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Nr. t. 5. Januar. 1893. 

Medl.e=-eb~a.det udga,a,r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

·pr. Petitlinie af 'ia Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Frelnskrid t i det franske Havfiske. -
Kolera og Fiskeri. Mindre Meddelelser. - ]'iskeri-
beretninger. - Bekendtgørelser. . 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade 2 B StueJ;l, er aabcnt 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. 

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. 

. Til Island. 
Efter Overenskomst med en af 

Rederne for den lille Flaade af Fiske
kuttere, som til ]'oraaret 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 ha ve Lyst til 
at deltage i et Storfiskeri, kunne 
sende Ansøgning bilagt med Anbe
falinger og Attester til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Stormgade 
2 B, København, inden Udgangen 
af Januar Maaned. 

Der vil kunne antages 5 a 6 Mand, 
2 Styrmænd og 2 velvoksne Drenge. 

Til de lokale Foreninger. 
Meddelelse om Medlemstal og 

Underretning om hvem der p. T. er 
fungerende Formand bedes efter Lo
vene indsendt til Kontoret inden 15. 
Januar. 

Fremskridt i. det franske 
Havfiske. 

U den for de officielle Aarsberet
ninger og de statistiske Opgaver fra 



Fiskeriopsynet' ertarerman~j~l~~n 
noget Om det fraJls~e ~ø~sk~:r,iJ) Gang 
og ,Tilstanqe. ,l~nsldsteTjd 
hal' 'dl,lg 1Jgsaa~a Fiskeriets Om
r~ade 'taJfige Fr~mskridt gjort sig" 
b~Ulærkel,ige, og Fisk~rne havem~pdre,. ' 
imod at antage R~foi~er, IJ:~1lX ~e i 

bare vise sig hensigtsmæssige. Isæt 
angaar disse Forbedringer den hur
tigere Transport og Konservering af ; 
den fangede Fisk; ved de i denne 
Retning opnaaede Fremskridt udvides 
Omraadet for Msætning af den ferske, 
Fisk. ,Fiskeri med Dampere blev i 
Frankrig først in'dførti Dieppe. I 
Aarene '1881-82 lod en Reder der 
bygge to Fiskedampere. De havde 
en'Længde af 21,50 m., en Bredde 
af 5.5m. og stak 1,90 m. dybt. Ma
skinerne havde 100 Hestekræfter, og 

',:de gik med "en Hurtighed af 9 Knob. 
'Efter at Fiskeri med Dampere havde' 
vist at svare sig, blev der bygget en 
hel Række af slige Skihe. 

Dgsaa paa Kysten af Algier er ' 
,Fiskeri med, Dampere· indført.' Dl:lr 
fiske for Tiden fire Dampere, en femte 
er bel og holden indrettet til Trans
port og befordrer Fisken til MarseiUe; 

, b,vorfra den paa Jernbane sendes til 
det indre af Landet j de til Pakning 

, af Fisken benyttede Kasser ere be~ 
".I'_,} , 

sla:aede med Zink og holdes ved Hjælp 
af Is i en T~mperatur af ca. O Grader. 
, .]: endnu ,større Maalestokdrives 
Fisk~ri ,meG Dampere i Bugten ved 
Gasoogneåf ~t' Selskab,der bærer 
Navnet La Societe des pecheriesde 
l'Ocean og' har sit Sæde, i Arcachon. 
Den derværende Fiskerflaade'bestaar 
af 60Dampe~epa'ahver60 til 80 
Tons Drægtighed: Hvert Skibs He-

,< .4.. I t ' 

manding bestaar af 12 Mand,Ud-
rQ.stt;ringen .,er saa 'fuldkommen. som 
~ulig.Tl'lLwlen,w .meget;stol'; dens 

~rEtdde' '~r 15-1S' m., og den slæbe~ '., 
v~d :ajælpaf,~;e~alkabel,de.r ved' 
'DaJllplq~ft ~~'yi1i%s ;pp~al}, en 
Oylinder. Tia.wlen.s,. ' ,fcire
gaar med en :8:u~tigb{ ;0t\:~j~9,}/i 
,R:nob, ,hX9r-ved"Skibene eieJ< ~tadig 
Be:væg~ise';;fre~ ,pg tilbage,.])~'jiolde 
'sigdogsaa nær hinanden, at d~ 
1114rig tabe hve~ndre af Sigte, Det 
er, af Selskabet forbudt for Fisk;9rne 
at bruge Tra:wlen paa,enstørre Dybde 
~rid,4(}FWfDe,:,da. :dl,,', påa.:,en"støn'e 
Dybde' ~fot~konune~de ;Fi13k ,er {br",· 

smaa til at gøre Fangsten indbrln
'gende, og da Selskabet godt indser, 
at det .Jlled <ien SJags Rovfiskeri vilde 

." '. ,_ ' , 1 ','~' '';:.'' 

skade sin' Fangst for Fremtiden. 
~ra~len b,\jy~r )tUn,9cP~g!3t tre 

Gallge i .. ~~. Ti~er; Qptr~Jr.~n~ll,9I 
UdkastiliIlgen,tager,med den store 
0velseogEriaring, som Fiskerne her 
.have,~ppeen ',halv Time, uagtet 
de to Ophivninger af Trawlen 'fore~ 
gaa i Mf1rke og ofte i stygt Vejr. 
'N aar nu hver Damper paa' ,denne' 
Maade har fii'!ket ,3 Gange, komme 

_ ~' ~ "'_ .• , '.",c 

alle Dan;:tperne, ,samme,Il, o~ deres 
Fa:q,gst bliver. b!~gt9~~rdIBaaen 
Damper, der saa hurtig som mulig 
farer til Arcachon, medens de øvrige 

I 

atter begynder paa sit Arbejde. 
H~vnen.yed Al:'cachoner vilit~øk5kke 
tilgængelig for Sejlskibe j men disse , ' 
Dampere kunne'løbe ind, til enhver 
Tid, og saaledeskanm,~n,med tem
melig stor Sikkerhell 'gøre Regning 
paa, at Fisken Hl en bestemt ''rid' 
ankommer til Selskabets Magasiner: 
Damperen tager nyt Kulforraad og 
begiver sig saa snart sOm, mulig til
bage til de' andre 'Dampere. Om , 
Sommere,n fisk4:ls hQv.edsl;l.gelig, r;r,l,\nger 
og om Vinteren 1;ol:'sk ~tc .. ' "N.F." " 



Koløra og Fiskeri. 
Efter Mittheilungen der Secti~n lUr Kust.en

und Hochsee-Fischerei. 

Koleraen i Hamburg tilføjede den 
tyske Fiskellandel en ganske over
ordenligstor Skade, og det kan vel 
endnu langt fra overses, til hvor stor 
Kapitalværdi den kan ansættes, om 
det da overhovedet med nogenlunde 
Sikkerhed' kan regnes ud nogensinde; 
nedeIistaaende Oversigt gælder' kun 
for' Epidemiens 4 første Uger, men 
Tallene deri MIe tydeligt nOK, og Op
lysningerne ha'Ve, forekommer det os, 
i forskellige Henseender ogsaa Inter
esse for danSKe Forhold, saavel for 
Købere som Sælgere, bL a. med en 
eventuel Koleraepidemi for øje, den 
vi dog fornaabenligvis blive forskaa
nede for. 

Koleraens Begyndelse i Hamburg 
sættes til den 17 de A vgust. Næppe 
var Epidemien konstateret og som 
saadan bleven bekendt i videre 
Kredse, førend Fiske,Priserne faldt 
stærkt; de' ædlere Fisk faldt i Værdi 
til de to Tredjedele, AaI, til det 
Hal~e, Elbfrsk kunde knap udbringos 
til enTredjed~1 af den almindelige 
Pris, og Smaafisk vare næsten værdi
løse; saaledes bleve 6000 Pd. Smaa
torsk den 25. Avgust ført fra Altona
Markedet for at anvendes til Gi1ldning. 
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Ogsåa; uden forElben viste Virk
ningei'ne sig af Epidemien. I Geeste
miinde og Bremerhaten faldt Prisen I 

i kort TId paa al Slags Fisk5d.:.... 
70 %, ja nu og da kunde. særlig 
Smaafisk absolut ikke sælges; saaledes 
tog en Damper en Dag ca. 30000 
Pd. med' tilbage i Havet, medens 
andre 30000 Pd. anvendWs til Gød
ning. 
, Piiå lignende Måadir gik det langs 

,./. 

Østkysten af Slesvig-H()lsten. I' 
Eckernfiitde gik Sild ogSprott 50 0/0' 
andre Fisk 25 % ned, og selv For
retningen med Pælemuslingerne led 
meget, dog først efter 1. Oktober. 
Ved Stralsund og Swinemiinde sank 
Prisen til det halve og derunder, og 
samtidig gik Forbruget ned til de 
to Tredjedele og mindre af det sæd
vanlige. 

Længere mod øst f. Eks. ved Pillau 
mærkedes dog ingen Indvirkning af 

, Kolerafrygten, og Fiskene stode i dtm 
gamle Pris . 
. ben ringe Værdi, Havets Produkter 
saaledes havde, bevirkede naturlig 
dels en Indskrænkning af· Fangsten, 
dels at Fiskerne søgteriy Afsætnings
steder.. Saaledes lagde 10 Fartøjer 
fra Blankenese op et Stykke Tid, 
deriblandt 4 ikke mindre end . hele . 
14 Dage; i Finkenwarder have 133 
Højsøkuttere tilsammen ligget 1610 
Dag~ stille, og bere'gner mail en 
Kutters daglige Fortjeneste til 20 
Mark, repræsenterer altsaa Epide~ 

miens første 4 U ger alene for Finken
wårder Fiskerne et Tab af 322'00 
Mark, hvortil maa lægges yderligere 
10000 Mk. paa Grund af den lavere 
Pris. Af samme Øs Fartøjer til 
l{ystfiskeri have 17 tilsaIlJ.men været 
oplagte i 171 Dage; beregnes den 
daglige Fortjeneste for et Fartøj til 
13 Mk., giver dette et Tab af 2223 
Mark. Endelig have 50 Dæksbaade 
til Elbfiskeri iaIt ligget 600 Dage, 
hvilket maa antages at have skaffet 
en Mindreindtægt paa 6000 Mark. 
Regner man Prisdifferencen til og 
adderer alle de nævnte Summe);', vil 
den Skade, Finkenwarder-Øens Fi
skerbefolkning led de første fire Uger 
af Epidemien, kunne angives til 
530QO Mark! Og paa lignende Vis 



er det gaaet de andre Fiskerbyer. 
De ti Fiskedampere, som i Almin
delighed afsætte deres Fn,ngst i AI~ 
tona, søgte under Epidemien for 
største Delen til England; Inter
essenterne beregne deraf en Skade 
paa 20000 Mk.; 13 Dampere fra 
Geestemiinde og Bremerhafen ln,n, til
sammen 25 Uger stille og mistede 
derved 25 Rejser; beregnes Udbyttet 
for hver til 1500 Mk., faa vi et samlet 
'l'ab paa 37500 Mk. 

I IJøbet af Avgust-September 
1891 solgtes ved Avktion i Altona 
i alt for 228452 Mk. 85 Pf., j 1892 
for 128452 Mk. 58 Pf., altsaa 99811 
Mk. 27 Pf. mindre end 1891. Inter
essant er nedenstaaende Tabel, der 
viser Dagsprisei'ne for forskellige 
Fiskesorter et Par Dage· før og kort 
efter Epidemiens Udbrud. 
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I Følge en anden Tabel, der an
giver de Varer, Finkenwarder Fi
skerne i de fire første U ger af Epi
demien have bragt til St. Pouli Fiske
torv i Hamburg, kan Tilførsel. af og 
Salgspris for de forskellige Fiske
sorteri 1892 mod 1891 angives saa
ledes: 
Tunger 3708 Pd. -+- 2568,49 Mk. 
Pighvar + 2753 - -+- 2419,55 -
Slette ,359 -:- I 259,94 
Rødsp. -+- 24309- -+- 1801,50 -
Kuller -:- 31868 - -:- 1818,92 -
Kabliau -+- 8186 - -;- 129,49 
Rokker -:- 2753 - -;- 89,82 
østers -+- 12261 - -;- 524,00 
Taskekrabbe -+- 481 - -;- 214,61 

I Geestemiinde har man beregnet, 
at det der paa Torvet i Løbet af 
de nævnte 4 U ger solgte Kvantum 
]'isk under normale Forhold vilde 
have indbl'ugt 27384 Mk. 54 Pf. mere 
end der i Virkeligheden kom ind, og 
at Tabene kunne opføres med 632 
Mk. for Pighvar, 235 Mk. for Tunger, 
18560 Mk. for Kuller, 3263 Mk. for 
Rødspætter, 3469 Mk. for Torsk o. s. fr. 

Fiskeforsendelser, der vare dirige
rede til Indlandet, blev e ofte nægtede 
Modtagelse, og de Tab, Fiskehand
lerne paa denne Maade have lidt, 
ansættes ligeledes i Halvhundre
tusinder af Mark; endelig ere bety
delige Tab opstaaede ved, at store 
Mængder af Desinfektionsstoffer ere 
udgydte i Floderne, og alle disse 
Tab maa til syvende og sidst tilskrives 
Konsumenternes Optræden. Det 
hændte saaledes paa et Hotel j AI~ 

tona, straks efter Epidemiens Ud~ 
brud, at Middagsgæsterne med Protest 
tilbagevisie stegte Tunger, fordi Fi
sken stammede fra Elbvandet. Mange 
Steder blev Publikums myst til og 
Frygt for Fiskespiser øget ved Politi-



· forbud mod Indførsel, ved Konfiska
tioner og Tilintetgørelser eller Til
bagevisninger af Fiskeforsende15er, 
og . uagtet PolitHorholdsreglerne de, 
fleste Steder efter højere Ordre efter \ 
kortere eller længere Tid toges til-, 
bage, bære de dog Skylden for, at 
Publikum's Aversion var bleven større 
og holdt sig længere end den sikkert 
ellers vilde have gjort. 

Det saakaldte "bedre" Publikum 
holdt sig mest tilbage, og Jøderne, 
der ellers i deres store Højtider pleje 
at købe mange Gedder, skal inden 
Nytaarsfestlighederne saa godt som 
have afholdt sig fra Fiskekød. 

Men: Er der da i Virkeligheden 
nogen Grund til at nære Frygt for 
Nydelsen af Fiskekød i Tilfælde af 
en Kolera-Epidemi? (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Sldbsforsikrings -Foreningen for 
Fredrikshavns Tolddistrikt. Den 14. 
Januar 1893 kan "Skibs forsikrings
foreningen for Fredrikshavns Told
distrikt til indbyrdes Forsikring af 
l!'iskekvasel''' højtideligholde 25 Aars
dagen for sin Bestaaen. Foreningen 
begyndte sin Virksomhed den 14. 
Januar 1868 med 16 Fartøjet·, hvoraf 
de 13 overgik fra en tidligere For
ening, en Forsikringssum, stor 15100 
Rd. og en, kontant Kassebeholdning 
paa 1171 Rd. 11 Skilling, arvet efter 
den gamle Forening; ved Udgangen 
af Aaret 1880 var de forsikrede Skibes 
Antal steget til 46, der vare vur
derede til 246100 Kr. og forsikrede 
for 196880 Kr., og i Følge det for 
1892 aflagte Aarsregnskab var Assu
ranCtl8ummen for de til 677806 Kr. 
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25 Øre takserede 86 Fartøjer 541845 
Kr. ogindestaar der paa 84 Far
tøjers Konti 67074 Kr. 04 ·øre. 

De indtegnede :Fartøjers Antal var 
1868 16, 1875 33, 1885 53 og 1892 
86, }i'orsikrigssummen ei- stegen 'fra 
30200 Kr. til 541845 Kr. og de ind
betalte Præmier og Indskud fra 
2342,22 Kr. til 17344,77. I Aarene 
1868, 1872, 1874 og 1886 blev der 
intet som helst udbetalt i Skades
erstatninger, de øvrige Aar er ud
betalt fra 12 Kr. til 7806 Kr. (1887); 
1873 var der et Præmieunderskud 
paa 3 Kr. 97 0re, 1882 og 1871 
var Præmieoverskuddet henholdsvis 
523,08 og 765,1\:>, ellers har det vari
eret mellem 1078 og 12601,79 Kr. 
(1891-92). 

Ovenstaaende Tais,tørrelser, der ere 
uddragne af en Beretning om For
eningens Virksomhed, der er blev en 
udarbejdet i Anledning af Jubilæet, 
tillige med mange andre Data vidner 
i lige Grad om Bestyrelsens og Inter
essenternes Foretagsomhedsaand og 
Dygtighed som ogsaa om den Første
rangsstilling, den store nordjydske Fi
skerbefolkning indtager, over hvilken 
de som aile vi andre, der interessere 
os for l!'iskeriet og }i'iskerne, med 
Rette ere stolte. 

V or bedste Lykønskning i Anled
ning af Jubilæet. 

Skibsforsikrings-Foreningen for 
l!'redrjkshavns Tolddistrikt afholdt 
Fredag d. 30. Decbr. sin ordinære 
Generalforsdmling og fejrede samtidig 
sit 25 Aars Jubilæum ved en festlig 
Sammenkomst, hvor Hr. Lodsolder
mand Bærentz særlig var Genstand 
for Forsamlingens Erkendtlighed, idet 
han sammen med. l!'oreningen kunde 



fejre Jubilæum som 25-aarig Regn
skabsfører for samme. Af Formanden, 
Hr. Fiskehandler J. C. lisager, fik 
han paa Foreningens Vegne overrakt 
en. smagfuld kalligraferet Adresse ind
lagt j en nydelig Fløjelsmappe. Adres
sen val' underskrevet af omtrent samt
lige Interessenter. 

Fiskeriberetninger. 

Esbjærg, den 25. December 1892. 
Fiskeriet herfra har iN ovember Maa
ned været drevet af 14 Fiskekuttere, 
de have gjort 118 Fisketure og ind
fanget 73095 Pd. Kuller til Værdi 
5848 Kr., 27300 Pd: Torsk til Værdi 
1365 Kr., 33 Pd. Pighvar til Værdi, 
16 Kr. 50 Øre, jaIt 100428 Pd. Fisk 
til en samlet Værdi af 7229 Kr. 50 
øre. Endvidere er i Graadyb af 2 
aabne Baade og l Fiskekvase fanget 
ca. 7000 Pd. Rødspætter til Værdi 
350 Kr. 

Der findes i Graadyb med Ho Bugt 
For- og Efteraar en ikke ubetydelig 
Fiskebestand særlig Rødspætter, som 
hid tit. ikkun er bleven udnyttet ved 
Fiskeri fra Strandbredden gennem de 
saakaldte "Skuldgaarde" o: en lang 
tæt Risrække sat i 1!'orm af en Tre
kant med et Garn i sin Spids, hvori 
de Rødspætter, der formedelst det 
faldende Vand søge ud mod Dybet, 

. havnede, eller gennem Slæbevod, der 
dreves frem af Heste, en Rytter for
ude og Vogn nærmest Strandkanten. 
Denne sidste Fiskemetode ses endnu 
jævnlig at anvendes af Bønderne paa 
Farlø og er langt fra anbefalelses
værdig,da det næsten maa betragtes 
som Dyrplageri mod de stakkels 
H~stet defofte i elf bidende KuHU; 

i Timevis maa vade i Vand til op 
paa :Maven, samt da desude~en 

. Mængde Yngel upaatvivlelig øde
lægges. Foran berørte· Gaardfiskeri 
synes derimod mindre skadelig for 
Yngelen, da Garnets Maskevidde i 
Almindelighed er saa stor, at Yngelen 
har fri Passage. Som det vil seS 
af foranstaaende Beretning er· det 
nu forsøgt at drive Rødspættefiskl:lri 
med Vod fra Baad paadybt Vand, 
og da dette Fiskeri har givet et til
fredsstillende Udbytte, vil det sand~ 
synligvis blive fortsat maaske efter 
udvidet Maalestok. Det er Slæbevod, 
der benyttes, da Snurrevod formedlilst 
den stærke Strøm ikkun kan anvendes 
j et Par Timer omkring Hø} og Lav
vande.· For dette Fiskeri her var 
det ønskeligt, om en Bestemmelse om 
en vis MaskeviddefQrYngelens Skyld 
kunde emonere*), ligesom det var 
ønskeligt, at en strængere Kontrol 
med Salg af umoden Fisk eksisterede 
under dette Fiskeri. L.- M. 

Fiskeriet i Ulfsund i Novbr. 1892. 
Med Begyndelsen af Ma.aneden er 
alt Drivvodsfiskeri ophørt, da her' 
ikke findes Rejer eller anden Fisk 
af Betydning. Nogle Kvaser have i 
den første Del af Maaneden fisket 
ved Lolland oghavt ret godt Udhytte, 
men ,de ere vendte hjem begrundet 
paa den tiltagende Kulde. Gedd,,
fiskeriet med Ruser har givet mirldre . 
end i de foregaaende Maaneder. Der 
er fiSKet ikke saa faa Ørreder. Aal~
stangeriet har været drevet med fuld. . 
Kraft og hal' givet godt Udbytte i 
den første Del af Maanedtm, men 
har tabt sig noget hen ved Slutningen. 
Prisen paa Stangaal hl' været' 22. 
øre pr. Pd. her paa Plad~en. 

