaU, H_burs. I Brugsanvl,;ning sendes.paa Forlangende. 

Pileplanlage Dg Kurvefabrik. modtager Sendinger til Forhandling Ad. Goeeker, 
Ellely ved KQliJnd St. I !';~:I:~c!.fr'1~:' R~:~::c~r~rre-I Kjøbenhavn K. Herluf Troll8lg. 5. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:8:_ K0SER:J 

Beediget Fhkeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktjser, Hamburg, 

Altona Fiskea uction . 
• Johann (JOhl'S (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

~ansk Fiskenætfabrik ~s;;Ier~ 
GI. Strand 50. Kjøbenhavn K. 

ReierU8er og Reierader, Tor8kerU8er og BIIndgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Oatechu, G(wn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra I,ager. 

Højeste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888 • 

.Ref\igl'l"l't Ilf cl\nd. mo.g. R. POBBelt. - Trykt b08 F,'antz Ckrillttreu.. KøbonhJl,VJl. 



Nr. 23. 9. Juni. t892. 

MedJ..ex::c..sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 'Is Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

:Indhold: Havgassens Hilseskik. De1j 17de 
daneke Landmandsfouamling i Randers 1893.- Srnas
meddelelser fra KaUundborgfjord. - Kanalfiskeriet. 

Halsnæsftokerierne fra Novbr. 1891 til Maj 1692. 
Fiskeriberetninger . Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Havgassens Hilseskik. 
AfJ. Gr. Pinholt. 

Overskriften er egentlig vildledende. 
Den skulde betegne Afsked og Vel
komst hos disse de jydske Klitters 
Beboere, man kender under Benæv
nelsen Havgasser; men egentlig kan 
der ikke tales om nogen Hilsen i 
disses Familieliv. Lidt, saa godt som 
intet, træffer man i den Retning hos 
Vestjyden, slet intet hel'. 

Kender man ikke Forholdet, maa 
~. man forbavses over, hvor lidt der 

dog findes af Tegn paa Ømhed, hvor 
.aJ.dele's tomt Tilværelsen er paa ydre 
. Beviser paa Hengivenhed i disse 

Menneskers Familieliv. Næppe nogen 
ud.enforstaaende har set det, der kan 
nævnes Som Kærtegn. 

Man kunde fristes til at skrive 

deUe paa Ligegyldighedens Konto, 
udlægge det som Mærke paa Sløvhed, 
Mangel af Kærlighed, som om Ægte
skabet bortlevedes uden Berøring af 
ædlere Følelser. Men langt fra. Der 
kan herske den bedste F orstaaelse , 
leves det kærligste, ømmeste Samliv; 
men for alt maa Følelserne ikke røbes. 
Det er, som de profaneredes ved, at 
nogen fik nys derom, var Tilskuer 
dertil. Ikke seJv Haand!rykkets lette 
Tegn; - et Kys, det var formaste
ligt. Saadan byder nedarvet Sæd og 
Skik, og den har V ægt i disse Egne. 
Den skulde betvinge øjet, om den 
kunde. 

N aar Naboer eller Venner have 
været til Huse hos Havgassen, skiftes 
der mange Ord, Haandtryk og mellem 
K vinderne endog Kys til Farvel. MeIl 
naar Havgassen skal bryde op fra 
Arnen til sin Dont paa det store 
utæmmede Vand i sin Nøddeskal af 
Baad, falder der yderst sjældent e.t 
Ord om e~ler til Afskeden, endun 
det er et Erhverv, der daglig sætter 
Livet i Vove - og det ved man -
en Afsked, der som de færreste kan 
bH ve uen sidste. Højst kan han sige: 



"Nu er det nok paa Tide!" Og Konen 
kan da svare: "I Guds Nåvn dal." 
eller saa. 
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Hun staar jo og sysler om Manden, 
hjælper ham med Maden og Red
skabet. Hvorfor skulde han saa sige 
noget om Afskeden; hun ved lige 
saa vel som han, at nu maa han af 
Sted. 

Men under Fisketuren følger hendes 
øje Havet. Og skulde det saa "trække 
op" i Vesten, eller "Kræ Wester" 
begynder at "vende det hvide ud af 
øjnene", da er hendes Plads paa 
den yderste KIitte. Se da paa Hav
gassens Kvinde. Den stumme Skik
kelse vil fortælle, at nu er det mere 
end Forsørgeren. det gælder om. 

- Alt gaar vel. Havgassen naal' 
Stranden med Brødet til sig og sine. 
Fangsten er gjort i Stand til Af
sending, og med Madfiskene j Kurven 
gaar det til Hjemmet. Han gaar 
ind, lægger Redskabet til Side og 
skiller sig ved Fiskerdragten. Konen 
sysler med" Maden. Gerne har han 
Børnene om sig; de hjælpe til. Men 
ingen har Ord til Velkomst. Bliver 
der Tale, er denne om, hvad der er 
passeret hjemme eller ude. Man 
kunde ikke falde paa at byde Haanden 
frem eller saadant. Havgassen siger 
ikke god Aften til Hustruen, og ingen 
Kone kunde række Haanden frem 
mod Manden og ved Hjemkomsten 
byde ham et Velkommen. Om det 
skete, og nogen saa det! Man maatte 
le, og Parret vilde skamme sig. Men 
det sker ikke heller. 

Og dog har Havgassen Glæde af 
at komme hjem og se, at alt staal' 
godt til inden V ægge, og Konen paa 
sin Side er glad, at hun har ham igen. 

Der er vel de Mænd og Kvinder 
blandt Havgasserne, Som, ikke har 

givet hinanden et Haandslag, siden de 
som Brud og Brudgom stode sammen 
for Alteret. . 

Den 17 de danske Landmands
forsamling i Randers 1893. 

Vi have faaet tilsendt en Virk
somhedsplan for den 17 de danske 
Landmandsforsamling, som agtes af
holdt i Randers i Dagene fra· den 
27de Juni til den 2den Juli 1893 
under Præsidium af Kammerherre 
Liittichau til Tjele. 

Den forberedende Komites For
mand er Borgmester,. Kammerjunker . 
v. Stem ann i Randers. 

Fiskeriudstillingen ved Landmands
forsamlingen sorterer under "Sek
tionen for Produktudstillingen" og 
varetages af "Dansk Fiskeriforening" 
ved et i den Anledning nedsat Ud
valg, der bestaar af Foreningens 
Præsident, Lehnsgreve Moltke-Bre
gentved (Formand),' Kommandør 
Bonnesen og Etatsraad H. Fritsche 
samt Foreningens Konsulent, forhv. 
Adjunkt A. Feddersen. 

Udstillingen omfatter 2 Afdelinger: 

1. Fisk og Fiskeriprodukter. 

2. Redskaber og Apparater til Fi
skeri og kunstig Fiskeavl. 

Anmeldelser ske inden 15de April 
1893 i 3 ligelydende Eksemplarer 
paa særlige Blanketter, der rekvireres 
fra "Dansk Fiskeriforening", og An
melderen lllaa opgive Størrelsen af 
den attraaede Grund eller Vægplads. 
samt hvorvidt Genstandene ønskes 
udstillede under Tag; Gulv eller V æg
flade under Tag betales med 25 Øre 
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pr. Kvadratfod, ubedækket Plads med 
5 Øre pr. Kvu.dratfod. 

Klassifikation: 

I. Fisk og FiskeTiprodukter : 
239. Fersk og ispakket Fisk. 
240. Saltet og tørret Fisk. 
241. IJagesaltet Fisk, Anchiovis m. v. 
242. Røget Fisk. 
243. Hermetisk nedlagt Fisk, Krebs

dyr, østers m. v. 
244. Tran og andre Fiskeriprodukter. 

II. Redskaber og Apparater til 
Fiskeri og k~mstig Fiskead: 
245. Garn og Ruser m. v. til Hav

fiskeri. 
246. Garn og Ruser m. v. til Fersk

vandsfiskeri. 
247. Krogfiskeriredskaber til Hav

fiskeri. 
248. Krogfiskeriredskaber til Fersk

vandsfiskeri. 
. 249. Baade, Transportmidler for le

vende og død Eisk, Sejldug, Tov
værk m. v. 

250. Apparater til kunstig Fiskeud
klækning, kunstig østersavl, M us
lingeavl m. v. 

251. Levende Fisk fra Udklæknings
anstalt~r og Damkulturer. 

252. Modeller, Præparater i Spiritus, 
Bøger og videnskabelige Sam
linger til Fiskeriets Oplysning. 

Der vil under Landmandsforsam
]ingen forventelig blive holdt Foredrag 
bl. a. ogsaa om Fiskeri. 

Smaameddelelser fra 
Kallundborgfj ord. 

Af Fiskerifoged N. Møller. 

.'. '{. ' 

it:A-~$Uden yngler som bekendt to Gange' 
i'~o&'A.arett i Almindelighed i Maj 

og Oktober Maanedj ved den Tid 
kan man træffe dens Rogn afsat paa 
allehaande Ting og ikke sjældent 
hænder det, at Ægm~sserne afsættes 
paa Bundgarnene i saa stor Mængde, 
at Garnet blændes, - "Sildene have 
gjort i Reden" , siger man. Med 
Vandkikkert kan man faa Lejlighed 
til at følge Legen, se Fiskene bølge 
sig ud og ind, frem og tilbage mellem 
hverandre, og Hannerne kappes om 
at gyde sill Mælke over de nylagt(· 
Æg. 

Makrelen er nu for Tiden sjælden 
her, en ren Guldfisk; fanges her en 
Gang imellem nogle enkelte Stykker, 
betales de med 70-80 Øre pr. Stk., 
men før 1860 og navnlig fra 1840-
50 var her saa mange af denne Fiske
art, at Olan kunde fange flere, end 
der kunde forhandles. Allerede i 

/ Avgust Maaued fangedes en Del, men 
i September kom de i store Stimer 
Syd fra op mod Sydkysten af Asnæs. 
Naar det SM stod med godt og stille 
Vejr, saa roede vi derom saa betids, 
at vi kunde være der ved Solopgang, 
for saa fra et højt Punkt i J"and at 
følge Stimernes Gang. Hen paa 
Morgenstunden kom Fisken gerne til 
Land, og det var, hvad vi ventede 
paa, thi Fangsten skulde gaa for sig 
paa saa lavt Vand, at Garnene, del' 
vare temmelig svært belastede paa 
'Gnderliget, omtrent naaede op til 
Vandfladell. Der var gerne to J olIer 
i Kompagni llled to Mand og en Dreng 
til Hjælp i hver Jolle, og Fiskeriet 
gik for sig paa den Maade, at hver 
J olle roede sin Ende af Garnet rundt 
til en Kreds om Flokken. Saalænge 
Forberedelserne stode paa, gjaldt det 
om at være saa stille som en l\tlus, 
ikke tale og ikke plaske med Aarerne, 
al Kommando gik ved Pantomime, 



men i det Øjeblik Ringen blev sluttet, 
saa begyndte en farlig Plasken og 
Sljektakel. Var Flokken nu ikke 
smuttet væk for os, halede vi den 
op i Jonerne, og vare vi heldige lIled 
to iL tre gode Flokke, vare Jonerne 
fuldt lastede, og Turen gik hjem efter 
med Fangsten. En Del nJ Fisken 
blev solgt for 2 il 3 Sko Stk. til 
Røgekoner, som røgede dem i aabne 
Skorstene, Resten blev solgt for Spot
pris til private Folk, naar yi ikke 
selv lejede en Ovn, røgede vore Fisk 
og sejlede dem til Aarhus og Horsens. 
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Paa deres Vandring fra Asnæs og . 
Nord paa korn 'Makrelen undertiden 
saa nær til Land under Refsnæskysten, 
at Bøndel'r,te skød ud efter Stimerne og 
vadende kunde naa ud til de dræbte 
eller bedøvede Fisk. - Om 'Makrelen 
gaar del' i Norge den Fortælling, 
at den er blind om Vinteren; ser 
lilan nøjere paa denne Fisk, vil man 
se, at Trediedelen af øjøt er dækket 
af' en Hinde; muligvis er det denne, 
som har skudt sig helt hen over øjet. *) 

Kanalftskeriet. 
Svar til .Hr. Fiskehandler Mehlsen, Struer. 

Hr. Fiskehandler Mehlsen er i An
ledning af min Artikel OlU Kanal
fiskeriet i 'Medlemsbladet Nr. 12 frem
kommen lUed nogle Bemærkninger i 
salIlme Blads Nr. 18 af et noget let 
Indhold, hvilket jeg i det følgende 
skal søge at paavise. 

*) i\Iakrelens øje er gallske vist saavel 
bagtil som navnlig fUI·til dækket af en 
E'edthinde, som el' større ug tykkere 
jo federe Fisken er, men Sagnet om 
Makrelens Vinterblindhed har Krøyer 
og 8ars forlængst tilbagevist. Red. 

N aar Hr. Mohlsen skriver, at han 
finder det højst urigtigt og' snarere 
til Skade end Gavn, at Rødspætte
fiskeriet ved Lov blev forbudt i Ka
nalen under Indvandringsperioden, 
kunde det vel lIled god Grund ventes, 
at en fornuftig 'Mand, der slaar paa 
sin 25 Aars Erfaringstromme, ikke 
havde holdt hemmeligt, hvilken Skade 
en saada.n Fredning kunde foraarsage ; 
kan Hr. Mehlsen paa en fyldest
gørende Maade motivere sin Paa
stand, bøjer jeg mig, men indtil da 
maa jeg anse hans Paastand for løs 
og greben ud af Luften. 

H vad Hr. 'Mehlsen mener med at 
Rødspætterne overhovedet ikke ind
vandrer, forstaar jeg ikke; jeg hal' 
skrevet, at Rødspætterne hovedsagelig 
indvandre andet Steds fra og altsaa 
paa ingen Maade benægtet, at der 
muligvis fandtes ynglende Rødspætter 
i Fjorden. Dersom de faa Rød
spætter, Hr. Mehlsen i Løbet af 
Vinteren har sendt Hr. Dr. Petersen, 
virkelig vare gydefærdige, kan jeg 
kun sige dertil: "En Svale gør ingen 
Sommer"; det er i hvert Fald ikke 
noget sikkert Bevis pan, at Æggene 
have udviklet sig og givet levedygtige 
Unger. 

Det kunde være interessant, om 
Hr. Mehlsen vilde oplyse mig i min 
Uvidenhed om, hvorfra det store Antal 
Rødspætter, der i de tidligere nævnte 
Foraarsmaaneder findes ved Tyborøn, 
stamme; muligen samles alle .Fjordens 
Rødspætter og give Møde for at glæde 
sig over en vel overstaaet Vinters 
Kalam i teter? 

Det er mig meddelt, at 'Priserne 
paa Rødspætter i Aar have været 
usædvanlig. høje, men at tage disse 
for et enkelt Aar som Norm er næppe 
berettiget. 



Til Slutning fantaserer Hr. Mehlsen 
om, at jeg formodentlig henviser til 
de i Aar foretagne J<'lytningor af 
Rødspætter; jeg har i Medlemsbladet 
ikke berørt dette Forhold med et 
Ord. T. F. 

Halsnæsftskerierne fra Novbr. 
1891 til Maj 1892. 

Af C. Brammer. 

Tunge- og Rødspættefiskeriet tog 
som sædvanlig i' de senere Aar sin 
Begyndelse næsten umiddelbart efter 
Sildefiskets Slutning, men da det 
desværre snart viste sig, at Fiske
bestanden baade af Tunger, Pigvarrer, 
Rødspætter og Sletvarrer er i stærk 
Aftagende omkring Anholt og paa 
de Steder, hvor disse Fisk pleje at 
opholde sig, saa gik efter ha anden en 
Del Baade fra og valgte et andet 
Fiskeri, som for Tiden lønner sig 
bedre, nemlig - Stenfiskeri. Ejerne 
af de nævnte Fartøjer, bemandede 
med 2 eller 3 Fiskere hver, have 
anskaffet sig Spil og Stentænger til 
at optage de store Søsten, der ligge 
paa Havets Bund rundt omkring i 
Isefjorden, og sejle med disse til 
Middelfortet og Frihavnen, hvorved 
naar Vejret er gunstigt Illed stille, 
klar Luft - kan tjenes ret. godt, 
omtrent 30 Kr. lIled Dæksbaadene 
paa en Rejse og selvfølgelig en Del 

med de større Fartøjer, især 
de kunne faa Returfragt med 

. ,.. , Majs, Klid, .Mursten, 
'"<·".1Qement o. dsl. En Del Baadeejere 
, :.·.t~~etrække ligeledes at gaa i Fragt-
. ?.':J'~# og opkøbe (handle med) Kartoiler 
,</:~ Halsnæs, hvormed de sejle til Kø

, :lfphavn, de større Fartøjer ogsaa 
l,.' 
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til Sverige og Norge, hvorfra tages 
Brænde i Retur. Dette er et sørgt>ligt 
Bevis paa, at 'B'iskol'iet nu kun lønner 
sig daadigt, medens Fiskerbefolk
ningen derimod tiltager aarligt, hyad 
man tydeligt kan se derpaa, at det 
ene Hus rejser sig efter døt andet 
sansel ude paa den saakaldte "Lyng
jord" inwllem Lynæs og Hundested 
(sa.aledes at disse 2 nærliggende 
Biskerlejer om ikke ret mange AaI' 
\'ille naa samlllen) som og paa selve 
Hundested. 

Naar Baadehamen dersteds nu 
endelig bliver brugbar efter Ombyg
ningen og Anvendelsen af det ny 
Princip for Fiskerhavne ved at bygge 
,,0havlle;', hvorved Tilsam~ing for
hindres, er der ingen Tvivl om, at 
J!"iskeriet igen vil blive optaget efter 

. en større Maalestok og udvidet til 
Havfiskeri, men indtil dette sker maa 
Fiskerne som sagt søge Erhverv paa 
andre M aader for at holde Hungeren 
fra Døren. Imidlertid vedblev dog 
12 Baade hele Vinteren at drive 
Tungefiskeri under Anholt, trodsende 
baade Vejret og l\fisheldet, men kun 
de 4 Baade tjente godt omtrent 500 
Kr. paa Part, medens Resten maatte 
nøjes med langt mindre. I den første 
Fomarsmaaned drager som bekendt 
Tunge, Pigvar og andre Fiskearter 
ude fra Dybet imod Kysterne og 
tilsidst helt ind i Isefjorden for at 
kaste Rognen, og da deltage straks 
alle Smaabaade llled en Besætning 
af 2, 3 eller 4 Mand, hver med 8 
Garn i Tungefiskeriet i alt 35 
Baade og omtrent 100 l!'iskere, altsaa 
med ca. 800 Garn, saa man kan nok 
tænke sig, at der ikke fanges mange 
Tunger pr. Garn, i Reglen kun 1 
Tunge eller pjgvar; derimod ere 
Garnene ofte fulde af Smaafisk o: 
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Flynder, de saakaldte "Fag" ,men 
de færreste ere sælgelige, Resten 
spise Fiskerne ferske eller vindtørrede 
og de allermindste benyttes til Svine
føde efter at være kogte. Dette Fi
skeri fOl·tsættes endnu et Par Maa
neder indtil næsten alt er opfisket 
eller vandret ud igen, derfor skal jeg 
ikke kunne anføre Udbyttet, kun be
mærke, at det hidtil har været ret 
heldigt for nogle Fiskere, omtrent 
100 Kr. paa Part for April Maaned, 
men iøvrigt er som sædvanlig Heldet 
og Fortjenesten højst ulige fordelt. 
Hertil kommer at et "Sætte" inden
fjords selvfølgelig hverken er for
bunden med de Besværligheder eller 
Farer, som 12-14 Mil ude i Katte
gat, ej heller tager det saa lang Tid, 
idet Fjordfiskeriet bestaar i at sejle 
eller ro en Mils Vej ud og "sætte". 
om Eftermiddagen og "trække" Gar
nene Kl. 3-4 om Morgenen. Til 
Gengæld ere Anholtstungerne i Reglen 
større og vægtigere end Fjordtungen, 
betales derfor hedre pr. Pd. Imid~ 

lertid kan et "Sætte" godt indbringe 
Ji'iskerne til en Baad med 16 Garn 
en rigelig Dagløn foruden den nævnte 
Smaafisk til Husets Brug. 

Spørger man Fiskerne og Eks
portørerne om Udfaldet af Tunge
fiskeriet i Aar, saa svares der en~ 
stemmig, næppe halv saa godt som 
i tidligere Tider, uagtet Priserne ere 
højere. - Ogsaa Torske- og Flynder
fiskeriet er i Aftagende, ikke at tale 
om Aalefiskeriet, som næsten er for 
intet at regne imod den gode gamle 
Tid. Af Ji"uglevildt (Edderfugle og 
lEnder) er der skudt og fanget paa 
Garn omtrent 500 Par. Prisen er 
1 Kr. for et Par Edderfugle, 65 Øre 
for lEnder og 50 Øre for Haveliter. 
Ved Kikhavn og Nøddebo Strand har . 

i Aar kun været udsat 1 Bundgarn 
(imod 3 tidligere) og ved Lynæs slet 
ingen, begrundet paa de foregaa~nde 
Aars Misheld. Imidlertid har det 
dog vist sig, at der baade er Sild 
og Hornfisk, hvoraf er fanget ret 
heldigt, saavel i Bundgarn som ved 
Næringesætte i Fjorden, samt Horn
fisk ved Indringning. Prisen i Be
gyndelsen omtrent 4 Kr. pr. Snes 
Hornfisk og Silden 25-30 Øre pr. 
Ol; men da Markedet snart. blev 
overfyldt, faldt ogsaa, Priserne snart, 
ligeledes paa Grund af Varernes Kva
litet - særlig faldt Hornfisk bety
delig mindre end forhen. 

Fiskeriberetninger. 

Snekkersten, d. 29. Maj. Fiskeriet 
i Sundet er fremdeles gennemgaående 
daarligt. Rødspættefangsten har været 
og er saa ringe, at det er for intet 
at regne. Torsk findes her ikke, 
hverken paa Snøre, i Garn eller Bund
garn. I tidligere Aaringer fangedes 
her altid en Mængde Torsk i Bund
garnene sidst i April og i Maj, i Aar 
er her næppe fanget 5 Snese i alle 
Garnene. Fiskerne mene, Grunden 
hertil er, at her ingen Sild har været; 
man tror nemlig, at Torskestimerne 
følge efter Sildestimerne, og da disse 
ikke endnu have indfundet sig, har 
hele Bundgarnsfiskeriet til Dato været 
daarligt. 

De første Hornfisk fangedes først 
i Maaneden N ord for Kronborg i 
Bundgarn. Dette var Signalet til, 
at de "Selskaber", som endnu eje 
"Slottegarn ", begyndte Jagten efter 
denne meget søgte Fisk. Dette Fi
skeri foregaar kun umiddelbart bag 
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Kronborgpynten paa Nordsiden. Syd
lig Strøm / er en nødvendig Betingelse, 
fordi Fisken paa sin Vandring Syd 
efter skal tvinges ind j "Lævande" ; 
er der ingen Modstand, gaar den ude 
paa Dybet og kan da ikke fanges. 
Til Fangsten henyttes en Slags Vod, 
som udsættes i Halvmaaneform, en 
Baad bemandet med 4 Mand ligger ved 
hver Ende af Garnet, en Mand i hver 
Baad holder Udkig efter Fisken, og 
saasn~rt en Stime nærmer sig Garnet, 
begynder Jagten. Fisken jages ved 
Stenkast ind i Garnet, og samtidig 
to de to Baade imod hina.nden, en 
Line kastes ud, Baadene hales tæt 
til hinanden, og medens Fisken stedse 
jages længere ind i Garnet, drages 
dette fra begge Sider ind; endelig 
naar det belejlige Øjehlik kommer, 
lyder Kommandoen: tag overalt! og 
samtidig kastes en Mængde Sten ud 
for at skræmme Fisken. Et Øjeblik 
efter viser det sig, om Fangsten har 
været god. Det kan hænde, :Lt hele 
Stimen undslipper, og da' ve den 
Synder, der h~r begaaet en Fejl ved 
Manøvreringen. Fangsten kan ogsaa 
være saa stor, :tt begge B:tadene 
fyldes med Fisk. Dette har desværre 
'dog ikke været Tilfældet de sidste 
Aar, hvad man vil se :tf følgende: 

\ . For 15-20 Aar tilbage var der ca. 
20 Selskaber, som dreve dette Fiskeri, 
nu er der kun 5. Som bekendt hal' 
Hornfiskefangsten været stærkt i Af
tagende de senere Aar i det hele 

ogsaa her altsaa. I Aar har 
dog vist sig flere Hornfisk end 

:Jol,el/;aa,en1le Aar, og Fangsten lULl' 

et enkelt Selskabs Vedkommende 

j Bladet tidligere omtalte K vase, som 
skulde dtive Fiskeri ved "Albuen" , 
afsejlede for nogle Dage Siden. Sam
tidig' afsejlede to Kvaser fra Helsingør 
med samme M aal for øje. I. x. 

Frederikshavn, den 6 .• Tuni 1892. 
Da Fiskeriet paa Vestkysten i den 
sidste Tid gennemgaaende har været 
mindre heldigt, have kun et min'dre 
Antal fra 10-14 Kuttere drevet 
Fiskeri der i den forløbne Uge, de 
fleste i Farvandet ud for Løkken; 
de have dog havt et jævnt godt Ud
bytte af Rødspætter vejende fra 20 
-22 Pd. Snesen, betalt her med fra • 
4;-5 Kr. pr. Snes; en Del er ogsaa 
afsat paa selve Fangstpladsen til 
K vaser, som have betalt 3,25-3,50 
Kr. pr. Snes. Indenfor Skagen paa 
Herthas Flak have største Delen af 
vore Kuttere fisket og have havt ret 
rigeligt Udbytte saavel af Rødspætter 
som af Ising; de sidste have dels 
paa Grund af særlig lave Priser i 
Tyskland, dels fordi de formedelst 
Varmen fremkom i meget daarlig Til
stand næsten været usælgelige. (Da 
Ising tilligemed al anden Fladfisk 
undtagen Rødspætte ej kommer i 
Kutterens Dam, taber den i Særdeles
hed om SommerEm let meget af sin 
V ærdi, særlig Ilaar Kutteren har været 
flere Dage i Træk paa Havet). Rød
spætterne have vejet fra 14-18 Pd. 
Snesen. betalt her med fra 2-3 Kr. 
pr. Sn~s.Paa den nordre Side af 
lJæsø samt i Aalborgbugten -have flere 
Kuttere fisket og havt ret godt Fiskeri 
af Rødspætter af noget mindre K va
litet, vejende fra 10-13 Pd. Snesen, 
betalte med fra 1,35-1,50 Kr. pr. 
Snes. Det lader ikke til, at Makrel
fiskeriet ved Skagen, der begyndte j 
forrige Uge, vil tage rigtig Fart; der 
fiskes vel en Del paa 13-15 Pd. 
Snesen, men langt fra nok til at til
fredsstille Efterspørgslen; en Del er 
tilført fra Sverig, men endnu intet 
fra Norge. I sidste Uge af Maj gav 
Hornfiskefangsten under Læsø et 
usædvanlig rigt Udbytte, men der 
klagedes over, at Fisken var magrere 
og mindre end sædvanligt, og Prisen 
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faldt fra 10-5 Kr. til 2 Kr. pr. Stor
hundrede (120 8th.); nu er Udbyttet 
hleven noget mere knapt, af hvilken 
Grund Prisen er stegen noget; del' 
betales nu fra 3-4 Kr. pr. 120 8tkr. 
Af herværende Kuttere, som fiske 
med Gam, er der ligeledes fra Far
vandet omkring Læsø tilført et ikke 

ringe Kvantum Pigvar, ca. 3000 Pd., 
Prisen er falden noget, der betales 
nu fra 30-40 Øre pr. Pd. for middel
stor Kvalitet. 8aavel fra 8verig som 
fra Norge er der tilført ret rigeligt 
af Hummer, Prisen er for Tiden ca. 
75 Øre pr. Pd. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve. herg~ for Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
• lO{) Pd .. Fisk med I~ a for - Søl'l1lledalllfl i Aalllug 1883.~ 

70 Kr. pr. 100' 8tkr., F' k B i K.buhan 1888 
haves atter paa La'ger. IS og ummer. anbefaler sit Udealg :>f alle Sorter 

L d . G·· Fiskekroge, eaa vel 1 Staal, Jæru 

I H HOLST' U WIg rUD, som Messing, samt Pilk. i Tin og 
V L . S I 78. liener Wall, Hamburg, 11l1Y. Forsendes mod Efterkrav. 

Pile plantage og Kurvefabrik. modtagerSenelinger ti! Forh.andling Conrad Christensen. , . I Prompte Afregning. Dansk Korre-I St. Strandstræde 41. 
J-i}llely ved KQlvnd St. spondance. Prima Referollcer. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ KØSER;, 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Lax.ktjser, Hamburg. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (heediget Auctionator) . 

. Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondancø. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og ~idli
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

~~==~~ 
Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi; IH 

Gl. Strand 30. Kjøbenhavn K. 
Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 

Bestilling. Linegods, J!'laadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
høronde Al'tiklo!' i bedste Kvalitet fra Lagor. 

Høieste IJdmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. .... ~.==~,-=:::O 

Aalerader. 
19 8tkr. Aalerader, brugt et Efteraar, fuld færdig til Brug med StEm 

og Kork, er paa Grund af Loftsflytning billig til Salg ved Henvendelse til 
Fledler, Vesterbrogade .23, 4. Sal. 

H.edigeret af ca.nd. mag. li. J:'oBBelt. - TrykL hos Frantl CM'iøttre .... K~bonh .. T.Il. 



Nr. 24. i6.-Juni. i892. 

::M:ed.J..exc..eb1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgalle 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af Ila Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indllold: Om .Fisk.perioder". - Halsnæsfi.ke
rieme fra Novbr.1891 til Maj 1892. - Kattega.t.fiske
riet. Hæderstegn. Fiskeriberetninger. ~ Be
kendtgørelser. 

"Dansk Flskerlforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Om "Fiskeperioder". 
Af P. Villumsen. 

Næsten fra alle Lande, hvor Fi
skeri, det være nu Kyst- eller Hav
fiskeri, drives, klages der for Tiden 
over Mangel paa Fisk. Denne Klage 
er vel ganske vist for en Del kun be
grundet i, at Fiskernes Mængde er 
blevet større, at Afsætnings- og For
sendeisesforholdene ere blevne bedre, 
og at Markedet som Følge ,deraf er 
bleven betydelig udvidet. Der skal 
dels fanges langt mere Fisk end før, 

, hvis alle Fiskere skal h!l-ve god Fangst, 
og hvis Markedet skal siges at være 

. godt forsynet, og der skal dels være 
mere jævn Fangst, altid god Fangst 

" 'Og god for alle Fiskerne, om der ikke 
Skal høres Klage derfra, hvor man 

har været uheldig, eller hvor Fisk 
har manglet i Handelen. 

Men det kan dog i mange Tilfælde 
konstateres, at der virkelig for nær
værende Tid er en Aftagen i flere 
Fiskearters Tilstedekomst ved Ky
sterne, og dette synes ogsaa at være 
Tilfældet mange Steder ude paa de 
landløst! Fiskebanker. I nærværende 
Artikel skal jeg kun beskæftige mig 
med den Mangel paa Fisk, der er i 
vore egne Farvande, men der er da 
ogsaa mere end Stof nok for en Blad
artikeL Fra Nordsøen har der saa
ledes været ført stærke Klager oV\'lr 
Flyndel'fiskenes Aftagen, baade i An
tal og Størrelse, fra Kattegattet høres 
den samme Klage endnu stærkere, 
og det kan fra dette Fiskefelt, med 

. endnu større Sikkerhed end fra Nord
søen, paavises, at Klagen ikke er 
uden Grund. I Bælterne og Øresund 
savnes flere af de der "hjemme
hørende" Fiskearter enten næsten 
helt eller i en meget væsentlig Grad 
og syd- eller østpaa - f. Eks. ved 
Bornholm - finder noget lignendE' 
Sted. Torsken, der tidligere forekoin 
ved Bornholm i vrimlende Mængder, 
er nu' der meget mindre hyppig at 
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træffe paa, og de, der findes. er af 
en sall ringe Størrelse, at de næsten 
ikke knnne vlWe Genstand for løn
nende Fiskeri mere; ved andre Kyster 
i vort Land er det gaaet ligesaa. 
Rødspætten er i 0resund ikke alene 
blevet sjældnere naar undtages en 
Del Yngel -, men de, der findes af 
denne Fiskeart, ere endogsaa magre, 
smaa og af et daarligt Udseende, 
medens der tidligere fangedes be
tydelige Mængder af store og meget 
velnærede Eksemplarer. Hornfisken 
har vel i indeværende' Foraar vist 
sig mere hyppig end de foregaaende 
Aar, men det er dog for intet at 
regne i Sammenligning med de talløse 
Skarer af disse Fisk, der tidligere 
trak gennem Sundet. Saa har der 
desuden vist den Mærkelighed, 
at Hornfisken kun synes at komme 
ind i Øresund for skyndsomt at af
sætte sin Rogn og saa forsvinde igen, 
medens den tidligere gav sig god 
Tid, spiste sig fed og først trak bort 
langt hen ad Efteraaret. I~igesaa 

er det gaaet med lYIakrelen, der tid
ligere var Genstand for et temmelig 
batydeligt Fiskeri; den er bleven en 
ligefrem Sjældenhed. Thunfisken 
(Springeren, som den kaldes af 0re
sundsfiskerne ) bar næsten helt gjort 
sig usynlig; Kul1er fandtes i mange 
A.ur i store Mængder i de dybere_ 
Steder af Øresund helt ned til Øen 
Hveen; nu ses den yderst sjældent, 
og de enkelte, der fanges IlU og da, 
ere skindmagre, medens man før kun 
saa fede, kødfulde Eksemplarer. De 
store 'forsk ere ligeledes borte fra 
0re~undets dybere Render, hvor de 
tidligere gave Møde hver SOlllmer, 
ligesaa Helleflynderne. den store 
Rokke og Havkatten, Graasejeu ses 
heller aldrig mere, i det sidste Aars 

Tid har selv den mindre Torsk, den 
saakaldte Snekkerstenstorsk, manglet. 
Mærkeligt nok har der i Aar ogsaa 
været et daarligt Sildefiskeri, medens 
dette har været saa ualmindelig rigt 
de fleste andre Steder i Landet, kun 
Aalen ja og saa tildels Skrubben, 
Isingen og Ulken - synes at befiride 
sig vel og aftager ikke keQdeligt, 
hverken i Antal eller Størrelse. 

I Kattegattet synes Rødspætten 
og ligesaa de andre Flynderfiske at 
bltve lllindre og færre. Medens der 
tidligere rundt omkring Øen Anholt 
fandtes en Vrimmel af Rødspætter, 
store, tykke og prægtige Fisk paa 
gennemsnitlig 28-30 Pd. Snesen, 
skønt man den Gang kun brugte fast
staaende Garn, som Fiskene selv 
skulde opsøge, fiskes der nu kun faa 
og smaa Rødspætter der paa 12 Pd. 
Snesen, ja mindre, naar det ikke 
netop er i Yngletiden, og nu skrabes 
der dog overalt med Snurrevoddene, 
der ikke vente, til Fisken finder dem, 
men selv søger dem op alle Vegne. 
Tungerne ere heller ikke nær saa 
hyppige ved Anholt som før, og lige
saa gaar det med Pigvarl'erne ; disse 
Fisk synes at have søgt længere ud, 
nord paa, nærmere det saltere og 
dybere Vand. 

Paa ,Jyllands Vestkyst kan spores 
det salllme mærkelige Forhold. 
Medens Helleflynderen tidligere kom 
ind under Land, saa Fiskerne uden 
andre Vanskeligheder, end N aturfor
holdene altid lægge dem i Vejen, 
kunde fange den paa Krog, ere de 
HU trukne ud 6--7 Mll fra Kysten, 
uden for Landgrundene, helt ud paa 
dybt Vand, og den Fisker, der ikke 
kan eller tør søge den der med sin 
lille Baad, han faar ingen Ting, Fisken 
kommer ikke ind til Landet mere. 



Spørger man nu, hvad Aarsagen 
kan være til en saadan Forandring, 
en saadan Aftagen af Fiskemængden 
eller, om man vil, en saadan Udvan
dring af Fisken, fra de Steder, hvor 
den tidligere fandtes og synes at trives 
og befinde sig vel - ja, saa er det 
et Spørgsmaal, som vistnok er meget 
vanskeligt at besvare, paa det Stand
punkt vi endnu staa med Hensyn 
til Biologien, men som naturligvis 
alle og enhver prøver at svarepaa 
efter sin egen Opfattelse. Grunde 
maa der jo være, "Døden maa have 
en Aarsag" , og man har da opstillet 
Gisninger i det uendelige, der alle 
mere eller mindre bunde i, at lllaIl 
intet bestemt ved. I Aarhulldredets 
Begyndelse, da Aalen i en Del Aar 
var bleven borte fra ØresuRd, troede 
man, at dette kom af "den stærke 
Kanonade i Sundet", siger Helsingør 
Bys Arkiv fra dette Tidspunkt. Siden 
har man talt om Opfiskning, om den 
tiltagende Dampskibsfart, om den 
Skade, Voddene gjorde, ja selvom 
Solpletterne. (Sluttes.) 

Halsnæsfiskerierne fra Novbr. 
1891 til Maj 1892. 

Af C. Brammer. 
(Slutning.) 

Angaaende Fiskeriet i Roskilde
fjorden o: fra Kulhus N ederdraaby 
Fiskerleje og fra Frederiksværk kan 
jeg meddele Oplysninger for Vinter
halvaaret efter de paa nævnte Steder 
førte Journaler: 

Torsk, fanget paa Garn og Kroge 
ca. 1950 Pd. il, 10 Øre 195 Kr. 
Flynder o: Rødspætter, Skrubber, Slet-
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ter ca. 840 Sn. a 75 Øre - 630 Kr. 
Tunger paa Garn ca. 980 Pd. a 70 
Øre ... 686 Kr. Pigvarrer paa Garn 
ca. 320 Pd. iL 30 Øre =~ 96 Kr. 
Aal i Ruser og ved Stangning ca. 
250 Pd. å 30 Øre CC_ 75 Kr. Marsvin 
ca. 12 Tdr. a 50 Kr .... ~ 600 Kr. 
laIt 2282 Kr. 

Naar man tager i Betragtning, at 
omtrent 40 Fiskerfamilier skulle love 
af denne Fortjeneste et halvt Aar 
uden synderlig .Bifortjeneste, skulde 
man tro, det var en Umulighed, men 
Sagen er den, at det hovedsagelig 
er om Sommeren, Fiskeriet indenfjords 
giver noget Udbytte af Betydning, 
særlig ved Voddragning, Rejefangst 
i Ruser og ved Sildefiskeri. Forhen 
var Aalefiskeri i Ruser fortrinligt, 
især i "Kulhusrenden ", men siden 
Voddragningen begyndte at tage Over
haand, er dette yderst tarveligt; lige
som de Fiskere, der ikke eje Vod, 
lIlen Illaa indskrænke dem til Garn
og Krogfiskeri, stadig klage over den 
Skade, Voddragningen anretter i Here 
forskellige Retninger, hvorom jeg dog 
ikke skal udtale mig videre, da derom 
er skrevet saa meget og i lange 
Tider - baade for og imod. 

Langs Kysten fra Alholm og til 
Sælø, en Strækning af henved 2 Mil 
paa Vestkysten af Horns. Herred 
(J ægersprislund), bliver hvert Aar 
(Foraaret, saasnartlsen er forsvunden 
af Fjorden) udsat 7 Marsvingarnmed 
Rad fra I.Jaml paa 120 Favne, der 
ender i det saakaldte "Hoved", hvori 
Marsvinene, der trække ind i Fjorden, 
blive fangede, idet de i Farten støde 
imod Raden, der stopper dem, hvorfor 
de følge denne lige ind i "Fælden", 
hvor Fiskerne da tage dem, slagte 
dem og koge Tran af Spækket. Indtil 
Marinen i de sener e Aar uheldigvis 



har valg,t dette Terræn til Øvelser i 
Skarpskydning har Marsvinfangsten 
været en god Indtægtskilde for Fi
skerne, men nu klage de i høje Maader 
over al den' Skade, denne Skyden 
volder dem i den allerbedste Tid, 
naar Marsvinene begynde at drage 
ind i Fjorden ude fra Havet, hvor 
de opholde dem om Vinteren. Fiskerne 
paastaa paa det bestemteste, at de 
tydeligt kunne iagttage, hvor for
skrækkede MarsvineJle blive under 
Skydningen og ile skyndsomt paa 
Flugt Nord paa tilbage, hvorfra de 
ere komne, i Stedet for Syd paa, 
hvorved de rigtignok ellers vilde blive 
fangne til Skade for dem selv, men 
til Gavn for Fiskerne. N aar man 
nu betænker, at et Marsvingarn koster 
omtrent 600 Kr. fra ny af og meget 
at vedligeholde, og at Reparationer 
og Tjæring aarlig saavel som Røgt
ningen er den samme, hvad enten 
der fanges mange eller faa, saa maa 
det indrømmes, at Fiskerne ikke 
kunIJe yære glade eller tilfredse med, 
at deres Indtægter saaledes forringes 
ved, at Marinens Skarpskydning netop 
skal foregaa pa~ dette Sted. 

Hvad der ligeledes i høj Grad 
hæmmer Fiskeriets Udvikling til Hav
fiskeri er de uheldige Forhold, hvor
under d,et drives, idet en Baadehavn 

,savnes, hvortil større Baade kunne 
søge ind saavel med Fangsten som 
for at søge Læ i Stormvejr. lYled 
stor Opofrelse og Anstrængeise samt 
ved velvillig privat Hjælp fra for
skellige Institutioner har Fiskerne 
begyndt paa at bygge en IJandgangs
bro, der i Aarenes Løb har opnaaet 
en Længde af henved ;,300 Alen, men 
del' mangler endnu mindst 25 Alen 
paa det dybeste Vand, altsaa hvor 
det er kostbarest, fordi der selYfølgelig 
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, skal mange flere Kubikfavne Søsten 
til Opfyldningen end paa grundt 
Vand; og førend Bioen bliver ført 
ud til Dybet, hvor den stærke Strøm 
i Renden skærer alt Sandet bort, 
kan Broen saa godt som ingen eller 
kun, lid~n Nytte gøre. Derfor har 
Fiskerne gentagne Gange indgivet 
Andragender til Indenrigsministeriet 
om Understøttelse, senest i Slutningen 
af forrige Aar, hvorpaa nu forventes 
et gunstigt Resultat, særlig begrundet 
paa Bestyrelsen for "Dansk Fiskeri
forening" s Anbefaling; saa meget 
mere som det er en meget beskeden 
Sum del ønskes og strængt taget be
høves, naar man vil nøjes med blot 
en Bro uden Knæ eller Brohoved. 
Desuden er det en stor Hjælp, at 
Bestyrelsen for "Kong Frederik den 
Syvendes Stiftelse paa Jægerspris" 
forhaabentlig efter Sædvane giver 
Tømmer til Bolværk fra de nær
liggende Skove til halv Pris. Land
mændene pleje at køre Tømmeret 
fra Skoven til Stranden, og Fiskerne 
føre Søsten til og arbejde paa Broen 
for nedsat Dagløn osv., derfor kan 
Landgangsbroen fuldføres for omtrent 
1000 Kr. ' 

Til Nederdraaby Fiskerleje hører 
hverken Baadebro eller Bredeplads 
(til Garnenes Tørring efter Fiskeriet), 
hvorfor disse maa lejes af Land
mændene; derfor kan en Landgangs
bro ved Kulhus ogsaa til visse Tider 
komme disse Fiskere til Gode, naar 
de fiske der i Nærheden. 

Allerede i April Maaned blev der 
udsat en stor Mængde Rejeruser Side 
om Side i kort Afstand fra Dyrenæs 
henimod Pontonbroen, men Udbyttet 
har hidtil kun været yderst tarveligt 
paa Grund af Kulden og forkert 
Vind, thi Varme, sydlige, Vinde og 



Faldevand ere nødvendige Betingelser 
for en god og heldig Rejefangst. 
Nederdraaby s~tavel som Frederiks
værk Bredninger have forhen afgivet 
gode Fiskepladser, da Bundeu var 
rig paa "Grøde" (Fødeæmue), hvorfor 
al den Fisk, som tages der, er langt 
bedre (federe i Kødet og fastere) end 
ude fra Havet, saa man maa antage, 
at Fisk ligesom Kreaturer have et 
naturligt In~tinkt til at søge de bedste 
og fedeste Græsbunde for at blive 
fedede. 

Kattegatsfiskeriet. 
I et svensk Blad (Sydsn'nsb Dag

bladet) findes en lille Artikel med 
Overskrift: "Skånska fiskare i Bohus
lan", der vistnok kan have Interesse 
ogsaa for danske Læsere og derfor 
meddeles j Oversættelse. Den lyder 
saaledes: 

I Goteborgs Handels Tidning om
·taltes for nogen Tid siden, at et Par 
skaanskeFiskekvaser, hjemmehørende 
i Råå Fiskerleje, havde gjort Forsøg 
paa at drive et Rødspættefiskeri med 
Nedgarn i Nærheden af Paternoster
skærene og at Fangsten ikke havd€; 
været synderlig lønnende. 

De to samme Fartøjer, nemlig: 
"Svensken", ført af N. P. Backe og 
"Øresund",' ført af Sven Assarsson 
have siden foretaget en anden Tur 
til de hohuslehnske Fiskevaude, men 
disse Re,iser have ikke, som man 
muligvis kunde tro, saa mege.t været 
gjorte for Rødspættefiskeriets Skyld 
i disse Vande. Hensigten med dem 
har været at undersøge, om ikke et 
hensigtsmæssigt drevet Krogfiskeri 
vilde kunne betale sig der, og. dette 
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skulde i saa Fald sættes i Værk i 
den kommende Vinter. Rååfiskernes 
hidtil brugte Fiskepladser i Katte
gattet, ved La,)sø og Anholt, have 
nemlig vist sig bestandig mindre og 
mindre lønnende. Dette hidrører, 
efter Fiskernes Formening, derfra, 
at et hensynsløst og uden ringeste 
Kontrol drevet Travlfiskcri har fundet 
Sted der af danske Fiskere. *) 

De foran nævnte ]'orsøg have, 
skønt de ikke have bragt noget stort 
Udbytte i Retning af Rødspættefiskeri , 
dog givet Raab om, at et lønnende 
Krogfiskeri vil kunne drives der om 
Vinteren. Agnen, der behøves, vil 
jo~ uden stor Vanskelighed eller Be
kostuing, kunne skaffes til Veje i hille 
den Tid, det bohuslehnske Sildefiskeri 
foregaar; Bundforholdene der er 
haade skarp og blød Bund lige-
som Dybdeforholdene - 20-25 Favne 
Vand -. love ogsaa godt. 

Aalefiskeri med Vod kan mulig 
ogsaa drives med Fordel, men det 
har vist sig, at de Aal, som fanges 
her oppe, hverken i Godhed eller 
U dseende kan taale nogen Sammen
ligning med dem, der fiskes paa Ble
kings- eller Smaalandskysten og de 
Rååfiskere, som have gjort Forøg 
med Aalevod, have efter kort Tids 
Forløb opgivet disse. 

I den nærmeste Fremtid agte nogle 
skaanske Fartøjer, udrustede til Ma,
krelfiskel'i, at sætte Kursen efter den 
bohuslehnske Skærgaard. 

*) Forfatteren sigter her naturligvis til 
Snurrevodsfiskeriet. Snurrevoddet er, 
som bekendt, intet l'ravl, dette Red
skab er jo aldeles forbudt paa det 
danske Søterri~orium, men Snurrevod
det har ganske vist en Del af Travlens 
slette Egenskaber. Red. 



Hæderstegn. 

Vi finde Anledning til blandt de 
Hæderstegn og UdnævneisN', som det 
har behaget Hans Majestæt under 
26. l\faj at lade forskellige af Fi
ske~ets Venner og Udøvere tilflyde, 
særhg at fremhæve følgende: 

Dannebrogsmændenes Hædertegn 
el' tildelt "Fiskerne P. Hildebmndt 
af Refsnæs, R. N~:elsen af Skalø, 
F. Vilhelmsen af Frederikshavn. E. 
A. C'. Pefe1'sen af Esbjerg og Fiskeri
foged J. Nielsen af Thurø. 

Med Fortjenstme!laiIlen j Sølv med 
Tilladelse til at bære samme har 
Hs. l\faj. hædret FiskerikontrollørelI 
for Jylland, J. T. V. A. Blach, Dbmd. 

Fiskeriberetninger. 

Af en Beretning, SOlll Hr. Fisker 
Rasmus Nielsen af Skalø, Dbmd., 
har indsendt til Dansk Fiskeriforening 
om sit .Fiskeri i 1891, hidsættes 
følgende: 

Fiskeriet dreves fra midt i Februar 
til1ste l\Iaj med 100 Torskeruser, 
hvormed 5 Mand vare beskæftigede. 
Fangsten var 10200 Torsk, der ud
bragtes til en Sum af 1108 Kr.; de 
fangede Fisk transporteredes i Sejl
kvase til Nykøbing, Falster, Masned
sund, Vordingborg, Stubbekøbing, 
Stege og København. Fiskestedet var 
Farvandene omkring Skalø, Fejø og 
Raagøe, fordi Sælhundene ingen Skade 
gjorde der i nævnte Tidsrum, hvori
mod Ruserne 'ødelagdes af disse 
slemme Gæster, blot man kom halv
anden Mil længe,re syd paa ad Band
holm til. 
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Rejefiskeriet dreves fra 1ste l\laj 
til midt i Avgust med 44 Rejeruser 
af forskellig Størrelse; 5 Mand ar
bejdede dernlecl. Der fiskedes 2410 
Potter Rejer, der solgtes i Køben-"" 

havn for 1823 Kroner Netto. Trans
porten er sket dels med Spjlkvase 
til Korsør eller Masnedsund og siden 
videre med Jernbane til København, 
dels direkte med Kvasen til sidste 
Sted, dog kun for en enkelt Rejses 
Vedkommende. 

Den 15. Avgust toges igen fat llled 
100 Torskeruser og dermed fortsattes 
Fiskeript til Aarets U dg ang. ~"ang

sten var 11000 Torsk, der i Køben
havn udbragtes til 885 RI'. Fangst
stedet var hovedsagelig Jyllands øst
kyst, Knehelvig og Egensvig nogle 
Mil fra Aarhus. At Fiskepladsen 
forlagdes derop, var i Haab om at 
kunne blive fri for Sælhundene, der 
i sidste Efteraar huserede slemt nede 
i SmaavanØene, men Haabet blev 
ikke opfyldt, ogsaa oppe i de nævnte 
Vige ødelagde de Ruserne aldeles. 
De synes endogsaa her at være endnu 
mere dristige end andre Steder, saa 
at selv de Ruser, der stode Fartøjet 
nærmest, ja tæt ved det, bleve sønder
revne. Der gjordes J agt paa dem med 
Bøsse, men uden kendeligt Resultat. 

En haard Isvinter synes at være 
det bedste Middel til at fordrive Sæl
hundene; efter en saadan har man i 
Reglen Fred for dem i nogen 'l'id. 

De Sakse til Sælhundefangst, jeg 
har konstrueret og hvortil Dansk 
Fiskeriforening har ydet mig Hjælp, 
har jeg anskaffet, tilligemed den dertil 
nødvendige Ruse og har anstillet 
Forsøg med begge Dele. Resultatet 
har ikke været godt, .de øvrige Ruser 
bleve ødelagte hver N at, men Rusen· 
med Saksene rørte Sælhundene aldrig, 
skønt den stod ude i over i 3 Uger. 

Det er stor Skade, Sælhundene 
gøre Fiskeriet. Mit Fiskeri drives 
for egen Regning og Risiko og med 
det Mandska.b, jeg maa holde hele 
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Aaret, med den store Mængde Ruser; 
desuden en Skonnertkvase paa 29 
Tons, en mindre Kvase paa 3 TOJJs, 
2 Dampjoller og 3 mindre Joller og 
Pramme, koster det mange Penge. 
Men kunde man faa IjOV at beholde 
sin Fangst, og sine Redskaber, sall. 
kunde det alligevel nok gaa; hoved
sagelig ved Sælhundenes Ødelæggelser 
bringes imidlertid Indtægten ned til 
lidet eller intet. I 1891 har Ind
tægten ikke kunnet dække Udgiften, 
ikke tilnærmelsesvis, der bliver en 
UnderbalancB pau, omtrent 1000 Kr. 
og denne skyidBs for støn,;te Delen 
Sælhundenes Ødelæggelser' og For
styrrelser. Det forekommer mig, at 
der ikke gøres nok for at bekæmpe 
og udrydde disse skadelige Dyr; vel 
arbejder Dansk Fiskeriforening paa 
at faa' dem dræbte ved at give Præ
mier, men det er ikke nok, det er 
en saa stor Sag, at haacle Stat og 
Rigsdag maa tage sig af dN!. 

København, d. 6 . .Juni 18!J2. Fisker
foreningen for København og Omegn, 
som paa forskellige Maader "øger at 
arbBjde til sine l\fedlemmers bedste, 

,havde den TilfredsstillelsB i forrige 
Maaned ved Velvillie fra Køben
havns Magistrat, Bf ter at Andra
gmde var ingivet til sallllne igennem 
"Dansk Fiskeriforening" , at faa 
overladt foreløbig en Plads til Anlæg 
med deres Baade og til Tørring af 
deres Redskaher. At der for de 
fiskende Medlemmer af Foreningen 
herved er afhjulpet et stort Savn 
erkendes af dem alle, saa meget mere 
som det i de senere Aar, eftersom 
Byens Udvikling skrider frem, blev 
mere og mere vanskeligt at faa over
ladt Plads fra private Ejere. For
eningen bringer herved igennem Med
le~sbladet sin Tak baade til "Dansk 

Fiskeriforening"s Bestyrelse for dens 
Medvirkning og til Københavns Ma
gistr'at for udvist, Velvillie i denne 
Sag. 

Et andet Spørgsmaal, som For
eningen ogsfla har t'ejst, er Opnaaelse 
af Vedtægter for Kallebodstrand, til 
en højst nødvendig Fredning rtf dette 
Inuvand, forsøgsvis i 5 Aar. Dette 
Spørgsmaal lader ikke til skønt 
det har staaet paa Dagsordenen i 
over 2 Aar at skulle naa den for
ønskede IJ0sning endnu, trods den 
oVBrvejende Stemning hlandt Fiskerne 
er, at Fredning burde forsøges. Mulig
vis mere herom en auden Gang. 

Endelig har Foreningen i den sidste 
Tid optaget et tredje Spørgsmaal 
med Tilslutning af Fiskerne fra Taar
bæk, Skovshoved, Kastrup og Dragør, 
og det angaar Ansættelse af en 
Kontrol ved Køhenha ms Fisketorv 
lIled Myndighed til at kassere Fiske
varer, "Olll blive fremstillede til Salg 
paa TorV('t, naar disse findes i en 
TiistalH], hvori de lUaa anses for 
uskikkede til Menneskeføde. Herom 
er indgivet Andragende til "Dansk 
Fiskeriforening" med Anmodning om 
denne Forenings Bistand til at faa 
udrettet noget i denne vigtige Sag. 

Frederikshavn, den 13. Juni 1892. 
Det er længe siden, vor Havn har 
været saa blottet for Fiskerfartøjer, 
som den er i disse Dage, de over 
100 her hjemmehørende Kuttere ere 
alle paa Havet for at benytte sig af 
det gode :Fiskevejr; men man har 
kun hørt Resultatet fra den mindste 
Part" da Kutterne, naar Vejrfor
holdene tillade det, helst blive paa 
Stedet, hvor de da afsætte Fangsten 
til Kvaser, om de end derved sælge 
til lavere Pris, end de vilde kunde 
opnaa i Havnen her. De Kuttere, 



der ere indkomne fra Vestkysten, 
hvor det største Anb.l fiske. have 
havt . godt Udbytt.e af Røuspætter, 
men Fisken har været af mindre 
Størrelse end den plejer at være der
steds fra, for det meste vejende fra 
16-20 Pd. Snesen, ja sidst i Ugen 
endog mindre. Fangstpladserne e1'e 
for Tiden langt nærmere under Land 
end vanlig. Prisen er vedblivende 
høj, ca. 20 Øre pr. Pd., hvad der 
engentlig er ret mærkeligt, særlig 
naar man ser hen til de overordentlig 
lave Priser, der er paa Rødspætter 
i disse Dage i Tyskland. De Kuttere, 
der fiske indenfor Skagen, have for 
største Parten drevet Fiskeri paa 
Aalborgbugten, men saavel derfra 
som fra de andre Fangstpladser ere 
kun faa Kuttere indkomne, men efter 
dem l!-t dømme er Fiskeriet godt. 
De Kuttere, som Foraaret igennem 
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have brugt Garn, have saa godt som 
alle holdt op dermed; det svarede 
sigdam'ligt. Fiskeriet af Hornfisk 
nnder Læsø maa nu betra:gtes som 
endt; derimod have Læsøboerne be
gyndt at tage fat paa Hummerfiskeri 
med Tejner; 6-7 Baade bemandede 
med 2-3 Mand arbejde forTiden 
dermed. I Begyndelsen af Ugen var' 
.Makrelfiskeriet under Skagen ret 
rigeligt, men senere er det igen af· 
taget; nu tilføres der ogsaa pr. Damp
skib fra Kristianssand Makrel, hvilke 
ere betydelig større end de danske, 
men ogsaa dyrere, de koste ca. 5 Kr. 
pr. Snes, de danske knap det halve. 

Fi8kekulter "Ternen" er iHg. hertil 
i Dag indløben Telegram ankommen 
til Maasslms i Holland med fuld Last 
af saltede Rødspætter fra Island. 
Alt vel. 

Kullerkurve, berg. for Dansk Kommissionshus CatBohn samt Carbolinønm, 
100 Pd. Fisk med Is li for sidstnævnte bedste Conser-
70 Kr. pr. 100 8tkr., Fisk og Hummer. veringsmiddel for Fartøjer 
haves atter paa Lager. ••• og aJtTræværk mod Vejrligets 

. VILH HOLST'S LudWIg Grun, Indflydelse anbefales. Priser og . I 78, !leuer Wall, Hamlmr" I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 
Pileplanlage og Kurvefabrik. modt&!!erSendln!!er tilForhandlin!! Ad. Goecker, 

Ellely ved Kolind St. I !':~:I::c!.fr1ri::' R~:::!c!.~rre·1 Kjøbenhavn K. Herluf Tralletg. 6. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:s:~ KØSER:J 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktsser, Hamburg. 

Altona Fiskea uction~ 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

( ""Dansk Fiskenætfabrik . og Spinderi, 
Gl. Strand 30. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

Redigeret af cand. mag. H. l'ussdt. - Trykt ho~ I<',.ant, Ohristt,.eu. København. 
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:Med.l.ero..sb1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Sandpumperen "Thyborøn", -Et Fore· 
drag om Aalen. - Fiskeriberetninger. - Bekendt· 
gørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm' 
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak· 
tøren' af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søndag 11-2, 

Sandpumperen "Thyborøn". 

Om det allerede her i Bladet 
kort omtalte ny, i sin Slags enestaa
ende Sandpumpedampskih "Thybo
røn", som for nylig er :1llkommet til 
sit Bestemmelsessted, bringer "Dag
bladet" følgende udførligen=> Medde
leIse: 

Alt for flere Aar siden bleve Besej
lingsforholderw i Thyhorøn saa slette, 
at det var at frygte, at Sejladsen 
snart helt vilde ophøre. Det i 1885 til 
Lemvig ankOJnne Dampskib "Prøven" 
havde arbejdet. stadig og ihærdig, 
men det var let at se, iLt dette lille 
Skib, hvis Virksomhed iøvrigt kun 
gik ud paa at kradse Sandet løst, 
hvorefte~ dette af Vandet førtes hort, 
i Længden ikke kunde magte at holdt' 
~analen sejlbar, seIr ikke for de 

mindre Fartøjer, der søge den. Kred
sens Folketingsmand, Hr. Aabe'fll, 
hmgte da Sagen frem i Rigsdagen 
i 1889, og da der dertil kom en hel 
Del Ansøgninger fra Byraad, Handels
foreninger m. fl. om en Forhedring, ' , 
blev Sagen taget under Overvejelse, 
og i den næstfølgende Rigsdagssam
ling forelan der eu Erklæring fra 
Vandbygningsdirektøren. Denne gik 
ud paa,' at det, der maatte' gøres, 
var Anskaffelsen ,lf et Sandpumpe
skib, men den hermed forbundne Be
kostning, 320000 Kr., afskrækkede. 
Folketingsnu:md Aaherg fremhævede 
imidlertid i Rigsdagen, at dette kun 
var en forholdsvis lille Sum til Be
varelse af de Interesser, der stode 
paa Spil, aleTlP Fiskeriet vilde høste 
sandan Nytte deraf, at en l;dskydning 
af Afgørelsen kunde blive skrebnø
svanger, og Summen hlev da hevilget. 
Døt galdt nu om at fita konstrueret 
et Skib, der p1tssede efter Forholdene. 
Ogsaa, i sau Henseende var ma Il 
godt betjent; i Orlogsværftets dygtige 
Direktør, Nielseu, og i Ohefen fol' 
KOllstruktionskontoret salllIlle Steds, 
Ortmal1'lt, havde man Kræfter, der 
kUlHll' løse Spørgsmaalet, og hvad 



angik Bygmesteren,· som selvfølgelig 
ikke fandtes her hjemme, valgtes et 
Firma, . Løbnitz &; Ko. i Renfrew i 
Skotland, som har leveret Mudder
dampskibe af de mest for~kellige 
Konstruktioner til alle Verdens Lande 
og særlig har bygget Skibe med van-
skelige Maskiner til. Meksiko og til 
Suezkanalen. 

Skibet skulde have været færdigt 
og klart til Aflevering den 1. April 
d. A., m,en forskellige Vanskeligheder 
gjorde, at Tiden trak noget ud. Da 
man i flere Henseender havde med 
noget ganske nyt at arbejde, maa 
lllan ikke undre sig over, at der ved 
Prøverne viste sig Ufuldkommenheder, 
som maatte afhjælpes; men i Slut
Ilingen af Maj var Skibet i Stand, 
og nu for et Par Dage siden ankom 
det til Lemvig øst fra, idet det var 
gaaet N orden om Skagen for at blive 
registreret og fortoldet i Aalborg. 

Skibet gør et ganske storslaaet 
Indtryk; at sige, at det er smukt, 
vilde ikke falde nogen ind, der har 
Sans for Skibsbygning, og dog, naar 
lilan tager i Betragtning, at det er 
et Mudl'ingsfartøj, hvilke som Regel 
ere alt andet end skønne, maa man 
alligevel indrømme, at det tager sig 
godt ud. Det har den hetydelige 
Længde af ca. 175 Fod og er :34 
Fod bredt, er tilrigget llled 2 Jl.Jaster, 
begge med Sejlføring, og forer PH 

Skorsten af de høje, SOUl man knn 
mindes at have set ved de store kraf
tige Opmudrings- og Floddampere i 
Udlandet. Interessen ved Skib(~t 

ligger dog iMaskineriet. Pau Dækkøt 
agter henligge 2 svære Rør, <'t i hver 
Side. Ved begge Ender af ROl'l~re, 
der have en Længde hver af 54 };'od, 
er der store Kraner, der stua pua 
Skinnerl saaledes at de kuune køres 
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helt ud i Borde og ~gsaa trækkes 
helt ind midtskibs, og heri ligger for 
en Del det særegne ved Skibet, sall. 
vel som i det, at Røret kan anbringes 
i alle mulige Stillinger fra Skibssiden. 
Den forreste Ende af Røret vandr!.'!' 
i Lister pan. Skibssiden og svarer, 
naar Røret er helt nede, til et Hul 
i Skibssiden, hvorimod den agterste 
Ende bliver sænket ned mod Hav
bunden; for at forhindre, at altfor 
store Sten komme ind med, er .der 
sat Plader i Mundingen. Inde i Skibet 
er anbragt to meget svære Oentrifugal
pttmper, hvis Kraft er tilstrækkelig 
beskreven ved, at en af dem i Løbet 
af et Minut kan indpumpe 125 Tons. 
Midt i Skibet er anbragt en meget 
stor Beholder, den saa.kaldte Hopper, 
der er bestemt til Optagelse af det, 
der indpumpes. Naar Røret er sænket 
mod Havbunden, indpumpes altsaa 
Vand og Sand imellem hinanden og 
føres igennem et svært firkantet U d
løbsrør hen over Hopperen. I U d
løbsrøret er anbragt en Del store 
Lemme, igennem hvilke Vandet kastes 
ud. l\fan vil forstaa, at det kun varer 
et Øjeblik, inden Hopperen, som dog 
rummer 12000 Kubikfod, er fyldt, 
men det er da baade med Vand og 
Sand, Vandet løber saa oven over 
Kanten, medens Sandet synker til 
Bunds. Ved en af de i Bngland 
foretagne Prøver viste det sig at vare 
35 Minuter, før hele Beholderen var 
fyldt med Sand, men der var da ogsaa 
ell gu,llske net lille Skibsladning, nem
lig 700 Tons, og dette var kun med 
den ene Pumpe. Der frembød sig 
dpt mærkelige Fænomen, at det varede 
ikke sua ganske lidt længere, 11aar 
begge Pumper vare i Virksomhed end 
kun don ene, at fua Hopperen fuld, 
men Grunden hertil var, at begge 



Pumper udviklede l'n saa stor Kraft, 
at det ind pumpede i Stedet for at 
blive kastet i Hopperen for pn t>tor 

. Del gik hen over denne og ud over 
Skibssiden. Skibet ligger aldeles stille, 
naar der pumpes, idet det er fortøjet 
baade for og agter, og naar Hopperen 
er fuld, slipper det Fortøjningerne 
og sejler hen til llet Sted, hvor Sandet 
skal losses, hvilket sker endnu hur
tigere. Bunden af Hopperen bestaar 
nemlig af 12 svære Lemme, ti i hver 
Side, hængende i s\'ære Jernkæder, 
del' gaa hen omkring Spil, der ere 
anbragte baade for og agter for 
Hopperen. Ved en simpel Mekanisme 
aabne Lenuuene sig, og alt det ind
pumpede Sand styrter ud. Lemmene 
hives del'paa tætte igen .. ed de nys
nævnte Spil, hvilket skel' ved Haand
kraft, og Skibet er da atter klart til 
at dampe hen paa Opmudringsstedet 
for at indtage en ny Iju,dning. 

Saaledes er det t>æregne ved Skibet, 
og iøuigt er det i alle ~faader ind
rettet saa bekvemt og hensigtsmæssigt 
som muligt. Kahytterne ere smukt 
udstyrede, og overalt findes der '.rale
rør fra det ene Rum til dpt andet. 
Til Skibet hører der fire l!'artøjer, 
hvorimellem en pæn lille Dampbar
kasse i Lighed med den~, som Marinens 
større Skibe have. Paa Dækket findes 
der Dampspil baade for og agter, 
og Styringen af Skibet foregaar ogsaa 
ved Damp. Dykkerapparater fore
findes og s~erlige Apparater med 
elektrisk Belysning til Brug ved 
Dykkeri. Da der ikke findes saa 
lidt Opstaaende er der to Kommando
broer. Besætningen bestaar af 15 
Maml, hvorimellem 4 Officerer (Kap
tajn, Styrmand og 2 Maskinmestre), 
men der er al Rimelighed for, at 
den vil blive større endnu, da Dæks-
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folkene ikke kunne bestride det Ar
bejde, der forefalder ved Pumpningen. 

Maskinerne ere særdeles kraftige. 
Skibet har to Skruer, og med begge 
disse gjorde Skibet paa Prøveturen 
en Fart af 91/ 2 Mil, hvilket jo er 
ganske betydeligt, naar Hensyn tages 
til Skibets Konstruktion, der for 
næsten hele Ijængden frembyder en 
fil'kantet Kasse. For en Skrue gjorde 
Skibet en Fart af 7 Mil og styrede 
dertil fortrinlig. Kedlerne i Skibet 
ligge for i dette, hvorimod selve Ma
skinen ligger agter, men der er For
bindelse mellem Fyrpladsen og Ma
skinrummet ved en Tunnel, der gaar 
paa Styrbord Side af Hopperen. For
uden Maskinkedlerne findes der en 
Donkey-Kedel, hvorfra Damp udvikles 
til Varmeledninger i Skibet samt til 
Dampspillene. Paa Overfarten fra 

Renfrew til Al' horg Nord om Skot- . 
land havde Sk.i .et temmeligt uroligt 
Vejr, men skø It man skulde synes, 
at en saadan ladbundet Kasse vilde 
tumle svært i/Søen, viste det sig, at 
Skibet fuldY ud fyldestgjorde den 
stillede Beyngelse at være et godt 
Søskib., 

Modt/gelsen af Skibet foregik med 
al den Pomp, som en lille By som 
Lemvig kan præstere; hele Havnen 
var tæt behængt med Flag, ogHavne
udvalget havde end yderligere langs 
hele den bnge Stenmole paa N ord· 
siden <LE Havnen og langs Dampskibs
broen ladet oprejse Flagstænger llled 
Vimpler og Plag og prydede llled 
Blomsterguirlander. Hele Dampskibs
broen var tæt fyldt af lYfennesker, 
der stode som Sild i en Tønde, og 
ogsaa, langt uden fol' Broen var der 
Masser af Folk. Da Skibet var 
kommet ind, traadte Borgermester 
Lund frem og bad de tilstedeværende 



udbringe et Leve for det store og 
prægtige Skib, idet ma'n deri inde
sluttede Ønsket om, at de gode For
haabninger, mn,n stillede til Skibet, 
maatte gaa i Opfyldelse. SkilJets 
Fører, Kaptajn Rodskjel', takkede fol' 
Velkomsten, og efter at have udtalt 
sig om Skibet, hvis Virksomhed efter 
alles Mening i første Række nmatte 
bringe IJemvig By Nytte, udhragte 
han et Leve for denne. Ved den til
stedeværend~ Vandbygningsingeniørs 
Foranstaltning blev det derpaa fore
vist, hvorledes Pumpningen foregik, 
og det var et helt Niagara-Vandfald 
at beskue, naal' Vandet aJ Udløbs
røret blev kastet ned :i Hopperen. 

Om et Par Dage gaar Skibet nu 
ud til Thyborøn Kanal, lIvordet vil 
faa nok at tage fat i. 

Skibet har nu arbejdet en 1'id, lllen 
synes efter Meddelelser til forskellige 
Blade ingenlunlie at svare til ]"Ol'vont
ningerne. Forhaahentlig vil det dog 
lykkes Ingeniørerne at bringe en bedre 
Gænge i .. ~rbejdet uden altfor store 
Ofre af Penge og Tid. 

Et Foredrag om Aalen. 
Af Overretsprokurato)' Leth. 

260 

Aalell er, som n,lmindelig behndt, 
en i vore V u.mle hyppigt forekom
mende E'isk. Man finder den saavel 
i Stranden som i Ferskvand, Moser 
Søer, Aaer og Bække, og da dens 
Kød er velsmagende, let fordøjeligt 
og megt,t nærende, el' det intet UlHler, 
at man paa mange Maader tlri\'er 
Fangsten efter den. Ogsaa danner 
Aalen en vigtig U dføl'selsurtikel her 
fra vort Land, hvortil dens store 

Sejglivethed gør den særdeles skikket. 
De Redskaber, med hvilke Fiskeri 
efter Aal finder Sted, erli Garn, Lystre 
og Kroge, undertiden ogsaa af Vidier 
flettede Aalekuber 1Il. fl. Garnene 
ere hoved~agelig Ruser ell~r Vod, 
hvilke sidste som bekendt have givet 
Anledning til Strid mellem deres For
kæmpere og }\lodstandere, en Strid 
der næppe endnu hverken er ud
kæmpet eller har fundet sin endelige 
Afgørelse. I denne Strid indeholder 
vor Fiskerilov et Kompromis. Det 
var fra først af paatænkt, og dette 
indeholdt de oprindelige Forslag til 
en FiskerjJO\', aldeles at forbyde Driv
vod og at forbyde Brugen af alle 
andre Slags Aalevod indenfor en Af
staml af 300 Favne fra Land samt 
paa andre Tider end i de 4 1\Iaaneder 
fra 20. Maj til 20. September, Be
stemmelser, der paa ikke faa Steder 
af vore Farvande vilde have været 
temmelig ensbetydende llled et fuld
stændigt l<'orbud mod disseRedskaber. 
l<'iskerilo"ells Bestemmelser ere dog 
langtfra bleme saa strænge. De gaa, 
bortset fra Limfjorden, ud paa, at 
Drivvod ikke maa belastes med større 
V ægt end 40 Pd., at inden for Vester
havet, Skagerak og Kattegat er Brugen 
af ethvert· Slags Vod i Maanederne 
Marts, April og Maj forbudt i den 
Fjerdedel af hvert naturligt n,fgrænset 
l<'iskevand, hvor };"iskeyngelen særlig 
udklækkes, Bestemmelser fra hvilke 
Indenrigsministeren dog kan .ind
rømme Undtagelser, hvilket sidste 
f. Eks. er sket ved Bekendtgørelse 
af 8. Maj 1890, der for det nævnte 
A<lr frigav den sidste Halvdel af Maj 
fol' Voddene. Fiskeriloven indeholder 
saaledes som nævnet et Kompromis 
i Striden for og imod Voddene, alt 
for Saltvalldsfiskeriets Vedkommende. 
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Det er ikke ligegyldigt med Hensyn 
til Aalens V ænli som Handelsmre, 
om den er fisket med Garn eller med 
Lyster eller Krog. Den med Garn 
fangede Aal er nemlig ubesktHliget 
og levedygtig i lang Tid. Den er 
derfor særlig skikket til Opbevarillg 
og Forsendelse endog langvejs hen. 
Anderledes derimod med den Aal, 
der er taget med Lyster eller Krog. 
Denne saares af disse Redskaber, 
og dør i kortere Tid af de den til
føjede Beskadigelser. Den paa disse 
Maader fangne Aal egner sig derfor 
ikke til Opbevaring eller Forsendelse, 
men maa helst hurtigst mulig afsættes 
til Konsumenterne. 

Der frembyder sig dpt Spnrgsmaal: 
hvor mange Slags Aal forekumme j 

vore Vande, eller have vi overhovedet 
mere end en Slags Aal? 

Afdøde Professor Krøyer cllltOg i 
sit bekendte Værk "D,tIllnarks Fiske", 
at vi hos os have tre Slags Aal, 
nemlig Gaardaalell (den blanke Aul), 
Visseaalen (den spidshovede Aal) og 
Klæpualen (den bredpandede Aal); 
men Krøyer tilføjer dog selv, at han 
ingenlunde i denne Retning stolede 
paa Rigtigheden af sill Fremstilling, 
og dste sig sikkerlig hened som den 
ægte og paalidelige Videnskabsmand, 
der selv angav, hvor han tvivlede om 
Rigtigheden af de Resultater, til 
hvilke hans Forskninger for Tiden 
havde ført ham. Ogsaa Dr. Liitken 
rejste bl. a. i Fiskerikolllmissionens 
trykte Protokol Tvivl, om der ikke 
er en vis Sammenhæng mellem de 
forskellige Slags eller Arter An1. 

Efter den Anledning, som dertil 
frembød sig i min Stilling som Med
lem af Rigsdagen og ved de for denne 
gentagne Gange forelagde Forslag 
til en Fiskerilov , tog jeg, der fra 

min tidligste Ungdom med Forkær
lighed har beskæftiget mig med N atur
videnskaben, mig oyer at undersøge 
det nævnte SpørgsI1lttttl. 

"Mellem Fiskerne og andre, der have 
med Fiskeriet og dettes Produkter 
at gøre, skelnes hovedsagelig mellem 
to Sorter Attl, den "gule" og den 
"blanke" Aal. Den gule Aal træffer 
lllaH i alle mulige Størrelser lige fm 
ikke større end en lille Stoppenaal, 
ja endnu mindre, og indtil en 5 il, 6 
Pd'. eller overhovedet saa stor, som 
man finder nogen Aal hos os. Man 
finder fremdeles den gule Aal i 
Mængde hele k<\aret rundt, om Som
meren skridende omkring i alle mulige 
Retninger søgende sin Føde, og den 
har da i Reglen Maven fuld af samme, 
om Vinteren derimod gaaet til Ro 
og liggende i en Slags Dvale mellem 
Grøde paa Havbunden eller vel 
snarere boret ned, dog ikke dybt, 
under dennes Overflade. Dens Farve 
kan iøvrigt være meget forskellig, 
smut lysere, snart mørkere, og d('n 

• synes at dele den Egenskab med flere 
andre Fiske at kunne i et vist Om
fang forandrp sin Farve efter sine 
Omgivelser og antage den saakaldte 
Beskyttelseslighed llIed disse. Dog 
har den sædvanlig et gula,gtigt Skær 
under Bugen, hvoraf Benævnelsen: 
gul AaI. Den blanke Aal derimod 
træffer IlIan aldrig under en vis Stør
relse, ikke lettelig under fire paa et 
Pund, og iøvl-jgt indtil samme Stør
relse, som en Aal overhovedet fore
kommer hos os, altsaa ligesom den 
gule til en Vægt af 5 it 6 Pd. Frem
deles træffer man i Almindelighed 
kun den blanke Aal om Efteraaret 
i Maanederne September, Oktober 
og November, men da i store Masser, 
idet den da, navnlig naar Maanen 

• 



ikke ses pau Himlen, vandrer ud fra 
de ferske og brakkede Vande søgende 
ud mod det saltere Yand i Kattega.t, 
og Illan ved ikke, hvor langt videre. 
Langs Skaanes Østkyst vandrer den 
t'ørst mod Syd, llleIl kommen rundt 
OlU SImalle drejer den mod Nord, 
og den }la.SSf'l'er \'ore Bælter og Snndet 
i Retning fra Syd Illod Nord og over
hovedet altid vore :F'arvunde, hvor 
Kystens Form tvinger den til at gaa 
noget mod øst eller Vest, dog stedse 
i en Retning, der fører ud lllod 
Kattegat og videre. (Fortsættes.) 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, d. 11. Juni. Det gode 
Haab, flere af Fiskerne hervedBugten 
i Foram'et nærede til Fiskeriet j Aar, 
synes de ikke at skulle blive skuffede 
i, thi siden Bundgarnene i Begyndelsen 
af April l\Iaaned bleve udsatte, har 
Fiskeriet gennemgaaende været drevet 
med tilfredsstillende Udbytte. I den 
første'rid bestod Fangsten væsentlig 
kun af Sild, og skønt Prisen paa 

• denne Vare som Ji'ølge af Markedets 
Overfyldning just ikke var ret høj, 
gav dette Ji'iskeri dog alligevel nogen 
Indtægt, men allerede i den første 
Halvdel af Maj indfandt Hornfisken 
sig i Bugten og har nu i snart en 
xlaaned været Genstand for et Ji'i
skeri, der har været ret indbringende, 
idet der i den største Del af Bund
garnene omtrent daglig har været en 
Fangst paa flere Snese Hornfisk. Som 
oftest har Priserne ogsaa været ganske 
antagelige, i Førstningen opnaaedes 
der saaledes 5 a 8 Kr. pr. Snes af 
stor Hornfisk, men i den sidste '['id 
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er Snesen i Reglen kun bleven betalt 
med 2 It 5 Kr, 

Rejefiskeriet her i Bugten, der i 
de t'oregaaende Aar har været drevet 
med ganske godt Held, har derimod 
været yderst daarligt hidtil. J. 

Fra Harboøre. Et Lyspunkt i den 
forløbne Fiskesæson, der har givet 
et aldeles elendigt Udbytte, har den 
Omstændighed været, at lllan i Slut
ningen at' forrige Maaned fandt en 
ny Rødspættebanke ca. 11/ 2 Mil vest 
for 'Vrist Fjerding. Fangsten paa 
denne Banke har været drevet meget 
ihærdigt, og der er bleven fanget 
store Kvanta .Fisk. Man har indtil 
de seneste· Dage kunnet opnaa fuld 
Ladning paa en halv Dag, idet nu 
saa godt som alle Fiskekvaser have 
Dampspil. Rødspætten er af sjælden 
god Kvalitet og vejer fra to til otte 
Pd. Kvaserne gaa til Kanalen med 
deres Fangst, hvor den afhentes af 
Opkøbere fra m~sten alle Limfjords
byer. Prisen er plLa Grund af det 
rige l:dbytte nu dalet en Del; men 
det synes, som om Banken fremdeles 
kan give en meget god Fortjeneste 
for Fiskerne. 

De to senest opdagede Rødspætte
banker, ud for Bovbjærg og af Ty
borøn Kanal, ere nu saa godt som 
helt opfiskede. P. 

Fiskeriet i Ulfsund i Maj Maaned. 
Silden, som i Aar har været til Stede 
her i stor Mængde, forsvandt ganske 
i Midten eller hen paa Slutningen 
af Maaneden. Af Hornfisk .har her 
sao, godt som ingen været. 

Der var en Del Ruser udsatte 
paa Steder, men med Undtagelse af 
'en Plads, hvor der var ret godt 
Geddefiskeri først i Maaneden, er 
der saa godt som ingen Gedder fisket. 



MiLD har ogsaa forsøgt med Rejeruser 
paa forskellige Steder, men der har 
saa godt som ikke været Rejer at 
faa hverken i Ruser eller Vod. Af Aul 
er der hugget en Del paa Blns, men 
Vodfiskeriet har været særdeles ringe. 
Der er i den sidste Halvdel af Maa
neden ankommet heIl\'ed en halv Snes 
jydskeBaade, der drive Haandvods-
fiskeri. C. H. 

Løkken, den 15. Juni 1892. Fra 
15. Maj til ]5 .• Juni er hertil ind
bragt 14000 Pd. Rødspætter fm 10 
-] 2 0re Pd., 12000 Pd. Torsk fra 
5-7 0re Pd., 1060 Pd. Sletvar il 
150re, 150 Pd. Pig'mr fra 30-35 
0re Pd., 50 Pd. Tunger fra 40-50 
Øre Pd., 1200 Stkr. Pighaj fra l Kr. 
500re til 2 Kr. Snesen og 1219 Pd. 
Hummer fra 65-80 0re Pd., nU 
fisket af de het· hjell1111ehørendp Baade 
og PranInw. 

Rødspættefiskeriet er nu ganske 
ophørt her fm Pladsen, da Baadene 
skulde saa langt bort for at træffe 
Flynderen og Vejret lm1' ogsaa værpt 
for daarligt til at drive Snurrevod s
fiskeriet, enten har det været stille 
eller ogsaa haard Kuling af vestlig, 
saa Baadene igen have maattet søge 
Land. Hummerfiskel'iet tog sin Be
gyndelse i Slntl1ingtH! af Maj Maaned 
og udviser for de fafl Bftades Ved
kommende, som have faaet deres 
Tejner ud, et ganske godt Udhytte, 
enkplte have endogsaa ha,vt ca. 80 Pd. 
paa en Gang altsaa omtrent 50-60 
Kr. til Deling mellem 4 Mand, lIlen 
Inan maa ogsaa el'indre, at der ikke 
stikker saa lille en Driftskapital i 
sligt Foretagende; hver Baud har 
omtrent 50 til 60 Tejner staaende 
tH en Værdi a 3 Kl'. Stk., og jævnlig 
drive nogle bort under en Storm eller 
beskadiges af forbipasserende Dam-
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pere, da Fangstpladsen netop er be
liggende paa Dampskihsruten Hanst
holm-Hirtshals; ligeledes er Agnen 
(Tørfisk) temmelig kostbar, sa.lt Ud
byttet er ikke rent Netto. 

Prammene beskæftige sig for Tiden 
med at pilke Torsk og Pighaj, som 
afsættes til Olm~gnens Landmænd, 
nogle faa have ganske vist ogs:w 
prøvet at sætte Tejner ud nærmere 
mod Land, men Udbyttet hul' været 
saa ringe, at det er et Spørgsmaal, 
om det har kunnet dække Udgifterne. 

For Blokhus Vedkommende har 
Fiskeriet i Maj Maaned udgjort 1200 
Pd. rrorsk a 6 Øre, 450 Pd. Kuller 
a 5 0re, 3000 Pd. Rødspætter å 10 
Øre, 4000 Pighaj il 4 0re, 100 Pd. 
Tunger il 25 Øre og 200 Pd. Pig
og Sletnll' it 150re. 

Hummerfiskeriet skal snart paa
begyndes der fm Stedet med Dæks
baaden "Neptunus" dr. 8.51 r:l'ons 
med 100 Tejner. R. 

Frederikshavn, den 20 .• Juni 1892. 
Fiskeriet paa Vestkysten har i den 
sidst forløbne Uge næppp været sall. 
rigt som før, ganske vist ere enkelte 
Kuttere indkomne med fra l50-200 
Snese Rødspætter, lUen de maa regnes 
mellem de særligt heldige; største 
Parten har havt betydeligt mindre IT d
hytte. Fangstpladserne ere fol' de fleste 
Kutteres Vedkommende for Tiden 
udfor Bulhjerg. Fisken har vejet 
fra 15-20 Pd. Snesen og er her 
hetalt med fra 2,50-4 Kr. Snesen. 
I de sidste Dage af Ugen have 3 
Kuttere forsøgt betydeligt længere 
ude end sædn1.Illig, ca. 7 Mil til Søs 
udfor Løkken paa ca. 22 Favne Vand, 
oghnve været heldige, idet de alle 
a ere indkomne llled store Laster af 
Rødspætter af god Kvalitet, vejende 
fra 25---30 Pd. Snesen, betalte her 
med fra 41/~-5 Kr. pr. Snes. 0st 
fol' Hirtsholmene og i Læsørende har 
der været jæmt Fiskeri, men som 



sædvanlig er Fisken fra disse Pladser 
kun af ringe Størrelse, vejende fra 
9-10 Pd. Snesen, hetalt med ca. 
l Kr. Snesen. I Aalborgbugten lader 
det vedblivende til at være ganske 
godt. Pall, Kobbergrunden ved Læsø 
(~r del' af enkelte Kuttere gjort ganske 
god Fangst af Rødspætter, vejende 
fra 14-15 Pd. Snesen, betalte her 
med 2 Kr. pr. Snes, samme Sted er 
der ligeledes fanget en Del Sletval', 
betalt her med 10 Øre pl'. Pd. ::\la
kreifiskeriet ved Skagen har været 
betydningsløst i den sidste Tid, der-
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imod har det været meget rigt under 
Norge, og der er tilført herværende 
Fiskeeksportører ca" 600 Snese Ma
krel pr. Dam]Jskib fra Kristianssand, 
Prisen er for Tiden en. 41/ 2 Kr. pr. 
Snes, Fisken er af rigtig god og fed 
Kvalitet. Der er fra Norge og Sverig 
tilført ca. 3000 Stkr. Hummer. Under 
I~æsø er der af stedlige Fiskere be
gyndt Hummerfiskeri med Tejner, men 
der har foreløbig kun været fisket 
ubetydeligt; Prisen er for Tiden ca. 
75 Øre pr. Pd. 

Bekendtgørelser. 

Kuller. kurve, berg. for 
]00 Pd. Fisk med Is li 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
for - SøIYllledallle I A al børg 18SS" 

l Københa"B 188S 
Fisk og Hummer. ..nbef"ler sit Udsalg .. f ane Sortor 

L d . G·· Fiskekroge, au vel i Staal, .TWTU 

VI H HOLST'S U Wlg run, Bom Messing, .amt Pilke i Tin og 
L . I 78. Jenrr Wall. Hamburs. I Bly. 1<'orsendea m~d Efterkrav. 

Pileplantage og Kurvefabrik. modtagerSendinger tilForhandling Conrad ChrIstensen. 
"LTII 1 d K 11 d S I Prompte Afr.egning. Danøk Korre-I St. Strandstræde 41 • 
.LlIfff/el/Y ve Qf/f/n t. Bpondanoe. Prima Referenoer. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ KØSER, 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxk.tlser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Rjøbenhavn R, 

tilbyder sig med rrrykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Al tona Fiskea uction . 
.Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Dansk Fiskenætfabrik C;~r===~ 
Gl. Strand 50. Kjøbenhavn K. 

Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Catechtt, (farn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den nordiske Udstilling 1888. 

Rlldigeret af cand. mag. n. POBselt. - Tr,ykt hos P'rantz ChriBttreu. KøbeIlJIl4VIl. 



Nr. 26. 30. Juni. 1892. 

:Me~e=sb1a.det udgaar hvcr Torsdag. Annoncer optages vcd Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for :staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

:Indhold; Til FiskerikontroUen. Om "]<'jske-
periode rU. Et Foredrag om Aalen. Sjælden l<'isk. 

}"'iskeriberetninger. - Bekendtgørels(~r. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tørcn af Medlemsbladet træffes desnden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, L S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aabell Lørdag og Søndag 11-2, 

Til Fiskeriirontrollen. 

Det har interesseret mig i "D. F. 
F. Medlemsblad" at læse en Artikel 
af Hr. C. Bramme1' om Halnæsfiske
rierne fra Novbr. 1891 til Maj 1892 
og se Forfatteren med Frejdighed 

. fremsætte følgende: ,,];'angsten pr. 
Garn er j Rpglen kun l Tunge eller 
Pigvar) derimod erE> Garnrnr ofte 
fulde af Bmaajisk <): Flynder, de saa
kaldte "Fag" *), men (le færreste ere 
sælgelige, Resten spiseFiskerne ferske 
eller vindtørrede, og de allermindste 
benyttes til Svineføde efter at. være 
kogte." 

*) Ved nFag" forstaas saavidt det er Re
daktionen bekendt Sletter (Ising). Der
som de omtalte "Fag" altsaa ere under 
6 Tommer, foreli!1:ger her ut\'i\-]somt 
en Overtrædelse af Fiskeriloven. 

Red. 

Man kan vel være vis paa, at de 
som dl' a.llennindsfe henævnede ere 
Undermaalsfisk: om hvilke Fiskeri
loven siger, at de kun maa spises af 
Fiskeren selv, og jeg er derfor til· 
bøjelig til at tro, at Hr. Brammer 
har nedskrevet dette kun for at hen
lede Kontrollens Opmærksomhed paa 
den utilladelige Benyttelse, der der
steds gøres af Undermaalsfisk. 

En Ven af Fiskeriloven Oll 
dens Overholdelse. 

Vi have S~La meget hellere givet' 
Plads til ovenstaaende, som vi derved 
faa I ... ejlighed til at udtale vor For
undring over den Utilbøjelighed, de 
stedlige Myndigheder, Politimestrene, 
ofte udvise til at paase, at Fiskeri· 
loven sker Fyldest, og den Uvillie, 
hvormed de synes at paahøre Klager 
i denne Retning. Der er flere Gange 
klaget over dette Forhold til Redak
tionen, men Spørgsmaalene have ikke 
været saa oplyste af de paagældendp, 
at vi have ment at burde gøre delll 
til Genstand for særlig Omtale her 
i Bladet. Ret!. 



Om "Fiskeperioder". 
Af P.Vlllumsen. 

(Slutning.) 

Bortset fra den sidste af disse 
Grunde, Solpletterne, kan de andre 
dels synes at have og dels virkelig 
have Berettigelse. Til det første Slags 
høre rimeligvis Kanonaden og Dn,mp~ 
skibsfarten; der er bleven skudt med 
langt større Bøsser senere end i 
Anrhundredets Begyndelse, uden at 
Aalene have ladet sig skræmme deraf, 
og det vilde jo være mærkeligt, om 
Dampskibene skulde skræmme f. Eks. 
Makrelen, men ikke Silden. Damp
skibe vrimler der jo desuden af alle 
Vegne nu om Stunder, og hvor skal 
en Fisk kunne ty hen for ingen at 
træffe? Dampskibene ha ve Fiskene 
vist forlængst vænnet sig tiL For~ 

fatteren af denne Artikel har ofte 
set, hvor lidt f. Eks. Hornfisk brød 
sig om et passerende Dampskib. 

Vodfiskeriet kan mulig have gjort 
virkelig Skade paa sine Steder. Man 
kan vel nok paastaa, at naar Rød
spættens Ynglepladser idelig og atter 
1Jlive gennemheglede af disse Red
skaber, netop i den Tid, da Fiskene 
komme der for at sætte Rogn og 
Mælk, og naar Ynglefiskene saaledes 
enten blive fangede, førend Yugle
stofferne ere udgydte, eller forjagede 
fra de Pladser, hvor Gydllingen kan 
foregaa, saa vil del' ingen U ngl'f hliv<' 
af disse Fiskeæg. 

For dette Slags Opfiskning faa 
navnlig de saakaldte Snurrevod Skyld 
og vist ikke uden Grund, for en Op~ 
fiskning af en noget andpn Art til
lægges ogsaa disse Redskaber Skylden. 

D~t er jo nemlig klart, at hvis der 
fiskes saa stæt'kt i et Fiskevand, at 
Tilgangen af Fisk ikke bn holde 
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Skridt med Afgangen, sau,. vil der 
finde eil sukcessiv Formindskelse af 

. Fiskebestanden Sted og det ikke 
alene i Fiskenes Antal, men ogsaa 
i deres Størrelse, idet de ikke faa 
Tid til at udvokse, men blive fangede, 
førend de ere komne saa vidt. Hur
tigere end ellers vilde denne For
mindskelse (orega,a, hvis, foruden de 
øvrige Fisk, ogsaa Ynglefiskene og 
deres Yngle stoffer blive opfiskede, og 
saadan synes virkelig baade Katte~ 
gattet og flere Vande at være situerede. 

Ogsaa Aalevoddene, baade Haand
vod og Drivvod, faa deres rigelige 
Part af Skylden for det aftagende 
Fiskeri. At disse Vod besværliggør 
- ja umuliggør - flere andre Fiske
maader, som Krogfiskeri og desl., er 
vist nok, og at der ogsaa kan være 
flere andre Ulemper forbundet med 
deres Brug, baade for Fiskebestanden 
og Fiskeriet, er nok muligt, men 
Klagerne over Aalevoddets Skade~ 

lighed for Fiskerogn og Yngel ere 
dog vistnok meget overdrevne. ' 

Man ved jo nu, at af vore vigtigere 
Saltvandsfiskes Rogn synker kun Sil
dens, Hornfiskens og Kvabsoens til 
Bunds, medens de andres flyder -
Aalens fraregnet, om hvilken man 
endnu intet ved. Torskens og Rød
spættens Rogn, ~er flyder, kan Aale
voddene, der skrabe langs Bunden, 
saaledes næppe ha ,'e gjort Skude, og 
dog ere disse Fiskearter i Aftagendf'. 
Silden derimod, 'som sætter sin Rogn 
fast paa Genstande nede ved Bunden 
og det paa Steder, hvor Aalevod 
bruges meget, den er ikke kendelig 
formindsket hverken i Antal eller 
Størrelse. Kvabsoen heller ikke. 

Hornfisken har derimod optraadt 
i meget begrænset Antal i en Aar" 
række, og dette har man ment· at 



burde tilskrive Aalevoddenes Øde
læggelse :tf den paa Havplanterne 
siddende skrøbelige Rogn. Det kan 
jo ogsaa gerne være, men der maa 
ogsaa have været andre Grunde for 
Hornfiskens Udeblivelse; thi i inde
værende Aar er der mange, mange 
tiere af dem, baade store og smaa, 
end der har været f Here Aar forud. 
Disse Fisk ere dog ikke fremkomne 
ved en ny Skabelse, de ere fødte her 
trods Voddene og ere voksede til efter
haanden ganske som deres Forfædre; 
hvorfor melde de sig saa først nu, 
.og hvor have de opholdt sig i 1\[ellem
tiden? 
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Der lUaR være andre Aarsager, 
der betinge Fiskelivets større eller 
mindre Udvikling til en given Tid 
og paa et givet Sted end de før
nævnte - i al Fald end de førnævnte 
alene thi Aftagen og Tiltagen i 
Fiskemængden kan paavlses at have 
fundet Sted i tidligere Tider, da der 
hverken var Dampskibe eller V pd. 
Der er i Virkeligheden en periodisk 
Tilstedekomst eller Optræden af Here 
af vore Fiskearter at. spore, som slet 
ikke kan henføres til menneskelige 
Forholdsregler, men kun i naturlige 
Forhold, som endnu ikke ere os be
kendte. De sidste Aars rige Silde
fiskeri ved Gøtheborg har havt en 
mager Forperiode : fra 1808 til -

. saavidt huskes noget ind i Halv-
fJerdserne. Et umaadelig rigt Silde
fiskeri vides jo at have eksisteret neJe 
ved Blekingskysten; det varede et 
Par Hundrede Aar, saa forsvandt 
det, og er ikke endnu vendt tilbage. 
Aalefiskeriet var, som forhen anført, 
ta.rveligt i Øresund i Aarhundredets 
Begyndelse, før og efter den Tid har 
det havt rige Perioder. Torsken var 
i omtrent en Snes Aar langt sjæld-

nere i det egentlige Øresund end nu, 
ja j Here Aar j Træk saas den aldeles 
ikke, hvorimod den hele Tiden fandtes 
i Masse noget længere N ord paa 
inde under den svenske Kyst; senere 
kom den tilbage og fandtes i store 
Mængder i Sundet. I 11 Aar i Træk 
saas i 0resundet ikke en eneste Thun
fisk (Springer), medens paa samme 
Tid Hornfisken, som den ellers følgf'r 
og jager, optraadte i Mængde; der
efter kom baade den store og den 
lille Thunfisk igen. Paa et andet 
Tidspunkt var Hornfisken saa sjælden 
i samme Farvand, at alle Bund
garnene gik overstyr paa et eneste 
nær, der holdt ud og overle.vede de 
magre Aar; efter den Tid kom baade 
Hornfisk og Bundgarn igen, de første 
s'au de ikke kunde sælges, de sidste 
saa de næppe kunde rummes. 

Og disse her nævnte Fakta. kunne 
vistnok supleres med Erfaringer fra 
mange andre Steder. 

Det er saaledes sikkert, at om ~Ild 
Fiskenes Fredning kan bringe nogen 
Tilgang, og paa den anden Side et 
skarpt og hensynsløst Fiskeri kan 
foraarsage en Aftagen af Fiske
mængden, saa er der andre Faktorer, 
som kOllune med i Regningen, og 
som vi ikke - i alt endnu - ere 
Herrer over. 

Det synes, som om Vandets Be
skaffenhed undergaar Forandringer, 
saa at enten Vandet selv ikke passer 
for Fiskene, eller at Fødeæmnerne 
komme til at mangle eller begge Dele 
tilsammen. Det var saaledes paa
fuldende, at det var de egentlige 
Saltvandsfisk, der forsvandt fra Øre
sund, medens Brakvandsfiskene mere 
eller mindre bleve tilbage, samt at 
de faa Saltvandsfisk, der bleve tilb.age, 
magrede af., 
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Formodentlig ville fortsatte biolo
giske U mIm'søgelser bringe I-lYs i disse 
Forhold, saa vi kunne se lidt mere 
klart i dem. Sandsynligvis vil der 
ogsaa komme en Tid, da man ikke 
lader N atm'en alene raade for Fiskenes 
Fødsel og Trivsel, men vil fOl'staa 
at besætte Saltvandet med Fisk, lige
som man nu kan gøre det ved en 
Indsø. Naar den Tid kommer, vil 
man have Ret til at kalde vor Tids 
Kontrolvæsen og J1'redning naivt og 
primitivt, - nu kend ø vi intet bedre 
og maa derfor nøjes med det. Men 
man nUUl blot ikke tillægge disse 
Forholdsregler en afgørende Betyd
ning overfor Fiskebestanden, ikke 
f. Eks. tro, at den J:'redning af Rejen, 
der nu mange Steder er sat i V æl'k 
ved en Regulering af Voddrift og 
Rusefiskeri, maa og skal forøge Reje
bestanden, - de blive jo ogsaa sjæld
nere Aar for Aar. Paa den anden 
Side kan det ikke slaas fast, at, for· 
at blive i sanllue Eksempel, ;Rejell 
netop aftager saa stærkt, alene fordi 
den fanges i Yngletiden, og megen 
H,ogn saalecles gaal' til Spilde; af 
hvilken Fiskerogn gaar der mere til 
Spilde end af Sildens f og den aftager 
jo dog ikke. 

Det gaaI' saa heller ikke <Lll at 
fortvivle og raabe paa, at alt Fiskeri 
er forbi, fordi der kommer en fiske
fattig Periode. Erfaringen lærer, iLt 
dette ikke er noget nyt eller sjældent, 
og at det kun gælder om at holde 
ud, saalænge vi ikke paa anden 
Maade kunne gribe ind i N" aturens 
Orden og selv forandre Forholdet. 
Det gælder ogsaa om at opsøge en 
ny Vej, naar den gamle er lukket; 
dette synes, for at nævne et følge
værdigt Eksempel, Frederikshavn og 

Omegn at have gjort og at have 
været heldige dcnue(l. 

Et Foredrag om Aalen~ 
Af Ovel'retsprokurator Leth. 

(F'ol'tsættelse.) 

Det er let for den, der har nogen 
Øvelse deri, allerede ved første øje
kast at kende en blank Aal fm en guL 

Den første har gennemgaaende en 
mørkere Farve og navnlig paa Siderne 
et metalagtigt Bronceskær. Dens saa
kaldte Ører (de 2 smaa Finner tæt· 
under Hovedet) ere mørkfarvede, 
under Bugen er den skinnende h"id 
uden gulligt Skær, og dens saakaldte 
Navle (Udførselsaabningen) er lukket, 
det vil sige sammenknebet og aaben
bart ubenyttet. Aabner man en. 
saadan Aal, finder lllan i dens Mave 
ikkun en lille slimet Masse, men ellers 
:\>Iaven fuldkommen tom, saa at det 
let' kendes, at den blanke Aal ingen 
Pøde tager til sig. Ligeledes finder 
man, at dens Skind er langt stærkere 
og tykkere end ·den gule Aals. Det 
er bekendt, at der er flere Fisk, som 
i Parringstiden ingen J1'øde tage til 
sig og S01l1 ligeledes i denne Tid an
lægge en særlig Yngledragt, der kan 
være meget aJYigende fra Fiskens 
ellers sædvanlige Udseende. Da n~ 
nogle Fiskere i Middelfart paa et 
Besøg samme Steds i Efteraaret 1881 
fortalte mig, at· de undertiden traf 
Aal, om hvilke de ikke kunde sige, 
om de vare gule eller blanke, men 
som syntes at være midt imellem 
begge, opstod den Tanke hos mig, 
om ikke Sagen skulde hænge saaledes 
sammen, a,t den blanke Aal er den 



gule Aal, del' hal' anlagt sin Yngle
dragt. .For at dette forholder sig 
saaledes, talte den Omstændighed, at 
den blanke Aal ingen Næring tager 
til sig, . og er den en Fisk i Y ngle
dragt, bliver det forklarligt, at den 
paa en bestemt Am'tid kan optræde 
i store Masser og. paa en stedse i 
samme Retning gaaende Vandring, 
der synes ganske at have Karn.kteren 
af en YngleV:llldrig, For at faa 
Vishpd i Sagen galdt det imidlertid 
at finde og konstatere Aalen i sl'lve 
Overgangen fra gul til blank. Til 
denne Ende henn'ndte jeg mig salllme 
Efteraar straks efter min Hjemkomst 
til København til Fiskerkonerne ved 
Gammelstrand, Konerne vidstp meget 
vel, at der ikke var faa Aal, som 
ml' i Overgang fra gule til blanke, 
og det viste sig let at finde i KILITene 
Eksemplarer, del' lige havde begyndt 
denne Overgang eller mre midt i 
denne eller næsten havdf? fuldendt 
den. Hermed var altsalL Spørgs
maalet løst. Den blanke Aal er den 
samme som den gule AILI, lllen i 
Yngle dragt. Det forstaar sig da af 
sig selv, at Am'sagen til, at man ikke 
træffer den blanke Aal i ::\længde 
førend i Efteraarsnuladerne, simpelt
hen er den, at Aalen først da, uaar 
den skal til at Vlwdre, anlægger sin 
Yngledragt. Min Iagttagelse offent
liggjorde jeg i et i 1882 udgivet lille 
Skrift: "Nogle Bemærkninger til det 
Folketinget forelagte Forslag til I.or 
om Fiskeriet i Danma,rk", og saayidt 
jeg ved, hase de Videnska,hsmælJ(l, 
hvem dette er kommet for øje, erkendt 
Iagttagelsens Rigtighed og fundet 
denne bekræftet. Ogsaa, ikke furt 
Fiskere, med hvem jeg har talt, have 
erkendt, at saaledes maa denne Sag 
forholde sig, medens dog andre ikke 
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endnu ret have kunnet gaa ind 
herpaa, 

Efter det sagte j Forbindelse med 
hnvl olIers er bekendt, \"ed llHln nu 
om Aaløn i HoredtrækkPllo følgende: 

Naar den gule Aur er udvokset, 
hvortil lllan dter forskellige Iagt
tagelser antager, at den brager 5 iL 6 
Aar, anlægger den sin Yngledragt 
og tiltræder sin hekendte Efteraars
vandring fra Ferskvandet og Brak
vandet ud i (h~t saltere Vand. Hyor 
langt den gUllI' i dette, ved man endnu 
ikke; lllen at det maa være en Y ngle
nmdring, som den foretager, maa 
man Illed en tvingende Nødvendighed 
slutte deraf, at om .Foraaret og i 
Forsolllmeren vender den spæde Yngel 
i t;l11øse Mængder tilbage fra det 
salte Valid og' trænger med en Ihær
dighed og en hos saiL smaa Dyr 
beundringsvænlig U dholdenhed og 
Kraft ind m'oraIt, hyor d "'l' kun aabnor 
sig den mindste :Mulighed for flt 
kOllune frolll. Da den blanke Aal 
aldrig selv vender tilbage, og da Illan 
heller i~ldl'ig finder den andet Steds, 
lIlaa man antage, at den kreperer, 
naar den har ynglet, og saaledes kun 
yngler en Gang i sit Liv. Vi se, at 
Aaleyngelen ikke alene kommende 
fra Nord gaar ind i vore Bælter, 
Sundet og østersøen samt tilstødende 
ferske Vande, lllen ogsaa, at den fra 
Vesterhavet gaar ind f. Eks. i Nissum 
Fjord og Ribe Aa. Aalens Y ngle
vandring synes saaledes at udstrække 
i'iig i det mindste til Nordsøen. Attlens 
...:Eggestokke, (ler indeholde Millioner 
af ..lEg, kender man, og IlIan har 
ligeledes fundet Hannerne; men man 
træffer aldrig hos vor Aal gydefærdig 
Rogn eller Mælke, il vorfo!' man lllatt 
;lntage, at Forplantningsstofferne først 
naa deres Modenhed, efter at Yngle-
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vandringen har naaet sit os endnu 
ubekendte Maa1. (Sluttes.) 

Sjælden Ji'isk. 

En Makrelgedde paa 15 TOlllmers 
Længde blev i Begyndelsen af denne 
Maaned fanget i Nekseløbugten af 
Fisker Niels Larsen i Starreklint, 
idet den sammen med nogle Hornfisk 
var løbet fast i Bundgarnsraden. Den 
er nu indlemmet i den nys dannede 
Fiskesamling, som hører til Afde
lingen fol' Jnskere pau Vallekilde 
Højskole. Den ligner nærmest en 
Hornfisk, men er kortere, 1-1 1/ 2 Fod 
lang, højere og af en mere sammen
trykt Forlll. Næbet er meget tyndere 
end Hornfiskens og ganske svagt opad
krulIlmet, Overkæben næsten lige saa 
lang SOIll Underkæben. Farven er 
p:.m Ryggen IIIere lllørk grønblaa og 
mere glinsende end hos Hornfisken, 
men særlig let kendes den fra denne 
derved, at der bag RygfiIInen er an
bragt 5-6 og bag Gatfinnen 6-7 
ganske smaa trekantede Finner, hvor
ved den faar en Del Lighed med 
Makrelen. 

Makrelgedden hører til vore sjæld
neste Fisk. Afdøde Professor Krøyer 
n,ævner i sit store Værk "DanmarkS 
Fiske" kun tre Eksemplarer fra 
Norden, deraf de to fra Øresund og 
den tredie fra Island. Senere (23. 
Novbr. 1873) er der taget et Individ 
i Storebælt og i Slutningen af Oktbr. 
1886 fangedes to ved Agger. Ogsaa 
fra Sverri g og X orge helt op til 
Nordkap kendes Eksempler paa dens 
tilfældige Forekomst. Den fører et 
peagisk, i det aabne Hav omstrejfende 
Liv og har som mange andre Dyr 
med det Levesæt en meget vid Ud-

brcdelse; den er vidt udbredt i det 
atlantiske Hav mod Syd og Nord, 
øst og Vest, i Middelhavet og i det 
indiske Hav. Ved Englands Kyster 
optræder den i store Stimer hver 
Sommer. Det er en livlig, hurtig 
RoYfisk, SOlll blandt andet forfølger 
Pileharden og paa sin Jagt farer den 
ofte højst op over Vandet. 

N. B. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Isefjorden. Bundgarnsfiskeriet 
fandt væsentlig sin Afslutning llled 
Udgangen nl Maj Maaned, et enkelt 
Garn stod vel ude nogle Dage ind 
i Juni Maaned, Illen der gjordes intet 
Fiskeri af Betydenhed. N aar Fiske
riet med Bundgarn er afsluttet lidt 
tidligere i Aar end ellers i Almindl'
lighed, saa har to Ting været med
virkende Aarsag, nemlig den ualmin
delige Varme i Slutningen af Maj 
og de vedvarende lave Sildepriser. 

Her er i afvigte Foraar fisket be
tydelige Masser af Sild, og haar de 
sidste 10 Aar lægges til Grund for 
Beregningen, saa maa 1892 vistnok 
betegnes som et godt :Middelaar. 

Fiskeriet af Hornfisk i Bundgarn 
har ogsaa været forholdsvis betydeligt, 
og enkelte Fiskere have havt en tem
melig god Indtægt ved aette Fiskeri. 

Bladets Læsere ville Illuligvis have 
i Erindring, at jeg i Begyndelsen af 
Foraaret spaaede et godt Marsvins
fiskeri, men denne min Spaadom slog 
fuldstændig fejl. Her er kun fisket 
faa :Marsvin paa Isefjorden i For
aaret 1892, maaske ikke mere end 
70--80 Stykker. Spørger man Mar
svinsfiskerne, hvad Aarsagen er, saa 
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{aar man til Svar, at Nordenstormene 
have ødelagt dette Fiskeri. Allerede 
i Midten af Maj Maaned begyndte 
man Optagningen af Marsvinsgarnene, 
da Fiskeriet slet ikke var lønnende. 

Vodfiskeri et, som de sidste Par 
Aar ikke er drevet stærkt her, da 
det slet ikke har lønnet U magen at 
trække efter Aal uden et Par Maa
neder Efteraarstiden, tegner' i Aar 
heller ikke lovende,hvorimod her er 
fisket temmelig godt paa Aalpkroge, 
baade paa Rejer og navnlig levende 
Mading; Rejerne have i afvigte For
aar været kostbare at anvende som 
Agn, da Prisen kun en enkelt Gang 
har været nede under 1 Kr. pr. Pot. 

Rejefiskeriet, som· nu lige i denne 
Tid ret for Alvor skulde give noget 
Udbytte, er aldeles hetydningsløst, 
vistnok for en væsentlig Del begrundet 

de ustadige Vejrforhold. 
19 . .Juni tB!),? O. 

Fejø, den 13. ,Juni 1892. Her er 
ca. 60 Baade, som slæbe med Aale
vod og 10 med Haand,od. Flertallet 
er fremmede Fiskere. Kvaliteten 
ringe, der gaar 4 il, 5 iH et Pd., men 
llaUl' Vejr og Vind ere nogenlunde 
gunstige, kan der dog fiskes pr. Baad 
20 iL 25 Pd. pr. Døgn, og Prisen el' 
35 il, 38 øre. Fangsten opkøbes af • Kva,ser og gaar til forskellige PladBer 
i Tyskland. 

Rejefiskeriet er meget smnat og ikke 
lønnende, men Vejret er heller ikl{e 
heldigt, haade koldt og ustadigt. 

R. F. 

Frederikshavn, den 27 . Juni 1892. 
Som omtalt i sidste Beretning her 
fra havde 3 Kuttere med Held for
søgt Fiskeri langt, til Søs ud for 

_Løkken og lokkede af det Held, som 
de havde, have største Parten af de 
30~40 paa Vestkysten fiskende Kut-

tere fisket sammesteds og heldigvis 
ogsaa havt et godt Resultat deraf, 
for det meste over 100 Snese pr. 
Kutter; der kunde have været fisket 
betydeligt mere dersom ej den stærke 
Storm, der indtraf St. Hansdag, havde 
bevirket, at alle Kutterne maatte for
lade Fangstpladserne og søge Havnen. 
Det gamle Ord, der siger, "i de s-tore 
Dybder gaar de store Fisk", passer 
j dette Tilfælde, Rødspætterne der fra 
have vejet fra 25-40 Pd. Snesen, 
ganske vist har der ogsaa været en 
Del "Hanser" imellem. Største Parten 
hnse solgt Fangsten til Kvaser for 
København. Prisen har været her 
fra 4-6 Kr. pr. Snes; sammesteds 
er der ligeledes fanget ca. 2000 Pd. 
Skærising afsat her til 8 Øre pr. Pd. 
Fiskeriet inden for Skagen har ogsaa 
givet ret rigeligt Udbytte, en Del 
Kuttere have fisket mellem Læsø og 

. Trilldelens Fyrskib og have havt op 
til 200 Snese Rødspætter foruden ca. 
100 Pd. Sletvar pr. Kutter, Rød
spætterne have vejet fra 13~14 Pd. 
Snesen, betalte hel' med l Kr. 40 Øre 
~1 Kr. 50 Øre pl'. Snes, Sletvar med 
10 Øre pr. Pd. Paa Halborgbugten 
hal' Fiskeriet ogsaa været godt, for 
det meste er der fisket mellem 100 
og 200 SlIese Rødspætter pr. Kutter, 
Pisk vejende fra 10-12 Pd. pr. Snes, 
betalt med ca. l Kr. 35 Øre pr. Pd. 
Der fiskes endnu Makrel under Skagen 
men U dbytlE't har i den sidste Tid 
taget meget a.f, under Norge har 
Fangsten ogsaa ,:æret knap, af hvilken 
Grund der kun el' tilført mindre 
Kvanta, Prisen er i Stigen ca. 5 Kr. 
pr. Snes. Hnmmertilførselen fra Norge 
har været mindre, derimod -\'lr der 
fra Strøm stad med svenske Fisker
kvaser tilført 2 Laster Humm el'. Prisen 
er.vedblive~de stabil ca. 75 Øre pr. Pd. 
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Bekend tgørelser. 

K ull~rp~l~~~~; :;,~l;fI:o~ Dansk KO~~iSSionshus ~~~!~!~l~~m~~~~eO~~~l~~~ 
70 Kr. pr. 100 8th., .'isk 00' HUJlIIUel'. veringsmiddel for Fartøjer 
haves atter paa Lager. e... og alt Træværk mod Vejrligets 

VI H HOLST'S LudwIg Grun, Indflydelse anbefales. Priser og 
L . I 78, Neupr Wall, Hamburg, I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Pileplanlage og Kurvefabrik. modtagerSen<linger til Forhan<lling Ad. Goecker, 
"""11 l· l K l' ,., S I Prompte AfregnilIg. Dansk Kone-, K' b h K H I f T II 5 .... " . ·e ·!I '"el O /~l'U..f, t. spoll,lanc.. Prima Referencer. Jø en avn . er u ro esg. • . 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ K0SER:J 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkt)ser, Hamburg. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskea uction. 
Johann ColJrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

æ..5i'i2!.5i2E:'i~2S2.Sæ.s2.S2.S~ 

Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi, ru 
Gl. Strand 50.. Kjøbenhavn K. In 

Reieruser og Relerader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter J 
Bestilling. Linegods, Flaadtræ, Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. 

Høieste Udmærkelse paa den llordi~e Udstilling 1888. 

"""" ... s:;;;;;;;;..~ 

Danmarks Fiskehandlerforening 
holder aarlig Generalforsanlling Lørdag den 3Dte og Søndag den 
31te Juli i Københam. Nærmere Meddelelse angaaende Mødets Program 
vil fremkomme snarest. Fiskehandlere, som ikke er Medlemmer af For
eningen, indbydes til Mødet og til at overvære Forhandlingerne. 

:Mulige Forslag til Behandling paa Generalforsamlingen bedes indsendt 
til Formanden, Hr. Grosserer Carl Bang, København K. 

Bestyrelsen. 

Redigeret af cand. mag. B. POBSelt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



7. Juli. MJ92. 

~eu:w1J3:::r':i.Bb1:ad.et udgaar hver Torsdag. 'Arlii6noer optåges ved Henvendelse ti! 
'frantZ ctu'lsttreu, ~ordØftSkJold&1Jade 27, København K. Prisen erflir Indlandet ~O Øre 

'pr. Petitlinie af 1/8 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydaItgRabgt . 

. ,~dho14: Notitser om Rødspættefiskeriet under I 
i.land. - Et Forediag om Aalen. - Om Transport af I 

'rovende :Fiøk. - FI.keriberetninger. - Bekendtgørelø.r. 

. hweni:le Rødspætter; 6edlndes ~ukaf 
;for 12 :Miind, 'og agter 'er :deren 
v~lindtettet 'Kahyt, I der orHiVes 'af et 
~tottBillede 'af 'Prinses~e 'Nlarie,en 

,;blmSk FiSkefiforeiliiig"s 'Kontor, Storm
'g'ad.e~ B'Stuen, er aabent fra 9-11. Redåk
tøren 'af Medlemsbladet trreffes desuden i 
AJm. 5-7 Svanholmsvej 10, L S. 

Modelsamlingen, Skt. Annreplads 10 St. 
o. G., er 'aaben 'Lørdag og Søndag 11-2, 

, . 

-Iøtitser 'om ,Rødspætte-
{fiSkeriet under ls1mll. 