*) Se dog nærværende Blad iS92 Il. 427. 
Bea. 



· Fredrikshavn, d. 2. Januar 1893. 
I .. d~ JI'l~.fqnlte p~ge af .den sidst. 
fp1jl~pp.(},·pge pl\fderi sU)rlig godt· 
Vejrlig for 'Fiskmjet, og Udbyttet har 
været det bedste, vi paa lang Tid 
have h;~. ~fg~~oJll i de fQreglj.ae~de 
TIger har 'den' ovejende Del af Kut
terne drevet Tungefiskeri og s~a godt 
'SOQl alle have opnaf.\et et gunstigt 
Resultat; ~nkelte af de ved Trindelen 
fiskende .havde saalede~ fra. 600- . 
1000 Pd. pr. Kutter, og ogsaa de i 
Læsørende fi!ikl;mde ha;;e ,havtgod 
Fangst, ialt er der vel indbragt ca. 
20POO Pd. Prisen har været fra 75 
~80 Øre pr. Pd. Fra de samme 
Fangstpladser er der. indbragt ca . 
. 6000 Pd. Slethvar og Ising, betalte 
her Jned fra 10-12 Øre pr. Pd., samt 
en Del Pighvar, store betalte med 
fra 45-50 Øre, smaa 20-25 Øre 
pr. Pd. 5-6 Kuttere have drevet 
Rødspættenskeri dels i A~lbæk
Bugten, dels ved Læsø og have havt 
et jævnt godt TI dbytte, ca. 1000 Snese 
ialt; Fisken har vejet fra 10-14 Pd. 
pr. Sn~s og er betalt med fra 1 Kr. 
25 øre til 1 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Saavel af Joller som af Kuttere er 
,der indbt;agt ret betyd€\lige Partier 
. ~f +orsk, betalte her med fra '6-8 
Ør~ pr. Pd., Ligeledes~r ,der fisket 
rigtig godt af Kuller, betalt med fra 
80 Øre til 1 Kr. pr. Snes. Der er 
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tilført ca. 320000 Pd. ferske Sild pr. 
pæksbaad fra Sverigog Pllndre :Par
tier i Ks. pl'. Dumpskib,Prisen er 

! vedblivende lav, ca. i Kr. til 1 Kr. 
50 øre. pr. Td., llJen Afsætningsfor
holdene ere endnu ikke rigtig gode. 
Fra 1. Januar 93 indtræder en be
tydelig Nedsættelse i Fragt for Sild 
i Vognladninger til Tyskland; det er 
da at haabe, at dette maa jlledføre 
en Forbedring af Forholdene. I de 
'sidste 3 Dage har der hersket en 
st~rk østenstorm med heftigt Sne
fald forbunden med en bidende Kulde, 
i Morges frøs det saaledes 10 Grader, 
hvilket har paaført herværende Fiske
handlere og Kvaseskippere betydelige 
Tab, idet nemlig al levende Fisk er 
død i Hyttefadene og Kvaserne; en 
herliggende Kvase havde saaledes for 
kort Tid siden indladet 1000 Stkr. 
levende Torsk med Bestemmelse til 
Kristiania, men i Gaur befandtes de 
alle at være døde, og Ejeren' lider 
saaledes et stort Tab. Beholdningerne 
af Rødspætter vare ganske vist mindre 
end sædvanlig, ca. 2000 Snese, men 
Tabet er saa meget mere følelig, 
som Rødspætterne n.n ere i god Pris, 
og det ikke ser ud til at faa noget 
fisket for det første. Man Ved endnn 
ikke, om Hummerne have holdt sig 
levende, da man ikke tør se til dem, 
før Stormen ophører. KI. 

Bekendtgørelser .. 

1[.., Jadlm-k,.,.rve, b~.r.g. ro, r 
(lOOPd. Fisk meals il. 

70 Kr. pr. 100 8tkr., 
.haves atter paa La.ger; 

VILH.HOLST'S 
Pile plantage' ,og .f<urveiabrik. 

.Ellely ved, KoUnå St. 

I)aDskKommissiooshus 
for 

t.,.,s~ ~~, ~Um~el·. 

~ucl!Vig Grun, 
18; Neoer Watl, HambDJ'8, 

modtager'Sendlngertil F;;rhanllling 
:j'rolllpte .A.frel!'1)ing., Dansk Karre
epondanøø. Prima Beferencer. 

f~elcrQg6 -F,abri~en 
- 8ehlll!ld~lle Uallltrg J888 .• 

l B.elle1lh'l'lIl88S
anbefaJer .it Ud~alg af alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, Jæru 
Bom Me.sing, ... mt Pilke i .Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

CQn,r:all C~r.18ten8en. 
St. Strandstræde 41. 

XØbenbavnK. 
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Kjøbenhavns Me~aniske 
N et og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. V,esterbrogade 70. 

Altona Fiskea uction . 
.Johann (;olJrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Auktions Fiskemarked Hamburg .. 
H. KØSER, 

Beediget }'iskeauktlo,nator. 
Telegram-Adresse: Laxkl:Sser, Hamburg. 

:M:ek:a:::o.isk:Fa brik: 
af :IVret, firettede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskuffelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ore vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere elld enhver Konkurrence, Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfab~ og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneøte Nætfabrik i DanD:lØ.rk IIIIO:I:D.dri;v_ ved. Daropk::ra.f't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Røjeruser, 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. g~ives Rabat. Forespørgsler besvares straKs. 

Redigeret af cand. mag. B. POBselt. .;.... Trykt hOB Fra""t, 01wi.ttreu. Jrøbenhavn. 



Nr. 2. 12. Januar. 1893. 

lI./[ed.l.e::c::J..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: Bestyrelsesraadet. - Mere Qm Fiske
riet og Jagtloven.-Kolera og Fiskeri.-Mindre Med
d~lelser. - Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk ~tskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-;--11. Redak
tøren af Medlem'sbladet 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" 

, I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved 

Arthur Feddersen. 

II. 
Kreb8~n, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres. gratis til For~ningens Med
lemmer ved He'nvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
benhavn. 

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, Stormgade 
2 B, København, inden Udgangen 
af Januar Maaned. 

Der vil kunne antages 5 å 6 Mand, 
2 Styrmænd og 2 velvoksne Drenge. 

Bestyrelsesraadet. 

Ved den i December Maaned fore
tagne Afstemning i den ene Tredie
del af Landets Amter faldt Valget 
til Bestyrelsesraadet paa f~lgende 
Medlemmer: . 

For Hjørring Amt: 
Skibsbygmester Buhl, R. af Dbg., 

Fredrikshavn. 
Kons~l Fabricius, Skagen. 
Skipper P. Nielsen, Dbmd.,. Bangs

bostrand. 



For Københavns Amt: 
Fisker Ludvig Hansen, Amager .. 

For Ribe Amt: 
Proprietær B'I'einlfolt, R. af Dbg., 

Esbjærg. . 
Stranflkontrollør A. Frost, Yejers. 

For Staden København: 
Grosserer Fr. Th. Adolph, R. af Dbg. 
Forretningsfører Schmiegelow, R. af 

Dbg. 
Fot, Odense Amt: 

Etatsraad Dreyer, R. af Dbg., Dbmd., 
Odense. 

Grosserer Thor Hansen, Odense. 

.For Randers Amt: . 
Konsul Michaelsen, R. af Dbg., 

Randers. 
Fisker Y. Grentzmann, Anholt. 

Mere om Fiskeriet og 
Jagtloven. 

Af Herluf Wlnge. 

I Anledning af Hr. P. Villumsens 
Stykke om "Fiskeriet og Jagtloven" 
i Medlemsbladet for 22. December 
kunde nogle saglige Oplysninger 
maaske være heldige. Hr. V. skriver, 
at "Maagen" "lever hovedsagelig .af 
Fiskeunger" ; "den svæver hele Dagen 
over Vandet og slaar som et Lyn 
ned pall, enhver lille Fisk,der kommer 
op. til Overfladen . . ."; "sammen 
med sin lige sall, graadigeKammerat 
Vild anden, der. arbejder dybere nede 
for det samme Maal, bliver det et 
smukt Par professionelle Røvere ... ". 

,Der findes hos os fire mere eller 
mindre almindelige Arter af Maager, 
og fem andre komme her som mere 
eller mindre sjældne Gæstet:; men 
ingen' af vore Maager lever væsenlig 
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af levende :E:isk. Hvor Smaafisk staa 
i tæt pakkede Stimer, kunne Maagerne 
ganske sindig tage noget op; de styrte 
sig ikke ned derefter i hvad de ellers 
tage pall, Vandet, og hvad' der ,er 
deres væsenligste Føde, er døde og 
døende Fisk, Muslinger pall, Tang, 
Aadsler og alt muligt andet, der kan 
drive omkring paa Overfladen; paa 
Land er det uomtvisteligt, at netop 
vore almindeligste Maager, Hætte
maagen og Stormmaagen,' mange 
Steder gøre stor Nytte ved at samle 
TJarver pall, Markerne. I "National
tidende" for Morgenen den 2. Januar 
har Hr. -s sluttet sig til Hr. Vil
lumsen'sMening om Maagerne og 
opfordrer til at gøre demfr~dl~se 

, , -" '""', _/ ,,"h,, - <\ ' 

hele Aaret;men han};lfj!yser med 
det samme, atm:,angeMennesker ved 
Skagen, kunne tjene 30-40 Kr. i 
Efteraarslnaanederne ved Maage
Fangst; er det Tilfældet, er der jo 
al Grund til at frede Maagerne i 
Yngletiden, for at de ikke skulle blive 
sjældne i den. Fiskeyngel, som Maa
gerne hente op "af Grundbraaddene 
paa det flade Rev" ved Skagen, er 
vist ikke saa meget værd; det er vist -
netop døde eller dødsdømte Fisk. 

Hvad Hr. V. skriver om JI..faagernes· 
Ma,ade at fange Fisk, gælder Ter
nerne; men den Skade,Ternerne' 
kunne gøre i Havet eller i Indsøer, 
er for intet at regne. Dels ere de 
jo forholdsvis· smaa Fugle, dels ere 
de her kun en kort Tid af Aaret, 
om Sommeren, dels er det kun faa 
Steder, de findes i større Mængde, 
dels leve de langtfra udelukkende af 
Smaafisk, men ogsaa af Rejer og 
Tanglopper, af Vandinsekter, Guld
smede, Skarnbasser o.·s. V.i nogle. 
af vore otte Arter leve ganske væ
senlig af Insekter, som de ogsaakunne 



tage i Luften; dels' tage Ternerne 
, ikke alene Tevende Fisk, men ogsaa 
, døde, blandt andet de døde og halv-
døde Smaafisk, SOJll Fiskerne kaste 
ud som ubrugelige; dels ere de Fisk, 
soJ]l de tage, oftest af de værdiløse, 
i fersk Vand tage de aldeles over
vejende Hundestejler og Skaller, i 
Havet tage de maaske oftest smaa 
Sild, hvad jpg vel nok kan undes 
dem; og med deres give de rige
ligt Vederlag for, hvad de tage. Ved 
Fiskedamme komme de kun som Und
tageIse,' og derfra kunne de let jages 
bort. Maaske dog ogsaa en og anden 
vil se med venligere0jne paa 4e 
yndefulde Terner, naar han hører, 
at deres forholdsvis store Art-Tal er 
en af de faa Mærkværdigheder i Dan
marks N atuq man skal til Egnene 
ved det Sorte Hav for at finde noget 
lignende. 

Med "Vildanden, der arbejder dy
bere nede" kan Hr. V. vel ikke sigte 
til andet end Dykænderne. Den rig_ 
tige Vildand, Stokanden, og dens nær
meste Slægtninge, Krikand, Atling, 
Pibeand, Spidsand o. s. V., dykke jo 
ikke under og tage' heller ikke Fisk, 

',men leve af Vandplanter, Vand
insekter, Snegle o. s. v. 4f vore 10 
mere almindelige Dykande-Arter, der 
jo mest' ere Vintergæster, leve de 
fleste saa godt som udelUkkende af 
Muslinger og lignende Dyr, til Dels 
ogsaa af Planter; kun to af Arterne, 
de spidsnæbede Ænder, leve af Fisk; 
jeg har selv nogle Gange undersøgt 
deres Maveindhold og fundet Aale
kvabber, Kntlinger, Horker, Hunde
stejle og Tangnaale; Iagttagelsen 
stemmer ganske med, hvad andre 
have set; det er oftest værdiløse Fisk. 

Hvad her er sagt om de forskellige 
Fugles Levemaade, støtter sig ikke 
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alene til de Erfaringer, som mange for~ 
skellige Naturforskere efterhaanden 
have samlet og opskrevet i Bøger, 
men' ganske særlig til de Iagttagelser, 
som min afdøde Broder og jeg selv 
i Løbet, af nogle og tyve Aar have 
gjort dels omkring København, dels 
paa Udflugter rundt om i Landet; 
ogsaa ved Zoologisk Museum have 
vi oftere haft IJejlighed til at under
søge de paagældende Fugles Mave
indhold. 

Fiskerne kunne med Sindsro se paa 
Maagernes, Ternernes og Ændernes 
,Færden. Men det skal indrømmes, 
at det paa Grund af den Indtægt, 
der kan haves ved at dræbe Maa
gerne, ikke vil være, rigtigt at frede 
dem hele Aaret; Maager og Terner 
kunde vel nøjes med den Frednings
tid, de have efter den gældende Lov, 
fra 1. Februar til 12. September. 
Loven burde ogsaa udtrykkelig tillade 
Grundejeren at indsamle Maage- og 
Terne-Æg fra 1. Maj til 15. Juni, 
en Tilladelse, der mangler i den gæl
dende Lov. Ænderne burde vel ogsaa 
hos os have, den Fredningstid, der 
gives dem i England, fra 1. Marts 
til 1. Avgust. 

Kolera og Fiskeri 
Efter Mittheilungen der Section fiir Kiisten

und Hochsee-Fischerei. 
(Slutning.) 

Koleraens Sygdomsvækker er utvivl
somt "Kommabacillen" , en lille kun 
ved de stærkeste Forstyrrelser synlig 
Organisme, som formerer sig rask i 
den menneskelige Tarmkanal, hvor 
den fremkalder en hæftig Betændelse 
og tillige SQm Stofvekselprodukt ud
skiller en hurtig virkende Gift og 



derved Oftest virker dtæbe~de. Men 
ikke alene i Menneskets Tarm kunne 
Bacillerne leve, man bar ogsaa truffet 
dem i Floder og Vandhuller, hvorhen 
de let kunne komme med kolerasyge . 
Menneskers Udtømmelser; de holde 
sig længe i Live, naar de blot have 
saa 'megpn FugtijIhed, at de il,ke 
tørre ind, . hvorfor de ved ftJ.gtige 
Legemer kunne føres fra et Sted til 
et andet. Gemiem Luften alene blive' 
de ikke udbredte, da de ere meget 
ømtaaleHge mod Udtørring. 
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Efter den berømte tyske Læge og 
Videnskabsmand, Gehejmeraad Kochs 
Mnning var det Elbens Vand, der i 
Hamburg val' Smittebæreren. Det 
er næsten med absolut Sikkerhed 
paavist, at Epidemien skyldes Ud
tømmelser fra kolerasyge Udvandrere, 
der have inficeret Flodvandet,. der'. 
stadig i Hamburg er bleven brugt 
som Drikkevand. Und.er Indvirkning. 
af Sommerens· tropiske Hede have 
Bakterierne formeret sig hastig i 
Havnens pa.a organiske Affaldsstoffer 
saare rige Vand og sa..aledes spredt 
Sygdomsspirerne viden om. 

Ligesom saaledes Elben maa anses 
for under Koleraen at have været 
stadig inficeret med "Kommabacillor", 
saaledes er ogsaa andet Steds Here 
Gange en Sammenhæng paavist mel
lem Koleraens Gang og Flodløbene. 

. Saaledes f. Eks. i Frankrig. "Saa 
uregelmæssig og spredt Koleraens 
Optræden varpaa dfr forskelhgste' 
Punkter", skrives der i Berliner kli
nische W ochenschrift 1892 Nr. 33, 
p. 84.0, "saa bindes dog alle Sygdoms
tilfældene sammen ved et fælles Baand 
- Brugen af Seinevandet". 

Elben, Spree, Havel, Eider, Weichsel 
og Rhinen i den,s nedre Løb for at 
være inficerede; 

I en Offentliggørelse fra vedkom
mende preussiske Ministerium af 1. 
September 18112 hedder det: "Man 
nyde ingen Levnetsmidler~ der stamme 
fra et koferabefængt Hus", og da 
man jo uden videre er berettiget til 
heraf at drage d(')n Slytning, at da 
Elben og de andre Floder ere saa
danne Kolerahuse, .kunde følgende 
Amtsbefaling fra Blankenese: "Be
handlingen og Tilberedningen af ,Fisk 
(Aal osv.), der stamme. fra Elben, 
erklæres af Lægerne for farlig og 
forbydessRa;dant indtil videre", . eller 
følgende Udtalelse af en,I)fl,nZiger. 
Læ~e:"N'Q. a1; fortær!'l;~id,~;:i~tigeM' 
i N æ~heden af Hamburg, vilde være 
den reneDaarska.b~'t "anses for fuldt 
berettigede. 

Den Mulighed, at Fisk,der stamme 
fra inficerede Vande, ere i Stand til 
til at overføre "Kommaba.ciller", kan 

. ikke bestrides, og inan kan ikke fra
kende Publikums. Utilbøjelighed fo!" 
saadanne Næringsmidler· en vis Be
rettigelse. . Men . naar' der ligefrem 
udstedes Forbud mod Nydelse af Fisk, 

I l ' saa er den ed oftebleven overset, at 
ferske Fisk jo kun nydes i vel gennem- ' 
kogt eller stegt Tilstand, og da Ko
lerabacillerne ufejlbarlig dræbes ved . 
Ophedning til Kogepunktet,saa vilde 
en Fisk, om den end var nok saa 
befængt med disse vore mikroskopiske 
Fjender, straks efter en saadan Be
handling være absolut ufarlig, saa
ledes som det ogsaa er bleven udtalt 
af det kejserlige Sundhedskollegium, 
og maa derfor ferske Fiskevarer m. 
H. t. Farlighed i saa Henseende paa 
ingen Maade stilles i 1aasse med 

Tyske Videnskabsmænd, Virchow, 
Koch ,og andre, have i 1892 erklæret 
Yandet i de fQrskellige tyske Floder, .. Smør, Ost og lignend~ Sager, der jo 



spises dire~te tiden at have været 
udsatte for Ophedning til Koge
punktet. 

Faren ved Behandlipg€ll af fersk 
Fisk ligger paa et andet Sted. Fersk 
Fisk er i friskkogt Tilstand absolut 
ufarlig, men den kan være farlig, saa 
læng!3 den endnu er ukogt; der kan 
hæfte "Kommabaciller" paa Huden, 
mellem Gællerne osv., og de ere 
levende, altsaa smittebringende, fordi 
Fisk have en fugtig Overflade; at 
Fisken ligger paa Is har intet at 
sige, thi "Komm'abacillerne" blive 
ingenlunde dræbte ved en saadan 
Temperatur. Det er nu meget vel 
tænkeligt, at de levende Kolerabaciller 
under Tilberedelsen af den endnu 
levende Fisk klæbe sig til :B~ingrene, 
og hvis ikke en grimdig Rensning af 
Hænderne, især Neglene, og de Gen
stande, der have været i Berøring 
med mistænkelige Fisk, som Kniv, 
Bord, Tallerken, Kurv osv., finder 
Sted, saa kunne Sygdomsspirene 
derfra meget vel komme over paa 
andre Næringsmidler eller deslige og 
derfra i. Munden paa et Menneske, 
Infektionen havde fundet Sted, og 
Sygdommen var videre udbredt. 

Efter Forsøg udførte i det kejser
lige Sundhedskollegium fremgaar, at 
kunstig overførte levende Kolera-

- baciller meget hurtig dø paa salte 
og røge~e Sild, medens de holde sig 
betydelig længere paa fersk Fisk, 
længe nok i hvert Tilfælde til at en 
Infektion kunde komme i Stand; men 
selv saadanne kunstig inficerede Fisk 
vilde i vel kogt eller vel stegt Til
stand være ganske ufarlige, naar blot 
ikke Bacillerne under· Behandlingen 
af ,den endnu raa Fisk kom over 
paa Fingrene og derfra ind i 'Munden. 

Dr. Henking, Forfatteren til Ar-
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tiklerne i "Mitt. Sect. Rusten- und 
Hochsee-Fischerei", hvoraf nærvæ-

I d' 'rende er et kort Uddrag, en er sm 
Artikel med følgende Oversigt: 

1. DaiKolerabacillerne allerede dø 
ved en, Temperatur af over 50 o C., 
saa er Nydelsen af fersk Fisk fuld
stændig ufarlig, selv naar den stammer 
fra smittede Steder; den behøver kun 
paa sædvanlig Maade at blive godt 
kogt eller stegt. 