) 'Gave fra 'Pririsessen. i 'Kutteren afgik/ra Frederikshavn 

'

i aen'S. April og naaededen -:tB. Fær* 
'Øer11e. I 'Dagene ,fra den 1l!8de 'til 

I 
'de11 '20de !forstfgtes i{ummernskåri 
'paaTtlLngisvnlig' øg Kbngiilia-vn, ·iheb 

i 'det 'forblevld8eleshden ~stilti1t; I ;Dttilden 'og 'Forholdime 'V!tre'gaa'goO'e 
_.- , I 'sotnlrriuligtfor'!!Jumiher, tneilll'ejrlerne 

"8tlin aet ~i1 'Være bekendt, afgik l toges stedse 'tomtJie op,s!ta net'synes 
lder i 'Aar 'fra Frederikshavn fem i -hævet over enhver Tvivl, 'at 'der ikke 
'Edtt~re 'for at drive Rødspættefiskeri : findes Hummer vedF:etøerne. Fro-

f Af' ~t lSredateret lsafjoi'd 'den 26ue Maj 1892. 

'tinder Island . ogpaa de islandske ringerne berettede da 'ogllaa,at ,de 
Fjoi'de,ne:rl:ilig ,,'Ptinsesse Marie", l1.ldrig hlivde set Hummer dden ri 
. ,iPriris 'Valdefuår", ,;Maagen ", "Ter- Daaser; 'derim6d 'fbrekommer 'dah 
"lien" bg!!Ndr<Ivest". Af disse havde ,guleHutlimer eller, s6m'Niskerhe 
,iMh.li'gen" allereile karet i Forvejen: benævne den, Jotntruhnmmer~n·her. 

":fl::lisl1gt dette Fiskeri med godt Re- 'Datleite Fiskeri 'intat rUdHytte 'gtI!V, 

'!s\:tltat paa 'Here iii3låiidske Fjorde, gik }{lutteten -videte tilIsland 'og;Uan 
iIa'v"ruig 'paaEskefjdrd og Vapnafjord S. I\faj naaedes ·Re'ykjav.ik. " ' 
:~~Østlaindet.'Den5. Majufgik' vi 'Iltterfra 1(tø,y-

,;'PririsesIJe:Marie" er en ny yll.wl-: kjavik, ude i Fltksebu.gteD toges :fSt 
'Iti~get Kutter:paa 72 Tons,bygget i' Vodttæk, men Udbyttet 'V'ar kim-ca. 
'!.Ftea~dkShi.l.vh; 'den 'har etD:åinpspil i' SSnese'Røilstiæit~r; vi :gik;nu'viBøre 
''!U'q:Iidbivnitig !lf Snul'revoadet eg en [. øg. !kODl den 7d'e'ind 'pall Dyrefjord; 
'!Jam, ,:sOlp kån rtiIhme400 lLpd. ,her havde "Prins VlLltlenIa.r" b,1161'ede 
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været og forsøgt Fiskeriet, men uden 
U dbytte. Da der efter Islændernes 
Sigende senere hen altid er mange 
Rødspætter: paø. 'Dyrefjord, maa det 
anta~e$",~t;aet,endl1U var for tidligt, 
!illltli~;''da; Foraaret i Aar er usæd· 
;~hl~g'k()ldt, endogsaa langt koldere 
end,"'det i mange Aar har været; 
medens vi laa paa Dyrefjord, havde 
y.L 'saaledes om Middagen ...;- 5° 6, 
'og om N atten frøs det saa haardt, 
at der var tyndt Isdække paa Fjorden 

'om Morgenen. Disse uheldige For~ 
hold skyldes Isen, der endnu ligger 
pM Nordlandet lige til Kap Nord. 
Da der saaledes intet var at gøre 
:\"ed Fiskeriet paa Dyrefjord, gik vi 
videre tillsafjord ; her mødte vi atter 
" Prins Valdemar", sOlln havde forsøgt 
at snurre, men uden Udbytte; vi gik 
:saa om i Adelvik nord for Isa,fjord 
og .ankom der om Aftenen den 10. 
Mnj. De to følgende Dage snurrede 
viber; :og Resultatet var nogenlunde 
til:fred'SStillende; den første Dag toges 
10 Træk,hvilke indbragte 48 Snese 
Rødspætter, og den næste Dag 9 Træk 
med 23 Snese Rødspætter; det var 
gennemgaaende store og gode Fisk 
og sæl'deles velsmagende. Hoved
mængden af dem var paa 60-70 Pd. 
Snesen, men der var ogsaa en Del 
me3et store, der maalte fra 26-29 
Tom. og vejede fra 6-8 Pd. Stk. 
Om Aftenen rensedes og saltedes 
Fangsten, og den fyldte 16 Td., 
hvoraf 12 Tdr. vare Ima Vare, 3 
Tdr. store og l Td. smaa, idet Fisken 
sorteres i3 Størrelser, og Mellem
størrelsen, Fisk paa 60-70 Pd. 

,Snesen, betales bedst. 
. I de følgende Dage indtraf storm

fuldt Vejr, som forhindrede Fiskeriet, 
men den l6de, l7 de l8de og 19de 
~murrede vi atte1; med gode Resul~ 

tater; deu }6de toges 8 Træk med 
49 Snese, den 17 de 5 Træk med 48 
Snese, den l8de 4 Træk med 104 
Snese og den lIMe 7 Træk med 113 
Snese, alt udmærket Fisk. "Prin
sessen" har vel saaledes for Øjeblikket 
80-90 Tdr. Fisk; de øvrige Kuttere, 
der ligeledes llgge her og snurre, have 
ogsaa fisket godt, og Fiskeriet er jo 
dog først lige begyndt, og det er 
sikkert i Aar paa Grund af den 
stærke Kulde senere, end det plejer 
at være. Den l8de og 19de havde 
vi stærk };'rost og Snefog, saa Landet 
var fuldstændig snedækket, og der 
er ikke et grønt Strna at se. Tdisse 
Dage havde vi stadig 'set Is passere 
forbi Bugten, og den 20de begyndte 
den at sætte ind, vi lettede derfor 
og gik til Isafjord for ikke at blive 
helt indelukkede af Isen; uden for 
Adelvik var del' saa megen Is, at 
det kneb med at slippe igennem. 

Efter det foregaaende kan det 
vistnok siges som sikkert, at Snurre
vodsfiskeri efter Rødspætter heroppe 
kan drives med Fordel; thi Hoved
spørgsmaalet, hvorvidt der er Fisk, 
kan jo betragtes som løst derhen; 
at der er Fisk og udmærket Fisk i 
Mængde. Det næste vigtige Spørgs
maal er Bundens Beskaffenhed, thi 
det kan jo lidt hjælpe, at der er Fisk, 
hvis Bunden forhindrer Brugen af 
Snurrevoddet ; dette Spørgsmaal er 
endnu kun løst for faa Fjordes Ved-

'kommende, og det er netop "Prin
sesse Maries" Hovedopgave i Aar 
at søge det klaret; men de Erfaringer, 
der allerede ere gjorte, synes at pege 
hen mod en tilfredsstillende Løsning . 
I de. af Østfjordene, som "Maagen" 
undersøgte i afvigte Sommer, fandtes 
gennemgaaende god Bund, og i Aar 
er der pl'øvet paa Havn ef jord, Dy~e-



fjord, ØnundariJord, Hesteyrefjord, 
Adelvik og Fljatvik, og Bunden er 
gennemgaaende befunden god, i Adel
vik f. Eks. var Bunden for største 
Delen sort-gult Sand, paa det dybere 
Vand vegetationsfri, nærmere mod 
Kysten med Laminarier; Bunden var 
saaledes god, ganske ",{st Yar der en 
Del Skaller, Balaner og sligt, som 
sled stærkt pau Tovene, men. større 
Forhindringer fandtes ikke, og det 
var kun sjældent, at Voddet kom i 
Hold. 

Et tredie Spørgsmaal af stor Vig
tighed er det, om Fisken kan faas 
saa tidlig, at den kan komme til 
Markedet i Holland i rette Tid, saa
ledes at der kan opnaas højeste Pris 
for den, og dette synes ganske vist 
kun at kunne blive Tilfældet med en 
Del af Fangsten, men selv saaledes 
maa Fiskeriet kunne betale sig, og 
desuden, naar Fangsten heroppe viser 
sig at antage store Dimensioner, vil 
der vel ogsaa kunne sørges for bedre 
Transportmidler, saa at Fisken kan 
komme hurtigere til Markedet. Bedst 
var det vel,om i alt Fald en Del 
af Fisken kunde skaffes til det engelske 
Marked i fersk Tilstand, hvor dens 
Værdi da vilde være mange Gange 
højere; men om Handels- og Afsæt
ningsforholdene skal jeg iøvrigt ikke 
udtale mig, da jeg savner den for
nødne Kendskab dertil, og hvis Fi
skeriet her gaar efter Ønske, vil der 
vel ogsaa let kunne træffes de for
nødne Foranstalninger i den Retning. 

Ifølge Meddelelser fra Frederikshavn, 
Bom Tid og Plads ikke tillod at tage op i 
dette Nummer, arbejdes der alt nu med 
Kraft paa at skaffe Transportmidler til at 
før~ Fisken iSPakket til engfilsk Marked. 
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Et Foredrag om ·Aalen. 
Af Overretsprokurator ",eth. 

(Slutning;) . 

J eg nævnte før, at man uIidtag~ises- . 
vis kan finde den blanke Aal uden, 
for dens Vandringstid om Eftera,aret. 
Saaledes fiskede to h~rværende F~-' 
skere ved Vintertid i meget stræng' 
Frost med Vod en l\fængde . bla'nke ; 
Aal i Voldgraven ved Tivoli. biss~:' 
vare aabenbart blevne forhindrede i
at vandre, idet der ikke var anden' 
Forbindelse mellem Graven ved Tivoli 
og Vandet uden for end nogle Drain~ 
rør, som den spæde Yngel nok havde" 
kunnet finde igennem ind i Graven, 
men som ikke tillod de udvoksede 
Aal at slippe bort. Fremdeles have 
Fiskere fortalt mig, at man en sjælden 
Gang om Vinteren kan stange en 
blank Aal paa dybt Vand. 

Endnu skal jeg bemærke, at· den 
iøvrigt ogsaa kun mere enkeltvis fore
kommende Form med et bredere og 
mere hvælvet Hoved, den saakaldte' 
Bredpande (Krøyers Klæpaal), ifølge 
nøjagtige Undersøgelser, som jeg atter 
med velvillig Medhjælp af Fisker
konerne har foretaget i afvigte Eftei~ 
aar, forekommer baade. som gul og 
blank Aal, og jeg har ikke kunnet' 
finde noget, som taler for at betragte 
den som en særegen Art, saa meget 
mindre som Hr. Villumsen i For
eningens Medlemsblad har oplyst. 
at alle 4-6 Tommer. lange Aale
unger have ganske sa~me Hoyedform' 
som Bredpanderne. 

Vil man nu spørge; om det, vi saa~ 
ledes ved om Aalen, har nogen øko
nomisk, Betydning for det praktiske 
Fiskeri og hvad dermed staar i For
bindelse, saa maa dette Spørgsmaal 

., i ikke ringe Grad besvares båkræf- . 
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tende. Ke,ndskabet til den blanke 
AalsEfoora.arsvandringhar fra meget 
gammel- ~id,givet Anledning til det 
vigtige og indbringendesaakaldte 
4N~Jt~lt;r!d,m~~eri. .J?a, den blanke 
~lerud;vo~~e,t" føl~~r deraf, at man 
ikl\~ T!\~d,; nog~n Yytte kan begrænse 
d.AAS lfap&§t, ve,d. Forskrifter om en 
vi:s" 'l'4aJlk;~~t.øt;relse i d(mHensigt1 at 
d!:,: m~J1dr~ Individer, skulle sljppE: 
i~~l:m~m Garnene for senere at blive 
støf.r~; ij:fll~r ilr~,e kan m,an, hvor 
uw.-,q, 0l?~f!ll~telj Aal, i aflu~kede Vande, 
IIJ~qr nql).~p:. Yyt~ ka~te de. fangede. 
~i,n~n~i Artl ud. ig!1n, for at de skulle 
hl~y,e st~p:e,. n~a.r disse allerede ere 
bl~yp.~ ~lanke el~~r erei Overgangen 
d,e~tiL A,ller.ede nu har. man gjort 
d~nt vi!$~~g~ ol$)ndbringende Erfaring, 
s9Ifl. ill,caIt, , i ik.k~ ringe Grad drager. 
Fordel' af, at man i tilstrækkelig 
r~IiI~'~lig~ . og, i. ferskt rin4ende Vand 
a,lt,WaS,te ~1.~tefade kan opbevare den 
b~.~~~~e·Af\.l i flere Maaneder, ja indtil. 
h!!;Jve"Aar o~. endnu længere, uden 
8;~\ Q~9, synes keTideligt at tage af i 
v: ~t eUJer Godhed. 

o.T~J~, nævnede O)?drætning af Aal 
i afl~kede Vande. Dette skal jeg 
til,l.~d.~ 'mig nærmere at omtale. 

P~ll, den østlige Kyst af Italien ved 
~d.:r:i~ti~ke H.,av lil!i~er en stor aflukket 
Brakv/lnPssø. Det er "Lagunel,l" ved 
d~m~~chio, i hvilken der alt i flere 
A~l:h~nd~eder er 'drevet og endnu 
diiv~s, 'e~' storfLrtet Aaleopdrætning. 
H.veIi Fo!,a{Lr a~bn~r, man Sluserne 
og" :O~~}ll.!.l9.erne mellem denne La
gune og Adriaterhavet. Den spæde 
Aaleyng~l strømm~r da i store 
:a:K~ni~,~~ fra:H~~~t ind i Lagunen, 
m.~~~ris m~n, f?r. at forh~ndre, ilt de 
stø~e, Aal skulle, slippe ud i Ha,yet, 
s~~::~~~, 4b~jng~rne . til dette'merl, 
~~tafr Ii..~~~~:n4~ M;~.~~e~tør,~el~e,. .~. 

omtrent 3~4, Maaneder. var,or Af!:~(k 
! yngelens Indvandring, og naa,r dr:q 

Tid: er forløben, tillukker m,an, atter 
: Aabningerne til H,a.vet. Omt Ef ter.-
· aaret indtræder V an~ringstiden fl)1:, 
· de Aal, som have vokset sij; ful~ 

modne, og man lukker da, hvert Ef ter.
aar atter- op til Ilavet, for at Van
dringen kan finde Sted, 'men paa, 
denne fanger man da Aalene~ iorin4en' 
de erenaaede ud, ved ganske s.ær~, 

,egneFangstindretnin~er. Byen. Co
macchio, der ligger paa Øer i Laglj.:nelly. 
og har omtrent 7000 Indbygger~, l~.y,er 
for en væsentlig. Del af denne Aale7 
fangst, og Fangstens Størrelse, i, Aa-

· rene fra 1872~ 1879 b~løb sig gen~ 
• nenll.mitlig til 1,457,982 Pd. ,,' 

Spørger man nu, olp vort K).ima., 
og vore øvri~e Eorhold' tillade~ med: 

· Fordel at indrette en lignenp.e .Aa~e7 
I kultur, maa Svaret hecfpa'a 'bl~v:e.Juldt 
: ud bekræftende, hvilket kan ske,med. 

• , .! "'. .,' ,. 

• sita meget større Sikkerhed, sOIll vi 
, allerede i saa Henseende har en paa-, 

lidelig Erfaring. J eg sigter herv'ed, 
til den .. Aalekultur, der af Brødrene 
Clausen alt i en længere Rækk~ Aar 
og med Held er dreven, efter en telI+;
melig stor Maalestok i en. Del a,( 
den inddæmmede Lammefjord. . Det. 

, Vandareal, der blev tilbage ved Ud-, 
pumpningen, maaler, saa vidt jeg ved, 
en 10-1200 Tdr. Land. Da Søens 
Vandstand af Hensyn til de tørlagte 
Arealer ikke maa stige, høj1'lre . eri~ 
til 10 Fod,' under dagligt Vande.' i 
Isefjord~n uden for" DæIllIling\3D, 
hvorfor sørges ved Udpumpning 'saa 
ofte som. fornødent, ka,n Il}an ik~e 
saaledes som i Comacchio om. For
aar.et og Fors'omme~en aabne. for S~AA-, 

· og lade Aaleyngelen gaa. ind, i ,denn.6 
af sig selV. Man ma.a derfor ved, 
særlige dertil indrettede Redskaber 
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f~~, s~.lt, m~~#, s91I1 fqrIJ.pdept, af 
d.~I\, sp,~4e. Aa~~yng~,lj so.m til de 
næmtfi Aap~tid!lr stjrn,ex ind i 1se
fjQr~p, o.g, ~fLste delD o.ver Dæm
n,;pgen, inc(iSø.en. Den kan da ikke 
nW,re s~pe ud, II\en maa blive der
i»4f., hVOl; d\lll Vo.kser sig sto.r o.g 
fapg()s, na,a,r den er tjenlig, o.g bringes 
i B;a:pc!,~lpcll~ En kunst,ig F,o.dring an
vE)nd',!(~, il\~e. Søen frel1}byder af sig 
se~.v ti~s.trækk,,:ligNæling fo.r 1\alene, 
o.S, de b~ive" der ligesaa sto.re So.m de, 
d~, an d E)t. St,e,q.s ,fanges i vo.re Vand,e. 

:O~r findes pau milllge Steder ved 
vm1e,~y~t,e~, lign,ende Ejorde o.g Vige, 
der ville være skikkede til deri at, 
in4l;et.t~ en sfLp.,q.a.n A.a~ek.ultl!-r, l'4an 
hH f9r en DE(J. inddæm,n}et slige I,l1d
s~~rjngyr fra H;:tvet fo.r at gøre dem 
ti!'En~ eller A,gE)rll!-nd, men o.ft,e kun 
lll,,,:d uh~ldig~ ~~sultat, jlt ikke sja)l
d~IJ.t fi?4l,lr ~fLn disse Illpd.ærrplinger 
fo.flll.<1~, me4.Jul~stændigt Tabaf d,~n 
paa dem anvendte Kapital. Der er. 
I)H~PP~ npgen D(;ll a~ d,eiJ. indpfllrU;'llede 
Law~efjo.rd, de,r i Fo.rllo.l,4 til Are
al,,:t giv,er. en endo.g tilnær~elsesvis 
sa,a s~o.r Inpt~gt So.Ul den, der er 
v()4J:llevel)- at være Sø, o.g d()t kan, 
d~.rfor v~re s~ndsynligt, at n~ange 
andre. Indæmni,ng~r, s()~p enten ere 
fOI}~~~e, eg~r hvor Udbyttet o.mtrent 
0psluger I~4tlBgterne, vilde have be
t~t. S~g, langt bedre, derS9Il!-, man 
havde b~ny"ttElt dem paa, samme Maa,de 
som Søen' i Lammefjorden i Stedet 
for at tørlægge dem. Hertil ko.mmer, 
at Omko.stningerne ved at inddæmme 
til en s./t.l1.Q.I\.P, Fiskepark ere langt 
mindre, end naar man inddæmmer 
til,.TørlatlWjng~ 1?æIl\nipgern~, behøve 
i~ atc væ..r~ sll.i1, stærke, da de ikke 
s~llnl b~r~ et større V an4t~yk' pa.~ 
X~,vrt~!~I!r e1;14. pl)-a IIld~rsid~IJ.,. ll,1,an 
behøver i mindre Grad, de k9§t,9\1J~, 
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saakaldte Landvands~analer til at 
lede 'I'illøbet fra Aaer og Bække 
udeno.m det inddæmmede, og man 
sparer ligeledes al Grøftegravning og 
Anlæg af Veje. Ligeledes bortfalder 
al Udpumpning, det være sig med 
Vind- eller Dampkraft. Det vil være 
fordelagtigst til Indretning af slige 
Aaleværker at vælge saadanne Ind
skæringer og Fjorde, som kunne lukkes 
llleJ en fo.rholdsvis kort Dæmning og 
hu;ve Dybde nok til ikke at være ud
satte for at bundfryse, samt have en 
Bund, der er skikket til Plantevækst, 
som kan baade tjene Aalel1 til Til
flugtssted og befo.rdre Tilstedeværel
sen af den Dyre\'erden, der skal tjene 
Aalen til Næring. 

Om Traw;port af levende Fisk. 
Indsendt af Hr. Grosserer Aug. Ludt. 

Hr. B,edaktør! 
Det b~kræfter sig atter og atter, 

hvad jeg alticJ hl\.r fastholdt, at levende 
I;I.ftyfisk ingensinde vil blive fortrængt 
af slagtet Havfisk, hvo.r Vilkaarene 
for Transpqrt til Kpn~lfm,stedet ere 
erisarteqe. 

J\I~~dens man her hj~mme har søgt 
at vanskeliggøre alle Bestræbelser fo.r 
at naa Man,let, har man i Sverig fra 
aJle K;anter, na mlig for :ij,egeringens 
o.g .rernpaneyæsen~t~ Veill,wmmendlJ, 
raJ-:t H,al1nden til at frelllllj~lpe, hvad 
der i saa ~nseende arqejqeS hen t,il. 

Jeg skal tillade llJ.ig s~nere at 
kOIllIlJ.~ tilbage til dette Spørgsmaal 
o.g i Dag inds}{rænke mig til, at o.ver
række Dem en Genpart af en Artik,el 
i det no.rske Dagplad "Aitenppst,en" 
fqf Fredag deu 6~ l\bj 1.8\);?, hvo.raf 

d~~ fr~~~3r111;' ~l, IR-fW, o.~~f!-. i N9,r,g(). 



omfatter Sagen med Interesse. -
Nævnte Artikel lyder i sin Helhed 
saaledes: 

Fiske~ransport mellem Trondhjem 
og Hamar. 

(l<'ra vor Korrespondent.) 
Hamar, 4. Maj 1892. 

Den tredie Forsøgs-Forsendelse af 
levende ]l'isk fra Trondhjem foregik 
TiriSdag med Ankomst til Hamar 
Onsdag Middag. 

Forsøget løb desværre denne Gang 
meget uheldigt af, (la, samtlige Fiske 
vefandtes at 'Være døde undervejs. 
Grunden hertil maa sandsynligvis 
ligge i Vandet, der maaske holdt vel 
høj Temperatur, da Temperaturen 
ude ogsaa blev nok saa høj, især 
naal' man kom ned over Østerdalell. 
Ved Lille-Elvedalen blev der anstillet 
Undersøgelse og allerede da fandtes 
en Del, dog ikke mange, døde. Resten 
saa ud til at befinde sig i bedste 
Velgaaende; men naar man da kom 
længere syd over, døde Fisken fort 
væk, saa at ved Ankomsten til Kop
pang samtlige vare døde, hvorfor 
største Parten af V andet blev aftappet 
af Tanken og Fisken slagtet. Vandets 
Temperatur var 71/ 2 Gr. Forretnings
føreren troede, at der maatte være 
kommen noget i Vandet, som Fisken 
ikke har kunnet taale, og det er ogsaa 
meget sandsynligt. Han medtog til
bage til Trondhjem et Par Flasker 
af Vandet for atfaa det analyseret. 

Forsendelsen bestod af ca. 300 store 
pæne Torsk, af hvilke enkelte vejede 
sine 6-8 Kilo hver desuden nogle 
faa Flyndere. Disse levede længst. 

Hamarboerne fik rigtignok ikke 
fraadse i levende Fisk, men finere 
Vare end den, der blev solgt, skal 
man saamæn lede efter Mage til. 
Fisken blev realiseret saa fort som 
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muligt og solgtes for ca. 40~50 Øre 
pr. Kilo, hvilket maa siges at være 
nok saa billigt for saapas Vare. 

Om end Skylden mulige ns foren 
Del ligger hos Vandet, saa maa nok 
ogsaa Vognen bære sin Skyld,da 
den Vogn, der benyttedes, kokede 
og rystede, saa det, var en Gru, og 
det er et Under, at de fon'ige For
sendelser ere løbne saa heldige af. 

lIan maa efter denne sidste For
sendelse næsten slutte sig til, at der 
ikke kan blive Tale om at fragte 
levende Fisk saa lang Vej uden om 
Vinteren, eller naar der er køligt 
Vejr. 

Forsøgene blive rimeligvis hermed 
afsluttede, og om det end gik uheldigt 
denne Gang, maa man dog være 
Fiskeriselskabet og især dettes For
retningsfører, Hl' . Ingeniør L. Schmidt
Nielsen, Tak skyldig for deres ihær
dige og opofrende Arbejde for Fiske
riets Opdrift. 

Hvorvidt nogen Privatmand tør 
indlade sig paa at optage Bedriften 
er et Spørgsmaal, da vel Fragten 
mellem Trondhjem og Hamar nok 
ikke vil blive saa liden. Den med
følgende vilde vel, i Lighed med For
sendelser af levende Dyr, kunne paa· 
regne fri Befordring, naar Henven
delse derom skete til Styrelsen. For 
disse Forsøgsforsendelser har Styrel
sen velvillig tilstaaet Frifragt. 

Fiskeriberetninger. 

Gilleleje, den 16. Juni 1892. Siden 
min sidste Indberetning af 18. f. M. 
er Fiskeriet her fra Lejet bleven 
stedse ringere, idet hele Udbyttet har 
udgjort: 
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36'l Sno Rødspætter a 2 Kr. 82 ø. 
1460 Pd. Tunger. . a" 59 -

283 Pigvar . a" 20 -
17 50 Sletvar . . å " 5 

51/2 Sno Makrel . a 5 45 
Der hersker som Følge deraf en 

Del Modløshed blandt vore Fiskere, 
og 2 Selskaber have grebet til den 
Udvej at lade deres Kvaser forandre 
til tætte Baade . og brugl' dem nu 
.foreløbig til Stenfiskeri. 

2 andre Selska,ber have opsøgt sig 
et nyt Fiskefelt ved Albu, men hvor
vidt deres Forsøg vil lykkes, kan 
endnu ikke vides, da der kun er heu
gaaet sall, kort Tid, siden de forlodl' 
Hjemmet. l. 

,. 
'Thoramindetangen, 29. Juni 18H2. 

l forrige Uge havde vi her et af dl' 
.Tilfælde, hvor det koster Livsfare at 
være Vesterhavsfisker under de nu
~ærende primitive Forhold. Thomas 
Vang Nielsens Baadelav var i Tors
dags gaaet paa Fangst. Ved Mi dnats
tid, blæste det op til en voldsom Storm, 

der varede hele Dagen. Man havde 
aldeles opgivet nogen Sinde mere at 
se Baadelavet, indtil endelig Tele-' 
fonen bragte den glædelige Medde
lelse, at Baaden lykkelig var landet 
Fredag Eftermiddag KI. 5 for 
Haurvig, tæt ved Nymindegab. Det 
Illaa hetragtes som et rent Under, 
at Baadell blev reddet, og Fiskere 
her for Kysten, der ha\'e døjet mangen 
drøj Tur paa Havet, har ikke kendt 
Magen til, at en aaben Fiskerbaad 
har kunnet holde Havet sall, længe 
under en komplet Vestenorkan, samt 
endda at gaa gennem en saa voldsom 
Brænding. 

-TInder denne Dags Storm forliste 
Fiskerkvasen "Limfjorden" af Struer 
paa Blaavandshuk, og man har endnu 
ikke hørt noget om Besætningens 
Skæbne, sall, at det desværre maa 
antages, at de 5 Mand ere druknede. 
Ijig('ledes led Kvasen "Elida", Struer, 
hetydelig Havari, idet den tabte Ma
sterne; den red (lede sig til Esbjerg. 

P. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

Dansk Kommissionshus 
. for 

fiskekroge -Fabriken 
Sill'nlle.allle i A al 110 r II: 1883 81( 

Fi k H i København 1888 
S ,og Unlmer. anbefaler Bit Udsalg af alle 8ortor 

Ludw· . l'g Gru" n FiBkekrog,", Be.e. vel ! Sta~l, :frem 

VILH HOL'ST'S ' Bom Messmg, samt Pllke l 'rUl ug . I 78, Neuer Wall, Hamburs. 'RlY. For.sndos mod Efterkrav. 
Pileplantage og Kurvelabrik. modt .. gerSendinger til Forh .. ndling· Conrad Christensen. 

Ell l d TT li d S I Prompte Afregnill!!, Dansk Kone-, St, ,;tr"ndøtræde H. , ,e y ve ,LJ..O n t. øpoudallce. Prim .. Referencer. Køholth .. vn K. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenham K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og Tids
. skrifter,Cirkulairer, merkantile Tryksagel' og LeJUgJleds
sange i, omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

]~.~ Altona Fiskeauction . 
...... Cl) ~ 
~....,Q,} 

~ 1:0:» .JohallnCohrs (beediget Auctionator). 
j:l • Q;> • 

~ 'Ii. CXI, .. ~elegram-Adresse: Co hrs. Dansk Correspond.ance. 
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Auktions F'iske'mark'ed H 1atn.1AI:ng., 
H_ X:Ø'SER, , 

Beedl-get Flskeauktio'nator. 
Telegram-Adresse: Laxktis~r, lIambu,~g, 

iFiske;il·ætfalirrikken ,,,Da,D~m;&rk"', 
Grønnehave, He18in~'8r. !SfenglJile "(5, 

(ene .. te Nætft.brlk i n .. nlnark .. o .... driveø vei:i 'nB..,pkraf't) 

leven'r efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og 'be'lblte 
~fa,skiner forsynede, nyanl:1gteFabrik: Silile-, )Rødspættsllårn, t~åretu'er, 
'Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fr;l lO % til 20 0/0 under sædvanlige Priser. B01nuldsgarn, Hampe
,garn og Hørgarn j alle Nr, til Dagens billigste Priser og i 'bedste KvltHteter. 

,1;hlntllertde di~e~ Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
~~i!SæE!iå!.!Eæ![5~ii~,Sii~iiiii~ 

''Danskfiskenætfabrik ;og 'Spinderi, 
'GI. Strand '50. KJøbenb'avn 'K. 

'Reieruser og Reierader, Torskeruser og Bundgarn m. m. leveres billigst efter 
Bestilling. Linegoils, Flaadtræ. Cateehu, Garn samt alle andre til Fiskeri hen- • 
hørende Artikler i bedste Kvalitet fra Lager. . 

Høieste Udmærkelse pall. den nordisk,~. U~.~tilliJ:g }88~~, ", ., ", .. " 

Danmarks Fiskehandterfurenings Aarsmøde 
afholdes i København i Koncert Palæet, Bredgade 28, Lørdag den 30te 
og Søndag den 31fe Juli. 

P r og r a::r:::o.._ 
lL'B'rttag 'KI. '9. rs~tytelsesmøde. 

- 11. Forberedende Møde. 
2. Generalforsamling med følgende Dagsorden: 

1. Regnskabet fremlægges til Godk{jhfielse. 
2. Oversigt over Virksomheden i detfor}ø'bne Aar. 
3. Diskussion over anmældte Spørgsmaal m. v. 
4. De i Følge Loveneforesktevne Valg. .' , . 

7. Fælles-Souper i Koncertpalæet. Senere Besøg i Tivoli. 
Søndall. Formiddagen anvendes til Besøg i Zoologisk Have osv. 

'KI. 10,45 tages med Ekstratog til Hdlte Station. Efter an Spaseretur 
i Omegnen er der 'FæUesmiddag ,paa Hotellet KI. 3. 
Derefter Køretur til Dyrehaven og Bakken. 

. Udellbyes Fiskehandler~ eller Fiskeeksportører indbJ~des t~l~t ?elt~9.e 
1 Aarsmødet og dets ForhandlInger. 'Der er ogsaa udgaaet "'Inuby'8else tIl 
norske, svenske og tyske FiskEihandlete. '. : ," , , 

København, den 2. Juli 1892. 
'Festudt''alget. , ~ 

Carl Blln.g. J. C.Lipmann. Arthur fe~dV8en. 



Nr. 28. 14. Juli. 1892. 

~ed.l.ezn.ebl.a.d.e1i udgaar hver Torsdag . • Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade- 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Xndhold: nFiskersko!en". - Fiskeriet under Is
land. - Om Aalegaardsretten. - Mindre Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. - BekendtgØrelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og 'Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforenings 
nye Love følger som Tillæg med dette 
Nummer af Medlemsbladet. 

"Fiskerskolen ". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med hvad der 
er sket i den forløbne Vinter vil 
"Dansk Fiskeriforening" til dette Kur
sus kunne yde syv unge Fiskere et 
maanedligt Tilskud paa 27 Kroner 
hver. Udgifter ud over denne Sum 
maa vedkommende selv tilvejebringe, 
idet "Skole-Udvalget" dog skal tilføje, 
at Afdelingens Elever ifølge Skrivelse 
fra Indenrigsministeriet af 5. N ovbr. 
1891 ere at anse for Folkehøjskole-

elever, og at de som saadanne an
tagelig maa have Ret til at søge Amts
skoleraadene om Statsunderstøttelse. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
7 Tilskud, bilagte llled Anbefalinger, 
sendes til "Dansk Fiskerifol'ening"s 
Kontor, Stormgade 2 B, København 
K., inden 1.' September d. A. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 

Fiskeriet under Island. 

Af de forskellige Breve, der ere 
indgaaede til de respektive Rederier, 
ere vi blevne satte i Stand til at 
bringe vore Læsere nedenstaaende 
Uddrag, der give et godt Begreb om 
den store og betydningsfulde Virk
somhed, der udfoldes af Kutterne som 
af Rederne, for straks fra det første 
Aar at bringe det ny Foretagende, 
som alle Venner af vore Fiskeriers 
Opkomst maa omfatte med den største 
Interesse, i det rette Spor. 

Fra "Prins Valdemar" er der med 
Postdampskibet "Thyra" afsendt 163 
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Tdr. saltede Rødspætter, der blive 
lossede i Leith, hvorfra de besørges 
videre til det hollandske Marked. 
Ifølge Breve fra "Nordvest" og "Prin
sesse Marie" til Rederiet"" Vendsyssel 
Fiskeeksportforretning" er der sendt 
208 Tdr. sultede R. over Leith til 
Holland, hvor Prisen desværre i den 
sidste Tid er falden betydelig paa 
saltede R., og samtidig er der til 
Frederikshavn sendt 50 Tdr., som 
af Rederiet vil blive tørret efter hol
landsk Metode, for at se om Kvali
teten er lige saa brugelig til Tørring 
som Nordsørødspætten. Tønderne an
kom her til 4. J uH, og "Vendsyssel 
Fiskeeksportforretning"s Folk ere 
allerede i Lag med dem. Et senere 
Brev dat. Dyrefjord den 22. Juni 
fra "Prinses:;;e Marie"s Fører, Bast, 
melder, at "Prinsesse Marie", der 
var gaaet til Dyrefjord for at ind
laste tonune Tønder, her den næynte 
Dag har solgt 70 Snese ·ferske Rød
spætter til en engelsk Fiskedamper, 
der laa under Island paa Helleflynder
fiskeri. De 70 Snese betaltes med 
en Pris af 5 Øre pr. Pd. (man erindre, 
at det er unlter Island), og det er.' 
sa,aledes de første Islands-Rødsp., 
der tilf~res det engelske Fiskemarked 
i fersk Tilstand. Der· meddeles end
videre, at den engelske Damper har 
gjort et ualmindelig godt Fiskeri af 
Helleflynder. Det Konsortium, som 
ejer "Prinsesse Marie", har nu taget 
Bestemmelse om at fragte en Damper 
til at gaa til Island for at modtage 
Rødspætter ispakket i fersk Tilstand 
og føre disse til det engelsk~ Fiske
marked, og hele Foretagendet oppe 
under den saa langt her fra liggende 
Ø træder derved ind i en ny bet yd
ningsfuldere Fase. Konsortiet har 
fragt,et Dampskibet "Orrik", til-

hørende det jydsk-engelske Damp
skibsselskab. Den ene af Indehaverne 
af Firmaet" Vendsyssel };'iskeeksport
forretning", Hr. ehr. Mikkelsen, tager 
lIIed Skibet. Men ikke nok med dette; 
for nogle Dage siden rejste Hr. Th. 
Brønnum, den korresponderende Re
der for' "Ternen" og "Maageni', i 
samme Øjemed til Hull, og er allerede 
paa Vejen til Island med Damperen 
"Romulus", særlig indrettet til hurtig 
Transport af ispakket Fisk; hvoraf 
den kan rumme 60000 Pd. 'Rødspætter 
foruden Isen. Som man ser, spares 
der ikke i nogen Henseende paa, 
hvad der kan bidrage til at fremme ~ 
Islandsfiskeriet, og det er derfor ogsaa 
at haabe, at de driftige Firmaer, 
der have indladt sig paa at eks
perimentere med Islandsfiskeriet, 
ogsaa matt faa Held af Foretagendet. 
Skulde det være Tilfældet, at Fiske
riet el' saa rigeligt, at det kan betale 
sig atha:ve' Dampere til at besørge 
Fisken i fersk Tilstand til det engelske 
Marked, vilde det sikkert give Fiske
riet der et mægtigt Opsving, og vil 
det da ad Aare vise sig at være en 
ny og vigtig Indtægtskilde for vort 
Fædreland. 

Endnu et Par Ord om Aale
gaardsretten. 

Af Højesteretsassessor Mourier. 

Forf .• Retskrivning bibeholdt efter Ønske. 

I Anledning af Herr P. Villumsens 
Artikel i Dansk Fiskeriforenings Med
lemsblad for 12. og Hl. Maj d. A. 
tillader jeg mig at bede om Plads 
i Bladet for følgende Oplysninger og 
.Bemærkninger. 

Naar Forf, af mino tidligere Ud-



taleiser om Aalegaard og Aaleruse 
har villet udlede som min Mening, 
3,t "Aalerusen kun er en forbedret 
Aalegaard", saa troer jeg, at enhver 
opmærksom Læser af min Artikel 
Om Aalegaardsretten vil indrømme, 
at Forf. ikke heri er-ganske nøjagtig. 
Efter min Opfattelse er Aalegaarden 
saaledes som den omtales i D. L. 
5-10-43, en til Aalefangst bestemt 
Indretning, der bestaaer af et Gja>rde, 
en V æg eller Rad, der fra Kysten. 
anbringes ud imod Dybet og ender 
med en F~lde for Aalen, hvis Gang 
i Havet dels hindres og- dels ledes 
ved Gjærdet eller V æggen, hvad enten 
Fælden nu bestaaer af en "Gaard" 
med ruselignende Garn eller af een 
eller flere Ruser uden "Gaard" eller 
af et Bundgarn eller hvilkensomhelst 
anden Form, Fiskeren vil give den. 
J eg kan ikke see det Urimelige i 
vedblivende at kalde Indretningen en 
Aalegaard, om ogsaa Forf.s firkan
tede' Gaard med de ruselignende 
Garn blev ombyttet med et Bundgarn 
eller et bundgarnlignende Redskab, 
naar Fiskeren kunde finde sig tjent 
dermed. Hovedsagen er, at den hele 
Indretning er i Forbindelse med 
Kysten, støtter sig til denne, og det 
kan godt skee, fordi "Gaarden" er 
indrettet som et Bundgarn. 

Forf. mener, at jeg tager· fejl, naar 
jeg troer, at Lovgiveren har tænkt 
sig Muligheden af, at "Aalegaarden" . 
kunde forbedres, og indrømmet Til
ladeligheden heraf, og at Loven altsaa 
ikke har villet knytte Eneretten til 
Redskabet i en vis bestemt Skikkelse, 
og Forf. henviser i saa Henseende 
til Patentlovgivningen, der knytter 
den Eneret, som Patentet giver, til 
Redskabet, som det er efter den 

• 

deraf givne Tegning og Beskrivelse. 
Denne Sammenligning passer imid
lertid ikke, medmindre man da .il 
mene, at det er Aalegaardsredskabet, 
Lovgi'ieren gjennem Lovens 5-10-
43 har villet tage under sin Beskyt
telse, og ikke Aalejiskeriet, hvad der 

som jeg tidligere har bemærket -
forekommer mig aldeles uantageligt. 
Patentet skal sikkre Opfinderen et 
økonomisk Udbytte af hans Opfindelse, 
hans Idee og de af ham paa dennes 
ReaHsation gjorte Offre arTid, Kræf
ter og Penge, men ydes kun efter 
derom fremsat Begjæring, og Patentet 
er derfor nøje knyttet til Opfindelsen, 
saaledes som den foreligger og be
gjæres beskyttet. 

Noget Saadant er der, end ikke 
. tilnærmelsesvis; Tale om ved Aale
gaardsretten. Her er det Lovgiverens 
.Maal at ordne Udøvelsen af en vis 
Art Fiskeri, og i dette Øjemed til
lægger han Kystejerne en Eneret til 
dette Fiskeries Drift, men der er 
aldeles ingen Anledning til herfra at 
slutte, at det ogsaa er .Meningen at 
paalægge Kystejeren Indskrænkninger 
med Hensyn til j1t{aaden, hvorpaa 
Fiskeriet maa drives. Til Begrun
delse af Forf.s Paastand maatte i 
alt Fald kræves, at det paavises, at 
Ordet "Aalegaard" paa Lovens Tid 
betegnede et aldeles bestemt Redskab, 
der var ens for hele IJandet og ikke 
kunde tænkes anderledes indrettet. 
Jeg tvivler imidlertid paa, at det 
endog blot kan godtgjøl'es, at de af 
Forf. beskrevne Aalegaarde nogen
sinde have været brugte overalt i 
Danmark, og lidet troligt forekommer 
det mig, at de paa de forskjellige 
Steder i Landet, hvor de have været 
brugte, skulle have været aldel~s ens 
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og ikke skulle have frembudt større 
og mindre :B'orskjelligheder i Indret
ningen. 

,J eg har liggende for mig en Akts
beskrivelse af en under KOl:sør By
thing d. 20. Octbr. 1710 paadømt 
Retssag imellem Raarlmand Anders 
Hansen j Korsør og en Borger samme
steds Anders Christensen angaaende 
Aaletlskeri, og da den kan tjene til 
Oplysning i den foreliggende Sag, 
skal jeg tillade mig at meddele Sagens 
Indhold. *) 

Raadmand Anders Hansen ejede 
et Aalestade ved Sinkekjær paa 
Korsør Byes Mark noget Vest for et 
Punkt, som kaldes Alhøj. øst for 
Sinkekjær ejede Anders Christensen 
en lille til Stranden løbende Ager, 
som han i Aaret 1705 havde arvet, 
og som i det d. 21. Nov. 1705 fore
tagne Arveudlæg betegnes som "en 
Strandager, østen for Sinkekjærs 
Holmen mellem Knud Svarer og Mag. 
Rasmus Schnabel, pau 2 Skp. Sæde
land", og i Sommeren 1710 lod A. 
Christensen j Stranden udfor denne 
Ager slaa Pæle til Aalerusertæt 
østen for Raadmandens Aalernse
pæle. Raadmanden lod da den lste 
September 1710 undel" A. Christensens 
Fraværelse paa en Rejse i Norge fOl' 
dennes Hustrn nedlægge et :B'orbud, 
der 'gik ud paa, at hun ikke maatte 
"lade slaa nogen Aalernsepæle i 
Stranden, som kunde være Anders 
Hansens Aalestade til Ska,de og om 
nogen var slagen, hun da vilde dem 
igjen optage eller og ikke hæfte nogen 
Aaleruser ved dem f(jrend Sagens 

*) Akten foreligger mig' vel kun i en 
ubekræftet COP1, men jeg hat' gjenuem
gaaet. Sagen i Thingbog.m, der findes 
i Rigsarkivet, og fundet Beskrivelsen 
nØjagtig. 
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TIdgang", hvortil hun svarede, at hun 
"vidste ikke, at de vare slagen Nogen 
til Hinder,men mente, at de vare 
slagne for hendes egen Jord". 

Raadmanden anlagde da Sag mod 
Anders Christensen og førte under 
denne flere Vidner, som forklarede, 
at der var 4 Hovedaalestader for 
Byens Grund, et for Halskov , til
hørende Borgmester Mourits Morten
sen, et ved Badstuen, tilhørende Raad
mand Fr. Michelsen; det ved Sinke
kjær, der tilhørte Raadmand Anders 
Hansen, og et ved Fandens Huus, til
hørende Raadmand Schnabel, samt 
to andre "Fattiges" Stader, nemlig 
et for Badstuehovedet og et udfor 
Renden ved Søskjædng (eller mellem 
Alhøj og Søskjæl'lng), at der saa 
lang Tid, Vidnerne kunde huske til
bage, over 24 og over 50 Aar, havde 
været Aalestade der, som Raad
manden nu havde Aalerusestade ved 
Sinkekjær, og at der imidlertid ikke 
havde været slaget nogen Aalernse
pæle i Stranden mellem Alhøj og 
samme Aalestade, at der aldrig havde 
staaet Aalerusepæle paa det Sted, 
som A. Christensens Pæle vare slagne, 
at disse Pæle vare for nær Anders 
Hansens Aalerusepæle og kom meget 
til Skade paa hans Aale1iskende, 
samt at Anders Hansens Aaleruse
pæle vare slagne paa det gamle Aale
stade, som det plejede at slaaes. 

Endvidere fremlagde Raadmanden 
Udskrift*) af en inden Korsør By
thing d. 6. Sept. 1686 afsagt upaa
anket Dom saalydende: Eftersom 
Peder Jacobsen Tornam, Raadmand 
her i Staden, lader søge Skipper 

*) Udskr. af "Korsør Bythingsprotokol, 
som er begyndt at skrives udi d. 30. 
Aug. 1686, folio 3 p. 1 og 2; denne Pro
tokol findes ikke i Rigsarkivet. 
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Christen Rasmussen Mose ibdm. for 
nogle Aalerusepæle, han hannem ved 
sit Aalerusestade for nær skulde have 
slaget, hannem til stor Præpeditz og 
Skade ved sit Aalefang, hvorom irette
lagdes Peder Jacobsens Adkomst pau 
forskrevne sig tilhørende Aalestade 
af Dato 6. Juli 1678 med videre 
dets Indhold, dernæst fremstillede en 
Deel Vidner, som berettede, at 
Christen Mose havde :;;laget huns 
Rusepæle for nær, og derhos foregav, 
at paa samme Sted, som Christen 
Mose havde slaget Pælene, var ej 
Rusepæle slagen i 24 il, 30 eller 40 
Aar m. v., Christen Mose herimod 
svarede, at lIan saavel som Andre 
maatte slaa Rusepæle j Kgl. Majestæts 
Strand, saafr('mt han ellers skulde 
saavel som Andre svare Kgl. Maje
stæts allernaadigst paabudne Skatter, 
med videre Parternes Foregivende, da 
efterdi af det irettelagte Kjøbebrev 
fornemmes, at det Aalestade ved 
Sinkekjær hører Peder Jacobsen til, og 
af Vidnesbyrdene klarlig kan erfares, 
at paa det Sted ved Markemose, hvor 
Christen Mose sine Rusepæle haver 
slaget, ikke haver været slaget Ruse
pæle i 24 a 30 eller 40 Aar, og at 
samme Pæle ere slagne Peder J acob
sen for nær, vides ikke rettere end 
at kjende ved: Christen Mose jo bør 
forskrevne Aalerusepæle igjen at op
tage eller optage lade eller og ej 
ved foreskrevne Pæle Ruser at hæfte, 
saafremt han ej vil være tiltænkt at 
stande Peder Jacobsen til Rette for 
al den Skade, han af Christen Moses 
Pæle og Rusers Forhindring kunde 
tilføjes, saafremt han ej paa forskrevne 
Sted, hvor han ved Markemose sine 
Pæle slaget, lovlig Adkomst fremviser 
eller af de Vedkommende Tilladelse. 

Endelig fremlagde Raadmanden et 

. Indlæp:, llYori han nedlagde Paastand 
paa, at A. Christensen ;, vordor til
fumlen de nedslagne Aalerusepæle 
igjen at lade optage eller og ikke 
ved dem at bde sætte eller hæfte 
nogen Fiskere{lskab" m. v., idet han 
tilføjede, at, hvis imod Forhaabning 
A. Christensen vilde føre sig til Nytte 
Lovens 5-10-43 om . Aalegaarde, 
saa skulde det være hans uforgribelige 
Mening, at SUllllne ikke kan hentydes 
. bl Kjøbstadsjorder eller nogle slllulle 
Agere, der kunde løbe imod Stranden, 
som ikkun ansees for Løsøre efter 
Lovens 5~;J-4, men maa forstaaes 
om priviligeret .Jordegods eller en 
Proprietarius, der ejer Grund og. 
Herlighed, og at Ingen llma oprette 
nogen nye Fiskegaal'de, som kunde 
være de gamle til Skade, L. 5-
10-44. (Fortsættes;) 

Mindre Meddelelser. 

Lemvig, den 30. Juni 18!:J2. Op
rensningsdampskibet eller egentlig 
Sandpumperen "Thyborøn" ha,r nu i 
nogen Tid arbejdet paa sin Station, 
og hvorvel det i Begyndelsen ikke lod 
til, at Skibet øjeblikkelig kunde op
fylde de, vistnok alt for overdrevne, 
Forhaabllinger, der næredes, saa kan 
lllan dog paa ingen Maade give det 
Udygtighedspas. Der finder nemlig 
særegne Forhold Sted i Kanalen) 
hvis Aarsag det første Forsøg mis
lykkedes; men nu har man foretaget 
en Forandring af Sugerørenes Mun
dinger, og det viser sig, at selv det 
fine Sand paa Kanalgrundens østre 
Side kan oppumpes med Ilethed. Det 
gaar dog foreløbig noget langsomt, 
idet Sandet er særdeles fint og hal' 



vanskeligt ved at bundfal(le, CIa det 
er blundet nwd Klæg og Bl:taler. 
N uar lIlun kOUlmer længere m()(l Vest 
og nal1r det grove S,md pl1a sehe 
Barren, vil efter alle Solemærker at 
dønlIne Arbejdet skride rask fremåd 
og blive gjort tilfredsstillende. 
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Det behøvet' ikke at tilføj(>s, at 
man her i Byen og Egnen, Borgerne. 
saa vel som Fiskerne, følger Pum
perens 1!'ærd med største Interesse, 
og 111 det vil have særdeh's stor Be
tydning, om den hetydelige Opgave 
løses. P. 

Fiskeriloven. Paa FOI';mledning af 
Fiskerikontrolløren for Østifterne er 
der rejst Tiltale mod flerl' Fiskerl', 
soJ.ll i Farvandene yed Sydsjælland 
have fisket en Del Aal, af hvilke 
de til københavnske Fiskehandlere og 
Fiskehandlersker have solgt "U nder
maalere". 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 11. Juli 1892. 
Det nu i over 2 Uger vedvarende 
urolige og stormfulde Vejrlig har 
virket meget hæmmende paa Fiske
riet; de aabne Baade have kun kunnet 
røgte Garnene med flere Dages Mel
lemrum og da for det meste fundet 
det fiskede opslidt og ødelagt. Kut
terne have slet ikke kunnet fiske i 
Kattegat; kun de Kuttere, som ihær
dig ere forblevne paa Fangstpladserne 
paa Vestkysten,· ridende Stormen af 
for Ankerne og benyttende de faa 
roligere Perioder til at fiske, have 
gjort noget nævneværdigt Udbytte, 
fra 150-170 Snese Rødspætter pr. 
Kutter. Prisen er naturiigen under 

saac1anne Forhold stegen, der betales 
nu 5 Kr. Snesen for Rødspætter 
vejende fra 25-30 Pd. Snesen i men 
der er snart heller ikke fiere her, 
Hyttefadene ere næsten tomme, saa 
det el' da {!lædeligt, at det ser ud 
til, at der snart kan komme noget i 
dem igen. I Dag have vi straalende 
Solskimwejr med jæm Kuling, i 
Morges og i Formiddags saa man 
da ogsntt Farvandet fyldt ined Fiske
kuttere, spjlende til de forskellige 
Fangstpladser for atter at optage 
deres Dont. Makrelfiskeriet under 
Norge er vedhlivende knapt; vi have 
kun havt mindre Tilførsel til høje 
Priser, over 5 Kr. pr. Snes. Nu er 
det snart forbi med Hummertilfør
selen ; Fredningstiden for Sverigs Ved
kommende udløb den 1. Juli og vil 
ogsaa snart udløbe for Norges Ved
kommende; af den Grund er der til
ført særlig i Begyndelsen af U gen 
ret rigeligt af Hummer, vel ialt ca. 
1>000 Stkr. Prisen er stegen, der 
betales nu 85 Øre pr. Pd. 

Løkken, den 8. Juli. Fra den 15. 
til den 30. Juni er til Løkken ind
bragt: 4700 Pd. Tonk li 6 Øre, 590 
Stkr. Pighaj li 2 Kr. Snesen samt 
3914 Pd. Hummer fra 65-70 Øre 
Pundet. Hummerne ere dog ikke alle 
opfiskede af de her hjemmehørende 
Baade og Pramme, thi enkelte Til
førsler have fundet Sted saavel fra 
Slettestrand som fra Lyngby og Løn
strup. 

}i'iskeriet har været daarligt i det 
anførte Tidsrum, da Vejret har staaet 
saa uroligt, det har kun været Hav
vejr i 7 Dage, og fiere Gange have 
Fiskerne maattet vende om, førend 
alle r.l'ejnerne vare løbne paa Grund 
af Vind og Strøm; en Del af Red
skabernti ere ogsaa drevne Saa langt 
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bort fra Grunden, hvor de staa, at 
Fiskerne næppe finde dem igen. 

I Blokhus er fisket i Juni Maaned: 
800 Pd. Pighaj å 4 Øre, 400 Pd. 
Rødspætter å 10 Øre, 100 Pd. Pig
og Sletvar a. 20 Øre Pundet. Hum
merne, som fiskes fra en Dæksbl1ad 
under Hanstholm, ere afsatte i Fre
derikshavn. Der er ligeledes fanget 
nogle faa Stkr. Makrel, men Vejret 
har ikke i. den sidste Tid været saa 
roligt, åt Fiskerne have kunnet .dørge 
efter d~n, det er ogsaa. tenllneligt 
tidligt endnu, Makrelen viser sig 

sjældent i større Stimer her under 
Kys~en før i J uH Maaned. R. 

Hirtshals, den L .Tuli. Hummer
fiskeriet har i Sommer været yderst 
dl1arligt her paa Pladsen, og de Sllmme 
Efterretninger hørps tiere Steder fra. 
Hvad Prisenangrwr, saa hlt1' den 
været høj, og er der saaledes først i 
Begyndelsen betalt 60 Øre og derefter 
stadig gaaet op, saa at den nu er 
85 Øre pr. Pd. Enkloede og blaa 
vmges og betales med lidt over halv 
Pris. Andet Fiskeri drives ikke 
hel' i Sommer. B. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is il. 
70 Kr. pr. 100 Stkr., 
Ilaves atter paa Lager. 

VILH. HOLSTS 
. Pileplantage og Kurvefabrik. 

Bllely 'l'ed Kolind St. 

Dansk Kommissionshus Cateohu samt Carbolineum, 
for sidstnævnte bedste Conser-

FIsk og HUlURler. veringsmiddel for Fartøjer 
• •• og alt Træværk mod Vejrligets 

Lud WIg Grun, Indflydelse anbefales. Priser og 
78, Nell!'!' Wall, Hambllrg, IlIrugsanViSning sendes paa Forlangende • 

modt"gerSendin!l'cr til.Forhandlin!l ."-d. Goeeker, 
Prompte Afregning. Dansk Kone-I K' b h K ' f T 5 
spondance. Prima Referoncer. lø en avn • Herlu rollesg.. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhu.vn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, VærkCi· og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og J .. ejllgheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionu.tor). 

Telegram-Adresse: Cohrs. . Dansk Correspondance. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund og tilgrænSen'de Vande 
afholder ekstraordinær Generalforsamling Søndag den 24. ds. KI. 3 i For
eningens Lokale paa Kallehave Fattiggaard. Flere vigtige Sager komme 
til Forhandling. Talrigt :Møde forventes. Beøtyrelsen. 

Kvase til Salg. 
En Kvase drægtig 62/ 100 Tona i en god Stand. godt udhalet i et op' alt, ligger 

meget billig til Salg, naar man henvender til Ager,t P. M. Hansen i F aaborg eller 
paa Dyreborg hos Lods Chr. Jørgensen. 
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Meka:n..isk Fabrik 
af IVret, flrettede Liner og Tavser m. m. 

J'1ftør Anskaffelsen af nyeste malianiske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere F,alH'ikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat bilUgere end enhver Konkurrenc.e. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsortel'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50, København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H. K0SER:J 

Beediget "t'iskeauktionator. 
Telegram-A.dresse: Laxkoser, Hamburg. 

· Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsinl(ør. Stengade 15, 

(eneste Næ"fabrik i Danrna"k som drive .. ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørqam i aUe Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Danmarks Fiskehandlerforenings Aarsmøde ,', 
afholdes i København i Koncert Palæet, Bredgade 28, Lørdag den 30te 
og Søndag den 31te Juli. 

P r o g r a::r:n.. 
Lørdag KL 9. Bestyrelsesmøde. 

11. Forberedende Møde. 
2. Generalforsamling med følgende Dagsorden: 

L Regnskabet fremlægges til Godkendelse. 
2. Oversigt over Virksomheden i det forløbne Aar. 
3. Diskussion over anmældte Spørgsmaal m. v. 
4. De i Følge Lovene foreskrevne Valg. 

7. Fælles-Souper i Koncertpalæet. Senere Besøg i Tivoli. 
Søndag. Formiddagen anvendes til Besøg i Zoologisk Have osv. 

Kl. 10,~5 tages med Ekstratog til Holte Station. Efter en Spaseretur 
i Omegnen er' der F/',ellesmiddagpaa Hotellet Kl. 3. 
Derefter Køretur til Dyrehaven og Bakken. 

Udenbyes Fiskehandlere eller Fiskeeksportører indbydes til at deltage 
i Aarslllødet og dets Forhandlinger. Der er ogsaa udgaaet Indbydelse til 
norske, svenske og tyske Fiskehandlere. 

København, den 2. Juli 1892. 
Festud'l)alget. 

Carl Bang. J. C. Lipmann. Arthur Feddersen. 

Redigeret af ca.nd. mag. B. Po"elt. - Trykt hos Frantz ChriBttreu. København. 



Nr. 29. 21. Juli. 1892. 

:Med.l.e:x:::o..sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 'Is Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: "Fiskerskolen". - Overtrædelse af Fi
skeriloven 'jl - Om Aalegaardsretten. - Stenbiderens . 
Faderinstinkt: - Mindre l\{eddelelser. - Fiskerihe
retninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabellt, fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

"Fiskerskolen ". 
Paa Vallekilde Folkehøjskole paa

begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med hvad der 
er sket i den forløbne Vinter vil 
"Dansk Fiskeriforening" til dette Kur
sus kunne yde syv unge Fiskere et 
,maanedligt Tilskud paa 27 Kroner 
hver. U dgifter ud over denne Sum 
maa vedkommende selv tilvejebringe, 
idet "Skole-Udvalget" dog skal tilføje, 
at Afdelingens Elever ifølge Skrivelse 
fra Indenrigsministeriet af 5. N ovbr. 
1891 ere at anse for Folkehøjskole
elever, og at de som saadanne an
tagelig maa have Ret til at søge Amts
skoleraadene om Statsunderstøttelse. 

Andragender om at komme i Be
trågtning ved Fordelingen af nævnte 

7 Tilskud, bilagte med Anlwfalillger, . 
sendes til "Dansk Fiskerifol'elling"s 
Kontor, Stormgade 2 B, København 
K., iudeu 1. September d. A. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 

Overtrædelse af Fiskeriloven ? 
Af C. Brammer. 

Hjemkommen fra en 'længere Rejse 
opdager jeg først nu den i Nr. 26 
fremkomne lille Artikel, betitlet" Til 
Fiskerikontrollen ", hvori "en V en af 
Fiskeriloven og dens Overholdelse" 
udtaler sin Forundring o~er "den 
Frejdighed ", hvormed jeg i min Ar-' 
tikelom Halsnæsfiskerierne f. A. om
taler en formentlig Lovovertrædelse, 
som skulde finde Sted ved Tnnge
fiskeriet i Kattegat. J eg skal i den 
Anledning tillade mig at oplyse uind
viede i Fiskeriets Mysterier, om at 
det ingenlunde er nogen let Sag at 
være" Tungefisker" , især om Vinteren 
i Frost, Sne og Stormvejr, og derfor 
heller ingen let Sag at overholde 
Fiskeriloven i alle dens Punk4lr, ja 



at det endog er en bevislig Fmulighed. 
Som bekendt foregaar Tungefiskeriet 
i den strængeste Vintertid omkring 
Anholt med Kuttere, Kvaser og de 
største Dæksbaade (Silde-Drivhaade) 
med en Besætning af 5 eller 6 Mand 
og 50-60 Stkr. Garn paa ea. 200 
Alen, der sættes og drages fm en 
lille paa Dækket medbmgt Rojolle) 
hvorefter Udbyttet i de vMde Garn 
ad flere Gange jwinges op i Fartøjet. 
At dette Fiskeri om Vinteren langt 
ude Kattegat særlig i Stormvejr og 
høj Søgang er yderst besværligt og 
farligt er indlysende heller ikke 
gaar det altid af uden Tab af Jfell
neskeliv og Fiskel'edskalwr -, saa 
del' b,ll hegribelig\'is ikke være Tale 
om n,t pille Fislnm af Maskerne paa 
de SnUltl Robaade; det gælder bare 
om at skynd p sig at blin~ færdige 
Illed at dmge alle Garnene, bringe 
dem heil til de store F::utøjer og salt 
at sejle hjem lIled ~let hele. Under 
Hjemsejladsen skal aJtsaa Fangsten 
pilles af Gal'llelH'; den gode Fisk ;): 
Tunger, Pigmrrer, RfJdspætter o, ds!., 
sælgelig og spiselig Fisk først og 
dernæst UndennaaJsfiskf'11 ;): <lp saa
kaldte "Fag", slllaa Sletter, Isinger 
o. Jsi. Smaafisk. ~ :Utr man nu tæn~er 

sig, hvor mægtig en Pluds ~l11p de 
vna.de Gåm iIHltage i lÆsten, at de 
ofte næsten ere fulde af Fisk og 
Snavs (Tang, Skaller, Rokker, Krah
bel', Korsfisk, 'ra,skekrabber, Sn1l1a.
hummere og Brandhohlel') fra Hav
bunden, ikke sjældent snoedp som 
Hob, at <lE' i Frostyejr ere stivfrosHe, 
og :lt Mandsim het selYff1lgelig maa 
fordeles, saaleJes ;Lt skiftevis en sta.a,j' 
til Rors, Pli eller to ved Sejl(~lH:l, to 
pille }1--isk af 1\Iaskerne, hvis det oy('r 
Hov~<lpt kan ske under Sejlttdsen, 
saa vil lllan forstaa, at det er en 
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komplet Umulighed at kaste ret 
mangf' l'ndermn.alsfisk over Bord, 
lmtd desudPJl er unyttigt, eftersom 
de a.llerede (>re dmle. Hertil kommer 
~I.t SejladsP]) for sturste Delen fOl'e
gaar om Natten i }'luhn og .Mørke, 
og den kostba.re Fisk: Tunger, Pig
nurer, SletninGr og Rødspætter, skul 
værE' ftfpillet til Hjemkomsten i Hav
nen for stra.ks at kunne sælges til 
J<'iskehandlerne og afsendps til U u
landet snarest muligt. 

Ganske vist kunde de Sl11aa "Fag", 
der ere saa tynde og magre, at man 
kun se igennem dem, kun Skiml og 
Ben, llmst<'ll lige saa godt straks 
gl'Uves IH;d i· llIøddingen tilligPllled 
Fiskeaffaldet fra Rensningen af den 
gode Pisk, llIpn det synes dog rettest 
at kaste dem for Svinene, S011l æde 
dem med Begærlighed, hvorved Je 
senere indirekte komme Fiskerfami
lim'np til Nytte, Fiskerne erI' for
rwrigt af den Formening, at de Olll

talte "Fag" (Isinger) ikke kunne 
Min> stOlT!' eller bedre end de ere, 
at de ere en egen Art Pisk, In'is 
Bestemmelse slet ikke er at tjene til 
}[enneskofødp, men ligesom Aale
knthher; SlIlørhllttinger o. tIsI. til Agn 
eller I<'(jJe for andre Fisk i HavPi. 
Under (lisse Omsbendiglmder vil HUW 

ogsa.a let f01'sta:l, ;,t Jet har været 
S;La langt fl·:. min 'l':tnke, da jeg 
nedskrey hin Fiskeriberptlling, at 
"Iwl' skulde foreliggp en ut"jYlSOIll 
Overtl'ipdelsp af Fiskerilovpu" ej heller 
d{~l'n:l(] af henledt' Fiskf'rikontrollen, 
de stf'<llige Myndigheder og Politi
mestrenes Opmærksomhed paa en for
lllentlig L()voH~rtrædelst', som slet 
ikke findel' I'lted. 

Det girmIer illliJlf'l'ti(l hande Ullg 

og Fiskerne herved ut· f!la en for
ønsket Lejlighed til ut konstatere, 



hvor nø(lvendi~d. det pr og hvor stor 
Grund d(~r er til at søge Fiskpriloven 
forandret cl! er fOI'(Jgt't. med nye Be
stemmelsel" ikke alene mod Hensyn 
til Fl'l'dning ~d ]'isk og Fiskeyngelen 
~lIer afl"isk i Legetiden, "Forbud 
mod Salg eller IhtIldhrillgolse af 
umoden .): ikke mudnyttig Fisk osv., 
men ogsaa af HenllYu Nl FilJkeF!ICii 
TaJ'l', hvo!' Jet s:J.aledes som i 
det foran nævnte gimp Tilfælde -
er en komplet Umulighed fol' ]'iskerne 
at overholde Loven i al sin Strenghed. 
Der bør formentlig til de herom hu,ml
lenJe §§ tilføjes: ),sa(/'/;idtml~ligt 

udkastes llllloden ]~isk und\~r Drag
ningen og Hjemsejhulsen igell 
Havet." I modsat Fald \'il saa gout 
som alt ]'iskeri ophøre af sig selv, 
eftersom Mulkterne rimeligvis ville 
on~rstige Fortjenesten. J\ItLn synes 
nu at gaa fra den ene Yderlighed 
til den anden. For en Del Aur siden 
hed det altid: "Havets Rigdom ud
nyttes ikke ihærdigt Ilok, Hadiske
riet forsømmes, Piskerne gaa ikke 
ud PMt Havfiskeri, IllOIl indskrænke 
sig til Kyst- og ]'jordfiskel'i, an
skaffe ikke større Baadoog forbed
rede ]'iskeredskaber OS\',", J\[on nu 
da Fiskeriet Iml' taget ot storartet 
Opsving, idet saavel større Fiskefar
tøjer og forbedrede Redskaber ero 
:ll1skaffede som og j;~jskeriet lHhidet 
til Huxfiskeri, saaledes at del' synl'S 
at være Fa,re for, at Pisken er i 
AftlLgende paa Grund af for stærk 
Opfisken, saa gaar man til den mod
satte Yderlighed og mener, at dot 
er paa høje Tid at indskrænke Piske
riet ved Lovforbud, hvad dor utvivl
sOlnt nok er Grund til, hvis Fiske
bestanden ikke aldeles skal ødelægges, 
men efter Fiskernes*) Mening hør 

*) NB. paa dette Sted, Red. 

det vistnok sh pan en lemfældigere 
::\f:wde, ikke l1dulnklwlHle eftl>r Maal 
paa PiskC'n, l1Iell efter Maskeviddon *) 
ligesolll i Lilll(jordell. Paa den anden 
Sidt, Illelle Fiskerne;' -- hvad nok 
krm være rillH'ligt --, Ilt riskeriet 
derved vil blive mere ligeligt fordelt, 
ikke sH111el!es som .nu er Tilfældet, 
nallr den ene ]'iskel' binder 1\Iaskerne 
i Garnonl' mindre eud den anc!t'n. 

At illd"krænkl' Piskeriet for, at 
frede FiskPn n-d de s:.utkaldte "Ved· 
tLugtel" i Inclrefjordene paa visse 
fastsatte Tider af Am'et Ol' uden 
Tvivl rigtigt , burde vistnok yderligp 
tillade:s. IlIell dpI' bør dog ogsaa tagos 
Hlmsvll til Fiskemes 'Tan. saaledcs 
at di"s;" llled ofte talrige store ]~a
milie!' kUllIll' levo dertLf1 tjene h,aade 
til Underholdningen og til Anskaf
felse af Redskaher, disses og Baa
d,mes Vetlligeholdelse os\'. 

:J eg kali memo et ttndet Tilfælde) 
hvor det er umuligt for Fiskerue at 
oVl'rholde LOVPIl i al :sin Strenghed; 
det er VI'd Aalesb1ngning og Krog;
fiskeri. hnll'HHI AtlI sall vol som Torsk 
og anden Fisk - 8t01'e og smaa -
naturligvis saUl'es tildøde. Hnul er 
dpned at gore andet tmel at iland
bringe Fallgsten, sortere den, sælge 
den bedste, selv at spise den mindre 
og at kaste den allermindste for Svi
Ilelle? Voddl'agningeIl er utvidsomt 
til stPl'st Skade for j1'iskens ]~orllle

l'e!t:w. lIamlig hn1(1 B'iskeyngelen og 
Fiskl:'elllIlernes Ødelæggelse angaar, 

*) Hel' ligger Iletop KJludepullktet; pau 
unl)i:;put um ,,:\laHkev irldu" eller ,,1<'01'

hutl mud Ih!lUllJl'ingc!:;e" illml vi ikke 
her komme imL her er endnu alt fur 
muget, der trænger til UnderSØgelser, 
praktiske ~um -,idellskabelige; kun 
dette: hvad skal der f, Eks. gøres med 
::)maaflyndl'e fra Aalevod eller Smaa-
røtlspætter fra TUllgegarn, Red. 



men endnu lønner det sig nogC'nlunde 
at bruge, denne FiskellJaade og den er 
ogsaa aldeles nødvendi!/ fo}' at er
holde .. {gu (Aalekvabber, Smørbøttin
ger O. ds1.), hvoned i Rpglen tages den 
største og fedeste Aal, Torsk osv., 
saa jeg indser nu godt, at det ikke 
gaar at forbyde denne Fiskemaade, 
da den engang er kOllllllen i Brug 
og SOlli sagt endnu betaler sig ret godt. 

At Fisken fanges hedst, er bedst, 
og at Fiskeriet er heltligst i Lege
tiden er begribeligvis en aJgjort Sag, 
saa, hvis det skulde forbydes at fiske 
i I~egetiden overalt og til enhver 
Tid, saa kan ~aa godt som intet 
Fiskeri finde Sted eller lønne sig mere. 

Af de her anførte Betragtninger 
- foranledigede tildels ved Fiskeres 
U dtalelser til mig og egne Erfa
ringer - turde det være en KeIHls
gerning, om jeg saa maa sige, at 
man ikke alene maa søge at forhindre 
Fiskebestandens Aftagen, lllen ogsaa 
se lidt paa Fiskernes Tarv. 

Det skal iøvrigt bemærkes - den 
formente omtalte Orertrædelse af 
Fiskeriloven betræffende -, :d det 
kun er en bestemt yaJlt;ke kort Tzd 
af Aaret, at der forefindes en stor 
Mængde "Fag" i 1'ullgegarllene, 
hvorimod det ikke er Tilfældet i den 
meste Tid og næsten slet ikke, nttar 
Tungerne ere komne ind paa Fjorden. 

.Jægerspr'is, 15. Juli 1892. 

Endnu et Par Ord om Aale
gaardsretten .. 

Af Højesteretsassessor Mourier. 
(Fortsættelse.) 

Fod.s Retskrivning bibeholdt efter Ønske. 

For Anders Ch11stensen mødte en 
Procurator, som opfordrede Raad-
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manden til at producere "hvis kan 
haves til Adkomst eller Skjøde saa til
strækkelig paa paagrændsende Aale
stade, at ingen Anden skulde vorde 
tilladt saavel som Raadmanden der 
i Stranden at have Aalegaarde, naar 
lllan den sig kan lade bekoste", og 
at anføre, "hvis Skade Kongen og 
menige Mand deraf kan tage, at 
Anders Christensen der haver ladet 
indrette et nyt Aalestade". Han be
mærkede derhos, at, om end det var 
bevist, at der for Byen var og havde 
været 4 Hovedaalestader, bm'iser det 
ikke, om flere kan eller maa være, 
og at, naar ikke Bevis er ført for, 
at en Mand kan formenes at slaa 
Aalestade for sin egen Grund paa 
Lanfljorden, saalænge han ikke rækker 
til Dybet, Kongen eller almindelige 
Mænd til Hinder cOlltra L. 5-10-
43, kan det ikke nægtes A. ChristenseIl 
at bruge det udfor hans Sædeland 
"slagne Aalestade", og endelig paa
stod han A. Christensen tillagt Er-. 
statning for hvad Skade han ved For
budet havde taget paa 8 Ruser, "at 
de af Stranden skulde og bleve op
tagne", idet han begjærede "i hvert 
24 Timer aJ hver Ruse et Lispund 
Aul, beregnet i Penge, som de nu 
kJ0bes for, Lispundet 2 Mk." 

l Dommen hedder det efter Refe
ratet af de ovenanførte Omstændig
heder og Paastande: Da efter aenne 
Sags Beskaffenhed, som Anders Chri
stensen paastaaer at føre sig til Nytte 
Lovens 5-10-43 om Aalegaarde 
og bemeldte A. Christensen af denne 
Anledning skal have ladet slaa Aale
rusepæle ' for hans egen Ager paa 
Strandageren, saa understaaer jeg 
mig ikke samme at kan hentyde til 
Kjøbstad Jorder eller en liden Ager, 
der kunde løbe imod Stranden, som 



ikkun ansees for Løsøre efter L. '5-
3-4 *), mens maa henhøre til privile· 
geret Jordegods og Proprietarius, 
der ejer Grund og Herlighed, saa 
SOllI L. 5-10-44**) forklarer Ingen 
ma~ ?prette nogen nye Fiskegaarde, 
som kunne være de gamle eller nogen 
Mand tIl Skade, og Anders Hansen 
med lovfaste og overensstemmende 
VidnH har bevist, at samme hans 

. Aalestade i Stranden ved Sinkekjæ,r 
er et af de 4 Hoveuaalestader her 
for Korsør By og samme har været 
i Brug paa det Sted ikke alene over 
20 Aar . ulast og ukært til Thinge, 
som er ham Hævd og Adkomst efter 
L. 5-5-1 og 2, end og er bevist 
over 50 Atlr midlertid Ingen Forfang 
derpaa tilføjed eller hrugt nogen 
Rusepæle imellem samme Aalestade 
og 'Alhøj ejheIlel' i. 24 og over 50 
Aar, og af Vidnesby'rdene klarlig kan 
erfares, at paa det Sted for den ene 
af A. Christensens Strandagere, hvor 
han sine Rusepæle haver ladet slaget, 
ikke Aalerusepæle i over 50 Aar ikke 
nogen Tid tilforn har været slaget, 
og at samme Pæle ere slagne Raad· 
mand Anders Hansens Aalestade for 
nær, heI: foruden er og bevist ved en 
i Rette produceret ... usvækket By· 
thingsdom afsagt d. 6. Sept. 1686, 
at den, der for 24 Aar siden havde 
begyndt at slaa Aalerusepæle samme 
Aalerusestade til Hinder, er af den 
danerende Byfoged bleven dømt til 
igjen at optage. - Altsaa for Ret 
tilkjendes A. Christensen forskrevne 
Aalerusepæle som han for ommeldte 

*) D. L. 5-3-4: Kjøbstædgods og Jord er 
Løsøre og maa sælges uden Lovbydelse. 

**) D. L. 5-10--44: Ingen maa nogen ny 
Laxegaarde oprette, som kunde være 
de gamle Laxegaarde eller nogen Mand 
til Skade. 

sin Stråhdager paa Korsør Mark i' 
. Stranden har ladet nylig i Aar ned
slaa, Raadmand A.' Hansens æld
gamle Hovedaalestade ved Sinkekjær 
i Stranden for nær til Præjuditz og 
Skade paa hans Aalefang, bør han 
igjen at optage eller optage lade 
inden 8 Dage og ej ved forskrevne 
Pæle nogen Ruser at hæfte. . . . 

Af denne Retssag f'remgaar det, 
at der allerede i 1686 har været 
drevet Aalefiskeri ved Korsør med 
Ruser, der vare udsatte i Aalestader, 
formentlig indrettede omtrent ligesom 
Nutidens Aalerusestader, og dette 
Fiskeri var maaske allerede da af 
gammel Dato. Det ses, at Peder 
Jacobsen Tornam i 1678 havde faaet 
Skjøde paa et Aalestade, og da nogle 
af de i 1710 førte Vidner kunde 
hURke 50 Aar og derO\-er tilbage i 
Tiden og forklarede, at der i den 
Tid havde været Aalestade, hvor 
Raadmand Anders Hansens Aale
stade var, komme vi tilbage til Aar 
1660. Naar Fiskeriforholdene ved 
Korsør derhos havde fæstnet sig saa
ledes, at der for Byen var indrettet 
4 Hovedaalestader og to mindre Sta
der, tør man sikkert gaa ud fra, at 
dette Fiskeri gik langt tilbage i Tiden 
og var langt ældre end Danske Lov 
af 1683. Det var ikke en enkelt 
Ruse, der udsattes i Stadet, men en 
heel Række Ruser, hvad der kan 
sees af Anders Christensens Paastand 
om Erstatning, der viser, at han 
havde villet udsætte 8 Ruser i sit 
nye Stade. Endvidere' sees det, at 
saavel begge de stridende Parter som 
Dommeren antog, at D. L. 5-10-
43 kunde komme til Anvendelse paa 
Aalestader som de omhandlede, uan
set at Artiklen handler om Aale
gaarde. Vel mener Dommeren ikke, 



; at.L.o.v.beste.mmelsen kan ~ytte.Anders , 
Christensen .. gg hjemle. ham ,Ret til ; 
at sætte Aa.leruser fQr sin .Ager, men: 

.det erikke, fQrdi dens:FQrskrift Qm ; 
Gru.ndejerens Ret til at nyde Aale- ! 
gaarde fQr sin Grund ikke skulde være : 
anvendelig paa et Aalerusestade; i ' 
saa Henseende sees DQmmeren ikke 
at have lmvt nQgen Tvivl. Han har. 
aabenhart, ligesQm Parterne, ment, 
at Aalerusestader gik ind under det, 
Artiklen kalder Aalegaard, Qg da 
man i 1710 kun var 27 Aar fra 
LQvens Udgivelse, tør det vel antages, 
at DQmmerens Qg Parternes Opfat
telse af dette Punkt stemmede med 
den da almindeligt herskende An
skuelse dt>rQm. 

Hvad st>lYe DQmmens Resultat an
gaaer, kan det vist være rigtigt nQk; 
men ArgumentatiQnen paa D. L. 5 
-3-4 er neppe holdbar, da det 
ganske sikkert ikke var Lovens Me
ning, at KjøbstadjQrd i det Hele 
skulde ansees som Løsøre Qg betages 
sin naturlige Egenskab som .J Qrd og 
Grund. Snarere maatte Resultat ... t 

. grundes paa, at der gjennt>lll Alders
tidshævd eller en IQkal Sædvane var 
erhvervet en Eneret for de gamle 
Aalestader fQr Korsør Bys Grund til 
Aalegaardsfiskeriet dersteds, som hin
drede BQrgerne i udfQr de enkelte 
LQdder i Bymarken at fiske ved Aale
rusestader, - eller Qgsaa paa den 
Betragtning, at Aalegaardsretten ud
fQr Byen tilkom CQll1munen og ikke 
de enkelte Borgere, der haxde .r Qrd 
til Stranden, saa at den afComll1unen 
gjQrte Indretning med 4 Hovedaale
stader og 2. mindre maaHe respek-. 
teres af Borgerne uden Hensyn til" 
L. 5-10-43, en lignende Betragt
ning som den, der i flere DOllulle 
er gjort gjældende ved Spørgsmaal 

Qm Anvende.ijgheden af L. 5-:10-
42 pall. færske V ahde~ der beslrylle 
de ~gentl,ige Kjøbsta<!.grun.de, baade 
Søer. og . Aaløb jfr.,]S' ord. Tidskr. f. 
Fiskeri I. S. 109-1l. 

Endelig. sees det, at Anders Chri
stensens PrQcurator har Qpfattet Be
stemmels'en Qm "KQngen Qg den me
nige ,Mand" i 5-10-43 SQm sigtende, . 
bl. a. i alt Fald, til Beskyttelse f 0.1' 

Dybet, det vil f Qrm entli g sige fQr Sej
ladsen, der ikke maattll hindres ved 
Aalegaardsredska berne. 

Det er en Trykfejl, naar der i min 
Artikel i nærYærende Blad fQr 17. 
Marts S. 90 (2den /Spalte, Lin. 13 f. n.) 
staar Christian II.s, Haandfæstning 
i Stedet f 0.1' Christian lILs, llY:ul" 
Qgsaa fremgaar af det nedenfor an
førte Aarstal 1536. Christian III.s 
Haandfæstning er dateret 30. Oethr. 
1536, og i selve denne Loy, der el' 
den første, der 0111 handler Aalegaards
retten, er optaget Indskrænkninger 
Illed Hensyn til "Fjorde, som Kronen 
og den menige 1\1and ha vel' Skade 
af." DE' SlutningE'r, Forf. drager fra 
Christian II.s ForhQld til Adelen, 
ere derfor uden Betydning, og "Kon
gen og den menige Mand" opnaaede 
gjennplIl Christian den 5tes I,ov i 
dette Punkt hverken mere eller 
mindre, end de havde havt allerede 
fra Aalegaardsrettens første Tid. 

(Hluttes.) 

Stenbiderens Faderinstinkt 

FQr over hundrede Aur tilbage, 
beretter Biskop Otto. Fabrici.us i sin 
"Grø:nlands Dyreverdt>n" i skrevet efter 
et femaarigt OphQld som Præst i 
Frederikshuab og endnu et vigtigt 



.I{ilde&kcift J.med .llen~yn. til de nor-), 
diQe H.aydYllS.N~tqr.hi&torie, atKvab-l 

.S\lell ved ,Grønland afsætter .R~n~n l 
,tæt inde ved :Land mellem-Alger; 
("Søsalat") eller i Klippespaltt>r, og 
at Hannen (Stl:'Dbideren), eLter at 
han' befrugtet Æggene, lægger sig: 
saa fast paa dem, at der efterlades ! 

et Indtryk paa Rognmassen af de til i 

en Sugeskive omdannede, BugfinlIer. ' 
Jager Illall Hannen bort, (jernel' den 
sig ikke bugt, holder stadig øje med 
Æggene og vender hurtig tilhllge til 
dem. Faber bekræfter Fabridus's' 
Beretning; han har oft(> set Sten
bideren ligge og passe, pau Æggene 
med MundeIl Ytmdt imod delll~ og. 
ha.lI fortæller, at baMle jydske, og : 
islandske Fisken' have iallttaget det 
sanlllW. 

Senere Forfattpl'p httvp betvivlet, 
at Stenbideren skulde være saa om- , 
hyggelig for Æggene; de havde nok 
set, at de holdt sig i Nærheden af. 
det Sted, hvor Rognen \'ar afsat, men 
den kuude paa ingen Maade siges til 
Stadighed at bevogte dem. N u har 
imidlertid Professor l\:l'Intosh ved 
St. Andrew biologiske Station (Skot
land) nøje iagttaget en Stenbider, 
som i samfulde ti Uger bevogtede 
Æggene, og hans Beretning herom 
stemmer ga,lIske overens med Fahri
cius's og Fabers. *) Midt i Maj 
l\Iaaned f/lndt han en Stenbider, der 
Iaa. tæt inde ved IJtlnd med Hovedet 
klods op ad en Rognmasse, der var 
afsat paa en Sten. Vandet \'ar saa 
lavt, at St.elIen tildels laa tør, og uer 
ml' ikke Tale om, at Fisken, der \'ar 
ca. l Fod lang, kunde flyde. To 
Gange uaglig, IUlar der indtraadte 

"') Stenbiderhannell~ "Vagt" el' ogsaa iagt
taget ved vor danske hiolHglske Station. 

Red. 

.L,avvande,.,llll.l!!;tte d~n op~ftend~"Han 
,,ligge temlll~lig længe pau Siden, saa 
3;t 'en Del af .KrQl~pen mad, ,den ene 
Gællespalte. y~r oven Ya.wie. Halv
anden Maaned igennem laa den tro
fast pau samme Plet, sml,rt paa den 
ene, snart paa den and~n Side, udsat 
for Sommersolens vamle Straaler, der 
"el vare gunstige . for Æggenes Ud
klækning, men alt andet end behage
lige for Fisken, Gælleapparatets og 
Hjertets Virksomhed blev Imavirket 
deraf, Aandingen foregik jæmlig 
mere febrilsk end under normnle Fm'
hQld, uden at Dyret forøvrigt syntes 
at tage Skade deraf. For ~'derligere 
at stille dens Trofasthed paa Prøve 
fJeruede IImn den nogle Alen og an
bragte den paa en Sten, lllf'll den 
arbejdede af al Kraft fol' at nna 
tilbage og skød med et pludseligt 
Sæt frem til sin forrige Stilling med 
Snuden næsten rørende ved Æggene; 
samme Resultat opnaaedes, naal' den 
førtes endnu længere bort. Hannernes 
Omhu fol' de Æg, de havde under 
deres Varetægt, fremgik ogsaa tyde
ligt. da Masser af Æg under et Storm
vejl' bleve piskede løs fra Klipperne; 
saa snart Søen blev rolig, var lllan 
Vidne til, at talrige Stenbidere som 
vildfarne svømmede ængstelig om
kring, søgende efter deres tabte dyre
bare Skat. Saa snart Æggene vare 
klækkede, var Hann<,n fri, og rngprue 
spredte sig af egen Drift i Vanuet 
mellem Stenene; deres Hjem syntes 
for en Tid at Vlpre Strandhæltet, 
særlig det stuule Vand mellem Skæ
rene, hvor de sugede sig fast til 
Tallgen og fandt,dell Sikkerhed, S{l~ 

de forgR'ves ,vilde søg<' i aabell Sø. 
Ell Mængde Æg galL dog til Grunde 
og blive et B!ih" fol' forskellige ltov~ 
fisk, som dpll :Ulrmagne Han ua.gtet 



al si'nQnlhu" ikke for~aar at Væt'ne 
dem mod,' da . dens Tandvæbnillg er 
svag. ]\f'Intosh fandt saaledes Maven 
paaet hundrede Torsk, som han 
undersøgte,fyldt med Kvabsoens Æg. 

Ad. J. 

Mindre Meddelelser. 

Laasede Vande. Fiskeriforeningen 
for den sydlige Del afRoskildefjorden 
og Fiskeriforeningen for UIfsund og 
tilgrænsende Vande ha\'de andraget 
Indenrigsministeriet Olll, "at Kontrol
lens Forbud imod Besejling med Vod 
ombord i de fredede Vande maatte 
blive hævet, i det mindste for Dagens 
Vedkollllllende, da Forbudet var til 
stor Ulæmpe for dem, som bo inden 
for det fretlede Vands Grænser". 
:Ministeriets Svar gaar ud paa, at 
medens det vel ikke kan forbydes 
Fiskerne at besejle de fredede Vande 
med Vod, maa lllan bifalde, atFi
skerne af Kontrollen advares mod at 
lade sig antræffe i disse Vl1nde under 
Omstændigheder, der gi>;e Anledning 
til Mistanke om Overtrædelse af For
budet mod Vodfiskeri, navnlig at de 
lade sig finde i de paagældende 
Vande' ved Nattetid med Vod i en 
saadau Stand, at Voddet kan være 
brugt i det fredede Vand; naar der 
nemlig er Grund til Mistanke om, 
at der foreligger Overtrædelse af 
Forbudet mod Vodfiskeri, er det 
Kontrollens Pligt at anstille nærmere 
Undersøgelse, og saafr~mt denne ikke 
maatte fjerne Mistanken, da at gøre 
Anmeldelse om Overtrædelsen. 

Ifølge ovenstaaende ministerielle 
Skrivelse er det altsaa fuldstændig 
lovligt at sejle i' de fredede Vande 
med Vod ombord, men Fiskerne maa 
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advares' imod, . 'saa vidt muligt at 
. færdes' i nævnte Varide med Red
. skaberne i b'rugbar' Stand,srorligt 
tved Nattetid, for ej at udsætte sig 
~for Mistanke. 
, Esbjerg, d. 12 .• Juli 1892. Fiskeri
forfminge'n i Esbjerg afholdt i Aftes 
Møde paa Spangsbergs Hotel i An
ledning af et Forslag om Lanterne
føring for Fiskerfartøjer under Fiskeri, 
som Regeringen havde tilstillet Fi
skeriinspektionen for Nordsøen og 
.8kagerak. Chefen for samme, Kapt. 
de Fine Skibsted var til. Stede og 
bragte Forslaget frem. Forslaget, 
'der var vedtaget paa den interna- . 
tionale Fiskerikongres i "Washington, 
gik ud paa, af et under Fiskeri væ
rende Fartøj skulde fore :2 klare 
Lanterner, anbragte i skraa Stilling, 
den ene over den anden med en vis 
indbyrdes Afstand og den øverste 
ikke under 5 Fod og ikke over 10 
Fod fra Dækket. Fiskerne mente, 
at dette System ikke med Held kunde 
anvendes paa vore smaa Fiskerfar
tøjer, der paa Grund af deres Liden
hed dels manglede Plads og dels laa 
for urolige i Søen til at saadanne 2 
Lanterner kunde anvendes. Det ud
taltes derimod, at lilan ved at an
bringe en rød Lanterne oppe i Masten 
maattekunne give tilstrækkeligt Signal 
om, at Fartøjet var under Fiskeri. - . 
Man ansaa det imidlertid for nød
vendigt, at der anstilledes Forsøg 
forinden noget endeligt fastsloges: Et 
Udvalg, bestaaende af Fiskerne Jens 
Johansen, Jens Heide Sørensen og 
Ole J. Christiansen samt som Supple-

. ant Theodor Enevoldsen, nedsattes 
til at forhandle med Fiskeriinspek
tionen og under sammes Ledelse 
foretage Forsøgene med Lanternerne. 

M. 



Fiskeriberetninger. ' 

Fra Isefjorden*). Storm og Regn 
og Regn og Storm, det er de Retter, 
som stadig findes pat\, Spisesedlen. 

Der er stor Sandsynlighed for, at 
vi her paa Fjorden, under gunstige 
Vejrfol'hold, vilde have faaet et ikke 
ubetydeligt Rejenske, men Vejret 
ødelægger (lette aldeles. Dog, hvem 
ved hvad dette kan være godt for, , , 

muligt at vi senere høste Frugterne 
af denne Fredning? Det ved vi 
imidlertid ikke, og havde langt hellere 
taget det visse og ladet det uvisse 
fare. 

Paa lignende Vis gik det med 
Aalekrogenskeriet. Det er en al
mindelig Tro blandt Fiskerne, at 
først naar vi faa varmt stille Som
mervejr, bider Aalen fol' Alvor paa 
Krogen. 

]'01' Fiskeriet Jlled Vod efter Aal 
har Vejret været gunstigt, der har 
jo sjældent manglet Vind, lilon dette 
Fiskeri drives for Tiden ikke af l'et 
mange ]'iskere paa Isefjorden, og til 
dem, som driver det, har det ikke 
givet noget stort Udbytte, under hel
dige Omstændigheder op til 20-24 
Pd. paa en Dag. 

Skrubben viste sig i Foraarstiden, 
da den jo er mager og værdiløs, i 
stOl' Mængde de Heste Steder i Fjorden, 
men er nu, da der er Efterspørgsel 
efter den, slet ikke til at faa fat 
paa. Kun ganske faa Stkr. fanges 
i Garn og sælges til en Pris af 8 
Øre pr. Stk. 

Hornfisken findes stadig her i 
Fjorden, en enkelt Fisker har i Juni 
Maaned drevet et ret indbringende 
Fiskeri med et lille Bundgarn, som 

*) Forsinket af Mangel paa Plads. 
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han har haft staaende inde i Hol
bækJJorden. 

8 .. Juli 1892. O. 

Fiskeriet i Ulfsund. I Begyndelsen 
af Juni bedt:ede Vodfiskeri et sig be
tydeligt og der tiskedes gennemgaa
ende godt i den fOl'ste Halvdel af 
Maaneuen. saa længe den stærke 
VarJlle holdt ved; lllen i den sidste 
kølige Halvdel var Fiskeriet gellnem
gaaende ringe. Rejefiskeri af Be~ 
tydning har ikke fundet Sted her t 
Sundet i Juni l\la.aned, Aalekroge
fiskeriet har, saavidt vides, ikke givet 
ret meget og Agnen, lworti,l bruges 
Rejer og Smørbuttinger har været 
dvr. Her har Vl\lret henved en halv 
S~es jydske Haandvodsbaade og nogle 
af Bandene have solgt deres Pangst 
til Knu,;erne her til den Pris, som 
Piskerne her faa i Pølge Kontrakt, 
hvorefter Aalene skulle maale mindst 
UP/2 Tm., Illeu andre af de jydske 
]<'iskere have ikke villet sortere Aalene 
til det Man.l, men have sejlet til 
København og solgt der; de paastaa, 
at naal' Aalene skulle sorteres til det 
l\1an.l, skal der kastes en Tredjedel 
ud, og det kan de ikke staa sig ved. 
De smua Au'!, som ere under Maalet, 
skære de op og salte ned i Tønder, 
medens her hjemmehørende Piskere 
kaste alt smaat ud. Efter vor For
mening vilde det være ubetinget 
rigtigt, om Fiskeiloven blev skærpet 
dertil at al Undermaalsfisk skulde , 
kastes ud. hverken forhandles eller 
bringes i Land; det var en fornuftig 
Fredning af alt, som ikke var be-
skadiget ved Fangsten. C. H. 

Frederikshavn,' den 18. Juli 1892. 
Har der i den sidste Tid været Grund 
til at klage over det ringe Udbytte 
af Fiskeriet, saa har den sidst for
løbne Uge givet Fiskerne fuld Op-



rejsning; det er længe siden, Rod
spættefiskeriet hm' været san rigJ, Oll: 
tilmed er det denno Gang ikke. som 
det oftest er, en Del :d' Kutternp, 
der have fisket heldigt, Illl'n d('1Il all(~. 
Det er særlig N ordsøfislwriet, der ha t' 
været saa vellykket, ('H.. 60 Kuttpl'(, 
have dl'C\'et Fiskeri paa Fallgstplad
serne udfor Vestkysten, og i Lølwt 
af Fredag og Lønlag kom de saa 
godt som alle ind 1lled fuld I,a::;t; 
der indkom i dp Dagp e:L. 7000 Sil. 
Rødspætter hel' i li U'ylll'll, ('IL :20 
KYllser ha,'e fa~Let fnld Last, ca, 200 
Snese hver, i Ugens Løb llaa sehe 
lfangstpladserne, sua der (1l' altsaa 
i Ugens I.øb fisket ca, 11000 Snese 
Rødsp. til en Vrerdi af ca. 50000 Kl'" 
et Resultat som maa siges at være 
særdeles godt. Det bliver ca. 1000 
Kr. til hver Kutter gennemsnitlig, 
og slml der tilføjes, at Mængden uf 
det indfangede snarere el' anslaaet 
for byt end for højt. Fisken har 
vejet fra 23-35 Pd. pr. Snes og er 
betalt med fra 4-,5 1/2 Kr. pr. Snes; 
de sidst ankomne Kuttere opnaaede 
knap saa høje Priser som de første. 
Det er kun et ringe Antal af vore 
her hjemmehørende Kuttere, som have 
drevet Fiskeri inden for Skagen i 
Kattegat, enkelte have fisket paa 
Herthas Flak og paa Kobbergrunden 
sydost for Læsø og havt et godt Ud
bytte af Rødspætter, vejende fra 12 
-14 Pd. Snesen, betalt med fra 1 
Kr. 75 Øre til 2 Kr. pr. Snes. J;"'ra 
de forskellige Steder er der ogsaa 
indbragt en Del Pigvar, beta.lt med 
45 Øre, samt en, Del Ising, betalt 
her med 10 Øre pr. Pd.; det el' 
særlig de Kuttere, d~r fiske paa de 
største Dybder i Nordsøen, der ind
komme med Ising. Der meldes atter 
fra Kristianssand 'om nogenlunde godt 
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]'j sI, el'i af l\faki'rl under NOl·;c0. men 
Fisken el' bh'nm af nogl't lIlindrp 
K Y<llitet. (log ikke, (h-dm' hillig, dpI' 

betale~ e.l. !) Kl'. Sm'spn og dertil 
kummet· Pragt og Al'lwjdspeng:e, Is 
dl'. I U gPl1S Lob llllkol1l et Fartoj 
llWt! ua, 700 ~tkr. HUlllllll'l' fm Fri'
dt'riksstad i Xorge; fOl'Mrigt. el' 'l'il
fjlr"den at'tagt't, dpI' (']' yel tilført 
mellem ::WOO-;)UUo Stkr. Frednings
ti(len el' udlolwTI fOl' Vi'stnorges Vpd
lmmlllende og ucllobl'l' deu 1. Axgu:st 
fol' 0stnorgC'. Prisen ('I' attl'r stegen, 
der betale's nu ca. l Kl'. pr. Pd. 

Sjællands Odde, dpTl 10 .• J uli. SidpIl 
Silde- og Stt'llhidedislwl'ict i Maj op
h0rte, IHtl'Fjsk('ri(~t hl'l' HH} Kysten 
kun neret af rillg:(~ Betydning, idet 
l\Iakrelcll saa godt som slet ildw elkr 
dog klin i ringe Mængup har fuJ'('
kOllllllPt ved Odden i Aar, og de 
J;'Ol'SØg, der derfor ha ve været gjort 
paa at fange :\Iakrel, har hidtil ikke 
givet noget Udbytte. S. J. 

Køge Bugt, den 1:& .• Tuli. SOlll 
oftest kOlllmer Makrdun paa sin Van
dring i \'ore Ha\'(~ ogsaa hcl' ind j 

Bugten og fanges da undertiden i 
ikke ringe Mængde i Bundgarnene, 
men forgæves lmr J;'iskerne nu i oyer 
en Maaned spejdet efter denne Fiske
art, ug Haabet om, at der i Aur 
skulde blevet noget 1\hkrelfiskeri, 
have de omtrent opgivet. 

Et andet Fiskeri, der ogSUlL sym~s 

at ville mislykkes for Flertallet af 
Piskerne her ved Bugten, er Reje
fiskeriet, og skønt dette Fiskeri just 
ikke kun siges at være nogen betyd
ningsfuld Faktor for Piskerne, spiller 
det dog en Rolle, - Hornfiskeftwgsten 
har imidlertid i Aar været betydelig 
hedre, end den ellers plejer, idet 
dette Fiskeri snart i et Par Maanpder 
har været drevet med godt Udbytte 



for mange af Bundgarnsfiskernl', ligt·
som PriSerIlp paa dpllTJe Fisk gPl1lJellJ
ga.:wJl(le ogsaa ha \'l' været llJt'get til
fn·dsstillende. --- Paa GrllmT ~d', at 
dpI' i 'den SPIl en' 'j'id ikke Imr nerpt 
rd nIPgen Fisk p:la 2\[axkpc!pt i K(j-

1WlllmYll. er dtm lwr i Hugt!'ll f:lll

gpr!p :Sild i dissI' Dagl) hIp ren hetalt 
lllpd 120 il 150 0n' Olnn. J_ 
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Fejø, den l;!. .T uli 1892. Rl'j(,fiske
riet \'pdhlirp]' at \':t~n~ sllla.at; da A:t1e- I 

fiskerne oft~ faa Rejpr i deres Vod 
udp paa Tallgell, antager man, at 
dpt taTvplige Udbytte skyldps dpt 
rlaarligr' V rjr, især da det har vist 
sig, at Rr'jen dl' faa gode Nætter 
har ll:l'rllld sig Lan(1 og gi\'et ca. 2 
Potit'r pr. Rus!'. Gennemsnitsprisen 
hal' VlPrC't 85 0rp. 

Aalprot!sfiskernp faa stadig 20 a 
2ti Pd. Aal pl'. Døgn, og Prisen 
holder sig i Bi) 0re pl'. Pd. R. F. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg. for 
100 J',l, Fisk mo,l I~ il 
70 Kr. ]ll'. 100 ~tkr .. 
haY('~ attl'r ]l:!n Lager. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
- SølimedBllle i A a I b o r g 1883 o~ 

H t Københal'n 1888-
'·'is k og U1Uluel'. anhefaler sit Udsalg af alle Ror!.r 

fol' 

L d . G·· J;'lskekroge, saa. vel i Staal, .fæ ru 
VILH HOLST'S li WIg run, som Mpssmg, samt Pilke i Tin og . I 7R. Nener Wall, Hamhnr'~, I my. }'orsoll,los mo.d }~fterkrav. 

Pileplantage og Kurvefabrik. modtagerSendinger til ~'orha",lhllg Conrad Christensen. 

1 '11 l l K l' ,7 S I Promple Afregullla. Dansk Km,re'l St. str.H1dstræde 41. 
1; (J !/"C( O ';1#,(A, J... t. spolldal'cc. Prima Referenc~r. Køhenhavn K. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenlw,vn K, 

tilbyder sig mced 'l'rylmillg nJ lJgeblade,l·jecer, Værker og Tids
slirifter, CirlHtlairer, merkl,ntile T.·ylomger og Lejligh~(ls
sa.nge i omhyggplig Udførelse til billige Priser. 

Altona Fiskeauction. 
Johann ColH's (lwediget Auctionator). 

TelegrallJ-Adresse: Cohrs. Dansk 'Correspondance. -----
Fiskeriforeningen for Ulfsund og tilgrænsende Vande 

~d'holrlpr pkstraordinær Gmwmlfonmmlillg Søndag den 24. ds. Klo 3 i For
PllingPlls Lokalp ]la.a Kallehavu b'attigga.ard. Flere vigtige Sager komme 
til Forha.ndlillg. 'l'alrigt ,Møde forrentl's. Bestyrelsen. 

Kvase til Salg. 
En Kva,e dr;1.·gtig (Fi,,,,, Tons i 811 g()(l Btalld, gu,lt udhalet i et og alt, ligger 

meget hillig 'til ~alg·. naar lllan hellvender sig til Ag'ellt P. M. Hansen i Faaborg eller 
paa Hyreborg' hos Ln,ls Chr. Jørgensen. . 

1 godt brugt Aa,lava,a,d, 
som er fo]' lille i l\1askestOl'l'elsell til Lilll~jordsfiskeri, kan købes billig hos 

P. Seerup i Struer. 
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:Mek:.a:n..isk:. Fabrik:. 
af Næt, flættede I .. incr ol' Tavser m. m. 

Bfter Ausk:tffelijen af nyeste makaniske Nætmaskiuer af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de hdligel:e Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fahrikat billigere end enhver Knnklfrrellce. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
G Rrnsorter. Da.nsk Fiskenætfa.brik og Spinderi~ 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ KØBER=

Beediget Fiskeau.ktlonator. 
Telegram-Adresse: Laxkt5ser, Hamburg. 

--------.---------
Fiskenætfabrikken, "Danmar k", 

Grønnehave, He18in~ør. Stengade 15, 
(en .... t .. NætCabrik i Dan:rnark so:rn drive .. ved Dan:>pkraf't) 

leyerer efter Bestilling eller fnl I-Iager fi'a vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bun~garn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsga1'n, Hampe
,garn og Hørgarll i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Danmarks Fiskehandlerforenings Aarsmøde 
afholdes i København i Koncert Palæet, Bredgade 28, Lørdag den 30te 
og Søndag den 31te Juli. 

Progra::r:n.._ 
Lørdag KI. 9. Bestyrelsesmøde. 

- 11. Forberedende Møde. 
2. Generalforsamling med følgende Dfigsorden: 

1. Regnskabet fremlægges til Godkendelse. . 
2. Oversigt over Virksomheden i det forløbne Aar. 
3. Diskussion over anmældte Spørgsmaal m. v. 
4. De i Følge Lovene foreskrevne Valg. 

7. Fælles-Souper i Koucertpalæet. Senere Besøg i Th'oli. 
Søndag. Formiddagen anvendes til Besøg i Zoologisk Have osv. ,. 

KL 10,45 tages med Ekstratog til Holte/Station. Efter en Spaseretur 
i Omegnen er der Fællesmiddag paa Hotellet KI. 3. 
Derefter Køretur til Dyrehaven og Bakken. 

Udenbyes Fiskehandlere eller Fiskeeksportører indbydes til at deltage 
i Aarsmødet og dets Forhandlinger. Der er ogsaa udgaaet Indbydelse til 
norske, svenske og tyske Fiskehandlere. 

København, den 2. ,Juli 1892. 
Festudval,qet. 

Carl Bang. J. C. Lipmann. Arthur Feddersen. 

Redigeret af oand. m~g. B. Pos8elt. - Trykt hOB Frantz Christtreu. København. 



Nr. 30. 28. Juli. i892. 

JY.I:ed.1e::c:J.sbl.e.det udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

J:ndhold: Svar til "an Ven af FisketHove"," 
Til Fiskerivenner. Om Aalegaardsretten. - Fi,ke-
ribe retninger. Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Svar til en Ven af Fiskeriloven. 
I "Dansk Fiskeriforenings" Med

lemsblad Nr. 26 d. A. retter "en Ven 
af Fiskeriloven og dens Overholdelse" 
en direkte Henvendelse til Fiskeri
kontrollen . Deri udtales Interesse 
for HerI' C. Bl'ammers frejdige Med
delelser om Halsnæsfiskerierne, saa
lydende: Fangshm er i Reglen kun 
en Tunge eller Pighvar, derimod ere 
Garnene ofte fulde af Smaansk (): 
Flynder, de saakaldte "Fag", men 
de færreste ere sælgelige, Resten 
spise Fiskerne ferske eller vindtør
rede, og de allermindste benyttes til 
Svineføde efter at være kogte". 

Fiskerilovens Ven mener derefter, 
at ,,1nan kan være vis paa, ,at de som 
de allermindste benævnede ere Under
maalsfisk" . 

J eg skal i denne Anledning op-

lyse, at man ikke saa let kan konune 
til Vished, naar man er ansvarlig 
for sine Ord og Handlinger. N aal', 
som HerI' Brammer siger, Fiskerne 
have spist "Resten", er man ikke 
ganske vis paa, hvad det er Svinene 
faa. - Derimod har jeg Vished for, 
at Herr Brammm' ikke kan opgive 
en eneste Mand paa Halsnæs, dm' 
har gjort sig skyldig i den antydede 
01JertTædelse. 

N aar Loven tillader Fiskerne at 
tage Undermaalsnsk hjem, er det en 
temmelig vanskelig Opgave at paa
vise, OlU Grisen faar en Bid med 
man kunde komme for langt ind i 
Familielivet. Der anvendes megen 
Tid og Flid paa at forhindre sligt. 

Lettere synes det, ved Medlems
bladets Velvillie at kontrollere Kon
trollen - i nærværende Tilfælde 
maaske vel let! 

Skulde Fiskerilovens Ven have op
lysende Meddelelser, da vilde disse 
lettere komme til Nytte. ved direkte 
at tilsendes vedkommende Politi
mester eller Fiskerikontrollør. Min 
Tid tillader mig ikke at besvare, 
hvad der fremtidig ad samme Vej 
maatte fremkomme fra Dansk Fiske-
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rifol'enings Medlemshlads Venner af 
Fiskeriloven og dens Overholdelse. 

Holstein. 
Hermed afsluttes Diskussionen om 

denne Sag i Medlemsbladet. Red. 

Til Fiskerivenner. 

Da der i denne Tid fra den bio
logiske Station foretages en Række 
Undersøgelser med særlig Henblik 
paa en fremtidig Revision af Fiskeri-
10Vfm, hvilke Undersøgelser bl. andet 
gaa ud paa at komme til Kundskab 
om, hvor der i de danske Farvande 
forpgaar betydelig Ødelæggelse af 
umodne særlig usa1gbare Fladfisk, 
henvender jeg mig her til alle, der 
ma:ltte kunne oplyse mig om, hvor 
d(~tte finder Sted, idet jeg be(1e1' op
lyst, Illed hvilke Fiskeredskaber Øde
læggelsen foregaar, paa hvilke Aars
tider og paa hvilke Steder. Man 
maatte jo tænke i særlig Grad paa 
de nwre slwwmaskede Fiskeredska
ber, saasonl Aaleruser, Aalevod, 
Rejel'user, Bundgarn etc. og man 
maatte have sin Opmærksomhed 
hementlt paa, om det var de mere 
værdifuldt' Fladfiskt's Unger, tIer 
ødelagdes, pIler om det kun gik ud 
over f. Eks. Isinger (Plæder) og 
maaske Skrubber, og det forstaar 
sig, at det ikke alsnp gælder om at 
paavise, a,t saadanlle Fisk fanges, 
IlIeIl det llIau oplyses, a,t en stor Del 
af dem virkelig dræbes ved den sæd
vanlige Behandling, de blive under
kastedr. 

Hidtil PI' dd kun lykkedes mig at 
konstatere Fangsten af virkelig usalg
bare Fladfisk (særlig Rødspætter) i ' 
betydelig Mængde paa ganske faa 

Steder i vore Farvande; men kunde 
jeg ved denne Henvendelse erfare 
enten yderligere Misbrug, eller faa 
Oplysning om, at disse maa,ske slet 
ikke kendes uden paa enkelte Steder, 
vi lUe det meget fremme mine Under
søgelser. 

Fænø, 20 .• Tuli 1892. 

C. G. Joh. Petersen. 

Endnu et Par Ord om Aale
gaardsretten. 

Af Højesteretsassessor Mourier. 
(Slutning.) 

~1orf.1iI Retskrivning bib,eholdt efter' Ønske. 

Det er ganske rigtigt, at, medens 
Christian IIl's Ijovgivning indeholder 
Bestmumelsen om, at "Danmarks 
Riges Raad og Adel skal nyde deres 
fri Fiskeri for der~s pgen Grund", 
foruden Bestemmelsen om Aalegaar
dene, saa har Christian V's Lov kun 
optaget denne sidste Bestemmelse, 
og jeg kan med Forf. være enig i, 
at "Lovgiveren har havt mpget godt 
øjnene aa bne for, hvad han gjorde" 
i dette Punkt. 1\1 en Situationen hlev 
dog ikko derred meget forskjelljg fra, 
hmd den var før Danske Tjov; thi 
ved Privilegium for Grever og Fri
herrer af 25. Maj 1671 var der for
beholdt disse, altsaa Ijensadelen, at 
"nyde fri Fiskeri og Fordel af alle 
Slags Fisk for deres egen Grund", 
og Privilegium for Adelen af 24. Juni 
HiG l beYilgede i Art. 4 Adelen at 
"Hyde den samme Frihed med Fiskeri 
paa tIeres eget Gods og dertil hørige 
Fiskemnd i de I~ande og paa de 
Stpdpr, som ue hidindtil med Rette 
nydet have, ... sall, dem derudi af 
Kongen og hans Betjente aldeles 



ingen Forhindring skee skal." Disse 
Bestemmelser hl eve ikke oplllevt'de 
ved Lalldslm'ell af 1683, og Addens 
Ret til "frit Fiskeri" for dens Grund!' 
vur saaledes ikke uortfald!:'lI; lllen 
den sidstallførte Artikel af AdelpIls 
Privilegier tun!e vise, at Rettighedi:'ll 
kun gik ud paa et Tilsagll fra Kougen 
OlU, at han ikke "ilde lægge Hin
dringer i VejelI fol' Fiskeriet Vi:'d 
Skatter eller paa ligllPIHle ':Haadi:', 
medens dBr ikke var Tule om :lt 

tillægge de Adelige nogen almindelig 
Bærret eller Enel'et med Hensyn tB 
Fiskeri udfor deres Landejendolllme, 
N oget, som Adelen ,'istnok heller 
ingen sinde i den nyere Tid hul' 
paastaaet, jfr. forøvrigt Oll! Adelens 
"fri Fiskeri", Tidsskr, for Fiskeri II 
S. 169 ff. 

Naar Forf. llled Hensyn til Ler
cllBnborgdoilllllen af 1873 siger, at 
Højesteret i denne Dum skjønll(~de, 

at "Aaleruser satte ud paa dybt 
Vaud i det aabne Store Belt, ude 
hvor aldrig nugen Aalegaard af 
In'j}kensomhelst Konstruktion og lIled 
hvilkensom helst Forbedringer nogen
sinde har staaet eller vil kunne staa, 
konllne ind under Aalegaardenes 
Monopol og kun maa bruges af Kyst
ejeren" og senere, at Højesteret 
"tvang to menige Fiskere til under 
daglig Mulkt at flytte deres Rus.!!!' 
bort fra det dybe Vand ude i Store 
Belt, fordi Grevskabet Lerchenborg 
havde Ret til at nyde Aalegaarde", 
turde det have Interesse at erindre 
om, hvad del' fremgaaer af Dommen, 
at den paagjældende Fisker, sum 
Grevskabet sagsøgte, havde erkjendt, 
at han havde lagt sine Ruser "i en 
Afstand af 80 til 150 Alen fra Land, 
undertiden fjernere, og paa en Vand
stand af 31/ 2 til 5 Alen", og at det 

var oplyst, at han i Eftenmret 1870 
-- da Sagen lwgyndte - hanIt· 
Ruser udlagte i j' fna l"a mes Afsta ml" 
fra G rerskahets tn'ndp A alegaul'des 
Endepunktt'l'j dpI' V,ll'l' ,.108 og 144 
Alen frn Land", ligpsolI! endelig 
DUlllllll'1l kun forhod :Fiskt'ren at 
læggp Himlring j Vejen fol' Udøvelsen 
af Grevskabets A :lIegaanlsfiskpl'i v~d 
:tt <h'in- Aalef1skeri med Rus!'r eller 
Garll red Kyst<'1l "saaddt, som 
GruIH\PlIS Beskaffenhed tilsh'der An
læg td' Aalegaarde". 

H rad angaat· :Forf.s Bemmrkningpr 
om ({Pil Bestellllllelst·, der fra tidligere 
Tid skal hare g:jreldt pau Refsll<Cs 
og først skal være oplmwl't fur Olll

trent 6U Allr siden, ,tt ingen Grund
ejer IlHtatte bell ytte Baade, naar han 
ikke val' "Sølimit" , hrorfor en saadan 
Grundejer lllaattl' røgte sine Aale
gaarde ved Hjælp af en Slags Bro, 
da foreligger lwr j alt Fald Pil Mis
forstauelsl' af den 0111 SølilUit"l'ne 
gjæhlende Luvgimillg. Ved FOl'Ord
Ilingerne af 16. Dech. 1704 og 30. 
Sept. 173B om Privilegil:'l' fol' Søfolk 
j 'Danmark, salli sig lade elll'ollere, 
samt Frdu. L FebI'. 1770 om Sø
enrollerillgell i Danmark vur det 
blevet forbudt Andre end de 1n<1· 
rullerede at deltage i Farten til Søes 
og at ud fan' paa noget vidtløftigt 
Fiskeri ell"r andre Sørejser, <lesligeste 
at tage Hyre llwd Ilogt'n Skipper 
o. s. v.. hvorimod det erklæredes de 
Indrullerede frit for at ernære sig 
med vidtløftigt Fiskeri, Lodseri og 
med at fare til Søes i Fredstid. 
Disse Bestemlllplspl' bleye afløste af 
Frdn. om Søilldruileringsvæsenet uf 
8. Jan. 1802, der i sin § 4 fure
skrh-er, at de, som ere indførte i Sø
rullerne, alene skulde "ære beretti
gede til at ernære sig af vidtløftigt 
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Fiskeri samt om at fare med Skibe, 
.Jagter, Pramme, Færger og BaMle, 
og denne Eneret for de Søindrullerede 
bestod, indtil Lov om .. Sønæringen af 
19. Febr. 1861 foreskrev, at det 
herefter skulde være Enhver tilladt 
at ernære sig ved vidtløftigt Fiskeri 
og ved at fare som Matros med Skibe 
og Baade af enhver Art. Indrul
leringen til Søkrigstjeneste var en 
saa stor Byrde for det paagjældende 
Mandskab, at det var fumlet billigt 
at .vde det et Vederlag derfor ved 
at tilstaa de Indrullerede Eneret til 
at ernær.e sig ved Søfart, vidtløftigt 
Fiskeri og andre. til Søen knyttede 
Næringsveje, som Lodseri, Færge
mænd o. desl., saa at altsaa de 
Mænd, der vilde drive saadan :N æ
ring, maatte lade sig indskrive i Sø
rullen. Vel er Udtrykket" vidtløftigt 
Fiskeri~' ikke ganske klart, men det 
synes dog ingenlunde, at det at røgte 
ell Aaleruse i et Aalestade eller en 
Aalegaard jkke kunde henføres der
under, da ,ilet ellers ikke er til at 
see, hvilket Fi~keri der da ikke var 
"vidtløftigt". Hvad lllall i saa Hen
seende har ment paa Refsllæs, veed 
jeg ikke, lIlen Autoriteterne have 
ikke henregnet Aalegaardsfiskeri til, 
hvad der var Sølimiterne forbeholdt; 
i Skriv. af 4. Aug. 1803, 3' og 13. 
Maj 1806 og 23. Marts 1822 er det 
udtalt, at Fisk~ri i LimJ,'jorden ikke 
faldt ind under vidtløftigt Fiskeri; 
i Skriv. af 10. Jan. 1807 er det 
Samme udtalt om Fiskeri i Mariager 
Fjord og endelig hedder det i Skriv. 
af 3. Oet. 1829, at der ved vidtløftigt 
Fiskeri kun kan for",taaes det Fiskeri, 
der drives i det aabne Hav, langt 
fra Land, med Garn, Baade eller 
andre Fartøjer, i Modsætning til det, 
som finder Sted ll;nder Kysterne eller 

i Fjordene. Da denne Caneelliskri
velso netop er omtrent 60 Aar g.am
mel, er det først den, der har aabnet 
Refsnæsboernes øjne for, hvor langt 
Sølimiternes Eneret strakte sig, saa 
at det for dem har været, som om 
nu en Sølimitel'ne tillagt Ret blev 
ophævet, men dette er i alt Fald 
ikke Lovgivningens Skyld, og det 
maa blive aldeles uden Indflydelse 
paa Spørgsmaalet om Forholdet 
mellem Aalegaarde og Aaleruser. 

:N aar jeg har forment,· at Kyst
ejernes Aalegaardsret ikke kunde 
fratages dem uden Erstatning i Over
ensstemmelse med Reglerne for Ex
propriation, har Forf. henvist til 
Møllenæringens Frigivelse ved Loven 
af 14. April 1852 uden Erstatning 
til de daværende Mølleejere som et 
Fxempel paa, at eu velerhvervet 
Rettighed, en Eneret, kan ophæves 
uden Expropriation og Erstatning. 
Men heri tager Forf. fejl. Mølle
ejerne havde ~ llled enkelte Und
tagelser ~ ingen Eneret til at male j 
Adgangen til Udøvelse afKornmaling 
var en Bevillingssag, og Regeringen 
var ikke bunden med Hensyn til 
hvormange Møllebevillinger den vilde 
udstede. At der var blevet taget 
Hensyn til ikke at skade bestaaende 
Møllebrug ved Meddelelse af Bevil
linger til nye Møllel', gav ikke Mølle
ejerne nogen Ret til at forlange 
denne Tilstand opretholdt. Herom 
kan eftersees Motiverne til Loven 
af 14. April 1852 i Dep. Tid. for 
1851 S. 10J5 ff. Der udtales her 
bl. a., at det fol' Møllenæringens 
Ordning her i Landet er en heldig 
Omstændighed, "at der ikke her uden 
aldeles undtagelsesvis findes Møller, 
der have udelukkende Eneret til 
Kornmaling for visse Distrikter. De 



enkelte Mølleejere, der maatte kunne 
godtgjøre at være i Besiddelse af en 
saadan Eneret, som ikke Yil kunne 
bestaa med Forholdets forandrede 
Ordning, dl denne Ret vel ikke kunnE' 
betages uden Erstatning", ll1E'n da 
der ikke fOl'elaa tilstrækkelige Op
lysninger OlU disse :\lø11er og Be
skaffE'nheden af deres Rettigheder, 
blev Afgjørelsen ~tf dette Erstatnings
spørgsmaal udsat til senere Afgjørelse, 
jfr. Loven af 14. April 1852 § Hi: 
Denne Lover ikke gjælclellde for 
. , . de Distrikter, hvor Mølletmng 
finder Sted, og har Vedkolllmende, 
som Illaatte formene at nere i Be
siddelse af Eneret til Malning i et 
Distrikt, inden 1 Aar , . , at gjøl'e 
Anmeldelse derom til Indenrigsmini
steriet, som derefter har at foran
stalte det videre Fornødne til, at 
.Mølletvangen kan hlh'e ophævet. 
Herefter udkom da Loy 15, April 
1855 om Erstatning for Ophævelse 
af den Varde :\IølletilkoJlll1lende 
Eneret, salllme Lov salllmenholdt llled 
Kundgjørelse 27. Dee, 1865 OIll Er
statning til Aarhus Vandmølle og Loy 
10. Dec. 1868 om Erstatning til 
Dalby Vandmølle, 

I Overensstemmelse mod, hvad dor 
saaledes erkjendes for Ret ligeoyerfor 
Møllerne, maa der altsaa netop til
komme Kystejerne Erstatning, hvis 
Aalegaardsretten berøves dem; thi 
at den gaaer ud· paa Euet'et til at 
drive ]'iskeri med Aalegaarde eller 
Aalestader lader sig jo ikke benægte. 

Fiskeriberetninger. 

K.abenhavn,25. Juli 1892. De 
senere Dages mere sommerlige Vejr 
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har bedret Rejefangsh>n i Kallebo
derne !log!'t, ligl'SOlll ogsaa Krog<>
tishl'iet efter Aal i de senere Na~tt('r 
hal' givet et rut tilfretlstillende Ud
hytte; l{,Pj('])l'isPl'lle hohh'r sig stadig 
høje, fol' friske lencnde Varer l Kr; 
og deroyer pr. Pot; matte og døde 
Rejer, som indsendes fra Provinserne, 
naa forholdsvis ogsaa høje Priser, 
naar 1ll,1n tager i Betragtning, at de 
nu eftel' den incltraadte Varme ikke 
sjældent sælgps i en Tilstand, som 
ikke gør dem fortjent til ~t komnH> 
ind under Begrebet: "Skikket til 
Menneskefødp. I. Et Andragende fra 
en· Del ],isk('n~. fra Køhenhavn og 
Omøgn om at faa oprettet en Kon
trol \'ed '1\)1'\'et for at føre Tilsyn 
med hvilke Slags Varer, der tilføres 
Torvet som gennem Dansk Fiske
riforening er indsendt til Indenrigs
ministeriet er der der endnu ikke 
Illodtag(~t noget Svar paa -- der vil 
nu rimeligvis blive rettet en Hen
vendelse til Pressen for at se at 
aablle Publikums øjne for denne 
vigtige Sag. 

Vodfiskeri et efter Alt! i Kallebo
derne og Københavns Nærhed, som 
foruden vore egne Delt<tgere beskæf
tiger oyer 20 jydske Baade lUed Be
sætning, har for Kallebodernes Ved
kommende givet et meget ynkeligt 
Udbytte hidintil det bliver daar
ligel'e Aar for Aarog nærmer sig 
Opfiskning, i det minste af Aal og 
Rejer. At Vodfiskeriet har en stor 
Andel i dette, erkendes af de fleste 
Fiskere, tildels ogsaa af Vodfiskerne 
selv, da V oddeue skraber megen 
Fiskeyngel og Undel'lllaalsfisk op. 
N aar en Krogefisker fisker 1 Lpd. 
Aal, kan han nøjes med at bruge 
ca. 40 Stkr. til Lpd" men Voddene 
tager dem saa smaa, saa d~r tidt 



skal bruges op til 100 il 120 Stb,. 
pr. Lpd.; at disse Smaaaal helst 
burde gaa et Aar til, indt'n de lIlaatt!' 
fiskes, er vist dl' tiest!' nnige om, 
men SIUl henge de !mIl sa·lge~ palL 

'Københavns Torv, SIUl gaar de lIll'd, 

til Skade for det frem tidige Pislwri. 
En Del Rejeyngel og ulige Rejpl' 
tages ogsa.. op llIed tip tæthundne 
Vod, og 1H1aer saalede:s helll'l' ikke 
den Udvikling, SOIll var ønshlig. 

Sildefh;keriet i Sundet er nu ogsna 
!laabegyndt af danske Baade, l'ftpr 
at svenske BiLade allerede fol' :) il .4 
Uger siden htLr bragt Sild her til 
oue fra Flinterenden. Flere Bnade 
fra Kastrup, 'l'aarbæk o. fl. St. har 
begyndt, en enkelt Baal! fra KastruJl 
skal en .Nat have havt 50 Ol, men 
Silden falder smalt. F. 

Jægerspris medio Juli. Som be
mærket i min forrige ]'iskeriberetning 
hersteds fra (.Nederdraaby og Fre
derikssurid) er det fornelIllig FOl'aars
og SOll1merfiskeriet· ]'i.skerne sætte 
deres Haab til, og af dette da særlig 
til Aale- og Rejefangsten som Hoved
erhverv. Rejefangsten er desværre 
saa godt som hel fejlslaaet i Aar, 
idet der i ca. 100 Rejeruser ikke en 
Gang er fanget 10 Potter ved en 
Røgtning deraf, hvorfor der Illaa 
samles nogle Dage i Hyttefadet for 
at kunne forsende en passende ShUllp 
til Hovedstaden, hvor Fiskehandlerne 
ovenikøbet skulle maale saa ublu, at 
der f. Eks. af 20 Potter Rejer, ud
maalt ti'a Hyttefadet, ikke bliver mere 
erid 15-16 Potter i København, og 
derefter beregnes Indtægten forFi
skerne ; dels er det for kostbart at 
rejse til København hver Morgen, 
og dels vilde de selv have store Van
skeligheder ved at faa Pengene ind
kasserede hos Konerne. ]'iskeband-

306 

lerne derimod kende naturligvis disse 
j1'olk; og de have j Reglen allprede 
faaet en Portion ældre Rejer --
hidkomne JIled Dampskibe fra Jylland 

i Forn'jen j Kunene, inden de 
hekell<ltt~ saakaltlte "Roskilder<"jer" 
allkolllme med Togpn(\. De friske 
Rpjel' kOlllllW selvfølgelig oven paa 
tie ældre Rejer i Klirrene, og saa 
lwgive Kønorne ud i Byens Gader 
()~j raabe JIled: "levende Rejer!" 
"Roski1del'l;jer l" N atlI' del' som i 
de gode gamle Dttge fangedes rige
ligt, Here hundrede PoUel' daglig, 
Satl lmnle det ikkt~ sila stort at bp
tyde, men nu, da Udbyttet er saa 
tarveligt, Illærk(>l-) det "stive" ::\faal 
kun altfor godt ved Opgøreben (Af
regningen). 

Aalefangsten pua Kroge, hvorpaa 
er sat levende Agn, som tages Illed 
Snurrevod, især Aalekvabbel' og 
Smørbøttinger, har været ret heldigt 
hidtil, dog ikke saa god i Ros
kildefjord som i Holbækfjorden, hvor
hen vore ]'iskere, trods den hmge 
Sejlads uden om Hornsherred-Halv
øen op igennem Kulhusrenden, nItta 
sejle llled et "Sæt" Kroge (1000 Stkr.) 
for at fiske i Gennemsnit 20-3U Pd. 
levende Aal og' en halv Snes Pd. 
død Aal paa en Nat, men det er 
stor, god Aal til l eller ~? pr. Pd. 
de fleste, hvilke -- dog kun den 
lovende Aal for-sendes pr. Bane 
fra Holbæk til København, hvorpaa 
Fiskerne sejle hjem til Nederdraaby 
for at hente Agn, som en Kompag
non imidlertid har taget ved Vod om 
N atten. Saaledes drives dette Fiskeri 
hele Sommeren, snart i Roskildefjord 
og snart i Holbækfjord efter som det 
findes lllest tjenligt eller bedst Fangst. 
Saavel paa Kroge som i Vod fanges 
ogsaa nogen anden Fisk dels til Salg 



og dels til eget Brug, ligesom den 
døde Aal. dfH'- pr frisk nok endnu 
fordi den' m'lig (>l' død. haade kun 
sælgps i H jel;IIllPt og spi~ps af Fishl'
familipn ('nteH strnk" SOIll fpl'ske pIl p!' 
senere "altede. Pna den l\fnaue kan 
det forsta.as, at Fiskel'llps Føde ikh 
er saa kostbal' som andrps, fordi de 
næsten daglig og til ft.ere l\laaltid"r 
spise Fisk og Kartoft.er, h\"()rm(~d de 
hefinde sig meget \·el. 

Efter at hare læst Hr. P. VilIulll
sens A rtikel om "Fiskepm'iodpr" 
kunllP vi (sansel PiskerlIe som jPg) 
ganskp slutte os til hans Anskuelse 
~ller l\[pl1ing d"rom, idet lilan ogsaa 
antager, at Aal'sagen til FiskplHls 
Aftagen eller Forsvinden fl'll. Fjorde 
og Katte{l:tlt ikh udelukkende ka.lI 
tilskrin·s h\'erkell Snurrevod pHP!' for 
stærk OpfisklHl, lIWlI tillige for Pil 

DpI den Omstændighed. at næstelI 
:tlFisk hal' sim' Pe~·iod~l'. hnJri dnn 
fiutll'1' fol' godt at oJlhold~' sig slIart 
Iwr og snart dpI'. C. Br. 

Frederikshavn, (l. 25 .• Juli 1892. 
I (kil sidst t'or!olllle Li/2:e har Vejl'liget 
ligpIpdes hart en for Fiskeriet ]wldig 
K:1rt1ktol', hvilket hul' girpt l'et godt 
Udbrtte 0111 end ikke san l'i1l.:t "om 
i de;l forrigt' 1] gI'; PiskOl'jet j'N ol'd
SOPII hal' været <11'('\'1'11 af en. liO-~7il 
Kuttt'l'e, d(;t er særlig (h~ Klitten', 
som fOl'st ere ankomne til Fangst
plads!:)!'l\(" del' harp hav! fuld lÆst 
:Lf \{odspætter, de Se1\{']'8 an}.;:olllllP 
bIen> for tidlig a fhrndte \'NI dpIl ret 
stærke Vestellkuling dpI' opkolll i 
Slutningen af UgPlI og hare geJlIIGm
gaaPlHlp kun hast ea. 50 SI1(\8e pl'. 
Kutter. FishIl har V(l'j'et nf god og 
stor K \'ulitet \'pjellr!e fra BO~-45 Pd. 
pl'. Sum;, dog var der fol' det meste 
en Del "Ha IISHt''' imellem. PI'isen 
pr paa GrulId il f dpn rige r~i]fjjl'sel 

i de to sidstel:gn og pan Grund 
uf, at K VRSenH' fol' TidplI ere borte 
og som Fnlgp dt'l'1If ikke kan }.;:Oll
kUlTen' nwd Fiskehalldl(:,rBl', fllldpll 
Pil Del, der pr lwtalt fra iJ1/t--5Ij:! 

Kl'. pr. Snes. Den Bankp, hnll'paa 
del' fol' Tidell fiskes, ligger usædvlln-
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lig langt til Søs, nærmere Norge end 
Da.nlllark; den Dyhde, hvorpan dpI' 

TIskes, PI' ogsaa lIs/{)dnmlig !<tor, fra 
;'?i),-50 FanH\; salllme Steds liggl'r 
Jwt}dl'lige JLPIIgd01' nf engph;kP 
Tnl\\'!b:w de og dl'ive Fiskeri. I Kat
tega.t Ol' dl-t pgPIltlig kUli i AalhOl'g
hugten, at del' er fisket noget af 
Betyd Iling; dpr er ogsua enlwlte, dpr 
have forsøgt n·d ']'rindelells Fyrskih, 
men uden Iloget me\'l18VlenligResultat, 
J;"isken fra disse Steder have vejet 
fra 1O~1~ Pd. Snesen og ere her 
hetalte 111('<1 1 Kl'. HI Øre pr. Snes. 
Fra Xonls0PlI er del' foruden uhe
tyd pligt uf "Krøyfisk" indbragt større 
Partier af lsing, for det meste fangpt 
paa st 01'I'e Dy beler; Pri sen er for 
Tiden 10 Øre pr. Pd. Mn krpltilføl'selell 
fra Norge (Ohristiallssand) har kun 
vam4 !'inge til sallllllpPrisel' som i 
fOlTigl' Uge og b.1I snart betragtes 
S01l1 ophørt !lprill1od lIleides der fra 
Ohristiania, at i Christiania.(jordf'n 

. har <IN fol' nogle Dage sielen vær<:>t 
llsmdvallligt rigt Fiskeri af stor og 
fed Jra kreI. Hummertilførselen er 
ypdhli\'endp kun ringe og PrisPB des 
Aal'sag i Stigning, del' hetales nu l 
Kr. 15 Øre pr. Pd. K. 

Vejers IIl<'dio .Juli 1892. I Foraars
TIs!':('rid hor i Blan rands Distrikt 
har deltaget ti Baade med en samlet 
Dl'ægtighpd li f 1 :J2'i / lOU Rpgish'r '1'on8, 
Pil Bpsætllillg af:31 Mand, og Ud
Jn·ttet hal' ræret: 4B935 Pd. K u11('I'. 
l'195il Pd. ']'01'81.; og 5794 Pd. Røc1~ 
spn'tipl' ('Her ialt ,il679 Pd. fersk 
Fisk til en Værdi af 2644 Kr. 6(1 
Øre llIod 40680 PIl. Kuller. 3530 Pd. 
'l'ol'sk og 2884 Pd. Rødspætter i 1891. 

GellllPlllsnitsprisen ral': KuHfr 4 
Ørp, 1'ol'sk og Rødspætter 5 Øn; 
]ll'. Pd. i fersk Tilstand; men 
storste Delen af Fangsten er saltpt 
og: tnrret og da solgt til Forhandlere 
fol' 2 Kl'. ]ll'. Lpd. af Kuller, 3 Kr, 
pr. IJ]lll. af 'rorsk og 7 l) Ørp pr Snes 
a f Rødspmtter. 

Foruden Besætningen har der delvis 
m~rpt heslnl't'tiget ca. BO Personer 
llwd Gr:lnlillg, Ormhoring og Esnillg. 

F. 



• 

Kullerkurve. herg, fol' 
. 100 Ptl. }<'i$k med Is a 

70 Kr, pr, 100 Sth .. 
haves atter pan Lagcl'. 
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Dansk Kommissionshus Gateohu samt Garbolinenm, 
f"r sidstnævnte bedste Conser-

"'isk og HUlnnlel'. veringsmiddel for Fartøjer 

L d . G" og alt Træværkmod Vejrligets 
VI H HOLSTS U Wlg run, Indflydelse anhefales. Priser og 

L . I 78, Nflul' wall, Hambll'l!. I Brugsanvisning sendes paa Forlangende, 
PIleplantage og Kurvefabrik, mOdtagel'Sendill,gor til Forhandling Ad. Goecker 

Tj1ll l d K l' l S I Prompte Afregning, Dansk Korre-I • ' ~!Je ,1/ ",e 0'1,1'1,( ,t. "polllJance, Prima Referencer, KJøbenhavn K. Herluf Trollaag, 5, 

Altona Fiskea uction. 
Johann eOlll'S (heediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

JYLekaIl..isk Fabrik 
af Næt, Hættede I. .. iner og Tavser m. m. 

Efter Ansknlfelsen af nyeste makaniske X ætmaskillcl' af Systemer, der leverer regel
mæssigere }<'abrikat eHd d(l tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere (JIlIl enhver Konkul'rence. Ingen Byl!lnillger i Nft'ttene. Fortrinligste 
GarllHOI'tel', Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 60. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ x:: ø S:EJ R:J 

Beediget Fiskeauktionator. 
'relegram-Adresse: Laxkl:5ser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 16, 

(en .... te Nætf'abrik i n ... n'lXl&rk .. OIn drive. ved D ...... pk ..... Ct) 

leverer efter Besti!lil1g eller fru IJager fru vort med de nyeste og hedste 
l'luskiner forsynede, Ilyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomulds,gaJ'n, Hampe
,garn og Hm',qar'n i ulle Nr. til DagetlS billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Aaleku..r-ve_ 
10 til 20 Aalekurve af dansk Arhejde ønskes straks til Kjøbs af 

O. Lawaetz, Refsnæsgllaid, 

livase til Salg. 
En Kvase drægtig 62/ 100 Tons i en god Stand/, godt udhalet i et og alt, ligger' 

meget billig til Salg, naar man henvender sig til Agettt P. M. Hansen i Faaborg eller 
paa Dyreborg hos Lods Chr. Jørgensen. , 

1 godt brugt Aa,leva,a,d, 
som er for lille i l\Iaskestørrelsen til l~illlfjordsfi.skeri, kan købes billig hos 

P. Seerup i S~ruer. 

Rodigeret af cand. mag. B. POBBelt. - Trykt hos Ifra,nte OhriBttf"eu. E:øbaDhaY1l. 



Nr. 3t. 4, Avgust. 1892. 

:Med.l.e:r:::c..sbl.a.det udgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Henven,lclse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen Cl' for Indlandet IO Øre 
pr. Petitlinie aI l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rll,bat. 

:Indhold: Til Fiskerivenner, - Præmier for Drab 
af Sælhunde. En Vestkysthavn. - Mindre Med
delalser. - Fiskeriberetninser. - Rettelser. - Be
kendtgørelser. 

"DanSk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Slet. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søndag 11-2, 

Til Fiskerivenner. 

Da . der i denne Tid fra den bio
logiske Station foretages en Række 
Undersøgelser med særlig Henblik 
paa en fremtidig Revision af Fiskeri
Ioven, hvilke Undersøgelser bl. andet 
gaa ud paa at komme til Kundskab 
om, hvor der i de danske Farvande 
foregaar betydelig Ødelæggelse af 
umodne særlig usalgbare Fladfisk, 
henvender jeg mig her til alle, der 
maatte kunne oplyse mig om, hvor 
dette finder Sted, idet jeg beder op
lyst, med hvilke Fiskeredskaber Øde
læggelsen foregaar, paa hvilke Aars
tider og pau. hvilke Steder. Man 
maatte jo tænke i særlig Grad paa 
de mere smaamaskede Fiskeredska
ber, saasom Aaleruser, Aalevod, 

Rejeruser, Bundgarn etc. og man 
maatte have' sin Opmærksomhed 
henvendt paa, om det var de mere 
værdifulde Fladfiskes Unger, der 
ødelagdes, eller om det kun gik ud 
over f. Eks .. r:singer (Plæder) og 
maaske Skrubber, og det forstaar 
sig, at det ikke alsne gælder om at 
paavise, at saadanne 'Fisk fanges, 
men det maa oplyses, at en stor Del 
af dem virkelig dræbes ved den sæd
vanlige Behandling, de blive under
kastede. 

Hidtil er ·det kun lykkedes mig at 
konstatere Fangsten af virkelig usalg
hare Fladfisk (særlig Rødspætter) i 
betydelig Mængde paa ganske fan. 
Steder i vore Farvande; men kunde 
jeg ved denne Henvendelse erfare 
enten yderligere Misbrug, eller faa 
Oplysning om, at disse maaske slet 
ikke kendes uden paa enkelte Steder, 
vilde det meget fremme inine U nder
søgeiser. 

Fænø, 20 . .Juli 1892. 

C. G. Joh. Petersen. 



Præmier for Drab af Sælhunde. 

Den 12 .• Tuni 1890 anmodede Be
styrelsen for "Dansk Fiskeriforening" 
de tilsvarende Selskaber i Sverrig, 
Finland, Rusland og Tysklund om 
at tage under Overvejelse, hvorvidt 
der ikke knnde iværksættes en fælles 
U dryddelseskrig mod en af Fiskeriets 
værste Fjender, Sælhunden. Som 
Aarsberetningerne for 1890 og 1891 
udvise, hul' Bestyrelsen havt den 
Glæde at modtage Svarskrivelser fra 
tysk Fiskeriforening, fra Inspektøren 
for Finlands Fiskerier og fra kon
gelig svensk Landbrugsstyrelse : a t 
de respektive Foreninger tilfulde 
værdsætte "Dansk Fiskeriforening"s 
Bestræbelser for at udrydde Sælen 
i østersøen, og at de hver for sig 
skulle drøfte Sagen nærmere. Fra 
Inspektøren for Finlands Fiskerier 
har Be8tyrelsen for nylig modtaget 
nedenstaaende Skrivelse, hvorefter 
der i Finland af forskellige Grunde 
ikke vil kunne forventes indført et 
Præmieringssystem som det danske. 

Skrivelsen lyder i Oversættelse 
siLaledes : 
Inspektøren for Fiskal'ierne i Finland, 

Helsingfors 30. Maj 1892. 

Til Dansk Fiskeriforening. 
I Skrivelse af 12. Juni 1890 

har Dansk Fiskeriforening meddelt, 
at den for at hefordre J agt paa 
Sæl indenfor det danske Havom
raade har udsat en Præmie af 3 
Kr. for h,'er Sæl, hvis Hm'ed ind
sendes til Foreningen, Tillige op
fordrer Forpningen andre Fiskeri
institutioner i de Lande, som drive 
F'is!;:pri i østersøen, til at tage 
denne Sag under O,'ervejelse og 
pventuelt selv indføre lignende 
Præmierings system eller formaa de 
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respektive Regeringer til at tage 
Sagen i deres Hænder. 

Da det var mig bekendt, at Sælen 
er meget almindelig i Havet uden
for Finlands Kyster og at den paa 
flere Lokaliteter gør meget still' 
Skade paa Fiskerierne, lovede jeg 
ut sl1mle Oplysninger desal1gaaende 
og fremsætte Spørgsmaalet for 
Regeringen. 

Ifølge vor officielle Statistik dræ
bes der i Finland aarlig henved 6000 . 
Sæler, men Antallet turde i Virke
ligheden være betydelig større. Paa 
mange Steder er Sælfangst en 
vigtig Indtægtskilde forSkærgaards
befolkningen; i Abo og Bjorneborgs 
Lelm findes mttnge Familier, som 
eje Klipper ude i Havet, hvoraf 
der hetales en aarlig Skat og hvor 
ingen fremmede have Tilladelse til 
at jage Sæl, og overhovedet kan 
man sige, at Sælen ved vore Kyster 
jages meget iuigt, fordi den, særlig 
Graasælen, har en forholdsvis meget 
stor Værdi. Flere sagkyndige 
Personer have udtalt for mig som 
deres Overbevisning, at om' en 
Præmiering for Sældrah skal kunne 
ventes at forøge .Jagten i nogen 
videre Gmd, da maatte Præmien 
sættes bE'tydeligt højere end 3 Kr. 
pr. Hoved. 

Sidste Aar dannedes hos os en 
Fiskeriforening; . blandt de første 
Spørgsmaal, som hehandledes af 
Bestyrelsen, var netop Præmiering 
af dræbte Sælhunde, og Resultatet 
blev, at man ikke for Tiden mente 
at burdE' indføre en saadan" Præ
Illiering paa Sæljagt i Østersøen 
og dens Vige af følgende Grunde: 
1) Sælen jages allerede nu med 
stor Iver af Skærgaardsbefblknin
gen, 2) En Præmie paa 3 eller 5-



Mark vilde næppe i nogen videre 
Grad bidrage til at forøge Anta1let 
p:.ta de a~n'lig dræbte Sæler, tIa 
nævnte Summer kun udgøn~ en 
saare ringe Del af Dyrets fulde 
Værdi, :3) Bekostningerne ved en 
saaclan Præmiering vilde sikkert 
hlive meget store og antagelig 
stige til :30 til 50000 Mark, selv 
om Præmien sattes til blot fi Mark 
pr. Sæl, 4) Fiskeriforeningen vildt' 
sandsynligvis kOllune til at betale 
for en hel Mængde Sæler, sum 
vare blevne dræbte paa den svenske 
Side af den Botniske Bugt og paa 
den estland ske Side af Finske Bugt. 

Saa længe den svenske og den 
russiske Regering derfor ikke have 
besluttet at udbetale saadanne 
Præmier, ser Fiskerforeningen i 
Helsingfors heller ikke Anledning 
dertil for hele Finlands Vedkom
mende. 

Derimod besluttede Bestyrelsen 
allerede nu at udbetale Præmier 
paa 3 Mark for hver Sæl, der blev 
dræbt i Slllaavandene. Nævnte 
Søer ligge nemlig helt og holdent 
i selve Finland, Sælen er der for
holdsvis lille og mager, har ganske 
ringe Værdi og jages ganske ube
tydeligt, hvorfor man for denne 
bestemte Lokalitet formente, at 
selv en mindre Præmie vilde kunne 
indføre den forønskede Virkning. 

Med Højagtelse 
Oscar Nordquist 

En Vestkysthavn 
af Kapt. S. Jensen. 

I et foregaaende Nummer af Med
lemsbladet er paavist, at den engelske 
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Fiskerfla:ule paa ØstkysV:>n· aarlig 
indfør!>r Fisk for ca. 100 Millioner 
Kroner forlldpn Sild, Makrel og 
Laksefiskeriet, og hvad der sker paa 
Østkysten fortsættes rllndt hele Eng
land, Skotlancl og Irland, der til
sanmWIl ved Fdgaugen af 1890 ejede 
8131 Sejlkllttel"e, :390 Dampkuttere 
over 1 fi Reg. 'I'Olls; senere er der 
bygget et lignende Antal Dampkuttere, 
sao. Storbritannien i Øjeblikket har 
ca. 9000 .Fiskef:utøjer over 1fi R. T., 
der aarlig funge Ct\.. 550000 Tons 
.Fisk, repræsenteremle en V ærai af 
150 :Millioner Kroner. -- Af Baade 
findes lige sall luange, og af Statistik 
fra Shidds i 1891 har 360 Baade, 
der indbragte 7674 Tons Sild i So.i
sonen, som kun varer 2 Maaneder, 
sat( IlUW kan vistnok anslaa det 
K mntulll, der fiskes i hele England 
llled Baade til S:Ul1111e Vægt. 

Denne uhyre Fiskerflaade er en 
Følgtl af det store Udbytte, Fiskeriet 
har giret, }l\'orfor Kapitalen har 
kastet sig over dette i de senere Aar, 
men disse Resultater har lllan selv
følgelig ikke 0lmaaet uden betydelige 
Ofre fra Statens Side, der har be
vilget store. Summer til Havneanlæg 
og Dokker, og de sture Fiskepladser 
har mange kostbare Indretninger for 
Fiskeriet. 

Great Grimsby har saaledes 3 
Dokker udelukkende for Fiskefartøjer, 
hvomf den ældste er 10 Tdr. Land 
geOIlI. Maal med 16 .Fod Vand. Den 
nye Dok er 9 Tdr. Land med samme 
Vand, og langs med Dokken er 
bygget en Platform med Tag over, 
hvor al Fisken oplosses, sot'tere:,; og 
foravktioneres, for derefter at ind
lades i 3 Jernhanetog, som staa 
parat pau B Spor langs Skuret; den 
Fisk, der ikke sælges stykkevis, 



sælges i Kasser eller Foustager, og 
hver Eftermiddag KL 4 ere Togene 
færdige til Afgang og Platformen 
vasket fuldstændig ren. 

H\'er Salgsmand har sin Plads i 
Skuret, og paa den modsatte Side 
af Jernbanen har han sit Isoplag. 

Kutterne forsynes med Is før de 
atter gaa til Søs, og der bruges om
trent en Tons Is til en Tons Fisk. 
- Great Grimsby lee Compariy, der 
ejer 92 Kuttere, indfører store Masser 
af Is fra Norge. -. En stor Del af 
Dokken er optaget af Hyttefade med 
levende Torsk fra de Kuttere, der 
have Dam, og naar disse sælges 
l1l'jses Hyttefadet op ved en Bydende 
K ran, og Køberen akkorderer om 
Prisen, hvorefte,r Fisken udtages og 
slagtes med et Slag paa Hovedet af 
en Trækølle og pakkes i store Be
holdere af samme Dimensioner som 
Jernbanevognen, hvor de staa med 
Is imellem hvert Lag; naar Toget 
kommer til Bestemmelsesstedet, løftes 
Beholderen af Jernbanevognen med 
en Kran og sættes paa den Vogn, 
der kører den til Markedspladsen, 
hvor de forhandles som leven,le Torsk. 

Der er saavel Dampkvaser som 
Sejl kvaser, men de have alle brum 
til død Fisk; alle Kutterne have en 
6 Hestes Donkeykedel, der leverer 
Damp til Spillene, og Damptrawlerne 
løhe en Fart af 10 Mil i Vagten 
naar de gaa til Søs, men oprindelig 

. var Trawlen kun med 40 ]'ods Bom, 
medens den nu er vokset til 80 Fods 
Længde. 

Foruden de nævnte 2 Dokker er 
der en Tørdok, der rummer 10 Kut
tere paa on Gang, og hvor Repara
tioner og Rengøring furegaa. - U agtet 
denne uhyre U dYikling af det engelske 
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Fiskeri, er Fisk kostbar i England, 
og der tilføres allerede betydelige 
Kvanta fra Norge, der har en Fi
skerikonsulent boende i NeweastIe, 
lønnet af Staten, og det er sikkert, 
at vi ingen Sinde vil mangle Afsætning 
for hvad yi kunne. fiske i Nordsøen, 
da Englænderne ville have deres Fisk; 
man har med langvarige østlige Vinde 
Eksempler paa, at Fisken er steget 
til fabelagtige Priser i England, saa 
der el' al Sandsynlighed for, at vi 
med østlige Vinde, som ere gunstigst 
for Fiskeriet paa Vestkysten, ville 
Here særdeles heldig stillede, naar 
vi faa en Hayn ved Hirtshals, og 
kunne afsende Fangsten til England 
i 36 Timer med Damper; med de 
nødvendige Isoplag paa Stedet, vil 
hele Vestkystens Fiskeribefolkning 
til enhver Tid være sikret en Afsæt
ning, der kan reguleres af Ekspor
tørerne og dirigeres til de bedste 
Markeder. 

Fisken fra de forskellige Fiskelejer 
kan ad Søvejen forsendes til Havnen 
og straks pakkes i Is til Forsendelse, 
i Stedet for som hidtil at transpor
teres pr. Vogn paa daarlige og lange 
Veje, for i hal v ødelagt Tilstand at 
naa en Station, der hverken har Is 
eller de nødvendige ]'orbindelser med 
Markedspladserne. - Den levende 
Fisk fra Nordsøem kan da faas for 
det danske Marked lige saa let som 
fra Kattegat, og naar østersøen, 
Bæltene, Kattegat og alle Fjordene 
ere tilfrosne, har en Havn veel Hirts
hals den allerstørste Betydning, da 
Fisken saa har en langt større Værdi 
ug kan forsendes med mindre Risiko, 
og da Fiskeriet derfra kan drives 
uafhængig af Vinteren. Uden Havn 
kan man heller ikke vente den for-



nødne Kapital til Udvikling af Fiske
riet i Nordsøen, da Risikoen nu er 
for stor i Forhold til Udbyttet. 

Da Statistiken viser, at det engelske 
Fiskeri er i Aftagende og Priserne 
stigende, er der saa meget større 
.L\nledning til at gøre Anstrængeiser 
for at kunne benytte det engølske 
Marked. 

Board of rrrade angiver saaledes 
den i Land bmgte Fisk i Jannar og 
Februar 1892 for hele Storbritan
nien til 1,237027 Centner, og for 
Januar og Februar 1891 til 1,571011 
Centner, altsaa en Nedgang for disse 
to Maaneder af 333984 Centner. -
Værdien i Januar og Februar for 
hele Storbritannien var i lB9~ Lstl'. 
857668, og for samme :;\Iaaneder i 
1891 Lstr. 961683, altsaa en Ned
gang i Værdien af Lstr. 104015.
N edgangen af V ægten for de to 
Maaneder udgør 21 Ufo, og det uagtet 
Fiskerflaaden er forøget. Nedgangen 
af Værdien udgør derimod kun 11 o/o
Prisstigningen er for England og 
'Vales kun 6 % , for Skotland 12'/2°/0 
og for Irland 18 Ofo. Denne N ed
gang viser tydeligt, at England vil 
behøve Tilførsel fra andre Lande, og 
Norge har da ogsaaindset dette og 
ansat en Mand i England til at ind
lede en regelmæssig Forsyning med 
Fisk fra Norge, men desuden har 
England 1891 indført Fisk fra Ka
nada for et Beløb af 9,054551 Kr. 

Der er af Kommissionen for 1882 
udarbejdet en Plan til en Havn ved 
Hirtshals med et Areal af ca. 74 
Tdr. Land geom. Maal og med en 
Indsejlingsdybde af 26 Fod, der er 
kalkuleret at koste 17'/ .. Mil1. Kr., 
Banen derfra til Hjørring er anslaaet 
til s/ .. Mil1. Kr., og naar dertil kom
mel' Renten af de anvendte Beløb 
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vil Ha\-nen og .Ternbanpn koste 20 1/ 2 

Mil1. Kr. Siden cle.n Tid er der 
illlidlertid freUlstaaet en ny og bil
ligere MalLcle at hygge Havne, og en 
af Londons største Entreprpnører 
tilbyder nu at bygge en Ham ved 
Hirtshals ndelukkende af Beton med 
et Areal af 60 Tdr. Land geOlll. 
l\.laal og pn Indsejlingsdybde af 25 
Fod med J oru baneforbindelse til 
Hjørring for 8 il 9 Mil1. Kr. Dertil 
kommer sua den sto1'e Fordel, at 
Staten ingensomhelst Risiko løber 
ved Anlæget. der sker for Entrepre
nørens egen Regning og Risiko. 
Dette Areal, dpI' er omtrent 2 Gange 
saa stort som Frederikshavns nye 
FOI'havn, vil være tilstrækkelig huade 
som Fisk~'i-, Trafik- og Tilflugtshavn. 

Denne nye og billige Maade at 
bygge Havne paa er en Følge af den 
af Ingeniør earoy patenterede Me
thode til Fremstilling og N edsænk
ning af Beton i Blokke der vejer 
indtil 140 Tons. 

Fremgangsmaaden, der først af 
ham er anvendt ved Newhaven i den 
engelske Kanal, og senere i Atlan
terhavet ved Laguayra, gør det muligt 
i Løbet af meget kort Tid at an
bringe en saadan Betonblok i Molen 
uden Anvendelse af Dykker eller 
Kraner, og en saadan Mole danner, 
naar den er færdig, en eneste sam
menhængende Masse af Betonblokke, 
der er i Stand til at modstaa ethvert 
Bølgeslag. Paa denne Maade har 
man støbt Fyrtaarnet ved Newhaven 
af Beton ved at anbringe den Ma
skine, der tilbereder Betonen, saa
ledes, at den uafbrudt ~dbejdede indtil 
hele Taarnet var støbt. - Da det 
fra alle Sider anerkendes, at en Havn 
paa Vestkysten er nødvendig for Ud
viklingen af Fiskeriet i Nordsøen, 



og da Kommissionen enstemmig hilr 
udtalt, ilt "Anlæget af en stor og 
"dyb Havn pau Jyllands Vestkyst 
"vil være et Gode, først og freuuuest 
"for Jylland, Illen dernæst OgSlta for 
"det øvrige Lllnc! ved at forlwdn: 
"Betingelserne for en hnrtig og sikker 
"Forbindelse ad Søvejen llwd U d
"landet, navnllg England, ligesom 
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~"det ogsaa vilde være til Støtte for 
"den tl1mindelige Skibsfart, Sll111t til
"lige kunde blive af Betydning for 
"U dviklingen af det danskø Fiskeri 
"i Nordsøen ", tør man forvente, at 
dette Tilbud ikke vil blive afslaaet 
naar det kommer til at foreligge 
Rigsdagen, da det vistnok er den 
eneste Udvej til at løse en Opgave, 
der vil faa den allerstørste økono
miske Betydning fol' vort Land, og 
ved en daglig Forbindelse med Eng
land, sætte baade Danmark og hele 
Skandinavien i Stand til at benytte 
det engelske Marked med langt 
større Fordel end hidtil, ikke alene 
for Fisk, men ogsaa for Landbrugets 
Produkter. 

Mindre Meddelelser. 

,Nyt Tidsskrift. I Stockholm har 
Rudolph Sundberg paabegyndt Ud
givelsen af et "Svensk Fiskeri-Tids-

. skrift", hvis Hensigt er "i almen
fattelige Afhandlinger, Oversigter og 
Medilelelser at behandle Fiskeriet i' 
aUe dets Grene for derigennem at 
brede Kundskaberne til dets Tilstand 
før og nu og følge de videnskabelige 
Opdagelser og praktiske Arbejder, 
som til Fiskeriets Fremme udføres i 
og udenfor Landet. " Det agter i.kke 
a.t konk~rrere m..ed de alt bestaaende 

Tidsskrifter, skal udkomme aarlig 
llled 4 Hæfter paa 3 Ark og koste 
Kr. 2,50. Efter forste Hæfte at 
dømme, som indeholder vclskrevne 
almenfattelige AJhandlinger om for
skellige velvalgte Emner: "den bio
logiske Station" vedFinspong, "Indsø
Undersøgelser", "om Faren for at 
er!n'erve sig Bændelorm ved at spise 
Fisk" u. s. fr., er det et fortjenstfuldt 
Arbejde her er paalwgyndt, som vi 
kun kunne omfatte med Sympati og 
~nsh det bedst mulige Held. 

Hundestejle hh~ve i Efteraaret 1890 
fangede i saa uhyre :\lu.sser ved 
Pillau, at det ved un ganske raa 
Udkogning indvundne Tran mll)ragtes 
til 90000 Mark. Affaldet anvendtes 
som Gødni ng, men uden videre Til
beredning, hvorved det sikkert kunde 
l~ave faaet en ikke saa ringe Værdi, 
medens man nu maatte være glad 
ved, at Bønderne hentede de stin
kende Masser uden at fordre Beta
ling derfor. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 1. Avg. 1892. 
Det har i den forløbne Uge været 
ualmindelig godt Fiskevejr og Ud
byttet maa siges suarere at staa over 
end under det sædvanlige, men dels 
paa Grund af den i de sidste Uger 
ualmindelig rigelige Tilførsel-Fiske
handlerne ligge med alle Hyttefadene 
fulde dels paa Grund af den store 
Dødelighed mellem Rødspætterne for
medelst Varme og stille Vejr er der 
indtraadt stort Prisfald og Fiskerne 
have havt mindre pekuniær Fordel 
end mau efter den ofte saa rigelige 
Fangst skulde tro. Ca. 40 Kuttere 



have drevet Fiskeri pau. Vestkysten 
og som oftest havt godt Udbytte, det 
er særlig de Fisk, som €'l'€' fa.ngede 
prUt de stor€' Dybde)', ca. 411 Favn(~ 
Vand, der hurtigst cl0 i Dammen. 
Til Skagen pr der i L0bet af Ugpn 
indbragt ca. 2U,OOO Pd. dødE' Rød
spættpr, der pre jwtaJte med 80 Ørp 
Snesen, d€' blive saltede og vindtør
rede. For l€'v€'nde Fisk af eu Va:gt 
fra HO~45 Pd. Sn€'s€'u er der betalt 
Ira 31/2-4 Kr. pr. SI1€'s. Undp!, dpl1 
~vPl1ske Kyst have ogsaa en Del 
Kuttere fisht llwd godt Held, Fisk 
"€'j€'nde fra 2G-HO Pd. Snes€'ll be
talte her nlPd fra 21/ 2-3 Kl'. pr. 
8U(>8. Saavel d(>1' som i :Nordsøen 
ere hntydelige K Yantit(>tpr af Ising 
opfiskede, Illell de ere fuldstændig 
usa1gbare for TidpIl Fisk€'l'l1e have 
enten IHlst€'t dem orerhord, Slla snart 
de have fisket dem, p11er have taget 
d€'lIl med hjem for at salte og tørre 
dem. Paa Hm·tlms Flak og i Læsø-
1"(·))(le hav(' ca. 25 Kuttere drevet 
Fiskeri og Junt rigeligt Udbytte af 
mindre Rødspætter. Kutterne have 
Imvt fra 100--250 Suese Rødspætter, 
enkelte hase pmlogs~ut i LJ gens Løb 
gjort to Tul'(~ h\'pr Gang llIed fnlti 
Last. Fishn har \'ejet fra 11--1:3 
P·d. Snesen og er betalt llleti fra 
75 0re-1 Kr. pr. Snes *). I Far-

*) Af disse smaa jlødspwttor er der i 
denIle Uge -tilført G~jteborg herfra PI". 
Dampskib meget bptydelige Kvltntik
ter ca. 45000 .Pct. 
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YflntlpTH'omkringFrederikshavns Havn 
er der med Smaabaade i de første: 
Dage af U gen gjort ret god Fangst 
af Makrel. K \,:11it('ten har ikke været 
rærlig stor. 12 14 Pd. Snesen, og 
er lIpr jwialt IllNl fra 2 1/ 2--3 Kr. 
pl'. Snes. DpI' er kun tilført Hum
mer fraLaurvig, \'el en. 1000 Stkr. 
Prispn erfor Tiden 1 Kr. 25Øre pr. Pd. 

J Følge hertil i Fredags indløben 
Telegram fra Grimshy er S/S "Orrik", 
der som bekendt er fragtet aJ Kutter 
"Prinsesse l\1ariC's" Rhederiti! at 
føn' Fisk fra de under Island fiskende 
Kuttere til England, indkommen 
indpllavendp 30000 Pd. fersk ispakkPt 
Rødspættpr og 400 Tdr. saltede Rød
spætter. Efter nt havp losset den 
fprskP Fisk pr "Orrik" afgaaet til' 
Rottenlam med dpl1 saltede Fisk. 
Saft vel den ferske som den saltede 
Fisk er opfisket af Kutterne "Prin
sesse l\1arie": "Prins V aldelllar" og 
"Nord n·st". K. 

Rettelser. 
I ArtiklPl'llP om Aalegaa];dsretten 
)[pdlplllshbdpts Nr. 28 og 29 er 

i ndlobp!l fVllgPllde 'l'rykfpjl: 
S. 284 Sp. l I,in. ii: UlI<!tJT, læs: inden, 

- 2 - 31: kom, læs: ham. 
H. 28ii Sp. l Lill. 4: Præjle,litz, 1.: Præjuditlil. 
H. 2~.j. Sp. l Li Il. 21: l'aa, læs: fra. 

- 2 24: Indskrænkninger, læs: 
IndllkrWllklliogell. 

Bekendtgørelser. 

li ,rasen Lodsens . Minde. 
DE'n 1O.:Avgust d. A. Eftmd. Ki. 4 lader Aktieselskabet Kvasen Lodsens. 

~1inde sit Fartøj paa 29 Tons bortsælge ullder H aanden paa Lynæs Kro. 
paa meget billige Vilkaar. BeIJtyreløeJli. 



Kullerkurve. berg. for 
lOO P,l. Fisk med Is a 
70 Kr. pl'. 100 Sth .. 
haves atter paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken . 
for SølTIIIlldallle i A al 1101'''' 18!l3 -4 

H I K_heahaTa 1888 -
.~i",k og UOlmer, anbef'ale~ .it Udsalg af alle So~to~ 

L d . G" Fiskekroge, saa. vel i Staal, ~Jætu 

VI H HOLST'S U WIg run, som Messing, samt Pilke i Tin og 
L . I 18. !(~n~1' Wall, Hamharg. I Bly. }'orsando. fio.d Efterkrav. 

Pdeplantage og KUl'lefabrlk. modtagor ScndillROr til Forhandlinl! Conrad Christensen. 
. S I Prompte Afre~l1linA" nansk Korre" St. St~ .. nd.trrede n. 

EllelJj 'ved Kolt'nd, t. "pondanc.. Prim. Referencer. Køheullavn K. 

Altona Fiskeauction. 
JoJtann Coltrs (beediget Auctionator). 

Tel<,gram-Adrcsse: Cohrs. Dansk Corresponda~ce. 

Meka:n isk Fabrik 
af Næt, HæUede I ... ioer og Tavsel" m. m. 

Efter Anskl.,ffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabl'ib.t end de tidligere Dampvæve, ere Yi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere eml ellll"el' Konkurrence. Ingen Bødllinger i Nættelle. Fortrinligste 
Garnsarter. Dansk P:'iskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand SO. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:a::_ x: ø S E R;, 

Beediget Fiskeauktlooator. 
Telegram-Adresse: Laxkt5ser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør. Stengade IS, 

(eneste Nætfabrik i Danznark IKlIn drives ved Daznpk ..... f't) 

leverer efter Bestilling eller fm I.iager -fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Q/o til 20 % under sædvanlige Priser. B01nulds,qarn, Hampe
,qar'n og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Aaleku-r-ve. 
10 til 20 Aalekurve af dansk Arb<,jde ønskes straks til Kjøbs af 

O. Lawaetz, Refsnæsgaard. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
Bange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret al cand. mag. B. POBlelt. - Trykt hos F'rantz Christtrev.. København. 



Nr. 32. it, Avgust. 1892. 

:Medl.eD:l..sbla.det udgaar bver Torsdag. Annoncer optages v~d Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Pl'isen er for Indlandet 10 Øre 

pr. PetitIinie af lis Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold! "Fiskerskolen". - rrn Fiskerivelluer. 
~ Beretning om Rødspættefiskeriet under Island. 
l"iskeriberetninger. - Bekeu,ltgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade2 il Stuen, er aabellt fra 9-11. Redak
tøren af )lcdlemsbladet træffes desudell i 
Alm. 5-7 SVRI!-holmsvcj 10, 1. S, 

Modelsamlingen, Skt. Allu[Cplads 10 St. 
o. G., Cl' aaoen Lørdag og Søndag 

"Fiskerskolen". 
Paa Vallekilde 1i'olkehøjskole paa

begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med hvad der 
er sket i den forløhne Vinter vil 
"Dansk Fiskeriforening" til dette Kur
sus kunne yde syv unge Fiskpre et 
maalledligt Tilskud pau 27 Kroner 
hver. Udgifter ud over denne Sum 
maa vedkommende selv tilvejebrillge, 
idet "Skole-Udvalget" dog sIml tilføje, 
at Afdelingens Elever ifølge Skrivelse 
fra Indenrigsministeriet af 5. Novhr. 
1891 ere at anse for Folkehøjskole
elever, og at de som saadanne an
tagelig maa have Ret til at søge Amts
skoleraadene om Statsunderstøttelse. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

7 Tilskud, bilagte llled Anhefalinger, 
sendes til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stormgade 2 B, Køhenhavn 
K., inden 1. September d. A. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 

Til Fiskerivenner. 

Da der i denne Tid fra den bio
logiske Station foretages en Række 
Undersøgelser Hled sæilig Henblik 
part en fremtidig Revision af Fiskeri
Ioven, hvilke Undersøgelser bL andet 
gela nd paa at komme til Kundskah 
om, hyo1' der i de danske Farvande 
foregaar betydelig Ødelæggelse af 
umodne særlig usalgbare Fladfisk, 
henvender jeg mig her til alle, der 
maatte kunne oplyse mig om, bvor 
dette finder Sted, idet jeg beder op
lyst, Illed hvilke Fiskeredskaber Øde
læggelsen foregaar, paa hvilke Aars
tider og paa hvilke Steder. Man 
maatte jo tænke i særlig Grad paa 
de mere smaamaskede Fiskeredska
ber, saasom Aaleruser, Aalevod, 
Rejeruser, Bundgarn etc. og man 



maatte have sjn Opmærksomhed 
henvendt paa, om det var de mere 
værdifulde Fladfiskes Unger, der 
ødelagdes, eller om det kun gik ud 
over f. Eks. Isillger (Plæder) og 
maaske Skrubber, og det forstaar 
sig, at det ikke alsne gælder om at 
paavise, at saadanne }j"'isk fanges, 
men det maa oplyses, at en stor Del 
af dem virkelig dt'æbes ved den sæd
vanlige Behandligg, de blive under
kastede. 

Hidtil er det kun lykkedes mig at 
konstatere Fangsten af virkelig usa1g
bare }j"'ladfisk (særlig Rødspætter) i 
betydelig Mængde paa ganske faa 
Steder i vore }j'arvandei men kunde 
jeg ved denne Henvendelse erfare 
enten yderligere Misbrug, eller faa 
Oplysning om, rtt disse ·ynaaske slet 
ikke kendes. uden paa enkelte Steder, 
vilde det meg"t fremme mine Under
søgelser. 

li'ænø, 20 .• Juli 1892. 

C. G. Joh. Petersen. 

Beretning om Rødspætte
fiskeriet under Island. 

Fra vor Korrespondent. 

Efter min sidste Beretning, om 
Rødspættefiskeriet heroppe vil man 
s:lllds,)'llligais haye faaet det Indtryk, 
at Rødspættefiskeriet her yHde an
tage store Dimensioner; saaledes 
llIaatte man nemlig efter alt at dønune 
slutte den Gang; dette har dog vist 
sig ikke ganske at slaa til af for
slwllige Grunde. Da jeg sidste Gang 
skrev, havde Kutterne hovedsagelig 
fisket i Vigene Adehig og }j"'ljatvig 
paa det nordligste af Vestlandet, og' 
her var Fiskeriet faldet særdeles 
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godt ud, idet der baade var rigelig 
af stor og god }j'jsk (i Adelvig blev 
der saaledes iaIt fisket ca. 1000 Tdr.), 
og Bunden tillige viste sig god at 
SllUrre paa. Patt de øvrige Nordvest
fjorde var der den Gang kun gjort 
spredte Porsøg uden videre Resultater, 
men man formodede, at dette hid
rørte fra det usædvanlig kolde Por
aar; saa vidt man den Gang kunde 
skønne, var Bunden paa disse Fjorde 
imidlertid ogsaa ganske god. 

Der er nu senere prøvet paa alle 
N ordyestfjordene, og det synes, som 
om der er rigelig Fisk paa de fleste 
af dem, enkelte undtagne f. Eks. 
Arnanfjord, der er meget dyb og 
med temmelig stenet Bund. Bunden 
paa disse Fjorde er imidlertid ikke 
god at snurre paa, da den oftest 
bestaar af blød Slik, som Voddets 
underste Lig skærer sig dybt ned i, 
og tillige' er der en saa stærk La
minarievegetatioll *), at Voddet ofte 
kan staa helt fast i Laminarier; de 
komme op i Voddet som hele Vogn
læs, saa ,at de i høj Grad besværlig
gøre Fiskeriet; under disse Forhold 
kommer jo nemlig ikke saa mange 
Rødspætter i Voddet, som ellers vilde 
være Tilfældet, og ogsaa er det i høj 
Grad tidsspildende ; vi have saaledes 
med "Prinsesse 2\1:arie" taget Træk 
til Borde, der kun indeholdt faa 
Snese, men dog tog det oyer en Time 
at faa Rødspætterne op og Tangen 
ud af Sækken; "Prinsesse Marie" 
fiskede f. Eks. i :3 Dage paa Dyre
fjord paa forskellige Steder, men tog 
i alt kun 60 Snese. Paa de øyrige 
Nordvestfjorde ere Forholdet et lig
nende, paa enkelte af dem er Bunden 
værre, saa at Voddet stadig reves 

*) Laminarier, store bredbladede Alger. 



itu. Paa Ønundarfjord, hvor "Prin
sesse :Marie", "Prins V aldenUlr" og 
"Nordvest" ligge for Tiden, ere )l'or
holdene noget bedre, Bunden kan 
nok lægge Hindringer i Vejen, men 
de fleste Træk komme dog til Borde 
og kunne indeholde fra 20-50 Snese 
store og Mellemflynder. 

Det synes saaledes, som om Bunden 
paa Nordvestfjordene skal lægge al
vorlige Hindringer i Vejen for Brugen 
af Snurrevod det der, og dertil kommer 
maaske en anden ikke mindre væsent
lig Hindring. Jeg har nemlig ved 
Samtaler med flere af de herboende 
Danske erfaret, at Islænderne ere 
indignerede over Snurrevodsfiskeriet, 
som de mene ødelægge Btrnden og 
Torskefiskeriet; hvorvidt denne Anke 
er berettiget kan jeg ikke her udtale 
mig om, men man har udtalt til mig, 
at der muligvis vil blive givet Ved
tægter for de enkelte Fjorde, som 
ville forbyde Bl'ugen af Snurrevod. 

Det ser saaledes ud til, at Snurre
vodsfiskeriet heroppe vil blive vanske
liggjort, men dermed er imidlertid 
ingenlunde Rødspættefiskeri et stoppet, 
thi der er sikkert Rødspætter i 
.Mængde paa de fleste af Nordvest
~jordene, og Fiskeri med Flyndergarn 
vil da sikkert give udmærkede Re
sultater; forhaabentlig vil dette blive 
prøvet til næste Aar, uden at derfor 
Snurrevoddet bør lægges helt paa 
Hylden, da de aabne Vige som Adel
vig, Fljatvig, Hlødavig og Høfn Bugt 
synes at egne sig godt til Snurre
vodsfiskeriet, og desuden er Talen 
jo her kun om NordyestIandet, me
dens Nord- og Østlandet i Aar endnu 
ikko ere besøgte. 

I min sidste Korrespondance næv
nede jeg, at den heldigste l\<Iaade at 
afhænde Fisken paa sikkert vilde 

31§ 

være at· besørge den fersk til det 
engelske Marked; jeg kan i Tilslut
ning hertil o11ltaJe, at saadanne For
søg allerede gøres i Aar, idet "Prin
sesse }larie" i Slutningen af ,Tuni 
sendte ca. 3000 Pd. paa Is med en 
Damper til England, og for Tiden 
er man ] Færd med at laste en 
Damper med ca. 30000 Pd. som 
ligeledes skulle gaa til England. 

0rwlIdarj)orif. den 22. Juli 1892. 

wm. Lumdbede. 

I Sammenhæng hermed kan med· 
deles en Korrespondance fra Frede
rikshavn: 

Mandag den 25de Juli tilbage
kom Hr. Th. Brønnum fra Hull 
og vi kunne atter melde nyt fra 
Islandsfiskerne. "Romulus", den 
Damper, som Hr. Brønnum havde 
lejet. ankom til Island d. 13. Juli, 
havde under Vejs havt Bræk paa 
Maskinen og var af den Grund en 
Dag forsinket; salllme Dag traf den 
Kutteren "Nordvest" i Dyrefjord, den 
meldte, at Fiskeriet der var j Afta
gende og at den snart vilde søge andre 
Fangstpladser ; længere op ad Dagen 
fandt Damperen Kutterne "Maagen" 
og "Ternen", for hvem Hr. Brønnum 
el' korresponderende Rheder, de 
fiskede j Adehig, men ogsaa der var 
Fiskeriet taget stærkt af. og dels af 
den Grund og dels fordi man ikke 
traf de andn' Kuttere, mente Hr. 
Brønnum, at det var bedst at vende 
tilbage til England hurtigst muligt, 
medtagende det da fiskede af de to 
Kuttere; ;Lejcmaalet med Damp
skibet var nemlig saadant, at Lejen 
ophørte at dreje saa snart Skibet 
var vendt tilbage til Hull. - Den op- . 
købte Fisk betaltes med 5 Øre pr. 



Pd. og solgtes i England til ca. 17 
Øre pr. Pd., et Rpsultat, som kun 
kan kaldes godt. Det er altsaa kon
stateret (og det var jo egentlig det, 
Forsøget gjaldt) at det godt kan be
tale sig at bringe fersk Fisk i is
pakket Tilstand fra Island til det 
engelske :Marked; skønt Fisken var 
6 Dage gammel havde den dog holdt 
sig udmærket. Havde Mængden af 
det fiskede kun været større ener 
rettere sagt havde kun de 5 Kuttere 
fisket paa en Plads, saaledes at de 
alle kunde have leveret fel'sk Fisk 
til, Damperen, saa vilde Forsøget 
have været fuldt rentalwlt, men det 
kan der vel drages Omsorg for frem
tidig, nu har man høstet saa lll<>gen 
mere Erfaring. "Rolllulns" medtog 
til Hull 166 Tønder saltede Rød
spætter, som derfra ere afskibede til 
Rotterdam. Skibet sf'jlede fra IS0-
fjord den 16. Juli og aukom allerede 
til Hull den 20. "Ternen" og "Maa
gen" vilde efter at være rengjorte i 
Bunden og forsynede med Salt afgn a 
til Østsiden af Islnnd for at opsøge 
de .samme Fangstpladser In'or "Maa
gen" havde saa heldigt Fiskeri i Fjor. 

I forrige Uge kom Hr. ehl'. Mik
kelsen, del' som tidligere meddelt 
ledsagede Dampskibet Orrik, ligeledes 
tilbage fra sin Islandstur og har vel
villig givet deres Meddel!:'!' forskellige 
Oplysninger: 

Den 13 .• Juli, efter 6 Dages Sej
lads, ankom S/S Orrik til Island og 
kort efter traf den Kutterne "Prin
sesse .Marie", "Prins Valdemar" og 
"Nordvest" i Dyrefjord ; }1'iskeriet 
var der hæmmet meget paa, Grund 
af talrige paa Havhunden liggende 
Sten, der ofte beskadigede Voddell(~ 
meget, og Damperen tog derfor alle 
tre Kuttere paa Slæb for at søge 
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anden Fiskepbds, og efter. forskel
lige mislykkede Forsøg i flere Fjorde 
fandtes endelig god Fiskeplads i 
Ønundarfjorden, hvor der i Løbet 
af tre Dage af alle 3 Kuttere fan
gedes 900 Snese Rødspætter, vejende 

'fra 30-40 Pd. Snesen, der betaltes 
med 5 Øre pr. Pd., og hvormed 
"Orrik" afsejlede til Grimsby, des
foruden indehavende ca. 400 Tdr. 
saltede Rødspætter, tidligere ind
fangede og nedsaltede af Kutterne. 
I Bngland opnaaedes en Pris af fra 
12-13 Øre pr. Pd., hvilket er noget 
under den sædvanlige Pris, men 
Aarsagen hertil er ikke Varens 
mindre" gode Kvalite.t, men derimod 
fora:trsaget af, at Varen kom paa 
Markedet PIl Lørdag og at der til
fældigvis fulgte to Helligdage efter, 
hvilket Tilfælde gærne trykker Prisen 
Iloget ned. Forøvrigt udtalte de 
engelske Fiskphandlere sig meget 
smigrende OlU de under Island fiskede 
Hødspætters Kvalitet, de sagde, at 
den stod oyer Fisken indfanget af 
de engelske Trawldampere, hvor 
Fisken nemlig nedpa,kkes i store Rum 
i selve Skibet og derved lider en Del 
ved Tryk, medens Fisken derimod 
ombord i "Orrik" blev nedpakket i 
Kasser, hvilket formentlig er bety
deligt bedre, uaar der pr Tale om 
saa lang en Transport, som fra Is
land til England, Dette Forsøg har 
altsaa ligeledes konstateret, at det 
kan betale sig at føre ·fersk ispakket 
Fisk fra Island til England, men 
for at det kan blive fuldt rentabelt, 
maa der helst fiske flere Fartøjer 
end nu for Tiden under Island, og 
da etableres en regelmæssig Damp
skibsforbindelse; hortil kræve;:; imid
lertid Kapital, Inegen Paapassenhed 
og kyndig Ledelse, og hertil kommer, 



at man løbet en ikkn ringe Risiko 
ved at sætte Penge i et saa(hwt 
Foretagende. 

Fiskeriberetninger. 
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Sallerup, ultimo.J uli 1892. Fiske
riet har i Sommer givet et meget 
ringe Udbytte. Det meste her fiskes 
med for Tiden er Rejeruser. Her 
er kun et Par Gange fisket med et 
ordentligt Udbytte, ellers har det 
som Regel kun givet 1/2 Pot pr. Ruse 
ptltt Natten'. Det har da heller ikke 
været Vejr til Rejefangst i Sommer, 
stadig vestlig og nordlig Kuling med 
Kulde. Nogle ville rigtignok paastaa, 
at Rejerne ere gaaede bort pIler op
fiskede, men det viser sig ved Vod
dragning ikke at være Tilfældet her, 
naar en Mand med en lille Jolle og 
Vod kan have indtil 16 il 20 Pd. 
Rejer pau en N at. N u er Vejret 
rigtignok bleven godt, men Rp.kfiske
riet maa vistnok betragtes som af
sluttet, da det er saa langt hen pall 
Sommeren. Her stua en Del Torske
og Gedderuser ude; men den Smulp, 
der kommer i dem, fortære Sæl
hundene, der ogsaa ødelægge Ruserne. 
N ogleJollerfraKarrebæksminde drive 
Krogfiskeri her i Bugten; men U d
byttet har hidtil kun været 16 iL 20 
Pd. AuI paa 1600 a 2000 Kroge. 
Dog lader det til at ville bedre sig 
med Krogfiskeriet nu med det varme 
Vejr. 

Sjællands Odde, den 1. Aug. Ud
byttet af Fiskeriet ved Oddens Kyster 

. har hidtil kun været meget ringe, 
id~t Mukrelfiskeriet i Aar aldeles 
mislykkedes, ligesom Rødspætte- og 

Pigvarfisker]nt og SILa langt fra har 
været saa godt. som det plejer. 

U miertiden indp.nder der sig ved 
Oddens Kyster hen i J uli ~Iaaned 
en Sild, der paa Grund af sin Fedme 
og gode Kvalitet er en meget søgt 
og let sælgelig Vare, og da et Par 
Fiskere ved Hjælp uf de fornødne 
Garn ofte paa en Nat have kunnet 
fange ca. 100 Ol, lull' dette Fiskeri 
tit været af ikke ringe Betydning for 
Fiskerne, men i AaI' synes det næsten, 
som om denne Sild ikke forekommer 
her ved Kysten, thi alle de Forsøg, 
der hidtil har været gjorte paa at 
fange Sommersild, har til Dels været 
uden noget Udbytte. S. J. 

Gilleleje, 4. August 1892. Siden 
min sidste Indberetning af 16. Juni 
har Kvasefiskeriet i Kattegat været 
omtrent indstillet, hvorimod der, som 
tidligere bemærket, af 5 Kvaser 'har 
været forsøgt Rødspættefangst i øster
sØen i Fttrvandet omkring Albn, 
hvilket har givet d samlet Udbytte 
af 4840 Snese Rødspætter som efter
haanden solgtes til Opkøberkvaser til 
en Gennemsnitspris af 92 Ørn pr. 
Snes. Fisken var aJ god Kvalitet 
men betydelig mindre end Anholts
fisken, idet der af denne kun regnes 
18-20 Stkr. pau et Lispund medens 
der af Alburødspætterne kan regnes 
30-35 Stkr. paa et Lispund. 

Hvad der i denne Sommer lader 
til at skulle faa en vis Betydning er 
Hummerfiskeriet, idet der her tæt 
under Kysten fanges ikke faa præg
tige \tore Hummer, som finde en let 
Afsætning til Opkøberne og betales 
godt; tilmed er dette Fiskeri ikke 
videre anstrængende, der benyttes 
kun smaa aabne Baade og Fangst
stedet er under Kysten her i Nær
heden; særegne Redskaber benyttes 



heller ikke, idet Hummerne blive 
hængende i Garnene, som oprindelig 
bleve udsatte efter Tunger og Rød
spætter. Man forbereder: sig nu af 
alle Kræfter til Sildefiskeriet, men 
endnu har her intet Forsøg fundet 
Sted. 

Udbyttet af Fiskeriet fra 16. ,Tuni 
og til 31. ,Tuli udgør efter Fiskeri
journalen, som føres nøjagtig: Rød
spætter, fiskede \'ed Alhu, 4840 Snese 
å 92 øre. Fisket her under Kysten 
og til Dels afsat til stedligt Forbrug: 
Rødspætter 624 Snese it 200 øre. 
Tunger 1044 Pd. 62 
Pigvtir 
Hummer 

154 
731 Stkr. 

20 
75 

L. 

Fra Isefjorden. Hovedfiskeriet j 

Juli Maaned har været Aalekroge
fiskeri. Største Parten af de egent
lige Fiskere og en Masse Lejligheds
fiskere have drevet dette Fiskeri, som 
i den sidste Halvdel af Ma:meden, 
hvor vi jo havde varmt og stille Vejr, 
har givet et meget godt Udbytte. 

Naar dette Fiskeri trækker en stor 
Del Lejlighedsflskere til, saa er jo 
Grunden den, at der ikke fordres 
stor Kapital for at anskaffe sig et 
Par Hundrede Kroge og en Rejehov. 

Det har imidlertid havt sine Van
skeligheder at skaffe tilstrækkelig god 
Agn, og derfor har Fiskeriet ikke 
paa langt nær givet saa stort Ud
bytte, som det vilde have givet, om 
Agn havde været til Stede i rigeligere 
Mængde. 

Kutlingerne have i indeværende 
Sommer optraadt sparsomt her i 
Holbækfjorden og tilgrænsende Fiske
vande, og de, som have været her, 
have endda været temmelig store til 
at anvende som Agn. 

I Roskildefjorden har der derimod 
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været Kutlinger i :Vlængde af mere 
passende Størrelse, lUpn at indfange 
og befordre disse fra Roskildefjorden 
til Holbækfjorden eller andre fjærnt
liggende Dele af Isefjorden er altid 
et besværligt Stykke Arbejde, og 
bliver end mere vanskeligt, naar 
Vejret til Stadighecl er varmt og 
stille, da Kutlingen saa meget van
skeligt kan leve i Kvase eller Hyt
tefau. 

Den Agn, som mest er anvendt i 
.Tuli Maaned, og som ubetinget er 
den lUest fordelagtige, er Aalekvabber 
af sidste Aars Yngel, men disse ere 
ikke lette :tt faa fat paa. Vi kende 
her ingen bedre Methode end at 
stryge eller fange dem med Rejehov. 
Dette er imidlertid altid et hesværligt 
Stykke Arbejde og for en Del be
tinget af Vejr- og Vandstandsforhold, 
saa man vil forstaa, at Agn i til
strækkelig l\Iængde ikke kan skaffes 
til Veje paa den lVIaade. 

De Aal, som fanges paa denne 
Agn, er af lidt ringere Kyalitet, men 
dog sjældent mindre end 50 Aal pr. 
Ijpd. gennemsnitlig. 

Ogsaa Fiskeriet efter Skrubber har 
givet et noget bedre Udbytte i Juli 
Maaned, enkelte Dage har her ved 
Holbæk Skibsbro været flere end der 
kunde afhændes, da denne Fisk ikke 
eksporteres her fra. 

Rejer er fisket her hele Juli Maa
ned, men stadig har Udbyttet været 
ringe, en enkelt Nat op til 1/2 Pot 
pr. Ruse. Vi have lige de allersidste 
Dage i J uH lVIaaned fanget Rejer 
her, som vare fuldt rognsatte og til~ 
syneladende modne til at lege. 

Aalepriserne har en enkelt Dag 
været lidt sløje, Reje- og Flynder
priserne stadig gode. 

7. August 1892. o. 
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Frederikshavn, den 8. Aug. 1892. 
I d~m sidst forløbne Uge have vi 
havt llwre Ul'oligt og til Dels storm
fuldt Vejr, der ikke lidet har været 
til Gene for Fiskeriet; mItlIge Kut
tere have holdt sig inde, og en storre 
Del benytte Lejligheden til at IUlI
hale og reparere Fartøjerne. Det 
tilførte Kvantlun Fisk har derfor 
været betvdeligt mindre end ~ædvan
lig~ men Beholdningerne ere endnu 
S:1t1 store, at selv en U ges mindre 
rigelige Fiskeri ikke har kunnet hæve 
Priserne nesentlig. Derimod skal 
Priserne vtere stegne slulledes j Kø
benhavn, at dpt kan betale sig for 
Kmseskipperue at afkølw dp her
værende Fiskehandlere dpl'pS Behold
ninger og :1fspjle til København. Ca. 
:!5 Kuttere have først i Ugen drevet 
Fiskeri i Nordsnen udfor Tværsted, 
meget nær umlel' Land kun cn. l Mil 
til Søs, og havt rigtig godt Udbytte, 
fra 100-200 Snese Rødspætter pr. 
Kutter, lUen Fisken har været af 
fodlOldsvis lille Størrelse - efter 
hmd der plejer at blh'e fisket i 
Vesterhavet kun vejende fra 13 
-15 Pd. Snesen, hetalte 11(,1' med 
fra 1 Kr. 25 Øre 1 Kr. 50 Øre 
Snesen. I Kattegat er der kun fisket 
i Læsørende, og det endda kun af 
enkelte Kuttere, Udbyttet har været 
f1':1 100-150 Snese pr. Kutter, Rød
spætterne vejende ca. 10 Pd. Snesen, 
betalte her med 7 5 Øre pr. Sues. 
Aabne Baade fra Fiskerlejet Strand
by have med Garn gjort rigtig god 
Fangst af Rødspætter paa Herthas 
Flak, Fisk vejende fra 1~-13 Pd. 
Snesen, het:1lte lUed' ca. l Kr. pr. 
Snes. Der fanges endnu en Del 
Makrel af Sma:1baade her fra Byen 
i Fanandet omkring Havnen og ved 
Rirtsholmen. En betydelig Del større 

svenske Dæksbaade have sidst i Ugen 
søgt Havnen paa Grund af Storm, 
de "dørge" efter Makrel i Farvandet 
imellem Læsø og Skagen, men have 
hidtil ikko havt særlig godt Udhytte. 
Makrel betales for Tiden med fra 
2 Kl'. pr. Snes, den er for det 
meste kun af lille Kvalitet. Der hal' 
kun været tilført ringe Kvanta af 
Hummer, og Tilførselen maa nu fore
løbigpaa Grund af Fredningstiden 
i X orge og Sverrig hetrngtes som 
fuldstændig ophørt. KI. 

Snekkersten, 31. .J uli. Det Forsøg, 
der her fra er gjort med Fiskeri ved 
"Alhuen ", har, uden at være mis
lykket dog givet et tarveligt Udbytte 

. og er nu :1fsluttet for i Aar. Lige 
fra Begj'udelsen viste der sig en Del 
Rødspætter, og saa ofte Vejret tillod 
at fiske, var Udbyttet ganske godt. 
Priserne vare imidlertig meget lave 
straks, men steg efterhaanden ~aa
ledes, at Fisken i den sidste Tid 
betaltes med indtil 85 Øre pr. Snes 
- i Begyndelsen kun 40 Øre. 

N aarvoreFiskere allerede ere vendt 
hjem, saa er Grunden den, at Aale
ruser og Bundgarn skal klargøres til 
Efteraarsfiskoriet i Snndet. 

Til Fordel for Snekkers ten Havn 
11fholdtes den 24. og 25 .• Juli i Ege
bæksmng en stOl' Folkefest, som ind
lededes med en Kapsejlads i Sundet, 
hyori deltog ca. 30 Fiskerhaade. -
Xettoudbyttet af Festen blev 2100 Kr. 

I. X. 
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Bekendtgørelser. 

Kullerkurve. herg. for Dansk Kommissionshus Gatachn samt Carbolinaum, 
]00 Pd. :Fisk med Is It for sidstnævnte bedste Oonser-
70 Kr. pr. 100 ."'isk o~ Huunner. vcringsmiddel for Fartøjer 
haves atte l' paa L d . G" og alt'Træværkmod Vejrligets 

VILH HOLST'S U Wlg run, Indflydelse anbefales. Priser og . I 18. "euer Wall, Hambur~ I BrugsanvIsning sendes paa Forlangende. 
PIlepianlage og Kurvefabrik. modtagor8endinf(er til Forhancl.lin!! tl.d Goecker 

II l d K li d S I Prompte Afregning. Dansk Korre-I . ~ . , 
E e 'Y 'Ve o 11 t. spondance. Prima Referencer. KJøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

rrelf'gram-Adr~8se: Cohrs. Dansk Correspondance. -----
:Meka:n..isk Fabrik 

af Næt, flættede Liner og Tavser m. m, 
Efter Anskl1.ifelsen af nyeste mekaniske Xætmaskiuer af Systemer, der leverer 

Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i StalId til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættelle. 
Garllsortel'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:8:_ ::KØSER:) 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkoser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør. Stengade 15, 

(en .... te Nood'a.brik i D .. n ...... rk "Oln drive .. ved DalXlpkra.:f't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
l 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af ca.nd. ma.g, H. POB.dt. - Trykt hos Frantz OhriBttreu. KØbenhavn. 



Nr. 33. 18 Avgust. t892. 

:M:eCU-ez:c..sb1a.CLet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til, 

Frantz Cllristtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

:Indhold: nFiskerskolen". Den biologiske Sta-
tion paa Helgoland. Sommerftskeriet for Lemvig-
kysten. - Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabel1t fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

"Fiskerskolen". 

Pa.a. Va.llekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maa.neders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med hva.d der 
er sket i den ~orløbne Vinter vil 
"Da.nsk Fiskeriforening" til dette Kur
sus kunne yde syv unge Fiskere et 
maa.nedligt Tilskud paa 27 Kroner 
hver. Udgifter ud over denne Sum 
ma.a. vedkommende selv tilvejebringe, 
idet "Skole-Udvalget" dog skal tilføje, 
at Afdelingens Elever ifølge Skrivelse 
fra Indenrigsministeriet af 5. Novbr. 
1891 ere at anse for Folkehøjskole
elever, og at de som saadanne an
tagelig maa. have Ret til at søge Amts
skoleraadene om Statsunderstøttelse. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

7 Tilskud; bilagte med Anbefalinger, 
sendes til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stormgade 2 B, København 
K., inden 1. September d. A. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesøn. 

Den biologiske Station paa 
Helgoland. 

Ved "Deutscher Fischerei-V erein"s 
Generalforsamling i Berlin den 14. 
Marts 1892 holdt Forstanderen for 
den biologiske Station paa Helgo
land, Dr. Fr. Heincke, et Foredrag, 
som vi i det følgende gengive i U d
drag. 

De tyske Zoologer og Botanikere 
faa endelig et længe næret Ønske 
opfyldt. Patt Helgola.nd bliver om 
kort Tid oprettet en biologisk Sta.tion, 
et videnskabeligt Laboratorium, midt 
i Havet paa. et Sted, der med Hensyn 
til ::\:Iangfoldigheden aiDyr og Planter 
langt overga.ar alle andre Steder ved 
den tyske Nordsøkyst. Talrige For
mer, der er Biologen uundværlige for 
Grttnskningen af den levende Natur, 



findes her ved denne ensomt af Havet 
fremragende- Klippe. 

Den store Betydning og N ødven
digheden af et videnskabeligt Labo
rn.torium ved Havet for Biologien i 
Almindelighed er uomtvistelig. De 
vigtigste Opgaver for en saadan ville 
blive: 1) Indretning af Arbejdspladser 
for Zoologer og Botanikere, 2) For
sendelse af levende og konserverede 
Undersøgelsesgenstande til videnska
belige Institutioner, 3) Fortegnelse 
over Nordsøens Fauna og Flora og 
4) en regelmæssig Undersøgelse af 
"Plankonet" ("Svævet")*). Men for
uden disse rent videnskabelige For
maal foreligger der en Række andre 
Opgaver, der har Nyttiggørelsen af 
Havets Dyr for øje. Det Maal, der 
i denne Henseende stilles, kan i Al
mindelighed siges at være det, at 
der skal oprettes et Laboratorium, 
i hvilket de videnskabelige Grundlag 
for en forstandig Drift af Havfiskeriet 
kan lægges. I det enkelte vil det 
derfor gaa ud paa, indtrængende at 
udgranske de madnyttige Fisks N a
turhistorie, især deres Ernæring og 
Forplantning, deres Udvikling og 
deres gaadefulde Vandringer. End
.videre skal Havbundens Beskaffenhed 
og Fiskenes Legesteder grundigt 
und,ersøges og Forsøg gøres med den 
kunstige Udklækning af Saltvandsfisk. 
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Disse praktiske Undersøgelser ere 
lige saa vigtige som de rent biolo- . 
giske Arbejder og aldeles nødvendige 
for Havfiskeriet. N aar den tyske 

. Regering derfor har optaget disse' 
Opgaver i Stationens Program, saa 

*) De mikroskopiske Plante- og Dyre
fOI'mer, hvis Betyuning' bl. a. for Fiske
livet vanskelig vil kunne overvurueres 
og som i Milliardvis drive om i Havet. 

har den rigtigt erkendt en uafviselig 
Trang. 

Fiskeri er en af Menneskets ældste 
N æringsveje, men endnu den Dag i 
Dag blirer den - det er sørgeligt 
men sandt dreven mere uforstan
digt end nogen som helst anden. 

Skønt Ferskvandsfiskeriet allerede 
for længe siden (man huske Tale'n 
er om Tyskland) har forladt Rov
driftens Stadium, saa findes der dog 
endnu mange Levninger fra den 
gamle Tilstand, og kun Damkulturen 
tør rose sig af at staa omtrent jævn
byrdig med Landbruget. Havfiskeriet 
staar endnu den Dag i Dag paa 
Rovdriftens Stade, og det synes, som 
om Havets store Rigdom paa mad
nyttige Skabninger endnu en Tid 
kan taale denne Rovdrift uden Skade. 
Men Aar for Aar viser det sig ty-o 
deligere, at denne Frist ikke vil vare 
ret længe. Klagerne over Fiskenes 
Aftagen i Vesterhavet gentager sig 
}laa en foruroligende ]\<Iaade, og 
allerede nu begynder ,man alvorligt,' 
at overveje, om en Aftagen af Fiske
mængden virkelig lader sig paavise, 
og om denne formenWge Aftagen er 
en Følge af Overfiskning, eller den 
kan forklares af andre Aarsager som 
en forbigaaende F~emtoning. Disse 
Spørgsmaal blive efterhaanden vigti-. 
gere, og dette saa meget mere, som 
Havfiskeriet heldigvis Aar for Aar 
bliver af større Betydning for alle 
Nationer, især fordi Fiskespise bliver 
et mere' og mere almindeligt Føde, 
æmne, hvad den ogsaa fortjener at 
blive. Hvis vi ville forebygge, at 
denne vigtige Kilde for Fødeæmner 

j Fremtiden maaske en af de 
vigtigste - for tidlig udtørres, saa 
blive vi nødte til tidlig eller sildig 



at gaaover til en rationel Drift af 
Havfiskeriet, t11 en Havkultur. 

Men nu vide vi alle, at Havkultnr 
for Øjeblikket er uendelig meget 
vanskeligere end Landjordens. Vi 
vide alle, at de. nu brugelige ~bader 
for Havbruget, dem som Nøden har 
lært os, ikke kan maa:le sig med de 
i Aarhundreder forbedrede og prøvede 
Dyrkningsmaader ved Jordbruget. 
Den kunstige Fiskeavl og Udsætning 
af Yngel i Damme, Bække og Aaer 
svarer til Landmandens Saaning, 
men hvor meget ringere er ikke Vis
heden om Udbyttet? Hvor lidet ere 
vi ærlig talt i Stand til at 
kunne bedømme, om Udsætningen af 
Laksyngel i vore Vande virkelig har 
det forønskede Resultat, og om det 
mulige gode Udfald, som vi tro paa 

- og maa tro paa, staar i det rigtige 
Forhold til den anvendte Bekostning? 
Hvorfra stammer denne beklagelige 
U vished? Visselig for største Delen' 
fra vor utilstrækkelige Kendskab til 
IJaksens Naturhistorie, til Betingel-

. serne for dens Vækst, dens Van
dringer. Knapt nok vide vi noget 
sikkert om, hvor og hvor længe 
Laksen • opholder sig i Havet, og 
hvilken Føde den søger der. Og lige 
saa lidt vi kende til den Fisk, hvor
om vi her tale, lige saa lidt kende 

. vi de Vandes Naturforhold, i hvilke 
den opholder sig. Ere vi maaske i 
Stand til at bedømme den Virkning, 
som smaa Uligheder i de forskellige 
Vande, i disses Varmeforhold, i deres 
kemiske Sammensætning og i deres 
Fødemængde har paa den udsatte 
Yngel? Nej!' Hvor meget bedre er 
ikke I.Jandmanden stillet. Han kender 
nøje de ofte ubetydelige llorskelle 
mellem de forskellige Sædarter og 
de forskellige Slags J ord; han ved, 
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hvorledes han skal behandle dem 
begge, og hvilke der passer til hin
anden, og herpaa beror Sikkerheden 
i hans Udbytte. Men hvorfra stam~ 
mel' denne hans Kendskab? Han 
kan for største DelAn takke den 
videnskabelige Gransknings Anven
delse paa Landbrugets Praksis der
for, og til hans vigtigste Medhjælpere 
høre Plantefysiologi -og Agerdyrk
ningskemi. Og paa lignende Maade 
bliver, naar vi ville og lnaa drive 
Havknltur i Stedet for Rovdrift, vore 
madnyttige Fisks Fysiologi og Fiske~ 
vandenes Kemi uundværlige Hjælpe
midler og nødvendige Betingelser for 
et sikkert Resultat. Saa længe vi 
f. Eks. ikke ved systematiske viden
skabelige Undersøgelser nøjagtig ken
de indtn alle Enkeltheder I.Jaksens 
Naturhistorie, saa længe blive alle 
vore Bestræbelser med Udsætning af 
Laksyngel en Famlen i Blinde. 
Trangen til faste videnskelige Grund
volde for deu kunstige Fiskeavls Drift 
og for Vandets Kultur bliver i Vir
keligheden Aar fol' Aar mere følelig 
og bliver ikke benægtet af nogen, 
der alvorlig sysselsætter sig med disse 
Ting. Her ligger en ny og taknem
melig Arhejdsmark for de større 
Fiskeudklækningsanstalter og fremfor 
alt for de biologiske l!'erskvandssta
tioner, der skulde stille sig som 
Hovedopgave den systematiske Under
søgelse af de madnyttige Fisk. 'Man 
skulde paa videnskabeligt Grundlag 
oprette Fiskeri-Forsøgsstationer, lige
som vi have landøkonomiske Forsøgs
stationer. 

:Men tilbage til Havet! Her drives 
Fiskeriet merestorslaaet, men ogsaa 
meget uforstandigere. Jo mere Hav
fiskeriets . Betydning for J:i'olkenes 
Ernæring tiltager, jo mere paatræn-



gende bliver Trangen til at faa klaret 
visse Spørgsmaal, uden hvis Besva
relse enhver fornuftig Forbedring af 
Fiskemaaderne, vigtige Frednings
bestemmelser og meget andet er 
umuligt. ,leg vil omtale nærmere 
nogle af de vigtigste af disse Spørgs
maal. 

Det vigtigste tyske Fiskeri i N ord
sØen er for Øjeblikket Fiskeriet med 
de store Slæbevod, den, saakaldte 
"Kurre" eller Trawl, især efter Kuller, 
Rødspætter og Pigvar. Dette Fiskeri 
drives (fra Tyskland) af mere end 
300 Sejlkuttere og omtrent 50 Dam
pere og yder langt den største Mængde 
Havfisk til Indlandets Forbrug. Er 
dette overordenligt indbringende Fi
skeri et saadant, der tidlig eller sent 
vil ødelægge Fiskebestanden i N ord
søen, eller er det ikke? I England 
og Skotland, hvor dette Fiskeri har 
et endnu større Omfang end i Tysk
land, har dette Spørgsmaal i lang 
Tid staaet paa Dagsordenen, og der 
gives lige saa mange forskellige Svar 
derpaa, som der er interesserede 
Partier. Men de mest omfangsrige 
Undersøgelser af Kommissioner og 
uend~lige Debatter paa Fiskerimøder 
har bidraget lidet eller intet til Løs
ningen, og dette eF let forstaaligt. 
Thi dette ene simple Spørgsnlaal er 
i Virkeligheden sammensat af et stort 
Antal specielle Spørgsmaal, af hvilke 
de fleste kun kunne blive opklarede 
ved vanskelige og langvarige viden
skabelige Undersøgelser. Det ene 
af disse Bispørgsmaal er, om N ord
søens Beholdning af madnyttige Fisk 
for saa vidt er uudtømmelig, som de 
fangede Fisk erstattes af et vedva
rende nyt Indtræk fra det uendelig 
rige Verdenshav. De fleste praktiske 
l[is~ere _hylder denne meget belejlige 
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Mening. Videnskabens Svar derimod, 
saa vidt et saadant for Øjeblikket 
kan gives, tyder hen paa, at en Ind
vandring af Fisk fra det dybe Ver
denshav i den grunde Nordsø enten 
slet ikke eller kun i meget ringe 
Mængde finder Sted. Er overhovedet 
Verdenshavet sall. rigt paa Liv som 
det er stort? Den beundrende Fan
tasi hefolker gerne de hemmeligheds
fulde endnu saa lidet kendte Hav
dybder med en ufattelig Fylde af 
mangeilaancle Skabninger; men den 
tænksomme, Skridt for Skridt frem
adgaaende Granskning maa kun alt 
for ofte kuldkaste saadanne Anskuel
ser, der mere ere grundede paa Ønsker 
end paa Iagttagelser. I hvert Fald 
har Videnskaben den Pligt, ubekym
ret om den raadende Mening, at gaa 
sin egen rolige Gang; kun da vil 

I 
dens Resultater kunne gavne. 

Endvidere har man klaget over 
. en bestandig mere i øjne faldende 
Aftagen af Fladfiskene i Vesterhavet, 
især Tunge og Rødspætte, og har 
givet dels den ødelæggende Virkning 
af Slæbevoddene i det aabne Hav 
og dels den umaadelige Ødelæggelse 
af Yngelen ved Kysterne Sls:yld her
for. Det lader sig ikke nægte, at 
denne Klage er en af de mest be
grundede af alle, der har Sigte paa 
Fiskemængdens Aftagen i Vesterha
vet. Den gav Anledning til Afhol
delsen af den internationale Kongres 
i London i Juli 1890, paa hvilken 
der drøftedes internationale Fred
ningsbestemmelserfor Fladfisk. Denne 
Konference har næsten intet Resultat 
bragt. Et Medlem (en Englænder) 
fremkom med det Forslag, at Bugten 
mellem Helgoland og Sild skulde 
fredes som internationalt "laaset" 
V and, fordi de vigtigste Ynglesteder 



for Vesterhavets Fisk findes her! 
Som rimeligt var fik dette Forslag 
ikke Flertal for sig, og Kongressen 
sluttede med det eneste forstandige 
Forslag, først at indhente Oplysnin
ger i de enkelte .. Stater, om og i 
hvilket Omfang en skadelig Ødelæg
gelse af Fladfiskene overhovedet finder 
Sted, især i Nærheden af Kysten. 
Jeg har omtalt ovennævnte originale 
ll'orslag for at vise, hvorhen man i 
saa betydningsfulde Spørgsmaal kan 
komme, naar man ej holder sig paa 
videnskabelig Grund. Det er aldeles 
urigtigt, at der findes en eneste stor 
y ngleplads for alle Vesterhavets Fisk, 
Videnskaben siger os meget mere, 
at Vesterhavet bestaar af flere geo
grafisk afgrænsede Underafdelinger, 
af hvilke enhver har sine egne sted
lige Fiskeformer, og at intet er mere 
fejlagtigt end at antage, at de store 
Fiskestimer efter Forgodtbefindende 
vandre fra et Sted til et andet. Her 
raader tvertimod bestemte Regler og 
Love, som det er nødvendigt at kende 
for at give Fredningsbestemmelser. 
Hvor og naar Fiskene leger, hvor 
Yngelen opholder sig, hvorledes de 
enkelte Arter og Stammer vandre i 
Aarets Løb, og endelig om en Over
fiskning finder Sted i Vesterhavet 
eller ej alle disse Spørgsmaal 
løses aldrig paa en Konference, aldrig 
af den praktiske Fisker, de kunne 
kun opklares af den paa naturviden
skabelig Grund arbejdende Gransker. 
Og selv da er Løsningen ikke mulig 
i et zoologisk Laboratorium i Lan.d 
alene, Laboratoriet maa være paa 
Havet, og dets Arbejdere maa ar
bejde lige saa meget i rum Sø om 
Bord paa et sødygtigt Skib som ved 
deres Mikroskopborde i Land. 

N aar Tyskland nu opretter en saa-
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dan Station paa Helgoland, sall, følger 
det kun undre Staters Eksempel. 
Skotland har j en Aarrække havt et 
biologisk Laboratorium i St. Andrews, 
England i Plymouth, Holland i Hel
der. Norge aabner j den nærmeste 
li'remtid et Hav - Laboratoriulll i 
Bergen med Understøttelse af Sta
ten*). 

Sommerfiskeriet for Lemvig
kysten. 

Sommerhavbruget varer fra St.Hans
dag til Mikkelsuag. Hovedfangsten 
er i denne Periode Haj og Knurhane. 
N aar der er rigeligt med Fisk og 
Vejret er godt, kan der gerne tjenes 
gode Penge; Hajen betales med I1/4 
-P/2 Kr. pr. Snes og Knurhanen 
med 3/4-1 Kr. Arbejdet er let og 
behageligt, og selv du ældste Fiskere 
kunne omSommerenkomme paa Toften. 

I denne Sommer lader det ikke 
til at man skal fiske noget af Be-, 
tydning. Det gaal' saa, som det har 
gaaet de sidste Aalinger med Som
merhavbruget: kun ganske faa Hav
ture og med en Fangst af højst 20 
Snese pr. Baad. Sagen er nemlig, 
at Hajen stadig er paa Retur; dens 
.F'orekomst bliver Aar for Aar ringere. 

For en 40-45 Aar tilbage gik 
Hajen i overmaade stor Talrighed 
for denne Kyst. Gamle Fiskere for
tælle, at da gjorde man usædvanlige 
Fangster Haj. N aar det havde staaet 
med Vesten i et Par Dage, kunde 
man gaa ud lidt uden for Revlen og 

"') At Frankrig og de Forenede Stater i 
Nordamerika har hver flere saadanne 
Stationer, at Italien, Østrig, Rnsland, 
Sverige og ogsa.a Danmark har hver 
sit, omtaler Dr. H. ikke. 



tage Baadene fulde, 100-150 Snese. 
Og man kunde blive veu flere Dage 
i Rad, naar man hver Dag lagde 
lidt længere ud. Tilmed var Hajen 
større og fol'trinligpre end nu. Da 
havde Sommerperiouen stor B\:'tvcl
ning. I de sidste Aaringer hm' u;an 
kun· gjort ynkeligel<'angster Huj; 
Vestenstormen kan ikke sætte den 
ind. 

Som det el' gaaet med Hajen, el' 
det gaaet med Silden fol' denne Kyst. 
Blot· for en Menneskealder tilbage 
var Sildefan~sten et lIovedfiskeri; nu 
kan man yderst sjældent gøre ordent
ligt Sildedræt, men maa nøjes med 
om Foraar og Efteraar at tage lidt 
til Æs. . 

Det el' klart, at saadanne Fomn
dringer ere af alvorlig Natur for 
Kystens Fiskere. Her kan hverken 
Taalmodighed eller Erfaring gøre 
godt. Eftersom saaledes Havfiskeriet 
i Sommertiden tager af, ligesom 
Limfjordsfiskeriet og de smaa Ind
vande alt har Fiskere nok til deres 
smaa Rigdomme, saa er det forklar
ligt, at denne Egns talrige og stedse 
voksende Fiskerbefolkning paa denne 
Aarstid maa drives udpaa andre 
Vande. De yngre }'olk ere derfor nu 
dels ude paa Kutterne, dels paa 
Aalefiskeri ved vore øer. Det er kun 
en simpel Kamp for Eksistensen og 
ikke behageligt, især da vore Folk 
næppe .. ere vel sete af disse Pladsers 
Fiskere. Men }'orholdene hel' ere 
aldeles utaalelige og kan end ikke 
give det tørre Brød. Denne For
læggelse af Arbejdsfelt er derfor blot 
et yderligere Bevis paa, hvor upaa
lideligt og lunefuldt vore Vestkyst
fiskeres Erhverver. 

J. Gr. Pinholt. 
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Fiskeriberetninger. 

København, den 15. Allgust 1892. 
Fiskeriet, som paa denne Aarstid 
altid er knapt, har i den forløbne 
Uge kun bragt Københavns Fisketorv 
en Illeget mangelfuld Forsyning, saa 
Priserne ere gaaede op paa alle 
Fiskesorter. Rejer have saaledes om 
Morgenen været betalt med 2 Kl'. 
indtil 2 Kr. 50 Øre pr. Pot. Kroge~ 
fiskeriet efter Aal har givet enkelte 
Fiskere jærnt godt Udbytte i den 
senere Tid, og Krogeaal er i Ugen 
hetalt med 50-60 Øre pr. Pd., men 
det kniber med at skaffe Agn, naar 
Rejerne ere saa dyre. Vodfiskerne 
klage derimod over et vedvarende 
(laarligt Udbytte i denne Sommer. 
~fangelfuld Tilførsel af Rødspætter 
bragte først paa U gen Prisen op til 
6 Kl'. ps. Lpd., og Prisen vedbliver 
at holde sig fordi Tilførsel mangler; 
fra Frederikshavn kommer kun lidt, 
og Fiskeriet ved Albuen, som i Som
mer har ska:ffet Købe~havn en Del 
Tilførsel, er hørt op, da Deltagerne 
fra Nordsjælland ere tagne hjem fol' 
at ruste til Silde- og Aalefiskeriet. 
Sild, som tilførte s meget sparsomt 
ovre fra Svenskesiden, holdt sig til 
Ugens Udgang til Priser af 2 Kr. 
pr. Ol, men Dags Morgen bragte et 
pludseligt Prisfald paa denne Fiske
sort, idet ca. 30 Baade indkom, 
hvoraf nogle med ret pænt Fiskeri, 
hvorefter Priserne gik ned til l Kr. 
pr .. Ol, og Eksportørerne begyndte 
at købe op til Forsendelse til Tysk
land. Af indkomne Baade var største 
Parten svenske, fra Dragør tilførtes 
nogle Kasser pl'. Vogn. 

Af Betydning for Kalvebodfiskeriet 
er en Meddelelse, hvorefter de af en 



Del Fiskere ansøgte Vedtægter for
mentes at ville finde Ministeriets 
Billigelse, til Dels saaledes, som de 
paa et :Møde mre foreslaaede af Ud
valget, Der vil dog, vær~ at af
holde et nyt Møde for at indvælgp 
et Par MedlelJllller for de sydlige 
Sogne til at forstærke l! dv:~lget. 
Forhaahentlig rille vi saa opnaa en 
fOl'eløhig Fredning :tf en DpI af 
Kalvebodstrand. F. 

Frederikshavn, d(m 15. Aug. 1892. 
V Pjl forholdene have vedblivende en 
urolig Karakter, der virker hæm
mende paa alt Fiskeri, Kutterne have 
det meste af Ugen været nødte til 
at forhlive i Havnen. Først i Ugen 
ml' der afsejlet mange ,KutteJ'e til 
Fangstpladserne paa Vestkysten, men 
opkommeude Storm bevirkede, at de 
fleste bleve fordrevne og intet U d
bytte opnaaede, kun 5-6 Kuttf're, 
der forbleve paa Pladserne, holdende 
sig under Sejl til Søs, fik, da Vejret 
en Tid bedagede sig, ret god Fangst 
af Rødspætter, vejem1e fra 18-24 

. Pd. Snesen, betaltn her med fra 3-
31/ 2 Kr. pr. Snes. En Del Ising er 
ligeledes indbragt fra Nordsøen, hrilke 
ere solgte til be>tydeligt højere Priser 
end sædvanlig, ca. 15 Øre pr. Pd. 
Paa Herthas el' df'r særlig fisket af 
de Kuttere, der ikke kunde holde 
sig paa Vestkysten, og i den korte 
Tid, der er fisket, har Udbyttet 
vmret godt, mindre Rødspætter, vej
ende fra 10-13 Pd. Snesen, betalte 
med fra 90 0re-1 Kr. 75 Øre pr. 
Snes; samme Steds fra er' dcr ind
bragt ikke faa Sletvar, betalte her 
lIled ca. 10 Øre pr. Pd. Svenske 
Fiskerbaade have indbragt forskellige 
Partier Makrel, "dørgede" i Far
'vandet saavel øst som vest for Ska
gen, der ere betalte med fra 3-5 
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Kr. pr. Snes og have vejet fra 20 
-25 Pd. Snesen; endnu drives der 
en Del Fiskeri efter Makrel her 
omkriIJg Hamf'n, men de ere for 
det meste af mindrE> Kva.litet end 
de længere ude fangede. Kl. 

Løkken, de.n 5. Aug. 1892. Her 
til Stedet er i .Juli Maane'd indbragt 
5155 Pd. Hummer, hvis Pris har 
varieret fra 65 Øre til l Kr. 15 0re 
Pundet, 1700 Pd. Torsk fra 6-8 
Øre, 58 Pd. Helleflynder a 20 Øre, 
50 Stkr. Makrel iL 25 Øre samt 153'5 
Stkr. Pighaj fra 2-5 Kr. Snesen. 
Fiskeriet har genllemgaaende været 
meget daarligt i den forløbne Maa
ned, i .Juli 1891 var opfisket over 
det dohbelte Antal Hummer, ligele
des har Makrelell næsten ikke vist 
sig her under Kysten, hvorimod den 
i Fjor gav et temmeligt godt U d
hytte. 

Fejø, den 13. Aug. 1892. Reje
fiskeriet maa nu bet.ragtes som op
hørt for i Aar, og har kun for Fi
skerne givet et lille Udbytte. 

Derimod har Aalevodsfiskerne væ
ret tem melig heldige; i de sidste 3 
Ugp!' have flere Baade pr. Døgn 
fisket 70-80 Pd. Aal og Kvaliteten 
faldt noget større end i Juni Maa
ned. Prisen holder sig ved 35 Øre 
Pundet. 

Krogfiskeriet efter Aal drives ikke 
meget~ men enkelte have fisket godt, 
Prisen herpaa er 25 0re Pundet. 

I næste Maaned vil Silde- og 
Torskefiskeriet tage sin Begyndelse, 
og flere ældre Fiskere gør sig Ha.ab 
om et godt Efteraarsfiskeri, hvis 

. Vinden vil holde sig til Nordvest, 
som den har i de sidste 8 Dage. 

R. F. 



Kullerkurve. berg. for 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pr. 100 Stkr., 
haves atter paa Lager. 
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Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
Cor - S41ITllledr.lIIe l A r.l II o r g 1883 .~ 

F H I KølleRhr."R 1888 -
isk og llDlmer. anbefaler .it Udsalg aC .. Ile Snrtor 

LudWI'g Gru" n Fiskekrog,e, saa vel ~ St"~l, :røml 

VILH HOLST'S ' Bom Mesfung, samt Pilke l T1n og , I 18, lIen!'r Wall, Hambnrs, I :Bly, Forsend.s mod Efterkrav, 
Pile plantage og Kurvefabrik. modtagerSendinfter tUForhandlins Conrad Christensen, 

E '77 l d K ,~ d St I Prompte Afregning, Dansk Korre-I St, Strandstræde 41. fifie y ve o 'fin • spoudanc6. Prima Refereneer. KØbenhavn K. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator), 

Telegram-Adresse: Cohrs, Dansk Correspondance, 

M:ek.a:n.isk. Fabrik. 
af Mæt, flættede Liner og Tavser m. m. 

Efter AnskllJfelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæye, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence, Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:_ KØBER:r 

Beediget Fhkeallktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkt5ser, Hamburg.' 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør. Stengade 15, 

(eneste Nætfit.brik i Danxna.o.-k soxn drives ved DalDpkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra. vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0J0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenbavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og TIds
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. . 

Redigeret af cand. mag. B, Posselt. - Trykt hOB Frants Ohri,ttrtu. J[øbellhavn. 



Nr. 34. 25. Avgust. 1892. 

Kedl..e:c::l..sbl.adet udgaar 'hver Tore,lag. Annoncer ,optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold' Dansk Fi8keriforenings Konsulen!. 
Til de l'ILok.s.le FiBkerforeninger.'" - nFiekerskolen"'. 

Fiskeopdrretning ved Berlin. - Ulken. Tegl. 
stens:fisken. - Fiskeriforsøg i Langelandsbælt. 
Mindre Meddelelser. Fiskoriberetninger. Be· 
keudtl/ørel8er. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm· 
gade 2 B Stuen, el' aabcllt fra 9-11. Rctlnk· 
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svannolmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. ÅllnæpJads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk
vandsfiskeri, Hr. Arthur li'eddersen, 
tilbyde Raad og Anvisninger i Spørgs-

'maal vedrørende Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og 
Ophold, naar Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighederne ellers tillade det. 

Til de 

"Lokale Fiskerforeninger !" 

I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 
andet St,vkke: "Dansk Fiskerifor-

enings Bestyrelse skal stedse" vær/;' 
underrettet om, hvem der er~,F{)r;.. 
mand i vedkommende For/;'ningsBe
styrelse, og hvert Halvaar have Med
delelse om dens Medlemstal"' og for 
at Sekretariatet kan vide, hvem ,der 
som Formand er valgbare samt 
hvormange Stemmer de respekti\'e 
Foreninger kunne raade over ved de 
forestaaende Valg til Bestyrelses
raader for Hjørring, Ribe, Randers, 
Odense og Københa.v~ Amt~r ,~nit 
Københavns By, anmodes de~
tive Bestyrelser for de lokale Fjsk~
foreninger, som have sluttet sig til 
"Dansk Fiskeriforening" om inden 
lste Oktober at indsende.til Kontor/;'t 
de· nødvendige Oplysninger i sao. 
Henseende. 

"Fiskerskolen ". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus' i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med hvad der 
er sket i den forløbne Vinter vil 
"Dansk Fiskeriforening" til dette Kur-. 
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sus kunne yde syv unge Fiskere et 
maanedligt 'rilskud pau 27 Kroner 
hver. Udgifter ml oyer denne Sum 
maa vedkomrn.ende selv tilvejebringe, 
idet "Skole-Udvalget" dog skul tilføje, 
at, Afdelingens Elever ifølge Skrivelse 
fra.Indenrigsministeriet af 5. Novbr. 

'1891 ere at anse for Folkehøjskole-
elever, og at de som saadanne an
tagelig maa have Ret til at søge Amts
skoleraadene om StatsUllderstøttelse. 

Andragender om at kOllune i Be
t.ragtning ved FDrdelingen af nævnte 
7 Tilskud, bilagte med Anbefalinger, 
sendes til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stol'mgade 2 B, Køb8nhavn 
K., inden 1. September d. A. 

P. U. V. 
A. W; Bonnesen. 

Fiskeopdrætning ved Berlin. 

Bnrlins Gødningemnd hliVE'I" som 
lJekendt gennem store Pumpestationer 
ført to til tre,Mil ud paa I;andet, 
hvor det, forøgpt med det sædvanlige 
NHuhQrsvalld finder en god Anvendelsp 
i Agerhrugpts Tjpnpste paa "Over
rislingsllw.rkpr". En Del af det op
suges nu af Planterødderne, men 
RestelI synker i Grumlfilll og opsam
les i Drainrør, som atter fører det 
til store Sallllehasinpr. Under Pas
sagen fm .T ordovertladen ned til 
Drainrørene, der ligge i en Dybde 
af 1,2 til 1,5 }\fpter (2 til 21/ 2 Alen), 
hul' GødningpHwdet imidlertid fuld
stændig mistet sin oprindelige Karak
tej', . (h,t er ldu:rt som Kildevand og, 
ligesom dptte, om Sommeren koldert> 
om Vinteren varmere end det almin
delige Overfladevand, - og medens 
det i sin oprindelige Skikkelse selv-

forstaaeligt er aldeles dræbende for 
levende Væsener, viser Drainvandet 
sig tværtimod sOll1en særdt>les gun
stig lje\~eplads for allt>haande Vand
dyr, rigt som det er pau opløste 
ol'g,miske Sub8hwser. 

Efter at det ved nogle Forsøg 
havde vist sig, at Fisk, særlig ogsaa 
Foreller, knnde trives i Samlebassi
nernes Vand, blev der 1889-90 for 
Stadens Regning anlagt 6 mindre 
1/2-1 ;\Ieter dybt> Forsøgsclamme 
med Overflade fra 410-820 D Met('r 
og samlet Fladelllaal pau 3730 D 
Meter, som besattes med Yngel af 
forskellige lakseartedeFisk ogKarper, 

. nlPdens der samtidig anbragtes et 
Antal Vandlopper og lignencli:' Smaa
krehs i hver af Dammene. Disse 
Krebsdyr formerede sig hurtigt i den 
Grad, at cleres uhyre Antal farvede 
Vandet; de vare naturlig en kær
kommen Føde for Fiskeyngelen, som 
ogsaa voksede særdeles godt og som 
fol' Forellernes Vedkommende i N 0-

vemher havde naaet en Længde af 
16 ctm. (ca. 6 Tommer). Den 21. 
Oktoher 1891 leverede Rassinerne 
150 Stkr. 18 l\1rtaneder gamle Forel 
paa ca. 1/ 2 Pd., medens Karperne 
samtidig havde naaet en Vægt af 
henimod l Pd.; af halvaa,rsgamle 
Fisk fremdeles 651 Stkr. ~"'oreller, 

14-1H etm. lange, 886 Stkr. Regn
lmoforeller, 22 ctm. lange og 1551 
Stkr. af to andre Forelfonner, som 
til Dels vare af en forholdsvis mindre 
lwtydelig Størrelse, fordi di:' havde 
len't i en DtU11 med noget mosi:'agtig 
BUlld, i hvis Vand Krehsdyrfaunaen 
havdp udviklet sig mindrp kraftigt. 
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Ulken. 
Af Fisker Niels Olsen, Stadslunde. 

Hvem blandt Piskerne kender ikke 
denne bredpttndede Lllskepeter, der 
indfinder sig som Snyltegæst i alle 
mulige og umulige Piskeredskabel', 
og hvilken Pisker har ikke llla,nge 
Gttnge ønsket denne Pisk hen hvor 
Peberet gror, om ikke til et endnu 
værre Sted. 

I flere at' vore Pjorde, saaledes 
Isefjorden, optræder den ret talrig, 
og i enkelteRedskaber, særligtTorske
garn, som almindeligt sættes pau 
Græshund, fanges Masser åf Ulke, 
som el' til stor Ulempe for de patt
gældende Piskere. Skønt };'iskerne 
jo ikke nære de blideste Pøleiser 
overfor denne Pisk, saa hehandle de 
den alligevel pua en meget forsigtig 
og hensynsfuld Muttde, om det er 
fordi der i Ulkens hele PremtI'æden 
er noget imponerende, der uvillmar
ligt indgyder Respekt, eller det bare 
er saa, at Piskeren søger at hytte 
sit eget Skind, er for Sagens Skyld 
ligegyldigt, Paktulll er ba,re, at Illall 
omgaas den pau en pæn Maade. 

Man behandler den forsigtigt, og 
er mest tilbøjelig til at kaste den 
over Bord igen med det sUlIlme for 
hurtigst lIIuligt at blive dens Selskah 
kvit, hvad efter mit Skøn er urigtigt. 
Det turde være fornuftigt at øde
lægge flest mulig af denne Pisk og 
det af flere Grunde. 

"Tid er Penge" sigel' et gammelt 
Ord, men naar den Tid, som spildes 
med at pille Ulken af de Garn, hvor 
den optræder som Snyltegæst, gøres 
i Penge, saa bliver det en stor aarlig 
Kapital. J a ganske vist, man kan 
bære sig ad paa lignende Vis, som 

en Mand, der for adskillige Aar siden 
drev Fiskeriet som Sport; naal' han 
i sine Plyndergarn fangede en Krabbe 
eller Ulk eller anden Snyltefisk, saa 
gav han sig iklw Tid tH at lede 
Fisken ud. af Gamet, han ~rugte 

silllpl'lhen en Kniv; derved sparede 
han Tid, lllen jeg tror alligevel ikke 
ret mange Piskere ville følge hans 
Eksempel. 

AleIlo deth', at Ulken volder Pi
skerne megen unødig Tidsspilde, . var 
Grund nok til at grave Stridsøksen 
ud og erklære Udryddelseskrig mod 
den, Jllen dpI' er en anden endnu 
negtigere Grund, nei1l1ig det betyde
lige Nederlag, som Ulken volder dels 
mellem afsatte Fishæg og dels mel
lem mi mIre X yttefisk som f, Eks. 
Rejen. 

Ulken el' en uhyre graadig Pisk, 
hvilket vi Piskere, særlig naar vi 
fange den i Rejerul>er, have rig Lej
lighed til at gøre os bekendt med. 
Jeg har saaledes ved at opskære 
Ulke fundet op til 17-18 Rejer i 
en enkelt stoi' Ulk, og disse havde 
den formodentlig :slugt paa en eneste 
N at, da hlot enkelte var halvt for~ . 
døjede lUens den store Part var fuld
stændig fri:ske. Pange yi saaledes' i 
hver Rejeruse 20 store Ulh, hvad 
adskillige Sted('l' godt kan lade sig 
gøre, saa ha ye disse 20 JllUaske i 
Nattens Løb fortæret en Pot Rejer. 
Dette er vel lidt overdrevent. da . ' 

ikke IlYel~ overkommer at fortære 
henved on Snes Rejer, men alligevel 
Skaden el' stor, og vi bør gøre noget. 

Nu. er det jo rimeligt, at Ulken i 
fri Tilstand ikke har I~ejli,ghed til 
at gøre saa rigt Bytte, som naar 
den er heldig nok til at finde ind i 
en Ruse, kvor Rejen er spærret inde, 
og hvor den kan fraadse ret af 



Hjærtens Lyst, men da den er en 
saa stor Lækkermund efter Rejen, 

. tør vi dristig forudsætte, at den altid 
vil faa· fat paa nogle. Men saa 
mellem de afsatte Fiskeæg, hvilken 
Skade kan den ikke for~arsage der, . . 
da disse nok lade være at løbe fra 
den? 

Ulken har meget lidt Værdi, ja 
den kan i Grunden slet ikke betragtes 
som Nytteflsk for Mennesker, skønt 
der rigtignok er Steder, hvor Fiskerne 
have Garn alene til Ulkefangst, de 
allerB~ste Steder kaste Fiskerne den 
bort som ubrugelig, saa af den Grund 
sker der ikke stor Skade om den 
bliver udryddet. 

Jeg tvivler ogsaa meget paa, at 
den har nogen videre Værdi som 
Føde for andre Fisk, da disse nok 
lader sig skræmme af Ulkens skarpe 
Pigge, saa af den Grund behøve vi 

. heller ikke at frede om Ulken. 
Vi er nok ogsaa alle enige om, 

at der slet ikke er Grund til at frede 
den, men naar vi alligevel ved mange 
Lejlighed,~r sparer den, saa- jo 
lad os kun tilstaa vor Svaghed 
er det bare vor egen Magelighed vi 
pleje. Det er saa fristende, naar 
vi f. Eks. . fanger en Masse Ulke i 
vore Ruser, da straks at kaste dem 
ud igen, uden, at have videre Ulej
lighed af dem, men det er alligevel 
forkert, jeg tror ikke, nogen Fisker 
vil tage Ulken i Forsvar, skulle vi da 
ikke være. enige om at ødelægge Best 
mulig af disse Fisk. 

Teglstens-Fisken. 

Nogle amerikanske Fiskeskonnerler, 
som i Sommeren 1879 laa noget Syd 
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for Nantucket, en ø ved Fristaternes 
Atlanterhavskyst N. O. for Long Is
land og N ew-York, fik dels paa 
Trawl *) dels med Haandliner paa 100 
til 125 Favne adskillige Tusind Pd. 
af en Fisk, som var dem ubekendt, 
og som ligeledes viste sig at være 
ny for Videnskaben. Den tilhørte 
Samme Familie som vor Fjæsing men 
naaede en langt betydeligere Størrelse, 
op til 40 Punds V ægt, var pragtfuld 
farvet (" Teglstens-Fisken", the tile 
flsh) og smagte særdeles godt saavel 
kogt som røget og saltet. Den syntes 
saaledes at egne sig for Markedet 
og der blev gjort nogle Undersøgelser 
for at tinde de bedste Fangstpladser, 
hvilke dog, særlig paa Grund af slet 
Vejr, ikke fik nogen Betydning; der 
kom ikke mere af den paa Markedet. 

Saa meldte i lt-faanederne Marts 
og April 1882 forskellige Skibe, som 
kom ind til Philadelphia, Boston og 
New-York, at de paa deres Rejse 
havde truffen Millioner af døde Fisk 
drivende paa Søen over et Areal af 
mange O MiL Skonnerten "Nava
rino" havde saaledes sejlet 150 Sø
mil gennem et Hav, der saavidt øjet 
kunde række var plettet af om
drivende døende og døde Fisk. Efter 
omhyggelige Undersøgelser af Kapt. 
J. W. Colllns maa et Areal af 5000 
-7500 Kvadratmil antages at have 
været bedækket med døde Fisk, hvis 
Antal mindst gik op til en Billion! 
En l!leget stor Del af disse Fisk 
synes efter Beskrivelserne at have 
været" Teglstensfisk" . Der var ingen 
Te,gn til Sygdom, ingen Masseop
træden af Snyltere, og hvad der har 
været Aarsag ti~ dette store Mande-

*) De amerikanske Fiskeres" Trawl" er en 
en halv til tre eng. Mile lang Line med 
Kroge anbragt i faa Fods Mellemrum. 



fald, om vulkanske Udbrud, giftige 
Gasarter, for stærk Varme eller 
Kulde har S~ylden kerfor, ved man 
ikke, men siden den Tid har man 
hverken høt·t eller set noget til the 
tile-6sh til Trods for meget omhyg
gelige og vidtstrakte Undersøgeh,er. 
Skulde den ikke dukke frem senere, 
have vi saaledes ogsaa blandt Fiskene 
et Eksempel paa en Dyrearts totale 
Forsvinden i den historiske Tid, som 
vi kende det mellem Pattedyrene 
(f. Eks. Stellers Søko) Fuglene (f. Eks. 
Dronten og Geirfuglen ). og Kryb
dyrene (f. Eks. Kæmpeskildpadderne 
paa Galapagosøerne); men medens 
man i de andre Tilfælde kan paa
vise Aarsagen til Arternes FOl'svin
den og særlig i Mennesket har en 
af de vigtigste Aarsager til bl. a. 
alle do nævnte Dyreformers Udryd
delse, staar Teglstens6skens For
svinden endnu uden nogen Forklaring. 

Efter Smiths: Rep. 

Fiskeriforsøg 
i Langelandsbælt. 

Af en til den danske Fiskeriin
spektion indenfor Skagen afgiven 
Beretning om et Fiskeri, drevet i 
Langelandsbæltet i Maanederne Juni 
og Juli d. A. hidsættes følgende: 

Fiskeriet dreves af Kvasen "For
søget" af Snekkersten, drægtig 8,90 
Tons, Besætningen var 5 Mand, alle 
Fiskere. 

Til Fiskeriet brugtes desuden 2 
Damjoller, begge velsejlende og godt 
udhalede. 

Af Fangstredskaber havdes med 
paa Turen 110 Rødspættegarn, 1 
Rødspættesnurrevotl, 2 Aalesnurre
vod, 1 "Ulk" samt nogle Haand-
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snører og mindre Redskabt>r, alt med 
Tilbehør af Linegods og øvrig Ud
rustning. 

Fiskeriet dreves særlig efter Rød
spætter og der 6skedes overalt i 
LangelandsbæItet samt i den nærmest 
dertil stødende Del af østersøen. 
Ustadigt Veir, især i den første Del 
af Fisketiden, samt Strømmen og 
den store Masse "Grøde", som denne 
fyldte Garnene med, hindrede og 
besværliggjorde Fiskeriet meget. 

I!'angsten gjordes næsten alene i 
Rødspættegarnene. Snurrevod for
søgtes, men uden Held; Bunden, der 
de fleste Steder var skarp Flint, 
egnede sig ikke for V oddra,gning. 
Paa en Strækning hindrede vældige 
"Skræpper" (Laminarier) ogsaa en ' 
saadan. 

Af Rødspætter solgtes 1503 Snese, 
de udbragtes til iaIt Kr. 1178,90. 
Gennemsnitsvægten var 12 Pd. pr. 
Snes, nogle' faa af Fiskene vejede 1 
Pd. eller derover. Desuden fangedes 
i Garnene omtrent 150 Snese Under
maalsrødspætter, der igen udsattes 
og hen ved 300 Snese salgbare Fisk 
døde i Garnene og især i Kvase
dammen, og bleve for største Delen 
kastede over Bord. Det var i Fiske
riets første Tid, da der manglede 
Afsætning. 