2. En Infektion ved fersk Fisk er 
overhovedet kun mulig ad indirekte 
Vej ved urensede Hænder, Redskaber, 
Borde el.lign. Den er tillige højst 
usandsynlig (NB. for Tysklands Ved
kommende), da de fleste Havfisk straks 
dræbes paa Søen og transporteres 
paa .Is. I hvert Tilfælde beskytter 
en grundig Rensning af Hænderne 
og Afvaskning af de ved Tilbered
ningen benyttede Redskaber og Borde 
med kogende Vand fuldstændig. Der 
kræves altsaa næppe mere end den 
ogsaa under andre Forhold ønskelige 
Renlighed. Hidtil kendes ikke et 
eneste Koleratilfælde fremkaldt ved 
N ydelsen af Fiskekød. 

3. Enhver samvittighedsfuld Fiske
handler vil kun benytte rent Straa 
og Papit og rene Kurve til Forsen
delse. Det er dog at ønske, at alt 
Materiel saa.vel som de ved A vk~ 
tionerne benyttede Kasser ere fuld
stændig tørre, navnlig naar de af
skylles med mistænkeligt Vand. Pak
kerne maa førend de begynde Ar
bejdet grundig afsæbe og desinficere 
Hænderne. 

4. Da Kolerabacillerne taale en 
Kulde af -;- 10 o C., saa maa man 
anbefale en vis Forsigtighed ved Val
get af den til Forsendelsen nødven
dige Is. Man skulde under ingen 
Omstændigheder tage sin Is fra. 8a.a-



danne Vande, i hvis Nærhed der er 
fo.reko.mmen Ko.leratilfælde. N aar 
Publikum ser, at Fiskere Dg Fiske
handlere ærlig Dg redelig bestræbe 
sig fo.r at levere Varer, imo.d hvis 
Behandling absolut intet kan ind
vendes, er Faren fo.r en saadan Stll
stand i Fiskehandelen, so.m den der 
fandt Sted i Hamburg 1892, vistno.k 
fuldstændig udelukket. 

5. Frisk røgede, saltede Dg mari
nerede Fiskevarer ere fuldstændig 
ufarlige, da Ko.lerabacillerne dræbes 
af Ko.nserveringsmidlet; de kunne 
højst sidde fast paa Ydersiden af 
Emballagen, Dg denne kan renses 
med ko.gende Vand, hvo.rved Faren 
fjærnes. At en Mistro. mo.d de fra 
sunde Steder stammende Havpro.
dukter i hvert Tilfælde er uberettiget, 
Dg at disse selv i Ko.leratiderbyde 
et godt Dg sundt Næringsmiddel be
høver vel næppe særlig at fremhæves. 

Mindre Meddelelser. 

Dødsfald. En af Jyllands mest 
kendte Fiskeekspo.rtører, Hr. Chr. 
Mikkelsen i Struer, døde den 7. d. 
M. kun 50 Aar gammel. Han var 
en af de første Fis~ehandlere, mulig
vis den første, der efter en større 
Maale.sto.k sendte jydsk Fisk til Tysk
land, og hans i o.mtrent 27 Aår førte 
Fo.rretning har til sine Tider været 
meget omfattende og indbringende; 
den bidro.g ikke lidet til Struers raske 
Opko.mst. Ohr. Mikkelsen var Sup
pleant fo.r Jylland i Jærnbaneraadet 
Dg havde mange Fo.rbindelser i Ind
Dg Udland, hvor hans Dygtighed og 
hæderlige Kar:;tktel' skaffede ham tal
rige Venner, der med Deltagelse 
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hllve mo.dtaget Budsk;tbet om hans 
Død. A. F. 

Vedtægter for Kallebodstrand. Ud
valget fo.r Vedtægters Affattelse for 
Kallebo.dstrand m. m. har nu afho.ldt 2 
Møder, og man er paa disse naaet 
saa vidt, at der i det Væsentlige 
er o.pnaaet Enighed Dm Bestemmel
serne; disse ville ganske vist blive ved
tagne af hele Udvalget paa et Møde 
i den ko.mmende.Uge Dg derefter blive 
trykt Dg ko.mme til at fo.religge til 
Eftersyn fo.r alle Vedko.mmElnde i 14 
Dage, So.m Lo.ven byder. Herefter 
vil der blive indvarslet til et Møde 
f Dr at fDrhandle Dm FDrslaget fo.r 
alle i det paagældendq Fiskeri inter
esserede; dette Møde vil efter .fo.r,. , 
lydende blive afho.ldt paa Køben
havns Raadhus, hvorefter Fo.rslaget 
vil blive indsendt fo.r at faa Mini
steriets Stadfæstelse. Fo.rhaabentllg 
maa saa Vedtægterne kunne træde 
i Kraft til L Maj eller L Juni d. A. 

F. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 10. Januar 1893. 
Den vedvarende haarde Frost med 
Islæg . har nu slaaet Bo.m fo.r alt 
Fiskeri her fra Pladsen. Tilførslerne 
ere o.gsaa tildels standsede, i det 
mindste søværts. Fisketo.rvet ser 
no.get bedrøvelig tDmt ud, baade fo.r 
Varer Dg' Købere. [Af Fiskevarer 
findes kun svenske Sild Dg død Torsk. 
Allerede ved Fro.stens Begyndelse 
døde' en Del To.rsk i Hyttefadene, 
saa naar Tilførslen standser, vil Pri-
serne ganske vist, stige. • F. 

Harboøre, den 2. Januar 1893. 
Juledagenes lIav:brug~har ikke været 



af nogen videre Betydning. Vejret 
var vel i de første Dage temmelig 
godt, men Havet viste sig utilbøjelig 
til at "slætte" sig. Paa vore "Indre
vanq.e", Færring Fjord og Veserne, 
der have været islagte, drives Aale
stangningen med megen Ihærdighed. 
Udbyttet er taaleligt, skønt Eksem
plarerne ere smaa. Mangen Bonde-. 

. karl og Husmand tjener sig paa den 
J\hade en rigtig god Dagløn i en 
Tid, hvor det desværre svier haardt 
til vore Smaakaarsfolk, da Arbejde 
til nogen Betaling er vanskelig at faa. 

P. 

Fredrikshavn, den 9. Januar 1893. 
I den sidst forløbne Uge har alt 
Fiskeri herfra været indstillet; selve 
Havnen og et godt Stykke af Havet 
er tilfrossen og af den Grund ufarbar 
for Sejlskibe; Dampskibe passere dog 
heldigvis endnu med temmelig stor 
Lethed igennem Isen, men dersom 
Kulden tilligemed Paalandsvinden vil 
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vedvare længe, kan Havnen desværre 
snart blive standset for al Trafik. 
Det eneste Sted, hvorfra der endnu 
tilføres Rødspætter, er fra Skagens 
N ordside, desværre kun i min4re Par
tier og langt fra nok til at tilfreds
stille Efterspørgslen, Priserne ere 
som Følge heraf meget høje, der be
tales paa Stranden fra 2 Kr. til 2 
Kr. 35 Øre for Rødspætter vejende 
ca. 16 Pd. Snesen. Der er kun til
ført mindre Kvanta af Hummer, og 
de her lagrede have taalt Kulden 
nogenlunde godt, saaledes at kun 
faa ere døde, Prisen er høj, fra 1 
Kr. 25 Øre til 1 Kr. 300re pr. Pd. 
Sildetilførsel har kun fundet Sted i 
mindre Partier pr. Dampskib fra 
Sverig, Prisen er stegen ikke lidet, 
der betales ca. 3 Kr. pr. Ks.; en 
Dæksbaad med Sild viste sig ved 
Iskanten i Lørdags og blev indbug
seret af Damper, den opnaaede en 
Pris af ca. 3 Kl'. pr. Td. Kl. 

Bekendtgørelser. 

K. ullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is It 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

VILH. HOLST'S 
Pileplantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78. liener WaU, HBmbnr8. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

fiskekroge- Fabriken 
- S.IYDIedallle 1 Aalborg 1888 88 

1 K.benhavB 1888-
anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, .Tærn 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strands træde 41. 

København K. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyde\ sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og TIds
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og ,Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

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: 
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Kø benha, vns Meka,niske 
, 

N æt og Ga,rn-Fa, brik 
M. L. Utzon, 

anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 
af Bomuld og Hampgarn. 

< , 

Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskea uctio<n. >:t~r 
Johann Cous (beediget- Auctio~atot), . ~ : l 

'I\. . < p.. "1 OCl 
Telegram-Adresse: Cohrs. ' DansK'Carrespondanoe. ? m <'f 

Auktions Fiskernarked Hambll:rg. < 

li. :K:ØSER:J < 

Beediget Fiskeauktionator. 
Telegram-Adresse: Laxktlser, Hamburg. 

Mek.an isk. Fabrik: 
af Næt, ftættede Liner og Tavser m. m. 

Efter Anskll.ffelaen 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 elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Forlrinligste 
Garnsorter. Dansk FiBkenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K~ 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, StengadeJ5, 

(eneøte NaetCa.brill: i Danmark BODl drive. ved Da:mpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort m~d 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 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i aHe Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares strafs. 

Redigeret af cand. mag. B. PQ88elt. - Trykt hOl FrfJlllu Ohri8ttrew,. K:øbenhavn. 



Nr. 3. 19. Januar. 1893. 
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pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Hvor ere Rødspætterne om Vinteren? 
Gurre Sø. ~- Til Danmarks Fiskere. - Mindre Med
delelse~r. FiskeTiberetninger. 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, 

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 Stol'fiskeri, kunne 
sende Ansøgning bilagt. med Anbe
falinger og Attester til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Stormgade 
2 B, København, inden Udgangen 
af Januar Maaned. 

Der vil kunne antages 5 il, 6 Mand, 
2 Styrmænd og 2 velvoksne Drenge. 

Hvor ere Rødspætterne om 
Vinteren? 

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

Som bekendt fiskes der i Kattegat 
mange Rødspætter om Vinteren, for
udsat at Vejrforholdene tillade det; 
men det er dog mest i den nordlige 
Del af samme og ved Anholt, dette 
Vinterfiskeri foregaar. Paa sidst
nævnte Sted foregaar Fiskeriet mest 
paa dybt Vand, og Fisken er fuld 
af Rogn og Mælk og undertiden af 
saa ringe Kvalitet, at den ikke egner 
sig til Handelsvare. Altsaa i Kedte
gat er der' mange Rødspætter om Vin
teren; men i vore mindre Farvande 
ornlc'ring Fyn, Samsø og Sjælland 
foregaa~' der intet Rødspættefiskeri 
af Betydning paa denne Aarstidi der 
faas nok tilfældig en Rødspætte i 
Torskeruser eller lignende, men selv 
paa de Steder, hvo,r der om Sommeren 
er mange Fisk, faas der nu ingen, 
og de Rødspætter, jeg har faaet fat 
paa med stort Besvær om Vinteren, 
ere mest fangede paa saa dybt Vand. 
at jeg maa antage, at Rødspættens 
normale Vinteropholdssted i vore 
mindre Farvande Syd for Kattegat 



er de dybeste Partier af Store og 
Lille Bælt Oll i østersøen Syd for 
Fyn og Sjærtand. Blandt Fiskene 
paa disse Steder er der mange med 
Rogn og Mælk. I vore Smaavande 
som Isefjord, Odensefjord, Vejlefjord 
samt Øgaardene Syd f'pr Fyn og Sjæl
lund vil man vist forgæves lede efter 
større Mængder af Rødspætter om 
Vinteren. Dette er saa meget mær
keligere, som vi dog have en Fjord: 
der paa nævnte Aarstid vrimler af 
Rødspætter, nemlig Limfjorden; ja 
i den Grad er Fjorden befolket af' 
:ftødspætter om Vinteren, at Flynder-

med Vod kun er tilladt paa 
denne Aarstid. Der er altsaa en 
forunderlig Forsk!:il mellem Lim
fjorden og vore andre Fjorde - hvis 
Sagen virkelig forholder sig, som jeg 
her formoder, nemlig at der ingen 
videre Rødspætter er om Vinteren i 
vore andre Fjorde. Dette Spørgs
maai er det af stor praktisk Inter
esse at faa nøje besvaret; thi man 
har i Foraaret 1892 i Limfjorden, 
understøttet af Indenrigsministeriet, 
forsøgt at ophjælpe Fjordens Rød
spæt.tebestand ved at sejle ca. 70000 
Stykker Undermaalsrødspætter ind i 
Fjordens indre Bredninger og der 
udsætte dem i Haab om, at de skulde 
vokse saa meget, at de skulde blive 
gode salgbare Fisk. 

Det har nu i dette Efteraar vist 
at de fangede Fisk ere voksede 

godt, og at de endnu ikke ere gaaede 
ud af Fjorden, i det mindste ikke 
alle; thi vel bleve Fiskene ikke før 
Udsætningen mærkede paa nogen be
stemt Ma:ade, men tiere af dein havde 
ombord i Dammen paa de Kvaser, 
der sejlede dem ind i Fjorden fra 
Eshjærg, faaet.deres Haler beska
digede, saaledes som det jo altid sker, 
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naar Fisken gaar længe i Dam eller 
Hyttefad. Fra Hr. Fiskeriassistent 
Tt'anum, der ved denne som ved. 
mange tidligere Lejligheder har staaet 
mig hi med at forskaffe Oplysninger 
om Fiskeriforhold i Limfjorden, fik 
jeg den 9. December 1892 sendende 
8 saadanne Rødspætter med beska
digede Haler, som efter min Over
bevisning maa blevne beska
digede i Dam eller Hyttefad, men 
som nu vare delvis helede paa en 
saadan Maade, at Sporene af den 
oprindelige Beskadigelse dog endnu 
vare tydelige. Disse Rødspætter vare 
fiskede i Limfjorden og maå af nævnte 
Grund antages at være af de i Fjorden 
i Foraaret indbragte Fisk. Disse 8 
Fisk vare fra Snude til Halespids 
mellem 131/ 2 og 15 Tommer lange; 
i Foraaret vare de jo, da i det 
mindste den aller største Del, Under
maalere, ikke over 10 Tommer til 
Halespidsen; de maa derfor være 
'I'oksede fm lidt t.tnde1' 1/2 Pd. s rægt 
i Foraat'et #l omtrent 1 Pd,s Vægt 
nn i Vinter, en V ægt som, de sand~ 
synligvis allerede havde naaet i Ef ter
aaret; thi det synes, at Rødspætten 
saa vel som 'vistnok de fleste Fisk 
kun 1;okse stærkt Som,mer og Ej'ter
aari disse Fisk ere mnd andre Ord 
voksede netop saaledes, som jeg i 
Følge mine Undersøgelser maatte 
formode, se dette BladsNr, 15 1892, 
hvor det angives, at en Rødspætte 
paa2 Aar gennemsnitlig vejer ca. 1/2 

. Pd" men en paa 3 Aar ca. 1 Pd.; 
jeg skal kun her tilføje, at en Rød
spætte paa 2~/4 Aar ogsaa vejer 1 
Pd. ~Iedens de 70000 Rødspætter 
i Foraaret leveredes for c!l. 3. Øre 
Stykket, saa vidt jeg husker, vilde 
disse Rødspætter iL 1 Pd. nu ind
bringe 12 til 15 Øre Stykkett saa 



jeg er tilbøjelig til at tro, at denne 
Trafik .vl'rkelig kan betale sig for 
Farvande, hvor der ikke er Ungfisk 
nok, og som egne sig for Rødspætter. 

Der vil ad Aare ved Hr. Fiskeri
kontrollør Blochs Velvillie blive fast
gjort Mærker af den af mig prøvede 
Form paa et Antal af' ny udsatte 
Fisk, og hver af disse mærkede Fisk 
vil hlive maaIt, saa at lllan vil kunne 
kontrollere, hvor meget hvert enkelt 
Individ er vokset, naar det atter 
fanges; før dette er gjort har man 
intet aldeles bestemt at holde sig til. 

Det forekommer mig, at hele denne 
Sag er af største Betydning for Rød
spætte bestandens Formerelsei vore 
Smaavande, og man maa forsøge den 
i Praksis, naar de nødvendige For
studier ere gjorte; det er heller ingen 
ny Ide dette med at fede de fangede 
Fisk; thi det er jo netop det, der 
gøres mange Steder i Udlandet lIled 
østers, og det store Aalefiskeri i 00-
m,acchio i Italien beror paa noget 
lignende, nemlig Opdrætning af gansKe 
unge Aal, som dels ved egen, dels 
ved Menneskets Hjælp bringes ind i 
aflukkede salte Vande. 

Det hele Sagen vil komme til at 
afhænge af er: til hvad Pris kunne 
de smaa 2aarige Rødspætter leveres, 
og hvor hurtigt ville de vokse? 

Dette er Spørgsmaal, der begge 
kunne løses; først naar dette er sket, 
vil man kunne bedømme, hvor stort 
Omfang hele denne Sag vil faa. 

Gurre Sø. 

Paa Foranledning af Hr. P. Vil
lurnsen har denne modtaget Forenin
gens Hjælp til ved Udsættelse af spæd 

Aaleyngel i Gurre Sø at forsø~e Aale
bestanden j Søen førøget saaledes, 
at den kan give et passende U db,ytte. 

Da Foreningens Bestyrelse havde 
ønsket at erholde Konsulentens Skøn 
over Forholdene i Gurre Sø, indfandt 
han sig j afvigte Oktober Maaned 
ved SØen og tilsaa denne i Forening 
med Hr. P. Villumsen. Af den til 
Foreningen indsendte Beretning fra 
Konsulenten er det efterfølgende et 
Uddrag. 

Vandets og Luftens Varme var ved 
Middagstid 12 o O. Forels Skive*) 
blev allerede usynlig i en Dybde af 
2 Fod over en Sødybde af 14 Fod, 
der omtrent skal være Søens største 
Dybde. Vandets Uklarhed passer 
godt nok til den ringe Sødybde, men 
den var muligvis dog noget større 
end ellers paa Grund af Søgangen. 
Dyrelivet var allerede aftagende i 
"Svævet" og Bundens Plantevækst 
ligesaa. Kun ved den større ø var 
der rigeligt af Tusindblad. Maaleren 
og større Sten i Landingen viste, at 
Vandstanden var rigelig en Fod under 
den. normale Højde. Da Sommeren 
har været nogenlande regnfuld, .e1' 
den lave Vandstand ikke at søge i 
Vandtab ved Fordampning, men 
skyldtes aabellbart, at Afløbet ikke 
var i den Tilstand, det efter Regula
tivet for Søen skal være. Dersom 
ellers Forholdene tillade det i de 
andre Dele af Afløbet (ved Havre
holm, Snævret eller Villingerød), yil 
der under de nuværende Tilstande 
alligevel ingen Hindring være for 
Aaleyngels Optræk fra Stranden. Det 
kunde derfor være ønskeligt at se 

*) "Forels Skive" er et hvidmalet skive
ener kugleformet Legeme, der sænkes. 
ned i Vandet; jo længere det ses, des 
klarere og gennemsigtigere er V andet. 



hele Løbet efter fra Gurre Sø lige 
til Snævret, idet nemlig Virkningen 
af det nuværende Forsøg med Ind
sætteise af Aaleyngel da blev tyde
ligere og mere afgørende. Man maa 
jo nemlig vide, om ingen anden Aale
yngel naar op end den, Hr.V. bringer. 
Søen har Ord for at være fattig paa 

. Aal, og Fiskeriet i Aar, der ikke 
har været ledsaget af Fangst mere 
end fem Gange, samstemmer hermed. 

Konsulenten mener at kunne skønne, 
angaaende Søens Evne til at tjene 
som V ækst- eller Fededam for Aale
yngel, at der kan ventes et antageligt 
Udbytte, om end Bunden i den større 
Del af Søen synes mere stenet og 
gruset end forudsat. Det vil dog 
ikke undre ham, om Aalens Vækst 
i Gurre Sø bliver mindre hurtig end 
ventet, thi som Forholdene nu ere, 
har Søen ikke synderligt Tilløb fra 
frugtbart Land eller fra Vandsam
linger, hvor Aal kunne finde rigelig 
Føde under Opvæksten. Imidlertid 
er det i 1892 indledede Forsøg meget 
vigtigt og af den største Interesse 
for den fremtidige Drift af vore ferske 
Vande. 

r Henhold til en meget lærerig 
Protokol, som er blev en ført under 
Kontrol, over Udsættelsen af Aale
yngel og over Fangstens Udbytte, er 
der fra sidst i Maj til og med den 
5. Juni udsat ca. 10000 Stkr. Aale-. 
yngeL De smaa Fisk fangedes ved 
Aftentid eller i den aarle Morgen
stund og bleve udsatte om Morgenen 
Klo 6-7. Fangsten var j 13 Fiske
dage 326 Pd. Gedde, 12 Pd. Aul, 
lidt AbolTe, Suder og Smaabrasen. 
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Til Danmarks Fiskere. 
En Paamindelse 

af _ 

Fisker P. larsen, Københa-vn. 