Foruden Rødspætter fandtes i 
Garnene jævnlig smukke Torsk, op 
til 3 Pd. Stykket, hvilke dog ikke 
kunde leve i Dammen mellem Rød-

,spætterne og heller ikke sælges til 
Opkøberne. Desuden forekom en 
Mængde Isinger og nogle Skrubber, 
der alle gaves fri af Mangel paa 
Købere; endvidere en Del Under
maals 'Pigvarrer, der straks gaves 
fri og et Utal af Krabber. 

Aalevod brugtes i den ydre Del 



af Nakskovfjord og flere St(eder uden
for. Fangsten var aldeles uden Be
tydning. 

Med "Ulk" fishd!::s eftm' Rejer 
uden noget nævneværdigt Resultat. 

Haandsnører brugtes flere Steder 
og der syntes overalt at vmre 'ror::;k 
i rigelig Mængde. Kun fordi disse 
ikke kunde finde Afsætning e11 pr 
holdes levende~ hlev dettp Fi::;keri 
ikke drevet videre. Om Eftenutret 
og i isfri Vintre vilde Snm'p- og 
Krogefiskeri i dette Farvand utvivl
somt betale sig. 

Agnmidler synes ikke at nmngle. 
Foruden Sild, som vistnok vilde 
kunne faas, var der Sandorme og 
Heste!'ejer i Overflødighed paa tiere 
Steder og ligesaa den sorte Kutling; 
alle tre udmærket Agn for Torsk; 
Snegle syntes at mangle helt. 

]'iskeriet afbrødes, fordi alle Del
tagerne drive Aalefiskeri om Ef ter
aaret i Øresund og maatte hjem for 
at bringe det dertil hørende store 
Materiel i Orden. Fiskeriets Ud
bytte blev, naar Udgifter til Proviant 
og Kvasens Part fradrages, 150 Kr. 
til hver Deltager, eller 21/2 Kr. pr. 
Dag, Fisketiden varede. N ettoud
byttet har saaledes ikke været stort; 
men man maa erindre, at alle Del
tagerne vare ukendte med Farvand 
og Forhold, at Vejret var blæsende 
og ustadigt og især, at det varede 
noget, inden Handelskvaser fra Kø
benhavn kunde formaas til at tage 
der ned, saa der kunde blive Afsæt
ning for ]'angsten. Da dette skete, 
steg Prisen fra 60 Øre pr. Snes til 
115 Øre; i Fremtiden vil Afsætning 
ikke mangle og saa vil Rødspætte
fiskeriet ogsaa kunne betale sig. 
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Mindre Meddelelser. 

Sjældne Fisk. Der træffps under-
6den, men yderst sjældent, i Katte
gat nogle tlumfiskelignpnde saalmldte 
"Boniter", Fisk Ollltrent afl\fakrelens 
Størrelse og FarVt>. Dens Hjem er 
Middelhavet og de varme Dele af 
Atlanterhavet, men som alle "pela
giske Højsøfisk strpjfe de vidt om og 
naa som sagt undertiden op paa vore 
Breddegrad!:'r. 

Fm drlUske Farvande kendes kun 
en af de tre j Kattegat antrufne 
Arter og det endda kun i et eneste 
Individ som 1878 fangedes ved HUIn
lebæk; af denne Art, der naner en 
Ilængde af ea. 3 Fod og som kendes 
paa nogle bugtede sorte I",ængde
striber iangs Rygsiden kendtes tid
ligere et enkelt Individ fra Malmø 
og fire fra Christianafjord, og nu er 
der fanget en syvende ved Strøm stad. 
Den almindelige, af Søfolk saa vel· 
kendte "Bonit" , som i Størrelse og 
Farve ligner Makrelen, hvorfra den 
let kendes ved 4 mørke Længdebaand 
mod Bugen, er ligeledes fornylig tagen 
i et enkelt Individ ved Bohuslåns 
Kyst, hvor lllan ogsaa tidligere havde 
bemærket et Eksemplar (1873) me
dens et tredie blev fanget 1875 ud 
for Warberg. - Den almindelige 
Bonit er ikke set i danske eller 
norske Farvande. 

Norske Fiskekonserver. Ifølge 
"Deutsche Fischerei .Zeitung" har 
Hr. ]'1'. Backer i Tromsø faaet Be
stilling paa nogie Prøvedunke af 
nedlagt Fisk til ]'laadeintendanturen 
i Kiel og til (len tyske Kejsers Lyst
damper "Kaiseradler". Finder Prøven 
Bifald og viser Konserverne sig 
holdbare paa en længere Rejse, er 



det sandsynligt, at den tyske Marine 
og Hær i større Maal ville blive 
forsynede med denne Vare, særlig 
da Prisen er saa moderat og Lev
netsmidler, der indføres til Brug for 
Hær og Flaade ere toldfri. 

lj'or den tyske Industri er Eftpr
retningen ikkE' absolut glædelig, til
føjer D. F. Z. 

Saltet Aal. En Sag, som man burde 
lægge an l)aa, og som lønner sig ud
mærket, skriver N. F., er Nedsaltning 
af Aal, for hvilke der findes god Af
sætning i Tyskland. Tilberedelsen 
maattp dog være omhyggelig og af
passet efter det herværende Marked. 

Tilberedningen' aJ den· saakaldte 
rimsaltede Aal er denne: 

Aalen skæres lIled et langt Snh 
umiddelbart neden for Hovedet, saa
ledes at dette bliver helt, hvilket .er 
nødvendigt, for at Aalen skal holde 
bedre sammen under Røgningen, hvor
til denne Aal næsten udelukkende 
anvendes. Aa.len renses godt og strø
saltes. Man lader den saa ligge lidt, 
hvorefter den paa ny renses. N u bør 
alt Slim være borte, og Aalen tør 
og ren. Derefter strøsaltes den igen 
og er færdig til a.t sendes. 

Pakkes meget haardt i alm. Silde
tønder. Tolden er 3 Mark pr. 100 Kilo. 

Fiskeriberetninger. 
Frederikshavn, d. 22. Aug. 1892. 

Fiskeriet her i Nærheden har i den 
forløbne Uge, grundet paa det rolige 
Vejr, været godt. Først i Ugen Yare 
største Delen af Kutterne paa Fi
skeri paa Herthas-Flak og havde 
disse ved Ankomsten hertil fra 80 
til 200 Snese pr. Baad. Fisken. vejede 
fra 12-16 Pd. pr. Snes og blev be-
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talt med fm 150 til 200-225 Øre 
pr. Snes. Samme Sted bliver der 
fisket en mindre Del Sletvar, Pigvar, 
Tunge og Skærising og var Prisen: 
Tunge 60~ 65, Sh~tva,r 10-12, Pig
var 4(l-50, Skærising 8-10 Øre pr. 
Pd. Paa V pstkysten, hvor sidst i 
Ugen næsten alle Kutterne gik hen, 
har der været stort Fiskeri. Kutterne 
have næsten alle ha\·t Last derfra, 
ca. 150~250 Snese. Vægten paa 
disse Fisk er 15-18 Pd. pr. Snes 
og betales de her med fra 115~300 
Øre pr. Snes. Som et Bevis paa 
Fiskens Rigdom der (Fiskeriet fore
gaar paa Strækningen fra Hirtshals 
og ned til Højen 2-3 Mil til Søs 
i en Dybde af 20~30 Favne) kan 
anføres, at flere Kuttere har havt 
Træk llled 100-150 Snese en 
enkelt Kutter har saaledes taget 
Last llled 2 Træk. 

Ved Læsø er der i den forløbne 
Uge af 2 il, 3 Kuttere fisket ca. 800 
Snese Rødspætter, som ere betalte 
her IIled 75-80 Øre pr. Snes. 

Ved selve Skagen var der ved 
Ugens Begyndelse stort Fiskeri af 
Rødspætter som vejede 9 a 10 Pd. 
pr. Snes og blev betalt med 65-85 
Øre pr. Snes. Makrelfiskeri har 
der ikke været noget af. Klo 

Rettelse. 
I Slutningsartiklen om Aalegaards

retten j Medlemsbladet Nr. 30 for 
28. Juli d. A. er indløbet følgende 
Trykfejl: 
S. 304 Sp. 1 Lin. 25: ikke, læs: nogensinde. 

- 2 3: er det først, læs: er 
det maaske først. 
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Bekendtgø~elser. 

Kullerkurvel berg. for Dansk Kommissionshus Gatechn samt Garbolinenm, 
100 Pd. Fisk med Is il. for sidstnævnte bedste Conser-

h
70 Kr. ttpr. 100 LStkr.,. ."'isk og Hnmmer. veringsmiddel for Fartøjer 

aves a er paa ager. • " og alt Træværk mod Vejrligets 
VILH HOLST'S LudwIg Grun, Indflydelse anbefales. Priserog . I 78, Nene\' Wall. Hambnrs. • I Brugsanvisning send as paa Forlangende. 

Pileplantage og Kurvefabrik. modtaltcrSendinlter til ForhAn(llinl! Ad Goecker 
Ell l d K l , d S I Prompte Afregning. Dansk Korre-I· , e y ve Q fin t. spondan".. Prima R.feren"e~. Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Altona Fiskeauction . 
..Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

TelpgJ':tm-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:ek:.a::o..isk:. Fabrik:. 
af Næt, Hæftede Liner og Tavser m. m, 

Efter Anskaffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene, Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ X:ØSER~ 

Beediget Fbkeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktiser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneete Nætfabrik i na ... nark SOUl drives ved DlUDpkJ.'EOft) 

leverer efter Bestilling· eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyaulagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr, til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids-· 
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret· af cand. mag. B., POBselt. - Trykt hOl Frant. CAriBttreu. :K.øbenhavn. 



Nr. 35. 1. September. 1892. 

:MeCll.e::c:c.sbla.det ud)lll<lr hvor T()rs'~ag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Side~ Brede; fOl' Btaaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold' Dansk Fi.keriforenings Konsulent. -
Til de "Lokale ~'iBked'oreailtger.·· Om Kal'peavl.
?tlindre }Iedde]elser .... - .Filikeriberetning"el'. H,'
k~mdt~øl·l'Jser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, gt"rm
gade 2 B Stuen. ('I' aub'.~nt fra 9-11. Redak
tøren af J\lpdlemsbladl't tl'æffes ,leHlld"1I i 
Alm. 5-i $vanhol"lhYC'J IO, l. H. 

Modelsamlingen. $:, t. Allna'plad, IO .st. 
u. G., er l1abe" Lørdag og Søndag 11-2, 

Dette Nr. af Medlemsbladet er forsinket 
2 Dage, grundet paa et Uheld ved Trykningen .. 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk
vandsfiskeri, Hr, A.rthur FeddeTsen, 
tilbyde Raad og Anvisnillger i Spørgs
maal vedrørende Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og 
Ophold, naar Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighederne ellers tillade det. 

Til de 

"Lokale Fiskerforeningerl" 

I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 
andet St.vkke: "Dansk Fiskerifor-

enings Bestyrelse skal stedse være 
underrettet om, hvem der er For
mand i vedkommende Forenings Be
styrelse, og hvert Halvaar have ::\Ied
delelsE' om dens ~~[edlemstal" og for 
at Sekretariatot kan vide, hvem der 
som Formand er valgbare samt 
hvormange Stemmer de respekth<e 
Foreninger kunne rande over ved de 
forestaaende Valg til Bestyrelses
raader for Hjørring, Ribe, Randers, 
Odense og Københavns Amter samt 
Køhenhavns By, anmodes de respek
tive Bestyrelser for de lokale Fisker
foreninger, som have sluttet sig til 
. "Da nsk Fiskeriforening" om inden 
lste Oktobet' at indsende til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger saa 
Henseende. 

Om Karpeavl 

Vi meddele her efter det svenske 
Fagskrift "Åkerbruket och Husdjur
skotseIn" et Uddrag i Oversættelse 
af det nye, særdeles interessante 
"Fiskeritidskrift for Finland", som 

,af vore Læsere vistnok vil blive 



skænht ul den Opmærksomhed, det 
vigtige, om end hidtil ult for lidt af 
Almenheden paaagtede Emne for
tjener. 

Hvor langt tilhage . Kl1rpeuvlens 
Fortid i Evropa ga:tr,kl1n ikke Illed 
Sikkerhed afgøres. Hjemmehørende 
i det mellemste og det syd\'estlige 
Asien, Aralsø€lll, det kaspiske og 
sorte Hav med deres Tilløb, har 
Karpen allerede tidlig tildraget sig 
Menneskets Opmærksomhed og er 
bleven Genstand for dets Omsorg. 
Sortehavets Tilløb har utvivlsomt 
været Vuggen for den Karpemængde, 
som nu avles i hele det sydlige og 
lllellellls~e Evropa. ,Man har i det 
mindste Visheu for, at Middelalde
reIlS Lækkermunue, Munkene, alle-
1'('de 1227 avlede Karperved Klostrene, 
og at der i den senere Miudelalder 
eksisterede ret storartede Anstalter 
til Karpeavl i Tyskland. Angu.aende 
den namkundigste og endnu i Dag 
største Anstalt af dette Slags i 
Mellemev1'opu, Fyrst Schwul'zenbergs 
ved \Vittingau i Bøhmen, ved man, 
at den allerede var til i Aaret 1367. 
Nu optnge dens D:uume et Areal af 
owr 6000 Hektarel' (5 Hektarer lig 
!I Tøndp!, Land). Til. Sverl'ig skal 
Karpen, ifølge Nilssoll, rære indført 
A:l.r 1560 og Linne beretter i sin 
"Skållska Resa", at 1749 fandtes 
hemed 40 Damme \'ed Marsvinsholm 
og at disse vure "de fleste og anse-o 
ligste i IJ!mdet." Siden ko~n dog 
Karpea.den i Fod::tld og blev glemt, 
plltpn dette nu val' af Mangel paa 
llltp)'('sse elll'J' fordi Avlingen ikke 
ul'en's rn.tionelt. Først i den seneste 
Tict efter 187!J, el' Karpeavlen atter 
kOIllIlH'll til Ære i det sydlige S.ver
rig, og de helTed vundne Resultater 
uddse, at Karpt'avl kan drives selv 
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under nordligere Bredegrader. Æl'en 
fol' rti have genoptaget Karpeavlen 
i SV('ITig t~lkomnH'r Hr. C. 'Vendt, 
Ejf'l' af Gustafsuorgs Gods nær ved 
Ppl'stnrp;; Stntion i det nordlige 
Slmanl'. Forfatteren af denne Ar
tihl hcsøgte sidste Sommer de 
wendtske Kal'pedamme og vil med
dele 'l'idsskriftets Læsere nogle . af 
sine Indtryk fra disse, for nordiske 
Forhold stOl'artede B'iskeavlsanstalter. 

Hr. 'Vendt havde i sit tyske Fæd
reland gjort sig bekendt med Karpe
avl i alle dennes Detailler og beslut
tede at drive denne Avl efter stor 
Mnalestok og paa systematisk Maade 
paa sin dertil \'el skikkede Ejendom; 
denne val' nemlig allerede af Naturen 
godt udstyret for denne Bedrift. Der 
fandtes en Mængde mindre Søer, som 
let kunde tømmes og utter fyldes 
med Vand, anselige Areale]' af mindl'e 
værdifuld moset og sumpet Jord 
kunde let sættes under Vand og ved 
Vold!'! afpasses til passende Damme, 
og Tilløbet, dels fra· højere belig
gende Kær, dels fra en i Nærheden 
flydendp mindre Aa, ,kunde forsyne 
DamnHme med den fornødne Vttnd
mængde. Det gjaldt saaJedes kun 
om, nt der med Forstand anvendtes 
nogle 'l'Husinder uJ Kroner paa Ord
ningeIl af af Anlæget og, efter hvud 
jeg har hørt,. have Anlægsomkost
ningerne beløhet sig til 50000 Kr. 

l l878 anlagdes de første Damme, 
og 1I:l79 hentedes fra Danmark 
(Sjællrwd) de første Moderkarper. 
Disse rare 16, og dertil kom fra 
samme Sted 10 Hanner. Da Fiskene 
hu\'de leget og Yngelen val' kommet 
saa. ridt, at den kunde tælles, be
fandtes Da.mmene at indeholde 100000 
Karpeunger. Dette 'ral er dog ingen 
Ekspo~ent for Karpens Frugtbarhed. 



I· Rognkornenes Antal hos en ('neste 
Karpe kan regnes i Hundredetusinder, 
hvoraf dog kun en Del blive be
frugtede og opna~t fuld Udrikling. 
Hr. "W endt har saaledes ('t Aar af 
3 Hunner og 6'Hanner erholdt 240000 
Unger, et Tal, som efter Hr. 'Vpndts 
egen Udtalelse dog er. pnestaapnde. 
Sædvanligt erholdes 70-80-100000 
U uger af 2-3 Hunfisk. 

Ditmmene, hvori .Fiskene Yllglp, ere 
oftest ganske smaa, af 1/4 e11p1' 1/2 

indtil nogle faa Tønder La nds Stør
i·else. De maa rære grundpde, fra 
1/2 til højst nogle faa .Fod dyhe, da 
Vandet ellers ikke hliver hurtig nok 
gennemvarmet og Karpen pj gerne 
leger i koldere Vand encl 17 1/ 2 o C. 
Denne Varmegrad opgives af .Max 
v. d. Borne i "Cirkular des deutschen 
.Fischereivereins 1884"; C. Niclas 
siger derimod j sit Værk: "Lehrbuch 
des Teichwirthschaft", at Rognen 
behøver Vand af 221/ 2 o til 25 o C. 
for at udklækkes, og ,Max \'. d. Borne 
i sin, Aar 1891 udkomne "Kurzo 
Anleitung zur .Fischzucht in Teichen", 
ut Rognfiskene slippes ud j Yngle
dammene, naar Vandets Varmegrad 
er 181/ 2 o C. 

En rig Vegetation i Yngledalllmene 
bidrager meget til Karpens Trivsel, 
og blandt denne afsætter den ogsaa 
sin Rogn. Sædvanligt anvender man 
i Legedammen dobbelt saa mange 
Han- som Hunflsk. Ved Gustafsborg 
leger Karpen sædvanligt i Slutningen 
af Maj Maaned, hvad der dog af
hænger af Foraarets tidligere eller 
senere Indtræden, og Yngelen er ud
klækket i Løbet af fra 6-10 Dage, 
undertiden dog senere, om koldt Vejr 
indtræffer i Le~etiden. Det er natur
ligvis af stor Vigtighed for Karpens 
Udvikling, om Foraaret blive~ koldt 
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ellm: mrmt. El' det koldt, vokser 
Yngelen hngsomt og bliver sat til
bage, er Vejl:et deriJll()(1 varmt, kan 
Karpeungerne bed ro føre sig Ftido-. 
em nerne til Nytte og nuuor til en 
større Udvikliu1X i deres første IÆ\'e
aar. Da HI', 'Vendt tror at· have 
iagttaget, at Karpen aldeles .ikke 
tager .Føde til Buar Vandets 
Temperatur er under 9 o O., saa ind
ser man let, hvor stor en Rolle 
Luftens Varmegrad spiller ved Karpe
uden .. 

Dammene, i In'ilke Y ngleflskene, 
sættes fOl' at lt'ge, de saakaldte 
y ngled:llllllH', bør kun mens Legen 
ikke foregaar, være fyldte m.ed 
Vand. N aar dl' ikke bruges, tømmes 
de ud og holdes fuldstændig tørre 
baade Vinter og Sommer. I Tysk
land lader ilian dem endogsaa være 
tørlagte et helt ell~r et Par Aar og 
beSlut!' dem i den Tid med en eller 
anden Sædart. Herved opnaas en 
dobbelt .FOl'del: :!\fecIt'ns Dammen er 
tørlagt, høstps der Sæd i den -
undertiden Bælgfrugtpr - og naar 
den siden sætt{'s under Vand, bidrage 
Resterne af V egeta.tionen paa Bunden 
til at forøge Antallet af de Smaadyr, 
hvoraf Karperne hovedsagelig ernære 
sig. Men Hovedform:wlet med Dam
menes Tørlægning er at udrydde alle 
de Vandim;ektl'T, der ere Rognens 
farligste Fj(mdpr. Desuden udøver 
Tørlægningen ogsan. teil gavnlig Ind
flydel~e paa Æggpne af de Smuadyr 
- især Krebsdyr der tjene K ar
perne til .Fød!', ja disse U d
vikling muliggøres i. flere Tilfælde 
kun pua dennelVfaade, ligesom Vandet 
ogsaa lettere opvarmes i de Damme, 
der have ligget tørre, en Omstæn
dighed, der, som vi have set, er af 
særdeles stor Vigtighed. 
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Yngledammene fyldes med Vand 
umiddelbart førend Ynglefiskene sæt
tes i dem, og IJegen fopegaar saa i 
Reglen i de første 24 Timer. I hver 
Dam sættes 1 Rognfisk og 2 ]\.f ælke
fisk, hvad der efter Max v. d. Borne 
er heusigtsmæssigst; Fiskene have 
forinden Udsætningen været opbeva
rede .i Beholdere, hvert Køn for sig. 
I tyske' Haandbøger, tilraades at 
kalke Yngledammenes Bund forinden 
Vandet fyldes i dem, men denne' 
Fremgangsmaade synes irratiohel, da 
en Mængde' Crustaet'~-Rognkorn der
ved utvivlsomt ødelægges. 

Da en eneste Hunlrarpe hringer 
en saa enorm Masse Yngel til Verden, 
som ovenfor er anført, er det natur
ligt, at ikke al denne Yngel kan 
finde tilstrækkelig Næring i en lille 
Dam af f. Eks. Td. J-'l1llds Stør
relse, saa at den kan udvikle sig 
paa naturlig Maade. Derfor tilruade 
ogsaa erfarne Fiskeavlere, Max v. d. 
Borne og andre, at man allerede 5 
Dage efter at Yngelen Cl' udklækket, 
skal udsætte den i de saakaldte 
Voksedamme (Streckteichen). I en 
Dam paa 3 Hektar, 51/ 2 Td. Land, 
'sættes omtrent 100000 Karpeungel'. 
Efter 4 lige l'S Forløb, naar Y ngeJen 
atter er vokset og Jllan med Sikker
hed kan antage, at det igen begynder 
at knibe med Føden, flyttes Ungerne 
om paa ny, men nu sættes kun 1050 
Fisk ud pr. Hektar. Ere disse Fisk 
blevne en Sommer gamle, distril)\]eres 
de endnu en Gang og nu i Propor
tionen 520 paa en Hektar. Men da 
disse Omflytninger alligevel foraar
sage Fiskeavleren en Del Besvær, 
undertiden særdeles meget endogsalt, 
saa Olnflyttes Yngelen paa Gustafs
borg i Reglen kun en Gang i Juli 
- ligesom Tilfældet er ved de store 

Karpeavlsanstalter ved Wittingau i 
Bøhmen. I Omflytningens Sted fodres 
de da (ved 'Vittingau) med Fiske
mel og andre Fodringsmidler. 

N aturligvis kan man ikke paaregne, 
at alle udklækkede Unger komme til 
at vokse videre og blive til store 
Fisk. Af 100000 paa 3 Hektarer 
udsat, 5 Dage gammel Yngel regnes 
25 pOt. at gaa til Grunde. Af de 
ca. 5 Uger gamle Karper, som ud
sættes efter, :B"'orholdet 1050 paa 1 
Hektar beregner man, at 1000 atter 
kunne illdfangps OlU Efteraaret, og 
de have satt opnaaet en Vægt af 1/4 
Pd. Stykket eller derover. Af disse 
1 Sommer gamle Fisk, der udsættes 
i et Antal af 5::10 pr. Hektar, kan 
IIlan saa næste Efteraar vente at 
have de 500 i Live, der altsaa ere 
2 Somre gamle og nu veje 1-11/ 2 Pd. 

Ligesom Y ngledmumene bør ogsaa 
Voksedttmlllene holdes tørlagte saa 
længe som muligt. 

N aar Karperne ere 2 Somre gamle, 
sættes de i de saakaldte Hoveddam
me, i hvilke de skulle udvikle sig til 
salgbar Størrelse. Dubisch regner 
206 2 Somre gamle Karper paa 1 
H"ktar og erholder næste Efteraar, 
altsaa naar de ere mindre end 21/ 2 

Aar gamle, salgbare Karper af 2 
til 4 Pd.; disse Tal gælde dog kun 
for tyske Forhold. 

Karpen ved Gustafsborg bliver 
først af salgbar Størrels.e det 4de 
Efteraar, men den har da en V ægt 
af 21/ 2-4, adskillige endogsaa 5 il, 

6 Pd. Stundom i uheldige Aaringer 
naa Kal'Perne ikke en Gang i 31/ 2 

Aar en Vægt af 21/ 2 Pd., og man 
maa da holde dem endnu et Aar i 
Dammene. 

Hr. Wendt besætter, i Henhold 
til de Oplysninger, han sidste Som-



· mel' har givet, sine Damme pan, 
følgende Maade: 
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Etaarige E'i!3k 130 til 150 pr. Td. 
Land, .toaarige 100 pr. Td. Land, 
treaal'ige 60-70 pr. Td. Land. Efter 
en Artikel af Dr. Trybom i "Nordisk 
Aarsskrift for Fiskeri" for 1884 skal 
Hr. Wendt i Aaret 1882 have besat 
sine Damme saaledes: Etaarip; Yngel' 
250 pr. Td. Land, toaarig 100 og 
treaarig 48; til 75. Vi se deraf, at 
der udkræves en i flere Aar indsamlet 
Erfaring for at komme til en sikker 
Slutning i Spørgsnmah,t om Dam
menes Besætning. 

Herved spille og Dammenes ('gne 
Naturforhold en vigtig Rolle; V 11l1dets 
og Bundens Beskaffenhed har stor 
Betydning. En Dam, selv om den 
er større, men med Sandbund og 
Kildevn,nd, er naturligvis mindre 
hensigtsmæssig end en med dyndet 
Bund, med rig Vegetation og dermed 
følgende Rigdom paa Crustaceer, 
selvom den sid&te har en ringere 
Størrelse. I det hele har IlIan tid
ligere besat DalllInene meget for 
stærkt, men Resultatet er ogsaa i 
kV:11itativ Henseende blevet derefter. 
E'iskene bleve ganske vist flere i 
Antal, men deres samlede Vægt blev 
noget nær den samme som efter de 
nu fulgte Besætningsprinciper. 

Mindre Meddelelser. 

Den biologiske Station, som i Aar 
ligesom forrige Sommer har havt sin 
PladsiFænøsund,eridenneUge bleven 
bngseret af Kanonbaaden "Haueh" 
til Tl'oense, hvor E'Ol'standeren, Dr. 
phil. Petersen i Efteraaret ·fortsætter 
sine Undersøgelser og Studier over 

Fiskenes og de lasere Havdyrs Bio
logi, og h"or StatiOlwn skal ligge i 
Vinterkvartpr. 

Kutter med Petroleumsmotor. Den 
pu.a et V:el'ft i Bremen hyggpde 
Piskekuttur ,.:\1atadol''' gjorde efter 
D. Fisclwrei-Z. fornylig sin Prow·fart. 
Det pr en tOIlJ:Lstet Kutt"r, hvis 
M :lster, som )lau l'0PIH'n hære Lynaf
ledere, ve'd en praktisk Indretuing 
let kunne lægges ned og atter rejses. 
Skibet lll:1all'l' 60 Fod langs Kølen, 
er 20 Fod bredt og 10 E'o(l dybt; 
Motorpn hal' en Styrke af 10 Heste
kraft og drev ml'd et Petroleulllsfor
hrug i Timen af ;) IJiter Skihet frem 
med 9 Knobs Fart, idet Skruen 
gjorde 300 Omdl'l'jltinger i Minutet. 
Motoren kræver som bekendt ikke 
mere Pasning pml hrud Rorgængeren 
kan yde, hverken l\laskinmester eller 
Fyrbøder ere nødvend~ge; Petroleum 
opbevares i en Tank i ::\faskinrum
met, der kan rUllIme 4 Fade; den 
bliver fyldt p~a ,;.reUlll'm Huller i 
Dækket. Skibet har desuden to 
bekvemme Kahytter, e~ stort Rum 
til pakket Fisk og fire Rum til 20000 
Pd. Is. 

Fartøjet har kostet 40000 Mrk. 
Hjælpeskrue paa Fiskefartøjer. 

For et Aars 'rid siden løb fra Skibs
sbygmester Nicolai Olsens Værft i 
Fredericia en Kutter af Stabelen, 
der blev kaldt ,,·W. Klitgaard" , 
hvorved der var den Særegenhed, at 
den var forsynet med Hjælpeskrue, 
i hvilket Øjemed den havde fane t 
Understøth·lse nJ Staten. Skruen er 
tovinget og anbragt saaledes, at den 
ikke hæmmer Farten naar Skibet er 
under SejL Den har nu vist sig at 
være praktisk og fuldt opfyldende de 
E'orhaahninger, man i Forvejf:':ln næ
rede til Forsøget; navnlig i Aar er 



det tilfulde konstateret, at Hjælpe
skruen kan gør!' stor Nytte saavel 
ved i stille Vejr at kunne bringe 
Fartøjet til Fiskeplads, medeIlS andre 
Kuttere, lier kun have Sejlkraft til 
deres Rnadighed maa bliH~ tilbag", 
som paa selve Fiskeplads('Il vpd at 
flytte Kutteren. Det er notorisk, at 
'V. Klitgaard i Løbet af SOlllmeren 
ved Hjælp af Skruen ofte har været 
paa Fiskeplads førend nogen anden 
Kuttei', og at deu har ga\'Ilpt denne 
Kutters Fiskeri for flere HuncIl'ede 
Kroner. 

Sjældne Fis,k. Fisker C. N. i Ejby 
skriver tilos i Anledning af ror 
N otits i Nr. 34 om Bonitens Fore
komst i vore Farvande, at et Eks
emplar af denne Fisk fangedes den 
30. August i Isefjorden ved Bmms
næsvig ; den var 1 Alen lang og 
havde en Vægt af 9 Pund. 

Hvilken Art Talen her er om, kan 
ikke ses af Meddeleis,en, og vi se os 
derfor opfordrede til at anmode vore 
Læsere om ved given Lejlighed at 
indsende, ,hvad der maatte komme 
dem i Hænde af sjældne Fisk til 
Kontoret, som da vil holde Ind
senderen skadesløs. 

Sejlforholdene i Thyborøn-Kanal 
have ifølge "Mors. AvY i de sidste 
Dage bedret sig betydelig, da Sand
pumperen ,,'ehyborøn" ved ihærdigt 
Arbejde paa Fjordgrunden er kom
met saa vidt, at der nu er 8 Fod 
med daglig Vandstand, saa at Skibe 
med dette Dybgaaende kunne passere 
Kanalen. Da Sejhtdseu paa Thy
borøn Kanal i en Aarrække har 
været besværlig, kostbar og mange 
Gange ufremkommelig, er det glæ
deligt, at Opmudringsmaskinen svarer 
til Forventningerne. 
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Fiskeri beretninger. 

Frederikshavn, dl'n 29. Augo. 1892. 
Vi have i den sidst forløbn0 Uge 
særlig i Begyndelsl'u hu,Yt flere rolige 
og dprfor godp Fh;kedage i Sammen
hæng, men nu er det forbi, Vesten
stormen og den deraf følgende høje 
Søgang har umuliggjort Fiskeriet og 
alle Kutterne hl\\'e maattet søge 
HaYJlen, i Løhet af i Lørd~lgs kom 
<ler saaledes m. 70 Kutten>, ind. 
Saa /l:odt som alle have drevet Fiskeri 
paa VestkysteIl, men det hder des
værre til, at Fiskeriet der er stærkt 
i Aftagend<:'. U dhyttet har langt fra 
været salL rigeligt "om tidligere, en 
Del af Kutterne opgave derfor ogsaa 
cft"r nogen Tids forgæves Fisken 
at fiske der og begave sig til andre 
Fangstpladser. Rødspætter fra Vest
kysten have vejet fra 15-19 Pd. 
Snesen og ere betalte med fra 2 Kr. 
25 0re-2 Kr. 75 Øre pr. Snes. De 
Kuttere, der have TIsket paa Herthas 
Flak, ha\'e derimod havt ret godt 
U tlbytte, og største Parten af det 
her tilførte Kvantum er derfra. 
Fisken har vpjet fra 12-15 Pd. 
Snesen og er betalt med fra l Kr. 
25 0re l Kr. 50 0re pr. Snes. 
N ord for Læsø er der ligeledes fanget 
en Del mindre Rødspætter vejende 
fra 10-13 Pd. Snesen, betalte med 
fra 1 Kr.-l Kr. 60 0re' pr. Snes. 
Fra de forskellige Fangstpladser er 
der indbragt l et betydelige Mængder 
af Ising, ca. 15000 Pd., betalte her 
llled fra 6-12 Øre pr. Pd., ligeledes 
en Del Sletvar, betalt med fra 8-12 
0rø, Pigvar, for smaa 15-25 Øre, 
for større 35-50 Øre pr. Pd., samt 
en ubetydelig Del Tunge. Makrel
tilførselen med svenske Dæksbaade 



· har kun været ringe, der fangedes lidt 
Hummer i Farvandet omkring Læsø 
og her, der bleve betalte med 1 Kr. 
15 øre. Kl. 

Hirtshals og Omegn, d. 27. Aug. 
Fiskeriet har hele Sommeren været 
ligefrem usselt langs Kysten. thi det 
Fishri, der i foregaaende Aar har 
været drevet med Bakker, særlig fra 
Hirtshals, men ogsaa fra Kjul. og 
Uggerby ude' ved Skagbanken og 
vester efter, har givet saa lidt som 
'ingensinde før. At Fisken skulde 
have taget Reisaus kan man dog 
næppe tro, thi de engelske Trawl
dampere have holdt sig over dette 
Strøg i længere Tid, saa det er mulig, 
at disse ubudne Gæster have gjort 
rent Bord, men dertil er jo intet at 
sige, da det er mIen for vort Sø
territorium. 
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Der viste sig pn kort Tid nogle 
Flynder ud for Tversted og Uggerby, 
som Kutterne safl, straks toge fat 
paa at bearbejde, og to Pramme fra 
Hirtshals vare Sall heldige en Dag at 
fange mellem 60~-70 Snese af disse 
Flynder med Snun,pyod, ligesom et 
Par Skagens J olIer ogsaa i faa Dage 
gjorde udmærket Fiskeri, men lige 
saa hurtig som Fisken havde vist sig, 
lige saa hastig forsvandt den, .saa 
det kun var fa~ af Kystbeboerne 
som nøde godt deraf. Hen i .Juni 
Maaned sattes saa Hummertejnerne 
ud og Fiskerne troede paa den Maade 
at faa oprettet, hvad der manglede 
i andet Fiskeri, men med Undtagelse 
af enkelte Dages Fiskeri og for 
enkelte Fiskeres Vedkommende, har 
Hummer ogsaa kun givet ringe For
tjeneste; rigtignok har der været 
bedst Fangst i de sidste Tider, og 
da Sæsonen endnu ikke er forbi, er 
det muligt, at noget af det forsømte 

kan oprettes. En Fisker, der de 
foregaaende Aar har havt ca. 20 Kr. 
pr. Tejne, . har ilAar til Dato kun 
havt 10 Kr. Prisen pr. Pd. Hum
mer var ca. 70 Øre, men vedblev 
at stige indtil den kulminerede i 135 
Øre; nu er den gaaet ned i disse 
Dage til 100 øre. L. 

Sallerup, den 28de August 1892. 
Fisket'iet har i indeværende Maaned 
givet et tarveligt Udbytte; men her 
er da heller ikke mange, der driver 
det i denne Tid, da en stor Del 
tager Høstarbejde. Enkelte Baade 
fiske endnu med Aalekroge, hvormed 
Fangsten har været 30 a 35 Pd. Aal 
pr. Nat for 2 Mand. Rusefiskeriet 
er saa usselt som det kan blive; 
'forsken, der før har forekommet her 
i Mæn[.!;de, er rent udebleven de sidste 
AnI'. Her har været lidt Geddefiskeri 
de sidste 4 Aar, men det lader nu 
ogsaa som det skal ophøre. Da 
Gedderne begyndte at vise sig for 4 
Aar siden, vare de meget smaa, kun 
li2 il. 1 Pd. pr. Stk.; men paa et 
Par Aar havde vi en god Gedde
bestand fra 11i2 til 3 Pd. pr. Stk. 
Nu er imidlertid de fleste af de 
Gedder, man ser, knapt 12 Tommer 
la,nge. 

Drivvodsfiskel'iet har givet et ret 
godt Udbytte med Aal og Rejer, 
særlig da Rejerne i indeværende 
Maaned ha.r staaet i høj Pris, ca. 
2 Kr. pr. Pot. 

Her er udsat en Del Aalernser, 
men Blankaalen har endnu ikke be
gypdt at indfinde sig, Vejret har 
ogsaa været for varmt til dette Fi-
skeri. . N. 
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Bekendtgørelser. 

:'Kunerkur,~e, hel·g. fo: 
]00 P,l. ]h~k ",ed 18 R 

70 Kr. pl'. 100 8th., 
haycs atter' p>la I.l1I.ger. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
for Søl'fmedaill~ i A a I bl! J' Ir 18Y~ ol! 

i Kø benha'fll 188~ -
.'isk og Hunen.er. ,ml,.fuler sit UUAaJIl Ilf alle ""rI." 
Ludwl'g Gru" n .Fiskekr"g.e, oau vel ~ 8t"~I •• I.,,·u 

VILH HOLST'S ' som :Messmg, samt ]J1IkE! l Tfn IJ~ , . I 78 N~llPr W"U Hamhurg. I Bly. Forsendes mod JoJfterkrav. 

Pileplantage og Kurvefabrik. mOdt,,;.r Sendin~e; til ForhnndlinR Conrad Christensen . . ' I Prompte Afrcf.l:nillg. Dausk Korre~ I Ht. Strsndstræde 41. 
Ellely '"ed KQh/f"d St. .pond.lIca. Prima Referencer. Køhenhavn K. 

Altona Fiskea uction .. 
• Johann CoJlrs (beediget Auctionator). 

'l'p!P!!:l':l Jll- A (ln~sse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:ekaIlisk Fabrik 
af Næt, Hæftede Liller og Tavliier m. m. 

Efter AnsbJfelsen 1I.f nyeste mekaniske Nætmaskiner af'Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat en.l de tidligere Dampvæve, ero vi i Stand til 1I.t tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere elld enhver Kunkurrence. Ingen Bødninger i Nætteno. Fortrinligste 
Gal'nsortel'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:_ KØSER:J 

Beediget Fiskeanktionator. 
Telegr,un-Aclresse: Laxk(j:;;er, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør. Stengade 15, 

(eneste Nætt'a.brik 1 Danm ... rk som drives ved D ... rnpk ..... f't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 0/o under sædvanlige Priser. Bomttldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

'F'rantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Le.jlia-he4s
Hanlte i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. B. P08selt. - Trykt hOB Frantz Clwisttreu, København. 



Nr. 36. 8. September. 1892. 

Med.l.e:c::l.sb1e.det; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Xndhold: ForSælhnndeskytter. - Den biologiske 
Station paa Helgoland. Om Karpeavl. Mindre 
Meddelelser. Opraab til Fr.kere. - Fiskeriberet-
ninger. Bekendtgørelser. 

"DanSk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak. 
tøren -af Medlemsbladet træffes clesuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

For Sælhunde skytter. 

Da· Krigsministeriet har stillet 
nogle Rifler med tilhørende Ammuni
tion til Foreningens Disposition, vil 
et begrænset Antal kunne uddeles 
til eventuelle Liebhavere for en Pris 
af 15 Kr. pr. Riffel og 4 Kr. for 100 
Stkr. skarpe Patroner. Ansøgninger 
om at komme i Betragtning ved Ud
delingen indsendes snarest til For
eningensKontor med vedlagte Attester 
for, at vedkommende er en øvet Sæl
hundeskytte og Henvisninger til mulige 
Resultater af J agten (f. Eks af For
eningen præmierede Sæl hoveder og 
Sælhaler). 

Den biologiske Station paa 
Helgoland. 

Af Kaptajn i Flaaden C. F. Drechsel. 

Blandt de I<'oranstaltninger, som 
træffes j de forskellige Lande til 
Fordel for Fiskerierne, indtager Op
rettelsen af en biologisk Station paa 
Helgoland en fremragende Plads, ikke 
alene paa Grund af dette Punkts 
heldige Beliggenhed for de Under
søgelser, der skulle foretages, men 
ogStLa fordi der i Tyskland findes de 
fornødne Kræfter og Midler til at 
gennemføre de omfattende Arbejder, 
som komme til at foreligge. 

Forstanderen for denne Station, 
Dr. Heincke, har i et interessant 
Foredrag, afholdt ved Deutscher 
Fischerei Vereins Generalforsamling 
i Marts d. A. og gengivet i Uddrag 

- i Medlemsbladets Nr. 33, skildret 
denne Stations Indretning og Betyd
ning, og det fremgaar heraf, at For
maalet for Arbejderne paa Fiskeri
omraadet er at udfinde et videnska
beligt Grundla1; for Driften af Hav
fiskeriet ved Undersøgelse af Fiskenes 
Ernæring og Forplantning, deres Ud-
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vikling, Ynglepladser' og Vn,ndringer 
lU'. nl., Illed andre Ord at gøre Viden
skaben nyttig for FiskeriernE' paa 
samme ·Maade, som den E'l~ hlevet 
det for .r ordhiuget. 

Man kan selvfølgelig kun. llled 
Glæde bifalde et saa smukt Program 
som dette og slutt~ til Dr. Hein
ckes Udtalelser om den Nytte, viden
skabelige Undersøgelser i visse Ret
ninger kunne gøre for Fiskerierne. 
Saa godt som alle evropæiske Stater, 
hvor Fiskeriet spiller nogen Rolle, 
saa v~l som AmE'rika, have ogsaa i 
Gerningen vist Anerkendelsen af 
Videnskabens BE'tydning for Fiske
rierne ypd Oprettelsf'n af biologiske 
Stationer, og Nytten hf'raf er ikke 
mindst fremtrædende for et Land 
som Danmark, der ved sin særegne 
Farmndsbeskaffenhed frem byder saa 
mange gunstige Betingelser for slige 
Undersøgelser. . 

Naar det imidlertid ved Oprettelsen 
af den biologiske Station paa Helgo
land er bleven stærkt fremhævet af 
Dr. Heincke, at man tilsigter ved 
videnskabelige Undersøgelser at frem
hjælpe li'iskf'rierne i det aabne Hav, 
særligt 'l'unge- og Rl1dspætb ·fiskerierne 
i Nordsøen, saa turde det være af 
Interesse at drøfte )lulighE'den heraf 
lidt nærmE're. 

Det vil erimh'es, at der endnu for 
en halv SnE's Aar siden fandtes 
Overflod af Fladfisk i Nordsøen og 
Kattegat, og at Fiskerierne i de 
fleste Nordsøstater indtil da havde. 
taget et meget betydeligt Opsving 
ved Indfør(;'lsen af 'rrawl, Kurre og 

'Snurrevod. ~lan begyndte imidlertid 
allerpde den Gang at blive betænkelig 
ved dette radikalt drevne Fiskeri og 
at tænke pall. at modvirke det ved 
Oprettelsen af fredende Foranstalt-

ninger. I England nedsattes i 1883 
en KOlllmission, den saakaldte store 
'l'rawllwlllmission, under Forsæde af 
Earl of Dalhousie fol' at undersøge 
S}lørgsmualet om Trawlens Skade
lighed orel fol' Fiskebestanden, og 
denn~ kom, støttet pau Udtalelser 
fra dt' videnskabelige Medlemmer af 
Kornmissionell, til det Resultat, at 
man ikke burde lægge Trawlfiskeriet 
i aaben Sø Hindringer i Vejell, da 
der forelaa for ringe Kendskab til 
Betingelserne for Piskeli"et til der
paa fLt bJggelovgivendeBestemmelser, 
og ]\f pnnpskets Indgriben i Fiskeriet 
(ksudell ansaas uden Betydning for 
Fiskebestandens Vedligeholdelse i det 
aahlle Hav. Siden den Tid er Fiske
riet ved Indførelse af Damptrawlel'e 
og Dampspil til Snurrevoddets 111d
h,\ling drevet endnu stærkere, og 
Fiskemængden er taget af Aar for 
Aar, indtil den nu er saa ringe, at 
Fiskeriet kun giver et meget tarve
ligt Udbytte. 

Dr. Heincke spørger, om den l\faade 
hvorpaa Nordsøfiskeriet nu drives, 
vil ende med at ødelægge Fiskebe
standen. I England og Holland, siger 
han, gives der lige saa mange for
skellige Sval' derpaa som der er 
interesserede Partier. 

I dette sidste tro vi Dr. Heincke 
tager feil. Det er i England almin
deligt anerkendt, a,t Mængden og 
Størn·lsen af Fladnsl{ er taget be
tyde ligt af i Nordsøen, og det. bedste 
Bevis herfor er, at man har været 
nødt til paa Grund af Mangel pua 
];-'isk at søge langt bortliggende Fiske
pladser for at skaffe noget Udbytte 
af Fiskeriet. Betegnende for Stem~ 
ningen er det ogsaa, .u,t det er fra 
de i Sagen mest interesserede Parter, 
Fiskerne og Rhederne, at Kravet 
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om i ndskrænkende Bestemmelser for 
Nordsøfiskeriet kommer. De cre 
gennemgaaende enige om, n t Fiske
riernes Nedgang staminer. fra og har 
fulgt Skridt med Tilvæksten i Far
tøjernes og Redskabernes Antal og 
Størrelse, og ønske, a t der træffes 
enkelte simple og praktisk gt>nnem
førlige Forholdsregl('l' til Hindring 
af det radikale Fiskeri, SOllI nu drivps. 
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Kravet om Fredning for Havfiske
rierne er i det Hele af ældre Dato 
end Dr. Heincke men<.'r, nllal' han 
siger, at mali først nu begynder at 
fan øjnene op' for det, men der finder 
det mærkelige Sted, at de Udtalelser 
der faldt, den Gang da Spørgsmaalet 
om Fredning først kom op, og som 
vare Aarsag til, at del' intet fore
toges mod de stærkt fiskende Red-. 
skaber, ere ganske de samme som 
de, der nu fremsættes af Dr. Heinekp: 
Man kender for lidt til ]'iskenes 
Naturhistorie, Liv og Vandringer til 
at kunne træffe fredendE' BestelIunel
ser. Fredningsspørgsmaalet er, siges 
der, sammensat af et stort Antal 
Spørgsmaal, af hvilke de Heste kun 
kunne blive opklarede ved aa.relange 
videnskabelige Undersøgelser. 

I mere end et Decennium ere disse 
Ytringer uafladeligt hlevell gentagne, 
og adskillige Undersøgelsesstationer 
ere grundede Verden rundt paa Basis 
af dem. Man fristes imidlertid til 
at spørge: H vornaar kan der være 
Udsigt til at komme saa vidt, at 
man lmn fremlægge blot et enkelt 
Resultat, hvorpaa man kan grunde 
noget bestemt om Fredning i det 
aahne Hay? . Skulle Yi nemlig om 
10 Aar staa ligesaa uvidende, som yi 
efter Dr. Heinckes Mening staa nu . 
over for de Spørg~maal, som vi alt 
have stillet for 10 Aar siden, saa 

er enIn:er .E'r(·driing hau.bløs og U ndet'
søgeIser ufornødne, thi R.esultatt·t af 
IO Aars fortsat Trawl- og Snurre
yodsfiskeri i N ol'dsøen og Kattegat 
kan pau Forhaand siges at blive 
det, at der til den Tid ikke findps 
nogen \'lTkelig Bestand af sælgeyær
dige Fladti~k i disse Farvande. ]~ot' 

KattE'gattE's Vedkollllllende PI' dette 
l\fttal allered i) naupt. 

Men Sagen er, at Kendskabet til 
mangn nf de Forhold, Dr. Heincke 
omtalE>r, i Virkeligheden ikke er saa 
nødYl'ndigt for en fornuftig Fredning 
af H~l\'tiskeriprne) som det menes, 
thi Gennemførelsen af de Foranstalt
lli n gPl', der skulle hygges paa de 
ridenskaheligf' Ulldersøgelsp.r, er ikke 
mulig. i Praksis, og derved Illiste de 
deres væsentligste Betydning for Fi
skeriet i det nabne Hav. Viden
skalwlige Undersøgelser kunne have 
Betydning for Fiskerierne i de luk
kede Vande eller i det hele indenfor 
de søterritorialf' Gramser, hvor hvert 
Land kan lO~'giye for sig, mell i det 
.aabne Hav ere Forholdene for store 
og nhf'regnelige til at de kunne 
tænkes indordnede under bestemte 
detaiUerede LOYl'egler. Thj sæt at 
man f. Eks. ved Undersøgelser fandt 
ud af, at Farvandene ved Horns Rev 
burde fredes af Hensyn til Yngelen, 
vilde man da have nogensomhelst 
Udsigt til at gennemføre en saadan 
Foranstaltning i Praksis? Vilde 
Tyskland da stanse det store Kurre
fiskeri, som dri\'f's der af et hetydeligt 
Antal tyske Fiskere? Eller sæt at 
man fandt, at Doggers Bank hurde 
fredes. Hyorledes skulde man da 
kunne overholde en saadan Forholds-, 
regel? Hvem vil forebygge, at ikke 
Damptrawlere fare hver Nat over 
Doggers Bank trods Lovens Bestem-



melser? Hvem garanterer endeligt 
for, at der, naar omsider de aa,re
lange videnskabelige Undersøgelser 
ere endte, da er Mulighed foi- at 
opnaa Enighed om slige detaIllerede 
Bestemmelser, og naar kun en enkelt 
Magt sætter sig derimod, er der jo 
ikke Tale om Gennemførelsen deraf. 

Nej, de Undersøgelser, der paa 
denne Maade udføres paa Konto af 
Fiskeriets Fremme, kunne have den 
største Interesse for Videnskaben, 
men for Fiskerierne have de kun 
liden eller ringe praktisk Værd. 
Skal der træffes den Slags Foran
staltninger, som Dr. Heincke til
sigter, saa illl1atte det være sket 
straks, da de stærkt fiskende Red
skaber indførtes. Senere, naar der 
ved dem er udviklet en stor og kost
bar Bedrift, er der m. H. t. Fred
ningsforanstaltninger ikke stort at 
udrette udover ganske simple For
holdsregler. Hertil hører formentlig 
det fra engelsk Side foreslaaede FOT
bt~d mod Ilandbringelse af Under
n~aalsfisk. Et saadant· Forbud vil 
kunne gennemføres i Praksis og kon- . 
trolleres hedre end noget andet, og 
det vil paa naturlig },Iaade etablere 
Fredning af de Pladser, hvor de 
mindre Fisk opholde sig, thi naar 
de ikke kunne gøres til Genstand 
for Salg, vil ingen finde sin Fordel 
ved at fiske dem. 

. Dr. Heincke omtaler, at en Kon
ference har ,'æret samml'nkaldt i 
London 1890 for at drøfte dette 
Spørgsni~al, men siger, at der saa 
godt som intet Resultat kom heraf. 
Man man. imidlertid her erindre, at 
denne Konference ingenlunde var 
sammenkaldt for at tage Beslutnin
ger, og at ingen af de Delegerede 
mødte med Fuldmagt dertil. De 

mødte ganske simpelt for, at man 
ved deres Udtalelser kunde erfare, 
hvorvidt der var Stemning for at 
indføre et Forbud mod Ilandbringelse 
af umoden Fisk, og Resultatet heraf 
var, at alle udtalte Ønskeligheden 
af et saadant Forbuds Gennemførelse 
for Fiskeriet i Nordsøen, men at 
man forinden ønskede foretaget i 
hvert Land en Undersøgelse af det 
Omfang, i hvilken Ødelæggelse af 

. umoden Fisk findel' Sted i de for
skellige Lande samt en Redegørelse 
for de ::\Iaal, man vilde sætte. 

Vilde de forskellige Nordsømagter 
handle j Overensstemmelse hermed 
og derefter enes om at geIlllemføre 
en fælles Bestemmelse om Forbud 
mod Ilandbringelse af Undermaals
fisk, saa vilde der derved sikkert 
være vundet betydeligt, i ethvert Til
fælde alt, hvad der overhovedet kan 
være Udsigt til at 'vinde for Fiske1'iet 
for dette Omraade. 

Om ·Karpea vI. 
(Slutning.) 

Foruden de allerede nævnte Dam
me maa vi endnu omtale en særlig 
Slags af saadanne: Overvintringsdam
mene. Disse maa fremfor alt være 
tilstrækkelig dybe, mindst 7 Fod, 
samt have genneml'indende Vand, 
godt udsat for JÆften. Kildevand, 
der ikke er altfor iltfattigt, egner sig 
særdeles godt dertil, da det ikke let 
fryser til, selv i koldere Vintre. Er 
Vinteren mild, kunneKarpeme ganske 
vist trives godt i ganske grundede 
Damme, men i en stræng Vinter 
bundfryser let en saadan Dam og 
Fiskene ere da uden Redning for-
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tabte; Hr. Wendt udtalte, at han 
havde gjort bitre Erfaringer i saa· 
Henseende. 
• Alle Dammes Bund maa være for
synede med Grøfter, der løbe sam
men i Dammens dybeste Del. Her 
samles saa ved Dammens Udtømning 
alle Fiskene, som da med Lethed 
kunne tages. Den salgbare Fisk 
forvares i store af Tremmer forar
bejdede Hyttefade, som nedsænkes i 
stærkt rindende, klart Vand og i 
hvilke Fisken maa blive til den sæ~ges. 

Da Karpen fra sent paa Ef ter
aaret til tidligt om Foraaret og hele 
Vinteren igennem ingen Næring tager 
til sig, har man søgt at forøg~ dens 
V ækst om Sommeren ved at fodre 
den. Ved de store Avlsanstalter i 
Wittingau har man saaledes formaaet 
i 1890 at forhøJe <len aarlige Pro
duktion fra 3800 til 5700 Centner. 

Ogsaa Hr. 'Vendt har gjort 'Forsøg 
med at fodre Karperne. Han ind
rettede i den Hensigt særskilte Smaa
damme og fodrede Fiskene i hver 
Dam med sit Slags Foder for at se, 
hvorledes de forskellige Fodrings
emner virkede. Resultatet blev, at 
Fodring med kogte Ærter, Mask og 
KartoHer betaler sig, men Hr. 'Vendt 
har dog for Tiden opgivet alle Fod
ringsplaner. 

I Sommeren 1891 havde Hr.Wendt 
55 Karpedamme (i 1884 efter Dr. 
Trybom 64) af tilsammen omtrent 
900 Tdr. Lands Størrelse; nogle vare 
paa 20, andre 50 og 80 Tdr. Land; 
nogle gjorde mere Indtryk af at være 
Søer med Damme. Den største, af 
dem, hvori der for Tiden fandtes 
10000 Karper" der vare bestemte til 
Salg om Efteraaret" var saaledes ~n 
ret respektabel Sø med Holme og 
Vige; der medgik 2 iL 3 Timer for 

at promenere omkring den. Disse 
store Damme ere blcvne til pa,a den 
Maade, at en eller ofte flere Smaasøer 
ved Opdæmninger ha re faaet Lov til 
at Hyde over og ud paa de omgirende 
lavtl~gende Enge. Og dog el'e disse 
i N orden enestau('llde Karppdamme 
Pygmæer j S~tl1ll1l !'nligning med de 
store Damme ved 'V ittingau, af hvilke 
den største indtager et Areal af 
720 i /2 Hektar, eller omtrent 1297 
Tdr. Land. 

Dammenps Størrelse ved Gustafs
borg varierer dog meget til de for
skellige 'fider. l Sommeren 1891 
vare de, som Følgl; af den stadige 
Rpgn, O\'erfyldte og bredte si~ stærkt 
ud til Siderne, i ton'l' Somre skrumpe 
de mere sanuuen og Arealet for
mindskes betydeligt. 

Næsten alle de Karper, som pro
duceres ved Gust.afsborg, bringes til 
Tyskland (Berlin og Hamborg) og 
sælges der. En ringe Del gaar til 
Stockholm, Københa \'il og de skaanske 
Byer. De transporteres i store, ud
vandede Petl'oleumsj,ønder og skal, 
betinge en Pris af 1 Kr. 50 a 1 Kr. 
60 Øre pr. Kilo (15-80 Øre pr. Pd.). 
Hr. vVendt angav sin aarlige Pro
duktion til paa det nærmeste 20000 
Kilo (40000 Pd.) og man kan sa!t
ledes se, at om der end ,er sat store 
Beløb ind i Bedriften som Anlægsom
kostninger, saa forrente disse sig 
godt. Desuden bør der tages Hensyn 
til, at kun mere værdiløs, moset og 
sumpet .Jord er taget i Brug til An
læget, alene rent undtagelsesvis er. 
god Jord anvendt dertil. 

Ved Landbrugsmødet i Gøthebol'g 
i Sommeren 1891 udstillede Hr. 'Vendt 
en Samling af Karper af forskellig 
Alder fra Aarsyngel til 10 Aar gamle, 
og denne Samling tilkendtes Udstil-
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lingens Ærespræmie. Hr. ,Vendt 
sælger om Efterauret, naal' Dammene 
tømmes, Aursyngel for 10 Kr. pl'. 
100 Stkr. Der er solgt Yngel til 
forskellige Steder i Sverrig; kun fra 
et Sted foreligger en Beretning, men 
denne viser, at Karpeavl ku,n lykkes . 
endog Norden for Skaane og kun 
der drives med ret gode Resultater. 
Beretningen er fra Hr. H. Tiberg i 
'Vermeland. 

Mindre Meddelelser. 

Nybygget Fiskekutter. Fredagen 
den 26. i forrige Maaned løb en ny
bygget .Fi~kekutter uf Stabelen fra 
Hr. Skibsbygmester Nicolai Olsens 
V ærft her. Kutteren har faaetNuvnet 
"Energi", er 40 Tons drægtig lllaalt 
efter Regel II og er bygget for et 
Interessentskabs Regning med Fiske
eksportør P. M. Asp som bestyrende 
Rheder. Kutteren koster fuldt ud
rustet efter Nutidens Fordringer med 
Dampspil og Fiskeredskaber 14500 
Kroner og er en smuk og værdifuld 
Forøgelse af vor" Fiskerfiaade. 

Opfordring til Fiskere. 

Fisker A. Sigvardtsen, Sandby pr. 
Nakskov, har tilskrevet os følgende, 
som vi paa hans Opfordring lader 
gaa videre ,til I,andets Fiskere: 

Efter at have erhvervet mig 5 A:.rs 
Patent paa et Apparat til Sælhunde
fangst, henvender jeg mig til 'mine 
Kolleger med Opfordring til ved 
Stene og Skær, som søges af' Sæl
hunde, at anbringe paa Havbunden 

saadanne Ting som: en som Ha v
bunden malet Trækasse, af Form 
som en almindelig Fiskekasse, en 
.l ernstang, lIoget brugt Fiskegarn og 
Linpgods, for at gøre Sælen fortrolig 
med den Slags Ting; saa at Appa
ratet senere lettere kan anbringes 
uden at skræmllle dem bort. - Det 
bemærkes, at App<tratet vil kunne 
anv!i'ndes ogsaa til andet Vildt, der 
kommer paa Stenene. 

- ... _._--._-_ •... ~-- -"---... - ..... 

Fiskeri beretninger. 

Frederikshavn, d. 3. Septhr. 1892. 
V ojrliget er vedblivende ustadigt, det 
er lidt vel tidligt Efteraaretmelder 
sig, i de sidste Dage have vi havt 
Storm og Regn hver enest(\ Dag, 
hvad der naturligvis virker meget 
hæmmende paa Jj'iskeriet. Først i 
Ugen vare en stor Del Kuttere paa 
Vestkysten, men det var de færreste 
der opnaaede nogen Fangst af Be
tydning der, ,enkelte havde dog god 
Fangst, ca. 100 Snese Rødspætter 
og derov!i'r pr. Kutter, Fisk vejende 
fra 16-18 Pd. Snesen, betalte her 
med fra 2 Kr. 25 Øre-2 Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Paa Herthas Flak sydost 
for Skagen har Fiskeriet været jævnt 
godt, Rødspætter vejende fra 12-14 
Pd. Snesen, betalte her med fra 1 Kr. 
35 0re-2 Kr. 15 Øre pr. Snes, 

. ligeledes er der fisket en Del mindre 
Rødspætter nord for IJæsø, vejende 
fra 10-12 Pd. Snesen, betalte med 
fra l Kr.-l Kr. 60 Øre pl'. Snes. 
En enkelt Kutter har gjort godt 
Fiskeri uuder den svenske Kyst af 
Rødspætter af stor og god Kvalitet, 
vejende ca. 30 Pd. Snesen, betalte 
med 41/ 2 Kr. pr. Snes. En Del 



Krøynsk er indbragt fra de forskel
lige Fangstpladser, men som oftest 
i daarlig Tilstand paa Grund af for 
lang Tids Ophold paa Søen, Der er 
forøuigt i denne Tid kun meget 
daarlige Priser paa Krøynsk; Ham
borger Markedet er for Tiden ullluligt, 
da der ikke derfra maa eksporteres 
paa Grund af Kole!'aen. Til Sverrig 
afsættes der ofte større Partier, men 
Dampskibsfarten paa Gøtehorg er 
ophørt paa Grund af den fordrede 
Karantæne og nu lukker, Norge og
saa, hvad der i ikke ringe Grad vil 
gaa ud over vore Kvaseskippere, der 
i Ohristiania ofte' har havt et godt 
Afsætningssted for deres Fisk. Som 
man ser, mindre glædelige Udsigter, 
som dog forhaahentlig smu't vil blive 
lysere; naar Koll'raspøgelset kun 
vHde forsvinde, fan vi nok snart frit 
Farvand igen. KI. 

Fiskeriet i Ulfsund. Vodn'skeriet 
har i den førstE' Halvdel af Juli 
1\laaned været meget smaat saavel 
med Drivvod som H:tandvod, endog
saa saa ringe, at flere Baade er 
kommen ind med kun en Snes Aal 
og derunder paa en Nat; man kunde 
jo fristes t.il at give den ærede Med
deler fra København Ret, som skrive~ 
i Medlemsbladet Kr. 30, at Aale
nskeriet nærmer sig Opnskning. Men 
da vi naaede hen paa Midten af 
l\Iaaneden og nk rigtig Sommervarme, 
bedrede Aalenskeriet sig hurtigt og 
Betydeligt, saa at paa de samme 
Pladser, hvor der 8 Dage i Forvejen 
kun kunde faas en Snes, nu nskedes 
12 a 13 Snese ja &ke sjældent 20 
a 24 Snese paa en Nat. Ligeledes 
gav Drivvodsnskeriet et ret tilfreds
stillende Udbytte. Naar man nu 
betragter Forholdene her ved Stege
nol', hvor henved en Snes Haandvod 

nske gennemgaaende hver N at, naar 
Vejret er godt, og det i 14 Dage 
kan se ud, som der ikke fandtes Aal 
mere, og der saa i 14 Dage derefter 
kan være rigt Fiskeri, sila maa man jo 
forandre K urs fra den Mening, den 
ærede Meddeler fra København frem
sætter, og sige med Hl', Villunisen, 
lad os ikke 'dømme hverken det ene 
eller det andet Redskab, om der 
indtræffer Tider, hvor Fiskeriet slaar 
fejl; thi det maa erkendes, at Fiske
riet er meget periodisk og I\t det 
særlig afhænger af Vejrforholdene, 
hvad Fiskeriet skal blive. En Del 
af de jydske Fiskere er i de, sidste 
Dage af MaanMen rejst herfra vist
nok til København, da de efter eget 
Sigende havde fa aet Meddelelse fra. 
deres Kolleger der, at Vodnskeriet 
ved København havde været meget 
heldigt i den sidste Del af l\faaneden. 
Her er ogsaa nsket lidt Gedder i Vod, 
dog kun af en mindre Størrelse, op til 
5 Pd. Rejer har her slet ikke været. 
Nogle enkelte Baade har forsøgt med 
Kroge her nogle faa Nætter, men har 
med Undtagelse af enBaad, somenNat 
havde godt Fiskeri, efter eget Sigende 
kun nsket lidt. Prisen har været 30 
0re. I Begyndelsen af Avgust tabte 
Vodnskeriet sig betydeligt igen, sær
ligt Haandvodsnskeriet, efter som 
JYIaanen tog til, men hen paa Slut
ningen af Maaneden, da ' Nætterne 
bleve mørke, har Fiskeriet bedret sig 
betydeligt igen, saavel Haand- som 
Drivvodsnskeriet. Nogle Gedderuser 
ere udsatte i Slutningen afMaaneden. i 

C. H. 
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Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus Gateohu samt Garbolineum, 
for sidstnfPvnte bedste Conser-, Kullerkurve, berg. for 

• . 100 Pd. Fisk 'lied Is il 
. 70 Kl'. pl'. 100 8th., 

haves atter {lail Lager. 
.'-'isk O#{ H' .. nmer. veringsmiddel for Fartøjer 

L d . G" ogalt Træværk mod Vejrligets 
U WIg run, Indflydelse anbefales. Priser og 

VILH. HOLSTS I 78. Nf'ul' Wall, Hsml/urg, I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 
Pileplantage og Kurvelabrik. . mQdtagerSendin,ller til1<'orhandlin~ Ad. Goeeker . 'I Prompte Afregnlllg. Dansk Korre~ I . ' Ellely vetl Koh/tUl St. 81'0n<la"ce. Prima Referencer. KJøbenhavn K. Herlul Trollesg. 5. 

Altona Fiskeauction . 
• Jolmnn (JOhl'S (beediget Auctionator). 

rl'('lp~rnlJl-A(lr(>sse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:ekaIlisk:. Fabrik:. 
af Næt, flættede Liner og Tavtller m. m. 

Efter Ansk:.ffelHen af nyeste mel,aniske Nætmaskiller af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat eud de tidligel'e Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat 'billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i Nætteue. Fortrinligstc 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
::s:::_ x: es SE R:7 

Beediget Fiskeauktionato.'. 
Telegram-Adresse: Laxkt>ser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør_ Stengade 15, 

(eneste Nætf"abrik i Danmark .on>. drive. ved Daxnpkraf'l:) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
"Aalerader, Rejeruser, Rejer ader, Bundgarn samt alle andre Slags N æt og 
Garn fra 10 % til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
gan1 og Hwrgærn i alle Nr. til Dagens billigste ·Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

:Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Le.jligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af (land. ma.g. H. POBBelt. - Trrkt hoa",'''(J,tI,tz C1wiatt,.tlu, Jrøbenhavn. 



Nr. 37. 15. September. 1892. 
. 

:Med.1e:co.sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre 

. pr. Petitlinie af l/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Ra.bat, 

lndh.old: Da.nsk Fiskeriforenings Konsulent. 
]'or Sælhund.skytter. - 'fil de "Lokale Fiskerfor· 
eninger". - Sælhundegarn. - Central·Fiskeri·For
eningen for Slesvig-Holsten. - Fiskeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er an bent fra 9-11. Redak
tøren a.f Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og SØndag 11~2, 

Dansk Fiskeriforening 
kan nn gennem sin Konsulent i Fers.k
vandsftskeri, Hr. Arthw" Feddersen, 
tilbyde Raad og Anvisninger i Spørgs
maal vedrørende Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

Konsulentens N ærvæl'else paa Ste
det vil i Reglen kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og 
Ophold, na.a.r Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighederne ellers tillade det. 

For Sælhundeskytter. 

Da Krigsministeriet har stillet 
nogle Rifler med tilhørende Ammuni
tion til Foreningens Disposition, vil 

et begrænset Antal . kunne uddeles 
til eventuelle Liebhavere for en Pris' 
af 5 Kr. pr. Riffel og 4 Kr. for 100 . 
Stkr. skarpe Patroner. Ansøgninger 
.om at komme i Betragtning ved Ud
delingen indsendes snarest til For
eningens Kontor med vedlagte Attester . 
for, at vedkommende er en øvet Sæl
hundeskytte og Henvisninger til mulige 
Resultater af.J agten (f. Eks af For
eningen præmierede Sælhoveder og 
Sælhaler). 

Til de. 

"Lokale Fiskerforeninger l" 

I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 
andet Stykke: "Dans~ Fiskerifor
enings Bestyrelse skal stedse væl~ 

underrettet om, hvem der er For
mand i vedkommende Forenings Be
styrelse, og hvert Halvaar have Med
delelse om dens Medlemstal" og for 
at Sekretariatet· kan vide, hvem der 
som Formand er valgbare samt 
hvormange Ste~mer de respektive 
Foreninger kunne made over ved de 
forestaaende· Valg til Bestyrelses-. 
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raader for Hjørring, Ribe, Randers, 
Odense og Københavns Amter samt 
Københavns By, anmodes de respek
tive Bestyrelser for de lokale Fisker
foreninger, som have sluttet sig til 
"Dansk Fiskeriforening" om inden 
lste OIttober at indsende til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger i saa 
Henseende. 

Sælhunde garn. 

Flere Steder ved Island bruger 
man at fange Sælhunde ved Hjælp 
af Drivegarn, hvormed især i Flod
mundingerne tages en Del Ungsæl. 
Man opnaar derved ikke alene at 
formindske Sælerne i Tal, men man 
skaffer sig tillige Skind, Spæk og en 
yndet Føde. 

I~angs Nm'd-Sveriges og Finlands 
Kyster drives der ogsaa et Garn
fiskeri efter Sælhunde, men ellers er 
denne Fangstmaade omtrent ophørt 
i N ordevropa, vistnok fordi det direkte 
U dbytte af den hverken lønner Ar
bejdet eller svarer til Udlæget for 
Redskabet. For den svundne Tids 
Opfattelse kunde det være rigtigt at 
opgive en Fangemaade, som ikke 
lønnede sig. Der var Fisk nok i 
Søen til Mennesker og Sælhunde, 
Fiskenes Værdi var ikke synderlig 
høj, Afsætningen vanskelig og Red
skabet dyrt. Men i vore Dage er 
Forholdet noget anderledes: Fiskeren 
misunder med Rette Sælhunden en
hver sælgeværdig Fisk, den sætter 
til Livs, og ved at ødelægge hans 
Redskab volder den ham ikke alene 
derved et ligefrem Tab, den spilder 
tillige hans Tid, og denne er nu 
langt mere værd for ham, end den 

fordum var det. Derfor bør man 
heller ikke nu vurdere et Garnfiskeri 

. eft~r Sælhunde paa samme Maade 
som tidligere; man maa nemlig)age 
med i Regnskabet den Nytte, Drabet 
af Sælhundene volder Fiskeren, i det 
han rydder sin Konkurrent af Vejen. 
Fiskeren bør se paa det Udlæg og 
det Arbejde, Sælhundefangsten volder 
ham, som Landmanden og Gartneren 
ser paa Udlægene til Lugemaskiner 
og Lugekoner . Redskaber til at 
udrydde de for Fiskefangsten skade
lige Dyr ere Fiskeriets Lugemaskiner . 

For omtrent halvandet Hundrede 
Aar siden fortæller den store Natur
gransker Linne om Sælfangst ved 
Hjælp af Garnredskab i østersøen *). 
Enten brugte man at stille et Garn 
op i en Halvkreds indenfor de Sten, 
hvor Sælhunde holdt af at krybe op 
eller man indrettede et Slags "Ljgge
Garn" omkring en saadan Sten. I 
det første' Tilfælde hildedes Sælhun
dene i Garnet, som stod uden for 
Stenen, naar de blev e skræmmede og 
styrtede sig i Søen; de krybe nemlig 
op paa Stenene fra Landsiden af og 
hvile ud paa dem med Snuden vendt 
imod Søen. I· det andet Tilfælde 
var et Stel af Træ anbragt uden om 
Stenen i Firkant og paa Stellet var 
udspændt N æt. De øvre to Tvær
stænger vare fri, mens de nedre to 
vare fastgjorte i Buuden. Naar da 
Stellet var overladt til sig selv, vilde 
de to øvre Tværstænger rejse det 
som et Gærde omkring Stenen. Der
imod kunde man ved at drage i et 
Reb, som var fæstet til den imod 
Land vendte Tværstang, tvinge hele 
~tellet ned imod Bunden af Søen. 
Nættets Underline sluttede tæt om-

"') Linnæi Oliindllka och Gothlii.ndøka Resa 
Åhr 1741. 



kring Stenen. N aar Sælhunden, mens 
Stellet holdtes spændt ned, søgte op 
paa Stenen, løsnedes Rebet i Land, 
Stellet rejste sig og omgav Stenen, 
saa at Sælhunden blev spærret inde; 
den blev da hurtigst dræbt, ved et 
J ærnspyd eller en. Harpun. *) 

Det foran nævnte Sættegarn havde 
efter Linne's Opgivelser en Maske
størrelse af et K varter i Firkant, 
og det var bundet af treslaaet Sejl
garn, mens Linerne vare af "en 
Gaasepens" Tykkelse. Garnet var 
6 Fod dybt og 8 Favne langt samt 
sorttjæret. Flaaddene vare en Fod 
lange og et Par Tommer tykke. Det 
blev holdt paa Pladsen ved saa stor 

en Sten, at Sælhunden ikke kunde 
føre det:med sig. 

Et lignende Garn omtales af J. 
D. Cneiff (1757) fra øster1:ft)tten; det 
var 15 Favne langt og 12 Fod dybt. 

I det ny "Fiskeritidskrift for Fin
land" (Nr. 4), som.:udgives af Finlands 
Fiskeriinspektør, Hr.:Dr. Oscar Nord
qvist, gives følgende Oplysninger om et 
Sælhundegarn fra:Simo Sogn (se Skit
sen). Maskerne ere bundne af fire
traadet Hampegarn eller femtraadet 
Hørgarn, og der gaar 85 Masker paa 
Garnets Længde,_ som er 10 Favne, 

*) En Teg~ing af dette Liggegarn findes 
i Danmarks og N orgea oeconomiske 
Magazin. "V~B. S. 833 (1761). 
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mens Dybden er fra 31/ 2-41/ 2 Favne. 
'Overtællen (E) er et stærkt Reb, men 
er en Tomme for hver Maske eller tre 
Tommer pr. Alen længere end Gar
nets Undei:kant, som er uden Tælle 
og Sænk. Derimod ere de tre nederste 
Maskerækker, ligesom de tre øverste, 
bundne af grovere Materiale end de 
øvrige Masker. Flaaddene ere ten
dannede og af Træ og omtrent 50 
OentIll. lange (ca. 91(2 Tom.); der 
er fire Masker imellem de enkelte, 
Flaåd; Endeflaaddene ere bredere i 
den yderste Ende. Til Garnets 
l i'arvning bruges en Blanding af 
Brasiiietræ og Kobberfitriol; til 20 
Garn ,brugesll15:Pd. Brasilietræ og 

5 Pd. KobberfitrioL Farvetræet 
koges først i Vand, mens Fitriolet 
opløses for sig. Efterhaanden som 
Garnene dyppes i Afkoget af Bra
silietræ, sættes Fitriolopløsningen til. 

Fangste'n falder fra Mikkelsdag, 
saa længe der er aabent Vand og 
paa 4-8 Favne Vand. Sælen skal 
i Almindelighed holde sig i en Tredje
del af Dybden, regnet fra Vand
skorpen. I Reglen bruger man 10 
-20 Garn, Illen dette retter sig na
turligvis efter de stedlige l!"orhold. 
Dersom man f. Eks. har 10 Garn 
og Dybden er fra 4 til 8 Favne, 
sættes Garnene i en Række saaledes, 
at Flaaddene ligge i Vandskorpen 
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· og at to og to Garn staar sammen. 
Hvert Garn er fæstet i Bunden ved 
det ene Hjørne, der er' bundet til en 
stor Sten (B), og det kan altsaa svaje 
efter Vind og Strøm, hvorved Gar
nene snart, slutte tæt sammen, snart 
lade vide Aabninger iluellem hinan
den. De røgtes hver eller hveranden 
Dag og bringes i god O~den. Til 
hvert Par Garn hører en pæreformet 
Bøje (A), en stor Sten eller en Krabbe, 
en Line (D), som paa Bunden gi:tar fra 
den ene Sten til den anden og en anden 
Line (C), der fra St~nen naar op til 

· Bøjen eller Flaaddet og som er 11/ 2 

, Favn længere end Dybden af Vandet. 
Endnu or der Anledning til at 

. nævne et, Sælhundegarn, som jeg 
skylder Hr. Fiskeriassistont, Dr. 
Filip Tryboms Velvilje. Det er 
fra den svenske Kyst afden botniske 
Bugt og har følgondeStørrelse: 
Længden er omtrent 8, Dybden kun 
omtrent halvanden Favn. Maske
størreisen er ca. 6 Tommer. Styrken 
af Materialet er som nævnt ved det 
af. . Linne omtalte -Garn, som det 
vistnok j det hele ligner. ];'laaddene 
ere 15-16 Tom. lange, flade og til
spidsede; deres indbyrdes Afstand 
er 1;-9 Tom. 

Det burde virkelig pI Øves, om en· 
større Anbringelse af disse Sælhunde
garn paa flere Pladser for vortFi
skeri og særlig omkring Bornholm 
kunde bidrage til at formindske Sæl
hundenes Tal. Fælder eller Sakse 
synes, indtil man hitter paa en bru
gelig Konstruktion, at være for grove 

· Apparater til at fange den kløgtige 
Sælhund. I Foreningens Medlems

. blad for 16. Juni d. A. (Nr. 24) 
omtaler Fisker Rasmus Nielsen af 

· Skalø det uheldige Udfald af sine 
JrQrsøg med Sakse:, Rusen med Saks-

ene rørte Sælhundene ikke, mens de 
øvrige Ruser hver N at bleve ødelagte. 
Saksen har altsaa shæmmet Hunde
ne. Men skulde der ikke heri ligge 
et Fingerpeg i Retning af at anbringe 
en Efterligning' af en Saks eller nogle 
andre Dikkedarer paa Ruserne, der 
kunde narre Sælhundene og holde 
dem fra Ruserne. Det var værd at 
prøve ad. Sælhundene bør paa alle 
11aader jages og hades; man maa 
ikke blive træt af at forfølge den. 

Arthur Feddersen. 

Central-Fiskeri-Foreningen 
for Slesvig-Holsten. 

HOl~tugdømmerne Slesvig og Hol
sten udmærke sig som bekendt ved 
deres store Rigdom paa Vandarealer 
og synes vel· derved af N atm'en at 
være skabte til et "Damkulturens 
Eldorado", men ikke desto mindre 

. maa man dog betegne ovennævnte 
Forenings Arbejde og Resultaterne 
deraf som absolut enestaaendf paa 
Damkulturens Omraade. Det skyldes 
saaledes, skriver "l!'inlands Fiskeri
tidsskrift" , væsentligst Foreningens 
Indflydelse, at Størstedelen af de 350 
Fiskedamme paany virkelig anvendes 
til Fiskeavl, ligesom der stadig paa
tænkes anlagt nye. Det er særlig 
Karpen, der lægges Vind paa, men 
ogsaa Forelavlen indtager en frem
trædende Plads, som det vil ses af 

,omstaaende Tabel, der er en nøjagtig 
statistisk Oversigt, udarbejdet af Cen
tI'al-Foreningen for at vise saavel 
hvor talrige de alt eksisterende Dam
anlæg ere, hvor livlig Tilvæksten er 
af ny l!ammel samt hvor store Mæng-
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Fiskeriberetninger. 

Fra Isefjorden. Fiskeriet med 
Aalekroge har i Avgust Maaned givet 
et taaleligt Udbytte, men stadig har 
der været knap Tid paa god Agn, 
og dette qærer hovedsagelig Skylden 
for, at det samlede Udbytte ikke er 
blevet langt større. 

. Som en Mærkelighed kan noteres, 
at en Fisker fra Holbæk hele Som
meren, eller ca. tre Maaneder, har 
havt sine Kroge staaende Nat efter 
Nat paa samme Plads stadig med 
god Fangst; dette turde muligt tyde 
paa, at Bredpanden, som jo udgør 
Hovedparten af den Aal, som fanges 
paa Krogene, Jltadig strejfer om uden 
at søge sig blivende Sted. 

Mod Midten af Maaneden opgav 
en Del af K vaserne Krogefiskeriet 
og har i sidste Halvdel af Maaneden 
drevet Vodfiskeri. Vodfiskeriet har 
vel ikk'e været godt, men dog noget 
bedre end i det tilsvarende Tidsrum 
i 1891. 

Ogsaa er her forsøgt Aalefiskeri 
med Glib og Sandvod, som har givet 
et ret godt Udbytte naar Vejrfor
holdene have været gunstige, men da 
disse Fiskerier kun drives lejligheds
vis af faa Fiskere, saa har de jo 
ingen større Betydning. 

Fiskeriet med Garn efter Skrubber 
kan nu omtrent betragtes som af
sluttet for i Aar, da det nu ind
traadte ustadige stormfulde Vejr har 
fordrevet Skrubben fra Skalbunden 
og spredt den, saa Garnene kun en 
enkelt Gang under heldige Forhold 
vil give noget nævneværdigt Udbytte. 
I Holbækfjorden har dette Fiskeri 
i Aar været lidt ringere end i de 
nærmest foregaaende Aar, andre 
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Steder i Isefjorden har det. været 
noget bedre, saa det for hele Fjorden 
vistnok kan betragtes som et Middel
aar. 

~Iaanedens sensationelle Begiven
hed er Fangsten af 2 jydske Kvaser, 
som med deres Vod dreve Aalefiskeri 
i Holbækfjordens lukkede Fiskevand. 
De fangedes QlU N atten og Mand
skabet stævnedeS, til at møde i Politi-

/ 

retten i Holbæk næste Dag, hvad 
den ene af Skipperne ogaa efterkom, 
mens den anden valgte en anden 
Udvej. I Nattens Mulm og Mørke 
vendte han Holbækfjorden Ryggen 
med Kvase og Vod og hele Oppak
ningen. Denne Manøvre vil imidler
tid ikke nytte ham stort, da man 
alligevel har faaet hans Navn op
spurgt, og sandsynligvis blive(Bøden 
bare 'saa meget større. 

Disse Fiskere lade ellers meget 
uskyldige; de vidste slet ikke, at her 
for Holbækfjorden gjaldt særlige Fi
skerivedtægter, og da de ikke her 
havde opdagetnogleAflysningsmærker 
- af den simple Grund at saadanne 
ikke findes her - saa var det umu
ligt for dem at vide, at her var noget 
laaset Vand. Om denne Undskyld
ning bliver taget god er sagtens 
tvivlsomt, Bøden slippe de næppe 
for, men saa vil de "brumme den a'" 
til Vinter i den arbejdsløse Tid for
tæller man. 

Det er jo ikke rimeligt, at ved
kommende Fiskere vare helt uvidende 
om, at her var særlige Vedtægter 
for Holbækfjorden, men meget rime
ligt er det, at de ikke have været 
klar over, hvor Grænsen mellem det 
lukkede og det aabne Fiskevand findes. 
Hvorledes skulle fremmede Fiskere 
uden noget lokalt Kendskab vide, 
hvor .denne Grænse skal drages; end-



ogsaa mellem Fjordens egne Fiskere 
hersker der Uenighed desangaaende. 

Mig forekomInel' det, at det er 
meget hensynsløst handlet især over 
for fremmede' Fiskere, at vedkom-

. mende Avtoriteter ikke udsætte eller 
ved andre lade udsætte Mærker, 
saaledes at alle kan se, hvad der er 
laaset Vand og hvad ikke. 

5. September 1892. 

Sjællands Odde, d. 5. Septbr. Ud
byttet af Fiskeriet ved Odden har i 
de sidste Par Maaneder kun været 
meget ringe, idet Sildefiskeriet, der 
cllers som oftest fra Slutningen af 
Juli eller Begyndelsen af A vgust 
Maaned plejer at give nogen Ind
tægt, endnu ikke har kunnet drives 
af. nogen Betydning, da Silden saa 
godt som slet ikke eller kun i meget 
ringe Mængde har forekommet ved 
Kysten. Efter Forandringen i Vejr
liget i de sidste Dage af Avgust 

. forsøgte Fiskerne da atter at udsætte 
deres Garn i Haab om, at de store 
Sildestimer, der i Reglen i Septem
ber stod mod Kysten, skulde have 
indfundet sig, men Resultatet af deres 
Fangst svarede langt fra til Forvent
ningerne, idet kun et Par af,Baadene 
om Morgenen vendte hjem med et 
Par Ol, og de Forsøg, der siden har 
været gjort paa at fange Sild, har 
knn givet et daarligt Udbytte. 

Det er derfor ikke uden en vis 
Frygt, at Efteraaret imødeses, efter
som Fiskeriet ved Odden' i Sommer 
ikke har været saa godt, som det 
ellers plejer, og skulde derfor Ef ter
aarssildefiskeriet, der som Regel er 
det mest betydningsfulde' Fiskeri for 
Fiskerne paa Odden, give et daarligt 
Udbytte, ser det mindre heldigt ud 
for Flertallet af Fiskerne her paa 
Kysten. S. J. 
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Køge Bugt, d. 6. Sept. Bundgarns
fiskeriet her i Bugten har i den sidste 
Maaneds Tid været drevet uden videre 
Udbytte, idet der kun af og til er 
fanget nogle faa Ol Sild. Undertiden 
indfinder Hornfisken sig ellers i 
Bugten i Slutningen af A vgust eller 
Begyndelsen af September Maaned, 
og da den pau, Grund af sin Fedme 
og gode Kvalitet paa denne Tid af 
Anret Cl' en meget søgt Vare paa 
Markedet i Køhenhu,YIl, kan dette 
Fiskeri ofte være ret indbringende, 
men da Hqrnfisken endnu ikke har 
vist sig i Bugten, næres der kun ringe 
Forhaabninger OIll, at dette Fiskeri 
vil faa nogen Betydning i Aår. 

Fangsten af Au'! paa Krog har 
imidlertid i A vgust Maaned været 
drevet med et meget tilfredsstillende 
U dbytte for flere af Fiskerne, idet 
der undertiden med nogle Hundrede 
Kroge, agnet med Tobis, har kunnet 
fanges 20 å 30 Pd. Aal. Gennem
gaaende er der opnaaet en Pris af 
45 il 50 Øre for Pundet. 

Aalerusefiskeriet er nu begyndt 
her i Bugten, idet flere af Fiskerne 
i de sidste Dage have udsat deres 
Ruser. J. 

København, den 12. Septbr. 1892. 
Sidste Uge bragte os lidt Tilførsel 
af Sild fra Sundet af Baade fra Kø~ 
benhavn, Amager og Kysten; Silden 
var køn og faldt noget større end 
ovre fra svenske Siden f.lg var taget 
i Sejldybet i Drogden. Torsdag 
Morgen indkom ca. 30 Baade med 
gennemgaaende ret pænt Fiskeri efter 
østlig Vind med Kuling. Var denne 
Lejlighed bleven staaende, havde man 
Haab om vedvarende godt Fiskeri, 
men desværre trak Vinden sig gennem 
Syd om til SV. og NO. med Torden~ 
Wt;- flove og omspillende Vinde, 



hvilket straks bevirkede en Nedgang 
i Fiskeriet, saaledes at kun faa Baade 
med kun ringe Fangst har været inde 
i de sidste Morgener; Prisen har været 
1 Kr. 35 Øre å 1 Kr. 65 Øre pr. Ol. 
En J!'isker fra København mistede 
for nogle N ætter siden omtrent sin 
hele Garnlængde. 

rrilførsel af svensk Skærgaardssild 
har allerede taget sin Begyndelse og 
ankommer her i store og grO\'e, men 
tørre og magre Varer og finder ingen 
Afsætning paa Torvet her, nuar der 
findes af vore egne friskfiskede Varer; 
de ompakkes derfor og gaar til Tysk
land, men kommer der for mange af 
dem, vil det jo trykke Priserne paa 
vore egne. 

Krogfiskeriet efter Aal, hvis Del
tagere paa Grund af anden Beskæf
tigelse far en Del har hørt op nu, 
har for Tiden ikke megen Betydning, 
da Aalen ikke rigtig vil bide mere; 
men hele Avgust Maaned har det 
været ret godt med gode Priser. 

Derimod har Vodfiskeri et siden 
min sidste Meddelelse bedret sig en 
Del og været ret lønnende i den 
sidste Maaneds Tid for de her hjemme
hørende Fiskere. Jyderne ere nemlig 
rejst hjem for en 2 il, 3 U ger siden, 

. saa Udbyttet har ikke skullet fordeles 
til saa mange. Priserne paa V fldaal 
ere imidlertid kun smaa, 30 il, 40 Øre 
pr. Pd. Flere af Jyderne skulle være 
rejst hjem med et godt Udbytte for 
Sommermaanederne. 
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Aalerusefiskeriet vil med det nu 
indtrædende September-Mørke tage 
sin Begyndelse, og de fleste Ruser 
ere nu satte i Søen ved Amager
pynten og overfor paa den anden 
Side. Iøvrigt har Forsyningen af 
Københavns Fisketorv bedret sig en . 
Del siden det indtraadte køligere Vejr j I 

ogsaa Ferskvandsfisk, som Gedder, 
Aborrer, kommer nu frem. -

Fiskerforeningen for København og 
Omegn, som for sin Deltagelse i to 
tidligere afholdte U dstillinger er 
blev en tilkendt Sølvmedaille, har i 
Sommer anmeldt sin Deltagelse i 
Chicagoudstillingen til næste Foraar; 
den holdt Møde Søndag den 4. ds., 
hvor de mødte Medlemmer tegnede 
sig for Levering af de nødvendige 
Redskaber, i Lighed med Foreningens 
Udstilling i København 1888. Alt 
skal være færdig til Afsendelse den 
1. J!'ebruar 1893. F. 

Frederikshavn, d. 12. Septbr. 1892. 
I Begyndelsen af den forløbne Uge 
havde vi nogenlunde godt Fiskevejr 
3 Dage i Rad, men nu har det atter 
i den sidste Tid været saa uroligt, 
at Kutterne have været nødsagede 
til at søge Havnen; man kan mærke, 
at Efteraaret melder sig, de roligere 
Perioder blive nu næppe mere af 
lang Varighed for det første. Fra 
Skagen vestefter have en Del Kuttere 
dreven J!'iskeri, men med ringere 
Udbytte end sædvanlig, enkelte havde 
ca. 50 Snese Rødspætter, de fleste 
mindre pr. Kutter. Fisken har ogsaa 
været af for Vesterhavet ringe Kva
litet, vejende fra 14-16 Pd. Snesen, 
betalte med fra 1 Kr. 60 Øre til 
2 Kr. pr. Snes. De fleste Kuttere 
have fisket paa Herthas Flak og havt 
ret godt Fiske, enkelte Kuttere have 
saaledes havt ca. 200 Snese Rød
spætter pr. Kutter, Fisk vejende fra 
11-15 Pd. Snesen, betalte med fra 
1 Kr. til 1 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Fiskeriet paa Herthas Flak har været 
ikke lidet besværligt, idet Rødspætten 
ikke fandtes i større Mængde paa 
noget Sted, livad der foranledigede 
meget ofte "Flytten" paa Fiske-



pladsen. Der er indkommen en Del 
Krøyfisk, som er solgt til dalende 
Priser. Dampskibsfarten paa Gøte
borg er desværre vedblivende afbrudt, 
og da Gøteborg altid har været et 
godt Marked for smaa Rødspætter, 
ca. 10-12 Pd.s Fisk, er det til stor 
Skade for saavel Fiskere som Fiske
handlere, sidstnævnte ville helst slet 
ikke modtage smaa Fisk mere og 
saadanne e~e ogsaa faldne stærkt i 
Pris; en herværende Fiskehandler har 
for at made Bod herpaa lejet en 
Kutter, som kan rumme ca. 400 Snese 
levende Fisk, der i Gaar afsejlede 
til Gøteborg med fuld Last, hvor den 
efter at have udstaaet sine 48 Timers 
Karantæne nok vil gøre gode For
retninger. I Dag ankom den første 
Sending Hummer fra Norge efter 
Fredningstidens Ophør, vel ca. 1000 
Stkr. Prisen er for Tiden lav, ogsaa 
foranlediget af det daarlige Marked 
i Hamburg, der betales ca. 75 Øre 
pr. Pd. KI. 

Snekkersten, den 9. Septbr. 1892. 
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Som tidligere meddelt viste der sig 
i Foraarstiden en Del Hornfisk, saa 
man nærede Haab om et godt Fiskeri, 
naar denne Trækfisk atter skulde 
vende tilbage fra Østersøen. Det 
synes imidlertid, som den ikke har 
været saa langt, men er returneret 
efter et kort Ophold i Sundet, thi 
de sidste tre Maaneder er her næppe 
fanget en Snes Hornfisk i alle Bund
garnene. De kan ganske vist komme 
endnu, men der er ikke meget Haab, 
da Tiden er stærkt fremskreden. Det 
er naturligvis føleligt for de Fiskere, 
som benytte Bundgarn, da det er 
meget kostbare Redskaber, og Ved
ligehoMeisen er lige dyr, hvadenten 
der fiskes noget eller ikke; forøvrigt 

berører det ogsaa de andre Fiskere, 
da dj8~ undertiden have havt en, 
endogsaa temmelig god Indtægt ved 
at fiske ved Drivgarn (Næringer) efter 
Hornfisk langs Kysten paa Stræk
ningen Snekkersten-Helsingør. 

Det vigtigste her er dog Aalefiske
riet, det er dette Befolkningen sætter 
alt ind paa, og Udfaldet heraf har 
den allerstørste Betydning, ja, det 
er næppe for meget sagt, at de Heste 
Fiskeres Ve og Vel er afhængigt 
heraf. Længe har her været Travl
hed med at ordne Aaleruserne med 
alt hvad dertil hører, og' j denne 
Uge er Størstedelen af "Varene" 
(Vagerne) udsatte, da det gode Vejr 
maa benyttes hertil; desuden nærmer 
Tiden sig for Fiskeriets Begyndelse 
og derfor maa alt være parat. Gid 
Udbyttet maa blive lige saa godt som 
forrige Aar. 

Det temmelig betydelige Arbejde 
med Udbedringen af nordre Havne
mole er saa vidt fremskredet, at alle 
Pælene ere nedrammede og Største
delen af Træarbejderne færdige. 
Ogsaa en Mængde' smaa Sten ere 
tilførte, udelukkende af Fiskerne, som 
for en biHig Betaling have leveret 
dem. Samtidig med at dette "Fi
skeri" altsaa har været til Gavn for 
Havnen, har det forskaffet Fiskerne 
en lille Ekstrafortjeneste, netop i den 
Tid, hvor der ikke var noget at for
tjene paa anden ~faade. Hele Ar
bejdet er udført af Fiskerne selv 
under Baadebygger J. Svendsens Le-
delse. I. x. 
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Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, bcrg. for Dansk Kommis.sionshus fiskekroge-Fabriken 
100 Pd. Fisk med Is il fOT SølYllledallle I "allIerI!." 18~S o_ 

I KølleuBnu 1888 
. 70 Kr. pr. 100 Stkr., t"isk og ROBIBIer. anuefaler alt Udsalg a.f aU. fI',."" 

. haves atter pall. Lagcr. L . G" Fiskekroge, ..... vel i StaRI, .rre,·" 

VILH. HOLST
:S UdWIg rUD,.om Me •• ing, ... mt Pilke i Tin "Il 

I I 
Bly. For •• ndos mod }]fterkrav. 

78, Neuer WaU. HambIIJ'S, 
Pileplantage og Kurvefabrik. modtager Sendinger tilForhandling Co~r:~ C~~i8~en:len. . I Prompte Afregning. Da.nsk Kone .. I . ran, ræ e • Ellely ved KQlvndSt. spol1da.nce. Prima Referencer. KØbenhavn K. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

TelE'gram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. -----
::M:eka:o..isk Fabrik 

af Næt, flættede Liner og Tavser m. m. 
Efter Ansh.ffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer rcgel

mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, cre vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættcne. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand SO. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
::s::_ :::K: ø s E R, 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adre~se: Laxkt.iser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(eneste Nætf'a.brik i Dan:ma.rk SOIn drivee ved DaUlpkraf't) 

l~verer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 0/0 under' sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe~ 
garn og Hø1'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz .Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af oa:nd. mar. H. POBBflU. - Trykt hOl Fraftt, OhriBttr,,,, Xøbtmhavn .... 



Nr. 38. 22, September. t892. 

:Med.J.e:J:D..eb~ad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 21, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitliuie af 'Is Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fi.l«lriiorenings Konsulent. -
For Sælhundeskytter, Til de "r,okale Fisketfor
eninger". - Om Aalegaardsretten. Om Udsættelse 
af Lak.e;yngel i Damme og TØrvegrave., - Mindre 
Meddelelser ,-Fiskeriberetnlnger.- Bekendtgørelser. 

, 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 TI Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-'7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Allllæplads 10 8t. 
o. G., er aaben LØrdag og SØndag 11-2, 

Dansk Fiskeriforening 
kan nu gennem sin Konsulent i Fersk
vandsfiskeri, Hr. Arthur .Feddersen, 
tilbyde Raad og Anvisninger i Spørgs
maal vedrøreude Udklækning, Dam
anlæg, Fiskeridrift o. s. fr. 

Konsulentens Nærværelse paa Ste
det vil, i RegIon kunne paaregnes 
uden anden Udgift end til Rejser og , 
Ophold, naar Andragende derom 
indsendes til Foreningens Kontor, og 
Omstændighederne ellers tillade det. 

For Sælhundeskytter. 

Da Krigsministeriet har stillet 
nogle Rifler med tilhørende Ammuni
tion til Foreningens Disposition, vil 

et begrænset Antal kunne uddeles 
til eventuelle Liebhavere for en Pris 
af 5 Kr. pr. Riffel og 4 Kr. for 100 
Stkr. skarpe Patroner. Ansøgninger 
om at komme i Betragtning ved Ud
delingen indsendes snarest til For· 
eningensKontor med vedlagte Attester 
for, at vedkommende er en øvet Sæl
hundeskytte og Henvisninger til mulige 
Resultater af J agten (f. Eks af For· 
eningen præmierede Sælhoveder og 
Sælhaler). 

Til de 

"Lokale Fiskerforeninger l" 

. I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 
andet Stykke: "Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse skal stedse være 
underrettet om, hvem der er For~ 
mand i vedkommende Forenings Be
styrelse, og hvert Halvaar have Med
delelse om dens Medlemstal" og for 
at Sekretariatet kan vide, hvem der 
som Formand er valgbare samt 
hvormange Stemmer de ~espektive 

Foreninger kunne raade over ved de 
forestaaende Valg· til Bestyrelses-



mader for Hjørring, Ribe, Randers, 
Odense og Københavns Amter samt 
Københavns By, anmodes de respek
tive Bestyrelse'r for de lokale Fisker
foreninger, som have sluttet sig til 
"Dl'fusk Fiskeriforening" om inden 
lste.,Oktdbe1' at indsende til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger i saa 
Henseende. 

Om' Aalegaardsretten. 
Ved Overretspl'okurator T. Letlt. 

Deu;' i nærværende Blad af Hr. 
Fls'ker Peter Villu·msen indledede og 
af· Hr'.· Højesteretsassessor Mourier 
optagne Diskussion angaaende Be
tydningen ogU dstrækningen af den 
Kystejerne ved Fiskerilovens § 3 hjem
lede Aalegaal'dsret berører Spørgs
niaal, hvis' Besvarelse' er af megen 
Vigtighed for ~~iskerne; og det turde 
derfor' ogsaH, være mig tilladt at for
søge,at give et Bidl'ag til disse Spørgs
maals rette Besvarelse. 

For at bedømme de her paagæl
den de }i~Ol'hold rigtigt, er det nød
vendigt først nøje at skelne mellem 
to forskellige Arter af Fiskerirettig
heder. Den ene er saadanne Sær
rettigheder til Fiskeri i visse begræn
sede. Arealer af Stranden, der bero 
pau. specielle uden for den alminde
lige ,Lo.vgivning liggende Adkomster; 
den, anden derimod den Ejerne af 
Kysten 'efter Fiskerilovens § 3, alt
sua eftel' den almindelige IJovgi.vning, 
tilkommende udelukkende Ret til Fi
shri! med Aalsgaarde eller Aale
stader, enhver udfor sin Gruml. 

Koagerne have fra de ældste Tider 
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stedse an.set sig berettigede til -en 
Berettigelse der ogsaa gælder i Nu
tioen ~ v(Od Koncessioner, Bevillin
ger dler }laa andre l\;Iaader at med
dele Særrettigheoer til at drive Fi
skeri i visse i slige Adkomster nær
mere betegnede Arealer af Stran<]en. 
Man ·finder nærmere Udtalelser herom 
i Frd. af 2. Januar 1740, og da 
denne Forordning ogsaa indeholder 
andre særdeles vigtige Udtalelser, 
som jPg vil komme til at paaberaabe 
mig, men den kun er lidet tilgængelig, 
fordi den ikke findes i de alminde
Lovsamlinger, llIen kun i Kvartud
gaven, gengiver jeg den her i dens 
Helhed. Den lyder med den origi
ll:tl!' Retskrivning saaledes: 

"Fo'f·ordnin.fJ Angaaende Fiskerie 
udi LHmfim·den. Vi Christian den 
Siette, af Guds N aade, Konge til 
Danmark og Norge, de Venders 
og Gothers, Hertug udi Slesvig, 
Holsteen, Stormarn og Dytmarsken, 
Greve udi Oldenborg og Delmen
horst; Gjøre alle vitterligt, at som 
Vi er komll1en udi Allernaadigst 
Erfaring, hvorledes een deel af de 
omkring I.liimfjorden i Vort Land 
N ø1're Jylland boendeProprietarier, 
skal være udi de Tanker, ligesom 
dennem Fiskeriet udi Liimfjorden 
til .Mit-Strøm, som et Eiendeels 
Fiskerie, for saavit deres Grund 
støder pau Liimfiorden, skulle til
høre; og at de virkeligen under 
den Titul have villet forhindre 
andre at fiske der i Stranden, da 
dog Liimfioruen ligesom alle andre 
Strande udi Vore Riger og Lande 
almindeligen Os alleene og ingen 
anden tilhører, og af Alders Tiid 
tilhørt haver, hvorfor e der og udi 
bemeldte Liimfiord, over alt for 
alle Mand indtil begge Land, have!' 



været et frit Fiskerie, undtagen 
paa de Stæder, hvor særdeles Fiske 
Stæder, af hvilke der Aarlig til Os 
skattes og skyldes, ere indrettede; 
Saa paa det slig sbdelig Misbrug 
ikke skal tage Overhaand, eller 
ved de imellem Vore Undersaatter 
indbyrdes førende Processer, noget 
Vores Rettighed til Hinder og Af
gang foreløbe, have Vi Allernaa
digst funden for got, herved at an
ordne og befale: At udi Liimfiorden 
overalt, hvor der ikke nJleerede 
ere særdeles indrettede ]'iske Stæ
der, hvoraf tilOs skattes og skyldes, 
skal det herefter være alle og epn
hver uden Forskiæl tilladt tLt bruge 
og nyde frie Fiskerie indtil begge 
Land, saavidt Sandet*) og Vandet 
gaaer, hvorudi uden de af Proprie
tarierne omkring Liimfiorden, er
hvervede Domme som stridige imod 
Vores Kongelige Rettighed, ikke 
skal være hinderlige, Men naar 
nogen derudi for sig selv i Sær
deleshed, ville have et vist Distriet, 
hvor alle andre i Almindelighed 
ikke maatte fiske, eller Fiske-Sta
der oprette;' Da skulle de derpatt 
søge Vores Allern.aadigste Oo~

cession, og deraf aarlig Afgift til 
Vores Oasse erlægge. I det øvrige 
ved Fiskeriet. haver enhver at holde 
sig. Lovens 5te Bogs 10 Oapittel 
45de og 46de Articler allerunder
danigst efterrettelige. Thi byde 
Vi hermed og befale, Vore Grever, 
Fri-Herrer, Stiftamtmænd, Amt
mænd, og alle andre, som denne 
Vores Forordning under Vores 
Oammer Segl. tilskikket vorder, at 

*) I Tidsskrift for Fiskeri 4de Aargang . 
Side 176 o. f., hvor j)'orordningen er 
aftrykt, staar der ved en Trykfejl 
"Landet", skal være "Sandet"; 

ile den paa behørige Stæder til 
alles Efterretning strax luder læse 
og kundgiøre. Givet paa Vort Slot 
Fridrichsberg, den 2. Januarii 1740. 

Under Vor KongI. Haand og Segl 
Ohristian. R. 

Søm det ses, udtales det j denne 
Porordl}ing med sæl'deles Klarhed 
pua den ene Side, at Grundejerne 
lige saa lidt i Limfjorden som i andre 
Strande have nogen Særret til Fiskeri ~ 
udfor deres Ejendomme, luen atalIe 
og enhver uden Undtagelse har R.et 
til frit at bruge Fiskeri, saasidt Sandet 
og Vandet gaar, og palt den anclen 
Side, at Kougen kan give Koncession 
pau Eneret til a,t fiske i særlige Dele 
af Stranden, mod at der herfor svares 
en aarlig Afgift. Forskellige Eks
empler paa slige kongelig givne Sær-

'rettigheder til Fiskeri ere nævnte i 
Tidsskrift for Fiskeri2den Aargang 
Side 162 o. f. af Hr. Assessol'Mourier 
i en af den lange Række af denne 
:B'orfatters fortrinlige Afhandlinger, 
uden hvilke vi åndre ikke vilde være 
i Stand til at studere Fisker:ilovgiv
ningen. Jeg skal tilføje endnu nogle 
enkelte Eksempler i den antydede 
Retning. 

Ved Rescriptel' ,lf 12 .• Juni 1575 
og 14. Februar 1580 gav Kong Fre
derik II. Hollænderne i Magleby paa 
Amag<w mod en aarlig Afgift af 6 
'rønder saltet Aal til den kongelige 
Husholdning EJneret til Aalefiskeri 
under Aml1ger og Sjællands I-land og 
Ret til, naar nogen maatte gøre Ind
greb i denne Eneret, da at sønder
hugge deres Ruser og Fiskeredskalwr, 
Disse Privilegier ere med forskel
lige Begrænsninger og Bestemmelser 
senest stadfæstede af Kong Kl'istian 
IX. under 24. Februar 1865 (se 'nær
mere Fiskeritidende 1891 Side 273). 
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Stranden udfor Sjællandskysten ved 
Øresund er fra Helsingørs Byskel og 
mod Syd. til Sophienberg inddelt· i 
Fiskestader, der ere privat Ejendoms
ret undergivne. Disse Stader have 
tidligere tilhørt Staten og af denne 
været bortfæstede, men ere nu i Hen
hold til Lov af 27. Januar' 1852 om 
Domæneejendommens Afliændelse 
bortsolgte til Privatejendom ved for
melige Skøder, der ere thinglæste 
paa Stadernes Folier i Skøde- og 
Panteprotokollen ganske som Skøder 
paa andre faste Ejendomme. Det er 
endvidere ved flere Domme antaget, 
at Særret til Fiskeri i et Areal af 
Stranden ogsaa kan erhverves ved· 
Alderstidshævd. 

Af en ganske anden Oprindelse og 
Beskaffenhed ere Bestemmelserne i 
Danske Lovs 5-10-43. Disse ere 
ordret hentede fra den ældre Lov
givning, navnlig de danske Kongers 
Haandfæstninger, og det er derfor 
af Interesse for en rigtig Forstaaelse 
af 5-10-43 at se hen til, hvad 
Meningen var med de sanlIne Ord i 
den Forbindelse, hvori de nnder de 
daværende Retstilstande benyttedes 
i den ældre Lovgivning. Til denne 
Ende gengiver jeg først de vigtigste 
her j Betragtning kommende U dta
lelser i Lovene før Christian V's Lov. 

Det hedder i Christian U's Haand-
fæstning af22.Juli 1513 Artikel 66*): 

"ltem (ligeledes) skulle Vi eller 
vore Fogeder ikke hindre eller 
hindre lade nogen (af) dem, som 
ved Stranden bo, at de maa jo 
den bruge med Fiskeri, ,som de 
have gjort af Arilds Tid og som 
nu Sæd er, ihvad Fiskeri det er, 
uden al ny Afgift." 

"') Ordene· ere her og i de følgende Cita
ter anførte med Nutidens Skrivemaade. 

I Frederik l's Haandfæstning af 3. 
August 1523 Artikel 69 hedder det: 

"Item skal Vi eller vore Fogeder 
ikke hindre eller hindre lade dem, 
som ved Stranden bo, at de maa 

. jo bruge den med Fiskeri, som de 
have gjort af Arilds Tid, uden al 
ny Afgift. Desligeste skal og Lim
fjorden blive et frit Fiskevand med 
allehaande Fiskeri, som den haver 
været udi vor kjære Herre Faders 
og Broders Tid." 

I Christian IIl's Haandfæstning af 
30. Oktober 1536 Artikel 11, hvor 
Aalegaarde første Gang særligt nævnes 

Haandfæstningerne, hedder det: 
"Ligeledes maa og skulle Dan
marks Riges Raad og Adel nyde 
deres fri Fiskeri for deres egen 
Grund, som de hertil af Arilds 
Tid med Rette han have, og be
synderlig de i Kong Hans's Tid 
have havt. Er Nogen herover sket 
Uret, ville vi, naar vi forfare Lej
ligheden. hjælpe hver Mand til den 
Del, han hav'er Ret til, og skal 
besynderlig hver maa nyde Aale
gaarde for deres egen Grund, und
tagen udi Fjorde, .som Kronen og 
den menige Mand haver Skade af; 
dog skulle de .Fiskegaarde blive 
ved Magt, som have været af 
Arilds Tid." 

I samme Konges Haandfæstnings 
Artikel 22 hedder det imidlertid med 
Hensyn til Adelens Undergivne: 

"Item hvilke Riddersmænds 1\.fænd, 
som have havt frit Fiskeri for deres 
egen Grund eller fri Fiskeboder 
udi Kong Hanses Tid med Rette, . 
skulle dem maa nyde nu saa frit, 
som de dem hav'e havt udi for
nævnte Kong Hanses Tid. Hvilke 
siden ere byggede skulle igen af
brydes eller blive hos Kronen." 



I samme Konges københavnske Reces 
af 1541 hedder det: 

"Item maa og skulle Danmarks 
Ril!:es Rand og: Adel nyde og be~ 
holde dprps fri Fiskeri for deres 
egen Grund desli~este Fiskehoder 
eller andet Fiskeri, som de af 
Arilds Tid, og besynderlig udi 
Kong Hanses '1'id, have hav L 
Item skal hver man nyde Aale
gaarde for deres egen Grund, und
tagen i de Fjorde, som Kronen 
og den menige ~hnd· have Skade 
af. Vil og nogen af Adelen be
søge Sildefiskende og der bruge 
sin Næring, da skul det og 
være Adelen uforbudeL efterdi at 
det tillades fremmede og udlændi
ske, at de nULa bruge deres Fordel 
der at salte." 

De samme Ord gentages i Christian 
TIPs Koldingske Reces af 1558, kun 
at de to første PunktunlIner danne 
Artikel 31 og det sidste Punktum 
Begyndelsen af Artikel 32. 

Vende vi tilbage til Haandfæst
ningerne, hedder det i Frederik lI's 
Haandfæstning af 12. August 1559 
i Artikel 10: 

"Ligeledes maa og skulle Dan
marks Riges Raad og Adel nyde 
deres fri Fiskeri for deres egen 
Grund, som de hertil af Arilds 
Tid havt have og besynderlig udi 
Kong Hans's Tid. Og skal be
synderligen hver maa nyde Aale
gaanle for deres egen Grund, und
tagen udi de 1!'jorde, som Kronen 
og· den menige ::\land haver Skade 
af. Dog skulle de1!'iskegaarde 
maa blive ved Magt, som have 
været af Arilds Tid." 

Ganske samme Ord gentages ufor
andret i Christian IV'sHaandfæstning 
af 17. August 1596 Artikel 10 og i 

Frederik TIT's Haandfæstning af 8. 
Maj 1648 Artikel 10. I hver af de 
trende sidstnævnte Haandfæ~tningers 
Artikel Il er genoptaget Bestem
melsen i Christian lIT's Reces;,,.?), om 
Adelens Ret til at besøge Sildefiskeri. 

Det Billede, som de ovennævnte 
Lovbud give, er i det Væsentlige 
følgende. 

I Almindelighed havde de, som 
boede ved Stranden, Lov til at fiske 
i denne mod herfor at svare en Af
gift, medens Kongen dog forpligtede 
sig til ikke at paalægge J:i-'iskeriet nye 
Afgifter. Adelens Undergivne (Rid
dersmænds Mænd) havde kun Ret 
til· afgiftsfrit Fiskeri udfor deres 
Grunde, saa vidt de kunde godtgøre 
at have havt en saadan Ret allerede 
i Kong Hans's Tid, ellers skulde 
deres Fiskeboder enten afbrydes eller 
tilfalde Kronen. Hvad endelig Adelen 
selv angaar, da var den fri for Af
gift af Fiskeri udfor sine egne Grunde, 
idet den udenfor disse nød frit Fi
skeri saan'l ifølge Haandfa;sbd llgerne 
som Christian III's Recesser, og disse 
Love foresheve ejheller nogen Ind
skrænkninger i, hvilke Fiskeredskaber 
Adelen lllaatte benytte, undtagen 
alene med Hensyn til Aalegaarde, 
som ikke maatte bruges i de Fjorde, 
hvor Kongen og den menige Mand 
havde Skade deraf. 

Det ses heraf, at naar Aalegam'de 
specielt ere nævnede i Forhindeise 
med Adelens Ret til frit Fiskeri ud
for sine Grunde, saa er Hensigten 
hermed SLLa langt fra at tillægge 
dette Redskab, der kun kan anvendes 
af vedkommende Grundejer, fordi 
dets Brug kræver en Medbf:>uyttelse 
af Landjorden, en særlig Beskyttelse~ 
saasom at den menigl' Mands Fiskeri 
skulde vige for det, men at Hen-



sigten tvu'rtimod er den. modsatte, 
nemlig' at forbyde Brugen af Aale

. gaarde, hvor de træde hindrende i 
Vejen for den menige Mands Fiskeri. 

Ordene i Danske Lovs 5-10-43, 
der, som bekendt, lyde saaledes: 

"Enhver maae nyde Aalegaarde 
for sin egen Grund, undtagen i de 
Fjorde, som Kongen og den mee
nige Mand haver Skade af" 

ere, som fornævnt, ganske de samme, 
saaledes som de findes i Haandfæst
ningerne, og de kunne derfor ikke 
have anden Betydning end i disse; 
men en Indskrænkning i Brugen af 
et ellers tilladt Redskab, hvor dette 
vilde skade den menige Mands Fi
skeri, er ikke en Priviligering af 
dette Redskabs Benyttelse, og inde
holder ligesaalidt mindste Alltydning 
af, at Grundejeren skulde have Ene
ret til Fisk eri udfor sin Grund, det 
være sig med Aaleruser eller noget 
andet Redskab. Man behøver ikke 
en Gang Kendskab til Kilderne til 
5-10-43 for at se dette; thi selve 
Lovstedets Urd vise. at de i hvert 
Fald paalægge Grundejerne en Ind
skrænkning i Brugen af Aalegaarde, 
og lige saa lidt kan det, hvad Lov
stedets Ord heller ikke tyde paa, 
være disses Mening at tillægge Grund
ejeren en Eneret til at henytte Aale
gaarde allerede af den Grund, at 
det af sig selv er givet, at ingen 
anden end Grundejeren kan benytte 
dette Redskab, fordi - som alt 
ovenfor berørt - dets Brug kræver 
en Medbenyttelse af Landjorden, som 
Grundejeren alene er Herre over. 

Man kan opkaste det Spørgsmaal, 
hvad Aarsagen er til, at 5-10-43 
og sammes Kilder, Haandfæstningerne, 
.alene nævner Fjorde, men ikke andre 
Dele af Stranden.' Meningen kan 
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selvfølgelig ikke være den, at naar 
Aalegaarde stode andre Steder i 
Stranden end netop i Fjorde, maatte 
de gerne skade Kongen og den me
nige Mand. Aarsagen maa altsaa. 
være en anden, og jeg skal sige et 
Par Ord om, hvor. den vistnok er at 
søge. 

Vore Floder ere ikke store, men 
de have gerne deres Udspring fra. 
Ferskvandssøer, og i disse gaar en 
talrig Aaleyngel hver Forsommer op, 
kommende' fra Stranden og af Stør
relse omtrent som en lille Stoppenaal. 
Da nu ifølge J acobi *) en saadan 
lille Aal, naar den er blevell ud
vok ;et, gennemsnitlig er bleven 6000 
Gange større, bliver der efterJlaanden 
knap Plads og Føde i Søerne, hvor
for en Del af Aalene nødes til paa 
forskellige Tider af Aa.ret at søge 
ud til Stranden gennem de smalle 
Aaløb. De bemærkes her let og 
l1laa vise sig i omtrent enhver til
strækkelig tætmasket Ruse, del' ud
sættes i Aaerne. Aalegaardene kunne 
være ret hensigtsmæssige Redskaber 
til at fange disse udgaaende Aalmed 
og ere derfor vistnok oprindelig an
vendte hertil. Da imidlertid Fiskeri
retten i Regelen, ligesom nu, i Aa
erne tilhørte de tilstødende Lodsejere, 
enhver udfor sin Grund indtil Midt
strøms, kunde Aalegaardene ikke her 
komme andres Fiskeri i Vejen. 
Anderledes derimod, naar Grund
ejerne avancerede med deres Aale
gaarde ud i Pjordene, hvor A~erne 
udløbe. Her, hvor Grundejerne ingen 
Eneret havde til Fiskeri udfor deres 
Ejendomme, men den menige Mand 
ogsaa var berettiget til at fiske, kunde 
Aalegaardene vel under Omstændig-

*) Der Fischfang lU der Lagune von 
Comacchio. 



heder skade den lnenige Mands Fi
skeri, og herfra Forbudet herimod. 
Ulige vanskeligere var det at hlive 
opmærksom pall, den blanke Aals 
Efteraarsvandring ud, for de aabne 
Kyster, denne Vandring, der kun 
foregaar i en enkelt bestemt Retning 
o~ ikkun pall, en kort Tid af Aaret 
samt i denne endda kun i de ikke 
maanebeskinnede Nætter. Vilde man 
et Øjeblik tænke sig, at vi i vor Tid 
endnu ikke kendte denne for øster
søen og tilgrænsende Vande ganske 
f'jendommelige Vandring, yilde det 
ikke være let at finde den; thi den 
forraader sig kun lidet, naar man 
ikke ved, at den er der, og selv om 
nogle Fiskere tilfældigt bleve op
mærksomme paa, at de om Ef ter- . 
aaret med Fordel kunde sætte.A ale
ruser pall, en "is l\f aade, vilde det 
dog vare længe, før den Erkendelse 
trængte igennem, at man her stod 
for et Fænomen ikke af en lokal men 
af en stor og udstrakt Betydning. 
Det bn i denne Forbindelse be
mærkes, at man endnu i vorp Dage 
opdager, ja endog først i den aller
seneste Tid har opdaget, at Vandre
aalen trækker paa Steder, hvor man 
ikke tidligere har vidst dette.' Dette 
gælder saaledes om Oddesund. Først 
i de sidste il til 6 Aar er man bleven 
opmærksom paa, at der i dette Sund 
finder et rigeligt Træk af Vandre
aalell Sted, der iøvrigt frpmhyder den 
Mærkelighed, at Aalen ikke son~ 
andre Steder ikkun vandrer i en be
stemt Retning, lUen trækker baade 
imod øst og imod Vest, idet den fra 
Oddesund kan naa sit Maal, det 
saltere Vand, baade gennem Lim
fjordens Udmunding mod øst i Kat
tegat og mod Vest i Nordsøen. 

Det ældste Eksempel, som- er kom-
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met mig for øje pall" at man et 
enkelt Sted vistnok har opdaget den 
blanke Aals Vandring, er det, som 
omtales j Frederik lI's .Reskript af 
12. Juni 1575*), .ed hvilket gaves 
Hollænderne i St. Magleby Eneret 
pall, et af dem og deres Forældre 
paa deres Bekostning opsøgt. og 
fundet Aalefiskeri under Amager og 
Sjællands Land. Christian IIl's 
Haandfæstning af 30. Oktober 1536 

denne gennem alle senere Haand
fæstninger uforandret :{lydende Kilde 
til 5-10-43 - er ca. 39 Aar ældre, 
og paa deu Tid kendte man næppe 
den blanke Aals Vandring, sau der 
ingen Anledning var til at foreskrive 
noget om Aalegaarde udfor de aahne 
Kyster. 

Man kan fremdeles spørge, OUl 

Hensigten med 5-W-4:1 Vltl' at 
udvide den Adelen hidtil tilkommende 
Afgiftsfrihed for Fiskeri udfor sille 
Grunde til ll,tgælde ogsaa for ikke 
adelige Grundejere, i det mindste 
med Hensyn til 4-alegaarde. Ordene 
kunne synes at tale herfor, idet de 
vel ere skrevne lige ud af Hll,and
fæstningerne, lIlelI Forbindelsen med 
den forudgaaende Del af vedkom
lllendp Steder. i disse, altgaaende 
Adelens Privilegium pall, frit Fiskeri, 
er udela,dt i 5-10-43. Imidlertid 
finder lilan dog saa tæt op til Cbri
StiUll V's Loy SOlll i Adelens Privi
legier af 25. ,luni 1661 §4 og navn
lig j Greyernes PrivHegier af 25. Maj 
1671 i Forbindelse med og som Pil 

U ndtagelse fra den ældgamle Sætning, 
at alle Forstrande tilhøre Kongen, 
tilsikret Adelen frit Fiskeri. overalt 
paa dens Gods, og som et Eksempel 
paa, at en Fis~egaard om ikke 

*) Se nærmere herom "FiskeritidelIde" 
tor 1891 Side 273. 
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netop' en Aalegaard -- el' sat i Skat 
senere end Christian V's danske Lov, 
kan nævnes Frisenvolll J../aksegaard, 
der ved Matriklen af 1689 blev ansat 
til Fiskerihartkorn 5 'rdr., 2 Skpr., 
~ Fdk. (Højesteretsdom af t7 i Il 89 
U. R. fol' 18\;0 Side 74 o. f.). Først 
- saa vidt mig bekendt - j Frd. 
2 .• Ta,nuar 1740 finder man udtalt, 
at fordi alle Strande tilhører Kongen, 
nyder enhver frit Fiskeri j disse, 
saavidt Sandet og Va,ndet gaar. 
Hvorledes man end vil mene, at det 
ovennævnte Spørgsmaal 1H1r besvares, 
er i alt Fald den ældre Lovgivnings 
Indskrænkning. i Brugen af Aale
gaa,rde gentaget i 5-10-43. 

(1<'ortsættes.) 

. Om Udsættelse af Lakseyngel 
i Damme og Tørvegrave. 

I Anledning af de Bemærkninger, 
Hr. Arthur li'eddersen har fremsat 
i dette Blad af 2 .• Tuni d. A., skal 
jeg bemærke, at Hl'. F. ikke synes 
at vide ret Besked med Sagens Sam
menhæng, og jeg ska,l derfor meddele, 
hvorledes det forholder sig. Hr.Heins, 
der først rejste rundt for at lære 
Folk at udruge Fisk, forstod det 
ikke selv, men hvori Fejlen stak, 
var saa let at indse, at det allerede 
Aaret efter lykkedes mig i vor Daglig
stue at udruge Laksørred i et stort 
Fad, og det var de allerførste, der 
udrugedes i Danmark. Aaret efter 
udrugedes mange i Fiskeselskabets 
TI drugningshus ved Vestrup. Davæ
rende Amtsfuldmægtig Hansen var 
Medlem af Bestlrelsen, men selv 
havde kan ingen Udrugnings anstalt. 
En Kendsgerning er det, at man nu 

overalt her i Landet hal' Damme 
fyldte med Lakseyngel, der trives 
udmærket, trods Hr. F.s Modstand. 
I Vendsyssel, hvor man af en eller 
anden Grund fik Skrupler og lod 
Vandet løbe af en større Dam, vrim
lede der af aargamle Fisk, saa store 
og velnærede, at det var en Lyst at 
st', og man tager derfor fat med 
endnu større Kraft. .J eg har i Aar 
solgt 95,600 Stkr, Rhinlaks, foruden 
hvad jeg har sat ud for egen Regning, 
og disse Fisk, bredte over hele Landet, 
have allt'rede bevirket, at en Mængde 
ny Bestillinger ere indganede for det 
kOlllmende Aar, og forhaabellligvis 
vil man om nogle faa Aar se vore 
Damme fyldte med Laksyngf'l og 
mange ny Anlæg opstaa. Sagen er 
allerede j god Gænge . 

Udrugningsanstalten i Rander8, 
Avgust 1892. 

WilliMn Jolmsen. 

Hr. Redaktør! Efter at De ve1-
villigst har givet mig Lejlighed til 
at kende Hr. Johnsens ovenstaaende 
Reklame for den sig nærmende Sæson, 
forinden den gaar til Trykkeriet, vil 
jeg ikke undlade at medgive den et 
Par Ord. Det sker alene af Hensyn 
til Publikum, som er saa hastig til 
at glennne en Diskussion og til at 
skænke en Reklame Tillid. Hr. J. 
ved nok, hvad han .gør, naar han 
lader Maaneder glide hen over sine 
Historier. Han drister sig endnu til 
for sig at ville hævde Æren af at 
have været den tidligste "Udruger" 
af Laksørred her i Landet. Vi faa 
nu at vide, hvorpaa han grunder 
denne Ærgærrighed. Han har nemlig 
"udruget" i et Fad Vand i sin Daglig
stue og mener, at det Legeværk ,-ejer 



noget over for Amtsfuldmægtig Han
sens Foretagender fra 1858 (60000 
-100000 Sth .. 0rredunger hvert 
Aar). Det er aldeles ligegyldigt, om 
Hr. Hansen ejede Anstalten paa 
Vestrup Mark eller ikke; han var 
dog den der forestod U dklæknings
arbejderne m. v. som han havde lært 
i Norge. For Resten var der ud
klækket andre Steder flere Aar tid
ligere, men uden større Resultat, 
end det Hr. J. havde i sin Stue. 

J eg gentager, hvad jeg saa tidt 
har skrevet: Udklækning af Lakse
eller 0rredæg er den simpleste Sag 
af Verden. Den norske Bonde Jakob 
Sandungen, som i sin Tid selvstændig 
opdagede den kunstige Befrugtning 
af Fiskeæg plejede endog at sige, at 
Udklækningen var saa ligefrem en 
Ting, at den kunde ske i en Bukse
lomme - og han trak saa en Flaske 
frem, hvori han havde Æg under 
Udklækning. Hr. J. skulde derfor 
tale mindre om sit Fad. Hvorfor 
Hr. J. vedblivende sammenblander 
Laks og 0rred i sine Reklamer, 
overlader jeg til andre at skønne 
over. Man bedes sammenligne hans 
ovenstaaende Udtalelser med følgende, 
som jeg har erholdt i et Brev fra 
vedkommende Fiskol'iejer i Vendsys
sel: - - Bækkeløbet var. ligefrem 
overfyldt med 0rreder, der maalte 
fra 5-8 Tommer og en Del derover, 
men, saa vidt vi kunne skønne, var 
Randers Laksen betydelig mindre 
end den fra Viborg. løvrigt tror jeg 
heller ikke, den er saa levedygtig 
som Viborg Laksen, dette vi ved 
denne Lejlighed fik sørgelige Beviser 
paa, thi da Dammen var udtømt, og 
det sure Vand fra Grunden begyndte 
at trække til, blev Vandet ef ter
haanden mere og mere forpestet, saa 
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vi nær havde sat Død paa det 
hele. Det viste sig· ogsaa her, at 
Randers-Laksen var den, der blev 
først angrebet. - - Ved Viborg 
Laks menes kun 0l'rrd. 

Andet Steds fra har jeg ogsaa Ud
sagn om Lnksens mindre Trivelighed 
i Damme. J eg holder mig derfor 
til mit tidligere Raad: Udsæt ikke 
Yngel af Laks ("Rhinlaks") i Damme 
og Tørvegrave, men 0rredyngel og 
denne endda kun efter den nøjeste 
Prøvelse af Dammens naturlige For
hold. Ren Laks eller Rhin-Laks i 
Tørvegrave, indtil hver Mand kan 
faa en Laks i sin Gryde; - en skøn 
Tanke, men en daarlig Forretning. 

Hl. September 18\)2. 

Ar·thur Fedder·sen. 

Mindre Meddelelser. 

Muslinger som Agn. Om saltede 
Muslinger som Agn skriver Dr. A. 
H. Malm i en Berdning om Gothen
borgs og Bohus Lehns Havfiskerier 
følgende: 

"Da god Agn stundom er vanskelig 
at erholdu i den Tid, Sildefiskeri 
ikke finder Sted, anskaffede jeg til 
et Forsøg saltede Muslinger fra Norge. 
Denne Agn bruges af en Del N ord
mænd, og Shetlands Fiskere benytte 
sig almindelig deraf. Prøven anstil
ledes i Marts Maaned paa den Maade, 
at der paa en og samme Bakkelænke 
l\.attes 3 Sorter Agn, nemlig friske 
Sild, usaltet Muslingagn fra Bohus
lehn og saa den norske saltede Agn, 
100 Kroge med hver Sort efter hver
andre. Forholdene egnede sig godt 
for et sammenlignendp Forsøg, thi 
den tilstedeværende Fiskemængde var 
ikke stor. 



Paa nen saltede Agn fangedes nok 
san, megen Fisk som paa nogen af 
de andre Sorter. Fiskerne syntf's 
godt om den nye Agn og hu,\'(' for
langt mero deraf. }'nrs(j;ret llIua 

ogsaa have lært de'll, at stor Blaa
musling kan med Fordel nedsl:Lltes 
paa den Aarstid, da den el' fH:Hb;t. 
Behandles den saaledes, undgaar man 
ogsaa at en stor Del af dC'1Il g,LHT 

til Spilde, saaledes SOllI nu, da man 
søger i længere Tid Let bon11'e :\Ius
lingerne levende." 

Som tidligere meddelt i Medlems
bladet, har "Dansk Fislwrifo)'ening" 
til en paalidelig Mand paa Jyllands 
Vestkyst afsendt et Parti med Bor
syre præserverede Muslinger, for at 
Forsøg der kunde anstilles med delll 
som Agn. Endnu foreligger der ingen 
Beretning derfra om Resultatet, men 
naar denne ankommer, vil den na
turligvis blive helmndtgjort her i 
Bladet og det \'il da være interessant 
at sammenligne de fra dansk Side 
gjorte Erfaringer med de ovenfor 
nævnte svenske. 

Hjemvendt Islandsfarer. Den 
"Vendsyssel Fiskeriforening" tilhø
rende Kutter "Nordvest", Skp. Bast, 
ankom Tirsdag den 14. ds. Aften 
Kl. 10 efter at have havt 12 Dages 
Sejlads fra Island hertil; den med
bragt 310 Tdr. saltede Rødspætter 
foruden nogle Tønder Laberdan og 
Helleflynder, hvilket er fisket i Tids
rummet fra den 26. Juli til den 25.. 
Avgust. "Nordvest" har iaIt indhragt 
i Aar ca. 700 Tdr. saltede Rødspætter 
og over 13000 Pd. ferske do., hvilket 
er den største Fangst, SOUl nogen af 
de 5 under Island fiskende Kuttere 
har gjort, og er et Resultat, der i 
og for sig, hvad Kvantiteten angaar, 
maa kaldes godt. Det Marked, som 
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dpn saltede Rødspætte egentlig har 
været hestpl1It for, nemlig det holland
ske. har upstoyærre ikke i mange 
Tider været Salt slet, som det er i 
A :tr: G runden hertil skal det under 
Holland i Aar stedfundnc' usædyanlig 
rigelige Silclefiske være. Prisen paa 
sleltede Sild og saltede Rødsp. har 
ikke i :\fands Minde været saa lax 
som nu; dette bevirker, [tt det pe
kuniære Udbytte af Islandsfiskeriet 
bliver betydelig mindre end paaregnet. 
Man maa jo haabe, at de dermed 
beskæftigede Folk ikke derfor tabe 
Modet, men sige "bedre Lykke næste 
Gang". "Nordyest"s Besætning, der 
selv disponere over Fangsten, har 
forøvrigt vistnok gjort en god For
retning, idet de ha,ve afhændet deres 
Fangst til Firmaerne Oloos & Lo
rentzen og Vendsyssel Fiskeeksport
forretning til en Pris af 16 Kr. pr. 
Td., en Pris der sikkert maa kaldes 
særHg god, eftersom Konjunkturene 
nu e're. Kutter "Prinsesse lYlarie" 
havde, da "Nordvest" afgik fra Island, 
en Fangst )nde af ca. 225 Tdr., og 
vilde søge til Havs for eventuelt at 
fiske en Ladning Torsk, der levende 
l Damnwn skulde indbringes til 
Gdmsby, hvol',Torsk fOl·~rriden skal 
være i høj Pris. "Maagen" og "Ter
nen" skal)flg. indløbet Telegram være 
ankommen til Y mmiinde i Holland, 
"Maagen" indehavende 147 Tdr., 
"Ternen'( 190 Tdr. saltede Rødsp. ; 
de have endnu ikke solgt Fangsten. 
"Prins Valdemar" ventes at ankomme 
fra Island i den nærmeste Fremtid. 

KI. 
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Fiskeriberetninger. 

København, 19. Sept. 1892. Kon
fiskation af Fisk paa Københavns 
Fisketorv har i den senere Tid ret 
jævnlig fundet Sted, idet Politiet har 
fundet adskilligt <tf de faldbudte 
Fiskevarer mindre tjenlig til Menne
skeføde, og det er ikke saa ganske 
smaa Partier, der har maattl"t gøre 
Tur op i RaadhusglULrden for at faa 
skrevet deres Gravseddel. Det er, 
gaaet ud,over forskellige Sorter, saa
som Rødspætter, Torsk, Silri, Rejer, 
- navnlig Rødspætter er kasseret 
forskellige Gange i Partier paa hen 
ved en Snes Lpd.; ligeledet et helt 
Hyttefad med Torsk (::10 IJpd.). Man 
har holdt sig til Mellemhandlerne, 
som forsyner de mindre Handlendp, 
og taget hele Partier med, skønt vel 
kun en Del af sanlIne ml' kassabelt. 
Man kan næplw tænke sig, at en 
Fiskehandler vil tage til Torvs med 
et helt Hyttefad udelukkende llled 
kassabel Fisk. ' 

N aar Rejer findes uskikket til 
I\Ienneskeføde, saa kunde' de dog 
maaske finde Am'endelse til Kroge
agn. Som bekendt bruges ikke faa 
Rejer en lang Tid af Sommeren til 
Kroge og er tidt vanskelig nok at 
bekomme - i Sommer har det ikke 
sjældent arriveret, . at Krogefiskere 
har maattet spilde en Nat fordi der 
ikke kunne skaffes Rejer til deres 
Kroge. løvrigt er det jo ikke. mere 
end rimeligt, at naar Fødevarer findes 
uskikket til Menneskeføde, at de saa 
blive unddraget Handelen. Hvad 
der gælder for det ene Fødeemne, 
maa jo ogsaa gælde for det andet. 

Om Politiet nu er den rette lVIvn
dighed til at bedømme Fiskeva;er, 
turde jo i det mindste være Tvivl 
underkastet. Fiskerforeningen for 
København og Omegn med Tilslut
ning af en Del Fiskere fra Kysten 
og Amager indsendte allprede i For
sommeren et Andragende til højere 
Vedkommende, og anmodede om An
sættelse af en fast Kontrol, men til-

raadede absolut }~agfolk til denne 
Bestilling. 

I ethvert Tilfælde optrædes der 
nu med :Myndighpd og noget strængt, 
som overfor deu tidligere Slappelse 
kommer nogt>t pau tværs. 

Blankaalen har nu begyndt paa 
sin Efteraars\'andring, der har alle
rede vist sig mindre Træk, saa vi i 
forrige Uge udsatte Redskab0r ved 
Indløbet til Kalveboderne. Varerne 
have været kønne og øre betalte paa 
Torvet med 60 Øre pr. Pd. F. 

Frederikshavn, d. 18. Sept. 1892. 
Fiskeriet pau Vestkysten maa desto
værre betragtps som ophørt for i Aar; 
en Del Kuttere have forsøgt Fiskeri 
der i Begyndelsen af den forløbne 
Uge, lUen have kun havt ringe Ud
bytte. Paa den nordre Side af Skagen 
have enkelte Kuttere fisket med. 
nogenlunde godt Resultat, Fisk vej
ende fra 14-16 Pd. Snesen, betalte 
her med ca. 2 Kr. pr. Snes. Paa 
Herthas Plak have de fleste drevet 
Fiskeri og havt. jævnt godt Udbytte. 
ca. 100 Snese pr. Kutter, Rødspætter 
vejende fra 11-14 Pd. Snesen, be
talte med fra l Kr. 10 Øre till Kr. 
65 Øre pr. Snes. Paa nordre Side 
af Læsø have et Par Kuttere fisket 
ret godt Rødspætter af noget større 
Kvalitet· end va'nlig fra Kattegat, 
vejende frI}.. 14-17 Pd. pr. Snes, 
betalte med fra 2 Kr. til 2 Kr. 75 
Øre pr. Snes. En Del Skærising er 
indbragt og betalt med 8 Øre pr. Pd. 
Af anden Krøyfisk er der kun ind..: 

. kommen ubetydeligt. Der er atter 
i denne Uge afgaaet Kuttere. med 
fuld Last af mindre Rødspætter til 
Gøteborg, saa det lader til at denne 
Afsætningsmaade har vist sig ind
bringende. En af de derfra hjem
vende Kuttere medbragte de første 
Sild i denne Sæson, ca. 25 Ks., men 
det er kun Garnsild ; der gaar nok 
mindst en Maaned før det rigtige 
Sildefiskebegynder. En K vase er 
ankommen fra Norge med en Lad
ning Hummer 3000 Stkr. til Vend
syssel Fiskeeksportforretning. Kl. 
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Bekend tgørelser. 

Kullerkurve, bel·g. for Dansk Kommissionshus Gatechn samt Garbo1inøTIID, 
100 Pd. Fisk med h It for sidstnævnte bedste Conser-
70 Kr. pr. 100 Stkr., I<'isk og HUDlmer veringsmiddel for Fartøjer 
haves atter paa I.Jager. .... ogaltTræværkm~dVejrligets 

LudwIg Grun, Indflydelse anbefales. Priser og 
VILH. HOLSTS I 78, Nener WaJl, H_bnrs. I Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Pileplanlage og Kurvefabrik. modta.gerSendinger til Forhandlin8 Ad. Goeeker, 
Eli l d K l ol d St I Prompte Afre",:ing. Dansk Korre-I KJ'øbenhavn K. Herluf Trollesg. 6 . . e y ve o 'l/n ". • 8pond"nce. Pnm" Referencer. 

Altona Fiskeauction. 
Johallll Co)us (beediget Auctionator). 

'1'"lp.gram-Adrnsse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

::M:eka:n.isk Fabrik 
af Mæt, flættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskl1ffelHen af nyeste mekaniske N ætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. Københ~vn K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:_ K: ø SE R, 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkoser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsillgør. Stengade 15, . 

(eneste Nætt'abrik i DBn:rnBrk SOUl drivetI ved DBI1lp:k-n:) 

leverer efter Bestilling eller fl:a Lager fra vort med de' nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hør.garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejlighed •• 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af oand. mag. H. P08.elt. - Trykt hoa Frantz emdtr.. E:.øbenhavn. 



Nr. 39. 29 September. f892. 

::MeCll.e:cc..sb1a.det url~aar hver T~J'sdag. A.nnoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chri-sttreu,Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 

pr.Petitlinie af 'ia Sides Brede; fOl' shaollr1e Anlloncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indho1d: Fra Ringk0hing til Nymhtdc Kro, ~ 
Om Aalegaardsrcttl!u. -- Aa,leopdra·tlllng. - Pisl,yrl~ 

beretninger. Rek(mllt~,fn~lser. 

------- ---------~--------_. 

"Oansk Fiskeriforelling"s Kontor, Storlll

g atle 2 B Stuen, er aalJ'mt fra 9-U. R('llak
tøron af J\1erllemshlarlet tl'!dl'es ,!es\I,!I)!l j 

Alm. 5-7 Svaulwlrnbv\\j IO, I. S. 
Modelsamlingen, Sk t. Allwl'plarlB lO Rt. 

0_ G., el' aaben LøJ'dag og I-;Yllldag 11--2. 

Fra Ringkøbing til 
Nyminde Kro. 

Der har i den senere 'l'id været 
et stærkt Røre i Ringkøbing og Om
egn i Anledning af Fjordens UrUøb 
i Havet. Et mindre Parti vil hibe
holde det, man i Øjeblikket har, 
nemlig det nye Udløb, der sidste 
Vinter blev udgravet ved Non]mamls
krogen, lige over for NYl1linde Kro, 
medens det langt ovenejende Antal 
af ]i'iskerne paa HolmslallJ Klit, vist
nok de fleste af IJodsejerne og hele 
Ringkøbing By bestemt holder paa, 
at som Forholdene ere gør det nye 
Udløb kun Fyldest og det endda 
tarveligt nok - for de faa Fiskere, 
der bo ved Nyminde, men slet ikke 
for alle andre Interesser, der ere 
knyttede til Ringkøbing Fjord. 

Efter at der for nogen Tid siden 
var blenm indsendt en udførlig Be
tænkning til" Dallsk Fiskeriforening", 
og tlerefteJ' en Del Røster have lydt 
fra forskellige Sider, uden dog at 
bringe nog!:'t væsentlig nyt fretn, skønt 
flpl'p af de fremsatte Opfattelser have 
været ret vægtige, besluttede en Del 
l\Iænd i Ringkøbing, hvoriblandt flere 
BYl'Jadsmedlemnwr, at foretage en 
'Pur langs Klitten til det nye Udløb 
for :wlv personlig at overbevise sig 
OlU de virkelige Forhold, og denne 
Tur, der frembød saa stor Interesse, 
blev foretaget forrige Torsdag, idet 
mall med fire Vogne kørte fra Byen 
om l\[orgenen KI. 51/ 2 , 

Vejell gaar nord om Fjorden, der 
meget mere ligner en stor Indsø end 
en E'jonl, i vest-nordvestlig Retning 
illlltil Sølldervig, det bekendte Bade
sted ca. 11/ 2 :Mil fra Ringkøbing, da. 
dPll svingel' mod Syd. 

l\lan gør her Bekendtskab med et 
rigtig vestjyllandsk Kystlandskab, 

. hvor Klitterne som større og mindre 
Kegler toppe sig i utallig Mængde, 
saa hngt øjet kan række, og imel
lem Klitterne :findes IJavninger, som 
ere dyrkede og giver ret god Afgrøde. 



Naynlig langs Fjordsiden findes nH'get 
god Jord og en Del Bngstrækninger, 
medens dog flere Steder høje Klit
bakker strække sig lige ud til Fjord
stranden, sau der kUli levIH's Plads 
for en Kørevej, 

Vi passerede saaledes tæt op til 
en meget høj Klitbakke, hvor efter 
Sigende 250 engelske Orlogsmatroser 
skulle være begravede, I 1807 stran
dede to store engelske Krigsskibe 
ved Klitten med 1800 Mands Besæt
ning og kun meget faa af disse kom 
levende i Land, idet den komman
derende Admiral og Officererne pau 
hans Befaling, for at forhindre Mand
skabet fra at falde i dansk Fangen
skab, skød aUe ned, der gjorde For
søg paa at springe over Bord for 
at redde sig ved Svømning til den 
nære Strandbred, 

De fleste af de ombordværende 
druknede da, og dre\'e i Land paa 
Kysten,' hvor de begravødes paa for
skellige Stedpr, og den omtalte Klit
bakke formenes altsaa at yære et af 
disse Begravelsessteder, 

Endvidere fortælles, at der af den 
engelske Regering ble\' udlovet en 
betydelig Belønning samt Frigivelse 
af et større Antal danske Fanger for 
Udleveringen af Admiralens Lig, men 
dette fandtes ikke, og det menes 
derfor at være fttlden i Hænderne paa 
Strandl'øvel'e, som hu re udplyndret 
det og; derefter begravet det i Klit
terne, 

Eftel' at have kørt ca, 3 Mil i alt 
gjordes holdt hos en Bonde i Sønder 
L.yngvig, Hesteue kom i Hus og inde 
i StuernG var dækket Frokostbord 
for de. rpjsendp, Alt rar nemlig 
forud arraugeret) hvilket ml' saa 
meget lettere, som der pr Telefon fra 
Ringkøbing langs hele Klitten, dels 

til Afbenyttelse for Fiskerne og dels 
af Hensyn til Redningsvæspnet. Der 
findes ingen Kro' paa lwle Stræk
ningeJl til .xymiIlde) men Beboerne 
ere Illegpt ga'stfri og besørge alt for
IIødent. De ere altid forleredte paa 
at modtage Vejfarende og strandede 
Søfolk, hvoraf der i tidligere Tider 
har været langt flere end i de senere 
Au]', og de have derfor ogsaa tem
melig rummelige Vaaningshuse og 
Here Gæsteværelser parate. 

De forlange intet for Traktement, 
men de tage imod, hvad der frivilligt 
ydes (lem. Alt pr propert, pænt og 
hyggpligt, og man befinder sig sær
deles n'l indenfor disse gæstfri Mure, 

~fan faar Indtrykket af en vis Vel
stand de fleste Steder, og det for
tjener særlig at fremhæves, at Fattig
forsørgelse kendes ikke paa hele denne 
Strækning, idet den ene hjælppr den 
andpn, saaledes at alle kunne leve. 
Fiskeriet, hvori nrBsten alle delhtger 
eller i al Fald har Pad, yder ct 
ikke uvæsentligt, lUen vistnok l1ød
vendigt Bidrag til Opholdet, og af 
og til kommer en Stranding, som 
giver en Ekstraindtægt. 

IMter et Ophold pau, en Times 'fid 
kørte vi videre til Aargab, Undervejs 
passcl'pde vi "Hvide Sande" og gjorde 
her et Ophold for at tage det Sted 
i øjesyn, hvor l1I:1n har tænkt sig 
Klitt(;1l g(mnpmska:\l'cn. 

Vi mndrede over Klitten til Vester
strandpn gennem en Lavning, der 
ligesom synes' af Nuturcn dannet til 
en Gennemskæring, og hvor der 
maaske i siu Tid virkelig har været 
pt saadant Gennemløb. 

Der findes flere Steder paa Klitten 
saadanne Ilavninger eller Slugter, 
som efter al Rimelighed en Gang 
har dannet Vandforbindelser mellem 



Havet og E'jorden, hvad ogsaa n,ndre 
Forhold tyde paa, ligesom ogsaa 
Sagnet ved at fortælle hHrolll. 

Det turde derfor ogsaa væ["e en 
meget rimelig Forklaring, ell med
følgende Fisker gav, at de stedlige 
N avne, der ('nde paa Vig, som Sønder
vig, N. Lyngvig, S. Lyngl'ig og Haur
vig, synes at tyde hen paa, at Holms
land Klit en Gang ved forskellige 
Gennemløb har været delt i flere 
Dele, eller Øer om man vil. 

Ved "Hvide Sande" har Klitten 
kun en Brede af ca.' 1300 Alen, 
medens den mange· andre Steder er 
betydelig bredere. og du, del' her findes 
dybt Vand omtrent ind til Havstokken, 
ligesom der ogsaa i det tilstødende 
Fjordbasin haves ca. 12 Fod Vanel, 
saa ligger det nær at udvælge denne 
Plads som en af de bedste og mest 
passende for en Gennemskæring, saa 
meget mere som Fjorden her, for
j110dentlig paa Grund af det stærke 
Tryk, stadig skærer sig ind i Klitten, 
ligesom arbejdende paa at faa Luft 
ud til dens store Kammerat, Havet. 

Der har da ogsaa for en Del Aar 
siden af et engelsk Selskab været 
udarbejdet Planen til en saadan 
Gennemskæring, men Krigen i 1870 
gjorde, at den atter blev opgiveu, i 
al Fald den Gang. 

De store Arealer, som ventes tør
lagte ved en Gennemskæring, formenes 
at ville give rigelig Erstatning fol' 
Udgifterne ved denne. 

Fra Aargab fortsattes R.ejsen pr. 
Baad. Det er nemlig nødvendigt, for 
at faa et rigtigt Begreb om de vir
kelige Forhold med Hensyn til Be
sejlings- og Vandstandsforholdene, at 
sejle ned gennem det lange smalle 
Løb, hvorigennem Fjordvandet skal 
bane sig Vej til Havet. Dersom man 

nøjes med at hetragte det fra Vejen 
langs Klitten har Illtlll let det Ind
tryk, at alt el' saare godt, medens 
man fa ar et helt andet Syn paa 
Sagen, naar man i en Baad i en 
stærk bugtet Linie mM lempe sig 
frem gennem Løbet for ikke at komme 
pau Grund. 

V ort Fartøj vur en teulluelig stOl' 
aahen Baad, der tidligere under gun
stigere Forhold var bleven bygget til 
Havfiskeri, men nu benyttes alene i 
FjordpIl til '.rmusport af Hø, Tørv 
og hvad del' ellers forefalder. Den 
havde et Dybgaaende af Ctt. 2 1/ 2 Fod, 
og fol' eventuelle Tilfælde havde vi 
en tladbundet Pram slæbende bag
efter. 

Omt"ent veu Bjerregaard begymler 
det egentlige Afløb fra Fjorden mel
lem Klitten og "Tipperne", og hel' 
findes paa en længere Strækning ikke 
nWl'e Vand i Sejlløbet end :Jli2 Fod, 
hvorfor vor Baad et Par Gange stod 
fast. Løbet skal her, efter Fiskerens 
U dsagll og saa,vidt man kunde skønne 
ved 0jemaal, være ca. 100 Alen 
bredt, medens der til begge Sider er 
Grunde llled kUli nogle faa TOlllmer 
Vand. 

Efter at have passeret Grundene 
veu Bjerregaard fik vi atter dybere 
Vand, men den højeste Vanelstand 
eler blev maalt val' dog kun ca. 10 
Fod, og Løbet var tillige smallere. 

Sejladsen gik nu temlllelig hurtig 
i sik-sak ned ad Løbet, som efter
haanden mere og mere indsnævl'edes, 
og endelig naaede vi i N ærhedeu ar 
Nyminde Kro. Her maatte vi s<'.ile 
tæt ind under de høje Sandbanker 
paa venstre Side af Løbet for ~tt. 

følge Sejlløbet, der kun er nogle 
faa A1en bredt, medens det har en 
Dybde af ca. 10 Fod, hvorimod der 



i dlm øvrige Del af Labet kun findes 
1 11 2 Fod Vand. 

Den medbragte Pram bragte os 
alle i Land, fire Mand all Gaugf'n, 
og saa vandrede vi op til K l (Jen, 
der ligger meget højt over Valldet, 
for at spise til .:\Iiddag, lmul man 
nok kunde tramge til efter dpn lange, 
trættende Rejse hele Tiden i Rpgll
vejr, der til sine Tider t'ndog var 
temmelig stærkt, 

Klokken var 5, da vi attp!, l)l'(H!t· 
op og bleve færgede over til dl'n mod
satte Side i fladlmnded .. PraJllIlH', og 
saa vandrede vi langs dl't lIye U dløh 
ud til Havet. 

Ijøbet har paa den første Stnek
ning, saavidt mali kan gp, ildw for
andret sig videre, lIleu mh,. i N ær
heden af selve Str:.wdLlwlden er hOl't
skaaret en Del ved sondre Sid", 
medens der ved nordre Side er op
kastet en Banke ~ Saml og Rullp
sten - paa en 40 Al(~ns Brede, 
hvilket altsaa tyder paa, at det nye 
Løb næppe vil afholde sig fra at 
vandre imod Syd. I dpn sondre 
Strandkant, i Havstokken, har del' 
derimod dannet sig en Barre, og dd 
egentHge Sejlløb gaar n1tsaa ud j 

Havet i en Bue, 
V Ol' :E'isker gik nu ud i en Pl'lL1lI 

sanHnen med en Fisker fra N JlHillde 
for at undersøge Dybden i Løbet. 
Resultatet af Pejlingen blev, at Vand
standen viste sig at være il, 5 
Fod. Enkelte Steder var I..lobet vel 
lidt bredere, rr;ten dette har jo ingen 
Betydning, da de grunde Steder skulle 
paSSOl'es, og er Ha vet i nogen større 
Bevægelse og Søen sietter ind mod 
Land, vil der imellem Søerne vmre 
endnu mindre Vand, 

Inde i Løbet ved N ymimle Kro 
laa opankret en halv Snes smaa netto 
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Dæksbaade, tIer bruges til Fiskeri. 
De ero forsynede llled Sænkekøl. 

Der var imidlertid ankommen to 
Hostvogno fra Bjerregaard, og med 
(liSSl) kørte vi tilbage til Haurvig, 
hvortil Vognene fra Ringkøbing vare 
km·te os inwde, 

Der er antl!'.n Vej fra N y-
minde til Bjerregaard end at køre 
langs ad Fjordsidens Strandkant, og 
det gik dorfOl' kun langsomt, 

Porst llIed vore egne lettere Vogne 
kom vi atter nogenlunde hurtigt af 
Sted, skont Vejt'ne pau hele Stræk
llingen ere sandede og trange, og vi 
lIaaelle- lIa ogsaa først Riugkøbing 
om Morgenell ICl. .,1.1 i 2' Altsaa havde 
Turen tagl·t 23 1'illler. Der regnes 
at være godt 7 :\1il fra Ringkøbing 
til N .l'JlIinde. 

II vad del' herefter lIlaa komme til 
,tt staa tpllllllelig klart er 
1) at der ikke Jmn tænkes paa nogen 

Forbin( le Ise llle llem Havet og Ring
lwbing Fjord under de nuværende 
Forhold, eftersom Vandstanden i 
dpt olllskrcme Løb paa sine Steder 
kun er mellem l& og 3 Fod, lige
som ogsaa Vandstanden i Havet 
ullenfor lndlobet er saa bv 
4!i2 11 5 Fod -, at Besejlingen 
her, for blot større Baade, er mere 
end vanskelig, og 

2) at den betydelige Valldma~ngde i 
Rigkobing :Fjord, der hal' stærk 
Tilløb fra Skæm eller I..lønborg 
Aa, Stadil Fjord og forskellige 
.mdre Vandløb, ofte vil have Van
skeliglwd ved at fua tilstrækkelig 
Afløb ud i HaVet, naar Dybden 
i LoLet il,ke el' storre end foran 
:1nfort, ikke alene ved Bjerregaard, 
lllen OgStUL ved saavel Xyminde 
Kro som udenfor i Havstokken. 
N <l,Y Il li g sydlige Vinde stemmer 



V:1ndet op i Fjorden ved at tvinge 
det tilbage fra Grundene ved BJerre
gaard, og kun nordlige, særlig 
nordøstligC", Vinde kan fremme en 
rigplig Afvanding. 
Fiskerne fra Holmsland Klit kunne 

derfor lige saa godt blive hjemme 
og fiske som ty til Udløbet ved Ny
minde, intet af Stederne bydes der 
under de nuværende Forhold Betin
gelser for en videre Udvikling afFi
skeriet, og for Ringkøbings Vedkom
mende er det naturlill:t, at dennes 
Befolkning kan ønske atter Ilt faa 
den Skibsfart tilbage, som, var den 
end af mindre Betydning, dog i 
ældre Tid har været en Støtte for 
Byen. 

Hvad Lodsejerne angaal'~ da ere 
Meningerne noget delte, idet de, der 
have højtliggende Enge, modsætte sig 
{'Il Gennemskæring norJ fol' de om
talte Grunde, eventuelt ved "Hvide 
Sande", hvorved en almindelig Sænk
ning af V alldstanden i Fjorden menes 
at ville finde Sted, hvilket vilde for
riIlge disse Enges Værdi, hvorimod 
andre, der have l:lvtliggende Enge, 
ønske en saadan Sa'nkning af Vand
standen, fordi disse Enge nu ofte 
blive ødelagte ved for meget Vand. 
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Om det vil lykkes at faa en Gen- . 
n em skæring ved "Hvide Sande" er et 
Spørgsmaal, der ligger i Fremtidens 
Haand; foreløbig synes det dog, som 
om en større Befolkning vil sætte et 
stort Arbejde ind paa at faa det 
gennemført. . 

Og ser man hen til,hvilke Fordele 
en Gennemskæring ved "H vide Sande" 
byder: en betydelig Udvikling af Fi
skeriet med større, søgaaende Far
tøjer og et Tilflugtssted for Fiske
fartøjer fra fjernere liggende Fiske
pladser; Skibsfart paa Ringkøbing til 

Fordel for Byen; bedre Afvandings
forhold for Størstedelen af de om
liggende Ilodsejere; Udsigteu til Ind
vinding af betydelige Engarealer, der 
ogsaa vil komme Omegnen til Gode, 
saa skulde man synes, at alle maatte 
kunne blive enige om at slutte sig 
til Sagen, og at det skulde lykkes at 
faa den gennemført. 

("Esbjerg Avis".) 

Om Aalegaardsretten. 
Ved Overretsprokurator T. Leth. 

(Fortsættelse. ) 

N aar jeg i det foranstaaende har 
forsøgt at vise, at Danske Loys 5-
10-43 hverken efter sin Oprindelse 
eller efter sin Ordlyd tillægger Grund
ejeren nogen Fortrinsret fremfor andre 
til Fiskeri udfor Kysten, saa stem
mer dette ogsaa ganske med U dta
lelserne i Fr. 2. Januar 174U. Denne 
Forordning vender sig nemlig imod, 
at en Del af de omkring Limfjorden 
hoende Proprietærer havde villet an
lllasse sig at have Ejendelsfiskeri i . 
denne udfor deres Grunde indtil 
lYIidtstrøm og af denne Aarsag villet 
forbyde andre at fiske der j Stranden 
og støtter sig 'til deu gamle allerede 
i jydske I~ov af Marts lYIaaned 1241 
sammes Bog III Artikel 61 udtalte 
Sætning, at alle Strande tilhører 
Kongen, i Kraft af hvilhn Sætning 
Forordningen erklærer de af Proprie
tærerne erhvervede Domme for ugyl
dige, og at det skal være alle og 
enhver uden Forskel tilladt at bruge 
og nyde frit Fiskeri indtil begge 
Land, saavidt Sandet og Vandet gaar. 
Forordningen gør ingen Undtagelse 
herfra med Hensyn til Grundejernes 
Aalegaarde, endsige at der skulde 



tilkomme Grundejerne nogen Eneret 
til Aalefiskeri udfor deres Ejendom
nie; ja Forordningen nævner ikke en 
Gang 5-10-43, uagtet den ellers 
henvender sig til Ohristian V's Loy, 
navnlig sammes 1}-10-45 og 5-
10-46. 

H vad angaa,!' Domstolenes Opfat
telse, da har jeg forsøgt at gennem
gaa vore Domssamlinger. Man finder 
i disse ikke faa Domme, der angaa 
Aalefiskeri ogsaa med Aalegaarde, 
men disse Donllne angaa alle indtil 
et vist Tidspunkt, som jeg straks 
nedenfor skal nævne, Sager, i hvilke 
i det mindste den ene Part har paa
staaet at have en særlig Adkomst 
til at nyde eller til' at forbyde det 
omstridte Anlefiskeri. Det samme 
gælder ogsaa om de i nænærende 
Blads Nr. 28 og 11 af Hl'. Højeste
retsassessor l\fourier omtalte Domme, 
nemlig fra Korsør af 20. Oktober 
171 O og 6. Sept. 1686 og fra Fre
dericia a.f 2. April 1849*). Derimod 
har jeg føn;t fra Begyndelsen af Aaret 
1865 fundet nogen Sag, der drejede 
sig 0111, eller nogen i en snadan Sag 
afsagt Dom, der anerkender en Grund
ejernp efter 5-10-43 tilkommende 
særlig, andres Fiskeri udelukkende, 
Ret til Aalefiskeri. At slige DOllune 
indtil det nævnte Tidspunkt helh-r 
ikke findes, i det millllste af de o\'er
ordnede Retter, bekræftl·s ogsaa af 
Regeringens tidligere Fiskerikonsn
h-nt, afdøde Birkedommer Fiedier, i 
"Tidsskrift for }i'iskeri" 1ste Aarg. 
fra 1866, hvor han omtalnr 5-10-

*) Ved Privilegier af 11. lYlarts 1682 § 15 
er det Aalefiskeri, som for Byen falder, 
forundt Magistraten (Mourier: Tids
skrift for Fiskeri", 2den Aargang for 
1868 Side 179 Noten). 
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43 og Side 79 siger, at de tidligere 
Underretsdomme 

"der have været appellerede til 
Landsoverretten, have fundet Stad
fæsteise; men denne har ene været 
bygget, dels paa en i Mands Minde 
bestaaende Retssædvane, og medens 
Retten har ladet Grundejerretten 
uberørt, synes den at have havt 
Betænkelighed ved at anerkende, 
at det anførte Lovsted hjemlede 
nogen saadan udelukkende for 
Ejeren til Anbringelse af Aale
gaarde, eller, som de i Sjælland 
benævnes, Aalestader udfor sin 
Grund." 

Fiedier ansaa imidlertid en saadan 
Betænkelighed fra Domstolenes Side 
for ugrundet. Efter hans Opfattelse 
indeholdt 5-10-43 en Indskrænk
ning til Forch'l for Grundejerne i 
den ellers almindelige Frihed til at 
fiske i Stranden og gav Grundejel'lle 
en Særret til udfor deres Grunde -at 
have Aalegaarde, hvilket. Udtryk 
"ma.atte antages at nere en generel 
Benævnelse for fast anbragte Ind
retninger, nær Kysten, til Fangst af 
Aal" (L e. Side 78). 

Dette v,u, hnld Fiedier, som oven
for eiteret, selv udtrykkelig bemalr
kede, r;n anden Opfattplse af 5-10 
-43, E'nd Domstolene hidtil h~tvde 
anerkendt, og det var derfor n,ttuI'
ligt, at han, i Særdeleshed efter den 
Opfordring, som han dertil maatte 
have som Regeringens }i'iskerikonsu
lent, søgte at skaffe sin Opfattelse 
Gyldighed. I1ejlighed dertil frembød 
sig i en Sag, der ved Holsteinborg 
Birk, hvor Fiedier var Dommer, blev 
anlagt af Besidderen af Greyskabet 
Holsteinborg, Gre\· Holstein, mod 
Fisker Oh risten Jørgensen af Karre
bæk, fordi denne drev Fiskeri med 



Aalermwr udfor de Grevskabet til
hørende Skafterup Marker og udfor 
Grevskabet ligeledes tilhørende Are
aler paa 0t'n Glænø. I denne Sag 
afsagde Fiedll~r under 24. Februar 
1865 en Dom, in'ls Konklusion lyder 
saaledes: *) 

"Indstæmte Fisker Christpn .T 01'

gensen af KalTehæk bør under t'n 
Mulkt af 2 Rdl. til Sorø Amts 
l<'attigkasse for hH'!' Dag, han sidder 
Dommen overhørig, at optage og 
bortføre dt' af ham pall, de med 
Nr. 11, 12, 13, 14, 15 og 17 paa 
det under Sagen fremlagte Si tua
tionskort udfor Skafterup Marker, 
samt udfor Glænøs østre Fed an
bragte Aalel'User og Pæle ~ saa 
bør han og til Grevskabet Holstein
borg udredt' Erstatning efter nvil
lige af Retten udJllpldtp 1\lænds 
Skøn for det Tab og den Skudt', 
der ved de af ham anbragte Ind
retninger er blevet, og frt'mdeles 
bliv('r tilføjet Grevskabet, regnet 
fra Fisketidens Begyndelse i Efter
aaret 1863 og indtil Redskaberne 
er" borttagne. ~ Processens Om
lwstninger ophæves. - Indstævn
tes heskikkt'dt' Sagførpl' 

., 
Denne Dom hlev appelleret til Lands
over- samt Hof- og Stadsretten i 
Købenlmm, SOIll under Il. Jnni 1866 
stadfæstede Underretsdommen, dog 
at Erstatningpn bortfaldt. **) 

Ifølge Præmisserne til On'rrets
dommen antog denne, at det ikke 
kunde komme i Betragtning, hverken 
at Jørgensen ha\"de anbragt sine 
Ruser langt fra Kysten, nogle endog 
3 a. 400 Alen fra Land,eller at 
Grevskabet ikke selv havde anbragt 

*) Tidsskrift for J;'iskeri 1 sie Aarg. S.85. 
**) 1.(;. Side 90. 
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Aalegaarde eller antydet at ville gøre 
dette, lllen at maatte an
ses at hjemle Ejeren af Kysten ude
lukkende Ret til udfor samme at 
anbringe Aalegaarde, hvorved maatte 
forsb:tas fast anbragte Indretninger 
uden Hensyn til, om de ikke stode 
i Forbindelse med Landjorden. 

Overretsdollllllen stadfæstede saa
ledes ganske den Anskuelse, at Kyst
ejeren havde udelukkende Ret til 
Aalefiskeri nwd hvilkesomhelst fast 
anbragte Redskaber udfor sin Grund, 
hvad enten han henyttede denne Ret 
eller ikke. 

Det sanlIne blev antaget ved en 
Overretsdom aJ 28. August 1871 *) 
i t'n Sag anlagt af Besidderen af 
Grevskabet Lercheuborg lllod l<'isker 
O. P. Jørgensen a,f Kallundborg, 
fordi denne havde sat Aalpruser ud 
for Asnæs Sønderstrand j l'll Afstand 
fra den Grevskabet tilhørende Kyst 
af 80 til 150 Alen paa ~V /2 til 5 
Alen Vand og tildels ikkun i fua 
Favnes Afstand fra Endepunkterne 
af 2de Grenm tilhørende Aalega:lI de. 
Overretsdommens Konklusion lyder 
sa.aJedes: 

"Ho\'edcitantenFisker O. P .• 1 ~1r
gensen af Kallundborg bør "ære 
uberettiget til at drive Aalenskeri 
llled Ruser eller. Garn ved Asnæs 
Dyrehaves Sønderstmnd pan. den 
tLt<le Gl'Hnd, hvor Aalegaarde ere 
eller kunne anlægges, men iønigt 
for Contracitn.ntens, Kammerherre 
Lehnsgreve Lerche til Lerchenborg, 
hans rriltale fri at være. Pro
cessens Omkostninger for begge 
Retter ophæves." 

Dt'lllW Overretsdolll blev appelleret 

*) U. R. for 1871 Side 925 o. f., hvor i 
Præmisserne ved en Trykfejl staar 
nKosteruser", skal være "Kasteruser". 



til Højesteret, der wl \"I'd sin Dom 
af 7. Maj 1873*) stadfæstede Sllffime 
men med en Motivering, der nesent
lig fm':1ndrede Over!'etsdommens Be
tydning, Det hedder nemlig i Høje
steretsdommens Præmisser: 

"Idet Højesteret billiger, at Lovens 
5~ 10-4:3 ved den indankede Dom 
er antaget at hjemle Oontracitanten 
(Grev Lerche) udelukkende Ret 
til, udfor den i Dommen omhand
lede Kyststrækning at drive Aale
fiskeri ved Benyttelse af Aale
gaarde, maa det ogsaa ~ives ~Iecl
hold, at' Hovedcitanten (Fisker 
Jørgensen) er kjendt uberettiget til 
at lægge Hindring ivejen for. U d
øvelsen af hin Ret ved med Ruser 
eller Garn, der ere indrettede til 
Aalefiskeri, at drive dette :Fiskeri 
ved bemeldte Kyststnekning saa
vidt, som Grundens Beskaffenhed 
tilsteder Anlæg af Aalegaarde. 
I Henhold hertil, hvorved bomær
kes, at det ved Dommen givne 
Paalæg er at forstaa 0verensstem
mende Illed det nys anførte og 
iøvrigt med Tilføjende, at den af 
Oontracitanten tidligere fremsatte 
Erstatningspaastand ikke er gjen
tagen for Højesteret, vil bemeldte 
Dom, hvis Bestemlueise om Pro
cessens Omkostninger billiges, være 
at stadfæste." 

Forskellen mellem Overretsdommen 
og Højesteretsdommen er altsaa den, 
at medens førstnævnte i det Hele 
forbød Fisker J ørgensen at drive 
Aalen.skeri med Garn eller Ruser 
udfor Grunden, saavidt Aalegaarde 
vare eller kunde anlægges udfor 
samme, og saaledes ansaa Grevskabet 
udelukkende berettiget til dersteds 

*) U. R. for 1873 Side 803. 
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at drive Aalen.skeri, gik Højesterets
dommen derimod ud paa, at Grev
skabet ikkun havde udelukkende Ret 
til Aalen.skeri mod Aalegaarde, og 
at Jørgensen ikke maatte lægge Hin
dringer i Vejen for Grevskabets U d
øvelse af denne Ret ved Anbringelsen 
af til Aalen.skeri indrettede Ruser 
og Garn, hvilke han altsaa med 
denne Indskrænkning iøvrigt uforment 
maatte have udfor Kysten. 

Ved at fastslaa, at Kystejerens 
udelukkende Ret ikke gik videre end 
til Fiskeri med Aalegaarde, men ikke 
ogsaa til Fiskeri med Aaleruser, som 
enhver maatte have udfor Kysten, 
naar han kun ikke ved disse hindrede 
Kystejerens Fiskeri med Aalegaarde, 
hvilket selvfølgelig ikke kan ske, 
bl. a. i Tilfælde af, at Kystejeren 
ikke har Aalegaarde udsatte i fiske
færdig Stand eller overhovedet ikke 
anvender Aalegaarde, var denne 
Højesteretsdom af stor Vigtighed, 

Man kaI) maaske sige, at af de 
af Birkedommer Fiedier forfægtede 
Anskuelser godkendte Højesteret den, 
at den menige Mands Fiskeri skal 
vige for Kystejerens Fiskeri med Aale
gaarde i 2\J odsætning til, at 5-10 
-43 tale!' om, at Kystejeren ikke 
maa have Aalegaarde, hvor den mei 
nige Mand haver Skade deraf. Men 
længere fulgte Højesteret ikke Fiedier 
og navnlig ikke i hans Opfattelse af, 
at Kystejeren ogsaa havde udeluk
kende Ret til atn.ske med Aaleruser 
udfor sin Grund, endskønt Fiedier 
stærkt forsvarede sin Opfattelse i en 
af ham til Brug i Sagen ved Højeste
ret afgiven Erklæring, af hvilken jeg 
har en efter Højesteretsekstrakten 
tagen Genpart liggende for mig. I 
denne Erklæring ytrede Fiedier bl. a" 



at han maatte anse .Jørgensens Fi
skeri for ulovligt 

"allerede af den Grund, at Iwar 
den Grundejerne i Følge 5---10,--
43 tillagte Ret, der saa vel efte}' 
historiske Oplysninger om deus Op
rindelse som i Følge forlmllgst retl
tagen Sædvane maa være en ude
lukkende, skal ha re nogen fornuftig 
Betydning, S~ta lllUil den kunlIl' gøres 
gældende saa langt udf01' Grunden, 
som Fangst llH'd Aalegaard'iretl
skaber kan dril-es, merl Ret til 
i FisketidelI at forhyde ethYeIt 
Redskab, der anbringes 1'01:, illden 
dette Ejerens Omraade, at fang\' 
V andreaal. " 

Paa denne Betrn gtnillg gik Højesteret 
altsaa ikke 1ml. 

Bestemmelserne i Fiskerilm-pns § 3 
ere i alt væsentligt overensstelllllH'ude 
med den ovennæmte Højesterptsdoll1 
i Lerchenborgsagell af 7. Maj 187:3. 

Man genfinder i Fiskel'ilovens § 3, 

at Kystejerne have udølukkeIllle Het 
til Fiskeri med Aalf'gaanle uJfor 
deres Grunde, lUen at iøvrigt eth rert 
Slags Fiskeri udfor Kysten af andre, 
derunder ogsaa llled fritstaaellde 
Aaleruser, er tilladt, ll~ar det kUli 
ikke udøves i en saadan Nærhed af 
de i Forbindelse med Aalegaarde 
udsatte Aaleruser, at det skader Fi
skeriet med disse. S,talamge Kyst
ejeren ingen Aalegaarde har udsatte 
j fiskpfmrdig Stand, have andre altsaa 
aldeles intet Hensyn at tage til ham; 
thi udelukkende Ret til at fiske llled 
fritstaaende Aaleruser giver Loren 
ham ikke, saa at for disses Vedkolll
mende gælder for ham som for enhver 
anden Lovens § 2, at den, SOlll frjrst 
lovlig har indtaget en Fiskeplads og 
behørigt afmærket sille Redskaber, 
saalænge han benytter disse, ikke 

mim f()rtramges fra Stedet eller for
ulempes i sit }1'iskcori af andre. Skri
der Grlllldpjp]"pn derilllod tidligere 
eller senen' tit at udsætte Aalegaarde 
i fiskefærdig Stand. maa n nd re Fi
sken' rige saa langt, at de ikkl' skade 

. GruJl{lejerens A.alp;,;uanlsfiskeri, selv 
om de fra først af lovligt havde ind
taget (le af dem henyttede Fiske
pladser. 

lUen nu staar del' i J:j'iskerilovens 
9 3 bestalldigt ved Siden af "Aale
gaarde" Ordene "ell\'I' Aalestader". 

Er 1Iellillgen her den, at et Aale-
3tade er det SHlIlllW som en Aale
gaard, die]" at det pr et fra denn~ 
forskelligt Redskab. Ikkun dette er 
SporgslIlaalet, thi at der ved begge 
OrdeJl(' lll:.1a forsta,ls et Redskab, 
hmd cntell d~ beh"gne det sanune 
eller to fra hinanden forskellige, følger 
af Paragrafl'lJs øHige lndhold, hvor 
der tales OlU, at A;\lcruser kunne 
udsættes "i Fm'bi"ddse med Aale
.gaarde tUer AaZc"fader";. 

Fol' at llil,1 til en siklu'l' Besvardse 
af det ovennævnte SpOI"gsmaal har 

i Higsdag;,;tidellde gennemgaad 
S,lllltligt' Forslag og Forhandlinger 
vedkolllmende Fiskeriloven, særlig 
llled Ht'nsyn til denIles 9 3. Hvad 
jeg herved har fundet er følgemle : 

Som bekendt tor Fiskeriloven og 
samtlige i Aarencs Løb af Regeringen 
Rigsdagen forelagte Forslag til samme 
hygg;e(lt' paa det e dkast til en ]<'iskeri
lov, hvornwd Fiskerikommissionen 
havde ledsaget sin Betænkning. Dette 
Udkasts § 12 begynder saaledes: 

,){('t til Fiskeri med Aalegaarde 
piler Aalpstader tilkommer udeluk
kende Ejol"ne af Kystpn, enhver 
ud for sin Grund." 
Disse Ord ere, idet Paragrafen 

allerede i Regeringells første Fiskeri-



lovforslag, der forelagdes Lundstinget 
den 9. December 1875, henflvttedes 
til sin nuværende Plads SOl;l § 3, 
uforandrede gentagne i de nævnte 
Lovforslag og i alle følgende samt 
ligeledes i Fiskeriloven. 

Birkedommer Fiedier mr Fiskeri
kommissionens ForlIland, og h,ln siger, 
som allerede oven fol' citeret, i Tids
skrift for Fiskeri første Aaroallg o , 

Side 79 i Forordet til sit Referat af 
sin Dom i Holsteii1borgersagen af 
24. Februar 1865 og den paafølgende 
Overretsdom af 11 Juni 1866, idet 
han omtaler 5-10-43 og Over
rettens Stilling til tidligere U nderrets
domme, at 

"medens Retten har ladet Grund
ejerretten uberørt, synes den at 
have havt Betænkelighed ved at 
anerkende, at det anførte Lovsted 
hjemlede nogen saadan udeluk
kende for Ejeren til Anbringelse 
af Aalegaarde eller, som de i Sjæl
land benævnes, Aalestader udfor 
sin Grund. *)" 

N aar man ved, at Begyndelsen af 
Fiskerilovens § 3 uforandret er den 
samme som i det Udkast til Loven , 
der var affattet af Fiskel'ikommis
sionen, hvis Formand Fiedier var , 
og at Fiedier siger, at Aalegaarde 
i Sjælland benævnes Aalesteder, saa 
ved man dermed ogsaa, at de tvende 
omspurgte Ord staa i Fiskeriloven 
som ensbetydende Benævnelse for det 
samme Redskab. Et Aalestade er 
altsaa i Lovens § 3 det samme som 
en Aaleganrd. Tilbage staar imid
lertid at gøre Rede for, hvad en 
Aalegaard er, tilmed da dette Red
skab i vor Tid endnu kun bruges 
paa enkelte Steder heri Landet og 

>il) Fremhævelsen er af mig. 

derfor er meget langt fra at være 
almimkli:.tt kendt. (Sluttes). 

Aaleopdrætning. 

Det synes, som om Aaleopdrætning 
srta at begynder at komme j 

Mode. Mange Steder har man Op
mærksomheden henYendt paa denne 
Sag og hist og her hegynder man at 
anlægge Anstaltel', beregnede paa 
c\Pl1ne Gl'pn af Fiskeriet; en Gang i 
:Fremtiden vil di?ll ogsaa komIlle til 
at spille den Rolle j ]'iskerivirksom
heden, som den fortjener. Kun altfor 
længe hal' man ladet den store Masse 
Aaleyngel uænset, der hvert Aar 
søger ind til Kysterne for at slippe 
op i det ferske Vand; kun for den 
mindste Part lykkedes dette, de fleste 
gik til Grunde, fordi Mennesket ikke 
rakte dem en hjælpsom Haand. 

Som bekendt ved man ikke endnu, 
hvor eller naar Aalen yngler, og man 
kan derfor ikke fau, Aaleyngel ved 
" kunstig " Udklækning, saaledes som 
f. Eks. Laks eller KarpeyngeL Man 
maa hjælpa sig med at indfa'nge de 
unge Aal, ~vor de ikke af sig selv 
kunne naa op i det Vand, man vil 
benytte, og det kunne de mange Ste
der kun med saa stort Besvær, at 
de fleste bukke under i Forsøget. 

Ifølge en Beretning fra S\'errig, 
afgivet af Hr. Dr. A.H. Malm, er 
den første AaleopdrætningsanstaH rIer 
j Landet nu blevet anlagt paa }<'3,n
jenas, Hisingen, af Hr. Direktør I,im
borg. Anlæget bestaar af en D:lill, 
delt j 3 Dele. Vandmængden kan 
regll.h:lres efter Behag og hver enkelt 
Del af Dammen kan fyldes eller 
tømmes særskilt. Bunden er Ler, 



Dammen er stensat paa Siderne og 
7 Fod dyb. Aaleynglen fanges, naar 
den i Maj eller ,luni kommer ind til 
Kysterne, pall, lignende ]l.faade, som 
ved "Da.nsk Fiskeriforening"R i Som
mer paabegyndte Aaleopdrætning j 

Gurresøen. Den fangede Y nge! slippes 
ud i den ene af Danllnene og for
bl1ver der et Aar. Næste Aar flyttes 
de unge Aal over til en anden Dam, 
medens ny Yngel anskaffes til den 
første og saa fremdeles. I den tredje 
Dam forblive Aaleue til de ere salg
bare i den svenske Beretning an
gives dette Tidspunkt at indtræffe j 

3-4 Aars Alderen, efter den andre 
Steder gjorte Erfaring vH de dog 
næppe være ret store i den Ahler. 

Aalene fodres Illed Fiskeaffald. 

Fiskeriberetninger. 

HarbOøre, 15. Sept. 110-120 af 
Sognets yngre Fiskere have i denne 
Sommer som sædvanlig i de senere 
Aar været pM Aalefiskeri i Isse
fjorden, Sundet og Farvandene syd 
paa om Øerne, og nu for Tiden en' 
de under Hjemrejse. De melde, at 
Fiskeriet har været jævnt godt, lige
som Priserne ha\'e holdt sig tilfreds
stillende. I Gemlemsnit have Del
tagerne en Løn af omkring 200 Kr. 
N etto, hvilket anses for Middeludbytte. 

De forbedrede Bese" forhold 
igennem Tyborøn Kanal har ogsaa 
havt Betydning for yore Fiskerkvaser. 
Der el' nu tilvejebragt et Løb paa 
8 Fod over Fjordgrunden, og Byens 
Havn har mærket det ved en meget 
livlig Trafik, især af Kvaser. Hvis 
Kanalen, hvad der ikke er Grund 
til at tvivle om, kan holdes, maa 
man sikkert belave sig paa en Ud
videlse af Havnen i en meget nær 
Fremtid. P. 

Fejø, den 15. Septbr. 1892. Vod-

fiskeriet er nu af fremmede Fiskere 
ophørt ror j Aar. Opkøberne ere 
afsPjlede til Sjælland og Fyn for der 
at opkøbe hl anke Aal. De Aal, som 
her fi8kes HU af de hjemmehørende 
:Fiskere, sælges i Bandholm og sendes 
pr. BaIlE> til Tyskland å 30 Øre 
Pundet. 

Saavel Silde- som Torskefiskeriet 
har endnu kun været smaat. F. R. 

Frederikshavn, cl. 26. Septbr. 1892. 
I Begyndelsen af den forløbne Uge 
var Vejret l1lf'get stormende, og alle 
KutternE> vare i Havn; først i Onsdags 
bedrede det sig, og i Løbet af faa 
Morgentimer gik ca. 80 Kuttere til 
deres forskellige Fangstpladser. Paa 
Herthas Flak og ved Nordsiden af 
Skagen hn,Ve største Parten af Kut
terne fisket med jævnt godt Resultat, 
fra 100-150 Snese Rød8p. pr. Kutter, 
Fisk vejende fra 11-14 Pd. Snesen, 
betalte med fra 1 Kr. till Kr. 60 
Øre pr. Snes. I Farvandet mellem 
Skagen og Trindelens Fyrskib have 
en Del Kuttere havt godt Fiskeri, 
fra 100-200 Snese pl'. Kutter af 
Rødspætter af god Kvalitet, vejende 
fra 18-21 Pd. Snesen, betalte med 
fra 2 l / 2 Kr. til 3 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Fra samme Sted er der ogsaa ind
bragt ret betydelige Mængder afIsing, 
betalte her med fra 5-8 Øre pr. Pd., 
en Del Pigvar betalt med fra 25-35 
0re pr. Pd., Sletvar 6-10 Øre; en 
mindre Del Tunge opnaaede kun 45 
Øre pr. Pd.; som man ser meget lave 
Priser paa Krøyfisk. Nu da Tiden 
for Tungefiskeriet nærmer sig, er det 
meget at beklage, at Eksportforhol
dene ere saa daarlige, som de nu ere, 
og Grunden hertil og til de deraf 
følgende lave Priser er udelukkende 
Kolenien. Paa Trillegrunden nord 
for Læsø have en Del Kuttere gjort 
god Fangst, ja enkelte op til 300 
Snese pr. Kutter, Rødsp. vejende fra 
12-14 Pd., betalte med fra 1 Kr. 
30 Øre til 1 Kr. 50 Øre pr. Snes; 
i det hele taget maa Fiskeri-Udbytte t 
for den forløbne Uge betragtes som 
godt. Kl. 



Bekendtgørelser. 

I{uller.kurve, herg.t .. ,,]! Dansk I(ommissionshus fiskekroge- Fabriken 
Ion Pd. Fi~k "".·d 1, i, for - SølvmedILIlle ! Aalbor~ 18'3"~ 

i Købenbavn 18RR-
70 Kr. [lL 100. ~Hkl·.. .'is), 00' HUUHUHI'. anhef"l"r ,it UJ'>l1g af alle S"rt,,, 
hnyetl 11th',}" pUH IJllg't1J'. ~;t.. }'iskekl'og't'. SJM\ "cl i S1ntll. .rro"lI 

LudwIg Gcun, som j\\""in", Buml. Pilke i Tin "II VILH, HOLSTS I I my. F"r8ouUe. mo,l Efterln·av. 
i8. )Ieuer Wall. lIamhu"l!. I Conrad Christensen. 

P,leplantage og Kurvefabl'ik, m'Hlmgor S"n<lillRer til F'(lrhalldlin~ >l,. Strand.træ,te 41. 
:l '.' I Prompte A fregniJiI:~. ])u,nsk Kurre-I K h K 

Ell(~ly 'red }( Ol'M1J18t. 8.,0>,oI"",e. Prima Referencer. øbon a'Vll • 

Altona Fiskeauction. 
J ohann (~nhl's (h\'edigpt Auction:, tor). 

Tf>I .. gr:lm-Afl]'\,sSf>: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:ek.a:n..isk:. Fabrik:. 
af Næt, fiættcfle l.inel' og Tal'l'ier m. m. 

Efter Ansbrffelsr)1) ar nyeste mekaniske Xætmaskilll'r af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fahr:Imt ell,l ,In ti<lligem Dam pvreve, ('I',~ vi i Shmd til at tilbyde rIet bedste 
Fabrikat billigere cmi e,nhver Konkltl'l'ellce. Ingen B;å<lningel' i N'l:~ttelle. Fortriuligste 
Garnsl)l'tel'. Dansk Fiskenætfabrikog Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
Er:. X::0SER7 

B (~ e tI i Il; e t J;' i s k e a n k t i o n a t .. ". , 
Telegnun-A(lrpsse: Laxl,oc'er, Hamburg 

Fiskenætfabrikken "DanInar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(@neste Næd'a.brik i Dan:rna. .. k som driv,",,, ved Datnpkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fru, L:tger fra vort med de lJyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fahrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt ulle andre Slags Næt og 
Garn fra .10 °/0 til 20 % under sædv:Lulige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
gar'n og Hørgarn i alle Nl'. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreu.s Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af UgeblalIe, Piecer, Værker og Tids
skrifter, CJrl"daJrer, merl,alltile Tryksager og Lejligheds
sa:n~e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. B. Posselt. - Trykt hOB Frantz Clwisttreu. K:øbenhavn. 



Nr~ 40. 7. Oktober. 1892. 

l\4:e~e:r::n.sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz ChrisUreu, Tordenskjoldsgade 21, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Fi.kerskolen, Om Aalegaardsrettell. 
Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. 

Bekendtgørelser. 

"Dansk Flskerlforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af .Medlem8bladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamllnoen, Skt. Annæplads lO St. 
o. G., er aabeu Lørdag og Søndag 11-2. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl 

'ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
benhavn K. 

"Fiskerskolen". 

De 7 Portioner paa 27 Kr. i 5 
Maaneder, som "Dansk Fiskerifor
ening" for Vinterhalvaaret 1892-93 
uddeler til Hjælp til Fiskeres Ophold 
ved Vallekilde Højskole, ere efter 
Forhandling med Skolens Forstander, 

Hr. Trier, blevne tildelte Fiskerne 
jYarius Oves en af Skagen, Jens Chri· 
stian Hansen af Kallehave, Christian 
Pedersen af do., Hans Cht'istiansen 
af Karrebæk, P. Kanstrup Sand af 
Thorup Strand v. Fjerritslev, Alex· 
ande1' Nielsen af København, Johan 
Rasmus Pedersen af Sageby ved 
Præstø., 

1. Oktober 1892. Udvalget/ 

Om Aalegaardsretten. 
Ved Overretsprokurator T. Leth. 

(Slutning.) 

Aalegaarde benyttes nu kun for
holdsvis faa Steder i Landet, og jeg 
har talt med mange Fiskere, der 
paa mit Spørgsmaal derom have er
klæret aldrig at have set en Aale
gaard og ikke at vide, hvorledes en 
saadan er indrettet. Ejheller har jeg 
selv, uagtet jeg nu i mange Aar har 
beskæftiget mig med Fiskerivæsenet, 
set en Aalegaard i fangefærdig Stand 
førend i den allerseneste Tid, nemlig 
ved et den 22. September d. A. ved 
Refsnæs Fyr i min Overværelse, som 



mødende for aen ene af Sagens Parter, 
afholdt Aastedsmøde, der afholdtes 
til Oplysning i. en Retssag, som drejer 
sig om en paastaaet Aalegaardsret. 
Ved bemeldte Aastedsmøde gave de 
tvende af Retten udmeldte sagkyndige 
l\t1æn'd\ i deres beskrevne inden Retten 
edeligt afhjemlede Forretning en ud
førlig Beskrivelse af en Aalegaard. 
Fdr at forstaa denne Beskrivelse og 
flere i samme brugte Udtryk er det 
nødvendigt at vide, at der er Tale 
om en Aalegaard anbragt paa Syd
kysteri af Refsnæs, hvor den paasin 
Vandring sydfra kommende blanke 
Aa1, nllar den ved Halvøen Refsnæs 
hin'dres i sin Vandring videre nord
efter, bøjer af mod Vest for at komme 
uden om denne Halvø, og til dette 
Øjemed altsaa i fjærnere eller nær
mere Afstand fra Halvøens Sydkyst 
vandrer i Retningen fra øst mod Vest. 
Stal;vel Aalegaarde som Aaleruser 
stilles derfor i dette Farvand til at 
fange fta 0st, og Redskaberne staa 
altsaa selv udfor Kysten med deres 
Længder i Retningen fra Nord til 
Syd. 

Mændenes inden Retten edeligt 
afhjemlede Beskrivelse af en Aale
gaard lyder saaledes: 

"En AuJegaard bestaar af flere 
ca. 14 Alen lange Stykker, der 
sættes tæt forbundne sammen til 
en Længde. HvertStykke bestaar 
af et Stykke firkantet eller rundt 
Træ, der hviler paa Bunden, og 
lodtef igjennem dette er der boret 
i:IuU~t, i hvilke der nedsættes 
Stoki.ke, som gjennemflettes med et 
RisgjtMde. Pau Træstykkets anden 
Side, som vender mod Vest, bores 
ligeledes Huller, i hvilke indsættes 
Træsto'kke, hvis modsatte Ender 
gaa ind i et andet Stykke Træ, 

3~12 

sædvanlig et Rundholt, i· dertil 
borede Huller. Ogsaa disse Stokke 
gjeull81llfiettes med Ris, og oven 
paa disse lægges Stene for at sænke 
Redskabet til Bunden. 

I Rundholtet fastgjøres eridvidere 
Støtter, der i skraa Retning. gaa 
opad til den som en Bro tjenende 
Planke, der løber langs ove~ad 

hele Aalegaarden, og fra samme 
Planke er fastgjort Støtter ned i 
det først omtalte firkantede eller 
runde Stykke Træ med Huller ned 
i dette. Endvidere er fra samme 
Planke eller Bro nedrammet Pæle, 
med Spiger indrammede i Broen, 
mod øst i skraa Retning og ned 
i Havbunden. 

Aalene fanges i saakaldteHamme, 
der ere SIllaa Ruser, SOIll ere fast
gjorte langs Aalegaard.ens Østside, 
saaledes at der i Reglen anbringes 
en Ham ved hvert Stykke af Aale
gaarden. For at udtage Aalene 
er ved Hammene paa den østlige 
Side af Broen anbragt SIllaa til 
Redskabet fastgjorte Sæder, fra 
hvilke Hammene kunne tømmes. 

Det bemærkes endnu, at kortere 
Stykker Tømmer ere anbragte fra 
Overkanten af Risgjærclet ud til 
det vestre Rundholt, og at Aale
gal1l'den har Forbindelse med IJand 
ved den ovennævnte Bro, saaledes 
at den i Almindelighed kan røgtes 
fra Land uden Brug af Baad". 

Der kunde være tilføjet, at langs 
Broen løber et Rækværk, som man 
kan støtte sig til, naar man gaar 
paa Broen. 

·.1 eg ved ikke, om man, nanr man 
ikke, gaaende paa Broen, hal' taget 
hele Redskabet i øjesyn, kan af oven
staaende Beskrivelse danne sig en 
fudkommen klar Forestilling om Red-



skabets Bygning og hele Indretning. 
:Man kan i hvert l!'ald hertil tage 
til Hjælp den i Hr. Rapt. Drechsels 
Bog Side 50 paa Plan XII ve{iføjede 
Tegning af en AalegaanL 

Denne Tegning, der viser en Aale
gaard af langt mindre Dimensioner 
end de ved Refsnæs brugelige, vel 
omtrent ikke større end et af disses 
enkelte S~ykker, et Forhold som Stør
relsen af Manden pau Broen antyder~ 
er kun beregnet paa at skitsere, hvor
ledes en Aalegaard i Hovedtrækkene 
præsenterer sig for øjet, hvortil den 
er velskikket, medens den ikke har 
til. Hensigt at vise alle Enkeltheder 
af Redskabet. 

Af det anførte ses det, at en A a1e
gaard kræver en :Med benyttelse af 
Landjorden, idet dette Fiskeredskab 
ikke alene støtter sig til denne, men 
Adgangen til at røgte det tillige er 
fra Landjorden. Gaar Søen j storm
fuldt Vejr saa højt, at den forhindrer 
at røgte Redskabet fra Broen paa 
samme, er det selvfølgeligt end mere 
umuligt at lægge til det med en Baad. 
Over Landjorden og samlIles Med
b~nyttelse er kun Grundejeren Herre, 
og ingen anden end han kan derfor 

. anlægge Aalegaarde. Det vil som 
Følge heraf kunne forstaas, at saavel 
Haandfæstningerne som 5-10-43 
stedse tale om Grundejere i Relation 
til Aalegaarde. Ligeledes vil man 
kunne forstaa, hvad der siges i Kong 
Valdemars sjællandske Lov sammes 
II-53: 

"Gaar og nogen Mand til og 
sætter Ild i Bondens Hegn eller i 
bans Aalegaard eller i hans Svine
sti, da bøde bah Bonden derfor 
9 Mark" , , 

• 
og i Kong E~jks sjællandske Lov 
II-'-30*): 

"Sker det, at Mandfarertjh~n 
anden med Had og Harm og sættea' 
Ild enten i hans Svinesti paa Marken 
eller i hans Aalegaard, da bølle 
han derfor 9 Mark til Bonden". 

Paa en Aalegaard, der staar i Vandet, 
vil man nemlig kunne sætte Hd i dens 
Overhygning og afbrænde Redskab",t 
til Vandskorpen, ligesom det samme, 
som bekendt, kan ske med et paa 
Vandet flydende Skib. Da en Ruse 
derimod staar helt under Vand, k"n 
lIlan ikke sætte Ild paa den, 

At FiedIer i l!'ølge Nordisk 'l'ids
{olkrift for Fiskeri lste Aargang Side 
239 i en af ham til Brug under en 
Højesteretssag afgiven Betænkning 
har skrevet: 

"Ved Aalegaarde fvrstaas en 
Fangeindretning ~ dannet af en eller 
almindeligst flere i en Linie ud 
fra Land anbragte Ruser, der dels 
fastgjøres til Pæle nedrammede i 
Havbunden indtil en Dybde af ell. 
3 Favne Vand, dels fastgjøres ved 
flere Dræg eller Stenankere (Krab 
eller Krabber), hvis Liner samles 
paa (m i Vandskorpen staaende 
Vager", 

samt i en Artikel i Nordisk Konyer
sationsleksikon **): 

"Aalegaarde eller Aalestader ere 
en ellpr flere udfor hverandre op
stillede Ruser, indrettede til Fangst 
af Aal", 

turde efter min Formening afgive et 
utvetydigt Bevis for, at Fiedier, i det 

*) Jeg har benyttet Mouriet's Oversæt
telser i Tidsskrift for Fiskeri 2. Aarg. 
Side 9 af disse Lovsteders Gammel
dansk til Nutidens Sprog, 

**) Se nærværende Blad Side 102 Noten, 



• 
mindste paa den Tid, da han skrev 
disse Udtalelser, ikke, uanset sin 
varme ~n'teresse for Fiskerisagen, var 
naaet til at have set en Aaleg:1ard. 

SQm tidlig~re omtalt ere Anle
gaar'de vistnok oprind eli gt kun brugte 
i Floder og Aaer samt i Fjorde. 
Dette Fiskeredskabs Anvendelse i 
Aaer findes endnu forudsat i Lov af 
30. Januar 1861 ang. Farten paa 
Gudenaa mellem Rilkeborg og Ran
ders, i hvis § 6 det hedder; "Ingen 
Aale-, Lakse- eller andre Fiskegaarde 
og Fiskeindretninger maa fr('mtidigen 
anvendes i Gudenaaens Hovedløb eller 
andre Løb, som af Indenrigsministe
riet findes nødvendige for Farten "':, 
hvorhos. det tilføjes, at de Aale-, 
Lakse- og andre .J;'iskegaarde, som 
nu findes i Aaen skulle pa.a Indenrigs
ministeriets Forlan~mle borttages, 
naar der ikke er særlig Hjemmel til 
at have dem. Efterhaanden som man 
har opdaget den blanke Aals Ef ter
aarsvandring gennem vore Farvande 
og tildels langs vore Kyster, har man 
ogsaa anvendt Aalegaarde til Fangst 
af denne Aal, om man end, som det 
ses af Reskriptet af 14. Februar] 580, 
der bemyndigede Hollænderne i St. 
Magleby paa Amager til, om andre 
maatte gøre Indgreb j Hollændernes 
Eneret til Aalefiskeriet, da at sønder
hugge bl. a. deres Ruser, allerede 
for over 300 Aar siden ogsaa benyt
tede Ruser til Fangst at' den nævnte 
Aal *). Imidlertid have fritstaaende 
Aaleru3er efterhaanden dols fortrængt 
Aalegaardene og dels, selv hvor man 
endnu bruger disse, muliggjort en 
langt større Fangst af blanke Aal 
paa dennes Efteraarsnmdring, end 
der kan med Aalegaarde alepe. 

.) Tidsskrift for Fiskeri Aargang 1881 
Side 273. 
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Hermed er Sammenhængen i det væ
sentlige følgende. 

Med Aalegaarde kan man kungaa 
ud til en forholdsvis ringe Dybde, 
paa Refsnæs højst 7 It 8 Fod, og 
derfor kun tage de Aal, der paa 
Vandringen nærme sig tæt til Land 
og der trække langs dette. Aalerusa
kan man derimod anbringe paa langt 
dybere Vand og overhovedet paa om
trent enhver Dybde, der findes i vore 
Farvande, naar ellers Bundens Be
skaffenhed ikke lægger Hindringer i 
Vejen derfor. Saaledes sætter man 
t. Eks. i Øresund Aaleruser paa saa 
store Dybder" at man ikke kan se 
Redskabet, men paa anden Maade 
maa overbevise sig om, at det staar 
i sin rigtige Stilling. Man kan derfor, 
efter at man efteI'haanden havde be
mærket, at mange Aal trække i be
tydelig Afstand fra Kysten, ogsaa 
gøre Fangst af disse ved her at sætte 
fritstaaende Ruser. Fremdeles kan 
ogsaa, hvor Farvandet er mere ,smult 
og ingen større Søgang derfor at be
frygte, sætte Aaleruser, der ere et 
mere haandterligt Redskab end Aale
gaarde, temmelig tæt ud fra Land, 
og da de maa røgtes fra Baad, med
fører dette selvfølgellgt ingen Med
benyttelse af Landjorden. Naar Ky
sten derimod ligger ud til mere aabent 
Hav, saasom Sydkysten af Refsnæs, 
og hvor der derfor med en hel eller 
halv sydvest Storm er en stærk Bræn
ding ved Land, kan man ikke have 
Aaleruser staaende der, fordi Bræn
dingen i en eneste N at vilde enten 
b()rtføre eller sønderslide' dette Red
skab, navnlig Radgarnet.Af denne 
Grund maa man paa saadanne Ky
ster beholde de langt modstandsdyg
tigere Aalegaarde for ogsaa at fange 
de Aal, der trække tæt inde under 
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Land, og Aalegaardpne fange godt. 
Pau, Refsnæs, hvor jeg er bedst kendt 
med Forholdene, have disse udviklet 
sig saaledes, at inde ved Land :fiskes 
med (le i den ovenfor omtalte Aa
stedsforretning bpslm','ne Aalpgaarde. 
Længere fra Kysten udenfor Bram
Ilingen og ofte langt ude fra Land 
:filSkelS \\led fri t;; f 11 aende Aaleruser. 
Det er san, heldigt, at disse tvende 
Slaf,!:s Redskaber ikke skade hinandens 
Fangst; thi Aalene komme alle træk
kende i Beltet fra Syd, og de, der 
allel'ede længere fra Land bøje af 
mod Vest for n,t komme udenom 
Halvøen og videre mod N ord, kunne 
fanges i Rusel'Ile, men ikke i Aale
gaarden8; de A al (h·rimod, der gaa 
tæt illd under Land og først høje af 
der, kunne ikke tages i Rusprnp, men 
blive fangrde llled Aalegaardenl'. Pall 
delllH' ::\Iaade bliver Resultatet, at 
dpI' i Fisketiden fallgps langt flere 
Aal, end Olll lIlan alene kun benyt
tede enten Aal\'g:trtrde eller fritstaa
emle Aalpi'User, uden at der gaar 
noget fra nogen i den Forstand, at 
man ikke vilde fange flere AnI i 
Aalegan.rdene, dersom man undlod 
samtidigt at benytte de fl'itstaaende 
Ruser, og at lllan heller ikke vilde 
gore større Fangst i disse sidste, 
dersom Aalegaardene ikke vare der. 
Det "annue vil gælde fOl' enhver Kyst, 
foruJsat selvfølgelig, at Ruserne ikke 
sættes nær Land ind imellem Aale
gaardelle, saa at de staa i Vejen for 
A.alenes Træk ind i disse. Hr. Pro
prietær Lawaetz, Ejer af Refsnæs
gaal'd og Kallnndborg Ladegaard, 
oplyser i nærværende Blad Side 200, 
at først for omtrent 25 Aar siden 
kom de første Aaleruser i Brug ved 
Refsnæs. Her' er saaledes atter et 
Eksempel pau, foruden det af mig 

tidligere nævnte fra Oddesund, at 
man ef!€'rhaanden udvider Kendskabet 
til Aalenes Træk og SlUllme~ Benyt
telse. Da Hr. Lawaetz i sin berørte 
Artikel ses ikke at dele mille oven 
for fremsatte Anskuelser om, at Aale
gaarc1e og fritstaaende Aaleruser ikke 
skade hinandens Fangst, skal jeg 
citere en Udtalelse af Fiedler, der 
synes at gaa i samme Retning som 
min l\;f ening. 

Det ses af den tidligel e af mig 
omtalte Betællkning*), som Fiedlpr 
afgav til Brug ved Højesteret i 
Lerchenborgersagen, dpI' paakendtes 
ved Højesteretsdommen af 7. :Maj 
1873, at der af Grev Lerches Ad
vokat var stillet bl. a. følgende Spørgs
maal: 

"Kan det skade Fangsten i og 
Tilgangen til Grevskabets Aale
gaarde, at Ruser anbringes, som 
nævnt, nær Enden af Grevskabets 
Aalegaarde ellel' part Strækningen 
imellem Aalegaarde i dpt hele?" 

Begyndelsen aJ Fiediers Snu' pall, 
dettl\ Sporgsmaal omhandler, saavidt 
jeg kan se uden at have et paabe
raabt Kort, de 'I'ilfælde, hyor Fisker 
Jørgensens Aaleruser vm'u satte ind 
imellem Grevskabets Aalegaarde, og 
gaar ud paa, at her skadedp Ruserne 
ubetinget. Dernæst fortsættes Be
sYal'dsen i Udtryk, hvis Indhold 
viser, at de sigte til et Tilfælde, hvor 
Jørgensens Ruser storll' som det 
af Dommen ses temllldig tæt 
udenfor Enden af en af Grevskahets 
Aalegaarde, idet det hedder: 

"Hvorvidt Jørgensens Ruser, der 
vistnok i Betragtning af mit foran 

*) Denne Betoolllmillg er ikke den samme 
Bom den, hvoraf der citeres et Brud
stykke i Nurdjsk Tidsskrift for }<'iskeri 
1ste Aarg, Side 239, 



Bemærkede, ere givne et lidet Tryk 
mod Vest, vilde skade Fangsten i 
det Stade, der ligger dem nærmest, 
kan l:n.qen rned Sikkerhed svare for, 
orn end det synes, sornde rnaatte blive 
uden Indflydelse derpaa *). Men vist 
er det, at de en' ivejen og kunne 
blive til Fortræd og Ulempe, idet 
de forhindre Brugeren af det rets
mæssige Aalestade i at forlænge 
det, hvis han, naar det blev iagt
taget, at Aalen et Aar gik ud paa, 
som det hedder, under selve Fiske
tiden maatte ønske det; de ud
spændte Træk- eller Drægliner 
komme let Brugerens Færdsel 
ivejen; i Tilfælde af Storm kunne 
de uden endog at være mindre 
godt befæstede løsrives og drive 
ind paa hans Aalegaardslænke til 
Forstyrrelse og Ødelæggelse af Fi
skeriet; og det findes endeligt util
børligt, om det skulde staa en 
fremmed aabent, som her, at be
nytte en andens Redskab som 
IJednillg til sit Fiskeri. Det er 
nemlig ei enhver Aal, der støder 
mod Redstængningen, som kan 
ventes fanget; en Del åf dem 
trække sig rimelig ved at træffe 
Modstand udenom og ud efter, 
førend de paa ny sl11a ind paa det 
vestlige eller nordlige Træk, og da 
staar det for Enden anbragte 
Redskab for at fange". 

Som det ses, indrømmer Fiedier, at 
OlU end, som han slge)', ingen kan 
svare for, om Fangsten i en Aale
gaard skades derved, at der udfor 
Enden af denne af en anden er an
bragt Aaleruser, saa synes det dog, 
som om dette maa blive uden Ind
flydelse paa Aalegaardens Fangst. 

*) Udhævelsen er af mig. 
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Hvad den Betragtning angaar, at 
den Aul, som er gaaet Aalegaarden 
forbi og følgeligt ikke mere kan 
fanges i samme, men vilde gaa sin 
Vej videre i vestlig og nordlig Ret
ning, først begynder lidt senere her
paa, fordi den var stoppet af og har 
maattet passere langs A:l1egaarden, 
og derfor gaar i den anden Mands 
Ruse, dLt kan det maaske være en 
menneskelig Følelse at ærgre sig 
over, at en anden fik den Aal, SOlll 

gik forbi ens eget Redskab, men jeg 
tror dog ikke, at Lovgivningen kan 
tage Hensyn til en saadan Følelse. 

Det er muligt, at Aalegaarde kunne 
indrettes noget forskelligt efter Be
hovet paa de Steder, hvor de an
vendes. Det samIlle gælder ogsaa 
Aaleruser; men dervNI, at nogen 
finder sin 1!'ordel ved helt eller delds 
at erstatte Raden til sine Aaleruser 
med et Risgærde eller ved at for
binde Aaleruser til en Halvcirkel 
eller deslige, bliver dette Redskab 
ikke til en Aal!:'gaard. En Aalegaard 
kendes let fra en Aaleruse dIer en 
hvilkensolllhelst Opstilliug eller Sam
menlænkning af disse derpaa, at den 
ved den ovenad saUlIlle løbende Bro 
kan røgtes fra Land uden Brug af 
Baud. 

Endnu har jeg tilbage at omtale 
Fiskerilovens § ~ andet Stj'kke saa
lydende: 

"Aalegaardsretten maa ikke ad
skilles fra den tilstødende Grund." 

Ordet "adskilles" er sprogligt ikke 
ensbetydende med "bortsæl.qes U og 
d~t kan derfor ikke paa Ii'orhaand 
siges, i hvor udstrakt Betydning det 
er Stykkets Mening, at Aalegaards
rettens Adskillelse fra den tilstødende 
Grund ikke maa finde Sted. Stykkets 
Tilblivelseshistorie giver imidlertid 



fyldestgorende Oplysning herom, og 
jeg skal derfor i Korthed meddele 
denne. 

I FiskerikollunissiolH'lls Udkast til 
Loven sallunes § 12 hed det (Rigs
dagstid. for 1887-88 Tillæget Bilag 
I pag. 712), at den Ejerne af Kyst
ernp, enhver udfor sin Grund, til
komnwlldp udelukkende Ret til ]'j

skeri Jlled AuJpgaarde eller Aalestader 
ikke 

"skal være til Hinder for, at Aale
stader ved Skjødning afhændes fra 
Kystgl'unden" . 

RegerillgPIl h:nde hygget sit første 
Gang i Saml. 1875-76 Rigsdagen 
forplagte Lovlor,.;lag paa Fislwrikom
missionens Udkast men dog ikke i 
Forslagets § a, hvor Bestemmelserne 
om Aalegaardsfishriet vare givne 
Plads, optagpt de ovenfor citerede 
Ord. Det siges herom j Lovforslagets 
Motiver. at en saadan Udt,alelse 
maatte anses for unødvendig (Rigs
dagsti(L for 1875-76 Tillæg A Sp. 
Hil 9). Lovforslaget forelagdes sellere 
tiere Gauge, og i Samlingen 1881-
82 stillede ]'olkethingets Udnllg et 
Ændringsforslag om, at sidste Stykke 
af § 3 affattedes saaledes (Rigsdgst. 
for 18l::!1-82 Tillreg B S. 1371): 

"For Fremtiden kan Aalegaards
retten ikke adskillps fm den til
stødende Grund, men kun mer
drages til Brug paa Aarernaal." 

Denne Ændring optog Regeringen i 
sine efterfølgende Forslag til en Fi
skeriloy; men i Samlingen 1887-88 
stillede flere Medlpmmer af Polke
thingets Udvalg det Ændringsforslag, 
at i § 3 andet Stykke udgaa Ordene 
"men maa kun overdrages til Brug 
paa Aaremaal". Denne Ændring 
vedtoges af Folkethinget, men de ud
stemte Ord indsattes igen af Lands-
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thinget ved Lovens anden Behandl1ng 
sammesteds (Landsthingstid. for 1887 
-88 Sp. 1607). Ved Lovforslagets 
3die Behandling i Landsthinget ud
stemtes *) imidlertid atter Ordene: 

,~men kun overdrages til Brug paa 
Aaremaal." 

Der har saaledes været gentagne 
Forhandlinger og Afstemninger i 
begge Thing om, hvorvidt Grund
ejerne skulde have Tilladelse til at 
adskille Aalegaul~dsretten fra den 
tilstødende Grund ved at o'ierdrage 
denne Ret til Brug paa Aaremaal, 
hvilken Tilladelse sluttelig blev nægtet 
og dørfor udgik lLf Loven. 

I,ovens nuværende § 49 haudler, 
som bekendt. om, at Grnndpjerne 
alene have Ret til at dri\'e Fiskeri 
i Ferskvand, enhver udfor sin Grund 
og til Midtstrøms. Denne Paragrafs 
andet Stykke lød ligeledes i Lovfor
slaget saalødes: 

"Denne Ret lllua ikke adskilles 
fra den tilstødende Grund, lIlen 
kun oyerdrages i Brug puu AfLl'e
lIlaal ;" 

men ogsaa her udstemtes Ordene 
"men kun overdrages i Brug paa 
Aal'emaal", saa at Loven ikke til· 
lader en saadan Overdragelse, h\'ilket 
sikkøl't lllaa siges at være iSalllklang 
med Bpstemmeisen i Dallske Lovs 
5-lU-:W, at ingen Lodsejer maa 
gi\'e :lndell Mand Forlov at "fiske i 
fælles Søe eller fersk Vand, med
mindre han enten selv eller hans 
Folk ere derhos." 

Den i Fiskerilovens § 3 Kystejerne 
tillagt e Aalegaa-l'dsret, enhver udfor 

*) Landsthing~tid. for 1887-88 Sp. 1658 
jfr. selve h:ndringsforslagelle Nr. l og 
7 Sp. 1650. 
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sin Grund, maa efter dennp Rets 
det fOr:1nRtaaende udviklede virkelige 
Beskaffenhed, vistnok erkendes ikke 
at være nJ stor Betydning med Hen
syn til at hindre andre Fiskere i at 
drive det vigtige EfteraarsfiskPri efter 
blanke Aal. Det følger, som tidligere 
berørt, allerede af sig selv, at kun 
Grundejerne kunne fiske med Aale
gaarde, fordi disse kræve en Med
benyttelse afLanc1joJ'den. Ikkun meget 
faa Grundejere TIske med Aalegaarde, 
der i vor Tid ere gaaede af Brug 
paa enkelte Steder mer, og selv hvor 
en Grundejer endnu bruger Aale
gltarde, der, som alt ovenfor bemær
ket, paa Refsnæs og heller næppe 
andet Steds kunne føres længere ud 
end til 7 iL 8 Fods Vand, kunne 
andre Fiskere; uden at skade Aale
gaardenes Fangst, udenfor paa dybere 
Vanll i Reglen komme til at sætte 
fritstaaende Aaleruser, hvorved ifølge 
U dtrykkene i Loven forsbuts Aale
ruser, der ikke ere forbundne med 
Aalega:trdel 

SaaledC's er mit Syn, for hvis Be
rettigelse jeg udførligt har forsøgt at 
gøre Rede, paa denne Sag. Ander
ledes stiller Sagen sig derimod efter 
deres Syn, der mene, at Fiskerilovens 
§ 3 hjemler Kystejerne, enhver udfor 
sin Grund, udelukkende Ret til at 
fiske ikke alene med Aalegaarde men 
ogsaa med frit"taaemle Aaleruser. 
Denne ~Iening begynder stærkt at 
forfægtes af Grundejerne. Der be
rettes mig fra mange Steder af Fi
skere, at naar de ville sætte Aa,le
ruser udfor en Kyst kommer Grund
ejeren og forlanger, at de først skulle 
have Tilladelse af dem dertil, og at 
de for denne Tilladelse skulle svare 
ham en Afgift enten i Aal eller 
Penge. Jeg skriver for Tiden i 5 

til 6 Retssager, der dreje sil! om 
Paastande OID, at Grundf'jen'n eller 
df', til hvem han har hortforpag:tet 
sin formentlige Fiskeriret paa Aare
maal, ere berettigede til at forhyde 
andre at srette Aaleruser udfor Ky
sten. Skal L@ven forstaas paa den 
.Maade, el' der lagt en ny og tryk
kende Afgift paa de menige Fiskere, 
og et stort og hæmmende Baand paa 
disses Erhverv. 

En endelig Afgørelse af Spørgs
maalet kan ikke hi dførf' s ved en 
Diskussion i nærværende Blad lIlen 

"kun ved Domstolene. For mig stiller 
det sig lidet tænkeligt, at disso og i . 
sidste Instans Højesteret skulde kunne 
ventes at ville forstaa en Paragraf, 
der udtrykkelig siger, at Fiskeri ud
for Kysten med fritstaaelHle Aale
ruser er enhvpl' tilladt, naar han 
kun ikke derved skauer Kystejerens 
Fiskeri rueu i fangefærdig St:md ud
satte Aalegaarde pUer Aall'stader, 
derhe-n, at Kystejeren har udeluk
kende Ret til at fiske med Aaleruser. 

Da det imidlertid maa anses for 
at overstige en enkelt menig Fiskers 
pekuniære Kræfter at uusætte sig 
for i Henhold til Fiskeriloven" § 59 
at ruaatte betale 5 Kroner for hvert 
Btnlaal for hver Ruse, som han ud
sætter, og at udrede Omkostningerne 
ved 1Lt føre en Sag frem om for
nødent lige til Højesteret, har jeg 
gjort Skridt til at sa"mle Fiskerne 
til i Porening at bestride Omkost
ningerne ved en saadan Sag, som 
der tilbyder sig Lejlighed nok til at 
rejse. 



Mindre Meddelelser. 

Navnet Aborre. Hl'. Redaktør! 
Vil De tillade mig at fremsætte om . 
N avnet Ahorre en Forklaring, som 
jeg ikke tidligere har set hamlet 
offentlig. Den gaar ud paa, at Aborren 
oprindelig har heddet og egentlig 
skal hedde Aqborre, og at andet 
Navn er Meningsløshed og Forvræng
nmg. 

Det zoologiske :Navn for "Aborre" 
er Perca jluviutilil:l. Pm'ca har Be
tydningen at stikke, gennemtrænge 
eller lign.; fluviatilis' betyder, hvad 
der hører til Floder, Strømme. Ty
skernes Benævnelse for salllme Fisk 
er Flu8zbarsch, ogOrdetFlusz betyder 
jo ogsaa :Flod eller Strøm. Baade 
altsaa det latinske fluviatilis og det 
tyske Flusz har sanllne Betydning 
som det danske Aa. Tilmed fimles 
der i Middelhavet en Fiskeart, som 
kaldes Havborrer, og her bar man 
Modsætningen til vore ikh A- lllen 
Aaborrer. 

H vis denne Opfattelse holder Stik, 
og der altsaa foreligger en Forvræng
ning af Navnet, kan det maaske have 
sin Betydning, at Opmærksomheden 
henvendes derpaa i videre Kredse. 

T--p. 

Sehade (Beskrivelse af 0en Mors) 
tillægger Aborren Navnet Aaborr, 
.og i Videnskabernes Selskabs danske 
Ordbog afledes Aborre af Au og 
Borre med Hensyn til Rygfinnens 
Skarphed. 

N avnet "Ha\'borre" er ikke Redak
tionen bekendt; Havaborren eller 
Barsen, Labrax lupus, tilhører egent
lig Middelhaveti Favna, men pr flere 
Gange taget i danske Farvande, Lim
fjorden, Hjarbæksbugt, Kattegat, 0re-

sund, 0stNSO (Kiel), og "efter de 
fOI':-:kellige Fund af den er der Sand
synliglH'd for, at den pe>riodisk kan op
træd(' SOIll St;l nclfisk n-d \'ore Kystf'r" 
(Winther). Red. 

Kutter med Petroleumsmo~ or. Da 
Redaktionen fra sn~k'ylldig Sidn blev 
gjort opmærksom pna, at de 1 VOI' 

tidligere Artilu·l (Nr. :15) om Kut
ten-n "Matador"· opforte l\faaJ og 
Hastighedsungivels€'l', som vi hanl€' 
fra Deutsche Fischerizeitung, vi5tnok 
maatte neri? f("jlagtige i en eller anden 
Henseende, skulle vi ikke undlade 
at give nogle ydprligere Oplysninger, 
indhentede fra Kuttf'rens Ej!'r og 
Konstruktør, Hr. :F. Schellbass i Bre
men, og dets Bygmester, Hl', Junge 
i 'Vevelstleth a. d. Stør. Kutteren 
er meget skarpt bygget med høj, krum 
Køl, maaler 60 Fod i Kølen, 72 Pod 
for oven, er 1 Hl h Fod bn-d over 
Dækket og 10 :Fod dyb fra Kølens 
Overkant til Dæksplallkerne. Den 
stikker 9 Eod i fuld sodygtig Stand, 
er som en !'lIgelsk Fiskekutter 
mNI to .Master, (ler kunne sænkes, 
og smdmnlig Sejlføring, lllen er tillige 
udstyret med en ti Hestes Petroleums
motor (der iøvrigt skal erstattes med 
en dobbelt saa kraftig ~Iaskine), der 
foruden Skruen tillige driver 2 Spil 
til Indhaling af de store Slæbenæt 
og en Oentrifugalpumpe, der kaster 
600 Liter Vand i l\1inutet og kan 
anvendes til Udpumpning af andre 
Skibe. Skrnen, der vlt'sentligst skal 
benyttes under Vindstille og ved Ind
og Udfart af Havnen, er tvevirlget 
og Vinger bevægelige, saa at Ror
gængeren uden at fjærne sig fra Ra,ttet 
kan stille Skruen til en hYilken som 
helst F~lrt fra fuld Kl'aJt frem til 
Stop eller Fuld Kraft Bak. Under 
Sejlads blive Skruevingerne drejede 
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lodret og langskibs, saa at de dækkes 
af Agtl'rstavnen og ikke hindre 
Farten. Kutteren har forrest Kæde
rum, saa Kabys, Fork,thyt og Hoved
kahyt; i Midten en stor Beholder 
for levende Fisk og paa Siderne 1s
rum med Plads til 20UOU Pd. Is og 
til Pakningen. ISl'tllll og Fiskebehold,)J' 
ere af nyeste Konstruktion og isolerede 
llled 1\1ineral-Uld; for og agter for 
disse Rum ere vandtætte Skotter a.n
bragte og agter for det sidste af disse 
findes Maskinrum og R1UU til N æt. 
Elektriske Klokker ere indlagte fra 
Kahyt til Maskinrulll og Rorgænger. 

Ved Prøvesejladsen, frisk Vind 
uden særlig Sø, viste Kutteren sig 
som en god Sejler, idet den for Vinden 
gjorde 9 Knob uden Skrue og 5 Knob 
for Skruen alene (ikke 9 som "Deut
sehe Fischerizeitung" skrev). Petro
leumsforbruget var 5 Liter pr. Time. 

Islandsfarerne. Ft'ede1'ikshavn, d. 
26. September. 1892. Kutter "Prins 
Valdemar", Skpr. F. Vilhelmsen, an
kom Mandag den 19. ds. hertil efter 
at have havt 10 Dages Sejlads fra 
Island. Kutteren medbragte 230 Tdr. 
saltede Rødspætter, som viste sig at 
være af udmærket Kvalitet; men dog 
opnaaede de kun en Pris af 14 Kr. 
pr. Td., altsIta ikke engang saa meget 
som der opnaaedes for "Nordvest"s 
Fangst. "Prins Valdemar" har i 
Aar iaIt fisket 527 Tdr. Rødspætter 
foruden et Parti Rødspætter, der i 
ispakket Stand solgtes til Dampskibet 
"Orrik", hvad der maa kaldes et godt 
Itesultl1t, naar blot· Priserne paa 
saltet llødsp. ikke vare saa fortvivlet 
lave; saltet Rødsp. har ofte før staaet 
i ca. 25' Kr. pr. Td. og nu - 14 
Kr, I Følge Telegram fra Holland 
have "Maagen" og "Ternen" solgt 
de,r~s Last og opnaaet en Pris af 

fra 14-16 Kr. pr. Td. og ere uu 
paa Vejen hjem. 

Frederikshavn, 3. Oktbr. I Følge 
indløbet Telegram til "V pndsyssel 
Fiske(·kspnrtforretning" pr Kutteren 
"Prinsesse Marie" indkom men til 
Grimsby llled en Ladning levende 
Torsk. Alt vel ombord. Kutterne 
" IVr aa.gen" og" Ternen" ere ankomne 
fra Holland i l.øbet af Ugen og have 
eftpr udstaaet Karantæne lagt til 
Bolværket. 

Ringkøbing Fjord, d. 23. Septbr. 
1892. Efter Gennemskæringl'n af 
Tangen mellem Fjorden og Havet, 
har man allerede nu bemærket ad
skillige Forbedringer af Forholdene 
her ude. I Henseende til Fjordfiske
riet, da vil dette sikkert om kort Tid 
vise sig righoldigere, og hvad Hav
fiskeriet angaar, da blev der til Fi
sketiden sidste Foraar bygget og 
brugt to nye Dæksbaade. Nu er der 
to nye til under Bygning og skal 
bruges til kommende Eftemar. Nok 
en Baad skil,} bygges til Vinterbrug. 
Der har været Førere for Fiskerlav 
herude for at bese de nye Forhold. 
rro af dem lejede Hus og bestemte 
sig til at fiske næste Foraar ved det 
nye Udløb. 

Det er dog at haabe, at der om 
nogle Aar bliver skabt et andet og 
bedre Udløb og da en Del nordligere. 
Det nu aabnede Løb har da ikke 
heller fra nogen Side af været anset 
for andet end en foreløbig Løsning 
af det længe staaende Spørgsmaal. 

fiskeriberetninger. 

Kø.benhavn, 3. Oktbr. 1~92. Den 
forløbne U ge har Sildefiskeriet i 



401 

Sundet været noget ligeligere, uden 
dog at kunne kaldes andet end jævnt 
godt for en Del af Baadene, adskil
lige har havt omkring ved 50 Ol. 
Dette Ji'orhold har dog bidraget til 
at holde Priserne oppe, saaledes at 
disse have holdt sig omkring 125-
150 Øre pr. Ol; et rigeligere . eller 
ualmindeligt godt Fiskeri vilde tem
melig sikkert have bevirket et Pris
fald, om ikke af anden Grund, saa 
fordi Forbindelsen med Tyikland 
under den tilstedevæ'l'eude Frygt for 
Kolera ikke har været regulær. Den 
fangede Sild fremkommer nu for en 
Del udI eget, og Fiskeriet har i de 
sidste N ætter trukket sig helt op i 
Køge Bugt ved Indløbet til Kalve
boderne, men her faregaar i Reglen 
helt hen i Tiden et godt Fiskeri af 
tom Sild. Den udsatte Dr:ift i Sejl
dybet har skilt en Del Fiskere af 
med Garn, og ikke faa ere de, som 
man hører har mistet Garn. Tabet 
af disse kan jo være føleligt nok, 
men det hliver endnu mere føleligt, 
naar det meste af Garnlængden mistes 
i den bedste Fisketid, su,a vedkom
mende bliver afbrudt ganske i sin 
Virksomhed. En Del af de tabte 
Garn kommer jo med Tiden tilbage, 
men i Reglen i en aldeles ubrugelig 
og havareret Tilstand. En Forening 
af Fiskere til at bistaa hinanden ved 
saadant Garntab vilde vist kunne 
stifte megen Nytte; saadanne For
eninger har man jo kendt tidligere 
flere Steder i Beltet. 

Hornfisk har været tilført i nogle 
faa mindre Partier og er hleven betalt 
med gode Priser. For blanke Aal 
er betalt indtil 8 il, 81/2 Kr. pr. Lpd. 
for prIma Varer. F. 

Frederikshavn, d. 3. Oktbr. 1892. 
I Størsteparten af den. forløbne Uge 

har Vejret været saa stormende og 
Havet saa uroligt, at Kutterne ikke 
have kunnet drive noget ... som helst 
Fiskeri; kun i ca. 11/ 2 Dags Tid har 
]'orholdene tilladt dem at fiske, og 
Udbyttet er desaarsag kun forholdsvis 
ringe. Oa. Halvparten af Kutterne 
have atter drevet Fiskeri i Farvandet 
ved Trindelens Fyrskib, men uden 
særlig stort Resultat, de heldigste 
havde ca. 50 Snese og mall~(, mindre, 
Rødspætter vejende fraUi -:&1 Pd. 
Snesen, betalte med fra 2 Kr. 75 
Øre til 3 Kr. 25 Øre pr. Snes. Fra 
samme Sted er der ogsaa indbragt 
en Del Skærising, betalte med fra 
6-8 Øre pr. Pd., en Del Sletvar 
betalte med samme Pris samt en Del 
Pigvar betalte med fra 35-50 Øre 
pr. Snes for større Kvalitet, 10-20 
Øte for smaa; som man ser en glæ~ 
delig Fremgang i Prisen for større 
Pigvar. Den anden Halvdel af Kut
terne have hovedsagentlig drevet Fi
skeri paa Trillegrunden nord for Læsø, 
men kun de færreste af de der fi
skende Kuttere have havt noget be
tydeligt Udbytte, særlig foranlediget 
ved Havbundens for Fiskeriet vanske
lige Karakter, den er opfyldt med 
Sten etc., saa Voddene let gaa i 
Stykker. Enkelte have som sagt 
fisket godt,· ca. 200 Snese pr. Kutter, 
Fisk vejende fra 11-14 Pd. pr. Snes, 
betalte her med fra 1 Kr. til l Kr. 
50 Øre pr. Snes. En enkelt Kutter 
har havi godt Fiskeri paa "Tangen". 
udfor Gjerrilds Bugt i Nærhedim af 
Grenaa, ca. 170 Snese Rødspætter, 
vejende fra 14-15 Pd. Snesen, betalte 
med l Kr. 50 Øre pr. Snes. KI. 



Kullerkurve, berg. for 
100 P.t. 1<'i~k lIled 1~ il. 
70 Kr. pr. 100 ~th .. 
ha\'l'S attcr l'al1 Lager. 
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Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

.'ilSk o~ HUIIIIIHH'. 

L ud wig Griin, 
VILH. HOLSTs I 18, :Sener WaJl, Hambnrs. 

Pileplantage og Kurvefabrik. m()dtagcrRclllliu~er til ~'orh"ndJillg 
:'1' " . • S I Prompte Af'regni)l~. Dausk Korre~ 

Ellel'!J 'ved Kohnd t. spon<lallce. Prim .. Referencer. 

Gatechn samt GarbolinenID, 
sidstnft'\'llte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværk mod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende, 

~,,"d. Goecker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Altona Fiskea uction. 
~ OIUUUl Uolu's (beediget Auctiona,tor). 

'l'1'1\'~ra,lll- A li n'RS!': Cohr So Dansk Correspondance. 

::Meka:o..isk Fabrik. 
af Næt" :ftættede Liner og Tav8er m. m. 

Efter Anskaffelsen af nyeste mekaniske Xætrnaskiner af Systemer, der leverer regel
m~~lO'P'"P Fahl';kat end de tidligere Dampvævc, cre vi i Stand til at tilbyde det bedste 

.Pabrikat billigere clld enhvcr KOllkurrenec, Ingen Bødninger i Nætteue, Fortl'inligste 
Garnsortcl'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

AuE.--tions Fiskemarked Hamburg. 
:::a::_ K ø s E R;, 

Beediget Fiskeauktionator. 
'l'elegram-Adresse: Laxkoser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
• Grønnehave, Helsln~ør. Stengade 15, 

( .. n .... te NIJ9L.f'abrik i Dannuuk .. oxn drive .. ved Daznpkra.f'tJ 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn Stunt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
gar'n og Hørgarn i alle NI', til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
skrUter, (Jirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand, mag. B. PosBelt. - Trykt hOB Ft'antø ~hri~ttt'llu. i:øbenhavn. 
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:Me~e=sb1a.d..et; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/. Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

hdhold: Hundestejlen. Lakseyngel i Damme. 
Mindre Meddelelser. Fiakeriberetninger.-

BekendtgørelBer. 

• "Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak· 
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Allnæplads 10 St. 
o. G.,' er aaben Lørdag og SØndag 11-2, 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
benhavn K. 

Hundestejlen. 

I planterige Vandsamlinger, i Grave 
og stillestaaende Flodbugter, i Søer 
ser man overalt her om Sommeren 
en lille Fisk, der tiltrækker sig ens 
Opmærksomhed ved sine hurtige Be
vægelser og den Dristighed, hvormed 

den lader Menneskene komme sig nær. 
Ved et rask Tag med en Kætser 
faar man den paa det tørre, og man 
ser, det er Hundestejlen, Gasterosteus 
aculeatus/ en lille Fisk, der er for
synet med Forsvars- og Sikkerheds
vaaben som faa andre af vore Fisk. 
Forkroppen bedækkes af et stærkt 
Panser, som bestaar af Brystfinnernes ' 
og Bugfinnernes Støtteknokler, der 
ligge lige under Huden og ere for
bundne med hinanden. I Særdeleshed 
ere de til Bækkenet hos de højere 
Hvirveldyr svarende Støtteknokler for 
Bugfinnerne omdannede til Panser
plader, som beskytte Bugkanten og 
Kroppens Sidevægge uden at hindre 
Halens Bevægelser. N ed ad Siden 
fra Hovedet til henimod Halen stræk
ker sig et Bælte af tynde, men haarde 
og benagtige Tværskinner, som ere fast 
forbundne indbyrdes ved Ledforbin
deiser uden at hindre Legemets Be
vægelighed. Hjærneskallen er haard, 
og Kinderne ere beskyttede ligesom 
med et Visir, dannet af de stærkt 
udviklede 0jenknokler, der ere for
bundne med Gællelaagsapparatet. Til 
dette Panser, der omgiver Fisken 
som en Skal, og som ikke synes at 



'-, 

404 

gøre den til just en lækker Spise, 
kommer Bugfinnernes og Rygfinnens 
naalespidse Straaler, der ere som en 
Fil, forsynet med smaa skarpe Takker. ' 
Straalerne hvile paa stærke Ben
plader, der fuldstændiggør Ryggens 
Panser. De lodrette Straaler blive 
holdte .meget fast i Stilling og ere 
Skyld i, at Hundestejlen er vanskelig 
at angribe selv for Rovfisk, der ere 
mange Gange større end den. Det 
staar imidlertid fast, at Hundestejlen 
~des af større Rovfisk, f. Eks. Laksen, 
der om Foraaret nærmer sig østersø
kysterne og slet ikke sjælden har 
halvfordøjede Hundestejle i Maven. 
Imod andre Sødyrs Efterstræbelser 
har Hundestejlen ogsaa et Værn i 
sin Svømmekunst. Den kraftige Hale 
og den langttilbagesiddende Ry g
finne ele særlig egnede til råske Stød 
og hurtige Vendinger. Bugfinnerne, 
der næsten ganske ere indskrænkede 
til en Pigstraale, tjener den ikke under 
Svømningen. Brystfinnerne ere, naar 
Hundestejlen holder sig rolig i Vandet, 
i hurtig næsten svirrende Bevægelse. 

Hundestejlen er ikke kræsen med 
sin Føde. Den tager helst levende 
Dyr: smaa Krebsdyr, Orme, Larver, 
Middel'; Fiskeyngel, saa stor som 
den kan magte dem, finder man 
næsten altid i dens Mave. Men den 
lader sig ogsaa nøje med andet, og 
Rogn f. Eks. æder den, naar den' 
kan faa fat deri. En yndet Maade 
at fange den paa el' at holde Fiske
indmad, især Aalens fede Tarme i en 
Snor ned i Vandet; Hundestejlene 
samle sig snart i Snesevis om Lokke
maden, og med Forsigtighed kan 
min ved at føre en Kætser ind under 
dem let fange hele Røverbanden. 
Hundestejlen er altid fuld af Snyltere 
paa Grund af sin Graadighed og sin 

omstrejfende Lpvemaade. Paa Fin
nerne og paa Huden lever mange 
snyltenlle Orme og Smaakrebs; Dam~ 
muslingens Larver, der som bekendt 
ogsaa snylte som smaa, opsøge dels 
Huden paa Hovedet og Finnerne, 
dels Gællerne; Tarm og Krophule 
bebos af Rundorme, Ikter og Bændel
orme, i Kødet lever Myxosporidier 
og andre lavt organiserede Snyltere. 
Imod ane disse Fjender bliver Hunde
stejlen hverken beskyttet af sit Panser 
eller sin Hurtighed, og imod de store 
Røvere hjælper dens Vaaben heller 
ikke -altid. Gælder det derimod at 
forsvare sin Yngel har den bedre 
H cld med sig. 

Hundestejlens Æg ere forholdsvis 
store (de have et Gennemsnit af l,s 
til 1'5 Mm.), men ikke ret talrige. 
En Hun faar sjælden mere end 100 
Æg. Udviklingen varer 11/ 2-3 Uger. 
Æggene hos de fleste Ferskvandsfiske 
ere talrigere, mindre og uanseligere 
og udvikle sig paa faa Dage. Hvad 
formaar nu Hundestejlen at gøre .for 
at bringe sin Yngel til Udvikling 
trods disse ugunstige Betingelser? 

Den betjener, sig netop af det 
Hjælpemiddel, som Mennesket i de 
senere Aar har anvendt til Beskyt
telse og Fremhjælp af ædlere Fiske
arier og som af saakaldte Fiskeri
venner saa ofte er bleven gjort latter
ligt: Beskyttelsesklækning. Fiskerne 
skul~e for længe siden have lært af 
Hundestejlen, en' af deres værste 
Fjender,hvilken .Betydning Beskyt
telse og Pleje af Æg og Yngel har, 
og hvem der ellers spejder efter 
nøjagtig statistiske Redegørelser for 
Nytten af Beskyttelsesklækning, 
skulde bemærke sig de Tal, som be
tegne den Indtægt man har af Hunde-
stejlen ved det frische Hoff. ' 
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Som bekendt bygger Hundestejle
hannen en sirlig Rede, tvinger en 
Hun til at gyde sin Rogn der, be
frugter den og holder enhver Fjende 
borte, frembringer den Strøm, der 
er nødvendig for Udklækningen, ved 
hastige Slag med Finnerne, udbedrer 
skrøbelige Steder paa Reden, bort
fjærner mulig døde Æg, renser de 
levedygtige og Underlaget for Mudder, 
bevogter Ungerne i Blommesæksperi
oden og forlader dem førlilt, naal' de 
kunne svømme i aabent Vand, hvor 
de næsten altid som andre FiskeulIger 
holde sig sammen i Smaahobe, medens 
Hannen atter fortsætter sit Straten
røver Haandværk. Selvom hvert 
Hundestejlepal' paa denne Mande 
kun .fik 50-60 Unger, saa fremgaar . 
det dog tydelig heraf, hvorfor Hunde
stejlen i faa Aar faar Overtaget i sit 
eget Vand og fortrænger de andre 
Fisk. 