Da vi efter al Sandsynlighed snart 
ville staa overfor en Revision af Fi
skeriloven, f0ler jeg Trang til gennem 
"Dansk Fiskeriforenings Medlems
blad" at minde alle danske Fiskere 
om at huske paa, hvor vigtig en Sag 
det kan blive for dem. Det er efter 
min Formening paa høje Tid, at vi 
alle tage fat for at værne om vore 
Fremtidsinteresser og søge at sikre 
os vort Erhverv, og jeg vil derfor 
give mine Kolleger et velment Raad: 
Slut Eder sammen som alle andre 
gøre det,. dan Foreninger, hold Møder 
og kom frem med, hvad der ligger 
Eder paa Hjærte, gener Eder ikke 
for at udtale Eders Meninger. 

Det er jo en anerkendt Ting, at 
Forholdene stille sig en Del· forskel
ligt paa, vore forskellige Fangst
pladser, og der er ingen Tvivl om, 
at det vil blive uhyre vanskeligt for 
ikke at sige uinuligt ved en Revision 
af Fiskeriloven at fremskaffe noget, 
der blot nogenlunde vil tilfredsstille 
alle Fiskeres Ønsker og værne i lige 
Grad om alle Fiskeres Interesser, 
især naar de ikke ere tilbørlig 
kendte af udenforstaaende. Vi have 
hverhm i Folkethinget eller i Lands
thinget nogen praktisk erfaren Repræ
sentant til at tale vor Sag; det er 
langt fra mig at ville bebrejde d'Hrr. 
noget, jeg tvivler ingenlunde paa deres 
gode Villie, men Fiskeriforholdene 
er det nu engang ikke saa let at 
sætte sig ind i, - det første det derfor 
gælder om for os Fisker.c, baade for 
vor egen og for vore Efterkommeres 
Skyld, er, forekommer det mig, dette: 



at tage fat for Alvor og oplyse :wdre 
om, hvor dit er, at "Skoen trykker", 
som man siger. 

J eg \ ed godt, at mange ville sige: 
hvad kan det hjælpe, vi sluUe os 
sammen og lave Resolutioner; naar 
Loven fikal revideres, lave do den 
dog om alligevel, 'som de selv ville; 
men de:-i er jeg ikke enig med mine 
Kolleger. Regeringen kan umulig have 
Gavn eHer Interesse af en Lov, som 
ikke er saa nogenlunde til Fiskernes 
Tilfredshed, og jeg vil her henlede 
Fiskernes Opmærksomhed pa:L den 
Støtte, \ le utvivlsomt vil kunne gøre 
Regning paa for deres herettigede In
tereS13er fra "Dansk Fiskeriforelling"s 
Side, en Støtte der ingenlunde er at 
foragte. 

"Dansk Fiskeriforening" har alle
rede i adskillige Aar arbejdl't for 
det danske Fiskeris Interesser; at 
den ikke er naaet videre vel l sine 
Bestræbelser er vel mest Fisternes 
egen SkylIl paa Grund af deres under
lige Tilbageholdenhed; saa villt jeg 
kan se, hs,r Foreningen i de senere 
Aar udstrakt sin Virksomhed noget 
videre end forhen, hvilket ogsa:t har 
bevirket m,'re Tilslutnillg af Fiskerne, 
og det er mit Haab og mit Ønske, 
at flere og flere af mine Kol'eger 
ville faa øjet op for, at "Dansk Fi
skeriforening "s Opga ve ikke saa meget 
er at hjælpe den enkelte Fisl,er i 
hans øjeblikkelige Forlegenhed, men 
støtte og opl~ælpe hele Standen. 

Før jeg s:utter, vil jeg bedd de 
ærede Læsere ikke at underkaste min 
simple Skrivelse en for stræng Kritik j 
de maa være forvissede om, at det 
er skreven i en god Mening, og ma'Ltte 
det kunne hjælpe lidt til' at faa Fi
skerne til at slutte sig samnien og 
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virke, for deres Fremtids-Interes')er, 
da er min Hensigt opnaaet. 

Til Slut vil jeg paa egne og flere 
andrePiskeres Vegne ønske "Dansk 
Fiskeriforening" og særlig Bestyrelsen 
for samme et glædeligt Nytaar med 
en Tak for det foregaaende og med 
det Ønske, at deres Arbejde paa det 
danske Fiskeris Omraade maa blive 
dem til Glæde og Fiskerne til Gavn. 

M indre Meddelelser. 

Tælning af Havfiskenes Æg. I 
"Mitfh. \ leut. Fischerei -V erein" op
lyses det. at Professor Hensen i Kiel 
paa en 2f sine Undersøgelsesrejser i 
Skagerrak 26; .Juli 1885 fandt 5069 
flydende Fiskeæg paa en Kvadrat
meter Vand fra Bunden op tilOver
fladen j dette giver for hver K vadrat
mil 278795 Millioner Æg den Dag. 
Der spørges saa, om det kan antages 
at være til nogen Nytte, at Udklæk
ningsanstalten i Arendal i et Aa1' 
udsætter 100 Millioner udklækkede 
Æg i Skag~rrak. 

I "BohuslansFiskeritidsskrift" 1891 
p. 171 udtales paa Basis af og under 
HenvisnilIg til ovenstIlaende, at "kun
stig Formering af de for Fiskeriet 
vigtige H:1vfisk er videnskabelig bevist 
at være ren Humbug." 

Visse Steder i England synes man 
dog at llave en noget anden Opfat
telse af Sagen; men det kan dog ikke 
nægies, at det ser meget tvivlsomt 
ud, om det vil kunne have rinp:este 
BetydniJ.g at sætte nogle faa Hun
dredeMillioner lige udklækkede Fiske
unger ud i et V and,der i Forvejen 
er opfyldt af Fiskeæg. 



Igennem det snævre Sund mellem 
Fænø og Fyn beregnedes det paa 
den biologiske Station pau Grundlag 
af den j Redskaberne fangede Æg
mængde, at. der om N atten den 28. 
'April 1892 er flydt mindst 750Mill. 
Æg gennem Sundet; (Hsse ..<Egvare 
hovedsagelig Æg af Skrubber. Et 
endnu langt større Antal er sikkert 
gaaet Vest om Fænø i det egentlige 
Bælt. _ C. G. Joh. Petersen. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund og 
tilgrænsende Vande afholdt sin aar
lige Generalforsamling den 8. Januar 
i Ku,llehave Færgegaard. 

Formanden erklærede Generalfor
samlingen for sat og oplæste det re
viderede Regnskab for det forløbne 
Aar, hvorefter det fremlagdes til 
Eftersyn og godkendtes af Forsam
lingen. 

Som mindre Halvdel af Bestyrelsen 
afgik efter Lovene ved Lodtrækning 
O. Hansen, Petersværft, H. P. Hansen, 
Kallehave, C. Hansen, Kallehave og 
N. P. Jensen, Stege; genvalgte bleve 
O; Hansen, H. P.Hansen ogC.Hansen, 

. i Stedet for N. P. Jensen, som var 
fraværende, valgtes M. Johansen, 
Sandvig. 

Formanden stillede derefter føl
gende Forslag til Forhandling, som 
alle vedtoges: 

1. At Restancerne opkræves ved 
Postopkrævning. 

2 .. At der ydes 35 Kr. i Medlems
bidrag til "Dansk Fiskeriforening", 
hvorfor erholdes 25 Eksemplarer af 
Medlemsbladet. 

3. At Formanden skulde overvære 
nDansk Fiskeriforening"s Generalfor
samling. 

4. At Foreningen indgaar med et 
Andragende til Ministeriet OID, at 
Fredningsforbudet maa blive hævet 
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15. Maj i Stedet for 1. ,T uni, saa 
som nævnte Fredningsforbud maa be
tragtes som betydningsløst, da der 
med Undtagelse ~f nogle Strøjfere af 
Gedder og Ahorrer, som aflægge 
deres Rogn helt oppe i Nærheden af 
Ferskvandsudløb, hvor den Slags Vod, 
som der er sigtet til med Brugsfor
budet, ikke komme i den Tid; der. 
fimIes ikke nogen Fiskeyngel, paa 
hvilken der kan gøres Skade med 
Vodfiskeri. 

5. Det vedtoges emhidere at op
tage Fisker P. Villumsen som ..<Eres
medlem af Foreningen. 

Dermed _',>luttedesGeneralforsam
lingen, hvorpaa Hr. Villumsen, der 
efter Anmodning var kommen' til 
Stede, holdt et meget interessant og 
oplysende Foredrag "om Havfiskeri". 

Fi skeriberetnin ger. 

Fra Isefjorden.IDecembe.r Maaned 
hal' F,skeriet omtrent staaet helt 
stille. Lidt Aalestang og lidt Mus
lingeskrabning en Dag imellem, naar 
Vejr- og Isforhold have tilladt det, 
men altsammen uden videre Udbytte. 

Isen har for Resten ogsaa været 
ualmindelig drillesyg i December, om
trent den halve Maaned have større 
Dele af Fjorden været belagte med 
et tyndt Isdække, som ~verken har 
kunnet briste eller bære. 

Da jE'{; jo hermed slutter min Korre
spondance for 1892, skal jeg i Kort
hed lade det Hele passere Revu endnu 
en Gang for· Bladets",Læsere. 

Den første Fjerdedel)f det gangne 
Aar havde Fiskeriet ikke stor Be
tydning: som Indtægtskilde, men vel 
en Del som Tidsfordrivarbejde. Først 
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f;-efter 24. Marts., da Fjorden blev ren 
f' for Is, kom der Fart i Fiskeriet, og 
: da særlig Bundgarnsfiskeriet. 

Dette Fiskeri, drevet fra 24. Marts 
til Slutningen af, Maj, har været 
Aarets betydeligste Fiskel'j og bn 
vistnok regnes for et godt Middelaar. 

Fiskeri med Aall?ruser dreves fra 
Midten af April til Slutningen af 
Maj og fra Midten af September til 
Slutningen af Oktober, altsaa ialt tre 
Maaneder, og gav et Middeludbytte. 
Dette Fiskeri drives for Tiden ikke 
i noget stort Omfang her i Fjorden, 
dels]begrundet i, at det ikke paa 
lungt nær giver saa godt Udbytte 
som for en halv Snes Aar siden, og 
dels vel ogsaa fordi Ruserne om Ef ter
aaret forulempes af Drivvodsfiskere. 

Fiskeri med Torskerusel' el' drevet 
i samme Tidsperiode og bar baade 
Foraar og Efteraar givet et daarligt 
Udbytte. 

Rejeruserne brugtes fra Begyndelsen 
af April til Slutningen af Juni og 
gav et daarIigt Udbytte, betydeligt 
under Middeludbytte. 

Fiskeri med Drivvod begyndte L 
Juni og sluttede de første' Dage i 
November. Ogsua dette Fiskeri har 
vtlwet betydeligt ringere end for 3-
4 Aur side'n.' 

Fiskeri med Aalekroge tog sin 
Begyndelse i første Halvdel af Maj 
og vedvarede til ind i Oktober. Dette 
Fiskeri har været ubetydeligt ringere 
end de nærmest foregaaende Aar. 

Fiskeri med Sildenæringer forsøgtes 
fra 24. Marts tH Begyndelsen af Juni 

og fra Begyndelsen af September til 
Slutningen af Oktoher. Saavel For
aur SOllI Efteraar har . dette l<'iskeri 
været yderst sId, betydeligt under 
1\Iiddel. 

De fem Fiskerier. som for Ticlen 
spiller Hovedrollen 'i Isefjorden ere: 
Bundgarns -, R<'jemse-, Drivvods-. 
Aalekroge - og Sildenæringsfiskeri. 
Af disse har kun et enkelt, nemlig 
Bundgarnsfi'3keriet, givet et gOi t 
sIicldeludbytte, medens Drivvodsfiske
riet, har givet et daarligt "!\1iddd
udbyttE', Aalekrogene have givet et 
omtrentligt Middeludbytte og enddig 
de to sidste, Rejeruser og Sildenæ
ringer, betydeligt under Middelud
bytte. 

Der kan vist ikke være Tvivl om. 
at Resultatet for samtlige Fisl<erie~ 
er betydeligt under Middelfishri. 

Vi holde imidlertid Modet oppe 
ved Haabet om, at det nu paabe
gyndte Aar vil blive betydeligt bedre 
for os. 

il. JanUal' lR98. o. 
Fiskeriet i Ulfsund. Aalf'stange

riet, som gav pt ret godt Udbytte i 
November, tabte sig en Del raa Slut
ningen af December. Vejrforholdene 
have jo ogsaa været meget ugunstige 
i den sidste Halvdel af l\[aaneden 
pall. Grund af Storm og Is; men da 
her ikke har været andet J;'iskeri, er 
Aalestangeriet jo bleven drevet med 
fuld Kraft saavel af Fishre som af 
andre arbejdsløse. Prisen paa Aal 
var hen i December stegen til 24 
Øre pr. Pd. C. H. 

===.=== 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. 1<'isk med Is a 
70 Kr. pr. 100 Stkr., 
haves atterpaa Lager. 

. YILH. HOLSTS 
f>ileplantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved Kolind St. 

Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

:t~lsk og Hummer. 
Lud wig Griin, 

78, Nen~r Wall, Hambul'8. 
modtagerSenrlinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre-
8ponda.nce. Prima Referencer. 

fiskekroge ~ F abriken 
- 8ølYllledallle i ;\ a I b & r g 1883 .~ 

I Kebeu'taTu 1888 
anbefaler sit rtlsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, saa vel i Staal, .Tætn 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Rly. Forsendes mod Efterkra .... 

. Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København Ko 
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Xø b enh avn s' Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

M:ek:.a:n.isk:. Fabrik. 
af Næt, :8ættede l.iuer @g Tavser ro. m. 

Efter Anskaflelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Darr.pvæve, 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 SO. København K. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønneha\'e, Helsingør, Stengade IS, 

(enes e Nætf'abrikl Dan:ma.> k øoxn drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager ha vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsyiiede, nyanlagte Fabr·ik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejer user, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 0J0 under sædvanlj~e Priser. Bornuldsgarrn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kv~liteter. 

Handlende gives. Rabat. For eSpE rgsler besvares str:aks. ----
Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 

Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 
tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer,Vau'ker ,>@, Tids
skrifter, Clrkulairer, merkautile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Kvase sælges eller bortbyttes. 
En Kvase, SS/. Tons drægtig, sælges meget billigt eller byttes bort mod en 2-3 Tons 

Fiskerbaad. • 
Nærmere ved skriftlig eller mundtlig Henvendelse til Fisker:Niels Olsen, Holbæk" 

Redigeret af cand. mllg. B. POB8elt. - Trykt .hos Frant~ Ohri.ttreu. Køben.haVll.. 



Nr. 4. 26. Januar. 1893. 

:Med.l.e:r::D.li!lbl.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 staaendeAnnoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Fiskeriudstillingen i Randers.-Fisk.· 
riet og Jagtloven. Mindre :Meddelelser. - Fiskeri· 
beretninger. - Bekendtgørelser. . 

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

ModelsamIingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søn,dag 11-2. 

Fiskeriudstillingen i Randers 
ved den 17. danske Landmandsfor
samling, hvorom nærmere Underret
ning findes i Medlemsbladets Nr. 23 
og 47 f. A., afholdes fra den 27. 
Juni til den 2. Juli 1893. Anmel
delsesfristen udløber den 15. April, 
og Virksomhedsplanen kan erholdes 
ved Henvendelse til Foreningens Kon
tor, Stormgade 2 B, København K. 

I Henhold til "Dansk Fiskerifor
ening"s Indstilling er Virksomheds
planens Bestemmelser angaaende 
Stadepenge for Gulv- og Væggeplads 
under Tag samt for ubedækket Plads 
(§§ 140 og 53 i Virksomhedsplanen) 
hævet for Fiskeres Vedkommende, 
idet enhver Erhvervsfisker har frit 
Tilladelse til at udstille uden at svare 
nogen Afgift, og de ere altsaa ogsaa 
ved denne Lejlighed blevne stillede 

under de samme Vilkaar som ved tid
ligere Udstillinger. 

Under disse Forhold kan det ikke 
noksom anbefales Fiskerne at deltage 
i Udstillingen i Randers;' der vare
tages af "Dansk Fiskeriforening" og 
om hvilken yderligere Oplysninger 
kan erholdes ved Henvendelse til For
eningens Konsulent, Hr. A.Feddersen, 
København V. 

Fiskeriet og Jagtloven. 
Af P. Viliu/Dsen. 

I dette Blads Nl'. 2 har Hr. Herluf 
Winge gjort sig til l\faagernes og 
Vildændernes Talsmand og har med 
den Kløgt, som man val' berettiget 
til at vente af ham, skrevet sit Indlæg 
i Sagen. Maa det være mig tilladt 
at komme med et Gensvar, - det er 
kun beklageligt, at ikke de stakkels 
Sælhunde har kunnet finde· en. De
fensor, saa havde det kunnet afgøres 
paa en Gang. 

Maa jeg først bede om Undskyld
ning, fordi jeg i min første Artikel 
ikke skelnede mellem Maager og Ter
ner, men min højtærede Modstander 



ved dog maaske, at Lægfolk kalder 
alle disse forskellige Arter, han 
nævner, for Maager .. 

Jeg tror ogsaa, at min Artikel er 
blev en meget godt forstaaet af Læg
folk, og at ogsaa Videnskabsmændene 
have kunnet forstaa den, derpaa er 
han jo selvet Eksempel; der er alt
saa en Mulighed til Stede for, at de 
af ham givne Oplysning~rom Arterne 
og hvilke af disse, jeg har ment, 
kunde have været sparede, og det 
er en Fejltagelse, for at bruge et 
mildt Udtryk, at de egentlige lVIaagers 
Føde yed vore Kyster er døde og 
døende Fisk; hvoraf ved nu ogsaa 
Hr. W., at dette er Tilfældet? Hvor
for skulde de vrage de levende Fisk, 
vilde 'dett~. ikke være for meget at 
forlange? 

Alle Fiskere ved, at f. Eks. Maa
ger og Sildestimer høre sammen *), 

*) Uden at være nogen stor Fuglekender 
tror dette Blads Redaktør at turde 
vove den· Paastand, at Nilsson har 
Ret, naar han i sin "Skandinaviens 
Fauna" om den graa Havmaage, Larus 
a1'gentatu8, udtaler, at den ernærer 
sig af levende og døde Fisk, Fugleæg 
og Fugleunger, Søborrer og 1\-Iuslinger, 

samt skyde]' al Lltften og fanger 
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.I;'isk. Jeg stod i Selskab med en Del 
andre j Sommeren 1892 paa Grenaa 
Havnehoved og, betragtede, en Flok 
temmelig sikkert af. den pmtalte 
}\Iaageart. Der svømmede i Havover· 
·fladen store Masser af 4-5" lange 
1'0bisunger og 3-4/1 lange Sildeunger, 
og i den halve eller hele Time, .vi stode 
og betragtede dette Skuespil, gik der 
næppe et Sekund, hvor ikke flere Maa· 
ger havde hentet sig en lille :l<'isk op 
paa de·n for Maagel'ne almindelige 
Maade, som enhver kender, der har 
sejlet med Dampfærgerne over Store 
Bælt. Jeg nævner dette, fordi en æret 
Indsender, Hl'. Brygger Schiøtz i 
Odense, hvis $tol'e Kompetence til at 

mon nu Maagerne virkelig skulde 
vente, til en Sild laa for Døden, før 
de snappede den; det er da ell sIlUrrig 
Ide. 

.!\fin højtærede lVIodstander er saa 
Kod at indrømme, at Ternerne fange 
Fisk, "men den Skade, de kunne 
gøre i Havet eller Indsøer, er for 
intet at regne". Hvoraf ved nu Hr. 

. W. dette? Det er smaa Fugle, siger 
han - aa ja, relativt, men deres 
store Antal opvejer jo fuldt denne 
Omstændighed, for Resten are de jo 
mere end store nok for Smaafiskene. 
Hr. W. ved naturligvis, at disse Fugle 
have et udmærket Fordøjelsesredskab, 
de holde ganske vist kun et Maaltid 
om Dagen, men det varer fra Morgen 
til Aften. De ere her kun om Som
meren, siger Hr. W. ja, netop 
derfor gøre de saa megen Skade; det 
er om Sommereren, at Fiskeyngelen 
er fremme, i alt Fald kommer op i 
Vandskorpen. Det er kun faa Steder, 
de nndes i større Mængde . ja, de 
nndes kun, hvor der er Smaafisk at 
leve af; jo flere Fisk, jo flere Maager, 
det er en gammel Erfaringssætning, 
som vil blive vanskelig at omstøde. 
De leve ikke. udelukkende af Smaa
fisk, men ogsaa af Rejer osv. - naa, 
bedre og bedre: de æde baade Fi
skenes Føde og Fiskene selv. De 
tage ikke alene levende Fisk, men 
ogsaa de døde mon dette skal 
være et Forsvar? bliver Ræven en 
bedre Person, fordi den ogsaa;.stjæler 
slagtede Gæs? De tage Fisk, Som 
Fiskeren udkaster som ubrugelige 

udtale sig jeg imidlertid ingenlunde 
vil benægte, hal' betvivlet Nilssons Ud
,taleise og rentud benægtet andre Maa
gers Evne til i større .81 at fange 
levende Fisk og derved IiIkade Fiske· 
rierne. Red. 



ja, men de tage ogsaaj hvad han vil' 
skaane, og stim Fiskeriloven forlanger, 
han skal skaane; 'det er netop disse 
Fugles store Forbrydelse. I fersk 
Vand tnge de overvejende Hunde
stejle og Skaller - ja, hvor del' ikke 
er andet; men tror Hr. W., at de 
have Afsky for Karpe- og0n-edunger? 
l Havet tage de oftest smaa Sild, 
hvad der dog vel nok kan undes dem 
- er det Spøg eller Alvor? Maa
gerne æde Sildene, men dog erSkaden, 
de gøre, "for intet at regne") er da 
Silden ikke en af vore vigtigste Fisk, 
eller er der for mange af dem? Med 
deres Æg give de rigelig Erstatning 
for, hvad de tage en Paastand, 
del' fuldstændig er greben ud af 
Luften; denne og den følgende Sæt
ning, der udtaler, at til Fiskedamme 
komme kun 'Maagerne som Und
tagelse, vil næppe af nogen eneste 
praktisk sagkyndig Mand blive taget 
for gyldig. 