I østersøen og de preussiske Haffer 
er Mængden af Hundestejl ualmin
delig stOl'. Benecke iagttog i Som
meren 1881 en flere Kilometer lang~ 
3-4 Meter bred og 1/2 Meter dyb 
Stime af Hundestejle, alle under 1 
Ctms. Længde. I Danzig hindredes 
engang en Fabrik i sit Arbejde derved, 
at utallige Hundestejle gik op i Røret 
til Dampkedlens Pumpe og stoppede 
det. For faa Aar siden saa man 
ved Elbingen døde Hundestejle be
dække Flodsengen et langt Stykke 
med et 1/2 Meter tykt Lag. Ogsaa 
fra andre Egne i Nordvesttyskland 
berettes om, hvorledes Hundestejlen 
optræder i store Mængder. Hvorledes 
kan man nu drage Nytte af disse 
smaa Panserheltes rige Formerelse 
og utrættelige Graadighed? En god 
Kærne skjules undertiden i en haard 
Skal, og saadan gaar det ogsaa med 

Hundestejlen. Man kan næppe ind
vinde Kødet af den enkelte Fisk. 
Aabner man om Efteraaret efter Som
merens Fraadseri en hentørret Hunde
stejl, saa bemærker man straks, hvor 
fede de indvendige Dele ere. Man 
kan sætte Ild til 'l'armen, og den 
brænder som en Fakkel. Hunde
stejlens Fedt er forlængst indvunden 
og udnyttet. Allerede i det syttende 
Aarhundrede skal der her være til
beredt BH"gen Hundestejletran, og fra 
forrige Aarhundrede foreligger der 
mange Beviser derfor. Størst er dog 
Fangsten ved Havnomolen ved Pillau. 
Indtil for kort Tid siden blev Tran
nen i Almindelighed indvunden meget 
primitivt her; man kogte Hundestej-

"lene i en Kedel med Vand under 
stadig Omrøren, siede Massen gen
nem en Sæk, hvorved Udpresningen 
af Vand og Tran i bedste Tilfælde 
skete i en Presse, men hyppig ogsaa 
kun derved, at Fiskerkonerne, der 
havde med Trantilberedelsen at gøre, 
satte sig paa den tilbundne Sæk og 
blev siddende der saa længe, til de 
ikke sank dybere ned i Sækken. I det 
fedtholdige afpressede Vand lod lUan 
Trannen samle sig foroven og øste 
den saa af, hvorpaa den blev renset 
ved Kogning og Afskumning. Hvor 
urationel denne Fremgangsmaade end 
er, saa er dog Indtægten af Tran 
saa betydelig, at den udgør en væsent
lig Del af det· samlede Udbytte af 
Fiskeriet. Den tilbageblevne Masse 
med det værdifulde Indhold af Kød . 
og Ben, kunde næppe anvendes til 
noget, da det var stærkt gennem trængt 
med Tran, og blev i det højeste an
vendt som Gødning. Trannens Værdi 
beløb sig i Følge officielle Angivelser: 

1882: ca. 6M400 Mk. 
1883: - 40600 



1884: ca. 67500 Mk. 
1888: - 45000 
1889: - 87500 
1890: - 15800 

Trannen kostede fra 20-25 Mk. 
pr. Centner. Af ca. 250 Hundestejle 
fik man 30-50 Gram Tran. Heraf 
kan man nemt beregne, hvor stort 
et Antal Hundestejle der fanges hvert 
Aar. N aar man fuldstændig indvinder 
Fedtstoffet og endydermere ogsaa be
nytter det tilbageblevne, saa forhøjes 
Indtægten ved Hundestejlefiskeriet 
endnu mere. Med dette Formaal for 
øje er der siden 1890 i Altpillau 
drevet en Fabrik under Firmanavn: 
"Kommanditgesellschafft ful' See
fischerei" , som deler vor Fisk pa a 
den eksakteste Maade i sine nyttige 
Bestanddele. 

Først udtrækkes Vandet næsten 
fuldstændig af d~m, saa uddrages 
Fedtet af Kroppen, og Resten, Hud, 
Knokler og Kød, bliver endelig malet 
til fint Mel og anvendt som fortrin
ligt Kraftfoder. Men dette Mel, der 
efter den gamle Behandlingsmaade 
var værdiløst Affald, el' næsten Fa
brikens Hovedprodukt. Da Trannen 
el' borte, er det fuldstændig lugtfrit 
og holder sig frisk i lang Tid, naar 
det, hvilket alt Fiskemel fordrer, op
bevares paa et tørt Sted. Det ædes 
gerne af Fjerkræ, Svin og andre 
Husdyr. Prisen er leveret til J ærn
bane eller Havnen i Pillau 15 Mark 
fol' 100 Kilo netto. Det indeholder 
efter en i Danzig gjort Analyse over 
60 % Protein og i Asken næsten 9 0/0 
Phosphorsyre, saa det er altsaa et 
af de indholdsrigeste og til Fedning 
fordelagtigste Fodringsmidler. Det 
maa meget ønskes at denne Produk
tion understøttedes saavel af Land
mænd ved at købe Produktet som 
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af Fiskere ved Levering af Raama
terialet. Fabriken stiller gratis Baade 
og. Redskaber til Disposition og be
taler 50 Pf. pr. Centner. For Enkelt
rnand kan et saadant Arbejde ikke 
betale sig, kun naar det gaar fabriks
mæsslg. 

Hundestejlens Knokler, selv de 
staalhaarde Pigge, blive fuldstændig 
sprøde ved Fabrikens Fremgangs
maade, en Omstændighed som enhver, 
der har anstillet Fodringsforsøg med 
Fiskemel, ved at skatte. 

Norge har længe produceret Fiske
mel og Fiskeguano af sit Overskud 
fra Havfiskerierne. I Hundestejlen 
have vi et Havprodukt, der, skønt 
det ikke el' tilgængelig for Menneske
heden som Næring, og skønt det er 
til ubodelig Skade fol' Fiskeriet ved 
at tilintetgøre Rognen, dog paa oven 
for skildrede Maade ved at tilberedes 
til Kraftfoder kan yde umaadelig 
Nytte. 

("Ber. Fischerei-Ver.s Provo Ost
u. Westpreuszen".) 

Lakseyngel i Damme. 

Maa jeg takke Hl'. A. Feddersen 
for Meddelelsen om at Laks kunne 
leve i Damme. J eg vil saa blot til
føje, at Laks (Rhinlaks) har i de 
sidste 2 Aar kostet over 3 Kr. pr. 
Pd. i fersk Tilstand, samtidigt med 
at Ørred kun kostede l Kr. 

Beviserne for Rigtigheden af hvad 
jeg ellers har skrevet om denne Sag 
m. m. ligge til Eftersyn hos mig for 
hvem det maatte interessere. 

U drugningsanstalten i Randers. 

. William Johnsen. 
Hermed er Diskussionen om denne Sag 

afsluttet i Medlemsbladet. Red. 



Mindre Meddelelser. 

Den sidste Islandsfarer. Onsdag 
den 5. ds. indkom den sidste af de 
frederikshnmske Fiskekuttere, der i 
Aar have drevet Fiskeri under Island . ' 
nemlig Kutter "Prinsesse Marie" 
Skpr. Bast. De i Grimsby afhænded~ 
under Island fi:;kede 'forsk bleve ml
bragte til ca. 1000 Kr. Br. Den 
medhavde ca. 225 Tdr. saltede Rød
spættllr og Laberdan ; desuden blev 
tidligere af "Prinsesse Marie"s Last 
sendt med Dampskib fra Island via 
København hertil ca. 40 Tdr. Rød
spætter. Den islandske Laberdan 
(flækket i Tønder nedsaltet Torsk) 
er af en fortrinlig Kvalitet og lige 
saa god om ikke bedre end den La
berdan, der i Fjor Efteraar blev til
virket om Bord i "Prinsesse Marie" 
af den i Nordsøen fiskede Torsk. 
Label'danen sælges og forhandles af 
" Vendsyssel Fiskeeksportforretning" , 
Frederikshavn. Ligeledes har samme 
Eksportforretning i Aar i Sinde at 
forsøge saltede islandske Rødspætter, 
der i kogt Tilstand afgive en ud
mærket Spise, indført her iLanuet. 

Fiskeriberetninger. 

Sjællands Odde, den 28. Septbr. 
Det var just ikke med særlig store 
Forventninger, at Fiskerne her paa 
Kysten imødesaa Efteraaret, thi den 
ene Gang efter den anden udsattes 
Sildegarn ene, men uden Resultat idet . ' SIlden vedblev at holde sig borte fra 
Kysten over en Maaned længere, end 
den ellers har plejet i de foregaaende 
Aar. Imidlertid synes Udsigterne til, 
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at Efteraarssildefiskeriet her ved 
Odden vil give noget Udbytte, nu i 
den senere 'l'id at være blevne lysere . ' 
da store Sildestimer fra Midten af 
denne M:.taned har forekommet ved 
Kysten og værd Genstand fol' ell l'et 
betydelig Fangst, og som oftest er 
der daglig bragt ca. 10-1200 Ol 
Sild i Land. 

Den overvejende Del af den her 
ved Kysten om Efteraaret fangede 
Sild afsættes til Landkørere, der for
handle den rundt omkring i Ods
herred, idet det i denne Landsdel er 
meget almindeligt :.tt nedsalte "dansk" 
Sild for i Vinterens Løb at bruge 
den som Spegesild. Prisen pr. Ol 
Sild var i Førstningen ca. 100-120 
Øre, men paa Grund af den rigelige 
Fangst er der i de sidste Dage gen
nemgaaende kun opnaaet 60-80 Øre 
for Olen. S. J. 

Køge Bugt, d. ~9. Sept. Indtægten 
af Bundgarllsfiskeriet her paa Kysten 
har i September Maanl'd været be
tydelig mindre, el~d det som oftest 
plejer at være, idet Silden kun har 
foreltommet i temmelig ringe Mængde. 
I de sidste Dag;u har Hornfisken 
imidlertid vist sig her i Bugten, lige
som der ogsaa er fanget nogle faa 
Snese, for hvilke der er opnaaet en 
Pris af 7-8 Kr. Snesen; men da 
vi ere naaede temmelig langt hen paa 
Aaret, næres der ikke store Forhaab
ninger om, at dette Fiskeri vil blive 
af videre Betydning. 

Aalefiskeriet, der nu snart har været 
drevet i henved en Maaneds Tid har , 
endnu ikke givet noget synderligt U d
bytte, men da dette Fiskeri naar , 
Vejrliget tillader det, som Regel ved
bliver her paa Kysten til hen i Slut
ningen af N civember eller Begynd~lsen 
af December Maaned, og i Almin-



. delighed er det mest betydningsfulde, 
tør det haabes, at det ogsa[l i Aar 
vil give et tilfredsstillende Udbytte. 

J. 

Løkken, Septbl'. 18!J2. Til Løkken 
er i A vgust :VlacLlled i nJbrngt til ('Il 

Gennemsnitspris Itf l Kr. pr. Pund 
6786 Pd. Hummer, endvidere 80 
Snese Pighaj a 2 Kr. samt 70U Pd. 
Torsk It 6 øre. 

Hummerfiskeriet, som her paa 
Pladsen er en væsentlig InJtmgtskilde 
og en god Støtte forE'iskerne i de 
kommende daarlige Maaneder, er i 
Aar fuldstændig fejlslaaet. Det har 
sjeldent været Fiskevejr mere f'nd pn 
enkelt Dag om U gen, og naar Fi
skerne da efter saa lang Tids Fra
værelse fra Tejnerne atter komme til 
dem, ere j Reglen baade Agn og 
Hummer forsvundne. Det øvrige Fi
skeri el' for saa godt som intet at 
betragte; det drives kun af enkelte 
Fiskere, som ikke have Raad til at 
anskaffe dem Hummertejner. R. 

Sønder Lyngvig pr. Ringkøbing, d. 
30. Septbr. 1892. Fiskeriet her paa 
Pladsen hal' i l\faanedens Løb kun 
været af mindre Betydning, idet Smaa
hajer endnu ligesom j J uH og Avgust 
Maaned har staaet her for Kysten; 
af disse er fisket ca. 650 Snese, som 
i tørret og røget 'riistand er afsat. 
til Forbrug i Indlandet til en Gen
nemsnitspris af l Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Den sidste Fiskedag fangedes 
dog ogsaa et Par Snese Torsk, som 
ligeledes afsattes til en Pris af 70 
Øre pr. Stk. Forhaabentlig vil 
kommende Oktober Maaned give et 
l'igeligere Fiskeriudbytte baade af 
Torsk og Kuller, som, efter at Smaa
hajerne ere bortrejste, sædvanlig 
plejer at forekomme her i rigeligere 
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:.\Iængde end de fleste andre Steder 
for Vestkysten. As. 

Frederikshavn, d. 10.0ktb. 1892. 
I den sidst forløbne Uge har vi kun 
havt ('n eneste rolig Fiskeda~, de 
andre Dage har Fiskeriet entl.n ræret 
stærkt hæmmet af Storm og stærk 
Strøm eller ogsaa fuldstændig umulig
gjort. Cn. 10 Kuttere have dr(~\'et 

FiskPri paa den nordre Side af Skagen 
udfor Kandestederne meget nær under 
fland, nogle have endog været inde 
paa 2 Favne Vand, og da Stormen 
udelukhnde har været af sydlig 
Retning, og Pangstpladser nord for 
Skagen saaledes have ligget i Læ, 
have de der fiskende Kuttere havt 
ret godt Utlbytte, nogle endog op til 
200-250 Snese Rødspætter, andre 
noget mintlre. Fisken har vejet fra 
13-15 Pd. pr. Snes og betalt med 
fra l Kr. 60 Øre til l Kr. 75 Øre 
pr. Snes og den er hovedsagentlig 
afsat paa Fangstpladsen til Kvaser, 
som derefter er afsejlede til Køben
havn. De øvrige Kuttere, ca. 70 i 
Tallet, have enten fisket omkring 
TrilIdelens Fyrskib eller paa Trille
grunden ved I.cæsø; enkelte have 
været heldige og have uanset den 
korte Fisketid faaet fra 100-150 
Snese Røtlspætter, Illen de fleste have 
faaet meget mindre og en Del slet 
intet. Fishn har vejet fra 11-14 

. Pd. pr. Snes og er betalt med fra 
l Kr. til l Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Der har ikke været indbragt noget 
Krøyfisk af Betydning. Fra Sverrig 
er der pr. Dæksbaad tilført ca. 1800 
Stkr. Hummer og pr. Dampskib 
"Baldur" fra Christiania ca. 3700 
Stkr. Hummer. Eksportfocholdene 
for Hummer har nu heldigvis bety
deligt forbedret sig. Prisen er for 
Tiden i 75 Øre pr. Pd. Kl. 



Sallerup, den 30. September 1892. 
Fiskeriet her i Bugten har j inde
værende Maaned givet et ringe Ud
bytte. Rusefiskeriet efter Gedder og 
Torsk har endnu ikke bedret sig 
synderlig; det maa betragtes som godt 
Fiskeri, naar her kan fa:ts 100 Pd. 
Gedder om U gen i ca. 100 Ruser. 
Aalerusefislmriet har heller ikke givet 
ret meget endnu; men det kan maaske 
blive bedre meste Mørke. Efter hvad 
man hører er der vistnok heller ikke 
endnu fisket ret mange Aal ved 
Knudshoved, som ellers er en af de 
bedste Pladser til Fiskeri med Aale
ruser her omkring. Sildefiskeri med 
N edgarn drives af flere Joller; dog 
har Udhyttet endnu kun været meget 
ringe, som Regel har en Jolle med 
2 Mands Besætning højst kunnet naa 
at faa en halv Snes Ol Sild og mange 
Nætter kun et Par Ol. Drivvods
fiskeriet benyttes nu ikke ret meget, 
da Vejret er blevet mere ustadigt. 

Her er i det hele i dett Efteraar 
saa usselt med Fisk, som her vel 
kan blive, saa endnu ser det ikke 
ud, som Fiskerivedtægten har gavnet 
noget, skønt vi har havt Fredning 
nok de sidste Par Aar. N. 

Hirtshals og Omegn, d. 3. Oktbr. 
Sidl'n sidste Meddelelse er her ikke 
synderlig Forandring i Fiskeriet, thi 
vel begyndte der at vise sig lidt bedre 
med Hummer, men saa kom den 
slemme Jobspost: Kolera i Hamburg, 
og da som bekendt Hummerne hoved
sagelig gaar til Hamburg, saa var 
det lige saa en Gang standset med 
Forsendelse ad den Kant, og der 
var i nogle Dage ikke en eneste 
Fiskehandler, der vilde købe, og da 
der saa igen viste sig Købere, var 
det kun til 50 Øre Pundet, medens 
Prisen nogle Dage forud var 100 
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Øre j de allerfleste Fiskere foretrak 
derfor at tage deres Tejner hjem, 
det vil da dem, der havde over
sbn et Stormen den 17. f. M., thi 
den Dag holdtes Pli slem Udskrivning, 
idet nogle mistede lige saa mange 
Tejner den Dag, som de havde forlist 
hele Sommeren. 

Af andet Fiskeri er der kun fisket 
nogle Torsk med Pilksnøre, dog ikke 
af nogen Betydning. 

Med Snurrevod har v;!']'pt fisket 
Flynder, men saa smaa, at de fleste 
vare langt under Handelsvare. Fi
skerne vente nu paa en Storm fra 
det vestlige Hjørne for at drive Kuller 
og Stortorsk herned fra Nordsøen, 
thi før vi have havt en saadan bliver 
der næppe noget af Betydning at tage 
paa Bakker. L. 

Fiskeriet i Ulfs und. Med Slutningen 
af Avgust lVIaaned ophørte som sæd
vanli g omtrent al t Haand vodsfiskeri ; 
enkelte Baade have været ude nogle 
N ætter, men Fiskeriet har været 
smaat ligesom ogsaa Drivvodsfiskeriet, 
der dog hen paa Maaneden bedrede 
sig lidt, saa at enkelte af Kvaserne 
haYde henved et Par Hundrede Aal. 
Der er udsat en Del Gedderuser: paa 
forskellige Steder i Sundet, og Gedde
fiskeriet har været en Del bedre end 
i September i Fjor, ligesom Gedderne 
have været af en bedre Størrelse, 
saa det tyder paa, at Geddefiskeriet 
er i Tiltagen. Det tyske Firma, som 
havde betinget sig at kunne afvige 
fra Kontrakten i Tilfælde af Pest, 
har benyttet Lejligheden til at gaa 
10 Øre ned i Prisen paa Aal og 
Gedde, hvilket har havt en stor Be
tydning til Skade for Fiskerne. I 
Stege Nor er der ogsaa enkelte Gange 
fisket ret godt Gedder. 

Kallehave, 1;). Oktbr. 1892. C. H. 



Kullerkurve, berg. for 
100 p,!. Fisk med Is li 
70 Kr. pr. 100 8th., 
haves atter paa Lager. 

410 

Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
. for - SøIYDIlldallle I A a I h r It 18~S til 

I K.llnka"D 1888 
"~isk og HUDlDler. anbefaler sit U<.Isalg af alle S"rt~r 

L d 
. G" Fiskekroge, saa vel i StallI, .fre.11 

VILH. HOLST
'S U Wlg run, sOm Mes.ing, samt Pilke l Tin ng 

I U 

'

Bly. Forsendes mod Efterkrav. 
78, Nene r Wall, ambnrs, • 

Pileplantage og Kurvefabrik. modtager Sendinger til Forhandling Co~rad Christensen. . I Prompte Afregning. Dansk KOlTe-, St. Strandstræde 41. 
Ellely ved KQhnd St. spondance. Prima Referencer. København K. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Collrs (beediget Auctionator). 

'j'l'l('gl'~m-A clrpsse: Cohrs. Dansk Correspondance. -----
M:ekaIlisk Fabrik 

af Næt, lIættede I.hler og Tavser m. m. 
Efter Anslmffel~en af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel

mæssigere Fabr:bt end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garllsortel'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand SO. København K. 

Auktions Fiskemarkeu Hamburg. 
_ E:_ KØBER, 
Beediget I'iskeauktionator. 

Telegram-Adresse: Laxkl)ser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(en_te Næt,1'abrlk i Da.nnuork "Om drive. ved Da.mpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
øange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. B. POllllelt. - Trykt hos Frantle Chri.ttreu, Xøbenh&VIl. 



Nr. 42. 20. Oktober. t892. 

::fl.f:ed..l.e::cn.s'bJ.e.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Ra.bat. 

Indhold: For Sælhundeskytter. - Studier over 
Fiskene. Alder og Vækst. Mindre Meddelelser. 

Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

For Sælhunde skytter. 

Paa given Foranledning undlader 
Udvalget ikke at meddele, at de Rifler, 
Krigsministeriet har stillet til Dis
position, ikke er Remingtonrifler, men 
"omdannede Taprifler" , og at For
eningen ikke paatager sig Forsen
delsen, hvorimod Rifler og Ammuni
tion vil blive anvist til Udlevering 
mod kontant Betaling paa Tøjhuset 
ved direkte Henvendelse eller gennem 
Befuldmægtiget til Foreningens Kon
tor, Stormgade 2 B. Skulde nogen 
af de talrige Ansøgere af nævnte 
Grunde ønske~at træde tilbage, bedes 
Meddelelse snarest sendt Kontoret. 

Studier over Fiskenes Alder 
og Vækst. 

Af c. G. Joh. Petersen,· Dr. phil. 
Efter et Foredrag Ted Fiokerimødet i Gøteborg 1801. 

En Dag i Juli Maaned 1890, 
medens den biologiske Station laa i 
Holbæk-Fjorden, tog jeg ~ig for at 
maale Længden af en stor Del Aale
kvabberi jeg husker ikke længer, om 
det var i den Hensigt at lære deres 
Middelstørrelse at kende for denne 
Fjords Vedkommende, eller hvad der 
egentlig var min oprindelige Bevæg
grund. Jeg havde fa aet dem hos en 
Fisker, der laa og fiskede med Aale
drivvod (Zeesen) i Nærheden af Sta
tionen og med hvert Dræt fangede 
dem i Masse, men omtrent lige saa 
hurtig atter udkastede de fleste af 
dem igen, ~a det var Aal, han vilde 
have, og ikke de for ham for største 
Delen ubrugelige Aalekvabber. Da 
jeg vidste, at Hanner og Hunner af 
samme Fiskeart pleje at være af for
skellig Gennemsnitsstørrelse, sondrede 
jeg Fiskene i 2 Grupper efter Kønnet 
og fik derved følgende Maal i Tom
mer fra Snude til Halespids: 131;". 

11 1/ 2, 12. 12. 12. 11 1/ 2, 11 l/.". 128/,. 



11. 121/ t • 111/2 , 11 1/4; 11. 10. 101/ 1, 

103
/ 4 , 93

/.i • 11. 103
/ 4 , l03rt. lP/ ... 

101(t. 10. lIli!. IP/t. l P/2' 103/.t • 

1]3/4' 103
/ 4, IP/i' 1031~. lP/". 101

/:/. 

Il. lP/2 • 10. 91
/ 2 , 101/ 2 , 11. 101/ 4 , 

9 1
/ 2 , 9. 83

/ 1, 8 1
/ 4 , 8. 73/ 4 , 7 1/ 2 , 71/ 2 , 

71
/ 2.7 1

/ 2 , 71
/ 4 , 63

/ 4 , 7. 71/ 2 , 71/ 4 , 7. 
63

/ 4 , ,7. 6 1
/ 4 , 61

/ 2 , 6 1/ 2 , 63/ 4 , 61/ 2 , 

63
/ 4, 63

/ 4 , 7 1
/ 4 , 63

/ 4, 53/.!. 63/1' 7. 
71

/ 2 , 73
/ 4 , 71

/ 2 , 7. 71/ 4 7. 7. 63/ 4 , 

71/ 2 , 7. 7. 61
/ 4 , 7. Alle Hunner. 

lP/... 1 P/2• 103
/ 4 , lP/4' 113/4 , 

101
/ 4 , 101

/ 2 , lP/.i" 101/ 4 , 101/ 2 , 9. 
101

/ 4 , 101
/ 2 , 11. 11. 10. 91/ 4 , 8 1/ 2 , 

9. 8 1
/ 2 , 83

/ 4 , 83(t. 71/ 2 , 7. 71/ 4 , 63/ 4 , 

73
/ 4 , 63

/ 4 , 71
/ 4 , 71/ 4 , 7. 71/ 4 , 63/ 4 , 

61
/ f • 6 1

/ 2 , 63
/ 4 , 71h· 63rt. 63/ 4 , 6 1/ 4 , 

6 1
/ 4 , 61

/ 1, 61
/ 2 , 7. 6 1/ 2 , 61/ 4 , 6 1/ 4 , 

6 1
/ 4 , 63

/ 4 , 6 1
/ 2 , 6 1

/ 4 , 63/ 4 , 531-t. 61/ ... 

61/~. 61/ 2, 511
/ 4 , Alle Hanner. 

Endvidere var der nogle faa Fisk 
tilbage, for hvilke det med det blotte 
øje var vanskeligt i en Fart at af
gøre lIled Sikkerhed, om de vare 
Hanner eller Hunner, nemlig: - 4. 
4 .. 41

/ 4 , 4. 4. 4 1
/ 2 , 4. 3Yl' 4. 3Yt. 

31
/ 2 , 31!!. 31

/ 2 , 31
/ 2 , Som det vil 

se~, vare disse sidste alle betydelig 
mindre end de forøgaaende. 

Medens jeg stod og arbejdede med 
disse Fisk, blev det mig paafaldende, 
at meget faa Aalekvabber vare af 
IJællgdeI' mellem 8 og 10" og slet 
ingen vare ganske nær ved 5/1; noget 
der .ogsaa fremgaar af en nøjere Be
tragtniug af l\<Iaalene opskrevne paa 
Papiret, lIlen som der ikke straks er 
i øjne faldende. Efter længe forgæves 
at Mve arbejdet med at finde en 
naturlig og let PremstillingsInILade 
for denne Sag, der, uaar man har 
selve Fiskene i passende Mængde 
foran sig, er saa let at faa øje paa, 
er jeg bleven staaende ved følgende: 
(Tabel I). Hvert Punkt i denne 
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Tabel refererer sig til eu maalt Aale
kvabbes Længde; man ser, hvorledes 
disse Længder ordne sig paa den 
inddelte Linie, hvor Tallene angive 
I ... ængdel'ne i Tommer, langt lettere 
end uaar man kun opskriver Læng
derne angivne i Tal ved Siden af 
hverandre. 

Tabel I. Aalekvabbet' fra Holbæk Fjord 
d. 10.--11, .Juli 1890. 

Hunner. 
14" 

13 

11 

10 

[1888] 

7 ......... . 

Hanner. 

[1889] 

Unger. 

[1890] 



413 

Fæstes Opmærksomheden pan Hun
nerne, kan det ikke nægtes, at det 
er mærkværdig faa, der have en 
Længde paa mellem c. 8-10", og 
ligesaa er der et mærkeligt Spring 
fra de største" Unger" til de mindste 
tydelige Hunner; noget lignende om 
end mindre tydelig ses at gælde for 
Hannerne, dog er her, navnlig blandt 
de længste Individer, for faa til at 
gøre Springene tydelige. Men ikke 
nok med at der er Spring i disse 
Længder, der er vekslende med Sprin
gene Hobe, hvor mange Fisk have 
omtrent den samme Størrelse, saa 
at man kan dele Aalekvabberne i 3 
Grubber: 1) de store, lange; :2) en 
Mellemgruppe ; 3) de smaa eller U n
gerne, og IlIan vil i Praksis meget 
sjælden være i Tvivl om, til hvilken 
Gruppe de enkelte Fisk skulle hen
føres; denne Ordning er mulig at 
gennemføre for begge Køn, men 
Hannerne synes gennemgaaende lidt 
mindre end Hunnerne og at være 
færre i Antal; navnlig er den øverste 
Del af Rækken, de længste, kun svagt 
repræsenteret. Det kunde maaske 
synes, at man af et saa lille Antal 
Fisk, c. 150, som de nævnte, ikke 
bør drage almindelige Slutninger om 
Aalekvabherno i Fjorden i Alminde
lighed, men jeg skal ogsaa oplyse, 
at det har jeg ikke gjort; allerede 
Dagen efter at jeg havde maalt de 
første, gennemsøgte jeg Fiskernes 
Redskaber og søgte med Stationens 
Vod at fiske paa Steder, hvor Driv
voddene ellers ikke pleje at komme; 
men, trods det store Antal Fisk, som 
paa denne Maade gennemsaas, stod 
de 3 Grupper dog fast; til yderligere 
Bestyrkelse skal en Tabel, der kun 
indeholder Fisk fra et eneste V od
dræt opregnes, nemlig: (Tabel II). 

Det har trods al Søgen paa for
skellige Steder og paa mange Maader 
ikke været mig muligt at finde Aale
kvabber i Fjorden paa denne Aars
tid, der ere mindre end de under Ru
briken Unger opførte, altsaa c. 3-4" j 

Tabel Il. Aalekt'abber fra Holbæk ~Ji'jord 

12. Aug. 1890. 

HUllner. HaUller. 

13" 

12 

11 

10 

8 

5 
Unger. 

og da Ungerne, naar de fødes i Vinter
maanederne, allerede ere c. 11/2 H 

lange, kan jeg ikke tvivle om, at den 
Gruppe af smaa Aalekvabber, der 
paa denne Tid holder sig i Størrelse 



adskilt fra de større Fisk, er Aarets 
Yngel, som er vokset i c. 6 Malllleder 
til denne Størrelse, altsaa henimod 
et Par Tommer; lige saa naturligt 
er det at betragte den mellemste 
Gruppe af Aalekvabber mellem c. 6 
og 8" som foregaaende Aars Yngel; 
heraf følger, at alle de øvrige Aale
kvabber mellem c.10-12" ere mindst 
et Aar over halvandet Aar gamle, 
altsaa 21/ 2 Aar mindst; og da kun 
faa Individer blive synderlig større, 
maa denne Gruppe opfattes som ,Juld
voksne" Aalekvabbe1', Aalekvabben 
er med andre Ord 2 1/ 2 €i 3 Aar om 
at blive fuldvoksen. 

Paa denne Maade har man ganske 
naturlig faaet en Forklaring paa de 
"Spring", der vare til Stede i de 
maalte Aalekvabbers Længder, og 
jeg tror vanskelig, nogen anden vil 
kunne gives; man har tillige udfunden 
en efter Omstændighederne paalidelig 
Metode til delvis Bestemmelse af disse 
Fisks Alder og Voksetid, der sikkert 
ogsaa maa kunne anvendes paa andre 
Fiskearter. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Navnet Aborre. En Indseuder har 
i Medlemsbladets Nr. 40 for 7. Oktbr. 
fremsat "en Forklaring", som gaar 
ud paa, "at Aborren oprindelig har 
heddet og,egentlig skal hedde Aaborre, 
og at andet Navn er Meningsløshed 
og Forvrængning". 

Dersom der ikke er særdeles gode 
Grunde for at rette et i lange Tider 
brugt Navn, kan man næppe være 
for varsom med at ændre det. I det 
foreliggende Tilfælde har Indsenderen 
været uheldig. Han burde have godt-
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gjort, hvorfra han har sin Kundskab, 
"at Aborren oprindelig har heddet 
og egentlig skal hedde Aaborre". 

Den første Gang en dansk For
fatter nævner Aborren paa Tryk er 
i Jonas Koldings mærkelige Dan
marks Beskrivelse, som 1594 blev 
trykt i Frankfurt a. M. paa Latin; 
i denne Bog staar "Aborn". Det 
samme Navn findes hos S. von Schone
velde (1624), som dog naturligvis har 
udskrevet J onas Kolding og igen har 
voldet, at Artedi (1738) ogsaa bruger 
det. Derimod har allerede Jørgen 
Holst i sin Fiskebog (1649) Navnet 
Aborre, og dersom man undersøger 
senere Forfattere, der have skrevet 
om Egne med store Aaløb eller ved 
Limfjorden, finder man kun det al
mindelige nu brugte Ord. 

Men nu Videnskabernes Selskabs 
Ordbog ogiSchade i Topografien over 
Mors? De synes dog at give Indsen
deren Medhold. Den nævnte Ordbog 
er jo. ikke uden Fejltagelser, og her 
er netop en af dem, lige saa vist 

. som at_Morsingboens;"Aaborre" er 
noget andet i det morsingske Tunge
maal end _ en _Fisk fra en Aa, saa 
meget vissere, som man paa Mors 
just ikke har meget af Aaløb og 
rimeligvis i gamle Dage .. bedst har 
kendt Aborren fra I~imfjordens Vande. 

li'orklaringen af det morsingske 
"Aa" er en anden, end Indsenderen 
vil. Men forinden vi komme til dette 
"Aa", er det nok v,ærd ogsaa at se 
Hdt paa Indsenderens "Forklaring" 
af Ordet Borre, der menes at skulle 
oplyse om noget stikkende eller skarpt. 
Derfor sammenstiller Indsenderen 
Borre med det latinske Slægtnavn 
Perca. Han har dog Uret heri, og 
dersom han vil Ja efter (f. Eks. hos 
Artedi rI. S. 73), vil han finde, at 



Oprindelsen til Perca er et græsk 
Ord, der har Hensyn til A bornms 
mørke Pletter. Indsenderen har tænkt 
paa det franske Verbum pe1'ce1' (at 
gennemtrænge osv.) og glemt dettes 
Herkomst fra det latinske pm'tundo 
(pertusus). 
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Grundordet i "Aborre" er "Borre", 
og dette vil man da ogsaa genfinde 
eller genkende i de tyske N a me for 
Aborren, nemlig Bors, Bars, Barsch, 
Barseh, Borseh, og i de franske samt 
engelske Navne fol' Hayaborrel': Bar, 
Bars og Bass. Der er i dem ikke 
stor Afstand fra "Borre" i det danske, 
norske og svenske "Aborre'" og 
"Abborr". 

Det skandinaviske "a" og det mor
singske "aa" er ikke andet end et i 
Landmaalene almindeligt fOl'stær
kende Tillæg. Herom oplyser bl. a. 
netop Sehade i sin Topografi (S. 336). 
"Aaborr" og "Aborre" vil altsua 
kun sige en altfor stikkende Borre -
dersom da Ordet Borre sigter til 
noget stikkende eller skarpt, hmd 
der maaske kan tvistes om. Det 
vilde imidlertid blive "aa møi Om
maag", som Morsingboen siger, der
som vi skulde nærmere ind derpaa. 

N ej! lad os endelig holde paa vore 
gode gamle Fiskenavne. Der er Taa
beligheder nok at udrydde, saasom 
"Forel", "Kronkarpe" og andet 
Tøjeri. Arthur Feddersen. 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
har sendt nedenstaaende Adresse an
gaaE'nde Forbudet mod Forsendelse 
med Post af levende Hummer ind til 
Indenrigsministeriet. 

Til Indenrigsministeriet! 
Man tillader sig herved at henlede 

det høje Ministeriums Opmærksomhed 
paa, at den Resolution, der for ca. 
2 Aar siden kom fra Ministeriet Olll, 

at levende Hummer ikke. maa be-

fordrE's lllE'd PostC'n. har skadet Fiske
handden og derlllml tillige Fiskeriet. 
folaavidt Danmarks Fiskekandlel'for
Eming bekendt (·ksisterer der ikke i 
U dlandd nogen BpstemmeIse af lig
neIl(h~ Art med Hensyn til Refo]'(lring 
af levende Hummer, og Forholdet 
her til Lands bliver l'jendommeligt 
ved den Antagelse, at man f. Eks. 
fra Tyskland vistnok vilde kunne 
sende levende Hummer pr. Post her 
til Ilandet, uden at det danske Post
v;csen kunde nægte at deltage i en 
s:wuan Befordring. 

l Erkendelse af det høje Ministf~
l'iUlllS Interesse og Vehilje for Fiske
riet og formentlig ligesaa for Fiske
handelen, tillader man sig derfor aller
ærbødigst at ansøge om, at der paany 
maa hliye givet Postvæsenet den for
nødneInstrllks om. at levendeHullllller 
atter kan modtages til Forsendelse, 
hvorved en Besværlighed i Fiskehan
delen vil blive afhjulpet. 

Xøbcllltal"n, den 7. Oktober 1892. 
Allerærbpdigst 

Carl Bang. Kristian Mikkelsen. 
C. T. Larsen. 

Forretningsudvalget for 1)unmark~ Fiske
hamllerforeuillg. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Isefjorden. September Maaned, 
som ellers i Almindeligheu er Aarets 
bedste Fiskemaaned, har for de fleste 
Fiskeres,V edkommenue givet et meget 
tarveligt Udbytte. 

Siluefiskeriet, som Maaneden igen
nem stadig er prøvet, har kun 3-4 
Dage givet noget næmeværdigt Ud
bytte. Silden har ellers været stor, 
fed og af udmærket Kvalitet, og 
Prisen har, begrundet i den ringe 
Tilførsel, været temmelig høj, 100-
150 0re",pr. Ol. Viser her sig ikke 
snart Sild i større Mængde i Fjorden, 
er der kun daarlige Udsigter for 
Sildefiskeriets Vedkommende. 



Vodfiskl'riet har i den sidste Hah
dd af l\1uaneden givet et turn,ligt 
U dbytte, særlig nat),l' Hensyn hlges 
bl, at det j Almindeliglwd er den 
bedste Aarstid. I Holhækfjorden 
fiskes for Tiden kun fra 10---20 Pd. 
Aal paa en Nat til et Vod; andre 
Steder i Fjorden er Udbyttet vel lidt 
bedre, men ingen Steder kan det 
kaldes godt. 

Fiskeriet med Aalekroge kan nn 
omtrent betragtes som afsluttet for 
i Aar; de sidste 14 Da,ge har Ud
byttet "æret ringe. 

Aalekrogene have som bekendt i 
de senere Aar givet et stort Udbytte 
her i Fjorden, og da særligt siden 
vi lærte at anvende levende Agn. 
Stor Forskel har der vist ikke været 
paa Udbyttet fra AnI' til Aar; men 
hvis vi deraf vilde drage den Slut
ning, at dette Fiskeri vedblivende 
kan give samme rigelige Udbytte, 
saa turde dette være meget forkert. 

Vi have kun brugt levende Agn i 
4-5 Aar, men alle, som have taget 
Del i dette Fiskeri, have lagt Mærke 
til den Forandring, der er foregaaet 
i de faa Aar. 

N aar dette Fiskeri vedblivende har 
givet et lige stort aarligt Udbytte, 
saa er dette begrUlHjpt i den stor
artede Udvikling, som er foregaaet. 
Medens vi i 1887 -H8 kunde opnaa 
et godt Udbytte paa 2--300 Kroge, 
maa vi nu bruge 10-1200 eller endda 
flere for at opnaa et lignende Ud
bytte; men enhver vil forstaa, at ad 
den Vej komme vi ikke meget læn
gere, for naar 2 Mand skal passø 
1000 Kroge agnede med levende 
)'1adding, saa have de tilstrækkeligt 
Arbejde. 

En anden Ting komlller til, som 
har bidraget sit til, at Udbyttet ikke 
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er forl'i li g;Gt, nemlig dette, at mu,n 
stadig hal' n4videt Fisketerritoriet. 
De førsh' .\111' dreves dette Fiskeri 
næsten ud"lnkkende inde i de smalle 
Fjord" P~U1 Skal- eller Dyndbnnd, 
sidcll udvidl'des det Ul Græsbullde 
med, og ltmn holdt sig ikke mere 
elle til de mindre Fjorde og Vige, 
men forsøgte sig ogsaa pau de mere 
aabne Kyster, stadig med godt Ud
bytte. Dog ad denne Vej komme 
ri hellC'l' ikke ret meget lamgere frem, 
da alt snart er overfisket. 

Der er saaledes al Udsigt til, at 
A;lekrogene i 1893 vil give et be
tydeligt ringere Udbytte end de fore
gu,aende Aar. 

Aaleruserne have i sidste Halvdel 
af l\1au,neden givet et temmeligt godt 
Udbytte adskillige Steder i Fjorden, 
andre Steder et meget ringe; men 
hvis vi nu skal betragte dette Fiskeri 
som afsluttet fol' i Aar, saa er det, 
for hele Fjorden regnet, daarligt. 

Torsken er sjælden her paa Fjorden, 
og Torskeruserne blive næppe løn
nende i Efteraaret. N aar vi ikke i 
September Maaned kan være heldige 
at gøre noget Fiskeri i Torskeruser, 
saa kan vi almindeligt betragte dette 
Fiskeri som mislykket, for i Oktober 
l\1u,aned kunne vi aldrig have Ruserne 
i Fred for Sælhundene. Naar Silden 
ikke mere findes her paa Fjorden, 
saa efterstræbes Torsken end mere 
af disse vore stadige Fjender. 

Alt i alt er Fiskeriet hpr paa 
Fjorden meget slet i Øjeblikket, og 
Udsigterne for nærmeste Fremtid 
langtfra lovende. 

2. Oktober 18,1)'2. O. 

Frederikshavn, d. 17. Oktbr. 1892. 
Den første Halvdel af Ugen var Vejret 
meget uroligt, særlig hæmmede en 
meget stærk Strøm Fiskeriet; E::~t-
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terne vare kun ude en Dag og muatte 
kort efter vende hj€'m, de Heste uden 
at have fisket en Smule. I den sidste 
Halvdel af Ugen har Fiskeriet der
imod været godt, og fra samtlige 
Fangstpladser indkom K utterne med 
jævn god Fangst. N ord og Vest for 
Skagen have ca. 12 Kuttere drevet 
Fiskeri og have havt fra 100-lriO 
Snese Rødspætter pr. Kutter, Fisk 
vejende fra 15-17 Pd. pr. Snes, 
her betalte med fra 2 Kr. til 2 Kr. 
50 Øre Snesen. Paa Herthas Flak 
N ord for Hirtsholmene og N ord for 
Læsø paa Trillegrunden samt i IJffisø
rende have største Parten af Kut
terne fisket Rødspætter. af mindrCJ 
Kvalitet, vejende fra 11-15 Pd. 
Snesen, betalte med fra 1 Kr. 10 
Øre til 1 Kr. 75 Øre pr. Snes. Om
kring Trindelens Fyrskib have lige
ledes en Del fisket og have IUl,Vt fm 
50-100 Snese Røds]). pr. Kutter, 
Fisk af god og smuk Kvalitet, vej
ende 20 Pd. pr. Snes, bebJt med 
fm 2 Kr. 30 Øre til il Kr. pr. Snes. 
Fra de forskellige Fangstpladser i 
Kattegat er der indbragt ikke saa 
lidt af Krøyfisk, som have opnaaet 
følgende Priser: Sletvar (c. 2000 Pd.) 
10 Øre, Ising 10 Øre, Pigvar store 
fra 40-50 0re pr. Pd., smaa 15-
20 Øre, Tunge 50-60 01'('. Der har 
været tilført betydelige K vantitet('r 
af Humm€'r saavel pr. Dæksbaad fra 
Sverig som pr. Dampskib fra Norge, 
iaIt c. 10000 Stkr. Prjsen er i Stig
ning, der betales nu fra 80-85 Øre 
pr. Pd. Der har allerede vist sig 
temmelig store Mængder af Sild under 
den svenske Kyst, i Torsdag ankom 
saaledes Dampskibet "Blenda" med 
c. 1000 Ks. og Dagen efter en Dæks
baad med 110 Ks. Det er c. 1 
1\fu,aned før Silden plejer at vise sig 
i større Mængder, men mulig er det 
kun en Stime, som tilfældig er kom
men ind; om stort almindeligt "Ind
sig" meldes der int('t Om endnu. 
Den hertil ankomne Sild afgik for 
største Partens Vedkommende direkte 
til Tyskland. Prisen er endnu for 

høj for Salg her i IJandet, c. 7 Kr. 
pr. Ks. ~I. 

København, den 17. Oktbr. 1892. 
Sildefiskeriet begynder nu at nærme 
sig sin Slutning for dette Efteraar; 
Hovedresultatet for Sundets Ved
kommende, malt· imidlertid kaldes for 
et knapt Aar, og det kan vel end 
ikke siges, at en enlC'ste har fisket 
rigtig godt, om ogsaa der har været 
nogle faa gode Nætter. Fiskeriet 
begyndte sent, og noget videre Ud
bytte kan først paarpgl}('S fra de 
sidste Dage i Septemb(·l'. Den første 
Halvdel af Oktober har Fiskeriet 
været jævnt godt. Priserne have gen
nemgaaende været l'et gode; endskønt 
PrisfaJd ned til 60 It 65 Øre pr. Ol 
indtraadte .. , naar Fiskeriet enkelte 
Dage var' noget rigeligt, saa har 
Gennemsnitsprisen dog været 125-
150 0re pr. Ol. S.vensk Skærgaards
sild har ikke kunnet trænge Priserne, 
da der ingen Tilførsel:har været. 

Aalefiskeriet har for Sydkysten af 
Amager givet et nogenledes godt U d
byttlC', hvorimocl det for Sjællands
kysten lige over for kun har været 
meget knapt endnu. Prisen har væl:et 
op til 8 Kr. pr. Lpd. Fra Provm
serne har ingen større Tilførsel fundet 
Sted, og derfra siges Fiskeriet ogsaa 
at have været ringe hidindtil. Vod
fiskeriet forsøges endnu af enkelte, 
naar Vejret ikke er altfor hundsk, 
og har flere Nætter givet jævnt godt; 
flere have dog holdt op, og nogle 
have forsøgt Torskefiskeri med Kroge, 
som have givet ret godt Udbytte; 
der agnes med Sild og lidt Rejer 
imellem, naal' disse sidste kunne faas, 
men det er ikke hver Dag, og naar 
Sildefiskeriet hører op, vil det blive 
endnu vanskeligere at skaffe Agn. 

Fiskena'tfabriken "Danmark" i 
Helsingør ha,r faaet indrangeret et 
lille Parti af forskellige Slags Garn 
i "Dansk Fiskeriforening"s Model
samling for at give herværende Fi
skere IJejlighed til at kunne bese 
nogle af dens Fabrikata. F. 
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Rettelser. S. 384, 1. Sp., L. 5 "henvender sig" læs 
"henviser" . 

I Artiklerne om A:tlegaardsl'etten 
i J\fecllemsbladets Nr. 38 og 39 ere 
følgemte Trykfejl indløbne: 

387. 2. Sp., L. 28 "Rigsdagstidende" læs 
"Rigsdagstidenden" . 

388, 1. Sp., L. 4 "de" læs "det\ 
- 388, 1. Sp., L.37 "Benævnelse" læs ;,Be

nævnelser". S. 368, 1. Sp" L .. 20 "hvorindi Ilden" lres 
"hvorll,H uden". 

370, 1. Sp., L. 9 "Domæneejelldomeus" 
læs "Domænejenrlommes". 

- 388, 1. Sp., L. 38 ".A.alesteder" læs ".A.ale
staderu. 

Dansk Kommissionshus Gatechn samt Garbolinemn, 
for sidstnævnte bedste Conser-

F' k H er veringsmiddel for Fartøjer Ku."erkurve, berg. for 
]00 Pd. :I<'isk med Is a 
70 Kr:~ pr. 100 Stkr., 
haves atter paa Lager. IS og. unl~ ,. og alt Træværkmod Vejrligets 

LudwIg GrUD, ,Indflydelse anbefales. Priser og 
VILH. HOLSTS I 78. Neaer W .. U. Hsmharl\. I Brugsanvl,ning sendes pea Forlangende. 

Pile plantage og Kurvefabrik. mo,l!agerSen,iing"r til }'''rhandling Ad. Goeeker, 
Ell l" 11'7 ['. l S I Prompte Afr",g~ill~. lIansk Korre, , KJ'øbenhavn K. Herluf Trollesg.5. 

!J. e y vel _ 1...0/I/tt(j/ t. spollllanee. 11rmll'l Rt}fereHcer. 

Altona Fiskea uction . 
.Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

T,>h>gr:1I1l-Adresi"e: Cohrs. Dansk Correspondance. -----
:Mek:.a:nisk:. Fabrik:. 

af Næt, f1ættede Liner og Tavser m. m. 
Efter .A.nsk"ffelscn af nyeste mekaniske Nætlllaskiller af Systemer, der leverer regel

mæssigere ]'abl'ikat end de tidlig'ere Dampvævc, ere vi i StanJ til at tilbyde Jet bedste 
J<'abrikat billigere end cnhver Konkurrence. Ingen Bødllinger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsortel'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:. X:ØSER:7 

Beediget .t~iskeauktionator. 
Telegram-Adresse: LaxkC5ser, Hamburg. ---------

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsin~ør. Stengade 15, 

(eneste N ... tf'abrlk i Dan:rna.rk BOD> drives ved D ..... pk:re..ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte. Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Redigeret af cand. ma.g. H. POBBelt. - Trykt hOB FraHtte Ohri8ttre", I.øbenha'9'D. 



Nr. ,.43. ' 27. Oktober. 1892. 

M:ed.l.ø::r:x:I!;ebl.a.det uugaar hver TOI·s!lag. Annoncer optages ved Hcnven.1clae til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København' K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for ;;taaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: For Sælhund •• kytter. - Studier over 
FiskeWtl Alder og Yæk8t. - Tra.n og Guallo ar Sild. 

Mindr<! Meddelelser. - Fiøkeriberetninger. - Be-
kendtgørelaer. ' 

"Danak . .fiskerlforeoing"s' Kontor, Storm
gade 2B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-'-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 
, ModelsamlhlgeojSkt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og SØndag 11-2. 

For Sælhundeskytter. 

Paa given Foranledning undlader 
U dvalget ikke at meddele, at de Rifter, 
Kri~sministeriet har stillet til Dis
position, ikke er Remingtonrifler, men 
»omdannede Taprifler" , og at For
eningen ikke paatager sigl!'orsen
delsen, hvorimod Rifler og Ammuni
tion vil blive anvist til Udlevering 
mod< kontant Betaling pau Tøjhuset 
ved direkte Henvendelse eller gennem 
Befuldmægtiget til Foreningens Kon
tor, Stormgade 2 B. Skulde nogen 
af de talrige Ansøgere af nævnte 
Grunde ønske~at træde tilbage, bedes 
Meddelelse snarest sendt Kontoret. 

Studier over Fiskenes Alder ' 
og Vækst. 

Af C. G. Joh. Petersen, Dr. phil. 
Efter At Foredrag ved Fi8kerimødet i Gøteborg 1891. 

(Slutning.) 

Er saaledes den gruppevise Ord
ning en Følge af de i forskellige Aar 
fødte Fisks Længde, maa man kunRe
se denne gruppevise Ordning for
andre sig i Aarets Løb, saaledes at 

_ de to yngste ikke fuldvoksne Aar
gange blive større og større, jo læn
gere hen paa Aaret Maalingerne ske; 
medens den sidste Gruppe, ge1' jo 
repræsenterer de fuldvoksne Fisk, 
naturligvis maa være ens hele Aaret 
i sin øverste Halvdel j thi den inde
slutter jo alle Aalekvabber over P/i 
Aar. - For at prøve dette henstilles· 
følgende (Tabel III), hvoraf det vil 
fremgaa, .at de i Juli saa sjældne 5~' 
lange Unger nu ere almindelige, d. v. s. 
Aarsungerne ere voksede fra 411 op 
tii 5/1 i Løbet af Sommeren og Ef ter
aaret, og ~Iellemgruppen af Hunnerne 
have naaet Længder paa c. 71/2-

81
/ 2/1, d. V. s .. er ogsaa bleven c. 1/1 

længere, end den var i Juli j derimod 
er ~er intet· Spor af nogen Vækst 



ar den tredie, den fuldvoksne Gruppe, 
snarere ere Individerne her mindre 

_ end i Sommer; (\og dette turde hid~ 
røre fra den forskelli~e Fangstmaade, 
nu i Ruser, derimod i Sommer med 
Drivvod. ' 

Samtidig med at opskære alle de 
ovennævnte Aalekvabber for at skille 
Hunnerne fra Hannerne, undersøgte 
jeg 'ogsaa deres Kønsorganers Ud
viklingsgrad og skal derom oplyse, 

Tabel.lIL Aalekvabber fra Rolbæk Fjord 

Hunner. 
12" 

11 

10 

il • 

7 • 

6 

Unger. 

22. Oktober 1890. 

at af de paa Tabel III opregnede 
Fisk, deltage de, der ere opførte som 
Unger, ikke i Forplantningen dette 
Aa!'; thi medens Hovedmængden af 
de undersøgte Fisk havde et efter 
deres Størrelse noget varierende Antal 
U nger i Ovarierne, havde disse slet 
ingen og af .Æg endda kun ganske 
smaaj først naar Aalekvabben er 
halvandet Aar, kan den forplante sig, 
men selv da gøre de det ikke alle; 
thi flere af Hunnerne paa 8 og 81/ 2 /1 

i denne Tabel havde ingen Unger, 
og da Aalekvabbens. Yngletid sikkert 
er begrænset til ganske faa Maaneder, 
kunne de ikke opfattes som forsinkede, 
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de maa sikkert først forplante sig 
det følgende Aur. Allerede det, at 
de to yngste Aarg'~tnge !'lre saa godt 
adskilte frahin:lnden, tyder pau en' 
begrænspt YlIgletid, og mine dirf;lkte 
Iagttagelser herover pege i saUllne 
Retning; jeg har nemlig hverken om 
Foraaret eiler om Sommeren set 
drægtige Aalekvabber, uagtet Masser 
af dem have været undersøgte; men' 
i A vgust ~faaned iagttoges store.Æg 
hos Hunnerne og moden Ma'lk hos 
Hannerne; S3.a Kopulationen'maa an
tages. at finde Sted paa denne Tid, 
medens Ungernes Fødsel først sker 
j de egentlige Vintermaaneder; 'endnu 
i November vare ingen Unger fødte, 
men de vare da meget store i Ova
rierne, og nogle Hunner, der levede i 
Dammen ombord paa den biologiske 
Station) havde endnu ikke i Begyndel
sen af Januar født deres Unger. . 

I de egentlige Vintermaaneder har 
jeg paa Grund af Is næsten ganske 
været udelukket fra Fortsættelsen af 
videre Fiskeriforsøg i Holbæk-Fjord, 
men lige fra de første Bundgarn og 
Ruser j Foraaret 18BO i Marts Maaned 
bleve udsatte og til November samme 
Aar, har Aalekvabbernes Mængde 
i Fjorden været betydelig og saa be
tydelig, at de i Ruserne fanges i hun
dredevls og i Aalevoddene fra 16. Maj 
-November endnu talrigere; disse 
Vod fiske netop i den Region, hvor 
Aalekvabberne særlig holde tHi med 
et Vod har jeg t. Eks. taget 157 i 
et "Træk", i et andet over 100 og 
i et tredie over 200, alle 3 "Træk" 
tagne den 13. Avgust umiddelbart 
efter hinanden; 3 "Træk" den 29. 
September gav henholdsvis c. 60 Aale
kvabber og en Del Unger, c. 30 og 
c. 40; der gennemfiskedes ved denne 
Lejlighed ikke saa stort et Areal 
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som den 15. Avgust. derfor (let rin
gere Antal, saa 100 Aalekvahher i 

"et normalt "Træk' i Holbæk Fjord 
er ingenlunde nogen Sjældenhed; de,t 
er snarere Regel, at der fanges saa 
mange hver" Gang. N aal' ilian da 
hører, at del' uarlig gøres adskillige 
Tusinde saadanne Træk i denne Fjord 
lige fra Foraaret til sent i Efteraaret, 
kan man dristig paastaa, at Aule
kvabben i det mindste i denne Del 
af Aaret el' en meget almindelig Fisk 
i Fjorden; da heller intet tyder paa, 
at den mangler i Fjorden om Vinteren, 
maa man ga,., ud fra, at Aahehabben 
i Holbæk Fjord er en Standfisk. I 
Følge det f~l'egaaende er det tillige 
klart, at Ungerne fødes og opvokse 
i }YDt'den, saa at denne Fisk altsaa 
tilbringer hele sit Liv i Fjorden. 

Naturligvis er det hermed ikke 
udelukket, at· adsillig!l Individer 
vandre baade ud og ind ad Fjorden 
til de nærmeste Vande, men det sker 
ikke for Holbæk-Fjordens Vedkom
mende, ikke hvert Aar i det mindste, 
i den Grad, at periodiske Svingninger 
have kunnet iagttages i Fiske
mængden. I andre af vore Farvande 
turde saadanne Vandringer af Aale
habben derimod maaske ikke være 
ukendte. 

Jeg er ved dette Eksempel kom
men noget videre, end havde 
lovet, idet jeg ikke alene har givet 
et Eksemppi . paa .Metoden i snæv
rere }'o1'stand, men ogsaa vist, 
hvorledes man støttet til gentagne 
Maalinger kan udrede eIn Fiskearts 
Biologi i et Farvand; dette sidste tor 
jeg vel betegne som min Metode i 
vidm"e Forstand. 

Det ligger jo nn nær at tænke, 
at kunne saadanne Under"øgelser som 
de ovennævnte føre til Resultater for 

Aalekvabbens Vedkommende, maa de 
ogsaa kunne det for Fjordens andr~ 
almindelige Fiskearter f. Eks. UlkeIle, 
paa hvilk:e der sandelig ingen Mangel 
var; det var da min første Tanke, 
da jeg begyndte paa deres U nder
søgelse ved Maalinger; men hvor over
rasket blev jeg ikke ved snart at 
erfare, at alle Ulkene i Holbæk Fjord 
omtrent ere lige store, d. v. s. om
trent kun repræsenterede af Juld
voksne Fisk. Jeg har set mange 

1'abel IV. Alm. Ulk. Rolbæk ]J'jord. 
d. 20. Oktober 1890. 

. Huuner. 
lQ" • 

. . 

8 

Hundreder af denne Fiskeart i Hol
bæk Fjord, og Fiskerne, der bleve 
satte ind i Sagen og levende inter
esserede sig derfor; have set endnu 
flere, men det lykkedes mig desuagtet 
ikke at faa fat paa nogen, der var 
under 51/ 2 Tomme lang, og kun en 
ganske enkelt var saa lille. Tabel TV 
vil herom give de bedste Oplysninger; 
med enkelte Undtagelser, og som sagt 
overordentlig sjældne Undtagelser, 
maa alle disse Fisk henregnes til 
omtrent fuldvoksne Individer. Unger 
af Ulke ere altsaa slet ikke og halv-



. voksne Fisk næsten ikke iagttagne i 
hele Fiskesæsonen fra M:1l'ts--N 0-

. vembel'18!/O i Holbæk Fjord, og dette 
, ]i'ol'hold er sikkert det normale hvert 
Aar og gælder for mange af vore 
Fjorde og Indvande. 

H mr ere da de unge Ulke, vil 
man spørge; de maa jo dog være et 
Sted? - Hertil skal jeg bemærke, 
at. i Lille-Bælt og sikkert ogS:l:l j 

Store-Bælt og mange andre af vore 
l" Strømfarvande ere ganske spæde Ulke

unger særdeles almindelige tidlig om 
Foraaret, ligesom ogsaa Unger pa:l 
1-'-2 Tommers Længde træffes senere 
hen paa Sommeren, og i det aabne 
Kattegat mindes jeg at have erholdt 
mange af denne Størrelse i Bund
skraben. Man skulde altsaa for
mode, at Ulkene, naar de lægge deres 
Æg, forlade Fjordene for at søge de 
mere aabne Strømfarvandej men ·dette 
er· dog næppe rigtigt; i det mindste 
har jeg i Ruser langt hen' paa Ef ter
aaret set afsat Ulkerogn i Holbæk 
Fjord, ligesom i hvert Fald mange 
Ulke 'blive i Fjorden Vinteren over; 
jeg anser det for rimeligere, at de 
udklækkede Unger af de i Fjordene 
lagte Æg med Tidevandet føres ud 
af Fjordene, og derpaa drive m~d 

- , ,Strømmen ud i mere aabent Vand 
for der at vokse op, og først som 
fuldvoksne Fisk drage ind i Fjordene, 
·hvor de fra nu af leve som sttttionære 
Fisk. 

For Ulkenes Vedkommende giver 
Metodt>n ultsaa ikke de Sall!J1le Op
lysninger som for Aalehabbernes, 
men ,andre, der i det mindste fol' 
mig· "al'c lige saa overraskende, 

; .Men de egentligt> nerdlfulde Fisk, 
kunde man spørge, bvorledl:'s for

"holder det sig med dem; kan Me
toden ikke ogsaa anvendes pau. dem? 
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- Jo sikkerlig kan den det, men 
Undersøgelserne ere for deres. Ved
kommende ikke saa lette at foretage 
llled det A ppumt, jeg raader over; 
thi de forskellige Aargange af de 
fleste af disse Fisk leve ikke paa saa. 
snevert et Omraade, som det af mig 
undersøgte; Metoden "il hel~ i Reglen 
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Ta.bel V, Torsk. 
Lille-Bælt d. 12. Maj 1891. 

Hunner. Hanner. 

8 Unger. 

6 

5 

give noget lignende som for Ulkenes 
Vedkommende. Ikke desto mindre 
er det i Aar lykkedes mig j .Lille
Bælt at udrede de første Aar.gange 
for Torskens Vedkommende. De paa 
Tal/elV. maalte .Torsk ere meu faa 
Dages Mellemrum fangede i Foraaret 

:, 1891, dels i. LillE!-Bælt" dels. i de til 
dette stødende Fjorde, alt. dogjnden 
for .ganske faa Miles Afstande. l De 
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ere fangede dels med Pilk, dels med 
Ruser og Vod, og jeg har gjort alt 
for at skaffe alle Størrelser tilveje. 
Torsken havde i Maj netop endt sin 
Legetid i disse Egne, og ganske smaa 
pelabrlske Unger fangedes i denne 
Tid i Vandet, men de vare saa ganske 
smaa, at jeg ikke har villet indføre 
dem paa Tabellen; mellem dem og 
Tabellens mindste paa c. 5 Tommer 
kunde ingen findes; jeg maa derfor 
gaa ud fra, at Individerne mellem 
c. 5-7 Tommer ere netop et Aar 
gamle og de mellem 9 og 15 Tom
mer 2 Aar, medens de enkelte større 
maaske kunne repræsentere de 3 Aar 

./' gamle. 

Tran og Guano af Sild. 

I en udførlig Beretning om det 
bohuslehnskeSildefiskeri omtaler For-

. fatteren, Dr. A. H. Malm, ogsaa de 
Fabriker, der tilvirke Tran, Guano 
og "Foderrnel" af Sild~n. Et Ud
dra.g beraf, der menes at kunne have 
Interesse ogsaa for Medlemsbladets 

. Læsere, meddeles her i Oversættelse: 
Fabrikerne begyndte deres Virk-

.' somhed i de sidste Dage af November 
,1891..Vodsilden kunde dlJ. købes for 
Hi Øre eller derunder pr. Kubikfod 
(1 Kub. F. 1 At). og i December 
blev Prisen endnu lavere. 

KI:iJlvikens Fabrik ""'""':" grundlagt 
1882, udvidet 1889-90 - har be
handlet 51908 Hektoliter Sild. Fa

.. briken kan behandle illutil8,37 Hekto
. ,liter ~. 32QO Kubikfod ~ pr. Døgn. 

. 'GrotØensFahrik r-grundla~t 1878, 
·ombygg~t. 1887, udvidet 1889-90 -

:! • del'. tilhører .. Il The ,Anglo. - S:w,~dish , 

Company", behandlede 45250. Hl· 
Sild. 

Oxeviks Fabrik grundJagt1890, 
tilhørende et Aktieselskab - beha lId
lede 40000 Hl. Sild. Denne Fahrik 
at'bejder paa en fra det sædvanlige 
noget. forskellig Mand\'. Beholderen 
for Raavaren rummer 13000 Hl. Sild 
og alt, hvad dl'r af sig selv siver ud 
derfra, opsamles i Tørvemuld for at 
danne et særskilt Gødningselllne. 
Sildpn koges ved Damp. som. sæd
mnlig, men inden Dampen ledes ind 
i de 8 Kogekar, skylles Blodet af 
Silden med rent Vand, hvorved r,J'ran
en bliver klarere. Tidligere henstod 
Tranen for at. Urenlig hederne deri 
kunde bumlfalde, men dette tog for 
lang Tid, og nu renses Tranen i en 
Filtrerpresse, der kan filtrere 5, Fade 
om Dagen. Guanoen tørres i 6. flade 
Jernkar af omtrent 12 .Fods Diameter 
.og med dobbelt Bund; i Mellemrum
mene mel~em,disse Bunde slippes 
Dampen ind, som tørrer Karrenes 
Indhold .. Dette .omrøres ,stadig med 
et særegent Apparat under. Tørringen. 

Denne Fabrik til .. irker ogsa~ et 
Fodermel, lavet af sædvanlig, vel 
tørretSildemasse, ~anJt Hvedeklid. 
Dette Mel er.efterspurgt til Kreatur
fedning. 

Ogsaa FiskdilU ogBenmel~fabri
keres, lIlen endnu 'kun som ... Forsøg. 
Fabrikl'll med de dertil hørende 
Pladser og Skibs bro oplyses: ved elek
trisk Lys, Glødelamper i Bygningerne 
og Buelamper i dflt fri. 

Krossekarrs Fabrik - grundlagt 
1890.- har behandlet 5000 HLSild . 

Paa Laføen vep Gullholmen have 
to Englændere, der bo i HuH og have 
Fiskeguanofabriker dersteds,anlagt 
en saadan Fabrik efter. et ny~ System. 

.f3ilden koges ikke ve4,.Dampr' men 
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0pvUl;mes eller, om man helløre vil, 
steges. Forneden i en stor muret 
Cylindør efe Ildsteder, hvor der fyres 
med Kokes, inedens Cylinderøn for
oven t'l' forsynet med Rister, hvor
pau 8ihlen ligger; Risterne kunne 
rotere horizontalt om Aksen i Midten 
og Silden, der bringes op paa Risterne 
ved ehElevatot' udenfor Cylindi'ren, 
omrØres ved' en egen Mekanisme, 
Saa Heden helt kan trænge igennem' 
Massen. Siden pr('sses Massenpaa 
sæuvanligMaade og tørres ti1sidst i 
en lignendo Cylinder. Der kan be
handles indtil 120 Hl. pr. Døgn, og 
hele den behandlede Sildemasse har 
udgjort 7335 HL Sildobeholderen 
rUlllmer 13000 Hl., men Fabriken 
trænger allerede til Udvidelse, og 
dimne vil blive foretaget inden næste 
Fisketid. 

PaaKorsøen anlagdes en ny Fa
brik, der først blev færdig i Jannar 
'(1892). Den miaei:le, kun til at be
handle 5400 Hl. Sild. 

Bjorkoens Fabrik, der grundlagdes 
1887 og ejes af et Aktieselskab, er 
nylig bleven omdannet og har behand
let· 16025 HL Sild. En Del heraf 
anvendtes til FremstilHng af Foder
mel. 'I sin nuværende Stand kan 
Fabriken behandle 400 III. Sild pr. 
Døgn; Beholderen rummer 13000 Hl. 

Mindre' . Meddelelser. 

HarboBre, den 18. Oktober 1892. 
I det sidst ø Par Aar har der været 
arbpjdet ihærdigt for at skaffe en 
Bane her ud til Sognet fra Vemb
LeIllvig Banen, et Forhold, der selv
følgeligt vilde faastor Betydning for 
vore ,Fiskere. Det val' dog en al-

vorlig Skuffelse, da Amtsraadet efter 
mange Forhandlinger vedtog ikke at 
give en saudtW Bane nogøt Tilskud. 
Nu er Foretu,gendet forandret derhen, 
at IiI;Ul tænker paa at faa den even
tnen(~ Bane forlænget til Thyborøn 
Kanal, . idet der ved denne paatænkes 
et Broanlæg, hor der kan lades og 
losses, dl1' Besejlingsfor~ol<lene nu 
ved det nye Sandpumpedampskibs 
Arbejder ere gode og forventes 'at 
kunne holdes gode. I sidste Byraads
møde forelaa der fra Banebestyrelsen 
Andragende om, at Byens Bidrag 
til Harboørebanen under denne For
udsætning maatte forhøjes fra 20000 
til 40000 Kr. Da Raadet ikke 
mente, at en saadan :Forlængelse 
vilde gavne Byen, nægtedes Andra
gendet. ~ Herude har man dog ikke 
opgivet Haabet om en Bane, trods 
Amtøts Unddragelse af Støtte; men 
den første Plan, hvorefter Banen blot 
gaal' til Kirkehy~m, vil dog sikkert 
blive den, der lettest realiseres. 

P. 

Fiskeriberetninger. 

Lemvig, den 12. Oktober 1892. 
Byens 'l'orv har i Sommer gennem
gaaende været tilført smaa Fiske
mængder, og Priserne have derfor 
holdt sig ret gode. Bedst har Til
førselen været af Aal, der efter Kva
liteten er bleven betalt med fra 35 
til 50 Øre pr. Pd., og af smaa Rød
spætter, der har kostet 5 Øre pr. Stk. 

P. 

Fjaltring, den 11. Oktober 1892. 
Vore Havfiskere have et Par Gange 
været ude for at undersøge, om Kul
leren er ankommen. Endn~ har det 
dog været forgæves. Forskellige ·For-
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hold synes desværre at tyde paa, :tt 
Kullerfiskeriet i dette Efteraar baade 
vil trække længe hen og blive be-
svæl;ligt. K. 

Frederikshavn, d. 24. Oktbr.1SH:!. 
I de første Dage i Ugen hanle vi 
stærkt uroligt Vejr, men j 1'irsdags 
bedagede det sig, og i Lolwt af Dagen 
begave de flestE' af Kutterne sig paa 
Fisk·eplads. Dol' ('r allerede enkelte 
af ,Kuttl'l'IlI', der have begyndt med 
at lægge op; det er særlig Skagboerne, 
di']' holde op saa tidligt for om Vin
t\~ren at drive Fiskeri fra Smaabaade 
særlig paa Skagens Nordside. I Fre
dags maatte Kutterne atter søge Havn 
paa Grun'd af St~rm fra Sydost, men 
havde dog i den Tid havt et jævnt 
godt Udbytte. De paa Herthas 
Flak og omkring Trindelens Fyrskib 
:tiskende Kutter~ have havt et Ud
bytte af fra 100-150 Snese Rødsp., 
fra sidstnævnte Sted har Tallet gen
nemg:;taende været noget mindTe,men 
K valiteten til Gengæld en Del bedre. 
Fisk fra disse Steder have vejet fra 
12 op til 20 Pd. pr. Snes og ere be~ 
talte med fra Kr. pr. Snes. 
Paa Trillegruuden ved' Læsø, hvor 
de fl~ste h~v~' fisket, har Udbyttet 
v;:eret knapt saa godt" fra 50-125 
Snese pi'. Kutter; 'Fisk vejendfl fra 
14-15 Pd., pr. Snes, betalt med fra 
1 Kr. 15 Øre til 1 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Fangsten herfra er hoved
.sagelig ,af!?at til Gøteborgj det er i 
det Hele taget til stort Gavn for 
vore Afsætningsforhold, at denne Rute 
atter er opt~ge.ti i' dekn~p 3 lTge( 
Dampbaade nu sidst har 'sejlet, er 
der udskibet e. 80000 Pd. Rødspætter. 
Afsætningsforholdene for Rø4spætter 
ere forø~'rigt lllindre gode fo'r Tiden, 
det er længe siden, at vi have _havt 
saadanne Masser af fulde Hyttefade 

liggende i Havnen. Grunden til de 
daarligE' Forhold maa nærmest søges 
i, at det er "Slagtetid" nu, Folk have 
fulqt op af Kød, saa at der ingen 
Anledninger til at købe Fisk .. per 
ligger saaledes flere Kvaser'iKøbim- ' 
havn, derdaarligt nok kunne faa 
deres Last solgt. KrøyfiS'k holde sig 
derimod i jæmt gode Priser og finder 
god Afsætning; der betales for 1'iden 
for Sletvar og Ising e. 12 Øre pr. 
Pd., for smaa Pigvar. 15-25 Øre 
(af disse er der indkonmll'n betydelige 
Parti er~, for store 41') 5u øre. Der 
er begyndt at vise sig rigeligere med 
Tunger; en Kutter havde saaledes 
fra Farvandet ved Trindelen c. 200 
Pd., Prisen er 75 Øre pr. Pd. Ogsaa 
af Hummer haves ,del' fdr Tiden 
særlig store Oplag; et Firma har 
sMledes e. 20000 Stkr. liggeqde i 
Hyttefadene, der har i U gens Løb 
været tilført enkelte Laster fra Sverig, 
Prisen er for Tiden e. so Øre pr. 
Pd. Sildetilførselen fra Gøteborg var 
ringe lige til de sidste Dage og Prisen 
derfor høj, c. 18 Kr. Tønden, men 
i . Tirsdags kom 10 Baade med.800 
Tønder, der gik i en Pris af 21/ 2 a 
3 Kr., og samtidig tilførtes pr. Damp
skib 900 Kister,' deT fandt let Af
sætning til 3 Kr. 75 Øre' pr. Kiste. 

cKl. 

Fejø, d. 18. OJdbr. 1892, ; Siden 
'15. f. M. har Fiskeriet væretsmaat, 
Krogfiskeriet efter Torsk og Aal er 
for Tiden mest' lønnende, men det 
værste for Fiskerrie er at faa Agn," 
da de faa Vodfiskere daarlig kan, 
skaft'e saa mange Rejer og B~ddinger 
(Kutlinger), som Fiskerne have Brqg', 
for. Først i denne Maaned vare 
Vejrøbeboerne saa heldige en N at 
at fiske 10,-15 Ol Sild pr. Man~ 
som de saltede. til Vinterforraad~- - -

Krogfiskeriet lader iil at v~re'~~dst 
_ mellem Vejrø og Fejø paa det mere 

dybe Vand. Aalen sælges i Band
holm a 30 Øre pr. Pd.: Den Krog
torsk, som ikke kan.,leve, ,sælges i." 
Landet il. 8 Øre pr. Pd.; den le\:en4e ' 
Torsk sejles til Masnedsund ug sælges 
der il. 12 Øre pr. Pd. l ,.R. f. 
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Bekendtgøre18er~" · 

KU.:'lIerkur~e, borg. fo: Dansk Kommissionshus fiskekroge-Fabriken 
"00 Pd. ~~lsk mod Is a fur - SøIYllled.llle I A.lbul\' 111~8'1! 

K 100 Stk I K.henll • .,n 188~-
70 r. pr. ,1'., Fi"'k ~O' ·HUI •• I •• el' , 
l tt .. L '" v"".. • .. Iill.faler.,t Ud.aJg ar "Ile S .. rtnr 
laV()8 a er pall. ager. • G'. r·j.k'kroge, ..... ve) i St .... J .Jæ,'u LudWIg run, .'"n Messing, s"mt Pilke i Tiu lig 

VILH. HOLSTS I 78, Neuer W.U, Hambn~ I Bly, Fors.nde. ,",:d Efterkrav. . 

Pileplantage og Kurvefahrik. . modtager Sendinge. til Forhandling Conrad Chrlstens~n. 
l ., . • I Prompte Afregning, Dan.k Korre- I St, Str,.nd8tr",d~ 41. . 

Ellely ved Kol'tnd St. .pond.lIe.. Prima Referencer. København K. 

o (;".~ Altona :Fiske·s,uction .. a~;~ 
~~ Q) (tf 1SI 

.Iohann (;oln'l!i (beediget Auctionator). '. ~ ~ l 
'rl'l('~)·:lIll.Adr('l'lse: Co hrs. Dansk'Correspondance.'!i" ~ (J'~ 

af Næt, flættede Liner og Tavser til. m. 
Efter Ans1.--uffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel

mæssigere Fabrikat end de tidligel'e Dampvæve, ere vi j Stand til at tilbyde det b~d8te'!" 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødlling~r i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiske nætfabrik , og Spinderi~' 

GI. Strand 6Ø.København 1<. . 

Auktiohs'Fiske,marked Hamburg. 
H_ KØSER,'· 

Beediget 'Fh'keauktionato'r. i
. 

Telegram-Adresse: . Laxktiser, HamBurg. 

Fiskenætfab'rikken; Danmark"'-' 
. " . , 

Grønnehave, Helsingør. Stengade 15, 
(en_te 'Næte"brik i Dan_rk tO ... driv" ved D"mplltraftj 

leverer efter Bestilling eller fm Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-,' Rød$pættegarri; 'Aaleruøer; 
Aaleråder;"ftejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn' 'fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe:. 
garn 'og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste 1{v111itetffi';' . 

Handlend~ gi.y~ Rabat. Forespørgsler 'besvares strakS,;; ----
F:p:antz~,~Chri8ttreliS' 3 Bogtry kkel'i, 'e 

TordenskjOIdsgade ·27, Kjøbenh3.vn K, . 
tilbyder sig med !Tryk~illg af Ugeblade, Pie~e'r, lrrerkerog Tids;' . 
skrifter.,' Clrk._irer, merkaJltile Tr)~ksageJ' og LeJltclledsw' 
sa"~ 'i: iomh'yggelig; Udførelse til bUUge Priser. 

, , . '" . ".,. ~ . , 



Nr. 44. 3. November. 1892. 

:bi[eCll.ezn.sbJ..a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaehde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: For SælhundeBky!!er. - Maskevidde. 
- Mindre MeddelelBer. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. AlInæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

For Sælhundeskytter. 

Paa given Foranledning undlader 
Udmlget ikke at meddele, at .de 
Rifler, Krisministeriet har stillet til 
Disposition, ikke er Remingtonrifler, 
men "omdannede Taprifler" , og at 
Foreningen ikke paatager sig For
sendelsen, hvorimod Rifler og Am
munition vil blive anvist til U dle
vering mod kontant Betaling paa 
Tøjhuset ved direkte Henvendelse 
eller gennem Befuldmægtiget til For
eningens Kontor, Stormgade 2 B. 
Skulde nogen af de talrige Ansøgere 
af nævnte Grunde ønske at træde 
tilbage, bedes Meddelelse snarest 
sendt Kontoret. 

Maskevidde. 

At Fiskeriet er gaaet tilbage, er 
desværre et Faktum, en for vort 
Land sørgelig Kendsgerning; men 
sikkert har dog Prof. Mc. Intosh Ret, 
naar han part Londoner Konferencen 
1890 udtalte: "Den FormereIsesevne, 
som disse Fisk (Fladfisk) have, er 
forbavsende stor, og saa længe Havet 
bestaar, saa længe der er aabent 
Vand, og de indre Farvande danne 
en Del af det store Hele, behøve vi 
ikke at fortvivle." At vore Fiskeres 
Stilling i det Hele ikke er saa for
tvivlet og haabløs, som den nu og 
da fremstilles, indrømmes oftest af 
den forstandige Fisker og bevises bl. a. 
af den Omstændighed, at Antallet 
paa Fiskere, Borgere der helt eller 
for største Delen ernære. sig ved Fi
skeri, langt fra forringes, men tvert
imod stadig stiger. 

Fiskeriet er aftaget, desværre! det 
er alle enige om, men hvorfor? Kan 
Aarsagen paapeges) maa der vel ogsaa 
kunne gøres noget til at hjælpe det 
paa Fode igen. J a, spørger man om 
Aarsagen, vil man faa lige saa mange 
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Svar, som der er "Sagkyndige", 
det er en fiskefattig "Periode", siges 
der fra en, det er Rovfiskeriet, 
der er Skyld i Ulykken, siges der 
fra en anden Side, nogle søge 
Aarsagen i Snurrevoddets Ødelæg
gelser paa Yngel og umoden Fisk, 
andre i den Fangst, der finder Sted 
af rognfyldte }\loderfisk o. s. fr.; alle 
disse Svar indeholde større eller 
mindre Dele af Sandheden, ingen af 
dem den fulde. 

Fiskeriet er aftaget, men er Fiske
mængden ogsaa forringet? Er navnlig 
den for vort Fiskeri saa ganske særlig 
vigtige Rødspætte aftaget i Tal i 
vore Farvande? Dette er, som For
standeren for den biologiske Station 
Dr. Petersen har paavist nærmere 
her i Bladet, ikke Tilfældet; smaa 
Rødspætter er her nok af, og som 
det gaar her, gaar det alle Vegne, 
de smaa Fisk, "Undermaalerne", de 
"umodne", ere til Stede i samme 
vrimlende Mængde som tidligere, det 
er kun de store, der er Mangel paa, 
dem, der give Voddenes Indhold sin 
V ærdi. Men er dette Tilfældet, bliver 
Spørgsmaalet, der tidligere lød: Hvor
ledes skulle vi skafle den opfiskede 
og ødelagte Rødspættebestand tilbage, 
jo altsaa dette : Hvorledes skulle vi 
sørge for, at de smaa Rødspætter 
blive store, hvorledes skal den 
"nmodne" Fisk beskyttes, saa at den 
ikke af Mennesket ødelægges og til
intetgøres eller opfiskes, men faar 
Lov til at vokse sig stor og værdifuld. 
- Her rØre vi nu ved et af de bræn
dende Spørgsmaal, et Spørgsmaal, 
hvis rette Besvarelse er en Sag af 
den yderste Vigtighed for Fiskerbe
folkningen, og et Spørgsmaal, der 
som bekendt har delt vore Sagkyn
dige i to Partier, hvoraf det ene 

peger paa Maskeviddebestemmelse, 
medens det andet ser den eneste Red
ning i et Forhud ikke hlot af Salg, men 
ogsaa af Ilandbringelse af umoden 
Fisk. Idet vi }Jaa Forhaand erklære 
os for en aldeles afgjort Tilhænger 
af den sidste Mening, skulle vi tillade 
os at se lidt paa Fordringen om 
,;Maskevidde" . 

Tilhængerne af den Mening, at 
Fastsa·ttelsen af en bestemt "Maske
vidde" i de forskellige Fiskeredskaber 
bør være et Hovedpunkt i en frem
tidig revideret Fiskerilov, mene som 
bekendt, at naar man blot kunde 
fa:l Fiskerne til at fiske med den 
rigtige Maskevidde, saa vilde alle de 
for smaa Fisk slippe igennem, og 
saa kunde man lade alle andre Fi
skerilovshestelUmelser ude af Betragt
ning; og der er ved første øje~ast 
noget meget tiltalende ved dette 
Ræsonnement, men hvorledes stiller 
Sagen sig i Praksis? Hvis en Maske
størrelse blev reglementeret, som vilde 
tillade al Fisk under f. Eks. 8 Tom
mer at undslippe, vilde naturligvis 
mange "umodne" Fisk undgaa at blive 
fangede, og dette vilde selvfølgelig 
være en Fordel. M en hvor stor skulde 
denne Maskevidde være? Alle Fiske
arter ere jo ikke lige tykke, naar de 
skulle f:1llges, og tillader man. først, 
at smaamaskede Redskaber maa an
vendes i den Mening, at de skulde 
hruges til at fange Aal og Rejer 
med, saa. er man aldeles prisgivet til 
Fiskernes Forgodtbefindende, thi der 
er aldeles intet i Vejen for f. Eks. 
at fiske Aal i Rejeruser og Torsk i 
Aaleruser og Aalevod, en Forandring 
af Plads i Farvandet vil som oftest 
være tilstrækkeligt hertil. En 
Maske, som vilde tillade alle umodne 
Rødspætter, Rødtunger, Tunger og· 



Flyndre at undslippe, og som sam
tidig vilde være i Stand til at fange 
de modne Eksemplarer, vilde fange 
store Mængder af Pighvar og Slet
IlYar. Omvendt vilde en Maske, som 
tillod alle Ulllodne Pighvar og Slet
hvar at undslippe, ikke tilbageholde 
mange fuldt modne Rødspætter, 
Tunger o. a., og det vilJe sandsyn
ligvis ikke være Umagen Herd at 
fisktl llled et saadant Redskab. Om 
man f. Eks. paa,bød, at alle Maskerne 
i Flyndervoddene i Kattegat skulde 
holde et bestemt M aal, der passede 
for Rødspætter, hvad vilde saa Følgen 
blive ? Ja rimeligvis, at man gjorde 
Maskerne endnu mindre end de for 
Øjeblikket ere og saa sagde, at man 
fiskede med Torske- eller Kullervod ; 
vel fik man næppe Torsk i hvert 
Træk, men selvom man kun fik 
Rødspætter, sall, kunde ogsaa de 
bruges, naar de da ikke skulde kastes 
overbord igen, fm'di de vare fangede 
i Torskevod. Som det i dette Til
fælde er antaget at ville gaa, vilde 
det kunne gaa i alle andre Tilfælde, 
nndtagen hvor det drejer sig om de 
mindste Fisk, der overhovedet fanges, 
nemlig Rejer; kun for disse vil en 
blot og bar Maskebestemmelse kunne 
overholdes med noget Resultat, thi 
det vilde kunne paabydes, at mindre 
Masker, end de til Rejer tilladte, 
maatte overhovedet aldeles ikke findes. 
Dog vilde en Maskeviddebestemmelse 
for Aalevoddene ogsaa kunne gøre 
stor Nytte. Det er denne Vanske
lighed, der i Limfjordslovgivningen 
har ført til de komplicerede Bestem
melser bl. a. for de forskellige Fiske
riers lovlige Tider etc., der dog idelig 
og idelig omgaas og, som saavidt 
skønnes kan, næsten altid ville blive 
omgaaede. 
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Og et Moment kommer til. Naar 
Garnene behandles med Kateclm 
krybe Maskerne ind, Vidden bliver 
mindre for hver Borkning, J1'ugtighed 
spiller ogsaa en Rolle, og hvad der 
ved Bindingen er lovligt Redskab 
bliver ved Brugen ulovligt og kon-
fiskeres. . 

Skønt det altsaa for Tanken ser 
sau tiltalende ud, at hver Fiskeart 
skal fiskes med de for den passende 
Masker, tro vi, at det i Praksis med 
nævnte Undtagelser viI være en uigen
nemførlig Sag, og vi formene, at det 
er et langt sundere Princip, der er 
hævdet i Fiskeriloven af 1888, at 
Hovedvægten skal lægges pall, :Forbud 
mod Salg eller endnu bedre Iland
bring.eise af Fisk under de Størrelser, 
der anses for passende for de for
skellige Arter; - at heller ikke dette 
er fuldt gennemførligt med Held for 
alle Slags Fisk, bliver et andet Spørgs
maal - her spiller navnlig den større 
eller mindre Sejlivethed en Rolle -, 
for Aal og Rødspætter er det det dog 
formentlig, og det er egentlig de to 
Fisk, det for os kommer mest an paa. 

Mindre Meddelelser. 

Gule Aal blive blanke. Skønt al
deles fyldestgørende Beviser, omend 
maaske ikke direkte haandgribelige, 
alt j nogle Aar have været førte for, 
at de gule AaI blive til blanke Aal 
(Ruseaal), og at disse sidste altsaa 
ikke ere nogen egen Art Aal, tvivle 
dog mange om, at dette forholder sig 
saa; men i dette Efteraar har der 
her }laa den biologiske Station gen
tagne Gange været opbevaret gule 
A.al fangne i Vod, der efter nogen 



Tids Fm'løb (flere Uger) have for-
1:andlet sig til virkeli,cJc Blankaal, 
med alle de for disse ejendolllmelige 
Egenskaber, saasom "lukket Navle", 
haard Mave etc. Derimod har j('g 
til Dato ikke kunnet finde ægte Blank
aal mindre end ca. 14 Tommer i 
Længden. Begge Dele beviser hver 
for sig, at de blanke Aal ere en Slags 
Aal, der har noget at gøre llled de 
gule og ikke er en Art for sig, uagtet 
de blanke almindeligvis i Udseendet 
og hele deres Beskaffenhed ere meget 
forskellige fra de gule; men i Avgust 
og September vil man dog kunlle 
træffe mange Aal, der danne en Over
gang mellem begge Slags. 

C. G. Joh. Petersen. 

Om Sildesaltning. I en lille Bog 
betitlet saaledes har Hr. Dr. A. H. 
Malm i Gøtheborg gjort Rede for 
de Erfaringer, han har indhøstet paa 
nogle Rejser i Skotlamlog Holland 
for at lære disse Landes Silde:;alt
ningsmetoder at kende. Et U ddl'ag 
af nævnte Bog kan lImaske inter
essere vore Læsere. 

1. Silden gælles og saltes salllme 
Dag, den er bleven fanget, da Blodet 
ellers forbliver i Kødet. 

2. Silden saltes straks j Tønderne 
og maa ikke karsaltes, allermindst 
ugællet. En Gælling, som foretages 
efter at Silden har ligget mltet, faar 

. heller ikke Blodet til at løbe ud af 
Kødet. 

3. Ved Gællingen borttages baade 
Gæller og Indvolde. Den fuldstæn
dige Gælling gør Silden mere hold
bar og ved Indvoldenes Fjernelse 
kommer Lagen lettere ind i Sildens 
Bug. 

4. Skal Silden sortetes, bør det 
ske, naar den gælles . 
. 5 ... Efter Gælling og Sortering 
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"drysses" Silden grundigt med fint 
Liverpoolsalt og omrøres. Dette ~ker 
for at Lagedannelsen siden kan blive 
rigelig og gaa jævnt for sig. 

6. I Tønderne nedsaltes den drys
sede Sild med St. Ybessalt, da dette 
let gaar i Lage. 

7. Silden maa ikke pakkes stærkt 
ved Saltningen. Ved stærk Pakning 
sammentl'ykkes Bugen, saa Lagen 
kun kan komme til Kødet gennem 
Skindet, hvilket tager lang Tid. 

8. Et Par Timer efter at Tønden 
er bleven fyldt med Sild og Salt, til
smttes ovenfra nogen Blodlage. Denne 
Tilsætning, som udgør en meget væ
sentlig Del :.Lf Hollændernes Salt
ningsmetode, foretages for at befordre 
Modenhed, ligesOIll ogsaa derved for
hmdres, at Silden saltes for haardt. 
Den Blodlage, der tilsættes, laves af 
Salt og Vand, som har passeret 
gennem frisk Sildegæl medtagende 
Blodet. Der kan ogsaa tilsættes Tøn
derne I-,age af Salt og rent Vand, 
men· Blodlagen "modner" Silden 
bedre. 

9. 'fønderne slaas til, lægges ned 
og trilles en hah' Gang rundt hver 
Dag eller i det mindste hver anden 
Dag i de 2 første Uger, for at ikke 
en Del af Silden skal komme til at 
ligge lagetør . 

10. Pakningen gøres fastere ved 
Paafyldning, naar først Silden er 
gennemtrængt af Saltet, men ikke før. 

11. Der maa passes paa, at Tøn
derne ere aldeles lagefyldte. Efter 
P:tafyldningspakningen lagefyldes de 
ogsaa, straks igen. 

12. De pakkede Tønder maa nødig 
ligge i stærk Kulde. Denne hæmmer 
Modningen, og Silden bliver bedre, 
jo før man kan faa den moden. 

Forfatteren meddeler, at han og 



flere have forsøgt denne l\f etode med 
godt Resultat; Silden blev moden og 
saftig med sin Fedme i Behold. 

P. V. 
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En Fiskeriforening under N avnet 
"Fiskerforeningen for den sydvestlige 
Del af Limfjorden" stiftedes paa et 
den 8de Oktober ved Oddesund af 
Fiskere afholdt Møde, hYor Over
retsprokurator Leth efter Opfordring 
var kommen til Stede. Anledningen 
til Mødet var følgende: Et Inter
essentskab ved Navn Neptun har af 
derboende Proprietær Kastberg for
pagtet Fiskeriet langs nævnte Mands 
udstrakte Kyststrækning, og da dette 
mener sig eneberettiget til at sætte 
Aaleruser paa denne Strækning, har 
det forbudt de lokale Fiskere a t 
drive Fiskeri med fritstaaende Aule
ruser. Da tiere Grundejere ligeledes 
har den Opfattelse, at de har Ene
ret til dette Fiskeri ud for deres 
Ejendomme, har Spørgsmaalet ikke 
ringe Betydning. Man har derfor 
anlagt flere Retssager imod oven
nævnte Interessentskab, og Overrets
prokurator Leth fører disse for ]'j

skerne. Paa Mødet gav denne en 
udtømmende Fremstilling af Lovens 
Bestemmelser angaaande Grundejer
nes Aalegaardsret, og efter Fore
draget fulgte en Diskussion om de 
stedlige Fiskeriforhold. Under denne 
oplystes det bl. a., at man i denne 
Del af Limfjorden først for 5--6 
Aar tilbage havde opdaget, at der 
fandt et stærkt Efteraarstræk Sted 
af den blanke Aal, der trækker saa 
vel ad ~'hyborøn Kanal som ad Hals. 

Foredragsholderen foreslog slutte
lig Dannelsen af en Fiskeriforening 
til Værn af Fiskernes Interesser. Et 
Forslag til Love blev drøftet og ved
taget. Paa Mødet indmeldte der sig 

henved 30 Medlemmer. Som fore
løbige Formænd valgtes Fiskerne P. 
Glw. Petersen, Venø, og C.]J. So'rens('n. 
Tamhohus, med det H.-erv at sorgf' 
for det i Øjeblikket fornødne fol' en 
fortsat Indmeldelse af '.'.ledlemmer 
og derefter at samnwlllmlde en kon
stituerende Generalforsamling. 

Ovennævnte Retssag følges llIed 
den største Interesse af Limfjorc1s
fiskerne, og det turde ogsaa være en 
Sag af den største Betydning for alle 
de af Landets :H'iskere, der drive 
Efteraarsfiskeri efter den blanke Aal 
med fritstaaende Aalcl'User. H. 

Fiskeriberetninger. 

Storebeltsflskeriet. I Følge en af 
Hr. Købmand Garl Schrøder i Nyborg 
ført Journal over Fiskeriet fra Kerte
minde til Lnndeborg i Tidsrummet 
fra 1. November 1891 til 31. Oktober 
1892 har der ialt været fisket ca. 
125000 Pd. Torsk, som har været 
betalt med en Pris af fra 3-7 Øre 
pr. Pd. Sild er der i samme Tids
rum indfanget dels j Bundgarn, dels 
i Drivgarn ca. 15000-16000 Ol. 
l\faksimumsprisen var 2,66 pr. Ol, 
l\finimumsprisen 40 0re, hvilken dog 
kun gælder Bumlgarnssildene. End
videre er der fisket ca. 2600 Snese 
Rødspætter. Prisen hal' gennemgaa
ende holdt sig omkring 1,25 pr. Snes. 
Endelig er der fanget ca. 1600 Snese 
Hornfisk, 95 Snese Stenbidere a 4 
Kr. pr. Snes, 35000 Pd. Ruseaal a 
45 Øre, 18000 Pd. Drivaal a 40 
Øre samt 5000 Pd. Ørred å 60 Øre 
pr. Pd. 

Antallet af Fiskere, der drive 



Fiskeriet som HovederInen, beløhe 
sig til 80 :\bnd, som Bierhven 70 
Manll eller ialt 150 J.\bml. 

Antal og Værdi af Fartøjer stiller 
sig saaledes: l Opkøberkvase ~t 600 
Kr., 60 Dæksbaade ~c 35000 Kr., 
35 Damjoller 5000 Kr. og 60 mindre 

. Fartøjer 6000 Kr. (,.Nyh. Av.") 

Fra Isefjorden. Drivvodsfiskeriet 
er nu omtrent helt afsluttet for i Altr. 
Enkelte Baade prøver vel endnu en 
N at i mellem, naat' Vejrforholdene ere 
gunstige, efter Torsk og Skrupper, 
men begge disse Fiskearter optræde 
meget sparsomt i Fjorden i imle
værende Efteraar, saa Udbyttet bliver 
i de allerfleste Tilfælde ringe. 
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Det samlede Udbytte af Vodfiske
riet i Sommeren 1892 er muligt lidt 
større end forrige Sommer; men 
Gennemsnitsdaglønnen bliver næppe 
større, da Fiskeriet afvigte Sommer 
er drevet i et hetydeligt større Antal 
Dage. 

I Oktober Maaned er brugt en Del 
Torskeruser, dels i den vestlige Ende 
af Holbækfjordell efter Laksørred og 
dels andre Steder i Fjorden efter 
Torsk og Skrupper, men Fangsten 
har været yderst slet. 

Aaleruserne ha ve givet et taaleligt 
godt Udhytte enkelte Steder i Fjorden, 
men andre Steder fra klages der over 
meget daarligt Fiskeri, saa det sam
lede Udbytte for hele Fjorden rime
ligvis ikke naar op O\'er Middelud
bytte. Aalene, som fanges i Ruser 
her i Fjorden er af simpel Kvalitet 
og derfor ingen efterspurgt Artikel 
paa Hovedmarkederne, men vi have 
mest afsat dem til IJandhandlere til en 
Gennemsnitspris af ca. 28 Øre pr. Pd. 

Sildefiskeriet, der faar Stla stor Be
tydning derved, at omtrent samtlige 

Fiskere deltage deri, har i Oktober 
Maaned værf't helt betydningsløst. 
N atlI' dette Fiskeri omtrent helt ?tI' 
mislykket j Aar, saa er vistnok 
Gntmlt'Il næl'!ll(;)st at søge i uheldige 
y l·jl'- og V lLndstandsforhold for Sildens 
Indmarsch i Fjorden. 

Sildestimer have adskillige Gange 
i Efteruarets Løb været helt inde 
undt~r Sjællands Nordkyst i Nærheden 
af Fjordmundingen, saa der manglede 
bare Lejlighed. Dog dette, at vi 
mene at kende Grunden, bedrer jo 
slet ikke vore økonomiske Forhold. 

I Slutningen aLMaaneden har Aale
stanget taget sin Begyndelse, og dette 
ha,r ogsaa en enkelt Dag givet et 
temmeligt godt Udbytte. 

Ogsaa har man begyndt at skrabe 
efter Muslinger; men de Fiskere, som 
have taget fat paa denne Beskæf
tigelse, klage over, at de ingen Steder 
kan finde Muslinger i saa stor Mængde, 
at det lønner Umagen at skrabe efter 
disse. 

AnlIefiskeriet i Fjordens ydre Bred
ning har ogsaa taget sin Begyndelse, 
og efter et Forlydende har dette 
Fiskeri begyndt lovende. 

.'31. O/dober 1892. O. 

København, den 31. Oktober 1892. 
Efter sidste Meddelelse er Sildefiske
riet j Sundet nu aldeles ophørt, ikke 
alene fordi Udbyttet knappede af, 
men sidste Uge bragte en saadan 
Overflødighed af Tilførsel af svensk 
Skærgaardssild i udsøgte og smukke 
Varer, en Del med J!"'ylding i, hvoraf 
en Del llmatte sælges til meget smaa 
Priser. De faa af vore Fiskere, som 
endnu holdt ud med Fiskeriet, maatte 
saa opgive det, da Fangsten, som kun 
var ringe, naar den skulde realiseres 
til lignende Priser som den svenske . 



Sild, ikke kunde lønne U magen og 
den Risiko, Fiskerne løbe i de hmge, 
mørke N ætter, hvor de erI' udsatte 
for at miste Garn o. m. 

Der kan saaledes kun paaregnes 
en Fisketid af ca.. 3 Uger fru, de 
sidste Dage i September til godt m'er 
Midten af Oktober, hvor Fiskeriet har 
givet noget Udbytte; lllen Ho\'edresul
tatet for dette Efteraar bliver et meget 
knapt Fiskeaar. Sildesaltning til Vin
terbrug, som bruges af en Del af den 
arbejdende Klasse, har paa Grund 
n,f det knappe Fiskeri kun kunnet 
finde Sted i meget ringe Grad. :mn 
Del af den i U gen tilførte Skær
gaardssild egnede sig godt dertil paa 
Grund af den gode Tilstand, den 
fremkom i, og dens Pl'isbillighed. 

Aalefiskeriet har ogsaa begyndt n.t 
knappe af; de sidste 8 Dage har ikke 
givet meget i Ruserne, og den bedste 
Tid maa jo nu betragtes som forbi. 
Priserne begynde ogsaa at blive lidt 
fastere. Torskefiskeriet med Kroge 
giver kun lidt Udbytte, men gode 
Priser, da denne Torsk foretrækkes 
for Hyttefadfisk. F. 

Frederikshavn, d. 31. Oktbr. 1892. 
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Fiskeriet her har i den sidst forløbne 
Uge kun givet et mindre godt Ud
bytte. Kutterne havde kun været et 
godt Døgn paa Fiskepladserne, førend 
de af Storm og Uvejr blave tvungne 
til at søge Havnen. En Del Kuttere 
have fisket Nordost for Hirtsholmenp 
og paa Kohbergrunden ved Læsø, 
men have kun havt ringe Fangst, Fisk 
derfra have vejet ca. 12 Pd. Snesen 
og ere betalte med l Kr. 25 Øre 
pr. Snes. Under Sejlads fra sidst
nævnte Sted Natten mellem Torsdag 
og Fredag strandede Kutter "Nord
kap" paa "Stenknuderne" øst for 

Læsø; deu kom flot ved egen Hjælp, 
plell mistede Anker og Tov samt 
Stmakølen, ligesom 5-6 Plan!wr i 
Dammen vare knuste. Strandingen 
skal være foml1rsaget .. H·d, at Skihets 
Kompasser vare i Uorden; eftpr at 
Kutternf' have faaet Dampkedler 
omhord, skal denne telllllleliguheldig;e 
Omstændighed desværre ikke sjældent 
indtræffe. Paa 'l'rillegrunden ved 
Læsø have enkelte Kuttere havt rigtig 
god Fangst op til 2."')0 Snese pr. 
Kutter, Rødsp. vejende fra 12~14 
Pd. pr. Snes, betalte med fra l Kr. 
25 Øre til l Kr. 35 øre. Priserne 
holde sig, som man ser, endnu meget 
lave, og Afsætningsforholdene have 
ejheller forbedret sig. Det er særligt 
tidlig, at Tungerne have vist sig i 
større )Iængde; ikke faa Kuttere have 
i den korte Pisketid havt op til 300 
Pd. pr. Kutter. Prisen er falden 
noget, nærmest paa Grund af at K va
liteten ikke er saa god, der betales 
fra 50-60 Øre pr. Pd. Slethvar og 
Ising staa for Tiden i fra 7 -10 Øre 
pr. Pd" Pighvar, smaa, hvoraf der 
atter er indkommet ret betydelige 
Mængder, c. 15 Øre pr. Pd., store fra 
45-50 Øre pr. Pd. Der meldes overalt 
fra den svenske Kyst om Indsig af Sild, 
det er mindst en halv Maaned før det 
plejer at komme, Prisen faldt kolossalt 
paa Grund af den store Tilførsel, den 
er nu c. 21/ 2 Kr. pr. Td.; der er i 
Ugens Løh tilført c. 1500 Tdr. og 
2000 Ks. pr. Dpsk. Ogsaa af Hummer 
er der tilført betydelige Kvaliteter, 
Vendsyssel Fiskeeksport forretning har 
saaledes modtaget c. 10000 Sth.; 
dette Firma har over 25000 Stkr. 
Hummer paa Oplag for Tiden. 

Kl. 



434 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve. berg: for Dansk Kommissionshus Gatechu saml Garbolineum, 
100 Pd. ]<'isk med Is il, ror sidstnævnte bedste Conser-
70 Kr. pl'. 100 8th" .'hlk O~· Huniniei'. verincrsmiddel for Fartøjer 
Iml'es "ttel' pall. Lager. ... og alf Træværk mod Vejrligets 

VILH HOLSTS LudwIg Grun, Indflydelse anbefales. Priserog , I 78, Heller Wall, H_burg, I Brugsanvisning sendes paa Forlangende, 
Pileplantage og Kurvefabrik, modtager Sen,lin.ger til Forhandling Ad Goecker 

;y ". ~ 'l I Prompte Afregnln~. nansk Kone,"" , 
Ellely ved Kul #,lid St. Bpondu.llce. Prim .. Referencer. Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Altona Fiskeauction. 
Johann COhl'S (beediget Auctionator). 

rI'dO!!ralll-Adr~ss(': Cohrs. Dansk Correspondance. 

:M:eka:nisk Fabrik 
af Næt, Hættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Allskafl'elsen af nyeste mekaniske Xætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dam)Jvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere elld enhver KOllkllrrence. Ingen Bø<1ninger i Nættene. Fortrjnligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand SO. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ K ø S :EJ R, 

Beediget ""'iskeauktio .. ator. 
Telegram-Adresse: Laxkljser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(eneste Nætfabrik i DanUlark SOUl drives v .. d Da:rnpkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fra I ... ager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Qlo til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomulds,garn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilhyder sig med Trykning af Ugeblade,Piecer, Værker og Tids
skrifter, <Jirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. POB.e't. - T17kt hOB Frantz Ohrisftreu. ][,øbenhaVD.. 



Nr. 45. 10. November. 1892. 

MeCU-e::ct:l.sb1a.d.et udgaar hvor Torsdag. Annoncer optages ved Henve'.ldelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet lO Øre 

pr. Petitlinie af 'la Sides Brede; for staaeude Annoncer indr~;rnmes betydelig Rabat, 

Indhold: Om Aalegaardsretten. - Islandsft.ke
riet. Mindre Meddelelser' - Fiskeriberetninger • 
B.k.'ldtgøl'eløer. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes. desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamUngen, Skt. Annæplads 10 Rt. 
o. G., er Mb en Lø~dag og SØndag 11-2. 

Om Aalegaardsretten. 
AfP. Villums en. 

Maa det være mig tilladt endnu 
en Gang at lægge Beslag pan de 
ærede Læseres Taalmodighed med 
en lille Artikel om ovennævnte Sag. 

J eg er'Hr. Overretsprokurator Leth 
megen Tak skyldig for den Assistance, 
han har ydet mig i sine oplysende 
og belærende Artikler, men ogsaa 
Hr. Højesteretsassessor Mourier har 
været saa venlig i dette Blads Nr. 
28, 29 og 30 at drage Ting frem) 
som støtte min Opfattelse af Sagen, 
og ogsaa ham yder jeg derfor min 
Tak. Han har saaledes fremlagt Be
viser for, at Aalerusen var kendt og 
brugt; da Danske Lov traadte i Kraft, 
og at det altsaa ikke kan være fordi 
den var ukendt eller endnu ikke ep-

fundet, at Lovgiveren ikke gav den 
Eneret tilligemed, Aalegaarden. 

Naar Hr. Højesteretsassessoren 
imidlf!rtid i den omtalte Retssag fra 
Korsør ser et Bevis for, at Aalerusen 
alligevel hører ind under Aale
gaardens Monopol, s~ia maa jeg til
staa ikke at kunne se saa langt. J eg 
kan kun se, at Dommen faldt ud . 
som den gjorde, fordi Klageren havde 
dels det 20-aarige Hævd efter D. L. 
5~5~ l og dels endogsaa 50-aarigt 
Hævd paa sin Side; ja, Dommeren 
siger jo endogsaa udtrykkelig, at 
A alegaardsretten gælder ikke for 
Købstadjorder og "mindre Agre ved 
Stranden", saa ham synes jeg egent
ligdet er Synd at trække frem som 
Sandsiger. Klageren omtaler slet 
ikke D. L. 5-10~43 til Støtte for 
sin Klage, men søger kun at bevise 
sin .Hævdsret, og at den inelIdagedes 
Sagfører klynger sig til D. L. 5-10 
~4:3 i sin Nød, det kan dog ikke 
gælde som noget Bevis. H vad man 
iøvrigt kan se, af denne Retssag er, 
at Dommere og Sagførere dengang 
ligesom senere vare alt andet end 
enige om Lovens Forstaaelse. 

I en tidligere Artikel i dette Blac:l 
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hltr Hr. Proprietær IJawaetz paavist, 
at en Aalegaard og en Aaleruse ere 
to forskel1i~e Ting, og endnu mere 
bestemt har Hr. Overretsprokurator 
Leth vist det samme. Men Hr. Høje
steretsasseHsor Mourier Illener jo Side 
283, 2det Stykke, at dette er lige
gyldigt. "Her er det", skriver han, 
"IJovgi"erens Maal at ordne Udøvelsen 
af 'en vis Art Fiskeri, og i dette øje
med giver han Kystejerne en Eneret 
til dette Fiskeris Drift, men der er 
aldeles ingen Anledning til derfra at 
slutte. at det ogslla er Meningen at 
paa1regge Kystejerne Indskrænkninger 
med Hensyn iiI Ma.aden, hvorpaa 
Fiskeript llJafl (h·lyes." .T eg har tilladt 
mig at unførp c]Pllne virkelig karak
teristiske Paastand j sin Helhed, og 
(let er pgentli~ den, der har faaet 
mig til paany at gribe til Pennen, 
for at (len ikke skulde staa uimod
sa.gt. Lad os engang sp lidt paa den! 

. Efter dennI' Opf:tttelse vil altsaa 
GI'Un<]pjl'l'JI(' have Eneret til heIl' 
Aalefiskeript, enten saa dette drives 
IIIPtl Aalegaar(le, Ruser, Vod, Kroge, 
Bundga.r11 eller hvilket SOIll helst andet 
Ret]skah" hiat det er heregnet paa 
e11N lHlgives fOl' at være beregnet 
p:1tt at fange Aal. Hvorfor mon Lov
giveren dn. haj' skrevet: "Enhver bør 
lIyde Aale,qrtarde for sin egen Grund" 
og il,ko i Stedet derfor: "Enhver hør. 
ny(le Aalejiske1'iet osv.", mon det var 
for med Forsret at gøre sig utydelig? 
Ar Amagprhfiltdt'rnes Privilegier fra 
1 ;'57 fi ~- a.lts:w længe før Danske 
Lov hlev til ser man dog, at der 
ti,.,I,,,des AnI IIH:d handl' "Ruser, Vod, 
<*lihp og Kamme", hvorfor mon de 
J ndre (Jrundl-'jel'P kUli fik n~vnt Aale
gMrd(~ i deres Privilegium? Og hvor
for mon liOvgiveren netop valgte. 
G·rundejel'ne - Landmændene - til 

at ordne Udøvelsøn af Fiskeriet og 
ikke Fiskerne selv; lIlan skulde dog 
fornuftigvis antnge, at disse forstod 
sig hedre d"l'lma end hine? 

Hvorfor mon Grundejerne skulde 
alene ordne' Artlefiskeriet og ikke 
tillige de andre Fiskerier, f. Eks. 
døt paa hin Tid mindst lige saa vig
tige Sildefiskeri? Kunde Fiskerne 
ikkp selv fange Aal, hvordan kunde 
de saa fange Sild og. andre Fisk? 

Mon det. dog ikke til syvende og 
sidst hænger saaledes sammen, som 
jPg hele Tiden ha.r paastaaet: at 
Aah-'gaardsrettpn alene hlev givet 
Grundejerne, fordi, Fiskeri med en 
Aalegaard kræver Benyttelse af den 
tilstødende Grund? det synes snart, 
at inge.n anden Grum} vil holde. 

Hvorledes dette nu end er, saa 
har Grundejerne hidtiljaktisk hævdet 
Eneret tiL Aalefiske:r-i efter Vandre
aal udfor derøs Grunde. IJad os 
engang se lidtpaa, om denne "Ord
ning" af AalefiskPriet httr værpt heldig 
eller ikke! Som man ved, hal~ vort 
Land en saa fordelagtig Beliggenhed 
for Fangst af Vandreaal som maaske 
intet andet Land i Verden. Aalene 
skal pM Vandring om Efteraaret, 
den skal ud af østersøen, og den 
kan ikke komme ud af den ~den ved 
at gaa igennem de tre Render: Bel
terne og Øresund. En fornuftig Ord
ning af dette Fiskeri kan kun gaa 
ud pau, at der fanges saa mange af 
deforhi dragende Aal som muligt; 
Yngel er der ikke at frede om, og 
hvad der gaar forbi er sandsynligvis 
taht for bestandig. Aalene vandre 
heller ikke langs Kysterne alene, 
men ude i de dybe Rendpr, overalt 
h,or de kunne komme frem uden 
Hindringer. 

Men er da vore Vande og vore 
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vidtstrakte Kyster under Grund
ejernes lange Enevoldsregering hlevne 
brugte til Fangst af blanke Aal, som 
de kunde og burde? have 'Grund
ejerne ordnet Udøvelsen af dette Fi
skeri paa en, ~Iaade, som kan ani
mere Lovgivningen og Domsmyndig
.hederne til at lade det gaa, som det 
gaar, eller vel endog sanktionere en 
saadall "Ordning", som Hl', Højeste
retsassessorens Paastand giver An
visning paa? 

N ej, ingenlunde! Grundejerne have 
kun slet - eller rettere slet ikke -
ordnet Aalefiskeriet; uette er i mange 
af vort Lands Egne ganske forsømt. 
Hele Grønsund benyttes sau godt 
som slet ikke, Aalt'massen tra'kker 
uhindret derigeunem; kun ved "Sort
søgab" sætter en enkelt Mand 2-3 
Ruser ud. Fra Bogø til Masnedø 
Kalv fiedes ikke en eneste Ruse, paa 
Lollands og Falsters Sydkyst kun 
faa, paa Lollands Vestkyst ligeledes 
kun nogle fna juutil forrige Aar, da 
Sunuets Fiskere satte nogle veu Al
buen. I Øre:3llndpt fiskes Vanure
aalen paa ell Strækning af omtrent 
7 Kvartmil fru, Helsingør til forbi 
Nivaa derfra lige til København 
sættes ikke en eneste Ruse ud. Det 
er bevist, at Masser af Aal trækker 
geunem Københavns Havn oUl Ef ter
aaret; herinde kan ingen Ruser sættes 
uden. særlig Tillaueise, lllen uden for 
faa Adene ogsaa Lov at vandre 
uhindrede over 3 :Mil, ligesom de 
Masser, der komme gennem Drogden 
og Flinterenden uden at nogen tænker 
paa at fange dem. Nord for Hel
singør er der først i de seneste Aar 
begyndt paa Aalefiskeri, men vel at 
mærke: hvor man saaledes b{,lgynder 
derpaa, der er det altid Fiskerne og 
ikke Grundejerne, der tage fat. 

Karakteristisk er det i det Hele, 
at hvor Fiske1'lle have havt Særret-' 
tigheder til Aalefiskeri, det være sig 
købte eller l~jede enten af Shtten 
eller af Privatfolk, der el' Fiskeriet 
blevet drevet og ~on~ ofh'st med 
Kl'aft, men hvor dette ikke har værd 
Tilfæluet, tier el' llled faa hæder-
lige Undtagelser intet eller næsten 
intet gjort veu det. Jeg tilla.der mig 
atter at fremdrage Øresund ~Olll et 
Bevis herpaa: Saa langt de til Fi
skerne solgte eller bortlejede Stader 
række, drives der et betyueligt Aale
fiskeri, en Vrill!lellue Mængde afRu~er 
sættes ud i lange og mange Rækker. 
Men saasnart Stauerlw ere forbi, I:H.'I; 

lllan ikk~ en eneste Ruse mere, hele 
Strækningen ligger hen, uden at nogen 
af ue mange Grunuejel'e sætte hverken 
Aalegaarde eller andre Redskaber ud, 

Og saaleues er det mangl' andre 
Steder bgsaa. 

Ret heset er det ikke til at' llIldres 
over. Gruuuejerne er\:' i Reglen 
Bønder, og de havellIere end nok 
at gøre Illed a,t orune dere~ Lltnd
brug og hvad uertil hører, saa 1Illtn 
kan ikke forlange, at de ogsa,L skal 
ordne Udøvelsen af Fiskeriet. Hele 
deres Uddannelse gaar ogsaa i en 
helt anden Retring end henimod Sø
mandskab og Fiskeri, ug slet vilde 
det \'ist være henmdt med de Heste 
af dem, om de forsømte tieres Gaards 
Drift for at give sig af med at fisk('. 

Man behøver jo derfor ikke at 
træde nogens Rettigheder for nær. 
Lad Stadeejerne beholde ueres Ruse
stader og Grundejerne ueres Aale
gaarde, ja lad dem endogsaa lan' 
deres Aalega~rde SOUl de vil, blot 
de blive paa Aalegaardenes Plads: 
ved Kysten inden for en vis Dybde 
eller et vist Favnelllaalfra Land. 
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.Men IlLd saa den øvrige Fiskeplads 
være til fri Afbenyttelse, enten saa
ledes, at den der konuner først, har 
først Ret (Fiskerilovens § 2), eller 
saaledes, at Staten tagE'r Sagen i 
sin Haand, uddeler Stadepladser til 
Fiskerne og bestemmer Af:;tanden 
imellem dem. 

Lad en vordende § :3 i Fiskeri
loven klart og tydeligt udtale dette, 
lad ikke den Frihelt den giver, være 
afhængig af et uberegneligt Skøn som 
nu, men lad den have bestemte Regler 
ogsaa i denne Henseende, saa yil 
Aalefiskeriet komme i mere kyndige _ 
Hænder end nu, og ingen vil lide 
nogen som h.elst Skade eller noget 
Tab af, hvad der med Bette tilkommer 
ham. 

Islandsftskeriet. 
(Efter "Frederikshanls Avis".) 

Som bekendt afgik Kutterne "Maa
gen" og " Ternen" den 4. A vgnst 
herfra til Island for der at dri\'e 
Fiskeri efter Rødspætter. Efter en 
meget heldig og hurtig O\'elTPjse an
kom de til SkutulsfJord ilsafJord Olll

kring den 19. Avgust. 
Fiskeriet, som, efter at en Del af 

de tOlllllle Tønder vare lossede i Land 
for at give bedre Plads ombord, nu 
tog sin Begyndelse, foregik mest i 
Adelvig, Fløjtvig, Hlodavig ogHælare
vig, Pladser norden for Isafjord, og 
gav straks et forholdsvis godt Ud
bytte, fra ·to til 150 il 200 Snese 
pr. ~'iskedag for hver enkelt af Kut
terne. Fisken var Illed Hensyn til 
Størrelse god, ca. 30 til 40 po.. pr. 
Snes, men Kvaliteten kunde have 
været en Del bedre. 

Fiskeriet dreves nu paa ovennævnte 
P~adser, tidt afbrudt af daarligt Vejr, 
enkelte Gange endogsaa af Isen, som 
Strøm og Vind satte ned langs Kysten, 
og som tvang Fartøjerne til skynd
somst at retirere Syd efter. Kulden 
var i dette Foraar usædvanlig haard 
og langvarig; efter Islændernes Si
gende skal der ikke siden 1869 have 
været saa stræng en Vinter som denne. 
Indtil den 29. Avgust var der af 
ovennævnte 2 Kuttere ialt fisket 328 
Tønder Fisk. Rødspætterne blive som 
bekendt straks efter Fangsten rensede 
paa hollandsk Maade og nedsaltede 
i Tønder. Da "Ternen" havde ind
ladet Partiet, afgik den til Maasluis 
i Holland, hvorfra Fisken pr. J ern
bane blev sendt til Scheweningen for 
at sælges paa Markedet der. 

Efter" Ternen"s Afrejse fra Island 
fiskede "Maagen" en Tid paa de 
hidtil benyttede Fangstpladser, men 
da Fiskemængden stedse blev mindre 
og mindre, opsøgtes nye Fiskesteder, 
aJ hvilke kan nævnes Rødsandsbugten 
og Kap Nord. Resultatet v~r imid
lertid kun et meget ringe Udbytte; 
dels var dOT daarlig Fiskebund, og 
dels vare Rødspætterne saa smaa og 
tilstede i saa ringe ~hmgde, at det 
ikke var Umagen værd at fiske efter 
dem. Det syntes heraf at fremgaa, 
at Rødspætterne paa denne Aarstid 
(sidste Halvdel af Juli Maaned) vare 
trukne ud paa dybere Vand, 'thi end
skønt der af samtlige frederikshavn 1ke . 
Fiskekuttere gjordes Forsøg paa de 
gamle l!'angstpladser, vare disse om
trent betydningsløse. 

Efter at ,,~1aagen" havde været i 
Dyrefjord og vår bleven kølhalet og 
de Hi6 Tønder Rødspætter, som den 
siden "Terne.n"s Afrejse indtil den 
15. J uli havde fisket, vare sendte til 
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Holland via Hull med Dampskibet 
"Romulus", satte begge Fartøjer -
"Ternen" var da ankommen fra Hol
land .- Kursen N ord efter for norden 
om Island at søge ned til 0stkysten, 
hvor "Maagen" i· Fjor gjorte det 
første Forsøg med Snurrevod efter· 
Rødspætter. Undervejs hertil under
søgtes Skagestrandsbugten, Skagens 
Rev, Siglefjord, Svarfvaldalsbugten 
(0fjord) og Bakkefjord. Paa alle de 
undersøgte Pladser var Bunden god 
for Fiskeri, men Fisken val' paa de 
fire førstnævnte Pladser saa lille, at 
Fiskeri efter den ikke kunde lønne sig. 

Pall, Bakkefjord var Fisken der
imod af særdeles god K mlitet, og 
Kutterile kunde hav o fra 30 til 130 
Snese pr. Fiskedag hver, llIen des
værre maatte de efter 5 il. ti Dages 
Forløb gaa derfra, da en.qelske Trawl
dampere trawlede Fisken saa nær, 
at Kutterne tilsidst intet kunde fiske. 

Herfia gik Fartøjerne ned til Nifs
fjord i Vapnafjord, hvor Piskedet 
ligesom i ]'jor var godt, fnt 30 til 
150 Snese pr. Fiskedag for hver 
Kutter. I Løbet af en ca. 20 Dage 
fiskedes her rigtig godt, men da de 
tomme Tønder nu \'Ul' ved at slippe 
op, satte begge Fartøjer Kursen til 
Holland, De indehavde ialt 341 Tdr. 
Fisk, som solgtes i Ymuiden. Kut
terne gik derfra direkte her hjem, 
hvor de ankom sidst i September. 

I de 6 Maaneder, Tnren har varet, 
have begge Kutterne tilsammen fisket 
835 Tdr. ]'isk, 'som er udbragt til 
et Bruttobeløb ==+f 16636 Kr. 170re. 

At Islandsnskeriet i Aar ikke har 
givet et saa godt Udbytte, som f!nskes 
kunde, maa for en stor Del tilskrives 
de daarlige Priser paa Hollandsmar-

kedet. Fiskeriet ved denne fjærne 
o er jo ogsaa endnu i sin Barndom, 
og Kendskabet til det var hverken 
for Fiskerne eller Rederne i A ar sall, 
godt, som det efter de nu stedfundne 
Forsøg kan blive til næste Aur. Som 
det er Tilfældet llled ethvert nyt Fore
tagende, der sættes i Værk, har man 
maattet betale IJærepenge, men man 
haaber, at det Bled de nu indvundne 
Erfaringer for 0je skal lykkes at 
tjene dE'm tilbage og mere til. Lad 
os ønske, at dette Haab maa gaa i 
Opfyldelse! 

Mindre Meddelelser. 

Fra Ringkøbing Fjord. I "Dansk 
Fiskeriforenings. Medlemsblad" Nr. 
40 af 7. Oktober omtales Forholdene 
ved Ringkøbing ]'jord som betydelig 
forbedrede efter Gennemskæringen af 
Tangen ved :N ymlndegab. - Hvad 
Forbedringeu aH'jordfiskeriet angaar, 
da er dette dog kun af Meddelelsen 
stillet som en. sikker Udsigt, andre 
maa det formentlig være tilladt at 
bave en reserveret Mening i saa Hen
seende, i hvert Fald spores Virknin
gerne paa Fjordfiskeriets Omraade 
endnu ikke for den øvrige Del af 
Fjorden Nord paa, og den ærede 
Meddelers sikre Udsigter fylder des
værre hverken Gryder eller Pander. 
Desuagtet vilde det dog muligvis 
interessere at erfare, hvorpaa den 
ærede Meddeler støtter denne sikre 
Udsigt. 

At der er bleven anskaffet nogle 
5 il, 6 Tons drægtige Baade med Dæk 
og Sænkekøl til Havf1skerifra Ny
mindegab beviser kun Energien hos 
Kystpoerne til at drive Havfiskeriet 
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saa yderlig, det er mulig: men om 
Bes.ejlingsforhold(·ne i det ny Løb 
vil svare til Fonentningorne turde 
ligeledes vmre tvivlsomt, da der til 
Tider. efter l!'Ol'lydende, kun er, .{ å 
41/ 2 Fod Vand. - Den ært:>de Med
(h·lers Haab om en nordligere Gen-
nemskæring deles derfor med fau 
U mltagelser - af alle Fiskeriet 
interesserede Parter. A. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, ultimo Oktober 1892. 
Bundgarnsfiskeriet, der nu for en 
Uges Tid siden er ophørt her paa 
Kysten for i Aar, har j Efteraaret 
for den overvejende Del af Fiskernes 
Vedkommende givet et noget mindre 
Udbytte, end det ellers plejer. Hertil 
har især dette bidraget, \Lt Fangsten 
af Hornfisk i Bundgarn blev uden 
Betydning, eftersom denne Fiskeart 
næsten slet ikke eller dog kun i meget 
ringe. Mængde i Efteraaret har vist 
sig· her i Bugten. 

Aalerusefiskeriet, der nu snart har 
været drevet i henved et Par Maa
neder, tegner til i Aar at ville blive 
rigtigt godt, og enkelte af Fiskerne 
har allerede havt et meget tilfreds
stillende Udbytte af dette Fiskeri. 
Det meste af den her ved Kysten 
fangede Aal føres til Markedet i 
København. Prisen, der hidtil er 
opnaaet, har gennemgaaende været 
50~60 Øre Pundet. J. 

Søndervig, den 30. Oktober 1892. 
I hele Oktober Maaned har det saa 
godt :.lom været sydlige og sydvestlige 
Vinde, saa der har været saa faa 
Fiskedage, at der kun ei' bleven en 
ubetydelig Fangst, som endda bestaar 

af bare Torsk. H villing (Kuller) har 
der ingen vmrl't af paa Grund af de 
stærke syqlige Vinde, som hindre 
Fiskene i at gaa deres Strøg langs 
Kysten. 

Es eller :Mading er saa dyr, at 
Jet, naar der ikke er nogenlunde godt 
Fiskeri, ikke kan svare For en 
)nindre Fangst kan det hele gaa 

\ 

til Es. H. 

Sønder Lyngvig, d. 3. Nover. 1892. 
Havfiskeriet har i den forløbne 
Maanecl kun givet ca. 2315 Stkr. 
Torsk, som er afsat til Indlandet til 
en Pris· af 60 Øre pr. Stk., ligeledes 
935 Snese SnUtahajer til 11/ 2 Kr. 
pr. Snes; af Kuller fangedes den 
31. Oktober ca.' 7000 Pd., som af 
Fiskeeksportørel' forud var opkøbt 
til 71/ 2 Øre pr. Pd., og hvoraf største 
Delen forsendes til Tyskland. 

Af Torsk har der i Oktober Maaned 
været en stor Del fol' Kysten, da de 
enkelte Baade, som ,har kunnet agne 
med fersk Sild, har haft et godt 
U db ytte, medens de øvrige Baade 

·saa godt SOlD ingen Fangst har havt. 
For at anskaffe fersk Sild til Agn 
har Fiskerne saaledes været dels ved 
Gabet med Vod og dels i den syd
lige Del af Fjorden med Ruser, 
men Udbyttet af denne besværlige 
Rejse og Fiskeri har været saa ringe, 
at kun de fol' Aargab og Haurvig 
boende Fiskere har høstet Udbytte 
deraf, medens Fortjenesten for de 
øvrige I Fiskeres Vedkommende har 
været negativ. A. 

Sallerup, den 30. Oktober 1892. 
Sildefiskeriet maa nu betragtes som 
afsluttet for indeværende Aar og har 
gennemgaaende givet e't ringe Ud
bytte, saa dette Fiskeri kan sikkert 
betragtes som under et Miqdelaar. 
Torskefiskeriet med Ruser har endnu .', 



ikke givet noget nævneværdigt Ud
bytte, og heller ikke lader det til, 
at Geddefiskeriet vil hlive til meget 
i Aar. Det ser ikke ud tH, at Ged
derne tager stadigt Ophold her i 
Bugten, men kun indtræffer periodevis 
et Par Aar og da igen forsvinder. 
Sandsynligvis maa Vandd hel' være 
for saltholdig til FPl'skvandsfisk. Fi
skeriet med Aaleruser ·pr nu ogsaa 
saa godt som afsluttet; ogsaa det 
har givet et meget ringe Udbytte. 
N ogle Fiskere have forsøgt med 
'rorskekroge, . men kun' havt ringe 
P angst, og tilmed klages der over 
Vanskeligheden ved at faa Agn, nu 
da Drivvodfiskeript er ophørt. Aale
stangning har ogsaa. været forsøgt, 
men det giver jo som Regel ikke 
meget af sig, det hele en Mand kan 
faa er· nok en 5-6 Pd. paa en Dag. 
Sælbundenp, som have været slemt 
paaFærde her i Efteraaret, have 
nu begyndt at fortrække, men til 
Gengæld er hpr nu en saadan Masse 
Ulke, at man ikke sjælden faar 
Rus('l'n~ ha1v fulde af dem; desto-
værre ere de jo usælgelige. N. 

Frederikshavn,. d. 7. Novbr. 1892. 
Vi have havt udmærket Fiskevejr i 
største Delen af den forløbne Uge; 
det var først i Lørdags, at en heftig 
Sydveststorm lagde Fiskeriet Hin
dringer i Vejen og tvang Fiskefar
tøjerne at søge Havnen. Udbyttet 
har været jævnt godt, og for Rød
spætters V pdkommende have Priserne 
bedret sig noget. Tungefiskeriet 
træder mere og mere i Forgrunden, 
der er i Ugens Løb indbragt· ca. 
8000 Pd., men Prisernp ere ved
blivpnde lave; Grunden hertil skal 
nærmest være d~ tyske Fiskefartøjers 
rigelige Fangst af de"ne Fisk i N ord
søen. Sydost for Skagen have de 
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Kutter!', som udelukkende have drevet 
Fiskrri efter Rødspætter, havt et ret 
gotlt U dhytte, c. ] 00 Snpse pr. Kutter, 
Pisk vejende fra 16-18 Pd. Snesen, 
betalte med fra l Kr. 75 Øre t.il 
2 Kr. 25 Øre pr. Snes. Udelukkende 
Tungefiskeri 1'1' dre\'et af ikke faa 
K utte]'(~ væsl'ntllgst vpst for Læsø
remi!', Udbyttet har varieret fra 200 
op til 650 Pd. pr. Kutter, først i 
U~en var Prisen 60 Øre pr. Pd., 
senere daledp den nrd til 50 Øre 
pr. Pd. Nord for Læsø have en Del 
Kuttere vekselvis drevet Rødspætte
fiskeri om Dagen og Tungefiskeri om 
Natten' og havt f't Udbytte af c. 100 
Snese Rødspætter pr. Kutter, Fisk 
vejende fra 12-14 Pd. Snesen, be
talte Illed 'fra l Kr. 25 Øre til l Kr. 
50 Øre pr. Snes, samt fra 100-400 
Pd. Tunger. Tungen lader sig van
skelig fange uden om Natten, og 
Fiskeriet efter den er derfor ikke 
lidet mpre anstrængende. end Rød
spættnfiskeri. Paa Aalborgbugten har 
Rødspættefiskeriet været rigtig godt 
for de ftf'stes Vedkommende, enkelte 
Kuttere have saaledes havt c. 300 
Snese, Fisk vejende fra 13-15 Pd. 
Snesen, hvormed de ere afsejlede 
direkte til København, hvilket har 
hæmmet Afsætningen for Kvaserne 
en Del. Sildetilførselen er vedvarende 
rigf'lig omend ikke saa stor som 
forrige Uge; pr. Baad er der tilført 
c. 800 Tdr. og pr. Dampskib c. 1500 
Ks. Prisen er endnu meget lav, c. 1 
Kr. pr. Td., pr. Dampskib tilførte ere 
betydeligt dyrere, c. 175 Øre .pr. Ks. 
Der er tilført c. 8000 Stkr. Hummer 
hovedsagelig fra Svedg; i den sidste 
:a.1aaned er der i det hele taget tilført 
over Maade store Partier af denne 
kostbare Vare; Prisen er nogenlunde 
sta,bil, c. 80 Øre pr. Pd. Kl. 



Kullerkurve, berg .. ful' 
100 Pd: }'i",k med Is a 
70 Kr. pr. 100 Sth., 
haves atter paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus 
for 

I<'isk ol' Hummer. 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl'fllledallle I A al b er". 1883 .C 

I Kø lIe.ka". 1888 
anbefaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, o .... vel i Staal, Jærn 

VILH. HOLSTS 
Ludwig Griin, 

18, Neller Wall. Hambol'8. 
modtap;crSen<1inger til Forhandling 
Prompte Afreghing. Dansk Korre· 
epondailce. Prima Referencer. 

som Me •• ing, ... mt Pilke i Tin .ig 
Rly. Forsendes mod Efterkrav, 

Pile pian tage og Kurvefabrik, Conrad Christensen. 
St. Stran<1.trædo 41. 

Ellely l.'ed Kolind St. København K. 

Altona Fiskeauction . 
• lohalln Collrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:ek:.a:n.isk:. . Fabrik:. 
af Næt, flættede LiJter ol' Tavser m. m. 

Efter Ållshdfclsell af nyeste mekaniske N ætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidliget'e Dampvæve, ere vi i Stand til flt tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere el1l1 enhver Konkul'l'ence. Ingen BødniI\ger i Nættene. Fortrinligste 
GarllSOl'ter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K . 

. Auktions Fiskemarked Hamburg. 
::s:_ ::K: ø s :El R:,! 

Beediget .I'iskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktiser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætf"abrlk i Dantnark SlO= drives ved DaDlpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanbgte Fnh ik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20. % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dageus billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. -------
Aalek:.u.. bar. 

Smukke og solide Aalekuber. selvfiskende sall. vel som til at sætte for Ruser, 
prisbelønnede i Købouhavn, Helsingøl', Aalborg, Berlin og Norrkiiping, kunne falloS ved 
Henvendelse til Villumsen, Snekkersten. Bestillinger modtages helst inden Nytaar. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27,· Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykuing af Ugeblade, Pie cer, Værker og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Rodigeret af ca.nd. ma.g. H.PoBlelt. - Tt7kt hos Frantø Chriattreu. :&:øbenhaTn. 



Nr. 46. 17. November. 1892. 

Medie::t:r.1..sb1aCLet;'udgaar hver Torsdag. Annoncer optages' ved Henvendels.e til 

Fralltz Christtreu, Tordenskjoldsgade . 27, København It. Prisen' er for Indlandet 10 Øre 
pr.' Petitlinie 'af' l/S' Sides' Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

l 

Iuc1ho14: Bestyrelsesraadet. - Esrom Sø. -
Mindre Meddelelser. - Fi.kerlberetninge~. - Be
kendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B St~en, er ~abent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desnden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Allnæplads 10 St. . 
o; G., !lI' a.a.ben LØrda.g og SØndag 11-2, 

. Bestyrelsesraadet 
. ~' 

Efter Foreriing(ms Love ere'Stemme
sedler med tilhørende Medlemsforteg- ' 
nelsepr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesraadet skal finde Sted, og 
forventes de tilbagesendte til Kontoret 
i udfyldt Stand inden 15. December. 
De afgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for: 

Københavns By: 
Grosserer Fr. Adolph, R. af Dbg. 
Forretningsfører O. Schmiegelow, R. 

af Dbg. 

Købe'nhavns Amt: 
Brygger C. Larsen, Dbmd:, Kastrup. 

Odense Amt: 
Brygger T. L. Schiøtz, R. af Dbg., 

Odense.' 

Grosserer E.F. Esmann, R. af Dbg., 
Odense. 

Hjørring Amt: ' 
Konsul C. F-abricius, Skagen. 
Skibsbygmester H. V. Buhl, R. af 

Dbg.,Fredrikshavn. 
Skipper P. Nielsen, Dbmd., Bangs

l' bostrand. 

Randers Amt: 
Konsul Michåelsen, R. af Dbg., 

, Randers . 
Fisker V. Grentzmann, Anholt. 

Ribe Amt: 
Proprietær Breinholt, R~ af Dbg., 

Esbjærg. 
Strandkontrollør A. Frost, Vejers pr. 

- Varde. 

Esrom Sø. 
\ 

Under 25. Juni d. A.. afg!;l.v For-
eningens Konsulent en Meddelelse 
angaaende en ham overdraget U nder
søgeise af Fiskeriforholdene i Esrom 
Sø og om de ved Undersøgelsenind
vundne Erfaringer m. v.Anlednin~en 
til Undersøgelsen var en af Ove;rhof
marskalla:tet attraaet Oplysning om, 
IIhvorvidt Søen (Esrom Sø) frembyder 



de fornødne gunstige Betingelser for 
Bevaringen og den naturlige }i'or
mering af den i Søen værende Ørred
hestand". 

Undersøgelsen foregik i Dagene 
20.-23. Juni d. A., og i Anledning 
af den skriver Konsulenten: 

For en Snes Aar siden havde man 
ikke den Forstaaelse af Ferskvands
fiskeriets Vilkaar, som man senere 
har vundet. Da Esrom Sø imidlertid 
ikke i videre Omfang har ændret sine 
Forhold, siden jeg i 1871 hjalp Birke
dommer Fiedier med at undersøge 
Søen, kunde jeg derfor denne Gang 
indskrænke Undel'søgelserne en hel 
Del og især 11,1de dem omfatte For
hold, som tidligere ikke forelaa eller 
blev skænket nogen Opmærksomhed. 
Alligevel bleve alle Søens Bredder 
undersøgte og særlig blev Værdien 
af samtlige Tilløb prøvet. Esrom 
Sø har kun faa Tilløb af videre Vig
tighed og Indflydelse pall. Fiskelivet. 
Det største kommer fra nogle Damme 
i Stenholtsvang og driver Stenholts
mølle, forinden det strømmer ud i 
Søen. Hele dette Løb blev prøvet 
op til Dammene, som ogsaa bleve 
undersøgte; det egner sig kun maade
ligt til Legeplads for Ørred fisk. Af 
andre Tilløb har det ved Sørup ringe 
Vigtighed, lige sall. ringe som nogle 
Render fra Gribskov (f. Eks. Bækken 
ved Fænrikshuset); noget bedre er et 
Par Smaaløb til Kobæksvig, dels 
kommende fra Endrup, deh fra Jon
strup-Markerne. Det er tydeligt, at 
Esrom Sø faar største Delen af sin 
Vandrnasse, foruden ved Nedbør, 
gennem Vældsteder, der i Søbunden 
strækker sig efter en Linie fra Sørup 
dter N øddebo Holt. 

Dyrelivet undersøgtes saavel langs 
Kysterne som ude i Søen, og særlig 
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blev der lagt Mærke til det lavera 
Dyreliv. Neritina fluviatilis forekom
mer jævnlig, en Snegl, som jeg opfatter 
som et Kendemærke for Ørredvande, 
d. ". s. Vande tjenlige for Ørred. 
Søen har ikke nogen særdeles Rig
dom paa Svæv ude over Dybderne, 
hvilket ogsaa gav sig til Kende ved 
dens forholdsvis klare Vand. Prøver 
med Forels Skive viste f. Eks. 'paa 
5 Favne Vand og over Sandbund 
endnu Skiven synlig i en Dybde af 
omtrent 9 Fod ved Middagstid og 
ved en Varmegrad i Vandet af 15 o 
C. Efter Dr. Lundbergs Under
søgelser er f. Eks. Siljan i Dalarne 
ved Middagstid i Juli ikke gennem
skinnelig paa større Dyb end 4'6 
meter, medens Geneve Søen i 'Juli 
er gennemskinnelig indtil 5'6 meter, 
og disse Søer skulle jo have særligt 
klart Vand. Det maa endda mærkes, 
at der fra de nævnte Søer mangler 
Opgivelse om, over hvilken Dybde 
Maa.lingerne ere udførte. Gennem
skinneligheden i Esrom Sø rettede 
sig selvfølgelig efter Dybde og Bund; 
ringe Dybde og dyndet Bund giver 
mindre Gennemskinnelighed, naar 
Vandet da ellers er i samme Tilstand 
af Hvile eller Uro. 

.J eg var ude af Stand til at prøve 
Søens Varmeforhold i Dybden, da 
Foreningen mangler de dertil for
nødne Apparater. 

Den fra Søen gravede Kanal blev 
undersøgt op til Helsingørsvejen; den 
er fuldstændig under Forsumpning 
og dens Vigtighed for Fiskelivet i 
Søen er saa godt som ingen, undtagen 
muligvis for Opgang af Aaleyngel, 
hvorfor et eventuelt Regulativ næppe 
bør omfatte denne Forbindelse imel
lem Søen og Havet. Esrom Aa har 
derimod en ganske anden indgribende 



Indflydelse paa Søens Fiskeliv og 
kunde have det for Søens Ørred
stamme. 

Der er kun faa Fiskearter i Esrom 
Sø, nemlig Aal, Aborre, Gedde, Suder, 
Brasen, Karudse, Rudskalle, Graa
skalle, IJøjer, Horke, Hundestejl samt 
Ørred. Talrigst af de sælgeværdige 
Fisk ere Aal, Aborre, Brasen og 
Gedde. Ørrederne skriver sig fra de 
Udklækninger, den kgl. Civilliste siden 
1879 har foranstaltet dels af Ørredæg 
fra Hr. C. Warming i Kolding, dels 
fra Frisør W. Johnsen i Randers. 
Udklækningen er sket efter Konfe
rence med afd. Birkedommer Fiedier 
og afd. Vandinspektør V. Poulsen. 
1883 fangedes 25 Stkr. indtil en 
Vægt af 31/ 2 Pd. Stykket, og senere 
er der af og til fanget enkelte Stykker; 
det største Eksemplar skal have vejet 
12 Pd. For Tiden skal alle de 
Ørreder, der fanges ud over en samlet 
Vægt af 100 Pd., atter udsættes. 
Ørrederne træffes ganske vist over 
hele Søen, men dog oftest Syd paa 
efter en Linje fra Skipperhuset til 
lidt N ord for N øddebo. Der er aarlig 
udsat omtrent 20000 Stkr. spæd Yngel 
af Ørred. 
l"": Hofmarskallatet har ønsket at vide, 
hvorvidt det er sandsynligt, at Esrom 
Sø hal' de nødvendige og heldige Vil
kaar for Ørredlivet. 

Dette Spørgsmaal deler sig imid
lertid i tvende, nemlig l) om Vil
kaarene ere saaledes, at den udsatte, 
spæde Yngel kan vokse op og 2) om 
den, naar den er bleven stor nok 
til at æde andre Fisk, da kan vokse 
op til madnyttig Størrelse og blive 
legedygtig i Søen. Som al anden 
Fiskeyngel lever ogsaa Ørredens af 
smaa Krebsdyr, Larver m. v. Fiske
yngel kan i dens første Levetid kun 
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æde meget smaa Dyr. I Esrom Sø 
kan Ørredyngelen finde rigelig saadan 
Føde, dersom den bliver udsat i rette 
Tid og paa de rette Steder, og man 
kan i hvert Fald skaffe den saadan 
Føde ved at indrette nogle Damme 
til den, hvor den kan opholde sig, 
indtil den bedre egner sig til og evner 
at søge omkring for at finde Føde. 
Ligeledes vil der i Esrom Sø, hvis 
Vand tykkes mig skikket fol' Ørred
livet, vistnok være Føde nok imellem 
Skaller, Løjer osv. til at Ørrederne 
kunne vokse op til madnyttig Stør
relse, hvilket da ogsaa fremgaar af, 
at enkelte Ørreder træffes af en saa 
god Størrelse og V ægt som indtil 
12 Pd. 

Overhofmar!lkallatet har dernæst 
ønsket at vide, om Esrom Sø har 
Vilkaar for en naturlig Formereise 
af de i Søen værende Ørreder. 

Hertil maa svares, at dette næppe 
er Tilfældet, fordi intet af Tilløbene 
passe for legende Ørred af den Art, 
man hidtil har udsat, hvis Slægt gaar 
op fra Stranden til ferske Vande for 
at lege, altsaa stammer i første Led 
fra Fisk, som aldeles ikke have havt 
for Skik at lege i Indsø, men der
imod i rindende Vand. M en et Dyrs , 
Livsforhold ændrer man ikke saa
ledes i en Haandevending. 

I dette Forhold ligger Forklaringen 
af, at Ørredudsættelsen i Esrom Sø, 
som i saa mange andre Indsøer, hvor 
man har søgt at indføre Ørred som 
Standfisk og altsaa at bringe den til 
at yngle, ikke har havt det ventede 
U dfald eller Udbytte af de dermed 
forbundne U dlæg. Man kan faa 
enkelte Øneder til at trives i Søerne, 
men man kan ikke faa dem til at 
blive, dersom man ikke paa Grund 
af passelige Tilløb til Søerne kan 



give dem i disse en Erstatning for 
Livet i Stranden, der er deres Arts 
N atur, med andre Ord: Tilløbet bliver 
Legeplads for Ørreden og altsaa 01'
holdsted for Yngelen, hvis U dvi~ling 
del"næst fuldendes i Søen. Det er 
derfor højst usandsynligt, at de enkelte 
i Esrom Sø værende Ørreder Y'1g1e 
i de'n, og selv Ol~ dette sker, fordi 
der er saa megen ren Sand- og Grus
bund, er det sandsynligt, at Yngelen 
gaar til Grunde, OlU over
hovedet udklækkes, fordi der næppe 
er Føde til dem paa disse Legepladser, 
men derimod talrige Fjender og en 
Søgang, der næppe er den tjenlig. 
Det er nemlig et Særkende for Es
rom Sø, at Landgrunden er meget 
smal, hvilket 6 Fods Kurven paa 
FiedIers Kort viser, undtagen' i 
Kobæksvig, ved Udløbet af Søen i 
Mølleaaen og et enkelt andet Sted. 
Den smalle Landgrund viser sig ogsaa 
derved, at Rør- og Sivvækst er spar
som og overalt kun udgør et snævert 
Bælte. 

Jeg mener" at Grunden til de faa 
Ørreders Fremkomst i Esrom Sø 
skyldes: l) at man hidtil paa, en 
enkelt Gang nær, da man en Tid 
holdt Yngelen i en lille Dam, har 
udsat den spæde Yngel i Sølandingen, 
hvor der i Udsættelsestiden er liden 
eller ingen Føde og intet Læ under 
Paalandsvind, 2) at andre Fi~k have 
taget deres Part af de unge Ørreder, 
og 3) at en Del af Ørrederne i 
Overensstemmelse med den i dem 
værende Vandredrift e'fter en Tids 
Forløb have søgt ud ad Ha\'et til. 
Kun enkelte ere blevne .. tilbage, ,et 
Forhold som man ogsaa kender andre 
Steder, fra, 'og som har givet Lej
lighed til N avnet "Hjemmeørreder" . 
De vandrende Ørreder kan man 
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Modsætning hertil kalde "Havør
reder". 

Det er en Kendsgerning, at Ørre
derne trække ud fra Esrom Sø. Det 
er nemlig godtgjort, at der nu, hvilket 
ikke tidligere har været Tilfældet, 
hvert AaI' fra Oktober til hen påa 
Vinteren drager legefærdige Ørrl;:lder 
op ad l\følleaaen lige til selve Mølle
værket, og det er ikke faa Ørreder, 
som tages paa denne Vandring, siden 
Fangsten hvert Aar gaar op i Hun
dreder af Pund. Det er de respek
tive Lodsejere og andre, som' især 
med Lyster slaa disse Opgangsfiske, 
der naturligds efter at være blevne 
kønsmodne i Havet paa ny trækker 

"op imod det V and, hvor de ere ud
klækkede, hvilket er almindelig Skik 
for "Havørreder" . Jeg mener, at 
der i 'Mølleaaen nok kunde være 
Lejligbed for den opt:J;ækken$le Ørred 
til. at lege, dersom den blev fredet 
v~d., et Regulativ. Derved kan dog 
ikke Søens Ørredfiskeri. ophjælpe s, 
med mindre der tillige indrett~s en 
Ørredtrappe ved Møllen, ad hvilken 
Ørreden kunde trække. op til Søen. 
Der vilde under disse Forudsætni~
ger være en Mulighed dels for a't 
Ørreden vilde lege i Mølleaaen og 
dels f,?r at den vilde lege paa den 
brede sandede Landgrund i Mølle
bugten. Del' vilde da maaske . en 
Gang i Tiden ved Tilvænning op
vokse en Ørredstamme, som blev ind
sølegelIde ,og stabil.. Bygningen af 
en Fisketrappe ved Esrom Mølle 
vilde for Resten kunne forsvares og 
lønne sig derved, ~t der ad den vilde 
søge en Mængde af den Aaleyngel op, 
som under de nuværende .Forhold uden 
Tvivl gaar til Grunde, fordi den 'ikke 

: kan komme frem til Søen, hvortil Møl-
7 lens. Turbineværk ,spærrer Adgangen. , . ,,-,~ .. 
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Undet' de nuværende Forhold har 
jeg derfor ikke latnnet tilraade. at 
udsætte, Yngel (tf samme Slags Ør
red' som hidtil i Esru'ln Sø, fordi 
denne Yngel. er falden efter Vandre
fisk og altsaa har Vandreblod i. 
sig. Man vil efter min ]I.f ening ikke 
i nogen. højere Grad ad den hidtil 
fulgte Vej kunne forøge Fiskelivet i 
Søen. Man kan vistnok erholde en 
Ørredmængde, der kan afgive Æmne 
for noget Lystfiskeri, og man· kan 
sikkert nok faa en større Mængde 
end hidtil til at trives ved at udsætte 
Yngelen paa mere passende Steder, 
f. Eks. i Mundingen af Stenholts 
Møllebæk og i Bækkene, som falde 
ud i Kobæksvig, eller ved at holde 
den i Damme indtil Efteraaret. Saa
danne Damme kunne nemlig udgraves 
j Engen ved Skipporhuset eller i den 
nedre Del af Slotshaven vedVaske
riet. Den hidtil opl'etholdte Fred
ning af de store Ørreder i Esrom 
Sø hal' ingen Værdi for Formereisens 
Skyld. 

Endelig vil jeg foreslaa, i Mod
sætning .. til hvad der hidtil er fore
taget for at skafl,'e Esrom Sø en 
Ørredstamme, at der fremtidig kun 
udklækkes og udsættes i Søen Yngel 
af Iwlsø-Ørred (Tyskernes Seeforelle, 
T.rutta lacustris Lin.). Fosterholdige 
Æg af denne Ørredform kan faas 
hvert Efteraar til omtrent samme 
Pris som Æg af "Havørreder" .. Der
som man yderligere vil prØve paa at 
forøge Tallet af Fiskearter i Esrom 
Sø, kunde man muligvis med Fordel 

. indsætte Yngel af Sandart. Esrom' 
Sø har formentlig· passende Natur
forhold for den nævnte Fisk og ·lige
ledes for Hælten. Derimod vil rime
ligvis Aalemængden hindre en stær
k~re Trivsel af Krebs. En særlg 

Fredning af Gedde vil næppe lønne 
sig, fordi den i Søen værende Plads, 
der egner sig til Geddeformereise, 
sandsynligvis ikke tillader et større 
Tal af Gedder end nu at yngle. 
Heller ikke synes det, at der er en 
saadan Mængde af Føde for Gedd~, 
at den vil række langt ud . over den 
Økonomi, del' ad naturlig Vej har. 
u~viklet sig i Søen. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeauktion(tr. Under 29. f. M. 
er der meddelt Købmand og Fiske
handler J ens Christian Iisager , R. 
af D., af Frederikshavn kongelig Be
villing til som autoriseret Attktions
mester uden Auktionsdirektørens 
Mellemkomst og uden Erlæggelse af 
Afgifter at afholde frivillig Auktion 
over fersk Fisk, Krebs, Hummer, 
Rejer og Muslinger. 

Med Bevillingen følger et Regle
ment udstedt af Indenrigsministeriet. 
Af dets Bestemmelser kan fremhæves, 
at saafremt Varer ere anmeldte til 
A\.lktion, skal der holdes Auktion 
mindst en Gang daglig; Betalingen 
erlægges kontant inden Varernes 
Udlevering; den, som har betalt, fa ar 
en Udleveringsseddel, som han giver 
tilbage, naar han modtager Va,ren; 
Auktionsmesterens Betaling er 4 % 

af Salgssummen for Auktionen og 
10/ o af Salgssummen for Inkassatio
nen; Auktionsmesteren maa ikke selv 
byde paa Auktionen; han skal føre 
Anmeldelses- og Auktionsprotokoller 
og han er undergiven Tilsyn af Borg
mesteren i Frederikshavn. . 

København, den 14. Novbr. 1892. 
Onsdag den 3. ds. blev afholdt. et 



Møde i Kildebrønde Kro for Egnens 
Fiskere for at foretage et Valg af 
et Medlem til at tiltræde det allf'rede 
tidligere valgte Udvalg til Vedtægters 
Affattelse for Kalvebodstrand med 
omliggende Kyststrækning. Der var 
kun mødt en halv Snes af de nær
mestboende Fiskere, foruden .et Pal' 
Medlemmer af Fiskerforeningen for 
København og Omegn; Valget Lededes 
af Sogneraadsformanden og var hurtig 
afsluttet med følgende Resultat: 5 
Stemmer for Fisker Hans Petersen 
af Tranegilde Mark, 3 Stemmer for 
Fisker Lars Nielsen af Greve og l 
Stemme for Niels Brnn af Greve. 
Efter Afslutning af Valget fandt en 
Diskussion Sted angaaende. Opret
telsen af en Forening for Kystens 
Fiskere, som endte med, at de til
stedeværende indmeldte sig som Med
lemmer af Fiskerforeningen for Kø-
benhavn og Omegn. F. 

Fiskeriberetninger. 

Gilleleje, den 5. November 1892. 
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Sildefiskeriet, som i Aar begyndte 
ualmindelig sent, fandt for Gillelejes 
Vedkommende sin Afslutning i den 
sidste Halvdel af Oktober, men des
værre kun med et meget middelmaa
digt Resultat, idet der af 38 Baade 
kun er opfisket 31100 Ol a 135 0re 
imod 52859 Ol a 128 0re i 1891, 
hvilket giver en Mindr('indtægt af 
25674 Kr. eller ca. 143 Kr. pr. Mand, 
og hvad dette vil sige for Befolkningen 
skal desværre nok vise sig i den 
kommende Vinter, især da Kvase
fiskeriet ligeledes maa betragtes som 
givende langt under et Middeludbytte. 

4 af K vaserne forsøge fol' Tiden 

Torskefiskeri med Kroge under Albu 
og kun eu har opsøgt den gamle 
Fiskeplads ved Anholt, men Resul
taterne ere endnu ubekendte. L. 

Fiskeriet i Ulfsund. Drivvodsfiske
riet, som i Almindelighed giver et 
godt Udbytte i Oktober Maaned, har 
i Aar været særdeles ringe. 'Rejerne, 
som ellers pleje at være til at fiske 
med Vod i Oktober Maaned, ere 
aldeles udeblevne, og AaI har her 
ligeledes været saa knapt af, at en 
Del af Fiskerne i Midten afMaaneden 
ophørte med at fiske.' Der er derfor 
begyndt paa Aalestangeriet i Midten 
af Maaneden, hvilket er en 14 Dage 
eller 3 Ugers Tid tidligere end sæd
vanligt, men desuagtet har det givet 
et ret godt TI dbytte; en stor Del af 
Stangerne have meget ofte havt en 
10 a 14 Pd. AaI pr. Dag, ja enkelte 
Dage op ved en Snes Pd., saa det 
viser, at Aalen er til Stede her, blot 
ikke fremme, saa den er til at fiske 
med Garn. Priserne have været smaa, 
i Begyndelsen 240re, nu for Tiden 
200re. Geddefiskeriet med Ruser 
har været en Del mindre i Oktober 
end i September; men der er fanget 
lidt 0rreder, hvilket har støttet det 
Fiskeri lidt. 

Kallehave, d. 7. Novbr: 1892, C. H. l 

Løkken, den 8. November 1892. 
Hertil Pladsen er i Oktober Maaned 
indbragt af Rødspætter 14000 Pd. 
a 100re, 6600 Pd. Torsk å 60re, 
230 Pd. Pighvar il. 150re, 40 Snese 
Knurhaner a 80 0re, 90 Stkr. Skader 
a 50 0re, 70 Stkr. Pighaj It 100re 
og 2730 Pd. Kuller a 7 0re.: .. 

Fiskeriet har udelukkende været 
drevet med Pramme med en Besæt
ning af 2 Mand; 2 Pramme slæbe 
da sammen efter Flynderen i Stedet 
for at snurre. Dette Fiskeri har dog 



kun været drevet i Begyndelsen af 
Maaneden, senere have Fiskerne sat 
deres Torske og Kuller Bakker ud; 
men disse have ikke givet stort Ud
bytte, tildels af Mangel paa passende 
Agn. lalt drives Fiskeriet her fra 
for Tiden med 30-,35 Pramme, 
Baadene tages først senere i Brug. 

Til Blokhu,s er i samme Maaned 
indbragt 250 Pd. Torsk å 8 Øre, 
100 Pd. Kuller å 8 Øre og 600 Pd. 
Skader a 4 øre. 

Fra begge Steder er omtrent hele 
Fangsten afsat til Omegnens Beboere 
eller Landhandlere, kun et ubetyde
ligt Parti Kuller er eksporteret til 
Tyskland. 1t 

Hirtshals og Omegn, d. 7. Novbr. 
Endnu er her ikke sket nogen syn
derlig Forandring paa -Fiskeriets 
Omraade, thi vel har en enkelt Baad 
ved en enkelt Lejlighed havt godt 
med Kuller og Skader paa Bakker, 
som ogsaa nogenlunde Flynder med 
Snurrevod, men i sin Helhed er det 
endnu ringe med Fortjenesten. -
Pilkesnøretil Torsk har almindelig 
givet fra 1-2 Snese pr. Pram, der
imod har sidstnævnte Fiskeri givet 
overmaade godt enkelte Dage ved 
Lønstrup, idet Fiskerneere komne 
ind i Sildestimer, der som bekendt 
følges af Torsken. Sildensk, som den 
Slags Torsk kaldes, er altid større 
end de der fanges pall, andre Steder 
og Tider. Deres Meddeler har saa
ledes en Gang i en Stime fanget 22 
Snese store Torsk, der betaltes med 
4 Kr. Snesen, medens almindelige 
Torsk kun indbragte 21/2 a 3 Kr. 
pr. Snes; men selvom der om Som
meren viser sig nok saa mange Sild 
i Havet, sall, fanges ingen Torsk ved 
dem; det er kun om Efteraar og 
Vinterdage der tages Torsk i Sti
merne. Det er enten Brisling eller 
Sild af dennes Størrelse, der maa 
holde for for Torsken fra neden og 
Maager ofte i Hundredevis fra oven. 
- Silden kan til Tider skrue sig 
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sall, tæt sammen (Sildekuder kalder 
man dem saa), at de øverste kan 
bæres l Kvarter oven for Vand-
skorpen. L. 

Frederikshavn, d. 14. Novbr. 1892. 
Vi have atter i størsteDelen af den 
sidst forløbne Uge havt et efter Aars
tiden udmærket Fiskevejr; Kutterne 
have været 3-4 Dage i 'rræk paa 
Havet. Udbyttet har ikke staaet i For
hold til den gode Lejlighed til Fiske, 
saa vel af Rødspætter som af Tunger 
er der indkommet betydeligt mindre 
end i forrige Uge. Tungenskeriet har 
hovedsagelig fundet Sted pall, Kanten 
af Læsørende; Udbyttet har været 
fra 50-200 Pd. pr. Kutter, et Par 
Kuttere have pall, Kobbergrnnden ved 
Læsø foruden ca. 100 Snese Rød
spætter hver havt ca. 400 Pd .. Tunger, 
men de ere ogsaa de eneste, der 
have havt sall, meget. Prisen er stegen 
en Del, der er betalt fra 55-70 Øre 
pr. Pd., sidstnævnte opnaaedes kun 
af særlig god Kvalitet. Paa Nord
siden af Skagen have 3-4 Kuttere 
havt ret godt Fiskeri af Rødspættnr 
af smuk Kvalitet, ca. 150 Snese pr. 
Kutter, Fisk vejende ca. 18 Pd., be
talte med fra 2 Kr. 50 Øre til 2 
Kr. 75 Øre pr. Snes. De fleste andre 
Kuttere have dels fisket pall, Trille
grunden ved Læsø, dels i Læsørende, 
men have ikke havt synderligt Ud
bytte. Fisk fra sidstnævnte Sted have 
været meget smaa, kun vejende fra 
9-10 Pd. pr. Snes, her betalte med 
fra 85 Øre til l Kr. pr. Snes. Silde
tilførselen pr. Baad har været be
tydelig mindre end i de forrige Uger; 
Svenskerne ere øjen . g ikke til
fredse med de lave riser, der for 
Tiden ere her paa Sild. Pr. Damp
skib er der tilført ca. 1500 Ks. Prisen 
er for Tiden 2 Kr .. 25 Øre pr. Ks. 
Hummertilførselen har kun fundet 
Sted pr. Dampskib fra Norge, ialt 
ca. 2000 Stkr. Prisen er fra 75-80 
Øre pr. Pd. Kl. 
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'Kunerkurve, berg. fur 
100 Pd. Fisk med Is Il 
70 Kr. pr. 100 Stkr., 

, haves atter paa Lager. 

Dansk Kommissionshus ' 
Cor 

Fisk og Hunlme.-. 
Ludwig Griin, 

Cat8ohUsamtCarbolin8~ 
sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværkmod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
BrQgsanvisning sendes paa forlangende. VILH. ' HOLSTs 78, Nelle!' Wall, Hambllrs. 

modtu,gerSendlnger tilForhandJing 
Prompte Afregning. Dansk Kone· 
SPOlldsTlce. Prima Referencor. 

Pifeplanlage og Kurvefabrik. Ad_ Goecker, 
Kjøbenhavn K, Herluf Trollesg. 5. Ellely 1Jed Kolind St. 

Altona Fiskea uction. 
Joltann Coltrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. -----
:M:aka:n.isk 'Fabrik 

af N æt, t1ættede Liner og Tavser m. m. 
Efter Ansk!.tfelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel

mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. lbgen BØdninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk 'Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiske11larked Hamburg. 
H_ KØSER:1 

Beediget Flskeauktlonator. 
Telegram-Adresse: Laxkljser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k'\. 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, . 

(m_ N_tt'abrlk i :Da.n:ma.rk 80Ul driv_ ved Damp~) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest~ dg bedste 
Maskiner forsynede, nyanl~gte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 % under sædva.nlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Aalaku.. bar. 
Smukke og solide Aalekuber, selvfiskende saa vel som til at sætte for Ruser, 

prisbelønnede i København, HelsingØr, Aalborg, Berlin og Norrkoping, kunne faas ved 
Henvendelse til Villums en, Snekkersten. Bestillinger modtages helst inden Nytaar. 

Frantz Christtreu~ Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, CIrkulairer, merkantne Tryksager og Lejllgheds
øange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redieeret af cana. mag. H. POllett. - Trykt hOl Fro/nb Ohri.ttrn. 1tøbtmhaTJI.. 



Nr. 47. 24. November. t892. 

:M:ecu.e;r:n.sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Bestyrelaearaadet. - Fiskeriafdelingen 
ved Landmø.ndsfor.ø.mlingen 1893. - Fiskeriets Ud
sigter.-Fisk.rilovljivning.-Beretning om Hal.næs
og Jægerspris-Fiskerierne. - Mindre l\leddelelser. 
- Fisk.rib.retninger, - BekendtgørelBer. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, 1, S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Bestyrelsesraadet 
Efter Foreningens Love ereStemme

sedler med tilhørende :Medlemsfoi-teg
nelse pr. Post udsendie i de Amter) 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesraadet skal finde Sted, og 
forventes de tilbagesendte til Kontoret 
i udfyldt Stand inden 15. December. 
De afgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for: 

Københavns By: 
Grosserer Fr. Adolph, R. af Dbg. 
Forretningsfører C. Schmiegelow, R. 

af Dbg. 

Københavns Amt': 
Brygger C. Larsen, Dbmd., Kastrup. 

Odense Amt: 
Brygger T. L. Schiøtz, R. af Dbg., 

Odense. 

Grosserer E. F. Esmann, R. af Dbg., 
Odense. 

Hjørring Amt: 
Konsul C. Fabricius, Skagen. 
Skibsbygmester H. V. Buhl, R. af 

Dbg., Fredrikshavn. 
Skipper P. Nielsen, Dbmd., Bangs

bostrand. 

Randers Amt: 
Konsul Michaelsen, R. af Dbg., 

Randers. 
Fisker V. Grentzmann, Anholt. . 

Ribe Amt: 
Proprietær Breinholt, R. af Dbg., 

Esbjærg. 
Strandkontrollør A. Frost, Vejers pr. 

Varde. 

Fiskeriafdelingen 
ved 

den 17. danske Landmandsforsamling i Randers 
d. 27. Juni til 2. Juli 1893. 

A Ilerede i Aaret 1866 blev der 
ved Landmandsforsamlingen i Aarhus 
givet Fiskeriet Adgang til at udstille 
Redskaber og Produkter. Det var 



det større Opsving, vor Fiskehandel 
netop havde taget og Ønsket om, at 
det danske Fiskeri skulde udnyttes 
i højere Grad end hidtil, som bidrog 
til at forsøge en Fiskeriafdeling ved 
den nævnte Lejlighed. Men først 
ved Landmandsforsamlingen i Viborg 
1875 gav Fiskeriafdelingen en fyl
digere Forestilling em vort Fiskeris 
Standpunkt, og dette Møde blev sall, 
meget mere frugtbringende, fordi sall, 
vel Sverige som Norge deltog med 
talrige, lærerige Udstillingssager. 
Senere vakte Udstillingen i Aalborg 
1883 endnu større Opmærksomhed 
for Fiskerigerningen, der endelig i 
1888 ved den store nordiske U dstil
ling viste, hvor højt vort Fiskeri i 
Virkeligheden staar og hvor godt de 
dans~ Fiskere i det hele med de 

. for Haanden værende Midler ved at 
udnytte Fiskeriet i vore egne Far
vande. 

4.2 

I de svundne fem Aar har det 
danske Fiskeri ikke staaet i Stampe. 
Det har tværtimod stærkt udviklet 
sig som Havfiskeri, Fiskemaaderne 
ere 'blevne ihærdigere og Opmærk
somheden for det er i Tiltagende. 
I Følelsen heraf har "Dansk Fiskeri· 
forening", og fordi den erkender, at 
il'l.gen Lejlighed bør være unyttet til 
at holde Opmærksomheden vaagen 
og til at forøge den, paataget sig at 
varetage den Fiskeriudstilling, som 
ogsaa ved den forestaaende Land· 
mandsforsamling i Randers vil blive 
foranstaltet. I dette Øjemed har 
Foreningen nedsat et Udvalg, der 
bestaar af dens Præsident, Lensgreve 
Moltke-Bregentved, som Formand, 2. 
Vicepræsident, Etatsraad H. Fritsche, 
Kmnmandør A. Bonnesen samt For
ening\lGos Konsulent, A. Feddersen, 
og den indbydeJ1 n.u enhver i Fiske-

riet interesseret til at udstille hen
holdsvis Produktl;lr, Redskaber, alle 
Slags Hjælpemidler for Fiskeriet og 
hvad andet, der har Vigtighed f.()l' 
Fiskefangsten, enten ved at udnyilte 
eller støtte denne. 

Det er Foreningens Haab, at den 
ikke forgæves henvender sig til Fisker
standen, Fiskehandlerne eller andre 
om at give Møde i Randers sall, vel 
ved at deltage som Udstillere som 
ved personlig at indfinde sig. For 
en saadan Udstilling ligger Randers 
mindst lige saa heldigt som Viborg, 
hvor der var en meget tilfredsstil
lende Fiskeriafdeling, og den fastsatte 
Tid for Landmandsfo):samlingen vil 
ikke i nogen særdeles Grad hindre 
Fiskerne i at kunne møde. Heller 
ikke kan Udstillingens Varighed være 
nogen større Hindring for Indsen
delsen af Redskaber, da Afsavnet af 
disse ikke vil vare længe. Den lange 
U dstillingstid i 1888 var netop en 
Grund til, at mangen Fisker, der 
ellers vilde have udstillet, holdt sig 
tilbage. Der vil ogsaa være Tid nok 
til at faa Redskaber eller Modeller 
færdige til denne Udstilling, daFi
skeren har Vinteren for sig til at 
foretage de herhen hørende Arbejder, 
hvad enten han vil lave ny Ting ved 
denne Lejlighed eller dersom h~n vil 
istandsætte og tilrettelægge ældre 
Sager. Intet Redskab vil nemlig være 
for ringe til at have Vigtighed, og 
derfor bør Fiskerne ikke undlade at 
indsende selv Sager, der ikke lige
frem tjener ham til Hjælp ved hans 
Gerning, saa som Genstande til N æt· 
binding, Vagere, Redskab til Fangst 
af Agn lU. v. . 

Den Opmærksomhed, der er holdt 
i Live for vort Fiskeri, og SOJ1! lige 
meget del.es af Regering og af det 
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stor!) Publikum, bør opfordre Fiskerne 
stærkt til ogsaa ved denne Lejlighed 
at vrse, hvorledes de er med~ og hvor
CM.< de fortjene at støttes. ,Holde 
Fiskerne sig tilbage, udsætte de sig 
for at tabe adskilligt i det almindelige 
Ohidømme, som det vil tage Tid at 
indvinde paa ny. Derimod vil et 
fyldigt Billede af den Flid og Omsigt, 
som er ejendommeligt for Havets 
Dru'gere, ikke alene fæstne gamle 
Vennets Velvilje, men ogsaa vinde 
ny. Og ikke mindst vil Fiskerne have 
Udbytte af at møde personlig, idet 

_ de derved faar Lejlighed til at drøfte 
deres 'Gernings talrige Interesser 
lndbyrdes. "Dansk Fiskeriforening" 
venter ogsaa, at de mange lokale 
Foreninger, som i den senere Tid 
har dannet sig og traadt i Forbin
delse med den, vil tage denne Sag 
under deres Varetægt, og den beder 
disse Foreninger paa hver sin Plads 
at virke for Udstillingen enten ved at 
opmuntre til Indsendelsen ~af enkelte 
Sager eller ved at foranstalte Fælles
samlinger af Redskaber m. v. til Op
lysnhrg om' det stedlige Fiskeri. 

Om ikke lang Tid vil der udgaa 
en Virksomhedsplan for Landmands
forsamlingen i Randers, og denne vil 
da kunne faas. ved Henvendelse til 
Foreninger/.s Kontor, Stormgade 2 B, 
-København K. 

Ligesom tidligere "il dpI' for de 
bed'St~ Udstillingssager blin' tilkendt 
Landmandsforsamlingens Medalje i 
Sølv ener Bronce foruden en Del 
Præmier i Penge. 

Ameldelsesfristen ttdløber den 15. 
April 1893. 
"DaitSk Fiskøriforeningus Udvilfg for Fiskeriafde
lihg9n ved landmandsforsamlingen i Randers 1893. 
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Fiskeriets Udsigter. 
Af P. Villumsen. 

De er ikke lyse. Af en eller anden 
Grund, eller snarere af flere forskel
ligs Grunde, er Fiskemængdeni de 
senere Aar aftaget, ,langsomt men 
sikkert, baade hvad Arter og Indi
vider angaar, ja selv hvad Individer
nes Middelstørrelse angaar. Jeg har 
tidligere her i Bladet gjort opmærk
som paa, at slige fiskefattige Perioder 
ikke er noget nyt, at der forhen og
saa har været saadanne og -jeg skal 
derfor ikke nu igen komme ind der
paa, klin skal jeg tillade mig, som 
en Indledning tjl hvad jeg længere 
nede \il foreslaa, i faa Træk at give 
et. Billede af Tilstanden, som den 
nu er. 

Kattegatsfiskeriet er slet, især i 
hele den sydlige Del. Rødspætterne 
er forholdsvis faa og smaa og' med 
Tungerne er det ikke bedre, ogsaa 
Pigvarren er blevet sjælden. Som 
et Bevis for, hvorledes Fiskeriet er 
gaaet tilbage, kan maaske tjene, at 
af de paa Halsnæs hjemmehørende 
45 Fartøjer over 4 Tons have de 29 
ikke fisket Rødspætter sidste Aar, men 
Sten; kun 16 er blevet deres oprin
delige Program tro, skønt det ikke 
betaler sig. (Om Opfiskning har Skyld 
i Decadencen eller hvad ellers, skål 
jeg her ikke indlade mig at skrive 
om, jeg anfører kun Kendsgernin
gerne.) 

Makrelen er næsten aldeles borte 
fra vore Vande, de ubetydelige Rester, 
der er tilbage af den fordums Her
lighed, kan intet, lønnende Fiskeri 
baseres paa. 

Hornfisk kommer h~r vel en Del 
af om Foraaret, men de synes at 
skynde sig bort igen, saa snart Yngle-
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tiden er forbi; det hører til en lige
frem Sjældenhed nu om Stunder at' 
se en Hornfisk om Efteraaret, medens 
der tidligere netop paa den Aarstid 
mange Steder dreves det bedste 
Fiskeri. 

Selv Torskene er aftaget i Antal 
og Størrelse, overalt i Landet føres 
der Klage derover. 

Kulleren forekommer nu saa sjæl
dent, indenfor Skagen i det mindste, 
at den næsten er blevet et Særsyn; 
tidligere gik den hele Sommeren i 
store Flokke saa langt op i Øresund 
som til Øen Hveen, nu ses den næ
sten aldrig. 

Helleflynderen er "snart en saga 
blott" indenfor Skagen og selv uden
for dette skarpe Hjørne maa den 

- søges langt ude fra Kysterne, i det 
dybe Vand, om man vil vente at 
træffe den. 

Med andre Ord: næsten alt, hvad 
det før betalte sig at fiske efter, er 
forsvundet, om ikke helt, saa dog til 
en saadan Grad, at Fiskeriet ikke 
mere betaler sig - det er tilvisse 
kummerlige Udsigter. 

Kun to Fiskearter ere blevne os 
tro: Aalen og Silden. Disse to have 
hidtil ikke svigtet og om de end af 
og til, som i indeværende Aar, fore
komme i noget mindre Antal, er 
dette rent.forbigaaende. 

Hvad er der nu for Fiskerne at 
gøre~.under disse Omstændigheder? 
Sidde stille og vente paa bedre Tider, 
det har de ikke Raad til - heller 
ikke Lyst til. Fiske Sten kan de 
ikke alle komme til, der eT allerede 
flere end nok i den Forretning. Større 
Havfiskeri - ved Island, Norge osv. 
- vil forhaabentlig arbejde sig op 
til ~ noge( større end nu, men det vil 
~ldrig kunne blive en tilstrækkelig 

Erstatning for Tabet af vore Kyst
og Fjordfiskerier, det vil aldrig kom
me til at beskæftige Hovedmassen 
af vore Fiskere, kun den mindste 
Part af dem vil søge deres Udkomme 
saa langt borte. Tilmed da disse 
Fiskerier kræve en betydelig Kapital, 
baade til Anlæg og Drift, og Kapi
talen er ikke Fiskernes stærke Side. 

Og noget maa der gøres. Saadanne 
Midler som Fredning og Kontrol kan 
i heldigste Tilfælde kun hjælpe paa 
Fremtiden, men der maa gøres noget 
som kan hjælpe straks; '"mens Græs
set gror, døer Koen." 

J a, vi kommer til at sætte al Kraft, 
IDere end hidtil, ind paa Silde- og 
Aalefiskeri, disse •. to Fisk maa føde 
vor Fiskerbefolkningalene, indtil de 
bortrømte Fiskearter vender tilbage 
og kunne hjælpe til; med andre Ord: 
indtil den fiskefattige Periode er forbi. 

Silden er nu imidlertid, næsten 
overalt, hvor den optræder, Genstand 
for ivrige Efterstræbelser og man 
kan ikke vente sig stor Fremgang, 
hvad dette Fiskeris Drift ,angaar. 
Men anderledes forholder det sig 
med Aalen, det vil sige den blanke 
Altl, paa den gule dito gøres der 
J agt nok. De blanke Aal komme 
hvert Efteraar i store Skarer og 
passere gennem vore Vande, uden 
at der hidtil er gjort hvad der kunde 
gøres for at fange denne værdifulde 
Fisk. Det vil sige: paa mange Steder 
fiskes der bravt og ihærdigt, men 
endnu flere Steder gøres der lidet 
eller intet for at fange de forbidra
gende Aal og drage sig de heldige 
stedlige Forhold til Nytte, ja kun 
meget faa Steder er mafl endnu 
kommet ind paa at fiske Vandreaal 
paa dybt Vand, idet man indskræn
k!'lr sig til at benytte Landgrunden. 
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Bevislig drager Aalen gennem vore 
Farvande fra Syd mod N ord 9g den 
Bøger ikke Kysterne. Hovedmassen 
passerer netop i det dybe Vand, 
KJsten følges kun af Aalen, hvor 
den paa sin Vandring ud imod Havet. 
enten af Strømmen føres ind mod en 
Kyst, eller hvor en saadan ligger 
den j Vejen. 

Der kan endnu, foruden de Red
skabl'r, der allerede bruges, sættes 
Mnsser af Aalegaarde og Aaleruser 
ud j vore Farvande, saa Fangsten 
af Aal kunde fordobles mange Gange. 
Naturligvis kan saa ikke enhver Fi
sker vente at have sit Stade den 
Plads, hvor hans Redskaber er ud
satte - akkurat udfor sin egen Dør 

Fiskerne komme i det hele til at 
være mere bevægelige, end· det nu 
paa mange Steder er Tilfældet -
men der er ingen Tvivl om, at netop 
i Fangsten af Vandreaal ligger et 
Remedium mod det Tryk, der nu 
hviler paa Fiskeriet, mangfoldige flere 
danske Fiskere end nu bør lægge sig 
efter Aalefiskeriet. 

J eg ved godt, hvad Fiskerne vil 
svare: "det kan man ikke, Grund-. 
ejerne har jo Eneret til Fiskeriet." 
Dl'tte er ogsaa ganske sandt, faktisk 
har de Eneret og denne Omstændig
hed har ligesaa sikkert været uheldig 
for U dvikHngen af vort Aalefiskeri. 
Nogle Steder ejes Retten af l:!'iskerne 
selv og her kan man sige, at Fiske
riet drives· med Kraft - jeg ved da 
ikke et Sted, hvor d'et forsømmes - . 
andre Steder benytte ogsaa Grund
ejerne deres Fiskedret og fiske ved 
lejede Folk eller de leje Retten ud; 
men det er kun forholdsvis faa Steder, 
de allerfleste af Grundejerne benytte 
slet ikke deres Ret. 

Nu kunde man nok sige: "Ja, men 

saa kunde jo Fiskerne leje Retten 
eller de kunde vel endogsaa uden 
videre sætte deres Ruser ud paa en 
saadan ubenyttet Plads;" saaledes 
kan man imidlertid ikke raisonere, 
naar man kender til Sagen. Aaleruser 
er mere eller mindre kostbare Red
skaber og man skal have flere af 
dem, især om Fiskeriet skal drives 
borte fra Hjemmet. Saa kan Fiske
ren og hans Medhjælper eller Med
hjælpere ikke bestille andet end 
passe Ruserne og disse maa da helt 
ernære Familierne, salL en enkelt 
eller et Par enkelte Ruser er ikke 
nok. Men mærker nu den Grund
ejer, udfor hvis Grund Fiskeriet drives, 
at dette betaler sig, saa vil han na
turligvis ogsaa have Betaling for sin 
Rettighed det er saa menneske
ligt, at ingen Indvending kan gøres 
derimod - han vil tvinge Fiskeren 
til at give Leje, om han ikke kan 
faa den frivilligt og han vil vise ham 
bort, om der kommer en anden, som 
byder mere. Saa kan Fiskeren kom
me til, enten at afgive sin Fortjeneste, 
eller han kan "faa en Proces paa 
Halsen", eller han kan komme til at 
staa der med sine dyrt betalte Red
skaber, uden at have nogen Fiske
plads til dem, det er tre stygge Al
ternativer at have i Udsigt, de har 
alt skræmt mange :B'iskere . og det 
er ikke saa underligt. 

Vel har nu de senere Aars Fiske
nkaphed bragt nogle af vore Fiskere 
til at forsøge Aalefiskeri, dels Fiskere, 
som ikke før har drevet dette og 
dels paa Steder, hvor det ikke før 
har været brugt. Saaledes har Horn
bæksfiskerne med Held begyndt at 
sætte Ruser ved deres egen, stærkt 
udsatte Kyst med mindre Held 

·ogsaa paa Steder i Storebelt fra 



enkelte andre Pladser, f. Eks~ Hel
singør og vist ogsaa paa Lollands 
Sydkyst, har man gjort ligesaa, men 
i det stor~ og hele er der ingen 
nævneværdig Forandring sket, vi maa 
meget, meget videre om vi skal ud
nytte vore heldige Chancer, som vi bør. 

De dyre Redskaber har holdt mange 
tilbage og en vis Langsomhed i Ven
dingen har ogsaa sin Skyld, men 
aldeles sikkert er det, at Hensynet 
til Grundejermonopolet har været og 
er den Bussemand, man især kan 
give Skylden for, at saa mange Ste
der, hvor der kunde drives et godt 
Aalefiskeri, henligge ubenyttede. 

Denne Hindring bliver det Lov
givningsmagtens Sag at bOl·trydde, 
Aalefiskeriet kan og bør tage et Op
sving, saa det i knappe Tider, som 
den nærværende, kan skaffe vore 
Fiskere Arbejde og Fortjeneste. Der 
er ikke Tale om, at Loven skal tage 
bort fra nogen, hvad han med Rette 
besidder, men dels har Grundejerne 
aldrig hav t Eneret til Rusefiskeri, 
dels skader det slet ikke deres Aale
gaarde, at der udenfor disse sættes 
Ruser i Dybet og dels bør et vigtigt 
Fiskeri ikke ligge stille, fordi Grund-
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. ejerne mangle Evne eller Villi e til 
at drive det. Det er hidtil gaaet 
her som i den bekendte Fabel om \ 
Hunden ved Høstakken: Hunden 
kunde selv intet Hø æde, men allige
vel vilde den paa ingen Maade til
lade de andre Dyr, Kør, Faar osv. 

,at rØre det, sell' Tyren, dens gode 
Ven, fik ikke Lov at tage sig en 
Visk. Naa i Hundens Adfærd var 
der for saa vidt Mening, som Køerne 
nok senere fik Høet alligevel, men 
de Aal, som Monopolet forhindre 
Fiskerne i at fange, de komme ikke 
igen, blive ikke til Nytte for nogen, 

kunde det ikke være paa Tide, at 
der gjordes noget ved denne Sag? 

Fiskerilovgivning. 
Af Niels Olsen, Holbæk. *) 

Fiskerilov af 5. April 1888 er jo 
som bekendt den første danske, der 
saadan i videre Omfang griber ind 
og søger med et Slag at bringe Fiske
riet ind i bestemte Former ved at 
give bestemte Regler for dets Ud
øvelse. 

At begynde en Lovgivning paa et 
helt nyt Omraade er naturligvis en 
meget kilden Sag, da vedkommende 
Del af Befolkningen, som Loven 
gælder, meget let føler det som et 

I 

Indgreb i personlige Rettigheder og 
af den Gl'Und stiller sig uvillig over 
for Loven. 

En nødvendig Betingelse for at 
overhovedet nogen Lov kan vente at 
møde overvejende Velvilje ved sin 
Fremtræden er den, at der hos den 
Del 'af Befolkningen, som Loven 
særlig angaar, er en almindelig følt 
Trang til samme Lov, men Trangen 
til en Fiskerilov kan næppe siges ,at 
have været almindeligt følt i Fisker
befolkningen i 1888. 

En anden Ting, som gjorte sit til, 
at Loven ikke modtoges med Velvilje, 
var dens mangelfulde Affattelse. 

Den kom fra første Færd i Mis
kredit saavel hos Fjender som hos 
Venner, og naar den heller ikke siden 
har vundet nogen Sympati, saa ligger 

*) Vi kunne ganske vist ikke fuldt ud 
give Hr. N. O. Ret i sine Betragtnin
ger, men betænke os desuagtet ikke 
pall. at optage Artiklen; den indehol
der forskellige sunde Tanker. Red. 



Skylden for en Del hos Lovens Haand
hævere, for den uheldige :.\faade, hvor
paa disse ved enkelte. Lejligheder 
have tydet Lovens Bogstav. 

Jeg skal fremdrage et Eksempel i 
ovennævnte Retning. 

Til Indenrigsministeriet har der 
været indgivet Andragende om at 
faa Vedtægter i Fællesskab for Ny
købing Fjord med Rørvig Red, og 
det høje Ministerium har givet Til
ladelse tH, at saadanne Vedtægter 
aff~,ttes. 

Loven stiller som bekendt tre Be
tingelser for at saadanne Vedtægter 
kunne affattes. For det første, et 

. Flertal af Fiskere maa ønske særlige 
Vedtægter, for det andet, 'det maa 
være et af de i § 41 nærmere be
tegnede Vande, og endelig for det 
tredie stilles den Betingelse, at det 
maa være et Fiskevand, som skønnes 
særlig at egne sig for Fiskeyngels 
Opklækning. 
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Hvad angaar den første Betingelse, 
da er den gansk~ vist tilsyneladende 
opfyldt; men dette har man opnaaet 
ved her i Lighed med mange andre 
Steder at optage paa Stemmesedlen 
Folk, som ikke med nogen som helst 
Ret kan kaldes Fiskere,. og andre, 
som selvom de ere Fiskere og bor 
i de tilgrænsende Kommuner, allige
vel ikke have Spor af Interesse i 
Fiskeriet i de ovennævnte Fiskevande. 

, Den anden Fordring er man ogsaa, 
efter, mit Skøn, kommen uden om; 

. for naar man her som Grænse trækker 
en lige Linje mellem to nærmere be
tegnede Punkter, der paa sin indre 
Side sammen med o~ennævnte to 
Vande indeholder en større Flig af 
Isefjordens ydre Bredning, saaledes 
at Skællet altsaa trækkes skraat ud 
over samme Bredning, sai!. kan d~r 

fornuftigvis ikke være Tale om, at 
dette er efter Lovens Mening. 

Hvad endelig angaar det tredje 
Punkt, saa er der vist ikke mange 
Fiskere, som for Alvor tror, at Fiske
yngel i videre Udstrækning udk1ækkes 
i bemeldte Vandareal, da N atur- saa 
vel som Bundforhold kun i ringe Grad 
passer for dette Øjemed. 

Den Udvikling, som Fiskeriet i de 
senere Aar har havt, har muligt nød
vendiggjort en Lovgivning ogsaa paa 
dette Omraade; men skal denne Lov
givning i større Maal opnaa den til
sigtede Virkning, da staar det for 
mig som en absolut Nødvendighed, 
at Lovgivningen ledes ind i et saa
dant Spor, at Fiskerbefolkningen i 
Almindelighed faar Forstaaelsen af, 
at det virkeligt er dens Interesser, 
man vil fremme, og ikke det Jllod
satte. Mell andre Ord', at Fiskerne 
bringes til at respektere Fiskeriloven. 
Saa længe ikke dette opnaas, skyder 
man bare ved Siden af l\laalet, thi 
nogen virksom Kontrol over for Mis
brug er umulig. 

Men at bringe Loven i Respekt 
hos Fiskerne opnaas virkeligt ikke 
ved, at en Rigsdagsmand, der mener 
sig i Besiddelse af teoristisk Fiskeri
kyndighed, i Folketingssalen under 
FiskeIilovens Behandling træder frem 
og siger,at "det er ligegyldigt, hvad 
Fiskerne sige til Loven, for ad viden
skabelig Vej er det konstateret, at 
samme Lov vil gavne Fiskerne i Al
mindelighed." *) 

Jeg husker nu ikke nøjagtigt Or
dene, men Meningen var da den her 
citerede. 

V el ~r det nødvendigt, ~t Viden-' 

"') Dette faar staa for Hr. Olsens Regning. 
Red. 



skab og praktisk Kendskab ved en 
saadan Lovs Affattelse komme til at 
gaa Haand i Haand, men efter mit 
Skøn bør det, i al Fald paa Viden
skabens nuværende Standpunkt, være 
det praktiske Kendskab, som faar 
Overtllget. 

At dette ikke har været Tilfældet 
ved den nu gældende Fiskerilovs Til
bliven er maaske en af dens væsent
ligste Fejl. Dels vilde vi derved have 
undgaaet adskillige Misgreb, og dels 
vilde vi have opnaaet dette, at Fi
skerne havde set mildere til samme 
Lov. 

Større Kunst end at skrive en 
saadan Lovs Bogstaver det at skaffe 
Stemning for samme Lov, særligt 
naturligvis, naar man begynder at 
lovgive paa et nyt Omraade. Det turde 
gælde i Almindelighed, at Stemning 
for disse er den bedste Garanti for, 
at de komme til at virke efter Hen
sigten. Men Stemning for en Lov 
bliver mere nødvendig i Forhold, 
efter som man kan føre Kontrol med 
samme Lovs Overholdelse. 

Man vil sandsynligvi J syare mig, 
at Fiskerilovens §§ 41 og 42 give 
Fiskerne Magt til at' ordne sine 
Sager paa tilfredsstillende Maade, 
og at min Anke desaarsag er ugrundet. 
Jo, ganske vist, jeg indrømmer, at 
her er gjort et Skridt henimod en 
betryggende Ordning, og jeg føler 
mig overbevist om, at I~ovgivernes 

Mening har været god nok. 
Men paa dEm Maade, som Loven 

praktiseres ud i Virkeligheden, bliver 
det hele alligevel betydningsløst, thi 
det bliver jo ikke de egentlige Fi
skere, men derimod Lejlighedsfis~ere 
og andre .Folk med enten meget en
sidig eller mulig slet ingen Fiskeri
interesse og dito Kendskab, der 
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komme til at bestemme, om der 
skal særlige Vedtægter eller ikke, 
samt hvordan saadanne Vedtægter 
~ffattes, fordi disse Bierhvervsfiskere 
erø i Overtal mange Steder og der
ved kan overmaU{!e Fiskerne. 

J eg skal her i samme Forbindelse 
komme lidt nærmere ind paa Fiskeri
lovens Betydning for Ji'iskeriets Ud
vikling. 

Loven er særlig bleven til under 
den Forudsætning, at den i væsentlig 
Grad skulde hæmme Misbrug af Fi
skeri og værne om Fiskerettigheder 
paa den ene Side, medens den paa 
den anden Side skul do skabe gun
stige Betingelser for Fiskeriets frem
tidige Udvikling. 

Hvad angaar den første Del, da 
tror jeg, som ovenfor nævnt, at man 
aldeles ikke har naaet og heller ikke 
vil naa det tilsigtede Maal, og jeg 
tror, at Loven paa den anden Side 
let vil komme til at virke hæmmend~ 
for fremtidig Udvikling af Fiskeriet. 

Udviklingsmuligheder er der paa 
alle, ogsaa paa Fiskeriets Omraade, 
men ingen, han være nok saa fiskeri
kyndig og nok saa fremsynet, paa 
Forhaand kan sige, hvordan d~sse vil 
udvikle sig, og at kunne udnytte disse 
Muligheder paa bedste Maade maa 
netop være Opgaven) men det fore
kommer mig, at § 14 altid maa 
komme til at staa hæmmende over 
for eventuelle ny Redskabers Frem
komst, og da særlig overfor saadanne 
Redskabers, som i Følge deres Ind
retning og Brugsmaade nødvendigvis 
maa virke i revolutionær Retning. 

Hvad mener man f. Eks. om et 
Redskab som Aaledrivvoddet? Mon 
det nogensinde havde faaet Fodfæste 
i danske Fiskevande, hvis § 14 havde 
eksisteret? men paa lignende Vis kan 



det gaa med andre opdukkende Red
skaber. Det ny hal' altid vanskeligt 
ved at vinde Terræn og slaa igennem, 
og under § ,14 bliver det end mere 
vanskeligt om ikke helt umuligt. 

:Iror bedst at udnytte eventuelle 
Udviklingsmuligheder paa Fiskeriom-=
raadet er det efter mit Skøn absolut 
nødvendigt at Lovgivningen er saa 
bøjelig som mulig, hvad kun kan op
naas ved at Lovgivningsmaaden bliver 
mest mulig primitiv. 

Hvad vi i Dag vedtager som Lov, 
kan om et Aar have overlevet sig 
selv, og der kan trænges til For
andringer. Det gælder da om, at 
der ikke staar noget hæmmende for 
ny Formers Fremkomst. 

Beretning 
om Halsnæs- og Jægerspris-Fiskerierne, be
regnet fra 1. Novbr. 1891 till. Novbr. 1892. 

Af C. Brammer. 

I Følge de ved disse Fiskerlejer 
førte Journaler angives Tilstanden 
og Udbyttet saaledes: 

L Halsnæs Fiskerlejerne. 
Antallet af Fiskere, der drive Fi

skeriet, er 204 Mand, deraf som 
Hovederhver 163 Mand og som Bi
erhverv 41 Mand. 

Af disse Fiskere have 204 deltaget 
i Sildefiskeriet, 128 i Tunge- og Rød
spættefiskeriet, 4 i Aalen.skeriet, 6 i 
Torskefiskeriet, 4 i ,Makrelfiskeriet, 
8 i Hornn.skefangst. 

Antal og Værdi af Fiskefartøjer 
stiller sig saaledes: 4 Kuttere til 
StorfisKeri til Værdi 24000 Kr., 41 
Dæksbaade (Drivbaade) 82000 Kr., 
18 . mindre Fartøjer 3709 Kr., til
sammen en Værdi af 109700 Kr .. 
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~ i I I I I I I I I I I I I ~ 
Med Hensyn til Afsætningen, da 

forsendes baade Tunger, Pighvarrer 
og Sild til Udlandene, særlig Tysk
land og England; Resten af de for
skellige Fiskevarer sælges her i 
Landet. 

Sammenlignes dette:Aars Fiskeri 
med de sidst foregaaende, maa det 
vel nok kunne henregnes til et ret 
godt Middelaar. 

Sluttelig skal blot bemærkes, at 
der som sædvanlig er ;n - betydelig 
Forskel paa Fangsten og Fortjenesten 
paa Baadene, idet der paa de hel
digste er fisket Sild for 2-3000 Kr., 
men paa de fleste for 1-2000. Kr. 
og de alleruheldigste kun for_o 5-
600 Kr. 

Da Hundested Havn endnu ikke 
var brugbar i Sildefisketiden, maatte 



alle Drivbaadene søge til Lynæs Havn 
med deres Fangst og hænge Silde
garnene op til Tørring paa dertil op
rejste Stifter, ikke alene paa den 
fælles Tørreplads, men endog paa 
de tilgrænsende Marker. 

Hundested Havn vil imidlertid uden 
Tvivl blive fuldført og i tilgængelig 
Stand i dette Efteraar, saaledes at 
ikke ale:r;te hjemmehørende, men ogsaa 
Liseleje og Tidsvilde Baadene kunne 
søge dertil for Fremtiden. 

I Store Oarlsminde og Lynæs del
toge 19 Drivbaade i Sildefiskeriet, 
fra Hundested og Lille Oarlsminde 
18 og fra Liseleje 3 samt fra Tids
vildeleje 4, altsaa ialt 44 Baade, 
hvoraf dog de' 3 vare Smaabaade 
med kun 2 Mands Besætning, der 
forøvrigt ikke fisker Sild i Kattegat, 
men blot inde i Fjorden, naar Silden 
kOIhIiler ind i Slutningen. af Fisket. 
Det samlede Antal Sildefiskere var 
saaledes som nævnt 204 Mand, hvilket 
er færre saavel af Drivbaade som af 
Mandskab end i tidligere Tider, hvad 
der har sin Grund dels i Savnet af 
Hundested Havn og dels i Mangel 
paa "Hallvtentnænd", som siden For
tjenesten Aar for Aar er bleven rin
gere, ikke ville deltage i Sildefiske
riet, men foretrække den sikre og 
gode Fortjeneste ved Høstarbejde. 

Kvase:6.skeri under Anholt er næsten 
ophørt, og den største af disse, "Lod
stmSminde", der for c. 8 Aar siden 
a;nska,1fedes til St<'lrfiskeri i Nordsøen, 
ha;r i afvigte Sommer været oplagt 
iLyn~s.Havn, da det fornødne Damp
spil savnedes, uden hvilket Hjælpe
'middel det ikke kan lønne sig at 
drive Vodfiskeri. Da imidlertid Aktie-

. selskabet, der ejede K vasen, ikke 
Jrunde blive enige om Anskaffelsen 
'tJf ~pil 'ogdertilhØ1'~Dde Re'd-
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skaber m. v., saa overtog Fiskeeks
portør P. H. Brammer og dens tid
ligere Fører, Fisker Oornelius Hansen, 
Fartøjet, hvorefter Dampspil nu ind
lægges og "Lodsensminde" fremdeles 
bruges til Storfiskeri i -Nordsøen. 

(Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Fiskekutter "Maagen" af Frede
rikshavn, Skipper L. Larsen, der i 
Sommer har drevet Fiskeri under 
Island, afgik den 15. November til 
Skudesnæs ved Stavanger for derfra 
i Lighed med forrige Aar Vinteren 
igennem at gaa i Fragtfart med le
vende Torsk til Kristiania. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 15. Novbr. 1892. 
Medens Kullerfiskeriet desværre endnu 
lader vente paa sig, er Sildefiskeriet 
her for Kysten i disse Dage paa
begyndt. Vore Baade have:taget indtil 
50 Ol pr. Baad; dog have enkelte 
endog faaet saa godt som intet, saa 
ujævn har Udbyttet været. Fangsten, 
der er af fortrinlig Kvalitet, sælges 
pr. Akse i Omegnen og Byen. Prisen 
er 2 Kr. pr. 01. P. 

Fejø, d. 18. Novbr. 1892. I Slut
ningen af forrige Maaned- var Vod
fiskeriet temmelig godt, men siden har 
Vejret været stormfuldt og koldt, saa 
at Vodfiskerne kun enkelte N ætter 
har været ude. Derimod har Krog
fiskeriet efter rorsk siden 18. f. M. 



vll;lxe~ Wl'l$lø;n~~~de, men den ved
holdende sydøstli,ge Vind og Kulde 
har drevet Torsken til Søs paa mere 
dybt Vand. Det er ogsaa besværlig 
for Fiskerne at faa Agn. Krogtorsken, 
som fiskes. omkring Smaaøerne, sælges 
for det meste i Masnedsund og N y
købing F.; Prisen er 10-12 Øre 
pr. Pd.; men d(')r dør mange baade 
før og under Rejsen, disse kastes 
enten overbord eller maa sælges for 
hvad der kan faas; Dødsaarsagen er, 
at Krogen' kappes af, og Torsken be
holder den. 

Torskeruser kunne ikke benyttes, 
da de blive revne itu af Sælhunden 
eller anden Rovfisk. Sildefiskeriet 
mellem Smaaøer.ne har i E,fteraaret 
slet ikke lønnet sig. R. F. 

Frederikshavn, d. 21. Novbr. 1892. 
Have vi i de foregaaende Uger havt 
et efter Aarstiden for Fiskeriet gun
stigt Vejrlig, saa har det i den sidst 
forløbne Uge til Gengæld været saa 
uheldigt som ikke i lange Tider; stærke 
og vedholdende sydostlige Storme have 
fuldstændig hindret alt Fiskeri; d~ 
eneste Fi;skefartøj, der er indkommet 
nte.d Last, var 00 Kutter, der havde 
~vet Fiskeri N ord for Skagen U gen 
før, men ej havde kunnet komme op 
til Havnen paa Grund af Stormen, 
den havde ca. 90 Snese Rødspætter 
af god Kvalitet, vejende fra 17-18 
Pd. pr. Snes, der opnaaede en 1?-FIS 
a.f 2 Kr. 75 Øre til 3 Kr. pr. Snes. -
Paa Grund af den ringe Tilførsel .er 
det tyndet svært i Beholdningerne, og 
Prise~ ere ikke-lidet fOl:'liløJede, men 
heldigvis have Forholdene be.~~t sig 
~es, at de fleste sejl1J:lp.r~ Kut
teI'~ i H~s begave aig piia. Ravet. 
Tilførslen af Sild pr. Båad h8>l ogsaa 
været stanset i fiere Dage paa Grund 

af Stormen, først i Lørdags havde 
vi' atter Tilførsel; Prisen er steget 
betydeligt, der er betalt fra 2-4 Kr. 
pr. Td. Der er tilført c. 2000 Stkr. 
Hummer fra Norge eller Sverig pr. 
Dampskib, Prisen er c. 80 Øre pr. 
Pd. Den lB. ds. indkom Kutter 
"Leith" ,Skpr.W.Herbert af Grimsby, 
med c. 30000 Stkr. østers, indtagne 
paa Nordsøbankerne til "Vendsyssel 
Fiskeeksportforretning" . U dsalgspri-
sen er 12 Øre pr. Stk. KJ. 

K.ae Bugl, den 7. November 1892. 
Som Regel tager Aalerusefiskeriet sin 
Begyndelse i September Maaned, idet 
Aalen fra dette Tidspunkt til hen i 
Slutningen af November eller først 
i December forekommer her i Bugten, 
og i Aar synes Resultatet af dette 
Fiskeri atter at ville. konstatere, at 
det er gennem Aalefangsten, Fiskerne 
her paa Kysten skulle søge deres 
største Indtægt, thi uagtet den syd
østlige og østlige Vind, vi i den ~ere 
Tid have havt, just ikke bar v(er{'t 
gunstig for Aalefangsten her i Bugten, 
har Udbyttet f-Qr Flslitallet af Fi
skerne i Efteraaret dog været g.a.nske 
antageligt, og hvis Vejr1iget ikoke vil 
lægge Hindringer i V eje~, el' !ler 
Haab om, at Fiskeriet kan drives i 
nogen Tid endnu, saa at det endelige 
Resultat und.&r gu,nsti~e Forhold i 
Aa.r synes at ville blive meget til
fredsstif.lende. 

Prisen pr. Pd. af den her i Bugte.n 
fangedeAal har hidtil gel!m~m@a.ae~de 
været 50 å 60 øre. J. 



Kullerkurve, lJcrg. fur 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pl'. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 

fiskekroge -Fabriken 
- SlIJTIIledallIe i A al bOl' g 1883 'S 

VILH. HOLST's 
Ludwig Grun, 

78, Nen~1' Wall, Uamlmrs, 
modtager Sondillger til Forlu~ndlins 
Prompte Afrc~ning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

i Kø benkant 1883 
anbefaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, saB. vel j Staal, .TæTn 
som Messing, sa.mt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

Pile plantage og Kurvefabrik. 

Ellelyved Kolind St. København li.. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

l\l[ekaIlisk Fabrik 
af Næt, flættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Allsk:.ffelsell af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæ~siger8 Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end Cllln'er Konkurrencc. Ingen Bødninger i Nættelle. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ K ø s E R;7 

Beediget j;'hke anktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktiser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en .... te NætiQ.brik i Dan:rnark SOUl driv_ ved Dat:npkra.t't) 

leverer efter BesWling eller fra. I,ager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabl ik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og. 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomnldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Aaleku. ber. 
Smukke og solide Aalekuber, selvfiskende saa vel som til at sætte for Ruser 

prisbelønnede i KØbenhavn, Helsingør, Aalborg, Berlin og: Norrkoping, kunne faas ved 
Henvendelse til VIllumsen, Snekkersten. Bestillinger montages helst inde!1 Nytaar. 

Frantz ChristtreusBogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenha.vn K, 

tilbyder sig med Trykning af IJgeblade, Pieeer, Værker og Tids .. 
skrifter, Cirkulairer, ID.erkantile Tryksager og Lejligheds .. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. P088eU. - Trykt hOl Frante Ohristtreu. :K:øbenhavn. 



Nr. 48. 1. December. 1892. 

llI4:ed.l..ex:c..sbl.a.d..et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Notitger om det islandsk. Rødspætte
fiskeri. - lleretning om Hal,næs- og Jægeropri.-Fi
akerieme. - Fiskeriberetninger. - llekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St_ 
o. G.) er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

N oti tser om det islandske 
Rødspættefiskeri og de Resul

tater, det i Aar har givet. 
Af WiII. Lundbeck. 

Efter at alle de fra Frederikshavn 
til Island udgaaede Rødspættefiskere 
ere vendte hjem, og Rødspættefiske
riet under Island i Aar altsaa har 
vist sine Resultater, kan det maaske 
have nogen Interesse at faa et Over
blik over disse og i det hele se, hvor
ledes denne Sag stiller Den 
sidste KOlTespondanee, jeg sendte 
Bladet, var fra den 22. Juli og om
handlede "Prinsesse Marie"s Fiskeri 
til denne Dato j som det vil erindres, 
laa "Prinsessen" da paa 0nundarfjord 
og fiskede godt, i Løbet af tre Dage 
fiskedes c. 200 Snese stor og god 

Fisk, som nedpakkedes i Is og llled 
Dampbaaden "Orrik" gik til Eng
land, saaledes som tidligere her i 
Bladet omtalt. Det var opriJldelig 
~Ieningen, at "Prinsesse Marie" nu 
skulde gaa om og prøve Fiskeriet 
paa Nord- og Østlandet, men da Ud
byttet her paa Ønundarfjord var saa 
godt, forblev den her lige til den 27. 
A vgust og tiskede i denne rrid, fra 
den 25. Juli til den 27. Avgust, c. 
laOO Snese eller 250 Tdr. store Rød
spætter. Kutteren var derpaa paa 
rrorskefiskeri fra den 28. A vgust til 
den 17. September og fiskede ca. 100 
Snese Torsk, af hvilke a5 SJlese 
sattes i Dammen og førtes levende 
til Grimsby, hvor do solgtes meget 
fordelagtigt og indbragte 51 Lstr. 
Det øvrige Udbytte af Torsk saltedes 
til Laberdan. 

"Prinsesse Marie" har san.ledes 
drevet Rødsprottefiskeri paa N ord
landet fra den 5. Maj til den 27. 
A vgust og i denne Tid ialt tisket c. 
500 Tdr. I den omtalte Tid af godt 
halvfjerde Maaned har der ialt været 
57 Fiskedagej dette er jo, j Forhold 
til hvad man er vant til her hjemme, 
et meget stort Antal Fiskedage, ilien 



da Fiskeriet ved Islands Kyster ikke 
finder Sted paa aaben Kyst, men i 
Vige og Fjorde, vil Antallet af Fiske
dage sikkert altid blive stort, et h91-
digt Forhold, som jo vil bidrage meget 
til at gøre dette Fiskeri iudbringende. 
Af de 57 Fiskedage are 7 medgaaede 
til resultatløse Forsøg, de 2000 Sneses 
U dbytte fordelte paa de øvrige 50 
Fiskedage giver altsluL et Resultat 
af over 50 Snese pr. Dag, hvilket 
maa kaldes meget godt, og man maa 
derhos erindre, at det i de kommende 
Aar vil kunne blive endnu bedre, naar 
Tiden ikke behøver at spildes llled 
at fiske paa Steder, om hvilke man 
nu har hragt i Erfaring, at de kun 
ere daarligt egnede for Snurrevod det. 

IOversigtsform stiller "Prinsesse 
~1n.rie"s Fiskeri sig saaledes: 
Høfn Bugt.. 4 Fiskedage med. c. 200 Sno 
Ad.elvig Bugt. IB • 600 
Sugandafjord l 12 -
0nundarfjorrl 2;) • 1600 
Dyrefjord . .. 7 - 200 
Arnarfjord .. resustatløs. 
Patrixfjord .. resultatløs. 

Ialt 50 Fiskedage med (J. 2600 Sno 

"Prinsesse Marie" har i Løbet af 
Sommeren fisket paa følgende Vige 
og Fjorde: Høfll Bugt, Adeh'ig, Su
gandafjol'd, 0nundal'fjord, Dyrefjol'd, 
Arnarfjord og Patrixfjord; af de andre 
Kuttere er der prøvet paa mange 
for:skellige Steder hl. a. paa Fljatvlg, 
Hlødavig, Hestejrefjord, Havnefjord, 
Rødsandshugten, Boulungervig, Hune
fJord, 0fjord, NipsfJord, Bakkefjord, 
Siglufjord, Rødefjord og Midfjord. 
Der el' jo ved alle disse Forsøg ind
vundet en Mængde Erfaringer, som 
i de kommende Aur ville komme Fi
skeriet til Gode, lIlen paa den anden 
Side maa det fremhæves. at der 
trænges meget til ny Kost. 

De nordlige Vige Hlødavig, Fljat-
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vig, Høfn Bugt og Adelvig ligne hin
anden j de naturlige Forhold; Bunelen 
i dem er god fQr Snurrevoddet: og 
Fiskeriet gav godt Udbytte, der var 
ganske vist en Del Vegetation, llleu 
dog ikke særlig generende; tillige 
synes det, at Rødspætten kommor 
tidligere ind paa disse aabne Vige 
end paa de længere Fjorde; thi medens 
der først i Maj forgæves prøvedes paa 
flere Fjorde, gav Fiskeriet i de om
talte Bugter paa denne Tid godt U d
bytte. Adelvig er den hedste af disse 
Vige, der er størst Plads, og Bunden 
er god Sandbund med nogen V eg~
tation, Rødspætterne her vare store 
og af god Kvalitet. I Høfn Bugt 
vare Rødspætterne ikke nær saa store, 
paa flere Steder meget smaa, saaledes 
toges med "Prinsessen" et Træk ind 
mod Bunden af Bugten, i hvilket der 
kom over 100 Snese, men ue fleste 
maalte kun fra 7-10 Tom., hvorfor 
ue kastedes ud igen. Bunden i Høfn 
Bugt var mudret Slik med en Del 
Vegetation, paa mange Steder dog 
nogenlunde ren Sandbund. Paa Su
gundafjord blev der prøvet midt i 
.Tuli, Bunden var meget god, sort 
Saud, men der var næsten ingen Fisk, 
og Fisken var meget lille; at Bunden 
\'ar god Trækkebund er dog yærdt 
at lægge Mærke til, thi det er jo 
ikke umuligt eller vel endog sand
synligt, at der til andre Tider kan 
være Fisk her. .Jeg ser, at der i 
dette Blads Nr. 32 i en Beretning 
om Islandsfiskeriet ytres den For
modning, at Rødspætten i sidste Halv
del af Juli var trukken ud paa dy
bere Vand, og flere Iagttagelser kunne 
ogsaa tyde derpaa, sikkert konstateret 
er det dog ikke, men de Undersøgelser, 
som i Forbindelse lIled Fiskeriet 
drives deroppe, vil i de kommende 
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Aur jo ogsaa søge dette Spørgsmaal 
klaret. Paa Ønundarfjord er der 
prøvet i næsten hele Fjordens Længde 
af "Prinsesse Marie", "Prins V al- . 
demar" og "Nordvest" , og ]'iskeriet 
her gav udmærkede Resultater. I tre 
Uger i .Juli og Avgust fiskede "Pr.in
sessen" her 210 Tdr., og Fisken var 
meget stor og god. Bunden var blød 
Slik llled nogen Vegetation og en 
Del Sten; paa Grund af Stenene reves 
Voddet undertiden stærkt itu. Da 
Bunden var saa blød, gav man om
bord i "Nordvest" Voddets underste 
Lig en Beklædning af HalmsiIlIer, 
for at det ikke skulde skære sau 
stærkt i Bunden, og man mente at 
spore god Nytte af 'denne Forhold:;
regel. I det hele maa Ønundarfjord 
siges at egne sig godt for Brugen 
af Snurrevoddet, lUen da der kan 
træffes Steder med mange Sten, maa 
Kutterne være rigeligt forsynede llled 
Garn til at bøde Voddene med. Paa 
Dyrefjord har "Prinsesse Marie" 
prøvet mange Steder i hele Fjordens 
Længde, den egner sig paa Grund 
af den særdeles stærke Vegetatioll 
ikke for Snurrevoddet; saaledes havde 
"Prinsessen" f. Eks. efter tre Dages 
ihærdigt Arbejde kun fisket 60 Snese. 
Imidlertid er der ingen Tvivl om, at 
der er Fisk paa denne Fjord, og 
Fisken el' tilmed god og stor. Garn
fiskeri vil, som jeg i en tidligere 
Korrespondance har berørt, her sik
kert give gode Resultater, og det vil 
formodentlig blive prøvet til næste 
Aar. Om Arnarfjord- kan kortelig 
siges, at den aldeles ikke egner sig 
for Fiskeriet, den er meget dyb, og 
først inde ved Bunden skraaner den 
pludselig op. "Prinsesse Marie" for
søgte inde i Armen Borgarfjord, men 
der var na'sten ingen og kun smaa 

Rødspætter. Bunden var daarlig, 
meget blød Slik llled Sten, desuden 
forekom i Mængde en rød Kalkalge 
(Lithothamnion), hvad Fiskerne be
nævne "Koral", og i den gik Voddet 
i Hold og reves itu. "N ordvest" for
søgte inde i Armen DiYjalldis Vagur 
ligeledes uden Resultat, tilmed er der 
ikke god Holdebund for Ankeret, og 
den skal være slem med stærke Pjæld
kast og høj Sø. Behoerne her vare 
meget forundrede over at se Kut
terne, thi det er meget sj"ældent, at 
Skibe komme helt ind til Bunden af 
denne lange Pjord. Paa Patriksfjord 
forsøgte "Prinsesse Marie" i Midten 
af .Juli, Bunden var god, Sand og 
Slik uden synderlig Vegetation; men 
der var paa denJle Tid ingen Fisk; 
hvad ovenfor er -hømærket olU Su
gUlIdafjord gælder jo atter her. 

Paa Hestpjrefjord blev der forsøgt 
af "Nordvest" tidlig paa Aaret, og 
der var da ingen Fisk; den synes 
iøvrigt ikke god for Snurrevoddet, 
idet den før omtalte "KOl·'al" ogsaa 
fandtes i :Jfængde pau denne Fjord. 
Paa Havnefjord blev der ligeledes 
prøvet tidlig pau Aaret uden Resul
tat; Fisken var formodentlig ikke 
endnu komlllen ind. I Rødsands
bugten blev Bunden funden god Sand
hund, men Rødspætterne vare faa 
og smaa. Paa 0fjord er der fisket 
paa Here Steder; Bunden var god, 
men Fiskeriet gav kun ringe Udbytte. 
Paa Nips(jord gav Fiskeriet derimod 
meget godt Udbytte, og Bunden var 
god. Denne ]'jord hører til dem, ' 
der egne sig særdeles godt for Snurre
voddet. Ogsaa paa Bakkefjord vare 
Forholdene heldige, Bunden god og 
Fisken stor; men desværre generede 
engelske Trawldampere her Fiskeriet, 
som omtalt i en Korrespondance i 



Bladets Nr. 45, saa Kutterne bleve 
nødsagede til at forlade denne Plads. 
Paa Siglufjord, Rødefjord og Mid· 
fjord gav Fiskeriet kun ringe Re· 
sultat. 

Rødspættens Næringsbetingelser 
synes at være temmelig ens paa alle 
Fjordene; dens Hovednæring bestaur 
af Skaldyr, navnlig forskellige Mus· 
Unger, hvilket jo sikkert ogsaa er 
den Næring, hvoraf der er mest for 
Haandeu; ,'ed Siden heraf fandtes 
ogsaa i 1\fa\'eindholdet Sandorme, 
Tobisfiske og flere andre Former, 
men Muslingerne vare altid til Stede 
j størst Mængde. Forplantningen 
falder tidlig om Foraaret, vel i Marts 
og April, i lwert Fald inden Maj, 
altsaa, hvad der er af stor Betydning, 
inden Fiskeriet efter dem begynder, 
de tages altsaa ikke j Forplantnings
tiden. Forplantningen finder sikkert 
Sted paa dybere Vand. Den Stør
relse, ved hvilken Rødspætterne blive 
kønsmodne, synes at ligge ved Olll

kring 10-11 Tom.; dette er lige
ledes af Betydning, thi da de ikke 
tages under 12 Tom., blive de umodne 
altsaa ikke fiskede, Xaar disse to 
Betingelser, at de ikke fanges i For
plantningstiden, og at de umodne 
ikke tages, opfyldes, saa er' der 
ingen Grund til at tro, at Fiskebe
standen paa Grund af dette Fiskeri 
vil tage af. 

Naar Rødspættefiskeriet ved Island 
allerede i Aar, da det dog væsentlig 
har havt Karakter af et Forsøg, har 
kunnet give saa gode Resultater, som 
Tilfældet er, saa synes det sikkert, 
at dette Fiskeri vil kunne blive en 
vigtig Indtægtskilde; det lllaa her 
ogsaa erindres, at Sommeren i Aar 
sikkert ikke har været særlig heldig 
for Fiskeriet paa Grund af den lang-
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varige Kulde og det sene Foraar. 
:Maj :Maaned var meget kold, den 
meste Tid med Temperatur omkring 
Frysepunktet, den 9. var Tempera
turen endog nede paa -+- 6 o C. Juni 
var ligeledes særdeles kold, og endnu 
de første Dage i Juli havde vi ofte 
i Høfu. Bugt Temperatur ved Fryse
punktet med Snestorm. Sommeren 
har saaledes været ganske uahnin
delig kold, først i Avgust Maaned 
i udtraadte normal Varme; dette har 
sikkert hayt sin Indflydelse paa' Fi
skeriet i uheldig Retning, og en var
mere Sommer tør forventes at give 
bedre Fiskeri. De gjorte Forsøg med 
Forsendelse af fersk, ispakket Fisk 
til' England ere jo ligeledes faldne 
heldigt ud, i hvert Fald har det vist 
sig, at Fisken kan holde sig godt, 
og sikkert vil det kunne betale sig i 
den Hensigt at faa en fast Damp
skibsforbindelse i Gang mellem Eng
land og Island'; de daarlige Priser 
paa den salte Fisk, som i Aar have 
hersket paa det hollandske :L\'1arked, 
og som meget have trykket Fore
tagendet, ville da blive uden Betyd
ning, da denne ~faade at bekandle 
og afhænde Fisken paa da helt eller 
for største Delen vil kunne opgives. 

Efter alt hvad man kan dømme, 
er der saaledes i Aar konstateret: 
at der paa de fleste islandske Fjorde 
og Vige er rigelig Fisk af god K va
litet, at en Del af Lokaliteterne egne 
sig godt for Brugen af Snurrevoddet, 
medens Garnfiskeri vil kunne give 
godt Udbytte paa andre Steder, at 
Fisken nedpakket i Is kan holde sig 
godt til England, og dermed at Etab
leringen af en fast Dampskibsforbin
delse kan betale sig. 

Til næste Aar vil Fiskeriet deroppe 
sandsynligvis blive drevet med endnu 



større Kraft, og saa vidt man kan 
skønne, kan det udtales, at Anstræn
gelserne sikkert ville blive lønnede. 
Selviølgelig løbes d"I' nogen Risiko, 
men det er jo Tilfældet ved ethvert 
nyt Foretagende, og forhaabentlig vil 
det ikke afskrække de driftige Mænd, 
der have sat Foretagendet i Gang, 
fra· med Kraft at føre det videre. 
Et for Landet saa vigtigt økonomisk 
Foretagende vil sikkert ogsaa til 
enhver Tid kunne g;øre Regning paa 
Statens Velvilje. 

Beretning 
om Halsnæs- og Jægerspris-Fiskerierne, be
regnet fra 1. Novbr. 1891 til i. Novbr. 189Z. 

Af C. Brammer. 
(Fortsættelse.) 

IL Jægerspris Fiskerierne. 
A. Kulhus Fiskerleje. 

Antallet af l<'iskere, der drive Fi
skeriet, er i alt 50 Mand, af disse 
som Hovederhverv 80 Mand, som Bi
erhverv 20 Mand. 

467 

Af disse Fiskere lIave 24 deltaget 
i Sildefiskeriet, 40 i Tunge- og Rød
spættefiskeriet, 15 i Torskefiskeriet, 
8 i Marsvinefangst, 7 i Rejefangst, 

I Aarets Løb er anskaffet en ny 
større Dæksbaad og nogle mindre 
aabne Sejlbaade og Joller (maaske 
i Haab om at faa bygget en lille 
Baadehavn), saaledes at der nu fore
findes følgende Fartøjer: 7 Dæks
baade il, 1500 Kr. 10500 Kr., 7 
mindre Sejlbaade iL 250 Kr. 1750 
Kr., 5 mindre Sejlbaade iL 150 Kr. 
= 750 Kr., 2 Damjoller il, 150 Kr. 

300 Kr., 20 Joller (Robaade) il, 

125 Kr. 2500 Kr., ialt en samlet 
Værdi af 15800 Kl', 
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I det hele taget henregne(Fiske
riet fra dette Fiskerleje som under 
et Middelaar, naar undtages Aale
fiskeriet ved Voddragning og Krog
sætte med levende Agn, men ingen
lunde i Ruserne, der Aar for· Aar 
blive ringere. Her, som alle Vegne, 
klages der over, at Aalen nu falder 
saa smaa, saaledes at der som Regel 
gaar 4-5 Stkr. til 1 Pd.) med~ns 

Aalen forhen holdt 1-2 Pd. pr. Stk., 
hvorefter selvfølgelig Prisen retter sig. 



Ihvorvel alle U ndermaalere, g: und er 
12 Tommer, kastes ud igen, synes 
desuagtet dette 1\Iinimumsmual for 
kort, hvorfor 18 Tommer formentlig 
burde sættes som mindste Maal, hvis 
lllan skal vente større og bedre Aal 
i Fremtiden. Efter den lVIasse Smaa
aal paa 12 Tommer, der kan tages 
med Vod, at dømme, maa man au
tage, at Antallet ikke synderlig er 
aftaget i Fjorden, men at Voksetiden 
derimod er for kort, at de smaa unge 
Aal altsaa kun skulde fredes noget 
længere for at blive gode og tje.llige 
til Føde. 

4{)8 

Der har været udsat 8 Marsvin
garn fra Alholm til Jægerspris paa 
Vestsiden uf Horus Herred lige fra 
sidst i Marts til ind i Maj Maaned, 
lllen desuagtet er der kun fanget 115 
Marsvin, af hvis Spæk er afsmæItet 
10 Tdr. Tran, og l Stør, hvad er 
aItfor simpelt et Udbytte i saa mange 
kostbare Garn og i saa lang Tid, 
især naar man tager i Betragtning, 
at der straks efter Isens Udgang af 
Fjorden viste sig en stor Mængde 
Marsvin at indkomme paa Fjorden, 
lUen at de flygtede ud i Kattegat 
igen, da "Absalon" som sædvanlig 
under Skydeøvelserne om Foraaret 
lagde sig i netop dette Farvand og 
forulempede Marsvinnskerne i højeste 
Grad, hvilket selvfølgelig især er føle
ligt for dem, som leve saa godt som 
udelukkende af Marsvinfangsten. Man 
vilde derfor være Marineministeren 
yderst forbunden og taknemlig, hvis 
Skydeøvelserne enten maa blive for
lagte tH andre Farvande eller udsatte 
til Maj Maaned, hvad virkeligt er et 
billigt Ønske, naar man ser hen til 
det store Tab - omtrent et Par 
Tusinde Kroner aarlig - Marsvin
nskerne lide, thi under de nuværende 

Forhold ere Indtægterne næppe til
strækkelige til nt dæklm Omkostnin
gerne. 

Lige saa bekymrede og utilfredse 
Fiskerne ere over foran omtalte For
ulempelser, saa glade og talmemlige 
ere de m'er at have erholdt en Gave 
af Indenrigsministeren paa 500 Kl'. 
til deres Baadebros Istandsættelse, 
efter at Isdrift havde ødelagt en Del 
deraf i Fjor Vinter. Hertil kommer 
eJld ydermere Hanbet om ogsaa - i 
Lighed med andre Fiskerlejer - at 
faa bevilget et rentefrit Lau,n til 
Fuldførelsen af deres eventuelle Ha m, 
saaledes at de store Dæksbaade, som 
hidtil maa ligge for Anker ude paa 
Reden, kunne lægge til ved Molerne 
og i Læ for alle Vinde. H vis dette 
lykkes, vil Fiskeriet ved Kulhuset 
tage et større Opsving, end det for 
Tiden er Tilfældet, og desuden være 
et stort Gode baade for Fiskere og 
Landmænd i den yderste Del af 
Horns Herred, hvor man har 2-3 
Mil til nærmeste Banegaard, thi naar 
Molen bliver ført ud til Dybet j 

Kulhusrenden, vil Isefjords-Damperen 
kunne lægge til paa sin Fart igennem 
Renden imellem Nykøbing og Frede
rikssund. Gerløv-Draaby Sogneraad 
har med stor Beredvillighed og Vel
vilje imødekommet Fiskernes Andra
gende ved at pnatage sig Garanti 
med 1/3 og Frederiksborg Allltsraad 
forhaabentlig ligeledes for 2/3 i Lighed 
hvad sket er for Havneanlæg ved 
andre Fiskerlejer i Amtet, for paa 
denne Maade at ophjælpe Fiskerierne, 
Paa disse Betingelser næres ogsaa 
Haab om et Regeringen og Rigsdagen 
bevilger det ansøgte rentefri Laun. 

(Sluttes.) 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 28. Novbr. 1892. 
Vejdiget har i den sidst forløbne 
Uge saa godt som hele Tiden været 
gunstigt for Fiskeriet, saa at Fiskerne' 
uhindret have kunnet forrettet deres 
Gerning paa Havet. Udbyttet har 
været forholdsvis ringe saavel af Rød
spætter som af Tunger. Ca. 10 Kut
tere have drevet Fiskeri omkring 
Trindelens Fyrskib og have havt et 
Udbytte af op til 100 Snese Rødsp. 
og 200 Pd. Tunger pr. Kutt.er, enkelte 
lidt. mere, de fleste mindre; Rødsp. 
have vejet fra 15-20 Pd. Snesen 
og ere betalte med ca. 2 Kr. pr. 
Snes, Tungerne have opnaaet en Pris 
af fra 60-70 Øre pr. Snes. Fra 
forskellige andre FangstpladRer i 
Kattegat ere Kutterne indkomne med 
Rødspætter vejende fra 12-13 Pd. 
pr. Snes, betalte med fra 1 Kr. 35 
Øre til 1 Kr. 50 Øre Snesen. Fra 
Farvandet omkring Anholt indkom 
2 Kuttere i Slutningen af Ugen inde
havende ca. 200 Snese Røosp. hver, 
Fisk vejende ca. 20 Pd. Snesen, men 
af en saa daarlig udmagret Kvalitet 
som ikke længe er set her; de op
naaede da ogsaa kun en Pris af 1 
Kr. pr. Snes. De fleste Fiskere fra 
Skagen, som drive Kutterfiskeri her
fra, have nu opgivet Fiskeriet for i 
Aar og lagt Fartøjerne j Vinter
kvarter; om Vinteren drive de da 
Kystfiskeri med Smaabaade fra selve 
Skagen; Udbyttet heraf har foreløbig 
ikke været særligt betydeligt, derimod 
have vore egne ,Jolle-Fiskere havt 
godt Udbytte af Kuller i den sidste 
Tid, Kvaliteten (>r vel lille, de have 
opnaaet en Pris af fra 60-75 Øre 
pr. Snes. En Del Pighvar er ind-

bragt og ere betalte med fra 40-
45 Øre pr. Pd. for store, 15-20 
Øre for smaa. Tilførslen af ferske 
Sild fra Sverrig pr. Dæksbaad har 
været kolossal, ja yi have havt saa 
stor en Tilførsel, at Sildeeksportørerne 
ej have kunnet modtage alt, had 
der kom, saaledes at enkelte Baade . 
have maattet vende hjem for at af
hænde deres Last til Gødnlngsfabri
kerne. Der er j U gens Løb tilført 
ea. 800000 Pd. Sild pr. Dæksbaad 
foruden en Del pr. Dampskib. Af
hændelsen af saa store Kvantiteter 
har voldet sine Vanskeligheder, særlig 
da Markedet i Tyskland er fuldstændig 
overfyldt ved Tilførslen til østersø
havnene. Prisen har været fra 1-
2 Kr. pr. 'rønde. Der er tilført ca. 
2000 Stkr. Hummer pr. Dæksbaad 
og noget mere pr. Dampskib. Prisen 
er i Stigning. del' betales for Tiden 
fra 85-90 Øre pr. Pd. Kl. 

Harboøre, den 26. Novbr. 1892. 
Det fortrinlige Sildefiskeri, der tog 
sin Begyndelse i forrige Uge, har ved
varet ind i denne Uge og har været 
saa ualmindeligt righoldigt som saare 
sjælden før. ]'01' Fjaltring er der 
især taget store Fangster. Det al
mindelige har været 80-100 Ol pr. 
Baad, ja en enkelt Baad har endog 
havt 150 Ol. Afsætningen har selv
følgelig voldt ikke ringe Vanskelighed, 
og Prisen dalede til 1 Kr., ja endog 
til 75 Øre pr. Ol. 

I Løbet af den sidste Uges Tid 
har lllan brugt Torskekrogene og taget 
indtil 60 Stkr. pl'. Baad. En Baad 
fra Fjaltring, der var ca. 3 Mile fra 
I,and, har fisket nogle Snese Kuller, 
saa man nu med Rette kan haabe, 
a,t Kullerfiskeriet endelig vil kunne 
begynde, llaar der indtræffer Østen-
vind. P. 



Kullerkurve, herg. for 
100 Pd. Fisk med Is il 
70 Kr. 1)]'. 100 Stkr., 
haves atter paa Lager. 
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Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t"isk og Hunlmer. 

Gatechn samt Garbo1inaU1D, 

VILH. HOLSTs 
Ludwig Griin, 

78. lieRer Wall, Bambus, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte A.fregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværk mod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa forlangende. 

Pilepiantage og Kurvefabrik. Ad. Goecker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 6. Ellely ved Kolind St. 

Altona Fiskea uction. 
Johann CoJlrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

M:eka:n..isk Fabrik 
af Næt, 8ættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Ansk=offelsen af nyeste mel,aniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat elin de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fa.brikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
:a::_ KØSER;, 

Beediget J;"lskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxkt:Sser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te Nætf"abrik i Da"unark "OlU driv"," ved DalUpkzoa.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejer user, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
økrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
øange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Rodigeret af cand. mag. B. POBllelt. - Trykt hOB Frant~ Chmttreu. ~benhavn. 
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:!.4:e~eJ::J:LSb~a.d..et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/S Sides Brede j for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

. Indhold: Drivvodsfiskeriet ktr. a.ndre Fiskerier. 
- Beretning om Hall.lnæ8~ og Jægersprie .. Fiskerienle. 
Bestyrels •• raadsvalgene i Københa.vn. -Mindre Med
delelse. - Fisk.riberetninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Flskerlforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabellt fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Aunæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Drivvodsfiskeriet kontra 
andre Fiskerier. 

Af Niels Olsen, Holbæk. 

I min forrige Artikel udtalte jeg 
en, som det forekommer mig, ikke 
ubegrundet Tvivl om, at Drivvods
fiskeriet havde vundet Terræn i danske 
Fiskevande, om vi den Gang havde 
havt en Fiskerilov som den nuværende. 

Jeg er klar over, at mange ere 
af den Mening, at samme Redskab 
ogsaa helst maatte være bleven borte, 
da det jo almindeligt tillægges alle 
mulige uheldige og ødelæggende Egen
skaber. Jeg tror imidlertid, at det 
meget vanskeligt kan bevises, at Driv
voddene i nogen væsentlig Grad have 
ødelagt Fiskeriet i de danske Fiske
vande. 

J eg udtalte i 1889 i "Fiskeri-

tidende": "den væsentligste Ulempe 
ved Drivvodsfiskeriet er den, at det 
lægger Hindringer for Udøvelsen af 
andre Fiskerier, men da disse andre 
Fiskerier ers betydningsløse ved Siden 
af Vodfiskeri et, saa mener jeg, at 
det er uretfærdigt, at sidstnævnte 
Fiskeri af den Grund skal forbydes." 

Det er dog saa ganske naturligt, 
synes mig, at vi til enhver Tid giver 
det Fiskeri Fortrinet, som giver bedst 
Udbytte, forudsat naturligvis at 
samme Fiskeri ikke i særlig høj 
Grad ;-irker ødelæggende paa Fiske
bestanden. 

I Slutningen af Firserne var Vod
fiskeriet ubestrideligt Fjordens bedste 
Fiskeri sammenlignet med de Fiske
rier, som det kom til at virke hæm
mende paa. 

Dette Forhold er imidlertid i de 
siden da forløbne Aar en hel Del 
forandret og vil efter al Sandsynlighed 
end mere forandres. Vodfiskeriet har 
de to sidste Aar ikke givet noget be
tydeligt direkte, men derimod et tem
meligt stort indirekte Udbytte, nemlig 
derved at man i Drivvoddene har 
fanget de Kutlinger, som ere benyt
tede til Madding paa Aalekrogene. 
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Det el' endogsaa tvivlsomt, om det 
Udbytte, som el' indvundet vNI Fangst 
af Aal i Drivvod, kan opveje de 
Ulemper, som samme Fiskpredskab 
lægger for Brug af antlre Redskaber, 
og skal det vedblivende gaa ned ad 
Bakke med Vodfiskeriet, saa kommer 
snart den Tid, hvor det ikke mere 
el' tvivlsomt, altsaa hvor Forholdet 
bliver omvendt, hvor andre Fiskerier, 
som for Tiden hæmmes af Vodfiske
riet, vil kunne give større Udbytte 
end sidstnævnte Fiskeri, forudsat at 
de uhindrede kunne drives uden stadig 
at løbe den Risiko maaske at faa 
Redskaberne ødelagte afDrivvoddene. 

Forandres Forholdet saa vidt, da 
har Vodfiskeriet overlevet sig selv, 
og jeg vilde ikke have mindste Be
tænkelighed ved at være Illed til at 
nedlægge samIlle Fiskeri, forudsat at 
vi ikke ogsaa llHI,atte tage Hensyn 
til det indirekte Udbytte, som Vod
dene give. Det lIlaa vi imidlertid nød
vendigvis gøre, saalænge Aalekroge
fiskeriet giver noget hetydeligt Ud
bytte og A gu i tilstrækkPlig Mængde 
og af god Kvalitet ikke kan skaffes 
paa anden l\'faade. 

Her paa Isefjorden har Kutlingen 
hidtil optraadt i Mængde paa mindre 
hestemte Strækninger fra Aar til Aar, 
og Forholdet kan muligvis ordnes paa 
den l\faade, at, Vodfiskeri et ikke til
lodes uden for visse nærmere begræn
sede Strækninger. Kutlingen kan 
mulig skifte Opholdssted! Nuvel, saa 
prøver vi os frem og flytter Grænsen, 
det kunne vi, forudsat vi have en 
nem bevægelig I~ovgivningsmaade. 

Jeg havde i 1889 den Opfattelse, 
at Forholdet mellem V odfiske!'i og 
andre Fiskerier lod sig ordne paa 

. en saudan Mande, at det ene ikke i 
synderlig Grad behøvede at genere 

det tmtlet. Jeg troede, at man fra 
begge Sider vilde gaa hensynsfuldt 
frem, for saa lidt som muligt at 
hæmme hinandens Fiskeri. Af Er
fal'in~ er jeg blevet klogere. Der er 
og vil fremdeles mellem Vod fiskerne 
være l!'olk, som drive Fiskeriet paa 
en uforsvarlig hensynsløs ~faade, som 
om de hare havde den Opgave at 
ødelægge Illest muligt. Paa den anden 
Side er der ogsaa Folk, som gøre alt 
muligt for at hæmme Voafiskeriet. 
Bitterheden er gensidig. 