Hermed el' saa min højtærede Mod w 

standers Forsvar for Maagerne ud
tømt, hans Bøn om N aade for de 
"yndefulde Terner" kommer jeg senere 
til. Men ser man rigtig paa For
svaret, saa er det egentlig kun en 
ufrivillig Indrømmelse af Anklagens 
Rigtighed, ikke i et eneste Punkt er 
Maagefamilien kommet til at staa j 

et bedre Lys derved. Men hvorfor i 
Alverden vil Hr. W. ogsaa have 
Maagerne fredede over Havet, hvor 
han dog selv erkender, de gøre Skade? 

. Allerede nu, da. de ikke ere fredede, 
vrimler der af dem, freder man dem 
nu oven i Købet, risikerer man saa 
ikke, at de forholdsvis faa, der nu 
søge til Markerne, ogsaa blive ude i 
deres naturlige Element? og saa faar 
Landbruget slet ikke Nytte af dem. 
Fred dem over Landet, hvor de kunne 
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gøre Nytte, naar det endelig· skal 
være, men lad os jage og forfølge 
dem paa Søen, hvor de bevislig gøre 
Skade. Mulig kan man derved ef ter
haanden faa dem vænnede mere til 
Landlivet og den Kost, det byder 
dem; ved Fredning over Havet op
naas kun del modsatte. 

Vildanden .'- mna jeg atter bede 
om Undskyldning! jeg har virkelig 
sigtet til de Arter, der leve af Fisk *), 
Hr. "\V. har gættet ganske rigtigt .. ' 
N æppe en eneste af alle Arterne gøre 
vel Landbrugerne eller andre Gavn 
ved deres Liv~ men alle gøre de Fi
skeren Gavn ved deres Død, naar 
han fanger dem i sit Garn eller skyder 
dem med sin Bøsse. For hvem og til 
hvad Nytte skulle de da fredes? De 
Arter, der leve af Fisk, tage kuu 
værdiløse Fisk, sigel' Hr. W.- jeg 
skal her eksempelvis minde om hin 
russiske Viuenskabsmand, der for faa 
Aar siden paastod, at Sælhunden kun 
aad Ulke og Krabber, han vidste det, 
for han havde kun fundet alige Dyr 
i Sælhundemaverne. Man kan deraf 
se, at selv Videnskabsmænd kunne 

*) Pall. dette St.ed kan Red. ikke undlade 
at gøre opmærksom paa, hvad der er 
vel kendt af alle Lallfl.mænd, at de 
tamme Ænder ingenlunde undse sig 
for at tage Smaakarudser o. a' l navnlig 
i tørre Somre er det rent. forbavsende, 
hvor de gøre Jagt paa dem. Allerede 
af den Grund, forekommer det mig, 
vilde det være urimeligt andet, end at 
deus nærmeste Slægtllinge blandt vore 
vilde Fugle, altsaa uetop de ægte 
Æn·ler - dem . der slet ikke gøre 
Skade paa Fiskeriet -,ogsall. nu og 
da forlyste sig paa lignende Vis. Ogaaa 
siger Kærbølling i n'Skandinaviens 
Fugle" anden Udg. p. 657 om Stok
anden, Stamfugleu til den almindelige 
tamme And: "Den ernærer sig af Frø 
og andre Plantedele, Orme, Larver, 
l.Ils~kt(lr, Rogn og sfII.[ta Fisk. {{ 



ta;~e fejl; det er ald'eles vist. at hvor 
Vildænderne ikke kunne faa andet 
end Horker og Tangnal:\ole, der nøjes 
de med at æde disse, ligesom de 
russiske Sælhunde mallttenøjes med 
Ulkene; men lige saa vist er det, at 
f.Eks. Aalekragen *) æder Aal og Sæl
hunden Laks, hvor sligt kommer paa 
deres Bord; jeg forstaar ikke, at 
nogen, han være lærd eller læg, kan 
for Alvor paastaa !'lller dog tro andet. 
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Min højtærede Modstander er saa 
venlig at trøste Fiskerne med, at de 
med Sindsro kunne se paa Maagernes, 
Ternernes ogÆnder~esFærden. Efter 
det Kendskab til og den Sympati for 
Fiskernes Interesser, han i sin Ar
tikel har lagt for Dagen, burde Fi
skerne nu føle sig helt vel til Mode 
igen. Men trods al min Beskedenhed 
maa jeg desværre tro, at Fiskerne, 
mine Standsfæller, har mere Tillid 
til mig og deler min Frygt end til 
ham og' deler hans Sindsro; deres 
egen Erfaring viser dem her Vejen. 
lIVis det altsaa er for at trøste Fi
skerne,at Hr. W. har skrevet' sin' 
Artikel, saa har det vistnok været 
et spildt Arbejde. 

Men hans gode Mening fortjener 
·en Tak, og. jeg tør maaske tillade 
~g at byde ham en, Trøst. Af et. 
Sted' i hans Artikel, der, hvor han 
beder for de yndefulde Terner, synes 
det nemlig at fremgaa, at han ikke 
vil frede Fuglene. for deres Nyttes 
Skyld, men. for sin egen Fornøjelses 
Skyld, fordi han er, hvad man kaldes 
Fug1t~elsker. Men Maagerne have jo 
ikke hidtil været fredede ,over Havet, 
og' der har dog været nok af dem, 
saa han har kunnet glæde sig over 

*)Men Aalekragen er jo ingen And, ikke 
enganJf en spidsnæbbet Skallesluger. 

. Red. 

" 

dem .. Fugleelskerne kunne altsaa se 
med Sindsro paa,at det foreliggend}l 
Lovforslag indskrænkes til kun at 
gælde over Landet;' der vil blive ynde
fulde Terner nok at se paa ogsaa i 
Fremtiden, saar man ikke for den 
Sags Skyld behøver at rejse til Sorte
havet. 

Maagerne ere nu virkelig smukke 
og kvikke Fugle, og vi kunde let 
blive enige, dersom Fisk~riet havde 
Raad til at holde dem for Liebhaveres 
Fornøjelse, men det har det ikke. 
Skal Maagerne fredes, saa maa det 
være ikke for MaagernesSkyld, men 
for Markernes, de bør kun fredes, 
hvor de kunne gøre Nytte. Vore 
Folketingsmænd ville da. ogsaanok 
vise sig at være praktiske Folk, der 
sætte det nyttige foran det behagelige. 

Thi vende vi dette Forhold om, 
hvor glide vi saahen? Foruden Maa
gers og Sælhundes Fredning har man 
jo allerede nu tænkt paa at forbyde 
en Skytte at sidde' bag en Skærm 
eller et tændt Lys, alt af den pure 
011ebrødsbarmhjærtighed. Næste Om
gang kommer der vel et Forslag::om 
at slukke alle Fyr og jævne Ji'yr
taarnene med J orden som bekendt 
flyve jo de stakkels Fugle inod Ru
derne om N atten og slaa sig ihjel 
eller lemlæstes. . 

Rigtignok brænde Fyrene til Vej
ledning for Sømændene, . men, hvad 
anden N ytte ere de da heller ikke 
til. Og Christoffer Columbus fandt 
jo d9g Vejen til Amerika uden Fyr. 
eller Fyrtaarne, saa det kan vel ikke' 
være saa farligt. Kunde han finde 
sig . frem, kan de andre vel ogsaa, 
Vejen er dog vel bedre kendt nu 
end dengang, og det vilde frelse mange. 
Fugles Liv. At rive Fyrtaarne ned 
for at frede om Fuglene er en smuk 



Tanke, naar man førgt var vant til 
det, gjorte det fist ikke nogen nævne~ 
værdig Skade. 

Mindre Meddelelser. 

København, den 24. Januar 1893. 
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Fiskerforeningen .for København og 
Omegn afholdt sin aarlige General
forsamling Lørdag d. 21. ds. Aften. 
Der var mødt' de fleste af Medlem
merne, og Forhandlingsemner var 
der rigelig af - foruden Regnskabs
aflæggeise og Virksomhedsberatning, ' 
stod paa Dagsordenen: 
l) Forslag til Forandring i Lovene. 
2) om nye Loves Trykning. 
3) Valg af 2 Repræsentanter til 

Bestyrelsen. 
4) om den aarlige Afmærkning for 

Rejesæt og Aalesæt. 
5) Barkegryden og dens Regnskab. 
6) Anvendelse afForeningensMidler. 
7) Meddelelse om Vedtægter for 

Fiskeriet i Kalvebodstrand. 
8) Medd. om Chicagoudstillingen. ' 
9) Forslag om Indgivning af et An

dragende om Understøttelse. 
,10) Forhandling om ved Aalesættene 

under Skoven at maatte sætte 
til, hvor der ikke er fultud besat. 

Regnskabet blev godkendt efter 
Oplæsningen. - VirksomhedeniAaret 
havde særlig omfattet Henvendelse 
om Overdragelse af en Plads til 
Tørring af Redskaber, samt en Plads 
til at lægge til med Foreningens 
Medlemmers Baade. En saadan blev 
af Københavns Magistrat overladt 
Foreningen fra Foraarets Begyndelse 
imod Sikkerhedsstillelse for Ordens 
Overholdelse m. m., men ellers uden 
særlig Vederlag. 

EndVIdere havde man for at hæm
me Handelen med mel' eller mindre 
bedærvede Fiskevar('r i Sommerens 
varme Tid i Forbindelse med Fiskere 
fra Kastrup, Dragør og Skovshoved 
rettet en Henstilling til "Dansk Fi~ 
skeriforening" OlU dens Medvirkning 
til at faa dette }i'orhold forandret, 
men herpaa var ikke modtaget noget 
Svar. 

Man havde endvidere anmeldt For
eningens Deltagelse i Chicag~udstil
lingen med en kollektiv Samling af 
Redskaber m. m. og havde faaet Til
-sagn om fri Befordring over af Gen
standene, fri Opstilling, frit Tilsyn 
derovre, foruden fri Hjemrejse for 
StJ,gerue. Men et halvt Aar efter 
tilmeldte Komiteen Foreningen, at 
den nu ikke kunne tage Foreningens 
anmeldte Gensta:q.de med, da der 
ikke havdes Plads. Efter en Hen
vendelse til Dansk Fiskeriforening 
tilbød Komiteen saa denne, at man 
nok nu kunne tage os med, men 
Redskaberne skulle saa indstilles i 
den amerikanske Fiskeribygning gan~ 
ske udenfor den danske Afdeling, og 
man kunne aldeles intet Tilsyn garan
tere for. Herpaa vilde Foreningens 
Medlemmer ikke indlade sig. 

I Anledning af Bestyrelsesraads
valget i Efteraaret til Dansk Fiske
riforening havde Fiskerforeningen sat 
sig i Forbindelse med andre lokale 
Foreninger i Amtet for at samle 
Stemmerne om en Fisker. Det havde 
ført ,til, at der for Københavns Amt 
blev valgt Fisker Ludvig Hansen af 
Amager, som er Medlem af Fisker
foreningen. Der var i Aarets Løb 
indmeldt 20 nye Medlemmer, udslettet 
3 paa Grund af Restancer, Medlems
tallet var 44. 

Der paabegyndtes derefter For-



handling om de foranstaaende §§, 
indtil disse KI. ca. 8 maatte afbrydes, 
da Hr. Overretsprokurator Leth, som 
har vist Foreningen den Ære at 
indmelde sig i den, paa den Tid 
indledede en Diskussion med Fiskerne 
om den meget omdebatterede Aale
gaardsret. Paa et Bord var opstillet 
en Model af en Aalegaard som de 
bruges paa Refsnæs - til bedre For
staaelse af Forskellen mellem en 
Aalegaard og et Aalestade. Han 
udviklede, at han havde havt gen
tagende Lejlighed til at sætte sig 
ind i denne vigtige Sag, efter at Fi
skeriloven var traadt i Kraft. Denne 
hjemler som bekendt Kystejerne, 
enhver udfor sin Grund, Retten til 
Fiskeri med Aalegaarde eller Aale
stader uden nogen Begrænsning, _ og 
det fandt han, var at gaa Fiskernes 
Ret for nær. Han fremdrog Eks
empler fra forskellige Steder i Landet, 
hvor han førte Sager for Fiskerne, 
til Opnaaelse af en mere retfærdig 
Løsning af Spørgsmaalet for deres 
Vedkommende. Hvad man i sin Tid 
havde' overset, da man forberedte 
Loven, var: at man glemte at skelne 
mellem Aalegaarde og Aalestader 

. eller Aalesæt. Han havde selv som 
Folkethingsmand været med til at 
behandle Loven i Udvalg, men den 
Gang ikke kendt Forskellen, og det 
var naturligvis gaaet andre ligesom 
ham. Paa den her opstillede Model 
vilde man kunne' se og lægge Mærke 
til Forskellen mellem en Aalegaard 
og et Aalestade. Enhver maatte 
indrømme, at skulde man anbringe 
almindelige Aaleruser paa denne 
Aalegaards Plads, saa vilde de snart 
være ødelagte eller miste deres Fi
skeevne. 

Efterat Spørgsmaalet var indledet, 
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diskuteredes ·Sagen med stor Inter
esse af flere af de tilstedeværende 
Fiskere, og maatte det kun ønskes, 
at saadanne Diskussionsmøder, hvor 
Fiskerne selv deltage i Diskussionen, 
noget oftere maatte finde Sted, her
ved vilde der fremkomme noget prak
tisk at bygge paa ved en forestaaende 
Revision af Fiskeriloven, som imid
lertid Hr. Leth antydede, at den 
skulde man ikke vente at faa i en 
nær Fremtid., F. 

Flyndersnurrevoddet udbreder sig 
mere og mere i Farvandene; det 
stammer som bekendt fra Limfjorden, 
men har derfra over Skagen i den 
sidste Menneskealder bredt sig over 
hele Kattegat og en Del· af Nord
sØen med; det har vær~t længere om 
at vandre 'syd paa. 1891 brugtes 
det saaledes i Lille-Bælt for første 
Gang, men allerede 1892 var mange 
Vod i Gang der; i Aar har dette 
Redskab ogsaa været benyttet i den 
sydlige Del af Store-Bælt af danske 
Fiskere. I I 1886 prøvede Tyskerne 
Snurrevoddet for første Gang paa 
Opfordring af Hr. Fischmeister Hin
ckelmann i Kiel, og det 'synes straks 
at have vundet Terræn der, da det 
ifølge "MithI. deutsche Fischerei 
V erein" 1889 angives at kunne fiske 
langt flere Rødspætter i Farvandene 
ved Holsten og Slesvig end Garnene j 
det skildres nævnte Sted som "et 
for Fiskebestandens Bevarelse højst 
uskadeligt Redskab, der kun let be
rører Havbunden", naar det bruges; 
- det første turde dog være tvivl-
somt. C. G. Joh. Petersen. 

Vægtige Torsk. I forrige Uge -
skrives der tilos den 8. ds. - fan
gede Fiskerne for HarbOTiJre en Torsk, 
der viste sig at have den ualmindelig 
høje V ægt af 3 Lpd. og 3 Pd. Man 



r sagde, at iugen af Fiskerne nogen 
. Sinde tilforn havde taget en Torsk 

af saa stor V ægt. I samme Uge 
er der fanget flere Torsk, som vejede 
omkring ved 45 Pd. 

. _-_.== 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 8. Januar 1893. 
. Sidste Uge bragte kun to Dages 
Havbrug, men med et meget fortrin
ligt Udbytte, nemlig fra 60-80, ja, 
indtil 100 Snese Kuller pr. Bll,ad. 
For Farring naaede man ikke højere 
end til 60-7 O Snese. Der er saa
ledes Fangst nok for Kysten, men 
desværre er Vejr og Hav meget kon
trær, saa Totaludbyttet stadig er 
meget daarligt. Under saadanne Om
stændigheder føler man sviende haardt 
vort Kystfiskeris primitive Stade og 
da først og fremmest et Tilflugtssted 
i Form af en Havn. Kom der en 
saadan, vilde den øvrige Udvikling 
følge af sig selv og et fortrinligt Er
hverv staa mangfoldige Arme aaben. 

P. 
L.emvig, den 10. Januar 1893. 

Fjorden er nu forlængst tillagt; især 
er der Masser af "Grødis". Dette 
Forhold har været til stor Skade for 
voJ;~ Fiskere. Mange har haft deres 
Redskab staaende, og aa det har 
været umuligt at bjærge det, maa 
man betragte det som tabt. Men der 
lides desværre ogsaa Tab paa anden 
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Maade. Naar Fjorden nemlig lægger 
til saaledes, da ødelægges Torsken i 
1Yfasser, og dette mærkes føleligt i 
det første Par Au,r derf'fter. Dobbelt 
uheldigt er det, da Fiskeriet i Løbet 
af Efter'aaret har været ringe. P. 

Esbjærg, den 13. Januar 1893 . 
Fiskeriet i Esbjærg Havn har i De
cember Maaned f. A. været drevet 
af 15 Fartøjer, der jalt have udført 
68 Fisketure og hjembragt 104657 
Pd. Kuller, Værdi 8372 Kr., 3110 
Pd. Torsk, Værdi 171 Kr. og 19 Pd. 
Pigvar, Værdi 9 Kr. 50 Øre, ialt 
107786 Pd. Fisk til en samlet Værdi 
af.8552 Kr. 50 øre. 

Fiskeriet. har formedelst Isbindrin
ger ikke været drevet siden Slutnin
gen af December Maaned. 

Farvandet ned til Esbjærg er saa 
opfyldt med Drivis, at ikkun Damp
skibe kan løbe derind. 

Paa Grund af stærk Isgang paa 
Hjerting Rhed bave de der hjemme
børende Fiskerfartøjer .søgt Vinter-
havn her. L.-M. 

Sallerup, den 5. Jan. 1893. Med 
den sidste Tids indtraadte strænge 
Vinter har alt Fiskeri her været 
uden Betydning. Geddefiskeriet, som 
i Begyndelsen af forrige Maaned gav 
et ret godt U dhytte, er nu ophørt, 
siden Isen har lagt sig rigtig fast. 
Aalestangning drives nu en Del paa 
Isen, dog har Udbyttet gennemgaa
ende været ringe; enkelte heldige 
Stangere kan have 8 til 12 Pd. Aal, 
men Aalene ere af saa ringe Kva
litet, at en Del af dem ete usælgelige. 

A. C. N. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve. berg. for 
. 100 Pd. Fisk med Is a 

70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

. VILH. HOLSTS 
Pileplantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved KoUnd St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Ji'isk og Hunlmer. 
Ludwig Griin, 

78, lieRer Wall, BamIlRlS, 
mOdtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Ko .. e· 
øponduce. Prima Referencer. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølYIDedallle I A a l bo I' g 188S 0111 

I KøhnhaTII 1888-
anbefaler sit lJd$alg af alle Sorter 
Fi.kekroge, sau. vel i 8taal, .Tæru 
som Me •• ing, .amt Pilke i T;n ug 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strands træde 41. 

København K. 
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Københavns Meka;n1ske 
, ' 

Næt og Garn-Fabrik 
M. L. Utzon, 

anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 
af Bomuld og Hampgarn. 

Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

:Meka:n.iskFa brik. 
a f N æt, :8ættede ]~iner og Tavser m. m~ 

Efter Ansk[.fle18on af nyeste mekaniske Nætmaskiner, IIfSyatemer, der l~vererregel. 
mæssigere Fabrikat end de tidli:gere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver ,Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Forlrinligste 
GarIlsorter. Dansk. Fiskenætfabrik: og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønneh,ave, Helsingø... Stengade 15,. 

(en~te Nætflo.brik i Da.nznark ..om drives ved. :o..u.pluø.:t't) 

leverer 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 Ofo tH 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. Kjøbenhaw K, 
tilbyder sig' med Tlykning af IJgeblade. Piecer, Værker og Tid.· 
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejlighed.· 

; sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Kvase sælges eller bortbyttes. 
En Kvase, 63i4 Tons drægtig, meget billigt eller byttes bort mod en 2-3 Tons 

Fiskerbaad. . " • 
N ærmere ved skriftlig eller mundtlig H envendelse til Fisker .. Niels (JlsenJ Holbæk 

Rødigeret. af cand. ma.g. H. P0811elt. - Trykt hOB Frantz 01wisttf"ew. ~øbenha.TD. 



Nr. 5. 2. Febru{lr. tS93. 

lI4:ed1.e:c::Lsbl.a.detudgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved HenvendeIs'e 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. 

1n.dhold: FiskeriudBtlllingen i Randers.-Fislte-' 
riE>t og Jagtloven. - Reglement for Salg af rorsk Fisk. 
-Mindre Meddel.lBer. Fiokeriberetninger. -, Be
kendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Stor~
gade 2 B StueJi, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-1 Svanholmsvej 10,1. S. 

MOdelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og SØndag 11-2, 

Fiskeriudstillingen i Randers 
ved den 17. danske Låndmandsfor
'samling, hvorom nærmere U nderret-, 

. ning findes i Medlemsbladets, Nr. 23 

og 47 f. A., afholdes fra den 27. 
Juni til- den 2. Juli 1893. Anmel
delsesfristen udløber den 15. April, 
og Virksomhedsplanen kan erholdes 
ved Henvendelse til Foreningens Kon
tor, Stormgade 2 B, København K. . ' 

I Henhold til "Dansk Fiskerifor-
ening"sIndstilling el' Virksomheds-

'planens Bestemmelser angaaende 
. Stadepenge for Gulv- og Væggeplads 
under Tag samt for ubedækket Plads 
(§§ 140 og 53 i Virksomhedsplanen) 
hævet for Fiskeres Vedkoinmende, 
idet enhver Erhvervsfisker' har frit 
Tilladelse til at udstille uden at svare 

nogen Afgift, og de ere altsaa ogsaa 
ved denne Lejlighed blevne stillede 
under' de samme Vilkaar .som ved tid
ligere Udstillinger. 
, Under disse Forhold kan det ikke 
noksom anbefales Fiskerne at deltage 
i Udstillingen i RS\nders,. der vare., 
tages af "Dansk Fiskeriforening" og 
om hvilken yderligere Oplysninger 
kan erholdes ved Henvendelse til For
eningens Konsulent, Hr. A.Feddersen, 
København V. 

Fiskeriet og Jagtloven. 

Hvad jeg har sagt om Maagernes, 
Ternernes og Ændernes Føde (i Bla
dets Nr. 2 for i Aar) hal'saa fast 
et Grundlag i mine egne· og i andres 
Iagttagelser, at det ikke kan omstødes, 
allermIndst af Talemaader og Vittig
heder, som Hr. P. Villumsen har for
søgt det (i Bladets Nr. 4); nye Kends
gerninger har Hr. V. ikke fremført. 

, Til Redaktøren maa jeg kun sige, 
at jeg jo ikke har nægtet, at Maa
gerne kunne hente Fisk op af Sti-
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merne; hans Iagttagelse stemmer jo 
dermed; men levende Fisk ere ikke 
deres sædvanlige Føde; de have ikke 
Evne til at fange dem under sæd
vanlige Forhold. Jeg nægter heller 
ikke, at Je egentlige Ænder kunne 
spiseFisk naar de kunne faa dem; 
men heller ikke de have Evne til at 
fange Fisk undtagen i ganske sær- : 
egne Tilfælde; det hører, især for de ' 
vilde Ænders Vedkommende, til de 
sjældne Undtagelser, hvormed der 
ikke ~an regnes. . 

Hr. V. beder om Undskyldning for, 
at han ikke har skelnet ~faager fra 
T~rner, og at han heller ikke har 
skelnet mellem de mange Ande-Arter 
(forrigeA.argang Nr. 51). Det kan 
ikke undskyldes, at han laster "Maa
gerne"; for at leve af Fiskeyngel, naar 
det kun med en Smule Ret kan siges 
om et lille Mindretal af dem, de 
smaa Sommergæster, Ternerne. Det 
kan heller ikke undskyldes,at han 
laster "Vildanden " for at leve af 
Fisk, naar det kun gælder to af vore 
henved 20 mere almindelige Vildande
Arter. Hr. V.s Artikel var vel egnet 
til at fremkalde helt urigtige Fore
stillinger, der kun kunne være til 
Ulykke for ]'uglene og ikke tilGavn 
for noget Menneske; den var skikket 
tH at kalde Folk i Vaaben mod en 
Mængde af vore Fugle, der ikke have 
fortjent at forfølges. Det er grimt 
at se Folk glubske mod enhver Med
skabning, der kan volde dem aller- . 
mindste Sk~de; det er endnu grim
mere, men ogsaa latterligt at se Folk 
slart deres M edska buinger ned i Blinde, 
f~i'di de ikke gide skelne Fjende fra 
Ven. 

Ji..Ian skimter i Hr. V.s sidste Ar
ti'k~l, atFiskernes ,;F~ygt" for Maager, 
Terner og Ænder endda ikke er saa 

overmaade stor, hvad da ogsa.a vilde 
være en ufattelig Misforst.aa.else af 
de Fugles Virksomhed; Grund,en til, 
at man viI have dem fredløsepaa 
Havet hele Aaret, er noksharest {len, 
at man ønsker at give Fiskerne den 
størst mulige . Lejlighed til Bjrorlje
neste ved Jagten paa dem. Men er 
det Indtægt af J agten, man ønsker, 
burde det være indlysende, at man 
maa skalle. Fuglene Fred i Y ngle
tiden; i saa Fald er det j~ ov~rflø,digt 
at paakalde "Øllebrødsbarmhjertig
heden" mod Ungerne; det vil jo give 
Pengefordel at frede -Forældrene, saa 
længe Uhgerne ikke kunne sørge for 
sig selv. Der kunde sikkert i Dan
mark blive en rigere Be~tandafjagt
bare Søfugle, blandtand~t ~f 'Eder
fugle, hvis man vilde frede noget om 
dem i Y nghltiden,hvis man kunde 
afholde sig fra altfor stadig at plyndre 
Rederne. Herluf Winge. 

I Nr. 51 af Medlemshiadet f. A. 
ivrer Hr.P. Villumsen mod Fred
ningen af J\f~ager og Vildænder. Med 
al Erkendelse' af den gode Hensigt, 
dermed at' g~;yne Fiskerierne, lIlener 
jeg dog, at Hr. V. fejler, naaI' han 
siger, "at J\faager hoved&agelig .leve 
af Fiskeunger og ere Fiskeyngeleps 
værste Fjende", "at de slaa ned som 
Lyn paa enhver lille Fisk" der viser 
sig i Overfll,tden", "at Vildanden er 
en lige saa graadig Kammerat, ~~r 
a~'bejder dybere nede for det samme 
1\Iaal" osv.; thi disse Udt:,tlelser passe 
ikke' paa de nævnte Fugles Leve~s, 
lllf.'n paa Terner og Ska:lleslug~re, 
der hverken ere Maage~ eller 'Vnd
ænder, lllen have .en vis Lighed med 
disse i Farve og Flugt. 



Før Ternerne ved hensynsløs Skyd
nillgog Forstyrrels\' af deres Reder 
vare almindelige, kunde man ofte nok 
se dem ved vore ~yster slaa ned 
under Vandfladen og tage Hunde
stejle, Kutlinger og andre Smaafiske 
op. Men jeg har aldrig set Maager 
tage levende Fisk paa den l\faade 
og Fiskere, som jf>g har adspurgt, 
ikke helleL l\faagerne dykke' hverken 
fra Vandfladen eller slaa ned fra 
Lufte,n og tage, Bytte ved Støddyk
ning saaledes som Ternerne. Vore 
2 t~lrigste Maagearter: Hættemaagen, 
Larus 'ridebundus, og Stormmaagen, 
L. canus, der ere de bedste IJarve
samlere paa Marker blandt Maa
gerne, svæve fra Luften til Vand
fladen, som de holde sig over med 
viftende Vinger, medens de bøje Hal
sen ned og tage, hvad der driver 
paa den af Aadsel og andet Affald. 
Her paa Aaen kan man se det i 
Odenborre-Tiden med Hættemaagen 
og fra Dampfærgerne paa Store Bælt 
i Sommertiden ved at udkaste Brød 
til· Stormmaagerne. Den store sort
vingede Maage Svartbagen - I.J. 
maritimus, har jeg i Skagerak set 
bære sig ad paa samme Maade og 
den lille sortvinge~e Maage - L. 
fuseus ligesaa i Rønne Havn, om 
jeg mindes ret. I al Fald har jeg 
set den svæve der i stor Mængde 
over Affald· fra Sildefiskeriet og vilde 
sikkert ikke have glemt, om jeg havde 
set, 'dem sIaa ned som en Terne end
sige som et Lyn. 

Om den graa Havmaage, Larus 
argentatus, siger Nilsson i sin "Skan
dinaviens Fauna", at den lever af 
levende og død~' Fisk, Fugleæg, Fugle
unger, Søborre og. Muslinger, samt 
skyder ned afLuften og fanger Fisk; 
hvodedes· dette er at forstaa, ved 

'}:' , 
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jeg ikke. tT eg har aldrig set det, 
skønt jeg under min Opvækst ved 
Isefjorden næsten daglig har haft 
Lejlighed til at iagttage denne }1aage, 
saa længe der var aabent Vande,og 
senere jævnlig andre Steder, blandt 
disse tab'igst paa List i Vesterhavet. 
Paa dens store Yngleplads der saas 
mange Levninger af Krabber, Mus
linger og lignende Vidner om Arten 
af deus Maaltider, som deu bjærgede 
paa Vadestederne i Ebbetiden. Saa
danne Levninger har jeg ogsaa ofte 
set paa Mejlø og Mejløkah ved Fyns 
Hoyed, hvor der yngler eu halv Snes 
Par af denne og vel omkring 100 
Par af Stormmaagen, og det synes 
mig rimeligere, at vore Maager -: 
ved at tage ovennævnte Føde, hvortil 
endnu kan føjes syge og døde Fisk 
gavne vore Fiskerier mere end de 
skade dem, da de vel som Regel kun 
tage, hvad der færdes paa fersk Vand, 
saasolll Hundestejle, Kutlinger og lig
nende værdiløse Fisk. 

De for Fiskerierne skadelige Vild
ænder maa vel indskrænkes til de 
2 almindelige Skalleslugere eller 
spidsnæbede Fiskeænder Mergu,s 
serTator og Mwrgus 'tnergæu,ser. De 
forekomme nu i saa ringe Mængde, 
at om de gøre nogen Skade paa Fi
skebestanden, kan denne ili:ke være 
stor. De egentlige Vildænder 
Dykænder og Kærænder leve iklie 
af Fisk. Dykændernes Føde er Snegle 
og Muslinger og smalt Krebsdyr samt 
Vandplanter, som de tage paa Bunden 
i vore Fjorde og Bankerne i Havet; 
sjældnere hos os i Ferskvandssøer 
og Aaer. De Dykænder, som komme 
her almindeligst, ere Troldanden, 
Bjerganden, Kuianden, Fløjelsanden, 
Hornanden, H~lvlitten, .Brunnakken 
og Edderfuglen. ,Kun de 2 sidste 



yngle - o.m end kun sparso.mt nu 
hos o.s. Resten i nordligere Egne, 
hvo.rfra . de komme til o.s mod Vinte
ren. J agten paa dem skaffer Fiskerne 
Indtægt, og der bør ikke ankes over 
- som i l\tJ edlemsbladets Nr. 52 
at de, som ynglende udenfor\ vort 
Larid, skulle fredes mod Vinterf'ns 
Slutning, thi de komme selvfølgelig 
hverken selv eller med Yngel til
bage, naar de bortskydes før d'e naa 
Ynglepladsen,hvad enten denne ligger 
inden- eller udenfor vort' Lands 
Grænser. 

Vore Mose- eller Kærænder dykke 
ikke medmindre de jages og ikke 
kunne. undkomme ved Fiugt. Graa
anden, Spidsanden, Skeanden, Pibe
anden, Krikanden og Atlingen ere 
de vigtigste. De nære sig mest af 
Planteføde i fersk Vand, men søge 
dog ogsaa ud til Havet, hvor Graa
anden om Efteraaret ofte fylder sin 
Kro med Bændeltangens Frø. Kær
ændernes Kød vurderes højere end 
Dykændernes, .hvilket dog efter Flaa
ning eller Afkogning i Hø yndes af 
mange. Ved den brede og flade 
Bagtaa kendes de let fra Kæræn
derne, hvis Bagtaa er trind, men 
dog forsynet med en smal Hudkam 
langs den indre Side. Dykænderne 
have maaske Interesse for Fiskerne 
da de kunne fanges i Garn. Kær
ænderne derimod kun i Fuglekøjer 
paa Land. For noget over 30 Aar 
siden var det især Pibeænder, Krik
ænder og Atlinger der blev fangede 
i de 3- Fuglekøjel', der vare tilbage 
paa Føhr og Sild. Køjen ved Aa
benraa var den Gang forlængst op
given. 

For knap en Menneskealder siden 
var vore Svømmefugles Antal langt 
større end nu. Man hørte den Gang 
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ingen Klage over, at de skadede Fi
skebestanden, . men derimod at denne 
var meget stor og blev.ikke udbyttet 
tilbørligt. Saa fik vi en Jagtlov, der 
gjorde alle Svømmefugle fredløse, og 
ved hensynsløs Jagt svandt de i faa 
Aar ind til nogle fattige Levninger 
der, hvor man før havde kendt et 
fyldigt Liv af dem især i For- og 
Efteraarsmaanederne. Ved den senere 
kna pt tilmaalte Fredning, har det 
maaske hævet sig lidet meget lidet 
- siden den Tid. Da Svømmefuglene 
ikke ødelagde F,iskebestanden den 
Gang, de vare mange, maadet for
nuftigvis antages, at· de end mindre 
gøre det nu, hvor de ere faa i Antal. 
Er Fiskebestanden virkelig gaaet 
tilbage, skyldes det næppe Fuglene, 
og man kan vel tilføje, ejhelfer Sæ
lerne, . da ogsaa disses Antal er 
svundet ind. I mange Tilfælde kan 
det synes voveligt at udrydde for
mentlige Skadedyr, for at fremme 
andre Arters Fr;emgang, da vi ikke 
vide, hvorledes Udviklingen vil .saa, 
naar den ikke aves af Naturens Po
liti. Fiskenes FormereIse er for 
mange Arters Vedkommende saa stor, 
at det kommer mere an paa a t skaffe 
Yngelen Føde, end paa at udrydde 
dens Fjender, hvilke maaske netop 
begrænse Antallet til, hvad der kan 
trives ved den forhaandenværende 
Føde. . Hvorledes Ser det vel ud i 
en Karudsedam, hvor Rovfisk e mangle? 
I faa Aar Ijlr den fuld af smaa vær
diløse Fisk. Sælens Udryddelse vil· 
maaske gaaud over Silden ved 
Torskens og Laksens stigende Antal. 
Om det vil gaa saaledes, ved ingen 
endnu, men sker det, vil man da 
være tjent med Byttet? pm Torsk
en eller Laksen siden sejrer i Kam
pen mod hinanden, ved heller ingen, 



og det ligger nær at spørge, hyad 
skal Sejrherren ~ndelig selv leve id? 

Odense, il. Januar '1893; 
Tb.Sbhl.tz. 

Det bør indrømmes, at saavel Hr. 
Overretsprokurator Leth som Hr. P. 
llillumsen meget oplysende har vist, 
hvor lidet Hensyn det for Tiden ,paa 
Rigsdagen forelagte Forslag til Lov 
om J'agten har taget til Fiskeriets 
Interesser og ikke mindst, efter at 
det har været forelagt Landstinget 
og har modtaget dettes Ændringer. 
Imidlertid kan Oplysninger ikke altid 
slaa til ved slige O,'ervpjelser.' De 
bør ledsages af en l(qe/rern Protest 
eller Indsigelse fra den Side, der er 
udsat for at blive den lidende Part. 
I dette Tilfælde er det p.døvende Fi
skeri, altsaa Fiskerne, i Fare for at 
blive forfordelte over for Jægerne 
og de rent videnskabelige Interesser. 
De sidste have ved denne Ilejlighed 
næppe synderlig Adkomst til at værnes 
eller til ved den at lægge J agt og 
Fiskeri endog et Halmstaa i Vejen. 
For praktiske Formaal er det vir
kelig komplet ligegyldigt, om der kan 
opregnes nogle Arter flere eller færre 
fra vort lille Lands Dyreverden. N aar 
visse Dyr optræde som Menneskets 
Konkurrenter i Madstrævet, bør der 
ikke gives Pardon; de bør fejes bort. 

Det rationelle Land- og Jagtbrug 
søger at fjerne Konkurrenterne, Med
æderne; Fiskeriet bør gøre ligesaa. 
Detmaa derfor være aarvaagent, og 
det maa gøre Indsigelse, dersom der 
ved Ilove angaaende andre Erhvervs
kilder værnes om' dets Medbejlere, 
Det kan saa komme under Overvejelse, 
til hvilken Siue Vægtskaalen synker. 
Thi hvor den større Interesse er, 
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bør ogsaa det største Hensyn tages; 
Men 'j hvilken Henseende skuide 

mon .r agtinter~sse~ne lide ved at give 
Fiskeriet Ret .til naar1 hvor og'hvor
ledes at tilintetgøre dets Skadedyr., 
der hverken nytter Landbrug, .r agt 
eller nogen anden praktisk Interesse 
i Landet. Den Dag er nær ,da det 
vil lønne sig for Fiskeriet at mod
arbejde enhver af dets Fjender, Utøjet 
i Søen. *) 

Der er nu Sælhundene. Hr. Leth 
har meget klart paavist, at efter For
slaget til en ny Jagtlov maa man 
fremtidig ikke engang fange dem i 
Garn. Han gaarnemlig ud fra, at 
Sælhundegarn er en "Vildtsnare" 
(§ 20), og som erfaren Jurist kender 
han sagtens til, hvad Domstolene vil 
lægge ind i Ordet "Snare". Heller 
ikke maa maJ.l hverken skyde dem 
eller paa nogen som helst anden 
lVIaade fange dem om Natten eller 
pau Søn- og Helligdage. Desuden 
bliver fremtidig al Sælhundejagt paa 
Forstranden eller fra, denne ind imod 
Landet i Reglen forment Sælhunde
skytterne. Følgen af en saadan Ind
skrænkning i Forfølgelsen af Sæl
hunde vil blive, lit deres Udryddelse 
meget hindres, thi de fleste Sælhunde 
erehidtil netop dræbte paa For
stranden eller fra den. Hvor sæl
somt at se et saadant Forslag frem
komme til samme Tid, som der nu 
i flere Aar meu godt Udbytte og 
ved Understøttelse af Statskassen er 
dræbt mange Hundreder af Sælhunde 
ved og paa de danske Farvande. J a! 
samtidig med at Regeringen i rigtig 
Forstaaelse af denne Sags Vigtighed 
har lettet Sælhundeskytter og Fi
skere Anskaffelsen af langt ,rækk ende 

*) Jvfr; "J<'iskeritidende" for 1891 8.428-21; 



Vaaben 'ved at sælge de1ll billigt 
æld.re> Bøsser fra Hærens Oplag.' , 
'l Medlemsbladets Nr. 2 fot inde

vær':mde Aar har Hr.Museums~ 
inspektør Herluf Winge ladet trykke 
no-gle, som han kalder dem, ~ saglige 
Oplysninger" angaaende Hr. Villum
sens Udtalelser i et tidligere Nummer 
om "Maagens" Fiskefangst, hvor der 
ved en let gennemskuelig Sprogbrug 
var sket en Sammenblanding af Maa
ger og- Terner. Naar Hr. Herluf 
Winge til Forsvar for en Fredning 
af Maager og Terner skriver, at "der 

- jo er al Grund til at frede Maagerne 
i Yngletiden, for at de ikke skulle 
blive sjældne", forstaar man saa godt, 
,at han gerne bruger den Grund, for 
at derved Maagefangsten kan holdes 
vedlige, medens Rovedsagen~ vistnok 
for ham er, at disse Fugle ikke skal 
udgaa af Tabellerne over de danske 
Fugle. Desto løjerligere er det da, 
at han, samtidig med at ville have 
Maagerne fredet i Yngletiden, ud
trykkelig vil have fastsat i Loven en 
Tilladelse til at indsamle disse Fugles 
Æg. Da han nu tillige indrømmer, 
"at detpaa Grund af den Indtægt, 
der kan haves ved at dræbe Maager", 
vilde være urigtigt at frede dem hele 
Åaret om, fristes man til ,at opfatte 
dette som en Forligsprøve, hvorved 
dog "de sjældne Fugle" kunne opnaa 
nogen Fredning. 

Men naar Hr. Winge giver sin 
Fremstilling ud for at være den rene 
Saglighed, er det nødvendigt at ned
lægge en alvorlig Indsigelse. Den 
er netop meget lidet saglig netop paa 
Punkter, hvor det gælder. 

Hr. Winges "Erfaringer" har vir
kelig været fulgt af ligesaa stort 
Uheld, som det han har haft med at 
søge efter, hvad "mange forskellige 

Naturforskere efterhaanden har sam
let og opskretet i Bøger"; Det er 
i Sandhed mærkeligt, at han har 
kunnet undgaa Bøger, hvor netop 
det modsatte af hans Erfaringer 
træffes. 