Hvor ligger da Skylden? 
.J eg tror, at om det hare var 

Fjordens egne Fiskere, som dreve Fi
skeri her, saa lod alt sig ordne paa 
tilfredsstillende }\Iaade, den ene vilde 
ikke ødelægge for den andE'n. Vi have 
i saa Henseende de daglige Erfaringer 
lige for Haanden. Naar Fjordens 
E'gne Fiskere ene drive Fiskeri her, 
saa er det yderst sjældent, at noget 
Stykke Fiskeredskab ødelægges, men 
aldrig saa snart ligger her fremmede 
Baade, før her lyder Klage paa Klage, 
og disse ere aldeles ikke ugrundede. 

Ere de -fremmede Fiskf're da i Al
mindelighed mindre hensynsfulde end 
Fjordens egne Fiskere? Af den 
Maade, hvorpaa en Del af disse 
drive Fiskeliet, kan man gerne faa 
det Indtryk, at' det forholder sig saa
ledes. Vi skulle imidlertid være var
somme og ikke uden videre beskylde 
dem for Hensynsløshed, der turde 
"ære undskyldende Grunde. 

Df'n ~Iaade, hvorpaa Fjordens egne 
Fiskere behandler disse fremmede, 
maa nødvendigvis avle Bitterhed eller 
maaskE' rettere Skyhed hos disse. De 
ved; at de ere ilde sete og komme 
derfor helst uhemærkede om Aftenen 
og forsvindE' igen inden Daglyset næste 
Morgen trænger frem; roen paa den 
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Vis kan de selvfølgelig ikke, selvom 
de ere nok saa hensynsfulde, undgaa 
at ødelægge de udsatte Fiskered
skaber. Saa skulle vi ogsail hush 
paa, at de aldeles ikke have Inter
esser sammen med Fjordens egne Fi
skere. De have bare deres Vod
fiskeri og for at fremme det, ere de 
naturligvis tilbøjelige til at skyde alle 
andre Hensyn til Side. 

Med Fjordens Fiskere er det noget 
andet. De ere ikke alene Vodfiskere, 
merl dri\'e ogsaa andre }I'iskerier og 
have derved Interesser sammen med 
de af Fjordens Fiskere, som ikke 
drive Vodfiskeri. De ville selv nødig 
have ødelagt deres udsatte Redskaber, 
men dette gør, at de ogsaa blive mere 
omhyggelige over for andre Fiskeres 
Redskaber. De søge samme Havn 
som Fjordens øvrige Fiskere, og leve 
daglig sammen med disse, og de ved, 
naar de om Aftenen tage ud med 
deres Vod, hvor der staar andre 
Fiskeredskaber og undgaar disse. 
Man "il muligt heraf forstaa, at del' 
nødvendigvis maa blive stor Forskel. 

(Sluttes.) 

Beretning 
om Halsnæs- og Jægerspris-Fiskerierne, be
regnet fra 1. Novbr. 1891 tilt Novbr. 1892. 

Af C. Brammer. 
(Slutlling.) 

B: Nedel'draaby Fiskerleje. 
Antal af Fiskere, der drive Fiske

riet, iaIt 39 Mand, deraf som Hoved
erhverv 24 og som Bierhverv 15. 

Af disse ll'iskere have 20 deltaget 
i Sildefiskeriet, 6 i Flynderfiskeriet, 
22 i Aalefiskeriet, 14 i Torskefiske
riet, 12 i Rejefangst. 

AnbJ og Værdi af Fartøjer stillefr 

sig saaledes: Større Sejlhaade til 
Værdi 9000 Kr., mindre Sejl- og Ro
baade 5000 Kr., Fiskeredskaber 6000 
Kr., iaIt en samlet Værdi af 20000 Kr. 

Efter de Oplysninger, lilan har med
delt mig om det sidste Aars Udbytte 
af :b'iskeriet, og som ere indførte i 
den af mig førte J ournal til Fiskeri
inspektionen, kali anføres følgende: 

o-> i C;:l 
::::::o CD w te CD C;:l 
H>- Ol CD -::! -::! o:. 
-::! Ol o Ol W Ol 

~i 
:-;1 I ~ :-; 

Ihvorvel Fiskerne her leve ude
lukkende af Fjordfiskeri, er dette 
dog ikke saa ganske ubetydeligt og 
ernærer, omend tarveligt, desuagtet 
en halv Snes Familier bestaaende 
af omtrent et halvt hundrede Indi
vider. lIheldigvis slog saavol Silde
som Rejefiskeriet fejl i det sidste 
Aar, hyorimod Aale- og Flynder
fiskeriet faldt ret heldigt ud. Imod 
Sædvane viste der sig yderst faa Sild 
og Rejer i Sommer paa Fjorden, hvor
imod Flynder - især Skrubber -
vare baade store og gode bel' inde 
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paa Grundene i N ederdraahy Bred
ning, hvor der forefindes Græsbu'1d 
med rigelige Fødeæmller. Skrubberne 
vejede fra 1/2 til 11/2 Pd. pr. Stk. og 
betaltes med imellem 10 og 25 Øre 
pr. Stk. eller imellem 10 og 15 pl'. 
Pd. efter Størrelsen, selvfølgelig var 
de største i højst Pris. Flynder af
sattes paa Jægerspris og Omegn af 
Fiskerne selv, Aal og Rejer forsendes 
pr. Bane til Hovedstaden. Aal tages 
baade llled Slæbevod, Ruser og Kroge, 
samt om Vinteren saavelsom i Bleg 
ved Stangning. Selvfølgelig tages de 
største og bedste Aal paa Kroge med 
levende Agn, som først tages llled 
Vod, mest Aalekvabher og "Smørt
linge" , som Fiskerne kalde dem; der
imod falder Aal altfor Slllatl j Vod 
og Stangredskaher, ligesom foran be
mærket for Kulhusfiskel'lle. Ikke 
desto mindre kunde Aalefiskel'iet 
endnu ret godt lønne sig for Fjord
fiskerne, men de maa søge den langt 
fra Hjemmet rundt omkring i Holhæk
fjorden og Isefjorden naar og hvor 
Frednings-Vedtægter ikke ere bevil
gede af Indenrigsministeriet. 

N ederdraaby Fiskere føle dybt 
Savnet af en Vej til og en 'rørreplads 
ved Stranden. For at kunne udøve 
deres farefulde og besværlige Industri 
maa de i dyre DOlllme hetale Ejeren 
af Jorden for en Sti til 'at gaa og 
trille med en Bør paa samt en Tørre
plads til deres G~lrn ved Stranden, 
og end ikke dette ere de sikre paa 
for bestandig, lllen risikere en skønne 
Dag enten at blive affordret højere 
Betaling eller rent ud afviste og for
hindrede i at drive Fiskeri. Under 
disse Omstændigheder og i Henhold 
til "Lov om Fiskeriet i Danmark" 
§§ 5 og 6 andrage Fiskerne nu om 
at faa en Vej til og Tørreplads ved 

Stranden udlagt, da det bevislig er 
"i den Grad fornødent, at det almene 
Vel maa siges· at fordre et sligt An
læg", ligesaa "for at der gennem 
Fiskerinæringen kan indvindes for 
Landet og de fiskeridrivende et saa 
stort og lønnende Udbytte som 
muligt". 

Bestyrelsesraadsvalgene i 
København. 

Vi ha ve modtaget følgende: 
"Ved det forestaa~nde Valg a.f 2 

]I,.[ edlemlIler til Bestyrelsesraadet i 
"Dansk Fiskeriforening" for Køben
havns Byer det Ønske bleven frem
sat af flere Fiskere og dets Beret
tigelse indrømmet af andre ikke Fag
folk at i det mindste en Fisker ved 
Valget i Aar kunde blive sat ind i 
det nævnte Bestyrelsesraad, for at 
Fiskerne fra Pladsen kunne faa en 
Talsmand for deres faglige Interesser, 
ligesom man har forment derved at 
være i fuld Overensstemmelse med 
"Dansk Fiskeriforening"s Formaal at 
lede dennes Virksomhed paa faglig 
JYfaade. 

N aa!' vi forudsætte, at Fagfolk hedst 
forsvare deres eget Fags Interesser, 
saa forudsætte vi ganske vist ikke 
for meget, og idet Bestyrelsesraadet 
samles med Bestyrelsen for '"Dansk 
:E'iskerifurening" en Gang om Aaret, 
kan Vedkommende jo . der møde og 
bringe saadanne Sager frem, som have 
Inseresse for hans Standsfæller og 
atter bringe Resultatet fra Mødet ud 
iblandt samme. 

Idet vi pau vor Forenings Vegne 
fuldt ud anerkende de afgaaende Re
præsentanters Virksomhed og Arbejde 



i "Dansk Fiskeriforening"s Bestyrel
sesraad, f01'eslaa'i' "Fiskerforeningen 
for København 0i! Omegn il stemme
berettigede .Jle(llemmer her ~: Byen 
at sfe1nme paa Fiske?' og Skipper 
P. Larsen som den ene Repræsentant 
for Københavns By. 

Fiskerforeningen for København 
og Omegn. 

A. N. leander, Fr. W. Fiedier, 
Formand. Bogfører. 

Mindre Meddelelser. 

Dansk Damptrawlings -Aktiesel
skab "Dan" holdt j Lørdags en ekstra
ordinær Generalforsamling, som blev 
ledet af Overretssagfører Carl.Ll1eyer. 
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Formanden fot· Bestyrelsen, Gros
serer Adolph Carl, fremsatte Forslag 
om at udvide Aktiekapitalen til 
250000 Kr. og at optage et Laan 
hos Statskassen mod Pant i Sel
skabets Skibe, Bestyrelsen havde 
ønsket at afvente Resultatet af- Fre
derikshamernes Fiskeri under Island, 
Man havde derefter konfereret med 
dem. ::Fiskeriet i Nordsøen var nemlig 
taget meget af og var altid usikkert. 
En Fiskekutter kunde give et Tab 
af 50 I .. s tr. , en anden maaske 100 
Lstr. Selskabets to Skibe havde i 
indeværende Aar fisket for 51000 
Kr. imod" 70000 Kr. Aaret forud. 
løvrigt havde den sidste Del af Aaret 
været heldigere -end den første, saa 
at der er Udsigt til, at der ikke 
vilde blive Underskud. Vnder Island 
var der godt Fiskeri, men]i'orbin
delsen med Markedet var vanskelig 
og mangelfuld. Bestyrelsen havde nu 
sluttet Kontrakt med Frederikshav
nerne om at fiske i Fællesskab med 

dem, saaledes at Selskabet stillede 2, 
Frederikshavn 5 Skibe. Selskabet 
vilde sende en ny Damper op for at 
hente Fangsten og skulde kun ha.ve 
en rimelig Avance. Under Sæsonen 
skulde den hente Fisk, ellers trawle. 
Det var vistnok den bedste 1\faade, 
hvorpaa man kunde drage Nytte af 
Fiskeriet. 

En Aktionær ønskede at vide, 
hvilket Resultat Frederikshavnerne 
havde hav t under Island. 

Kaptajn Dt'echsel, Regeringens Fi
skerikonsulent, oplyste, at der vilde 
komme Meddelelse derom i Fiskeri
beretningen. Frederikshavnerne havde 
fisket godt, men Udbyttet havde været 
mindre, fordi Forbindelsen med Mar
kederne hanle været mangelfuld. 

FM'mumlen oplyste paa given An
ledning, at Forholdet til Frederiks
ha.vn var det bedst mulige, og at 
Samarbejdet var foreslaaet ordnet 
paa den smukkeste ~Iaade. 

Kaptajn Drechsel oplyste, at der 
under Isbnd var Fiskegrunde nok 
og rigeligt af Fisk. 

Formanden oplyste, at Kaptajn 
Sølling paa Regeringens Bekostning 
havde undersøgt Forholdene og Olll

talt disse som lovende. 
Kaptajn D1'echselmeddelte, at hvis 

Selskabet fik Regeringsunderstøttelse, 
vilde han ikke kunne modtage Tan
tieme. 

Bestyrelsen fik derefter med 828 
St. den forlangte Bemyndigelse til \ 
at udvide Aktiekapitalen og optage 
et Laan. Da dette Stemmetal imid
lertid var for lille 1016 kræves -
vil der blive afholdt en ny General
forsamling Mandag den 12. ds. KI. 61/ S' 

(Dag. Nyh.) 



Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet fra Esbjærg Havn. I For
:tarsfiskeriet fra Esbjærg Ham have 
laIt :leltaget 5f) indenlandske Sejl
fartøJ Ol', unegtig 88!V /2 Registerton::;, 
med 192 Mands Besætning. indkolllne 
781 Gange med en saml;)t Drægtig
hed af 114a9 TOlls og en Bestu millO' 
af 2:332608 Pd. Fisk (1555 Tons) 
til Værdi 914a7 Kr. (mod 49151 Kr. 
i 1891)*), hvoraf 24570 Kr. falde 
paa 17 Fiskerfartøjer hjelllll1elwrend(~ 
i Esbjærg (mod 2:3,530 Kr. i 1891), 
disses Fangster bestod af 402357 Pd. 
Kuller, 08;360 Pd. Torsk og 100000 

Pd. Rødspætter, iaIt 560717 Pd. Fisk. 
l\fiddelpris var for Kuller 41.1, Øre 
for Torsk 4 Øre og for RødslJa"ttt,; 
33

/ l Øre pr. Pd. Af O\'enstaaende 
Udbytte for Eshjærg J!'artøjernes Ved
kommende er i Januar Maaned ind
fanget for 2038 Kr. og; af de i Juni 
1laa-ned indfangede Kuller 00' Torsk , ~ 
er tor 4200 Kr. bragt i Handelen 
SOlll saltet og tørret Fisk. 1825193 
Pd. Rødspætter ere førte til det 
engelske Marked, 46698 Pd. Rød
spætter, ca. 4UOOOO Pd. Kuller og 
ca. 43000 Pd. Torsk til det tyske 
Marked. Noget af Fangsterne er 
selvfølgelig solgt i fersk Tilstand til 
Byen og Omegnen, lllen dette maa 
dog kun betragtes for en ringe Del 
af. hele Fiskeriudbyttet. Da Esbjærg 
FIskere vare beherte af tidligere Aars 
Erfaring Olll, at deres mindr!'), uden 
Brønd værende Baade ikke Illed Held 
ere anvendelige til Rødspættefiskeri. 
toge de i Aar fat p!lU udelukkend~ 

*) At l,;dbyttet er over dobbelt saa ,tort 
som i Fosaaret 1891 skyldrs i Særde
leshed et heldigere Rødspætt.efiskerL 
men dog ogsaa dette, at 11 Fartøjer 
flere have deltaget i .I:!'iskeriet. 

!lt anvende Linefiskeriet - undtagen 
:d større lEed Brønd forsyneIle Buade, 
og dette Fiskeri har givet omtrent 
lige saa stort Bruttoudbytte som det 
bbndedp FiskPri i Fjor Foraul', da 
nogle. som antydet forsøgte sig paa 
Fiskeri l~ftel' Rødspætter; dog gn,v 
dette Fiskeri, der ikke fordrer saa 
store Driftsomkostninger som Line
fiskeriet, et Hl!l!lslw lige saa stort 
N ettaudbytte, men SaHl i Forhold til 
det Udbytte, de større og med Brønd 
forsynede Baade lla\'e givet: dog kun 
er lille. Det er saaledes llled j Aal' 
alligen;l statueret, ltt det er nødven
digt nt vore Fiskere indrette sig om 
Foraard til RIJdspættefiskeri, og dell 
f~)rste og største Forandring derhen' 
til er at forsyn Cl Baadene med Brønd. 

J!'oruden fornænlte J!'artøjer har 
end\'idere Esbjærg Ham været søgt 
af Fiskedalllperne "Dania" og "Haf
nia" aJ Københam samt 2 tvske 
Fiskedalllpere, l engelsk 00' 2 t~ske 

v o v 

Fiskekuttere. 
I Maanederne.J uli-September har 

sua godt som intet :b'iskeri været 
drevet herfra og først i Oktober Maa
ned tog Efteraarsfiskeriet sin Be
gyndelse. 14 her hjemmehørende Fi
skerfartøjer have i Oktober Maaned 
gjort 70 Ture pa<t Fiskeri og ind
bragt 32995 Pd. Kuller il, 8 Øre, 
7160 Pd. Torsk il. 5 1/ 2 Øre og ca. 
2600 Pd. Knurhaner, Rødspætter m. v. 
il. 5 Øre, iaIt i Bruttoudbytte 3166 Kr. 

L.-M. 

Frederikshavn, d. 5. Decbr. 1892. 
Det har været for Fiskeriet temmelig 
ugullstigt Vejrlig i den sirtst furløbne 
U ge, ved sit idelige Skiften fra rolig 
til uroligt har det givet Fiskeren 
meget Arbejde, . idet han har tilbragt 
den meste Tid med Sejlads fra og 
til Fangstpludsen, men desværre kun 
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ringe Fortjeneste. Fra Anholt er der 
atter indkommet enkelte Laster af 
noget bedre' Kvalitet end i forrige 
Uge, men dog ikke gode, Fisk vej
ende fra 20-22 Pd. Snesen, betalte 
med ca. 1 Kr. 35 Øre pr. Snes. Dp 
fleste Kuttere have drevet };,iskeri 
Nord for Læsøpaa Trillegrunden, 
men have kun havt et tarveligt Ud
bytte, kun faa have havt over 50 
Snese pr. Kuth>r, de fleste færre, 
Rødsp. vejende fra 12-14 Pd. SneSrJl, 
betalte her med fra l Kr. 25 Øre 
til l Kr. 75 Øre pr. Snes. Omkring 
Trindelens Fj'rskib el' del' af en Del 
Kuttere drevet Fiskeri udelukkende 
efter Tunger, men Udbyttet hal' lige
ledes her været tarveligt, højst cn. 
100 Pd:, for nogle andre mindre. 
Prisen har været fra 60-75 Øre pr. 
Pd. Paa den Nordre Side af Skagen 
er der af de stedlige .Jolle-J;"iskere 
sidst i Ugen gjort ret god Fangst 
af Rødsp. ; drr ankom saaledes i Lør
dags godt 100 Ks. med Skagel1sbanen, 
de have vejet ca. 16 Pd. Snesen og 
ere betalte paa Stranden med ca. l 
Kr. 65 Øre pr. Snes. Sildetilførslen 
pr. Dæksbaad har ogsa:t været 
hæmmet af det urolige Vejr, først 
sidst i Ugen havde vi atter Tilførsel 
,ca. 250000 Pd., pr. Dampskib er der 
tilført ca. 1500 Ks. (l Ks. ~ Netto 
200 Pd.), Prisen er nogenlunde kon
stant, varierer mellem l Kr. 50 Øre 
til 2 Kr. pr. Td. og 2 Kr. 50 Øre 
til 2 Kr .. 70 Øre pr. Ks. inkI. Ks.; 
der er tilført ca. 4000 Stkr. Hummer 
pr. Dampskib fra Kristianssand, Pri
sen er i jævn Stigning, der betales 
nu fra 90 Øre til l Kr. pr. Pd. 

Kl. 

København, den 5. Decbr. 1892. 
Fiskeriet herfra. maa nu betragtes 
som afsluttet for i Aar med det 'nu 

tilendebragte Aaleflskeri. De sidste 
Aalerl1:ser ere nu bjærgpde j I"and, 
efter at 1J)itIl havde ventet ef Ef ter
træk i November Maaned, som imid
lertid ikke kom j A,tr. Det egent
lige store AuletI'æk faldt i A:1r noget 
tidlig, i den sidste Halvdel af Oktober 
Maaned, endogsaa inden Mørket var 
rigtig hegyudt. saa en Del Ruser vare 
pnn l"and til 'I'ørring. ']'rækket varede 
kun kort, 1ll(~1l gav paa nogle faa 
Nætter et godt Fiskeri; men Ef ter
trækket udeblev, ligesom Torsk i Ru
serne hele Tiden var saa knapt som 
ikke nogE't AuI' tidligere. Man vil 
kunIlP gøre sig et Begreb om (hm 

Kapita.l, tIer staur i Redskaber til 
Eftel'utfrs-Aalefiskeri, narer lllan ser 
dem ophællgt til Tørring for Tiden 
}Ina dE'n Fiskel'l1e overladte Plads 
langs TOllllllergmven. PriselI paa ud
søgte levrnde Aal har i længere Tid 
staaet i 10 Kr. pr. l"pd. Hoved
resultutet bliver at Fiskeriet viste sig 
tidlig i Eftpmaret, men sluttede ogsaa 
tidlig ,tf. 

Kmgefiskeriet efter Torsk, som for 
ca. 1 Maaneds Tid siden gav noget 
Udbytte i en kort 'rid, el' senere op
givet paa Grund af daill'ligt rdbytte 
og Vanskeligheden ved at skaffe Agn. 
Vodfiskeri et er ogsaa forlængst op
givet, og gav paa Slutningen kun 
nogle Ol Smaasild og anden SmlJ,a
fisk, som ikke kunde betale sig. Der-· 
imod har flere af vore Fiskere i et 
Par Ugers Tid været ved Tangfiskeri 
til Dækning af Kulør med Grønt-

_ sager, og have derved kunnet holde 
en Dagløn. F. 



Kuller. kurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is il. 
70 Kr. pr. 100 Sth., 
haves atter paa Lagor. 
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Bekendtgørelser .. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge- Fabriken 
for - Søh'lllllome I .h '1/. r g lBæ ., 

."lsk og HIlDImer. 

VILH. HOLSTs 
Ludwig Griin, 

18, :lieuer Wall, Haml/urs, 
modtagerSendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Danøk Korre
sponda.nce. Prima. Referencer. 

I K, halina 1888 -
anbefaler sit Udsalg af aUe Sortor 
Fiskekroge, saa vel I Staal, J .. TU 
som M •• slng, samt Pilke I Tin ug 
Bly. Forsendeø mod Efterkrav. 

Pileplanlage og Kurvefabrik. Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

Ellely ved Kolind St. KØbenhavn K. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cobrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adr(>flse: Co hrs. Dansk Correspondance. -----
:Mek:.a::nisk:. Fabrik:. 

af Næt, ftættede Liner og Tavser m. m. 
Efter Ansk!tffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel

mæøsigere Fabrikat end de tidligere Dampvævc, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
GlI.rnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
H. KØSER, 

Beediget IHskeauktlonator. 
Telegram-Adresse: Laxktjser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te Nætf'abrlk i Danmark IIIOUl driv_ ved DaDlpk:ra.:t'I:) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Q/o til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
t/arn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig lDed Trykning af Ugeblade, Plecer, Væpker og Tids
IIkrlfter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJUghedø. 
lIange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQBØelt. - T17kt hOB Frantte Olwi.ttf'etl. JLøbewTJI.. 



Nr. 50. 15. December. 1892. 

:M:e(U.e:r:r:Lls"b1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af l/s Sides Brede; for staaende Annoncer iridrØmmes betydelig Rabat. 

Indhold: Flskeavktioner. - Drivvodsfiskeriet 
ktr. andre Fiskerier. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgørelser. , 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, l. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Fiskea vlrtioner. 

Fra Regeringens Fiskerikonsulent, 
Kaptajn i Flaaden Drechsel have vi 
modtaget nedenstaaende Uddrag af 
en Indberetning til Indenrigsm,ini
ste'riet fra Fiskerikonsulenten i Maj 
1892 angaaende Fiskeavktioner i for
skellige evropæiske Lande: 

- - Der findes Fiskeavktioner 
oprettede i saa godt som alle Lande, 
hvor Fiskeomsætningen har nogen Be
tydning, saaledes i England, Frankrig, 
Belgien og Tyskland. Avktionerne 
ere dog forskelligt indrettede i de 
forskellige Lande. 

r England ere Fiskeavktionerne 
ganske fri, for saa vidt som der kan 
gives Bevilling til et ubegrænset Antal 
Avktionatorer, og enhver, som har 

Bevilling, kan sælge Fisk, uden at 
der udøves anden Kontrol ved Salget 
end den,· der kan udøves af Publikum. 
Der gives Regler for den Rækkefølge, 
hvori Fisken sælges. r Almindelighed 
sælges Torsken først, idet den lægges 
i Rækker paa 12 Stkr. i hver Række 
i A vktionslokalet, derefter den øvrige 
Fisk efter den antagne Værdi. Fisken 
sælges efter Vægt pr. stone (ca. 12 
danske Pd.) af den bedste Fisk 
(Tunger, Pighvar og Rødspætter) eller 
pr. Kit iL 10 stones. Her som de 
fleste Steder, hvor Fiskeavktioner be
nyttes, foregaar Salget paa den 
~.faade. at Avktionator opraaber V~
rerne til ca. 1/2 Gang højere Pris 
end den, han venter at faa for den, 
og gaar derefter hurtig nedefter med 
Prisen, indtil Køberen ved et Tegn 
stopper Udraabet. Paa denne Maade 
sælges store Partier Fisk forbavsende 
hurtigt. r Grimsby og for Resten 
ogsu,a andre Steder i England og· 
Skotland sælges Fisken i Kasser uden 
V ægt, man retter sig kun efter, hvor 
meget der kan stuves i Kasserne, der 
have en bestemt Størrelse. De Lo
kaler, som benyttes til Fiskeavk
tionerne, . ere hyppigst beliggende 



ganske tæt ved Fiskedokkerne, og 
Jærnbanerne gaa langs med Lo
kalerne, saa at Vognene lastes med 
stor Lethed umiddelbart efter Salget. 
Saa vidt vides er det J ærnbanekom
pagnierne, som afholde Udgifterne 
ved disse Lokaler, medens Havnen 
bekoster Dokkerne.. Udgifterne ere 
temmelig betydelige. I Kommission 
betales 5 % af Salget. Til Køberne 
gives for kontant Betaling 3 d. pr. 
Lstr., Bropenge 21/ g d. pr. Kit, des
uden 10 sh. for Brug af MaaI og 
V ægt og Havnepenge 3 d. pr. Register
tons. Det maa dog erindres, at det 
i Almindelighed drejer sig her om 
Salg af betydelige Kvanta. Ofte an
drager en Last flere hundrede Lstr. 
Ved Salget af Fisk i England har 
der paa Grund af den fuldstændige 
Frihed og Mangel paa Kontrol, som 
hersker, iridsneget sig flere mærkelige 
Sædvaner ved Handelen, som det dog 
vilde være for vidtløftigt og maaske 
unyttigt at komme ind paa her. Det 
offentlige holder Inspektører, som 
undersøge Fiskens Kvalitet især om 
Sommeren, saavel den, som kommer 
til Markedet med Fiskedampere, som 
den, der tilføres med Fragtdampere. 

De tyske Fiskeavktioner (Ham
burg og Altona). Avktionatorerne 
(2 i Hamburg) ere edsvorne og an
satto af Senatet ved Deputationen 
for Handel og Skibsfart. De vare 
indtil for et halvt Aarstid siden fri 
for enhver Afgift til Kommunen og 
havde fri A vktionshalle samt frit Vand 
og Gas. Efter at Avkti~nen nu har 
arbejdet i et Tidsrum af 5 Aar er
lægges i Hamburg en Afgift af l/g Ofo 
af Omsætningen. 

I Altona begyndte Kommunen med 
at stille et mindre Skur, ca. 1050 D 
Fod, til A vktionators Brug og byggede 
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en flydende Halle til hans Afbenyt
telse. Avktionator maatte her Maaned 
indsende en nøjagtig specificeret Sta
tistik over Omsætningen. I 1889 flyt
tedes Avktionen til en af Kommunen 
nybygget Halle, ca. 6300 D Fod 
Fladeindhold, og der forlangtes saa 
af Avktionator en Afgift af 1/2 GJø af 
Omsætningen i Hallen og ca. 3/10 % 
af Omsætningen i de'l flydende Halle. 
Disse Afgifter ere ved 3 a 4 forskel
lige Ændringer nu stegne til omtrent 
1 Ofo af Omsætningen. For denne Af
gift ydes der A vktionator særdeles 
gode Lokaler og forskellige Begun
stigelser ved Salget. Folkehold og 
tildels Redskaber betaJes af A vk
tionator. Til Lokalet, som ligger 
temmelig langt fra Vandet, kan man 

. faa Fisken baaret med en Udgift af 
10 Pfg. pr. Kurv iL 100 Pd. Hver 
Fiskesort kommer i Kurve for sig 
og sælges separat. 

Selve Salget udføres dernæst lige
som ved de engelske Avktioner, idet 
Varen udbydes til 1/2 Gang mere end 
Værdien. Hele Udgiften ved Salget 
er 5 GJø, deri indbefattet Kommission 
og Leje af Kurve. 
, Fiskerskibe ere ikke lodspligtige, 
men man skal betale Havnelods med 
12 Rm., enten man bruger ham eller 
ikke. 

I Geestemiinde opr,ettedes A vktion 
i Efteraaret 1888. Fire Fiskehaller, 
opførte langs Fiskedampernes Lan
dingsplads, ere stillede til A vktio
nators Afbenyttelsp. Hans Afgift er 
2 °/0 af Omsætningen, men der er her 
kun ringe Udgift til Folkehold eller 
andet, da Varen kommer ind i Skibets 
Emballage. 

I Begyndelsen af Februar d. A. 
er af Bremerhafen Kommune aabnet 
en Fiskeavktion i en stor og godt 



beliggende Halle. Pladsen som Avk
tionator har ikke været efterstræbt 
her, da man har frygtet, at Avktionen 
ikke skulde kunne optage Konkur
rencen med Ge~stemiin:de. Magi
straten har derfor sikret A vktionator 
en l\finimumsindtægt af 2400 Mark. 

Salget foregaar paa samme Maade 
som ved de øvrige tyske Avktioner, 
men Fisken skal bringes til Lokalet 
af Skibets Mandskab, og den bliver 
af A vktionators Folk vejet i Kurve 
og forsynet med Nummer og Vægt. 

De belgiske Fiskeavktioner. I Bel
gien ere Fiskeavktioner af en meget 
gammel Oprindelse. De afholdes i 
de fleste Byer direkte af Kommunen 
ved nogle af den dertil ansatte Funk
tionærer, nemlig: 

En Direktør, som er ansvarlig for, 
at alle Fisk, som ankomme til Byen, 
føre$ til A vktionen og blive under
søgte og solgte der. Han forestaar 
Regnskabs~æsenet og fører Overtil
synet med Avktionen, udbetaler Løn
ninger og indsender hver 3die Maaned 
Beretning. til den kommunale Besty
relse. Maksimumsgage er 4000 fres. 
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En Funktionær, som modtager Fi
sken, der indkommer til Avktionen 
(le reeeveur). Han leder Salget af 
Fisken, modtager Afgifterne, som be
tales for Hallen, og gør Afdrag deraf 
til Arbejdernes Lønning m. m.Maksi
mumsgage er 2500 fres. 

Avktionsjogden(prepose aux ventes) 
a$sisterer le reeeveur ved Salget. Han 
fører tillige under Direktøren Tilsyn 
med Politi forordningernes Overhol-

. delse under Avktionerne. Maksi
mumsgage 2500 fres. 

Eksperten forestaar Undersøgelsen 
af alle Fisk, som komme til Avk
tionen. Gage 800 fres. 

Kontrolløren varetager saavel Kø-

berens som Sælgerens Interesse: Han 
ansættes ligesom de øvrige Funktio
nærer af Byen, men indstilles af 
Rederne. Han fører Lister over 
Salget og sammenligner dem med 
Modtagelseslisten. Han tilstiller Kø
ber saa vel som Sælger en Liste" over 
den solgte Fisk. 

Arbejderne udpakke Fisken og 
ordne den til Salget, udføre efter 
Direktørens Anvisning forskellige Ar
bejder, bl. a. Rengøringsarbejdet i 
Fiskehallen m. m. 

Politibetjentene paase Ro og Orden 
under Salget. De skulle end"idere 
føre Tilsyn med, at alle Fisk, . som 
komme til Avktionen blive undersøgte; 
Direktørerne ere til Stede ved denne 
Undersøgelse. Sælgerne have ogsaa 
Ret til at være til Stede, men ikke 
til at indblande sig i Undersøgelsen. 
Fordærvede Fisk kasseres af Direk
tøren og blive bortskaffede paa Sæl
gerens Bekostning. Alle Havfisk, som 
indkomme, skulle bringes til A vk
tionen. 

N aar Rederne eller deres Befuld
mægtigede ønske det, og naar Til
førslen af Fisk er meget stor, kan 
Direktøren overlade Udraabet til dem. 
Ellers besørges Udraabet af den 
Funktionær, der modtager Fisken, 
elles af Avktionsfogden. 

Der gives bestemte Regler for den 
Rækkefølge, hvori Fisken sælges, og 
ved Salget indd~les den i 3 Klasser 
efter Fiskenes Art og Beskaffenhed. 
Hvert Parti, som sælges, indføres i 
Bøgerne med Sælgerens og Køberens 
Navne, Prisen, hvortil Fisken er solgt, 
Sa\lgerens Nationalitet og Afgiften 
til Avktionen.Mod Erlæggelse af 
25 etm. kan Sælger saa vel som Kø~ 
bel' faa en attesteret Udskrift deraf. 

Der findes i Antwerpen og navnlig 



i Brussel store og særdeles velind
rettede Fiskehaller . Nøjagtig Be
skrivelse af dem findes i en af Re
gierungsbaumeister Stahl af Altona 
udgivet Piece: "Fischereihafen und 
Fischhellan in Belgien und England" . 

Fiskehallen i Brussel er uden Tvivl 
den bedst indrettede i Evropa. 

U dgifterne ved Salget af Fisk paa 
de belgiske Stationer er temmelig be
tydeligt, idet der i Antwerpen betales 
61/ 2 0J0, i Bryssel 51/ 2 % af Salget. 
Desuden maa der betales for Trans
port pr. Vogn af Fisken fra Havnen 
tH Avktionspladsen og for Leje af 
Kurve. Øvrige Udgifter i belgiske 
Fiskerhavne ere smaa, idet Fiskerne 
kun betale 1/9 Lodspenge, hvis de 
tage Lods, og ere fritagne for Havne
afgifter. Fisken sælges i Kurvene, 
der tjene som Maal ved Salget. Salg 
efter V ægt bruges ikke. 

Markedet er om Sommeren fra 7 
Fm. til 5 Em., om Vintereu fra 8 
Fm. til 4 Em. Foruden fersk Fisk 
sælges saavel saltet som røget ved 
Avktionen. 

Fiskeavktionen i Ostende adskiller 
sig fra de øvrige belgiske Byers der
ved, at Kommissionærerne selv sælge 
Fisken. Afgiften er noget mindre 
end i Antwerpen og Bryssel. Man 
betaler i alt 41 i 4 0J0 af Salget, 2 0J0 
til Kommissionærerne, 2% til Mar
kedet og 1/4 0J0 til Kontrollen. Der 
betales endvidere for Transport af 
Fisken pr. Vogn fra Fartøjet til Avk
tionen 1 frcs. pr. Vogn med 39 Kurve 
paa hver Vogn, ca. 30 Pd. Fisk i 
hver Kurv. For Leje af Kurvene 
8 et. pr. St.k. 

Af det foregaaende vil fremgaa, 
at A vktionerne i England, Tyskland 
og Belgien drives paa forskellig 
~bade. I England er Avktionen fuld-
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stændig fri og ukontrolleret. I Tysk
land er det en af Kommunen ansat 
Avktionator, som driver Avktionen 
for egen Regning med en bestemt 
Procent-Afgift til Kommunen. I Bel
gien er det Kommunen selv, som 

'driver Avktionen ved fastlønnede 
Funktionærer. 

Drivvodsflskeriet kontra 
andre Fiskerier. 

Af Niels Olsen, Holbæk. 
(Slutning.) 

Paa lignende Vis, som Forholdet 
er forskelligt over for andre Fiske
redskaber, saaledes ogsaa over for 
de smaa Fiskes Fredning. Fjordens 
egne Fiskere, som have fast Bopæl 
her, og som jo have gjort Fiskeriet 
til en fast Levevej, som de ogsaa 
fremtidigt agte at drive, ere alene 
af den Grund interesserede i, atFiske
bestanden skaanes saa vidt muligt, 
og de ville derfor i Almind'jlighed 
der gives jo Undtagelser fra enhver 
Regel - hurtigst muligt udkaste alle 
Undermaalsfisk for at skaane disses 
Liv. 

Paa anden Vis med de fremmede 
Fiskere. Selvom disse maaske drive 
Fiskeriet som Hovederhverv, saa fører 
de jo almindeligt et Nomadeliv. Det 
ligger nær for dem at ræsonnere som 
saa: "Slipper Fisken op her, nuvel, 
saa søge· vi et andet Sted hen." 

Dog, da dette uheldige Forhold 
efter al Sandsynlighed ikke lader sig 
ændre, og Undtagelseslore over for 
fremmede Fiskere, selvom saadanne 
lode sig gennemføre, vistnok vilde 
være højst uheldige, su.a staar efter 
mit Skøn ikke andet tilbage, end at 



lade Vodfiskeri et i sin Helhed und
gælde. 
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Hvorfor Vodfiskeri et i Løbet af 
ganske faa Aar i saa betydelig Grad 
er forringet her i Fjorden, er vist 
noget, som indtil videre faar staa 
uafgjort hen. 

Naar nogle vil søge Grunden deri, 
at Aalebestanden i samme Forhold 
er formindsket, saa er dette utvivl
somt forkert. 

Hvis Aalemængden i saa kolossal 
Grad var aftaget, saa maatte dette 
efter mit Skøn give sig Udslag i 
samme Forhold paa andre Redskaber, 
men det gør det ikke. 

For enkelte Fiskeredskaber, som 
Aaleglib og Aalesandvod, kan ikke 
spores nogen Nedgang j samme Tids
periode, for andre, som Aaleruse og 
Aalestang, spores llluuske lidt N ed
gang, men langt fra i saIllme Forhold 
som for Drivvoddene, og endelig kan 
Aalekrogene fremvise en betydelig 
Fremgang, hvad dog nærmest maa 
tilskrives den levende Maddings An
vendelse. 

Dette turde tale for, at vi kun 
delsvis kan finde Grunden i "Aalenes 
Aftagen", der maa være andre væg
tigere Aarsager, og da vistnok nær
mest denne, at Aalene have lært at 
undgaa Voddene. De ere der, men 
de lade sig ikke tage nu i samme 
Omfang som tidligere. 

At Aalene forstaa at undgaa Vod
dene, have vi flere talende Vidnes
byrd om. 

I de 3-4 Aar, medens Vodfiske
riet ret for Alvor florerede her, var 
her jo ikke en eneste Krog, den være 
nok saa lille, naar der bare var til
strækkeligt Vand, uden at den over
skrabedes med Vod. Trods dette, 

var det forholdsvis faa store Aal, 
som fangedes her. Den Formodning 
laa nær, at store Aal ikke fandtes 
i Mængde her i Fjorden. Og sau 
da den levende Madding bragtes i 
Anvendelse, fangedes her Masser af 
store Aul. Der gives virkelig ingen 
anden Forklaring end den, at de store 
Aal ikke lod sig tage i Drivvod. 

At Aalen ikke til alle Tider, under 
tilsyneladende lige Vejrforhold, lader 
sig tage lige godt i Vod, have vi alle 
erfaret, endogsaa fra Dag til Dag 
kan der være forbavsende Forskel. 
Men naar vi ved, at Aalen til enkelte 
Tider forstaar at undgaa Voddene, 
er saa den Anskuelse absurd, at 
dette mere og mere er blevet Til
ffoldet, eftenhaanden som Voddene 
ere anvendte i større Udstrækning? 

Hovedgrunden til Vodfiskeriets For
ringelse bliver vist at søge i den Om
stændighed, at Voddene ere blevne 
for gamle her paa Fjorden. 

Men netop paa den Omstændighed 
bygge vi vort Fremtidshaab. Er der 
ikke andet i Vejen end det, at her 
trænges for noget nyt, saa er der 
altid Haab om, at dette ny vil komme. 
Men indtil da maa vi bruge det bedste 
blandt det gamle og om muligt for
byde det mindre gode, som staar 
hæmmende. 

Hvad jeg harskrevet her, er skrevet 
med vore egne Forhold for øje; jeg 
er ingenlunde blind for, at Fiskeri
forholdene ere højst forskellige, men 
netop derfor er det i aller højeste 
Grad meningsløst at tænke sig en 
ensartet Fiskerilovgivning for samt
lige danske Fiskevande. Kun i sine 
Hovedtræk kan en saadan Lovgiv
ning være fælles. Lokale vidt for
skellige Forhold byde, at Fiskerne 



paa de forskellige Pladser selv faa 
Bestemmelsesret over, hvorledes de 
ville ordne Fiskeriforholdene. 

Fiskeriberetninger. 
Fra Isefjorden. Fiskeriet i den for

løbne November Maaned er drevet 
paa forskellig Maade, men Fortjene
sten har været lille nok i Forhold 
til det ydede Arbejde. 

Enkelte Fiskere, som have drevet 
Muslingefiskeri omtrent siden Midten 
af Oktober Maaned, gjorde god For
retning først paa Tiden, men dette 
lokkede flere til at tage fat paa dette 
Fiskeri, og da denne Vare kun finder 
Efterspørgere i begrænsede Partier, 
saa kunde her fiskes langt flere, end 
her kunde afsættes, og for Tiden 
ligge vi inde med et betydeligt Oplag, 
som venter paa Købere. 

Aalestang drIves af mange og giver 
gi:mnemgaaende et temmeligt godt 
Udbytte. 

Lige de første Dage iMaaneden 
toge vi Aaleruserne paa Land i den 
Mening, at vi saa sent paa Tiden 
ikke kunde vente mere Fangst i dem. 
Imidlertid er der hen mod Midten 
af November fanget ikke faa Aal i 
enkelte Ruser, som endnu stode ude, 
saa det synes, som om vi have været 
vel hidsige til at tage Aaleruserne 
paa Land i Aar. 

Torskeruser have vi havt staaende 
ude til de sidste Dage i Maaneden, 
hvor nogle N ætters Frost tvang os 
til at rykke op, hvis vi ikke vilde løbe 
den Risiko at faa Ruserne indefrosne. 

U dbyttet i Torskeruser har været 
omtrent som i 1891, begge Aar har 
det været daarligt, men om vi ikke 
sidste Efteraar havde fisket under 

484 

gunstIgere Betingelser, saa var Fi
skeriet blevet endnu daarligere. 

Medens vi i 1891 næsten ikke noget 
Sted kunde have Ruserne staaende 
i Fred for Sælhundene efter Midten 
af Oktober Maaned, saa har jeg nu 
afvigte Efteraar ikke mærket en eneste 
Sæl nor/et Sted, hvor jeg har havt 
Ruser staaende. 

I den nordlige Del af Isefjorden, 
Nykøbing Bugt og Rørvig Bugt, er 
der hele lY1aaneden fisket efter Torsk 
dels med Vod og dels med Kroge, 
men uden noget videre Udbytte. 

Andefiskeriet, som i Slutningen af 
forrige og i Begyndelsen af denne 
Maaned tegnede lovende, er stadigt 
blevet daarligere, og enkelte af de 
Fiskere, som satte Andegarn, have 
helt opgivet dette og i Stedet taget 
fat paa Muslingeflskeriet. 

Den 30. Novbr. 1892. O. 

Søndervig, den 3. December 1892. 
Oktober Maaned gik som før omtalt 
hen uden noget Fiskeri, nu er N 0-

vem ber Maaned . ogsaa gaaet, og i 
denne Maaned er der fisket i 6 a 7 
Dage, hvilke have givet et Udbytte 
af ca. 40 Kr. pr. Baad (Besætningen 
5 a 6 Mand). N aar Es fradrages, 
er Fortjenesten lig N ul. Den øvrige 
Tid har det været enten uroligt Vejr 
eller høj Sø, saa Baadene ikke kunne 
komme ud fra den aabne Strand. 
Man venter paa, om det kunne blive 
J!-'rostvejr, saa Vejret kan blive mere 
staaende, ellers vil Vinterfiskeriet 
blive trykkende for dem, der ikke 
have andet at leve af. Et stort Gavn 
for vore fattige, men ihærdige Fiskere 
vilde en Havn ved Hvidesande gøre; 
den vilde forbedre Forholdene, idet 
der vilde blive flere Fiskedage, og 
man kunde bruge mere ·sødygtige 
Fartøjer. H. 
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Frederikshavn, d. 12. Decbr. 1892. 
I Begyndelsen af den sidst f~rløbne 
Uge var Vejrliget en~nu usta~lgt, ?m 
end ikke helt ugunstIgt for Flskenet, 
men Udbyttet var dog kun ringe. 
Længere hen i U gen bedrede Fo~
holdene sig sall, meget, at U gens FI
skeri endog maa kaldes tilfredsstil
lende. Kun faa Kuttere beskæftigede 
sig med Rødspættefiskeri, men de, 
der gjorde det, havde et ret godt Ud
bytte, enkelte havde saaledes ca. 300 
Snese pr. Kutter, Rødspætter fiskede 
pall, Trillegrunden Nord for Læsø og 
vejende fra 13-14 Pd. Snesen, be
talte her med fra 1 Kr. 60 Øre til 
1 Kr. 70 Øre pr. Snes. De fleste 
Kuttere have dels i Farvandet om
kring Trindelens Fyrskib, dels i Læsø
rende drevet Tungefiskeri, og U d
byttet heraf har ligeledes været ret 
tilfredsstillende, ca. 300 Pd. pr. Kut
ter, ja enkelte havde op til 500 Pd., 
ialt er der indbragt ca. 8000 Pd. 
Priserne holde sig meget høje i For
hold til, hvad Prisen er paa Udlandets 
Markeder, der er betalt fra 70-85 
Øre pr. Pd. Jollefiskeriet pall, den 
nordre Side af Skagen har ogsaa 
været indbringende, enkelte Kvaser 
have faaetLast der, og en Del ere 
ankomne pr. Skagensbanen. Der be
tales for Tiden paa Stranden 1 Kr. 
50 Øre til 2 Kr. pr. Snes, Rødspætter 
vejende fra 14-18 Pd. pr. Snes. 
Sildetilførslen har været betydelig, 
ca. 400000 Pd. tilført pr. Dæksbaad 
og ca. 1000 Ks. pr. Dampskib fra 
Gøteborg. Største Parten afsættes 
Kassevis til Indlandet, en Handel, 
som i de sidste Aar har taget et 
stort Opsving; det gaar mere og mere 
op for Befolkningen, særlig Land
boerne, hvor godt og billigt et Føde
middel den svenske Sild er; enkelte 
Vognladninger ere afgaaede til rfysk
land, men det er vanskeligt for de 
herværende J1Jksportører at afhænde 
Sild til Markedet i Tyskland, saalænge 
Østersøhavnene <:'re aabne; Fragten 
pr. Jærnbane her fra er for stor i 
Forhold' fil Varens Pris. Saavel fra 
Norge som fra Sverig er der tilført 

hetydelige Kvanta af Hummer, jaIt 
ca. 10000 Stkr. Prisen er ca. 1 Kr. 
pr. Pd. K!. 

U den Adresse 
er indsendt til Zoologisk Museum: 
Fra Ho, Varde, to Sælhaler og fra 
Skallingen, Esbjærg, en Sælhale. 

Adressen bedes opgi\'et til Kon
toret, Stol'mgade 2 B, for at Præ
mierne kunne blive sendte. 

I Medlemsbladets Nr. 47 har man 
læst en Opfordring til Landets Fiskere 
og lokale Fiskerforeninger om at ud
stille Redskaher o. a. ved den 17. 
danske Landmandsforsamling i Ran
ders 1893. Nl.lar vi tidligere have 
læst Betingelserne for Deltagelsen i 
denIle Udstilling, saa har det undret 
os at se, at man af E'iskere, som Illan 
opfordre til at udstille Redskaber, 
forlanger den samme Betaling for 
Plads, Fragt m. m. Mangen Fisker 
vilde vel gerne imødekomme Opfor
dringen, at stille et eller andet Red
skab til Disposition for at støtte denne 
Del af Udstillingen; men skal han' 
oven i Købet betale for Plads, Fragt, 
Op1:1tilling m, m., saa vil han i de .9 
af 10 Tilfælde, for ikke at sige i dem 
alle 10, sige: "Nej Tak, saa skal 
jeg dog ikke have noget Redskab til 
Udstilling", og jeg giver ham Ret trods 
den Udtalelse i Opfordringen, at holde 
Fiskerne si.CJ tillla,ge, udsætte de sig 
for at tabe adskilligt i detalminde
lige Omdømme, som det vil ta,ge Tid 
at indvinde ]Jaa ny. F. 

Vi dele Indsenderens Beklagelse' 
over Bestemmelserne i Virksomheds
planen for 17. danske Landmands
forsamling angaaende Betalingen for 
Plads, saa meget Illere som Fiskerne 
sall, vidt vides yed tidligere Lejlig
heder ingen saadanne Omkostninger 
have hayt. Forhaabentlig vil denne 
Bestemmelse endnu kunne ændres. 

Red. 



Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. ]<'isk med Is Et 
70 Kr. pr. 100 Sth .. 
haves atter paa Lager. 
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Dansk Kommissionshus 
for 

I<'isk og Hummer. 

GatBohnsamtGarboltnB~ 

VILH. HOLSTS 
Ludwig Griin, 

78. Nener Wall, Hamburg. 
modtagerSendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Da.nsk Korre ... 
spondallce. Prima Referencer. 

sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværkmod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Pileplantage og Kurvefabrik. Ad. Goeeker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. Ellely ,,'ed Kolind St. 

E
n rask Mand, der tidligere har beskæftiget sig med Bundgarnsfiskeri og vel øvet i 

at røgte Bundgarn saa vel som Kendskab til Pasning af Heste, kan faa en Plads 
for hele Aaret fra Foraarsfiskeriets Begyndelse. Uden gode Anbefalinger for Orden, 
Flid og Ædruelighed nytter det ikke at melde sig. Nærmere hos Laurenberg i Korsør, 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

l\lI:ek:.a:n.isk:. Fabrik:. 
af Næt, ftættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskhffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

A~ktions Fiskemarked Hamburg. 
H_ KØSER, 

Beediget Fiskeanktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktsser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ N ... tfabrlk t Da.n:mark 80%]1 drive.. ved. DaDlpkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fra J-Iager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegårn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 Q/o under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Bekendtgørelse for Fiskere. 
I Henhold til Fiskerilovens § 7 maa Pæle ikke henstaa under saadanne 

Forhold, at derved kan afstedkommes Fare for Sejladsen eller Hindring for 
Udøvelsen af Fiskeriet. 

Saadanne Pæle maa derfor efter endt Fiskeri fjernes inden Vinteren. 
Forsømmelser i saa Henseende ville blive paatalte og straffede. 

Fiskerikontrollen for Østifterne. 

Redigeret af oand. mag. B. PQsselt. - Trykt hOl Frante Olr.rilttre"" Xøbellhavn. 



Nr. 5i. 22. December. t892. 
==============~============~--=-============== 
:M:edl.e:co.ebl.ad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeriet og Jagtloven.-Norske Fiske
rier 1891.-Ret.sag.-lslandsftskeriet. - Mindre Med
delel •• r. Fiskeriberetninger. Bekendtgørelser. 

"Dansk Flskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
benhavnIK. 

Til Island. 
Efter Overenskomst med en af 

Rederne for den lille Flaade af Fiske
kuttere, som til Foraaret genoptager 
Fiskeriet under Island, vil "Dansk 
Fiskeriforening" kunne besætte nogle 
af Pladserne ombord. 

Vilkaarene ere: fast Hyre og Part 
i Fiskeriet. 

Unge Fiskere, der have faret en 
Del til Søs, og som have Lyst til 
at deltage i et Storfiskeri, kunne 
sende Ansøgning bilagt med Anbe
falinger og Attester til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Storm gade 
2 B, København, inden Udgangen af 
Januar Maaned. 

Der vil kunne antages 5 a 6 Mand, 
2 Styrmænd og 2 velvoksne Drenge. 

Fiskeriet og Jagtloven. 
Af P. VIllumsen. 

N aar man i denne Tid har læst 
Rigsdagens Forhandlinger i vore Dag
blade, saa vil II\an maaske have set, 
at der er et Forslag fremme til en 
Revision af den nugældende Jagtlov , 
og man vil maaske endvidere have 
lagt Mærke til, at der med Hensyn 
til denne har været en sjælden Enig
hed om to Punkter: Maagernes Fred
ning og Indførelse af et saakaldet 
Jagttegn - det vil sige en Skat, 
fordi man har en Bøsse. 



Maa det være mig tilladt her i 
Bladet at fremdrage disse to Punkter 
og se lidt paa dem, saaledes som man 
maa se dem fra Fiskeriets Standpunkt. 
Ikke fordi jeg tror, at det, jeg siger, 
i nogen væsentlig Grad vil faa Ind
flydelse paa .T agtlovens fremtidige 
Udseende, men fordi de fremdragne 
Punkter i høj Grad berøre Fiskeriets 
Inter.esser, fordi dernæst at disse In
teresser maa anses for at være nok 
saa vigtige som Jagtens og altsaa 
fortjene nok saa meget, at der tages 
Hensyn til dem, og sluttelig fordi de 
to Punkter synes at skulle faa en 
Afgørelse, der absolut er til Fiske
riets Skade, og fordi det derfor er 
en Pligt at gøre opmærksom derpaa. 
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Først Maagerne. De fik i Rigs
dagen det Skudsmaal, at de vare 
over ~faade nyttige Fugle. Et enkelt 
Medlem - hvem jeg tillader mig at 
bringe Tak paa Fiskerisagens Vegne 
- anførte vel, at de levede mest af 
Fiskeyngel, men hans Udtalelse var 
som en Røst i Ørkenen, Maagerne 
skulde fredes. 

Men denne højtærede Rigsdags
mand ramte alligevel Sømmet paa 
Hovedet. Maagen er en Søfugl eller 
en Vandfugl - se blot paa dens 
Fødder -, og den er af Naturen 
henvist til især at søge sin Føde paa 
og i Vandet. Den lever hovedsagelig 
af Fiskeunger og tager kun, naar 
der er knap Tid paa disse, sin Til
flugt til Orme og Larver paa det 
tørre Land. Maagen er en af Fiske
yngelens værste Fjender, den svæver 
hele Dagen over Vandet og slaar 
som et Lyn ned paa enhver lille 
Fisk, der kommer op til Overfladen 
for at snappe Insekter eller for at 
sole sig; sammen med sin lige saa 
graadige Kammerat Vildanden, der 

arbejder dybere nede for det samme 
Maal, bliver der et smukt Par pro
fessionelle Røvere, værdige til at 
fredes. At de ikke alene taales, men 
at Illall endogsaa mener, at de bør 
fredes, det viser, hvor lidt Sansen 
endnu er almindelig vakt for den vig
tige Erhvervsgren Fiskeriet - særlig 
Ferskvandsfiskeriet -, det viser, hvor 
helt man overser, at Indsøer, Damme 
og slige Smaavande ogsaa kan skaffe 
en Indtægt, undertiden endogsaa 
større end lige saa store Stykker fast 
Land, llaar de blive passede med 
samme Indsigt og Omhu som dette. 

Vi have en Fiskerilov, som Rigs
dagen vedtog for 4-5Aal' siden. 
Der findes i den Paragrafer, som for
byde Brugen af Vod paa visse Tider 
og visse Steder for at frede om Fiske
yngelen. Og desuden freder Loven 
om denne Yngel paa mange andre 
Maader: den forbyder Salg og Køb 
af Yngel, forbyder at anvende den 
til Kreaturføde og holder en kostbar 
Kontrol vedlige, for at alt skal gaa 
til "som skrevet staar". Men under
ligt nok synes man at være gaaet 
ud fra, at Fiskene, store og smaa, 
ingen andre Fjender have end Fi
skerne, det er ham alene, alle Forbud 
og Hindringer gælder, l\1aagerne og 
andre Dyr, der bevislig tage deres 
fulde Part af Fiskebestanden, dem 
vil man endogsaa frode, saa der kan 
blive flere af dem, end der allerede er. 

Det SOl' unægtelig underligt ud, at 
paa samme Tid, som Fiskeriloven 
forbyder Fiskeren at bruge sine Red
skaber for at sImane Fiskeungerne, 
freder Jagtloven om de Fugle, der 
ikke bestille andet end æde disse 
Unger. Eller at Fiskeren kaster 
Smaafisk i Søen igen, naar de til
fældig ere komne i hans Garn, og 



saa, hvad der meget ofte sker, disse 
Fisk snappes af tililende Maager, 
inden de have faaet sundet sig og 
kunne stikke til Bunds - at man 
saa endnu synes, at der ikke er 
Maager nok. Skulde ikke de for
skellige Love helst "gaa Haand i 
Haand", som man siger, og ikke mod
arbejde hverandre? 
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Saa er der det andet Punkt: Jagt
tegnet, der er om muligt endnu værre 
for Fiskerisagen end ::\hagernes Fred
ning. Det er vel næppe Hensigten 
med den foreslaaede Skat af 10 Kr. 
paa hver Bøsse, at den skal skaffe 
Statskassen en Indtægt, den skal vel 
snarest indføres for at frede om den 
Smule Vildtbestand her er i Landet 
ved at indskrænke Bøssers og Jægeres 
Antal. Men der bor nu et Dyr ved 
vore Kyster og i vore Fiskevande, 
som ogsaa vil blive fredet ved en 
Skat - Sælhunden hedder Dyret -
og at frede dette Dyr paa nogen 
som helst direkte eller indirekte 
l\faade er mildest talt mindre vel 
betænkt af Lovgivningsmagten. Sæl
hundene er i den Grad ødelæggende 
for al Fiskeridrift, der hvor de op
træde, at deres Udryddelse maa anses . 
for at være et af de største Goder, 
der kan vises Fiskeren og hans Ger
ning. At Sælhunden er et yderst 
skadeligt Dyr for Fiskeriet, ligefrem 
en Plage for det, maa antages at 
være bekendt, endogsaa for vore Lov
givere, men at lægge en Skat paa 
Bøsser er ogsaa at frede om Sæl
hundene. 

Thi det har vist sig, at alle Fælder 
og Snarer, som man har lagt for 
dette Dyr, baade her hjemme og i 
Udlandet intet har frugtet, og at den 
eneste Maade at komme dem til Livs, 
der hidtil har vist sig praktisk, er 

at skyde dem. Dette er nu ogsaa 
godt i Gang hos os; der er heri 
Landet i de sidste Aar dræbt ~ 
hovedsagelig skudt omtrent i200 
(tolv hundrede) Sælhunde om Aaret, 
og ingen af disse spiser flere Fisk 
eller jager dem bort. Heller ikke 
rive de Fiskeredskaber i Stykker, og 
heller ikke føde de flere Unger, der 
kunne fortsætte Forretningen. Men 
dette smukke Resultat er kun naaet 
ved at opmuntre til J agten. Paa 
Foranledning af "Dansk Fiskerifor
ening" har det høje Indenrigsmini
sterium udsat en Præmie af 3 K~. 
for hver dræbt Sælhund, ligesom det 
høje Krigsministerium har stillet 
meget billige Rifler til Disposition; 
blot nu ikke Rigsdagen fordærver 
den saa godt begyndte Sag ved at 
præmiere Sælhundene i Stedet for 
Skytterne, det ser desværre.'\ ikke 
bedre ud. 

Om Søndagen maa lllan nok heller 
ikke skyde dem, mon det er for ikke 
at forstyrre deres Hviledag? - jeg 
tror ikke, at de alligevel helligholder 
den paa rette Maade. 

Som jeg foran bemærk9de, skre,v 
jeg kun denne Artikel for at gøre 
opmærksom paa den Fare og Skade 
for Fiskeriet, Bestemmelser som de 
foran nævnte vilde volde"maa jeg 
endnu tillade mig at anføre, hvad 
vore sydlige N alloer, . hvor en J agt
skat er indført, mene om vor Sæl
hund ej agt. Der klages bitterligt fra 
flere Steder paa Holstens østkyst 
over, at Sælhundene i de sidste :Aar 
tiltage stærkt i Antal, der syne~'~t 
komme flere og flere, og de anre~~~ 
stor Skade. Og dette, siges der, ElI' 
en Følge af den livlige J agt, de da~8~e 
gøre paa Sælhundene med deres BØf!" 
ser, hvad der ikke bliver skudt. blivef 



skræmt bort og maa søge hen, hvor 
der er mere Fred; "det er de danske 
Sælhunde, vi nu maa plages med". 

At dette hænger saaledes sammen 
er vel ikke bevist, men det er slet 
ikke utroligt eller usandsynligt; den 
sky og kloge Sælhund kan man godt 
tiltro saa megen Dømmekraft. Men 
hos os vil en Jagtskat have samme 
Virkning som i Tyskland: Skytterne 
ville blive færre og Hundene flere, 
det vil blive et dyrt Eksperiment. 

Det er smukke Nytaarsgaver, der 
synes at være tiltænkt de danske 
Fiskere. 

Norske Fiskerier 1891. 

Fra det statistiske Centralbureau 
i Kristiania have vi modtaget den 
aarlige "Fiskeriberetning" , af hvilke 
vi gøre nogle Uddrag til Belysning 
af Fiskeriernes Værdi: 

A. Kystflskerierne. 
Skrejfiskerierne (Vinter og Vaar

torskefiskeriet) gav et Udbytte af 
49612150 Stkr. Skrej, hvilket er en 
Fjerdedel mindre end 1890 og under 
Middeludbytte for de sidste 25 Aar, 
men da Priserne vare særdeles gode, 
blev Værdien større end 1890 
(14110000 Kr. mod 14075000 Kr.), 
uagtet der i sidstnævnte Aar fiskedes 
ca. 131

/ 2 Million flere Stkr. 
Sildefiskeriernes Udbytte beregnes 

til 6490760 Kr., et saavel i Kvan
titet som Værdi meget godt Udbytte, 
sætlig begrundet i det rige Vinter
'siHle:fiskeri ved Sydnorge. Fedsild
fislrerietopføres med 617000 Hekto
'Hfer og 323BOOO Kr., Vaarsildfiske
ri~i med 780000 Hkt!. og 3256000 
Ht~ (nl'Od 2973000 .Hkt. og 907000 
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Kr. i 1890). Brislingefangsten op
føres lidt større end i 1890 med 
116000 Hkt!. mod 114000 Hkt!. 

Mak?'el}iskeriet gav et Middelud
bytte, 5381000 Stkr., 659000 Kr., 
betydelig mere end i 1890 (3763000 
Stkr.), men langt mindre end 1888 
(8038000 Stkr.). 

Lakse- og Søørredfiskeri gav et 
betydelig større Udbytte end i noget 
af de sidste 25 Aar; 862000 Kilo
gram, Værdi 875000 .Kr., hvilket er 
mere end 200000 Kg. og Kr. større 
end i 1890. 

Hummer/angsten beregnes til 
583368 Stkr. til en Værdi af 369415 
Kr. Fangsten, der i de sidste Aar 
stadig har givet et mindre og mindre 
Udbytte, gik i 1891 end lavere ned; 
Priserne ere derimod fremdeles i 
Stigende. 

Af østers er fisket 152 Kg. til 
Værdi. 13388 Kr. mod 269 Kg. og 
14032 Kr. i 1890; Gennemsnitsprisen 
har saaledes været ikke mindre end 
88,08 Kr. pr. Kg. 

Det hele Værdiudbytte af Kyst
fiskerierne i 1891 udgjorde med de 
mindre betydelige Fiskerier efter Sej, 
Langem. v. 25966599 Kr. Udbyttet 
har i de sidste 25 Aar varieret fra 
14,8 Mill. Kr. i 1887 til 29,4 Mil!. 
Kr. i 1877, og Gennemsnitsværdien 
beregnes til 22 Mil!. Kr., hvilket 
1891 altsaa overskrider med ca. 4 
Mill. Kr. 

I Skrejfiskerierne har deltaget 
94836 Mand, i Fedsildfiskerierne 
31120 og iMakrelfiskerierne 3294 
Mand. 

B. Bankflskerierne. 
Til Dorgfiskeriet i Nordsøen efter 

Makrel var udrustet en temmelig 
talrig Flaade fra Pladser mellem 
Kristianssund og Drammen. Del' 
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'ilandbragtes ca. 1000 Tdr. saltet Ma
krel til en Værdi af omkring 400000 
Kr. Værdien af Bankflskeriet paa 
Btoreggen, der dreves af 77 Kuttere 
og l Dampbaad med en Besætning 
af 707 Mand og af nogle Dæksbaade, 
anslaas til ca. 250000 Kr. 

Haakæringjis7ceriet fra Finmarkens 
Amt sysselsatte 9 Baade og 9 andre 
Fartøjer med 59 Mands Besætning, 
og indbragte 2207 Hktl. Lever til 
en Værdi af 25110 Kr. 

Endelig hjembragte 60 Fartøjer 
622 Mands Bef(ætning, udekspederede 
fra Tromsø, Hammerfest og Vardø, 
248 Hvalros, 26246 Sæl, ca. 40 Stkr. 
forskellige Hval, 1!:l2 Bjøl'lle, 429 
Rensdyr, 648 Tdr. Lever samt 990 
Kg. Dun til en samlet Værdi af 
3182:38 Kr. 

Hvalfangsten i Finmarken dreves 
af 13 Selskaber med 25 Dampskibe 
og gav et Udbytte af 639 Hvaler til 
Værdi af 776000 Kr., hvortil kommer 
74 Hval og 30000 Kr. j Tromsø Amt, 
50 Hval fra Kristianiaf}orden samt 
ca. 200 Hvaler, der fangedes af 8 
norske Dampere med 115 Manus Be
sætning under Island. 

Paa Sælfalngst under Jan ~Iayen 
og i Havet mellem Island og Grøn
land deltog 25 Dampere, drægtig 
6443 Tons med 1129 Mands Besæt
nillg og disse hjembragte 66752 Stkr. 
Sælskind, 11063 Tdr. Sælspæk, 8110 
Tdr. Næbhvalspæk af 770 Næbhval 
sam t 80 Tdr. Spæk af en Blaahval 
og 66 Bjørne, til en samlet Brutto
værdi af ca. !:l30000 Kr. 

Næbh1ialjlJ,ngsfen dreves af 57 .1<'ar
tøjer, hvoraf 6 Dampskibe, og U d
byttet var 2439 Stkr. Næbhval og 3 
Hval med ca. 20134 Tdr. Spæk til 
Bruttoværdi af ca. 720000 Kr. 

Endelig have Nordmænd havt Part 

i 3 Notlags Sildefiskeri under Island 
og 3 Brøndsmakker drevet Torske
fiskeri samme Steds. 

Retssag . om Udlevering' af 
10 Aaleruser m. m. 

Under en ved Am~ger Birks ordi
nære Ret anlagt Sag søgte Oitanten, 
Fisker .lens .Johansen af, Sundby
vester, efter meddelt Bevilling til fri 
Proces, den Indstævnte, Gaardejer 
Jan ZibrandtJansen afStoremagleby, 
tilpligtet til enten at udlevere Oi
tanten 10 Aaleruser med Tilbehør, 
som den Indstævnte havde ladet bort
tage fra. Farvandet ud for Konge
lunden, ca. 3000 Favne fra Land, 
hvor Oitanten havde anbragt dem for 
at drive Fiskeri, eller at betale Ru
sernes Værdi, 50 Kr. pr. Stk., samt 
til at betale Erstatning for Afsavnet 
af disse Ruser 500 Kr., subsidiært 
efter Rettens eller uvillige Mænds 
Skøn med Renter 5 pOt. fra Forligs
kiagens Datum den 18. Februar 1891 
til Betalingen sker og Sagens Om
kostninger skadesløst eller i al Fald 
efter Reglerne for beneficerede Sager, 
medens. den Indstævnte havde paa
staaet sig frifunden og sig tillagt 
Sagens Omkostninger. 

Der var i Sagen in confesso, at 
der ifølge Kgl. Bevilling af 12 .• Juni 
1575 og 14. Februar 1580, der ere 
fremlagte under Sagen, hvilke Be-~ 
villinger efter sidste rrhronskifte ere 
confirmerede under 24. Februar 1865, 
tilkommer Hartkornseierne i Store
magleby Eneret til at driv!:! Aale
fiskeri, bl. A. med Ruser under 
Amagerlund paa Stl'::ekningen rra.· 
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Koklapperne i Kalvebodstrand søn
den om Øen til udfor Skjellet mellem 
Storemagleby og Dragør Jorder, samt 
at Oitanten udfor Kongelunden, der 
er beliggende paa den Strækning, 
hvor Storemaglebys Hartkornseiere 
efter de anførte Bevillinger ha ve ,Ene
ret til Aalefiskeri, i September :Maa
ned 1890 anbragte Aaleruser i en 
Afstand fra Land efter Oitantens An
bringende ca. 3000 Pavne og efter 
Indstævntes Paastand 1500 ]'avne 
fra Land, hvorefter der af den Ind
stævnte som Pormand for Store
magleby Hartkornseiere under 19. 
s. l\L ved Stævningsmændene skete 
Bekendtgørelse for Oitanten, at 
Hartkornseierne, saafremt Oitanten 
ikke inden 3 Dage efter Forkyndelsen 
fjernede sine Ruser og Garn, vilde 
lade Redskaberne borttage, Da Oi
tanten imidlertid ikke f'fterkom den 
til ham stillede Opfordring, lod den 
Indstævnte den 28. October 1890 
samtlige Oitantens Garn og Ruser 
optage og tage i Forvaring. Da Oi
tanten formente, at denne Borttagelse 
af Ruserne var ulovlig, havde han 
anlagt nærværende Sag til Tilbage
levering af Ruserne og Erstatning for 
Afsavnet af disse, idet han formente, 
at de paagældende Privilegier ikke 
hjemlede Hartkornseierne Ret til 
Aalefiskeri i den Afstand fra Kysten, 
hvor han havde anbragt sine Ruser, 
i hvilken Henseende han nemlig havde 
henvist til Lov omPiskeriet i Dan
mark af 5. April 1888 § 3, hvorefter 
ethvert Slags Piskeri udfor Kysten 
af Andre, ogsaa Piskeri med fast
staaende Aaleruser, er tilladt, naar 
det ikke udøves i ~n saadan Nærhed 
af de i Porbindelse med Aalegaarde 
eller Aalestader udsatte Aaleruser, 
at det skadede Piskeliet med disse, 

samt til en Høiesteretsdom af 7. :Mai 
1873, hvorefter en Kysteier er be
rettiget til at drive Aalefiskeri udfor 
sin Grund, saavidt som Grundens 
Beskaffenhed tillader Anlæg af Aale
gaarde, og da det ikke er muligt i 
den Afstand fra Kyst{'ll, hvor Oi
tanten har drevet Piskeri , at anlægge 
Aalegaarde, har han forment, at 
den Indstævnte har været uberettiget 
til at fjerne de paagældende Ruser. 
Da imidlertid de nævnte Privilegier, 
der ikke som Oitanten formener kunne 
anses bortfaldne eller indskrænkede 
ved Loven af 5. April 1888, og den 
paa disse meddelte kgl. Oonfirmation 
gaar langt videre end den Ret som 
Kysteierne, som den foran citerede 
Lov af 5. April 1888 og den oven
anførte Høiesteretsdom for Øie efter 
Lovgivningen, har til at anlægge og 
drive Aalegaarde, idet de hjemle 
Storemagleby Hartkornseiere Eneret 
til Aalefiskeri med Ruser, Pulsvaad, 
Sandvaad, Glibe og Kamme udfor 
den foran nærmere betegnede Kyst
strækning af Amager, og da det af 
Oitanten drevne Piskeri, der er fore
taget med Ruser, uanset om det er 
drevet i en Afstand fra Land af 
1500 eller 3000 ]'avne, er et Ind
greb i den Indstævntes Ret efter 
Privilegierne, maa den Indstævnte, 
da Oitanten ikke har efterkommet 
hans Provocation om at fjerne Ru
serne og ophøre med Piskeriet, være 
berettiget til at borttage disse. Da 
imidlertid Oitantens Eiendomsret til 
Ruserne, uanseet at Privilegierne give 
den Indstævnte Ret til endog at øde
lægge og sønderslaa de Redskaber, 
hvormed· det ulovlige Piskeri er ud
øvet, ikke kan anses for at være 
bortfalden, og da den Indstævnte har 
erkendt at have de paagældende 
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Ruser i sin Besiddelse, maa han være 
pligtig til at udlevere Citanten disse 
i den Stand de forefindes, og da den 
Indstævnte ikke mod Citantens Be
nægtelse har godtgjort at have havt 
Udgifter ved Optagelsen eller Beva
ringen af Ruserne, vil Erstatning for 
saadanne mulige Omkostninger ikke 
kunne tilkendes ham. Som Følge 
af det Anførte vil den Indstævnte 
alene være at tilpligte at udlevere 
de af ham optagne 10 Stkr. Ruser 
i den Stand, hvori de forefindes, men 
iøvrigt være at frifinde. Sagens Om
kostninger findes efter Omstændig
hederne at burde ophæves, og vil 
det Citantens beskikkede Sagfører, 
Prokurator Konnerup, tilkommende 
Salær, der bestemmes til 40 Kr., 
være at udrede af det Offentlige. 

(Berl. Tid.) 

Islandsfiskeriet. 

Som man erindrer fra Beretninger 
om Islandsfiskeriet i Sommer udtaltes 
ofte Ønsket om at have et hurtig
sejlende til Transport af ispakket 
fersk Fisk særlig indrettet Dampskib 
disponibelt, der udelukkende skulde 
være beskæftiget med, i den Tid 
Fiskeriet under Island varede, at 
bringe Fangsten hurtigt frem paa de 
forskellige l\farkeder, og det lader 
til, at Planen nu er sin Rea1isation 
nær. Ved at forøge sin Aktiekapital 
med et Laan agter nemlig det danske 
Trawl-Aktieselskab "Dan" i Løbet 
af den nærmeste Tid, at anskaffe en 
saadan Damper, og Aktieselskabet 
har afsluttet en Kontrakt med Re
derierne af de 5 her hjemmehørende 
Kuttere, som i Sommer drev Islands
fiskeri, om Transporten af deres 

Fanst for Sæsonen 1893 ligesom 
Damperen naturligvis ogsaa skal be
sørge Fangsten fra Selskabets eg.ne 
Skibe .,Dania" og "Hafnia" .der til 
næste Aar ogsaa vil fiske under 
land. Damperen menes at skulde 
være af en saadan Størrelse, at den 
kunde laste ca. 150 Tons død Vægt, 
og saa hurtigt sejlende, at Tur og 
Retur til og fra l\farkedet incl. Op
holdet for at afhænde Fangsten ikke 
skulde tage' mere end ca. 3 U ger. 
De Udgifter, som Damperen foran
lediger samt Forrentning etc. af 
Anskaffelsessummen fordeles pro rata 
paa Kutterne og Aktieselskabets 
Dampere efter Størrelsen af de Be
løb, der indgaa for hvert Parts Ved
kommende. Afsætningen af den ferske 
Fisk fra alle ]'artøjerne besørges af 
Fiskehandler Chr.Mikkelsen hersteds 

. i Forening med og efter Samraad 
med Fiskehandler Thomas Brønnum 
og Købmand P. Schou under Aktie
selskabets Bestyrelses Overledelse og 
Kontrol, hvorimod den saltede Fisk 
forhandles af hvert Skibs Rederi 
eller i Forening efter nærmere Aftale. 
r Begyndelsen af Sæsonen paatænkes 
større Partier af Rødspætter ned
saltede i Tønder, da Priserne paa 
det hollandske Marked staa højt først 
paa Aaret, men derimod falde stærkt 
efter 1. Juli, senere hen er det Me
ningen at holde Rødspætterne levende 
i Kutterens Dam dels i Hyttefade 
indtil Transportdamperen ankommer. 
Fartøjerne agte at afsejle i Begyn
delsen af April. Man maa nu haabe, 
at de i Fjor under Island høstede 
Erfaringer maa komme dette mere 
storslaaede Foretagende til Gode, 
og at Udbyttet maa staa i Forhold 
til det Arbejde og de store Kapitaler, 
der maa til for at sætte et saadant 



· Foretagende i Gang, saa1ede3 at 
Danma,rk ogsaa kunde faa sin egent
lig med første Ret tilkommende Au
del af de Rigdomnie, der findes i 
Farvandet omkring den saa langt 
fra os bortliggende ø. 

Sophus Klingemaim. 

Mindre Meddelelser, 

København, 13de December 1892. 
Ud'valget til Vedtægters Affattelse 
for Kallebodstrand med tilgra'nsende 
Kyststrækninger er nu definitivt sam
mensat og er kommet til at bestaa 
af følgende 7 Medlemmer: 

Valgt for Københavns Amt: 
Premierløjtnant Grove. 
Proprietær Breit. Løjtegaard,Amager.. 
Sogneraadsformand Lars Rasmussen, 

Greve, pr. Taastrup. 
Valgt af Fiskerne: 

Fisker Hans Nielsen. 

" 

Heinrich Reizs. 
Pet. Christensen. 

" Hans Petersen af Tranegilde 
Mark, pr. Taastrup. 

Man har endnu ikke hørt, at det 
samlede Udvalg har holdt Møde for 
at forhandle det Forslag, som fore
ligger fra Fiskerne. Dette Forslag, 
som i et Par Punkter skal støde an 
mod Fiskerilovens Bestemmelser, har 
forsinket Vedtægternes Tilbliven, 
men Fiskerne staa fast paa: a.t skal 
de have Vedtægter, saa vil de have 
noget der passer for deres Forhold, 
i modsat Fald slet intet. Det vilde 
ellers komme til at gaa som. det er 
gaaet flere andre Steder, at efterat 
de har faaet Vedtægter, saa har de, 
inden der er gaaet et halvt Aar, 
søgt om at blive af med dem. Loven 
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kunde jo i sin Tid ikke afpasses 
efter alle Forhold, dette skulde 
de stedllge Vedtægter jo bøde paa 
Grund af Lovens mangelfulde Be
stemmelser i mange Retninger. 

Flere af Lovens Bestemmelser har 
jo som bekendt skaffet den en meget 
streng Kritik fra mange af Landets 
Fiskere, saa at det allerede er paa
tænkt at give den en Revision; i et
hvert 'l'ilfælde blev det paa Dansk 
FiskerIforenings sidste Generalfor
samling vedtaget, at denne' Forening 
skulle optage denne Sag, og indhente 
Oplysmnger hos Fiskere og Fisker
foreninger, hvilket ogsaa er gjort. 

Til Foraaret er det 3 Aar siden, 
at Fiskere fra København og Om
egn begyndte at søge om Vedtægter, 
det var snart ønskeligt for dem at 
faa at vide, om de faar Vedtægterne 
eller ikke; skulle de have dem, var 
det ønskeligt om de kunde træde i 
Kraft til Foraaret. F. 

Forholdene ved Nymindegab. :Maa 
vi undertegnede Fiskebaadsførere ud
bede os Plads i Deres ærede Blad 
for følgende: 

I "Dansk Fiskeriforenings Med
lemsblad" Nr. 40 af 7. Oktober og 
Nr. 45 af 10. November ere Forhol
dene her bleven fremstillede i noget 
forskelligt J.JYs. Vi skulle ikke her 
kritisere alle Enkeltheder i disse' 
Artikler, men kun oplyse, at fra først 
i Oktober til Dato har Vandstanden 
i det nye Udløb samt Besejlingsfor
holdeue været meget tilfredsstillende, 
og vi ville alle som en indestaa for, 
at der paa Mtddelflodtid med almin
delige Vejrforhold ikke har været 
under 6 J;'od Vand i Udløbet .. Den 
eneste Hindring, vi have med Hensyn 
til Besejlingen, er den stærke Strøm 
ud efter. Det nye Udløb er nemlig 



flyttet omtrent en Mil nærmere Fjord
basillet, hvilket har bevirket en hur
tigere Afvanding og altsaa uundgaae
ligt en stærkere Strøm. 

Nymindegab, den 16. November 1892. 

Jens P. Andersen. Simon E. Andersen. 

Iver Chr. Christensen. Niels J. Høy. 

jens Ch. Jensen. Jørgen Larsen. 

Jens Nielsen. Anders Pedersen. 

Christen Pedersen. Peder Jensen Pedersen. 

Mads Chr. Sørensen. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals og Omegn, den 7. Decbr. 
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Ved sidste Meddelelse gjorte jeg den 
Bemærkning, at det daarlige Fiskeri, 
vi have havt i lange Tider, næppe 
vilde forbedre sig, før vi fik vestlige 
Vinde, der kunde drive Fisken her 
ind i Skagerak, og det slog til; thi 
efter den Storm, vi i forrige Uge 
havde af SV. og V., have Fiskerne 
nu været ude med Bakker og havt 
et udmærket Fiskeri af Kuller og 
store Torsk, almindelig fra 200-300 
op til 800 Pd. pr. Pram; men da 
Vinden lige nu er gaaet til NO. med 
Kuling, som her paa den aabne Kyst 
jo holder Fiskerne paa Landjorden, 
saa er det ikke godt at vide, om 
Fisken igen tager UdgangsbHlet, det 
vil sige: gaar saa langt fra Land, 
at Fiskerne ikke kunne naa del' ud 
med aabne Baade. Kullerne have 
holdt en Vægt af ca. 30 Pd. pr. 
Snes. Et Fiskeri, del' indtil for faa· 
AaI' siden har været saa godt som 
upaaagtet, er Ørredfiskeri i U ggerby 
Aa, særlig om Foraaret; thi forhen 
kunde vel fanges en enkelt Ørred, 
naaT der hen paa Sommeren trækkes 
m~d Vod efter Skaller og Aborre i 

men som meldt:har det ved at fiske 
om Foraaret vist sig mere rentabelt, 
og saaledes har et Par Mænd, hvis 
Ejendom naar til Stranden, i afvigte 
Foraar fisket Ørred for flere hundrede 
Kroner og en Dag i et kort Dræt 
havt ikke mindre end 104 Pd., der 
solgtes til 50 Øre pr. Pd., altsaa 52 
Kr. De nævnte Mænd ville næppe 
give nøjagtig Meddelelse over deres 
Fortjeneste, der dog ikke antages 
at være under 6-700 Kr. Andre 
have fisket længere oppe i Aaen og 
havt en Del, men dog ikke saa meget 
som dem, der fiske i Nærheden af 
Stranden, og det er utvivlsomt, at 
naar de rigtige Redskaber havdes til 
denne Fangst, at der da kunde ud-
rettes langt mere. L. 

Køge Bugt, den 5. Decbr. 1892. 
Med Aalerusefiskeriets Ophør i Slut
ningen af November Maaned kan Fi
skeriet nu betragtes som afsluttet for 
denne Sæson i Køge Bugt. Resul
tatet af det nu tilendebragte Aale
fiskeri blev just ikke saa tilfreds
stillende, som det en Tid tegnede til, 
eftersom Vejrliget i November Maaned 
gennemgaaende var temmelig ugunstig 
for dette Fiskeri, og medens Indtægten 
af Aalefiskeriet iN ovem bel' ellers i 
Reglen plejer at være meget antagelig, 
blev den i Aar ikke saa lidt mindre 
end ellers. For Flertallet af Fisker
nes Vedkommende har Udbyttet af 
Aalefiskeriet i Efteraaret imidlertid 
dog været meget godt, ligesom Pri
serne i Almindelighed have været 
omkring ved 60 Øre pr. Pd., saa at 
dette Fiskeri i Aar ligesom i de fore
gaaende Aar har været det mest be
tydningsfulde for Fiskerne her ved 
Bugten. L, 

Sallerup, den 12. Decbr. 1892. 
Efter at have :fisket hele Eftera&ret 
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udeu noget ordenligt Udbytte, er her ,/ 
nu efter den vestlige Vind bleven et 
godt Geddefiskel'i den sidste Uges 
Tid; her har ikke i lang '1'id været 
fisket saa mange, Gedder, hvilket 
tyder hen paa, at der ikke er saa 
knapt llled Fisk, nallr de kun lade 
sig fange. Geddel'lle pr. Kom
mission i København; lIlen pall. Grun<l 
af stærk Tilførsel har Prisen været 
trykket Hed til ca. 20 Øre pr. Pd. 
i de sidste Dage. Torsken vil ikke 
vise sig her enduu, og da det er saa 
langt hen i Tiden, bliver her sikkert 
ikke 'noget 'l'orskefiskeri i denne 
Vinter. Her er forsøgt med 'l'ol'ske
kroge, men Udbyttet har været yderst 
ringe. Aalestangning drives ogsaa 
nu, men der klages over, at Aalene 
ere smaa. A. C. N. 

Udbyttet af Fiskeriet i Køge Bugt. 
IFølge Optegnelser over Fiskeriet 
i den Del af Køge Bugt, der ligger 
norden for Køge, har Indtægten af 
de forskellige Fiskerier i Tidsrummet 
fra 1. November ] 891 til 1. N ovbr. 
1892 været ca. 12193 Kr. Sammen
lignet med Resultatet af de fore
gaaende Aars Fiskeri kan dette Aars 
U dbytte nærmest henregnes til et 
'Middelaar. I Fiskeriet har 14 Fi
skere deltaget. 

Med Hensyn til Indtægtens For
deling efter de forskellige Fiskerier, 
der har været drevet her i Bugten, 
falder paa: 

Aalefiskeriet . .. ca. 5680 Kr. 
Hornfiskefangsten 
Sildefiskeriet . 
Torskefiskeriet . . 

2943 
- 2000 

343 
Rejer, 'Makrel, IAaks - 227 

Hornfisken og l\fakrelen, de to 
vigtigste Faktorer for et godt Udbytte 
af Bundgarnsfiskeriet, synes Aar for 
Aar at blive sjældnere her i Bugten, 

og i Sommer har Makrelfiskeriet saa 
godt som været uden Betydning. 
Rusefiskeriet synes derimod sjælden 
flt slaa fejl, og det er derfor i de 
senere Aar blevet dette Fiskeri, 
Fiskerne har sat deres Lid til og 
skænket den største Opmærksomhed, 
Sita at Aalefiskeriet nu af flere af 
Fiskerne her ved KystEm drives med 
et Antal af 30 il 4D Ruser. S. J. 

Fra Harboøre skrives der tilos 
den 12. d. M.: 

Det lIled stor Længsel ventede 
Kullerfiskeri har nu endelig taget 
sin Begyndelse her for Sognet i Slut
ningen af forrige Uge. Desværre 
har Fangsten endnu været meget 
lille, nemlig fra 6 til 14 Snese pr. 
Belad, og meget tyder paa, at Vinter
fiskeriet igeu vil blive daa,rligt dette 
AlLr, hvilket Forhold vil komme til 
at sætte mangen Fiskerfamilies Eks-
istents paa en haard Prøve. P. 

Fejø, den 15de December 1892. 
Siden 18. f. M. har Fiskeriet saa 
vel V odfiskeriet som Krogfiskeriet 
været meget smaat, og de sidste 8 
Dage har Isen lagt: Hindringer for 
at komme paa Søen, da den ligger 
et langt Stykke ud fra Land, og 
hvis Frosten vedbliver, vil Aalestan
geriet paa Is snart tage sin Begyn
delse, og Aaret slutte som et daar
ligt Aar. Glæde sig til Aalestan
geriet kunne Fiskerne ikke, da de 
senere Vintere kun have givet 2-3 
Pd. pr. Mand om Dagen, medens en 
Aalestanger for 15-20 Aar tilbage 
kunde hjembringe 16-20 Pd. pr. 
Dag. Fiskeriet her mellem Øerne 
er i Tilbagegang, lige meget hvad 
Art, vi end nævne, og hvis det bliver 
ved, er det ikke let at sige, hvad 
}'iskerne i }'remtiden skal faa til 
Gengæld. R. F. 



Frederikshavn, d. In. Decbr. 1892. 
Atter have vi havt en del' har 
været saa godt som spildt for Fiske· 
riet; stærke Storme og ugunstige 
Strømforhold have i den største Del 
af Ugen bevirl{et fuldstændig Sb1l1ds
ning af Fiskeriet; næppe ere Kut
terne komne paa Fiskeplads, før 
Havet bliver uroligt, ja, enkelte Kut
tere naaede ikke engang at faa Red
skaberne i Vandet. Under saadanne 
Forhold bliver Udbyttet kun ringe. 
De fleste Kuttere have drevet 'runge
fiskeri, men de færreste naaede op 
til ca. 100 Pd. pr. Kutter, som man 
ser et kummerligt Resultat. Enkelte 
Kuttere, der tiskede efter Rødspætter 
paa Trillegrunden ved Læsø, havde 
noget mere Held med sig, idet de i 
den forholdsvis korte Tid, der var 
Lejlighed til at tiske, fik ca. 100 
Snese hver, Fisk vejende fra 13-14 
Pd. pr. Snes, betalte med ca. 1 Kr. 
65 Øre Snespn. Fra Skagen er der 
tilført nogle Partier Rødsp., men Fi
skeriet har ogsaa der givet mindre 
godt Udbytte. Pr. Dæksbaad fra 
Sverig er der tilført ca. 200000 Pd. 
Sild og pl'. Dampskib et lignende 
Kvantum. Markedet og dermed Af
sætningsforholdene el'O vedblivende 
mindre heldigt, og det bliver næppe 
bedre, førend vi have Julen ovpr-
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staaet; i den glade Juletid vil Folk 
have noget bedre 61\(1 Sild. Hummer~ 
tilførslpll hliver nu pfterhaanden min
dre og mindre, og sn,mtidig stiger 
Prisen mere og llwre; der er tilført 
ca. 3000 Stkr., Prisen hal' været fra 
1 Kr. 10 Øre til 1 Kr. 20 øre. 

Kl. 

Fra Bovbjærg skrives der til os 
den 20. f. M.: 

Fiskeriet - giver stadig et meget 
usselt Udbytte, ismr begrundet i det 
uheldige Vejr, og det Sel' langt fra 
ud til nogen glædelig .I ul hel' ude 
ved Vestkystens Klitter. Sammen med 
den ringe Fangst har man risikeret 
Livet. Den 13. ds. kæntrede sftuledes 
CM .. 11[o71eruys Baad fru HadJOøre, 
som den gik over inderste Re,'l. En 
Mand kom Lort fra Baaden, Jllen blev 
dog heldigds med dell øvrige Besæt
ning, iaIt 6 Mand, reddet i Land, 
hvorimod Fangsten og en Del Red
skaber htbtes. Fra Fjaltring maatte 
en Baad forleden gaa, fra 40 Sæt 
Kroge. Til alt Held tillod Vejret 
næste Dag liJftersøgning, og Illan fandt 
dem igen. Der stod da 60 Torsk paa 
Redskabet. Dell ringe Kullerfangst 
udbringes i gode Priser. :Man har 
opnaaet ca. 10 Øre pr. Pd. Netto 
pr. Kommission. P. 

Bekendtgørelser. 

Kutterkurve, berg. for 
100 Pd . .Fisk med Is å 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

VILH. HOLST'S 
Pilepiantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

I'isk og Hnllunel'. 
Ludwig Griin, 

78, Nen~r Wall, Hambnrs, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

fiskekroge ~ Fabriken 
SelymedallIe i Aalborg 188S o~ 

I Købeohayo 1888-
anbefaler Bit U dBalg af alle Sortor 
Piskekroge, sao. vel i 8ta0.1, .Jun'u 
Bom MeBBing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. Fors.ndes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

København K. 
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En rask Mand, der tidligere har beskæftiget sig med Bundga.rnsflskeri og vel øvet i 
at røgte Bundgarn saa vel som Kendskab W Pasning af Heste, kan faa en Plads 
for hele Aaret fra Foraarsflskoriets Begyndelse. Uden gode Anbefalinger for Orden, 
Flid og Ædruelighed nytter det ikke at melde sig. Nærmere hos Laurenberg i Korsør, 

Altona Fiskeauction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

::Mek.a::rlisk. Fabrik 
af Nret, :ftrettede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskl>ffelsen af nyeste mekaniske N ætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedsfe 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand SO. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:_ KØBER::. 

Beediget )1~hkeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktiser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(en.e.te Nættabrik i DanDlBrk .otta drive. ved Dattapkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejer user, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Bekendtgørelse for Fiskere. 
I Henhold til Fiskerilovens § 7 maa Pæle ikke henstaa under saadanne 

Forhold, at derved kan afstedkommes Fare for Sejladsen eller Hindring for 
U døveisen af Fiskeriet. 

Saadanne Pæle maa derfor efter endt Fiskeri fjernes inden Vinteren. 
Forsømmelser i saa Henseende ville blive paatalte. og straffede. 

Fiskerikontrollen for 8stifterne. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Plecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejllgheds-
8an~ i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. B. POBBelt. - Trykt hOl Frant. OIH'Utttw. lrøbenhavu. 



Nr. 52. 29, December. 1892. 
. 'I 

J!4:~dl.e:rc..Bbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. PetitIinie af ll. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

1o.dhold: Fiskeriet og Jagtloven. - Transport· 
aktiebou.getfor lefvande fiak.- Mindre Meddelelser. 
- Fisker!beretninger, Bekendtgørelser, 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamIingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse· til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
.benhavn K. 

Til Island. 
Efter Overenskomst med en af 

Rederne for den lille Flaade af Fiske
kuttere, som til Foraaret genoptager 
Fiskeriet under Island, vil "Dansk 
Fiskeriforening" kunne besætte nogle 
aiPhtdserne ombord. 

Vilkaarene ere: fast Hyre og Part 
l Fiskeriet. 

Unge Fiskere, der have faret en 
Del til Søs, og som have Lyst til 
at deltage i et Stornskeri, kunne 
sende Ansøgning bilagt med Anbe
falinger og Attester til "Dansk Fi
skeriforening" s Kontor, Stormgade 
2 B, København, inden Udgangen af 
Januar lVIaaned. 

Der vil kunne antages 5 a 6 Mand, 
2 Styrmænd og 2 velvoksne Drenge. 

Fiskeriet og Jagtloven. 
Af Overretsprokurator T. Leth, 

Det er si,kkert med megen Føje, 
at Hr. Fisker P. Villumsen i nær
værende Blads Nr. 51 har henledet 
Opmærksomheden paa, at Fisk,erne 
have en stor Interesse i det Rigs
dagen for Tiden foreliggende "For
slag til Lov om J agten", og at man 
ikke synes hverken i selve Lovfor
slaget eller ved den Behan«lling af 
samme, der er foregaaet i LaJ).ds
tinget, fra hvilket det nylig er. s~dt 
til Folketinget, at have ha:vt ti~k
kelig øje for Fiskernes. Tarv. 



Den nugældende Jagtlovgivning har 
kun lidet berørt Fiskerne; thi den 
gælder kun for Landjorden og sammes 
ferske Vande. Dette blev fastslaaet 
bl. a. ved en Viborg Landsoverrets
dom af 15. Juli 1889, der kan efter
ses i Ugeskrift for Retsvæsen af s. 
A. Side 1044 o. f. Sagens Omstæn
digheder vare i Korthed følgende: 
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En· Gaardmand, en Snedker og en 
Indsidder havde i Begyndelsen af 
Marts Maaned 1889 skudt en Del 
Vildænder paa den dengang islagte 
Mariager Fjord dels i Vaager og dels 
paa den faste Is. Da Vildænder i 
Følge Lov af 1. Marts 1888 ere fre
dede fra 1. Marts til 30. Juni, bleve 
de nævnte Mænd satte under Tiltale 
for Overtrædelse af denne Lov. De 
bleve imidlertid fuldstændig frifundne, 
og Udredelsen af Sagens Omkostnin
ger paalagt det Offentlige, idet Over
retten i sin oven for anførte Dom 
bl. a. udtalte: 

"Da Fredningsbestemmelserne i 
Lov 1. April 1871 § 11 og de 
senere Love, som midlertidig for
andre disse Bestemmelser, navnlig 
Lov 1. Marts 1888, hvorved Fred
ning af Vildænder først paabydes, 
imidlertid kun angaa J agten paa 
Enemærker og Fællig, hvorunder 
efter Frd. 20. Mai 1840 §§ 3, 4 
og 25 ikke kan anses indbefattet 
Fjorde, undtagen i alt Fald for
saavidt angaar de Dele af samme, 
som ere privat Ejendomsret under
givne, eller som ifølge Lov 1. April 
1871 § 1 i Henseende til Jagts 
Udøvelse maa betragtes som Ap
pendix til de tilgrændsende Land
strækninger, kunne de tiltalte ikke 
ved deres ovenmeldte Jagt paa 
Mariager Fjord, hvor J agten efter 
sidstnævnte Lovbud maa antages 

at være fri for Alle og Enhver, 
anses at have gjort sig skyldige i 
nogen Overtrædelse af Lov 1. Marts 
1888." 
Anderledes vil Forholdet derimod 

stille sig efter det nye Forslag til 
Lov om J agten, idet det saaledes 
som samme er vedtaget af Lands
tinget, hed.der i § 17: 

"Overalt paa Landjorden (her
under alle ferske V ande), i Fjorde, 
Vige og pau Havet, saalangt dansk 
Søterritorium gaar, skulle neden
anførte Dyr og Fugle være fre
dede i de for hver især angivne 
Tider, begge de anførte Dage med
regnede." 
Saavel efter den nugældende Lov

givning som efter Lovforslagets § 5 
(i Landstingets Affattelse) staar det 
alle og enhver frit for at udøve J agt 
paa Havet og i Fjorde og Vige (ogsaa 
i Følge § 24 uden at løse Jagttegn), 
men der er den i Fiskernes Næring 
særdeles indgribende Forskel, at 
medens efter den nuværende Ret ved
kommende Fredningsbestemmelser 
ikke finde Anvendelse paa J agt paa 
Saltvand, skulle efter det ny Lovforslag 
dettes Fredningsbestemmelser ogsaa 
gælde for J agten paa Fjorde, Vige 
og paa Havet, saa langt dansk Sø
territorium gaar. 

Ser man nu hen til, hvilke disse 
Fredningsbestemmelser ere, for saa 
vidt de berøre Fiskernes Interesser, 
finder man - jeg taler stadig om 
Lovforslaget i den Skikkelse, som det 
er vedtaget i Landstinget - i § 17 
ingen Bestemmelser om Fredning af 
de Pattedyr, som leve i vore Far
vande, altsaa Sælhunde og de for
skellige Arter af Hvaldyr (Marsvin, 
Delfiner) ejheller Oddere. Hvad 
Fuglene angaa, ere derimod alle Vade~ 



fugle, der have Tilhold ved Stranden, 
fredede, og endvidere: 

"Terner fra 1. Februar til 19. 
September, andre Svømmefugle 
med Undtagelse af Maager, der 
ere fredede hele Aaret, fra 1. 
Februar til 15. Juli, Graagaasen 
dog fra 1. April til 30. Juni."' 
Hermed ere Fredningsbestemmel-

serne dog ikke udtømte. Det hedder 
§ 14: 

"Det er forbudt at udøve J agt 
pa~ Søn- og Helligdage samt om 
Natten, hvorved forstaas Tiden 
fra en Time efter Solens Nedgang 
til dens Opgang,"' 

og i § 19: 
" Til Jagt paa Fuglevildt i Fjorde 

og Vige og paa Havet maa ikke 
bruges Fartøj forsynet med Skærm 
( saakaldte Skydepramme); ejheller 
maa der til den nævnte Jagt bruges 
kunstigt Lys for derved ved N atte
tid at lokke Fuglevildtet til Far
tøjet, "' 

samt i § 20: 
"Brug9n afVildtsnarer og Doner 

er forbudt." 
Uden at forsøge at være udtøm

mende skal jeg paapege nogle af de 
Følger, der ville indtræde, dersom 
de nævnte Bestemmelser skulde blive 
til Lov. 

Sælhunden er som bekendt Fiske
rens værste Fjende. Den røver hans 
Fangst og ituriver hans Redskaber. 
I Erkendelse heraf finder man regel
mæssig paa hvert Aars Finanslov og 
ogsaa paa det nu forelagte Finanslov
forslag en saalydende Udgiftspst: 
"Til Forsøg med Sælhundefangst 
4000 Kr."' Efter det ny Forslag til 
Jagtlov maa man imidlertid ikke 
fange Sælhunde med Garn. Heller 
ikke maa man hverken skyde dem 
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eller paa nogen som helst Maade 
fange dem om N atten eller paa Søn
og Helligdage. Dette er en saa stærk 
Fredning af Sælhundene, at det gerne 
kan. være muligt, at man vedblivende 
kan aarligt anvende 4000 Kr. "til 
Forsøg med Sælhundefangst" , men 
at man vistnok ingen fanger, saa at 
det bliver ved Forslaget alene. Det 
turde være aabenbart, at man i det 
mindste ikke i dette Tilfælde har 
havt øje for Følgerne af Lovforslagets 
Bestemmelser. 

J eg vil ikke behøve at dvæle ved, 
hvilket Tab det vil være for Fiskerne, 
at man ikke mere maa sætte Mar
svinegarn, og det hverken ved Dag 
eller N at, og at man ejheller paa 
Søn- og Helligdage maa jage en Flok 
Marsvin paa Land. Derimod vender 
jeg mig til Fuglene. 

Som bekendt kommer fra arktiske 
Egne en stor Del Vandfugle om 
Vinteren tilos, deriblandt en Mængde 
forskellige Arter Vildænder og Svaner, 
for paa den Tid at søge Føden i 
vore Farvande. Paa disse fremmede 
Fugle, særlig paa lEnder, gøre Fi
skerne paa mange Steder ivrigt J agt, 
dels med Bøsse, men dog hovedsagelig 
ved at fange dem i Garn, og have 
herved et vigtigt Erhverv i den knappe 
Vintertid. Efter det ny Forslag vil 
dette Erhverv omtrent ophøre; thi 
Garn maa slet ikke bruges mere, og 
om N atten maa der ikke skydes og 
ej heller om Dagen fra i Februar, 
atlsaa midt i Vinterens Hjerte, eller 
overhovedet paa Søn- og Helligdage. 
Vil man spørge, hvorfor da disse 
lEnder skulle fredes, hvad det er 
for et Hensyn, som man mener kræver 
dette, saa kan Svaret ikke blive, at 
det er for at give dem Lejlighed til 
at yngle; de ere fremmede Gæster, 



der ikke yngle her, men kun komme 
til os paa den strenge Aarstid højt 
oppe fra Nord, hvor deres Hjem 
ellers er, og hvor de yngle. Der er 
et andet Svar, som blev givet, og 
dette er, at J agten er en lJUksussport. 
Landstingsudvalgets Ordfører ytrede 
saaledes (Landstingstjdenden Sp. 358) 
som et Forsvar for den foreslaaede 
Jagtskat: 

"Dertil kommer, at .Jagten, som 
det jo gentagne Gange er anført, 
maa anses som eu Luxussport, og 
at der derfor er Grund til at be
skatte den." 
For Fiskerne er den J agt, som 

disse drive efter Marsvin samt efter 
Vildænder og andre Vandfugle, S:1I)

delig ingen Luksussport, men et Er
hverv, som de mangen Gang haardt 
maa slide for og haardt kunne trænge 
til for at bjærge Udk?mmet for sig 
og Familie. Det hjælper ikke, at 
Ilovforslaget fritager dette Erhverv 
for den ny paatænkte Jagtskat af 10 
Kr., naar det til Gengæld ved Fred
ningsbestemmelser paa den ene Side 
fratager Fiskerne Erhvervet og pau. 
den anden Side forhindrer dem i Be
kæmpelsen af deres værste Fjende, 
Sælhunden. 

Hvad FiskeTne med Rette kunne 
forlange, er den i sig selv saa billige 
og rimelige Fordring, at det maa be
holde sit Forblivende ved den nugæl
dende Reg~l, at de Fredningsbestem
melser, som Jagtloven til enhver Tid 
maatte foreskrive for Landjordens 
Vedkommende, vef).blivende ind
skrænke sig til ikkun at gælde for 
denne og de ferske Vande, men ingen 
Anvendelse finde paa Søterritoriet. 
Der er ingen berettiget Interesse, der 
kræver andet, hvad enten man ser 
hen til Jægerne eller Vildt, og den 
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Sætning, som staar i Spidsen af hele 
Lovforslaget: "Jagtretten tilkommer 
Grundejeren il, finder ingen Anvep
delse paa Søterritoriet, thi paa dette 
er der borset fra saadanne Steder, 
hvor Særrettigheder maatte være er-
hvervede ingen Grundejere. 

Transportaktiebolaget for 
lefvande fisk. 

(Fra et svensk Blad efter »Fiskeritidskrift 
fOl' l<'inlalld). 

Her ved Øresund vide alle, hvilken 
ypperlig Fisk, RestaVl'atørerne i Kø
benhavn servere. Ingen anden By i 
Evropa byder paa noget saadant og 
Aarsagen hertil er den, at i "Kongens 
By" købes og sælges Fisken hoved
sagelig levende. Handel med levende 
Fisk foregaar dog nu i stor Maale
stok ogsaa i andre Lande, og Tysk
land indtager i saa Henseende den 
første Plads; daglig sælges i Central
Ma,rkt-Hallen i Berlin betydelige 
Kvantiteter levende Fisk paa offentlig 
A vktion og en langt større Del for
avktioneres afPrivathandlende saavel 
i denne By som i andre større Stæder. 

Intet Land har for sin Fiskehandel 
gjort saa meget som Finland; levende 
Fisk befordres der som Ilgods til 
Fragtgods-Takst, selv naar der er 
Tale om hele Vognladninger, en 
Fragtnedsættelse, der andrager ca. 
det halve. Transporten sker i Tønder 
af 3-400 Liters Rumfang, det halve 
Fisk, det have Vand. De Tog, hvor
med disse Sendinger foregaa, løbe 
ca. 60 Kilometer i Timen, altsaa 
langt hurtigere end vore Iltog. 

I den seneste Tid har man endda 
forsøgt at forbedre Transporten. Med 



Bibeholdelsø af samme Hastighed 
føres Fiskene nemlig frem i 10 til 
20 Gange saa store Bassiner, for
synede med Luft- og Vandpumper, 
de første fOl' uafbrudt at tilføre ny 
Luft, de sidstnævnte for uafbrudt at 
lade Bassinernes Vand cirkulere 
gennem' passende Filtrer og Afkø
lingsapparaterm.v., hvorvedPumperne 
drives gennem Transmission fra Vogn
akslerne. 

For at udnytte denne og andre 
nyere Metoder og for at føre' saa
danne ogsaa mere fintfølende Fisk 
levende paa Markedet, hvor den hidtil 
har manglet, dannedes i Helsingborg 
1890 et kongelig konfirmeret ikke 
solidarisk Aktieselskab: Transport
aktiebolagBt for lefvande Fisk, hvis 
BestYTelse foreløbig kun hestaar af 
Hr. Otto Hahn, Thurenæs pr. Bille
berg a, som har lagt stort Arbejde 
og sat betyde1ige Kapitaler i ]fore
tagendet. Mi ni mUlllskapitalen for 
Aktieselskabet, der tager Sigte pall. 
Ordningen af Fiskehandelen i alle 
de nordiske Lande (Sverrig, Norge, 
Finland og eventuelt ogsaa Danmark) 
er 80000, Maksimumuskapitalen er 
sat til 150000 Kr. og Aktierne lyder 
paa 100 Kr. 

Det er lykkedes den svenske Re
gering at faa opstillet paa de preus-

. siske Statsbaner en paa ovennævnte 
Maade udstyret Jernbanevogn og at 
danne en Filial. i Tyskland, hvor 
Svensk-Norsk Vicekonsul i Stralsund 
(Firma: Carl Liebe) er Selskabets 
Generalbefuldmægtigede. 

Aktieselskabet har indkøbt alle i 
Udlandet udtagne Patenter, denne 
Sag' vedrør~nde og selv udtaget nye 
for om Planen vinder tilstrækkelig 
Tilslutning at kunne udvikle en Fiske
handel 'i det store. Et Fartøj er 
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konstrueret for længere Søtransporter 
med ind- og udgaaende selvvirkende 
VentHer, som aabne og lukke sig for 
Bølgernes vekslende Tryk, med selv
virkende 'Pumper til et regelmæssigt 
Vandskifte, medens der desuden er 
sørget for, at Vandet i Bassinerne . 
selv i den stærkeste Søgang ikke er 
udsat for Skvalp. 

Deri kommercielle Side af Fore
tagendet tror man stiller sig gunstigt, 
da Prisen pau Brugspladsen er be
tydelig større end pall. Fangstpladsen, 
i Tyskland f. Eks, ca. 100 Ofo højere 
med et stadig stigende Forbrug; men 
selvfølgelig hæver Foretagendet be
tydelige Kapitaler og Arbejdskræfter, 
om det skal kunne gennemføres med 
Fm'del; og det staar klart, at kun, 
ved Koncentrering fra de forskellige 
Lande til et fælles hele af den 
spredte Kapital og Arbejdsevne, som 
findes, kan Foretagendet give sit 
største Udbytte samtidigt med, at 
Fiskerinæringen opnaar sin største 
Gevinst. For de store Distancers 
Skyld fordres et stort Materiel, og 
for dennes Skyld en stor Omsætning; 
vindes en Sammenslutning ikke, ville 
Patenterne sandsynligvis blive solgt 
hver i sit Land. 

Mindre Meddelelser, 

Generalforsamling. Fiskerforenin
gen for Jægerspris-Fiskerlejerne ved 
Kulhus og N ederdraaby afholdt Søn
d.ag den 18de December 1892 sin 
aarlige Generalforsamling paa "Hotel 
Jægerspris" . 

TrGds det daarlige Vejr og Føre var 
der dog mødt ca. 30 Medlemmer for
uden flere Ikkemedlemmer, der senere 



tilkom. Formanden, fhv. J~ærer C. 
Brammer, oplyste, at Foreningen, der 
som bekendt er en Filial af "Dansk 
Fiskeriforening;', for Tiden bestaar 
af 50 Medlemmer og meddelte, hvad 
der havde givet Anledning til Op
rettelsen af de mange mindre Fisker
foreninger i Landet. Sagen var 
nemlig den, at Fiskerne, som i Be
gyndelsen havde indmeldt sig i ret 
stort Antal i "D. F.", Aar for Aar 
uridlod at indbetale deres Medlems
bidrag. Da der saaledes var Fare 
for, at det vilde blive en Fiskerifor
ening uden Fiskere, var det, at man 
besluttede at søge oprettet mindre 
Fiskerforeninger som Filialer af "D. 
F." rundt omkring i Jjandet paa de 
forskellige Fiskerlejer, hvorved Med
lemsbidraget selvfølgelig kunne sættes 
endnu lavere end 2 Kr. saaledes 
her kun 50 0re. Derefter indmeldte 
alle de Tilstedeværende sig i For
eningen, som nu tæller 60 Medlem
mer. 

Angaaende Foreningens Virksom
hed i Aarets Løb meddelte Formanden 
følgende: 

l) at det i Fjor forelagte Andra
dragende til Indenrigsministeriet om 
en Understøttelse af 1000 Kr. til 
Kulhusbroens Istandsættelse og For
længelse var bleven indsendt til 
"Dansk Fiskeriforening"s Bestyrelse 
og af denne anbefalet. Resultatet 
var, at Ministeriet bevilgede 500 Kr. 
til Broens Istandsættelse efter Øde
læggelse ved Isdrift forrige Vinter. 

2) Ihvorvel denne Gave af 500 Kr. 
var tilstrækkelig til Reparationsar
bejder paa Broen, ,kunde der selv
følgelig ikke bygges synderlig videre 
dermed. Et Forsøg paa at erholde 
et rentefrit Laan i IJighed med, hvad 
sket er til saa mange Fiskerlejer, 

504 

hvor Fiskerne selv havde paabegyndt 
en Baadebro eller Baadehavn, var 
som bekendt mislykket og uagtet 
Gjerløv-Draaby Sogneraad havde 
stillet sig særdeles velvillig og imøde
k'ommende til de af Regeringen for
langte Betingf>lser strandet paa Fre
deriksborg Amtsraads Nægtelse af 
den ønskede Garanti. 

3) Andragende til Indenrigsmini
steriet fra Nederdraaby Fiskere om, 
i Henhold til Fiskerilovens §§ 5 og 6, 
at erholde en Vej til og Tørreplads 
for deres Fiskegarn ved Stranden, 
var ligeledes vel anbefalet og atteste
steret af Sogneraadet samt gennem 
"D. F." s Bestyrelse indsendt til Mi
nisteriet. 

4) Skrivelse af 3. Juni d. A. fra 
"Dansk Fiskeriforening"s Vicepræ
sident, Hr. Højesteretsasses. Mourier, 
angaaende Forslag til eventuelle 
Forandringer i Lov om Fiskeriet i 
Danmark oplæstes og var besvaret 
efter Fiskernes Ønske. Derefter fore
lagdes næste Aars Virksombedsplan, 
der drøftedes. 

5) Valg af Medlemmer til Besty
relsen i Stedet for de efter Tur fra
traadte: 

Fisker Rasmus Kristensen ved Kul
hus genvalgtes som Kasserer, Fisker 
Anders Larsen, Nedt'rdraaby, lige
ledes, og da Sogneraadsformand, 
Gaardejer N. Erlandsen i Dag havde 
indmeldt sig i Fiskerforeningen, blev 
han enstemmig valgt ind i Bestyrel
sen. Brammer genvalgtes ligeledes 
enstemmig til Formand. 

Efter Generalforsamlingens Slut
ning holdt Brammer et Foredrag om 
Udstillinger af Fiskeriredskaber og 
Produkter m. m., baade i Indlandet 
og Udlandet, hvilke han havde be
søgt, samt opfordrede Fiskerne til 



at udstille Fiskegarn og Produkter, 
hvad 2 Fiskere straks gav Løfte. om, 
hvis der ikke dermed var forbunden 
særlige Omkostninger med Transport 
o. desl. 

Derefter afholdtes et gemytligt 
Punschegilde, hvor Taler og Sange 
vekslede, og Skaale udbragtes for 
Foreningen og Formand. 

Fiskeriberetninger. 
Frederikshavn, d. 26. Decbr. 1892. 

I Slutningen af den sidst forløbne 
U ge var Vejrliget rigtig heldigt for 
Fiskeriet, og hele U gen igennem er 
det egentlig kun de mindre og som 
Følge deraf ej saa godt Søen hol
dende Kuttere, som undertiden have 
maattet opgive Fiskeriet paa Grund 
af for stærk Kuling. Der er ligesom 
i sidste Uge Tungetiskeriet, der har 
været det mest overvejende, og det 
har gennemgaaende givet et rigtig 
godt Resultat. Af de ved Trindelen 
tiskende for største Delen større Kut
tere kom saaledes en Del ind med 
fra 700-900 Pd. pr. Kutter; de i 
Læsørende tiskende havde dog bety
deligt mindre; ialt er der vel ind-
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kommet ca. 8000 Pd., Prisen har 
været mellem 75-85 Øre pr. Pd. 
Enkelte Kuttere have drevet Rød
spættefiske nord for Læsø, men have 
kun havt mindre godt Udbytte, Fisk 
vejende fra 13-14 Pd. Snesen, be
talte med saa gode Priser som fra 
l Kr. 65 Øre til 2 Kr. pr. Snes. 
Jolletiskeriet ved den nordre Side af 
Skagen har givet ganske godt U d
bytte; 4 Kvaser have i Ugens Løb 
faaet Last ca. 150-250 Snese hver, 
og en Del er tilført her. Af andre 
Fladfisk er der kun indkommet ube
tydelige Kvnntiteter; der skal i det 
hele taget være forbavsende lidt af 
Skærising, Slethvar etc., der er fisket 
i Løbet af Efteraaret, mod hvad der 
plejer at blive fisket. Jollefiskeriet 
efter Kuller her fra Byen har ogsaa 
været heldigt; det fiskede er hoved
sagelig eksporteret til Tyskland, der 
er betalt fra 80 Øre til l Kr. pr. 
Snes. Der har ingen Tilførsel fundet 
Sted af Sild . pr. Dæksbaad og pr. 
Dampskih kun mindre Kvanta; der
imod er der, skønt Prisen er saa 
høj, atter tilført større Mængder af 
Hummer, ca. 6000 Stkr., Prisen er 
fra l Kr. 15 Øre til 1 Kr. 20 Øre 
pr. Pd. KI. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is It 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

Dansk Kommissionshus Cateohn samt Carbolineum, 

VILH. HOLSTS 
PlIepiantage Dg Kurvefabrik. 

Ellely vea Kolina St. 

for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

18, Neoer WIIl, HIIIIIJ1lrg. 
modtagerSendinger til ForhalldHng 
Prompte Afre!!tling. Dansk KOrre
sponda.nce. Prima Referencer. 

sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværk mod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Ad. Goeeker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 6. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande afholder Generalforsamling Søndag den 8. Januar 
1893 Ki. 3 Eftm. i Kallehave Færgegaard. P. B. V. 

C. Han_en. 
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En rask Mand, der tidligere har beskæftiget sig med Bundgarnsnskeri og vel øvet i 
at røgte Bundgarn 8a,1 VE'1 gom Kendskab t.il Pasning af Heste, kan faa. en Plads 
fur hcIe Aaret fra Fo.raarsfiskcriets BegYllf!ehe. lJdell gode Anbefalinger for Orden, 
Flid og Ædruelighed nytter det ikke at melde sig. Nærmere hos Laurenberg i Kor,ar. 

Altona Fiskeauction. 
J'ohannColu8 (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

::M:ek:.a:n..isk:. Fabrik:.· 
af Næt, ftættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskhffelscn af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
GarnsOI"ter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Auktions Fiskemarked Hamburg. 
E:. KØSER;, 

Beediget Fiskeanktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktsser, Hamburg. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_e Nætfilbrik i Danznark lI01n drive. ved DaZlQpJDe.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fahrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser ,. 
Aalerader, Rejer user, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra. lO Ofo til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Bekendtgørelse for Fiskere. 
I Henhold til Fiskerilovens § 7 maa Pæle ikke henstaa under saadanne 

Forhold, at derved kan afstedkommes Fare for Sejladsen eller Hindring for 
Udøvelsen af Fiskeriet. 

Saadaime Pæle maa derfor efter endt Fiskeri fjernes inden Vinteren. 
Forsømmelser i saa Henseende ville blive paatalte og straffede. 

Fiskerikontrollen for østifterne. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Trykning af lJgeblade, PIeeer! 'Værker og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

&digeret af cand. mag. B. POB.elt. - Trykt hoa FrGnt. 01wWttt.. Iøbenhavn. 
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