Hr.Winge skriver, at "ingen af 
vore Maager l€ve væsenlig af levende 
Fisk", at "den Skade, Ternerne kunne 
gørE) i Havet eller i Indsøer, er for 
intet at regne" og endelig, at), ved 
Fiskedamme komme de (Ternerne) 
kun som Undtagelse, og derfra ku~ne 
de let jages bort". Alle disse Paa
stande ere meget lidt saglige, og Hr. 
Winge vil hverken finde Tilslutning 
hos praktiske Fiskere eller hos N a
turkyndige, der netop ude i den fri 
Natur have haft Opmærksomheden 
henvendt paa disse Forhold. Et Par 
Vidnesbyrd ere tilstrækkelige. Dr. 
Berthold Benecke skriver saaledes *) : 
;,Endnu mere ø~elæggende for Fi-

_ skeriet (end Skalleslugerne), fordi de
forekomme i store-Flokke, ere Maager 
og Terner. Paa Stranden, paa Raf
ferne og paa de store Søer fore
komme de i utroiigt 1'al, og Flokke 
af 10-50000 ~Iaager ere slet ikke 
sjældne at iagttage. Fisk er deres 
Yndlingsføde, og dersom man gaar 
ud fra, at enhver af disse graadige 
Fugle foruden anden Føde daglig 
kun sluger et Kvartpund Fisk, saa 
ødelægger en lille Flok paa 1000 

. Stkr. dog daglig ikke mindre end 
250, hver Maaned 7500 Pd. Fisk". 
Angaaende Ternerne foreligger der 
en Mængde Udtalelser. Saaledes 
skriver Fisker Augt~st W riedt (Maribo) 
om Hætteternen, at den er en haard 
.F,'jende for den lille Gedde, og- tit> 
har han set den i Vandskorpen kæmpe 

*( Fische, Fischerei und Fischzucht. S. 208 



med en Fisk lige sas. stOl' som deri 
Belv. Han klager over, at en !madan 
Røver er fredet i Jagtloven. *) Ingen 
Fiskeavler vil give Hr. Winge Ret i, 
at Ternerne kun som Undtagelse 
komme til Fiskedamme, og at de let 
jages bort. Han skulde have iagt
taget den sorte Terne ved en Fiske
dam og kende, hvor hurtig den er 
til pau ny at vende tilbage, hver Gang 
den har ladet sig skræmme. 

Blandt vore otte- Arter af Terner 
er det kun de fire, J!'iskeren og ~'i

skeavleren have Grund til at forfølge; 
de øvrige ere entrn meget sjældne 
Fugle eller ræsenlig indskrænkede 
til nogle Egne af Vestjylland. Dem 
er der næppe nogen, som vil ofre et 
Skud Hagl paa, naar det da ikke er 
særlig,e "Fuglevenner" , som ville eje 
derps Skind. For Resten skal Hr. 
Winge ikke sørge over, at han skal 
helt ned til Egnene ved det Sorte 
Hav for at træffe lignende J!'lokke af 
Terner som hos os. Han kan slippe 
langt nemmere ved at tage over til 
Slesvig, Holstein og i det hele til Eg
nelle langs~ Nordsøen langt ned i 
Holland. "Fiskerne kunne med Sindsro 
se paa Maagernes, Ternernes og Æn
derne Færden", skriver Hr. Winge 
trøstende efter at have udviklet sin 
Sagkundskab. Denne Trøst har Fi
skerne og Fiskeriet ingen Brug for. 
Den kan ikke opveje det Tab, der 
voldes ham af Sælhunde, Ænder, 
Maager, Terner og andre fiskeædende 
Dyr. 

Det oprindelige B'Ol'slag til Lov 
om J agten, som det blev forelagt i 
Landstinget, har over for Fiskeriets 
Interesser modtaget meget uheldige 
Ændringer, og man maa højlig undre 

"') ,,'1<'iskeritidende" 1891. S. 203. 
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sig over, at Landstinget af Ja.gtjnter-' 
esser hr fundet det nødvendigt at 
udelade (i § 6) Blishøns, Lappedyk
kere, IIætter~rner, Isfugle og Vand
stære. De ere alle meget ødelæg
gende for J!'iskeri og Fiskeavl, lige.
som ogsaa. Rørhøns, Skalleslugere og 
mange Ænder. Hl'. Winge paastaar 
rigtignok, at vore Ænder ikke tage 
Fisk. Han faar at være i den Me
ning; muligvis regner han ikke Fi
skeæg og spæd Yngel med til Fisk. 
Hr. ,W inge' skulde dog slaa efter hos 
Kjærbølling og studere, hvad der 
staar at læse om Stok anden, og han 
burde virkelig nøjere studere en eller 
anden Andedam for at kunne glæde 
sig over den Færdighed, hvorllled , 
mange af Ænderne dykke saa meget 
ned under Vandet, at man slet ikke 
ser dem. 

Det bedste Tegn paa, hvor lidet 
man har ta'nkt paa Fiskeriet ved J agt.; 
lovens Drøftelse i Landstinget, er 
U deladelsen af en J!'iskerøver som 
den rødhalsede Lappedykker, vor al
mindeligste Art af Slægten. Men 
den skal muligvis fredes af Hensyn 
til nogle andre Lappedykkere, som 
ere "sjældne Fugle". Hvis saa er, 
er det en for Fiskeriet dyrebar Dok-, 

- trin, SOIll J agten s Venner føre igen-
nelli. Men Skulde dog ikke ethvert 
Erhverv i L!tndet have Krav paa. 
Hensyn forud for Fornøjelsen og Lieb
haveriet? 

J agtbruget kræver, at de Dyr, som 
ere farlige og ødelæggende for de 
jagtværdige, skulle være fredløse, og 
me(1 Rette. Men med den samme 
Ret lean Fisleeribruget kræve, at de 
Dyr, som forringe dets Udbytte o,q 
ilike ere til synderlig Fordel for 
nogen, skal ktmne Fit forfølges 1laar, 
hvor og hvorledes det bedst kali ske 



Fi.qkeriet i hele dets Omfang bør 
paa, det stærkeste protestere imod, at 
det,~, Konkurrenter (SkadedyrMe) 
fredlyses paa nIJgMJfaade. 

Adbur FedderS8n. 

I Henhold . til Lov af U.Marts 
1892 o,m Salg af fer~ Fisk q:)d offentr
lig Avktion er eler meddelt Fiske
handler Iisager af Frederikshavn kgl. 
Bevilling til at afholde saadan Åvk
tion og i den Anledning udfærdiget 
følgende 

Reglement 
for 

Salg af fersk Fisk m. ID.' ved offentlig Avlrl.ion 
i Frederikshavn. 

1. I Henhold til de nedenfor an
førte Bestemmelser afholdes i Fre
derikshavn Købstad og Havn frivillig 
offentlig Avktion over fersk Fisk, 
Krebs, Hummer, Rejer og Muslinger 
af den ved kg!. Bevilling dertil av
toriserede Avktionsmester. 

2. Den, der ønsker Varer' bort
solgte ved Avktionen, skal derom 
gøre Anmeldelse til A vktionsmesteren 
med Angivelse af Varens omtrent
lige Kvantitet. 

3. Avktion afholdes saa ofte Lej
lighed dertil er passende efter Avk
tionsmesterens Skøn, og naar der 
findes indtegnede Varer, mindst l 
Gang daglig. Tiden for Avktionernes 
Afholdelse bekendtgøres af Avktions
mesteren ved Opslag i Lokalet og 
paa anden hensigtsmæssig Maade. 

4. De enkelte Vareposter opraabes 
i' den Rækkefølge, i hvilken de ere 
anmeldte til Avktionsmesterenj ved 
Opslag i A vktionslokalet skal han 
gøre Køberne bekendte med dea.f 
ham modtagne Salgsanmeldelser og 
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med den Rækkefl:llg(', i hvill{en de 
ere modtagne. 

5. For de almihdelige'Fiske~orterlil 
Vedkommende sker Opraabet i Reglen 
efter Vægt; undtagelsesvis kanAvk~ 
tionsmestei'en' med Sælgernes Sam
tykke afvige herfra. 'For andre Varer 
bestemmer Avktionslnesteren' Opraa
bet. 

6. Sulget sker enten ved Bud og 
Overbud eller derved, at Avktions
mesteren nævner' den af Sælgeren 
forlangte Pris og derefter en luvere 
Pris, indtil dar findes Køber. Sker 
der samtidig Bud fra flere, skal Avk
tionsmesteren opfordre tjl Overbud, 
sker der intet saadant, er Åvktions..; 
mesteren berettiget til at bestemme, 
hvis Bud der skal gives Tjlslag. 

7. Sælgeren er berettiget til enten 
selv eller ved Avktionsmesteren at 
tage den opraabte Vare tilbage, for
inden Tilslag er givet. Saadanne til
bagetagne Varer kunne derefter ikke 
paany stilles til Avktion, medmindre 
der forud derom er gjort fornyet An
meldelse (jfr. Post 2 og 3). 

8. Udelukkede fra Salg ved Avk
tion ere alle saadanne Varer, hvis 
Salg er forbudt ved Bestemmeleer i 
Lovgivningen; for Overholdelsen af 
disse er Sælgeren ansvarlig. 

9. Varerne sælges i den Stand, 
hvori de forefindes ved Hammerslaget, 
idet det er Køberens egen Sag for
inden Avktionen at besigtige Vareme, 
saa at senere Klage over Varens 
Beskaffenhed ikke kan komme i Be
tragtning,. Det er Sælgerens Pligt 
at give de Avktionssøgende Lejlighed 
til paa bedste !'Iaade at besigtige 
Varerne. 

Jj'oranstaaende Bestemmelse kom
mer dog ikke til Anvendelse, naar 
Varer undtagelsesvis sælges uden at 



være fremme paa A rktionsstedet. Sæl
geren er da ansvarlig ikke, alene for 
Kvantitet, men tillige for de An~ 

givels~r,. der maatte være bestem
mende for Kvaliteten (Gennemsnits
vægt m. m.). 

10. Sælgeren er pligtig ~traks efter 
Åvktjonens Slutning at levere den 
solgte Vare rigtig efter V ægt og 
Maal. Saafremt Tilslaget angaar 
Restaf'et samlet Parti, er dog Kø
beren pligtig at afvente den til Udc 

leverin~ af den øvr!ge Del af Partiet 
nødvendige 'I'id og er da pligtig at 
modtage den tilbageværende Rest 
uden Indsigelse mod dens Kvantitet. 

11. Køberen er pligtig stra,ks efter 
A vktionens Slutning at modtage den 
købte Vare. Betalingen erlægges 
kontant ved Haminerslaget, naar Avk
tionsmesteren maatte forlange det,' 
og i andet Fald inden Varens Ud
levering. 

Er den købte Vare ikke af Kø
beren betalt og afhentet inden 4 
Timer efter Avktionens Slutning, er 
Sælgeren eller Avktionsmesteren, naar 
han har overtaget Inkassationen, be-

. rettiget til uden videre Foranstalt
ning at bortsælge Varen ved A vktion 
for første Købers Regning, saaledes 
at han betaler det derved fremkomne 
Underskud og alle Omkostninger, 
medens det ~ulige Overskud bliver 
ham uvedkommende. 

12. N aar Købereu har berigtiget 
Købesummen, erholder han af Avk
tiousmesteren Udleveringsseddel paa 
de solgte Varer, hvorefter Udlevering 
af disse finder Sted, imod at Køberen 
afgiver Udleveringssedlen som Bevis 
for Varens Modtagelse. 

13. Der tilkommer Avktionsme
steren følgende Vederlag: a. for Avk
tionen 4 \I/o af Salgssummen, b. for 
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Inkassation 1 % ,af Salgssummen. 
For tilbagetagne Varer, jfr. Post 7, 
tilkommer der A vktionsmesteren det 
under a nævnte A vktionsvederlag" be
regnet efter det fOTInden Tilbage,,: 
tageisen skete Bud. 

De ovennævnte Vederlag tilsvares 
af Sælgeren. 

14. Avktionsmesteren skal efter 
Avktionengøre Afregning med Sæl
geren; Afregning~n skal indeholde 
Oplysning om de enkelte Poster og 
de derfor opnaaede Priser. Sælgeren 
er berettiget til at forlangeAfr~gnig 
og Betaling af det ham derefter til· 
kommende Beløb i Løbet af den Dag, 
paa hvilken A vktionen er afholdt. 

15. Saafremt nogen Sælger maatte 
ønske "Avktion afholdt udenfor Avk
tionslokalet, kan dette med Avktions
mesterens Samtykke ske, naar Sæl
geren anviser passende Sted til A vk
tionens Afholdelse i Frederikshavns 
Købstad eller Havn. Er der til den 
Dag, paa hvilkon saadan Ekstraavk
tion agtes afholdt, tillige berammet 
en eller flere A vktioner i det almin
delige "Avktionslokale, maa Ekstra
avktionen ikke afholdes forinden den 
første almindelige Avktion, og de al
mindelige Avktioner maa ikke af
brydes for at give Tid til Afholdelse 
af Ekstraavktionen. 
, 16. Avktionsmesteren maa ikke selv 

byde paa Avktionen. 
A vktionsmesteren er i Udøvelse af 

sin Bestilling undergiven Tilsyn af 
Borgmesteren i Frederikshavn Køb
stad. Han er pligtig til efter Borgme
sterens Anvisning at føre en eller flere 

. Anmeldelses- ,og A vktionsprotokoller, 
der avtoriseres af Borgmesteren. 

17. Dette Reglement skal i trykte 
Eksemplarer stedse findes opslaaet i 
A vktionslokalet. 



Mindre Meddelelser. 

"Fiskerskolen". Den Fagskole for 
Fiskere, der er oprettet ved Valle
kilde Folkehøjskole, tæller i inde
værende Vinter 9 Elever, hvoraf de 
7 understøttes af "Dansk Fiskerifor
ening". Saavidt vjdes er nævnte Høj
skole den største af disse Anstalter 
her j Landet; den har nu 197 Elerer, 
deriblandt foruden -de 9 Fiskere Og111111 

9 egentlige Sømænd i en særlig Af
deling, hvor de forbereder sig til at 
tage Styrmandseksamen. 

Efter Begæring af Højskolens For
stander Hr. Ernst Trier har Medlem 
af "Dansk Piskeriforening"s Besty
relse P. Villumsen opholdt sig 8 Dage 
ved Skolen, hvor han daglig holdt 
saglige Foredrag i Fiskerskolens 3 
Afdelinger: Redskab~afdelingen, den 
naturhistoriske og N avigationsafde
lingen, hvor Undervisningen ledes hen
holdsvis af Lærerne Eskesen, Bennike 
og Andreasen. Foredragene drejede 
sig væsenlig om Fiskeriets historiske 
Udvikling hjemme og ude,· saavidt 
denne var kendt, om danske og frem
mede Fiskeriforhold, Fiskemaaaer, 
Fartøjer og Redskaber i ældre og 
nyere Tid, om Fjord-, Kyst- og Hav
fiskeri, om vore Fiskearter, deres 
Forekomst, Udbredelse, Udeblivelse 
og Fjender med Here Emner af samme 
Natur. 

Efter Foredragene var der en, i 
Reglen livlig, Diskussion; Styrmands
eleverne og enkelte andre overværede 
disse, egentlig kun for Fiskerne be
stemte Foredrag. 

Efter Anmodning af Forstanderen 
holdt P. Villumsen desuden to Fore
drag for hele Skolens Besætning om 
Ferskvandsfiskeri, navnlig for at vække 
Sansen for og Lysten til at benytte 
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de mangfoldige Damme og andre 
Smaavande, der nu henligge ubenyt
tede, til Fiskeri. Til at høre disse 
Foredrag gik der Indbydelse ud til 
de omliggende Gaarde og Landsbyer, 
og Indbydelsen bragte, trods de uhel
dige Vejr- og Vejforhold, saa mange 
Tilhørere sammen, som de store 1;0" 
kaler paa nogen Yraade kund~ rumme; 
ogsaa her fulgte en livlig Diskussion 
bagefter. . 

De 6 af Fiskerne paa Skolen vilde 
gerne op til Island og fiske der til 
SOJllmer;' 2 af dem vare der alt for
rige Sommer, l for dansk og l for 
norsk Regning, medens l fiskede Ma
krel udenfor Norges Vestkyst. Eks
emplet fra Fredrikshavn begynder at 
smitte. 

Told paa Fiskeimport i Tyskland. 
Der finder for Tiden en Bevægelse 
Sted blandt tyske Fiskere, der gaar 
ud paa Tilvejebringelsen af en Told 
paa fersk Fisk. Man tager derved . 
navnlig Hensyn til de store Masser 
af Flodfisk .og Sild, der sendes fra 
Rusland til Tyskland. Alene af 
Sa,ndarter sendes ugentlig henved 
1000 Tønder (indpakkede i Is) til 
Berlin, og fra 0stersøprovinserne 
bringe russiske Fiskere store Mæng
der Sild til Søstæderne i 0stpreussen. 
Der opkræves hverken Told af Sand
arter eller usaltedeSiId i Tyskland, 
hvorimod Ruslancl kræver· en . Ind
førselstold af 31/2 Kr. pr. Tønde 
Sandarter. Der klages ogsaa over, 
at svenske Fiskere· oversvømme det 
tyske Marked med Sild. "B. T." 

Fiskeriberetning~r. 

Sønder-Lynuvig, den 16. Jan. 1893. 
Fiskeriet her paa Pladsen, som· 1,. 



November Maaned var saa godt som 
betydningsløst, idet der i de faa ]'i
~ked~e knapt fangedes til Værdien 
for den brugte Agn, blev for Decem
ber Maaned over Porventning godt 
navnlig i de sidste Dage, men det 
maa ogsaa siges, at Piskerne vovede 
noget mere end Trøjen i disse Dage, 
da der toges paa Havet KI. 2 om 
~atten, hvoreJter Turen gik NV. ud 
til c'a. 5 Mil Vest af Bovbjerg Pyr 
og vendte først hjem igen næste Mor
gen eller Porrlllddagbelagte med Is, 
men .i de fleste Tilfælde ogsaa med 
værdifuld Fangst; det hændte dog 
ogsaa, at Baade maatte flygte fra 
største Delen af deres Redskaber 
paa Grund af Brud paa disse og 
N atten s Fremkomst og fordi Baadene 
ere for smaa saa langt fra Land; 
der hørtes dog ingen Klage OVer Red
skabstab, men derimod over Tabet 
af den paa Redskaberne siddende 
Pisk. 

I Aaret 1892 har Udbyttet af Fi 
skeriet fra Haurvig til Søndervig 
været omtrent saaledes: 799300 Pd. 
Kuller til Værdi 42001 Kr., 21062 
Stkr. Torsk til Værdi 11796 Kr. 50 
Ø;e, 2'447 Snese Smaahajer til Værdi 
5905 'Kr. 50 øre. Piskeriet er i 
Aarets Løb udøvet med 30 Baade 
~'g en Besætning af 150 Mand. A. 
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Fra Fjaltring skrives dpr til os den 
17. J anuaT: 

Vesterha\'sfisko]'iet er nu· foreløbig 
indstillet, idet dell ualmindelig stærke 
Prost hal' jagpt Kulleren for langt 
bl Hn,vs. Vi havde her i Løl'dags 
Morges ogsaa den sjælden lave 'l'em
peratur af -;- 18 Grader. Efter hvad 
der kan skønnes, er der al sørgelig 
U dsigt til, at man ikke kan vente 
Pisk før hen ad Poraaret, saa Vin
teren rigtignok i højeste Grad har 
været skuffende for Piskerne. 

l den sidste. Uges Tid har der 
været drevet et særdeles righoldigt 
Flynderfiskeri i Nissum Pjord. ::\lan 
hugger Riller i Isen og "brejler" 
Plynderne. Piskeriet falder meget 
let, og Udbyttet har til sine Tider 
kunnet maales i Tøndevis. Pangsten 
afsættes rundt omkring i hele Egnen 
pr. Aksel, og Priserne ere fra 30-
60 Øre pr. Snes efter Kvaliteten. P. 

Fejø, den 17. Januar 11:;93. Siden 
15. December f. A. har Fiskeriet 
her ved Øerne været smaat. Pra L 
J anuar have Piskerne færdedes paa 
Isen for at stange Aal, hvilket har 
givet 3 iL 4 Pd. pr. Mand daglig med 
20 il, 25 Øre pr. Pd. Kvantiteten er 
ringe, 4 a 5 8tkr. pr. Pd. 

Nu klage Piskerne over. at Isen 
er 12-14 Tommer tyk og ~neget be
sværlig at gennelllhugge, og det ser 
ikke ud til Forandring foreløbig, da 
det fryser 10-12 Grader; det er 
sandelig drøjt for Piskerne at staa 
paa Isen fra Morgen til Aften for 
3-4 Pd. Aal. R. F. 

:B'ekend tgørelser. 

Kullerkurve. berg. for 
100 Pd, FiJ>k lJ1e~Is It 
70 Kr. pr. 100. 8th., 
haves at~~,r paa Lager,: 

VIL.H. HOLSTS 
Pi'leplantage- og ,. Kurvefabrik. 

lJ.'llely· ved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t~isk og Hmimier. 
Ludwig Griin, 
. .113. l'Ie1l3r. WaJl, Hambnrg, 

modtager Senuinger til Forhandling 
Prompte Afresning, Dansk Korre
spondance. Prima Beferencer. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølYmed .. ille I A a I liv r g 18~8 Ol! 

l København 1888 
anb9faler sit 17dsa.lg af alle Sorter 
Fiskokroge, san val i Staal, lænl 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Rly, Forsendes mod Ef tor krav • 

Conrad Christense'n. 
St, 8trandstræde 41, 

København K. 



/ 

Ea benhavns· Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. l. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og ~ Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

:Meka::nisk:. Fabrik:. 
af liæt, ftættede )~iner og Tavser m. m. 

Efter Anab.Helsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer; der leverer regel
~æ5sigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i Nættene. Fortrinligste 

. Gamsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi .. 
GI. Strand 50. København K. . 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønneliave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætft..brik i Danxnark ØOD1 d.r1ves .... ed Da:rnpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejefu8er, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe .. 
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigsta Priser og i bedste Kvaliteter. 

. Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker Qg Tids
skrifter, Cirkulairer; merkantUe Tryksager og Lejl1~heds-
sange i omhyggel:j.g Udførelse til billige Priser. . 

Kvase sælges eller bortbyttes. 
En Kvase, 6s/. Tons droogtig, sælges. meget bil ligt eller byttes. bort mod en 2-:-3 Tons 

Fiskerbaad. 
Nærmere ved skriftlig eller mUndtlig Henvendelse til Fisker Niela Olsen! Holbæk. 

Redigeret af cand. ma.g. B. P088elt. - Trykt hos Fru,nte GlIriIJ'ttre .. København. 



Nr. 6. 9. Februar. 1893. 

:Me'd.1e:r:nsbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tørdenskjoldsgade 21; København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig, Rabat. 

Xndhold: Fi.k.riud.tilling.~ i Randers. - En 
enaarig Fiak. - Fiøkeriet og Jagtloven. - Fiskeri
beretningen for 1891-92. - Mindre Meddelel.er. -
Fiskerib"retninger. BekendtgørelBer. 

"Dansk Flskerlforøning"s Kontor, Storm
gf,lde 2 B Stuen, er aabent fr5t 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet:trælles ,desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsv:ej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Annæplads 10 St.' 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Fiskeriudstillingen i Randers 
ved den 17. danske Landmandsfor
samling, hvorom nærmere Underret
ning findes i Medlemsbladets Nr. 23 
og 47 f.A.,. afholdes fra den 27. 
Juni til den 2. Juli 1893. Anmel
delsesfristen udløber den 15. April, 
og Yirksomhedsplanen kan erholdes 
ved Henvendelse til Foreningens Kon
tor, . Stormgade 2 B, København K. 

I Henhold til "Dansk Fiskerifor
ening"s Indstilling er Virksomheds
pianims Bestemmelser angaaende 
Stadepenge for Gulv- og Væggeplads 
under Tag samt for ubedækket Plads 
(§§ 140 og 53 i Yirksomhedsplanen) 
hævet for Fiskere$ Vedkommende, 
idet enhver Erhvervsfisker har frit 
Tilladelse til at udstille uden at svare 
Dogen Afgift, og de ere altsaa ogsaa . 

ved denne Lejlighed blevne stillede 
under de samme Yilkaar som ved.tid

, !igere Udstillinger. 
Under disse Forhold kan det ikke 

noksom anbefales Fiskerne at deltage 
i U dstil!ingen i Randers, der vare
tages af "Dansk Fiskeriforening" og 
om hvilken yderligere Oplysninger 
kan erholdes ved Henvendelse til For
eningens Konsulent, Hr. A. Feddersef2, 
København V. 

En enaarig Fisk. 

'Forstanderen for den biologiske 
Station, Dr. phil. C. G. Joh. Petersen 
meddeler i Fiskeriberetningen for 
1890-91, at han i Dammen ombord 
pall. Stationen, medens den laa op
ankret i Holbæk Fjord, fangede 2 
EkseIIJ.plarer af en for vor Fauna ny , 
Fiske slægt: Aphya. Dette Fund har 
ikke biot faunistisk Betydning, det 
forøger tillige vor Dyreverden med· 
en Skabning, hvis Livsforhold, saa
ledes som de i 1876 bleve klarlagte 
af Prof.' R. Collett i Kristiania, frem-
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Hovedet næppe tykkere end Kroppen 
og fortil tilspidset; .Tænderne ere fine 
og spidse og sidde i en tæt enkelt 
Række. I Løhet af Vinteren og 

byde meget at' alrnindeligere Interesse. 
Slægten Aphya tæller kun en Art, 
il. (LatTuncnlus) pellucida. Det er 
en lille, højst 2 Tommer lang Fisk, 
der er nær beslægtet med yor alm. 
Kutling ("Smørbutting") og httr som 

. Foraaret opnaas Køusmotlørihed. 

. denne Bugfinnerne sammenvoksne til 
et tragtdannet Hæfteapparat. I le
Vende IJive er Fisken næsten glas
kbI' Illan kan let tælle Hvintierne 
udefra -, blot hist og her er der 
mørkere Pletter i Huden, vi kunde 
maU:ske kalde den med et fra svenske 
Fiskeværkef laant N !tyn: den klare 
Kutling. Den store Gennemsigtighed 
i Forbindelse med det stærkt sammen
trykte Legeme og de sidestlllede øjne 
tyde paa, at den fører et helt andet 
I.Jiv end vore andre Kutlinger. Medens 
de tlesteaf disse holde sig til Bunden, 
støttende sig paa Bugfinnerne, svøm
mer den klare Kutling frit omkring 
i større eller mindre Stimer i de 
meHemste og øvre Vandlag, dog ikke· 
i selve Overflad'eIl; forslaas den op· 
hertil, udvides den. i Bughulen inde
holdte IÆft som Følge af det for
mindskede Tryk, og Fisken flyder 
hjælpeløs om i Vandskorpen uden at 
være i Stand til at gu.tl, ned igen; 
dette ejendollllnelige Forhold, der paa
faldende minder om Dybhavsfiskene, 
beror sagtens tildels paa dens bløde 
og løse Kropbygning. IøYrigt er dens 
l:Jdseende pa,a de forskellige Udvik
lingstrin saa uens, at man, indtil Prof. 
Collett fremkom med sine smukke 
TI ndersøgelsei', antog Ungerne og de 
kønsmodne Httnrter for at tilhøre en 
.A .. l't, (te udviltl'ede Hanner for en 
anden .. Yngre Individer, fangne om 
Eftertt1uet, Bre endnu mere gennem
sigtige og. glasklal'e end de ældre, 
næsten udenlllørkere Pletter. Legems
formen er langstrakt og smækker, 

Hunnerne untlergaa ikh nogeil ken
delig Forandring, dette er derimod 
i høj Grad Tilfældet med Hannerne. 
N aar Legetiden nærmer sig, bllver 
Hovedet med Kæberne tykkere og 
stærkere, Gabet samtidig dermed 
større og mere opstigende; de fine 
Vintertænder forsvinde og erstattes 
af nogle lange og cylindriske Tænder, 
der staa temmelig vidt fra hinanden 
i Kæbernes forreste Del, bagved og 
indenfor dem sidder pau. hver Side 
en krum og spids bagud rettet Hug~ 
tand. De hagre Straalei; i anden 
Rygfinne ogi Gatfinnen forlænges, 
saa ttt disse Finner blive omtrent 
lige høje over det hele, medens de 
hos Hnnnen og Ungerne aftage stærkt 
i Højde bagtil; Bugfinne-Tragten for
længes ligeledes. 

Legetiden indtra·ffer i Kristiarua
fjorden, hvor Prof. Collett anstiUed:e 
sine Iagttagelser, ved MidsommEn·tid; 
rognfyldte Hunner fandtes ikke senere 
end j Begyndelsen af Avgust, men 
den almindelige Legetidkan ansættes 
til Slutningen af Juni og Begyndelsen 
af ,hH. I Slutningen af Åvgust iagt~ 
toges de første TJnger, det da havde 
naaet omtrent Trediedelen af den 
fuld'e Størrelse; samtidIg fandtes ikke 
et eneste fuldvoksent Eksemplar paa 
de Steder, hvor der midt i J o.'ni var 
fumf op af (lem og kun i udvoksen 
Tilstand. Prof. Collett antager der
for, at efter al Sandsynlighed fuld:' 
ende alle Individer deres Levned'slØb 
i et Aar, og at de gaa til Grunde, 
efter ttt Forplanfningen har fund·et 
Sted. Herfor taler jo det: at alle 



de voksne Indi\'ider pludselig forsvinde 
efter endt Legetid midt om Sommeren, 
saa totalt, at det aldrig lykkedes 
hlandt mange Tusinde Individer, der 
opfiskedes om Bftemaret og Vinteren, 
at finde en eneste Han, der mr fuldt 
udviklet og udrustet med dens ejen
dommelige Parringsudstyr ; endvidere 
den store Regelmæssighed, hvormed 
L ngerne udvikle sig, saa at man til 
en vis given Tid blot finder Individer 
paa et vist Stadie, altid. visende en 
Fremadskriden i TI dviklillgell. Y dt:'l'st 
sjældent fandtes blandt Ungerne en
kelte .Individer, der vare støn'e end 
de andre og saaledes kunde antages 
at have overlevet Sommeren; men da 
de iøvrigt ikke afveg fra de andre, 
maatte deres Kæber, Tænder og 
Finner have undergaaet en tilbage
skridende Forvandling, hvad der 
næppe er tænkeligt; det har snarere 
været Indivlder, der vare blevne usæd
vanlig tidlig udklækkede og derfor 
noget forud for de øvrige i Størrelse. 
Vi maa saaledes antage, at vi her 
have en Fisk, del' er enaarig. Det 
samme synes at være Tilfældet med 
en anden, ved Norges Kyster fore
kommende glasklar Kutling, ogsaa 
vidt endnu vides, ere de i den Hen
seende enestaaende blandt Hvirvel
dyrene. 

Den klare Kutling har en ikke 
. ringe geografisk U dbredning. I Sverig 
er den tagen i Bohuslens Skærgaard, 
i Norge udenfor Bergen og i Kri
stianiafjord ; paa den sidste Lokalitet 
synes den at være fuldkommen sta
tionær og optræder stundom i saa 
store Skarer, at man i et enkelt Dræt 
med et fint Næt kan fange den i 
Tusindvis; det synes dog, som om 
den kun om Efteraaret optræder saa 
talrig, i Løbet af Vinteren decimeres 

den stærkt som Følge af at den efter
stræbes af sall. godt som alle andre 
Fisk, med hvem den deler Op,holds
sted. Dernæst optræder den lan~s 
Englands og Frankrigs Kyst, Ol;; Prof. 
Oollett har paavist,at den i Middel
havet og det Sorte Hav forekom
mende Form ikke er artsforskellig 
fra den nordiske. l Middelhavet, 
bVOl' den klare Kutling optræder i 
endnu større Mængde end ved :irri
stiani::t, fiskes den med særegne fin
maskede Næt og anses for 6nllækker
hidsken ; pau Fisketorvene ved Add
atel'haxet og pau Sicilien saa Prof. 
Sars hele Spande fyldte til Ran4en 
med disse Fisk, saa at de dannede 
en eneste geleagtig Masse; ogsa.~ i 
Odessa anvendes de som Fødemiddel, 
udenfor Syden finde de derimod ingen 
Anvendelse. Dens pelagiske Leve
maade og store Gennemsigtighed, der 
gør det vanskeligt at skelne den fra 
det omgivende Vand, selvom den 
gaar i Stimer, er vel Grunden til, 
at den hidtil er blev en overset i vore 
]'arvande. De to af Dr. Petersen 
omtalte Individer vare forslaaede ind 
i Fjorden under de stærke Oktober-
Storme. Ad. J. 

Ejle/'slc1'ift. Efter at ovenstaaende 
var nedskreven har Dr. phi!. C. G. 
Joh. Petersen i et Foredrag paavist, 
at endnu en Fisk gennemløber hele 
sin Udvikling i et Aar, forplant~r 

og dør. Vi skulle selvfølgelig ikke 
foregribe Dr.s Offenliggørelse af disse 
Undersøgelser, kun røbe saa meget, 
at det drejer sig om en i vore Far- , 
vande meget almindelig Fisk. . 



Fiskeriet' og Jagtloven. 

Det kunde maaske undre en og 
anden af dette Blads Læsere at se, 
at jeg har holdt mig udenfor Dis
kussionen om Flskeriet og J agtl()ven, 
skønt jeg er en af de faa N atur
kyndige, hvis Bestilling det ligefrem 
er den største Del af Aaret åt færdes 
paa Havet netop for at undersøge 
alle Fiskeriet vedkommende natur
videnskabelige Spørgsmaal. 

J eg ønsker derfor ved denne Lej
lighed at udtale, at jeg i hvert Fald 
for vore salte Vandes Vedkommende 
er enig i Hovedsagen med Hr; Vice
inspektør H. Winges og Hr. Brygger 
'1 h. 'Schiøtz's Stilling til denne Sag 
angaaende "Maager og Vildænder". 

Før jeg kan overbevises om disse 
Fugles store SkadeHghed for Salt
vandsfiskeriet, maa jeg af kyndige 
Mænd høre, hvilke bestemte Piske
arters Yngel af de i Fiskeriloven 
fredede Fisk, de da f:tdelæ,qge i Masse. 

C. G. Joh. Petersen. 

Fiskeriberetningen for 1891-92. 

Fiskeriberetningen for' Finants
aaret 1891-92, der som sædvanlig 
er sammenarbejdet af Indenrigsmini
steriets Fiskerikonsulent, Kaptajn C. 
F. Drechsel, indeholder i Aar paa 
sine 169 Pagina foruden den egent
lige Statistik og de sædvanHge Fi
skerirapporter tillige Meddelelse om 

. en Del Vedtægteli - fol' Bogense-
Vandet, Vejlefjord, Ran sf j ord , Ring
købing- og Stadilfjord, den sidste, 
som rimeligt er, meget omfangsrig og 
udførlig - fremdeles Reglement for 
Fiskeavktionerne i Frederikshavn, 
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Konsulatmeddelelser, Meddelelser om 
Islandsfiskeriet og Forsøget med Rød
spætte-Udsættelsen i Limfjorden; en
delig findes en: Afhandling af den 
biologiske Stations Forstander, Dr. 
phil. Petersen om vore Kutlingers 
(Smørbuttingers ) Æg og Y nglemaade 
med to kolorerede Tavler. 

Chefen fOl' Fiskeriinspektionen i 
N ordsøen, Kaptajn de Pine Skibsted 
har udarbejdet Statistiken over det 
Vestkystfiskeri, der er dreven fra. 
Vestkystens Fiskerlejer: Udbyttet af 
dette Fiskeri, der ogsaa omfatter, 
hvad der af andre danske Fiskere er 
afsat i Esbjærg, beregnes til 595,633 
Kr. 15 0re Joruden Trawldampernes 
Fangstudbytte, der anslaas til 100000 
Kr. Oversigten ove~' dette Fiskeri 
er desværre i Aar langt fra saa de
tailleretsom i de forrige Beretninger 
saa ,sammenligninger med tidligere 
Aars Udbytte kunne kun qelvis drages.' 
Af Torsk opgives det samlede Ud,. 
bytte til 98822 Kr. 49 0re, af Kuller 

. 240097,70 Kr., af Hvilling 18960,91 
Kr., af Rødspætter 78522,24 Kr.,. af 
Hummer 75146,42 Kr., af Sild og 
Helt 21728,90 Kr., af Makrel 9296,55 
Kr., af Helleflynder 19279,19 Kr., 
af Laks og Ørred 8624 Kr., af Rakker 
10864,55 Kr., af Haj, Knurnsk og 
Aal 3771,(:10 Kr., af Flynder 2577,90 
Kr., af Aborre og Geder 1593,16 
Kr., af Tunger 1176~90 Kr.. og af 
Pighvar og Slethvar 600,34 Kr. Af 
de 521 danike Nordsøfiske Fartøjer 
vare 140 fra Thisteds, 104 fr~ Fred
rikshaV'ns, . 72 fra Lemvigs, 61 fra 
Ringkøhings, 46 fra Esbjærgs, 41 fra 
Vardes og 25 fra Skagens Registre
rings-Distrikt. Af Damptrawlere 
findes stadig kun de 'to, . "Dania" 
36,64 Reg. Tons og "Hafnia" 53,49 
Reg. Tons. Der tilkom i N ordsø-

.1 
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f 
~. fiaaden 52 Fartøjer, dpraf 28 ny-

byggede og' 22 andre, som tidligere . 
ikke have været benyttede til N ordsø
fiskeri ; 3 Fartøjer forliste, 5 Baade 
kasseredes og 10 udgik til andet Fi-
skeribrug. ' 

Det vil være kendt for Medlems
bladets Læsere, at Nordsøfiskeriet nu 
for en stor Del drives fued større 
søgaaende Kuttere, men at det'egent
lige Vestkystfiskeri 'stadig {oreg:;tar 
og maa foregaa mQd aabne Baade; 
dog er det gjort et Forsøg med en 
Dæksbaad paa 41/ 2 Tons fra Husby; 

,den er indrettet mod VandbaUast, 
der kan pumpes ud ved en eventuel 
Landsætning. Der el; endnu ikke 
indvundet tilstrækkelig Erfaring til 
at afgøre, om den ril svare Regning, 
men den er et af de }'orsøg, som 
man maa ønske al mulig Fremgang. 

Frem m edfiskeri et ved vore Kyster 
har taget et svært Opsving, især efter 
at Trawlfiskeriet el' gaaet over til at 
benytte Dampfarløjer; Følgerne heraf 

,ere, ,dels at de danske Fiskere ere 
, , langt mere udsatte for at faa deres 

Redskaber ødelagte, og dels at der 
kræves et mere aarvaagent Tilsyn 
fra Inspektionsfartøjernes Side. Be
rettigede Klager over engelske Fi-

,skeres Overgreb ete i Almindelighed 
blevne anerkendte og Skaderne godt
gjorte af de paagældende; de tyske 
Fiskere have ved given Lejlighed vist 

,sig langt mindre medgørlige. 
Der udtales endelig i Rapporten 

for Nordsøfis~eriet, at Vestkystfiskerne 
love sig meget af .det ny Indløb til 
Ringkøbingfjord som Tilflugtssted, og 
at der bevislig er en stor Trang til 
en Havn paa den nordvestlige Kyst. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Vi have modtaget følgende 
Erklæring. *) 

Vi undertegnede Lodser og Fiskere 
'Yed Hundested erklære hel'ved som 
vor Overbevisning, at et Dampsl~ib 
med al Magelighed kan besejle en 
Rute Hundested-Grenaa; her er 
fuldstændig isfrit Vand, saa langt vi 
kunne se Nordvest. 

Hundested, 24. Januar 1898. 

Jørgen Jens Hansen, 
Lods. 

Anton Nielsen, 
TJods. 

H. P. Nielsen, Jens Larsen, 
Lods., Fisker. 

J. Nielsen, 
Fisker. 

Jørg. Jensen, H. Larsen, Jens Nielsen, 
}<'isker. Fisker. Fisker. 

Lars Jensen, Johan Nielsen, 
Fisker. Fisker. 

Lars N. Jensen, 
Fisker. 

Andreas Jakobsen, 
Kroejer og ',Fisker. 

Esbjærg Fiskeriforening afholdt 
den 22. Januar sin aarlige General

, forsamling paa Hotel Spangsberg i 
Esbjærg. 

Foreningens Formand, Fiskeeks
portør Thomsen gaven Oversigt over ' 
Foreningens Virksomhed 11892. Fo~
eningen havde henvendt sig til Fi
skerikontrolløren for Jylland om en 
for Fiskerne her mere gunstigLøs~ 
ning af Spørgsrnaalet om Grænserne 
for SneulIiaaudløbet i Havet, for at 
Fiskerne,uden at komme i Konflikt 
med Lodsejernes Rettigheder, kunde 
drive Lakse- og Ørredfiskeri i Aa
udløbet. Kontrollørens Svar gik ud 
paa, at Fiskerne ikke havde Ret til 
at fiske i Aaudløbet overYaderne , 
hvorfor dette Fiskeri maatte opgives. 
Marineminii';.teriet var ansøgt om, at 
der udlagdes en Gas-Fløjtebøje i 
Slugen (Nordmandsdybet); herpaa var 
endnu ikke modtaget noget direkte 

*) Forsinket af Mangel pall. Plads. Bed. 

, ' 



Svar, men da en saadan Bøje var 
til umaadelig Nytte for al Sejlads 
igeimem og Anduvning af N ordlllands-

, dybet, især for Fiskerne, naar Fiske
riet drives N ord for Hornsrev , nærrde 
man fremd€ les Haab om Andragendets 
Bevilgeise. Indenrigsministeriet var 
ansøgt om Dispensation fra Bestem-

. melserne i Fiskerilonm om Maalet 
for Rødspætter, da Fiskerne her ellers 
ikke vare ligestillede med de frem
mede 1!'iskere, der i Nordsøen ved 
Siden af vore Fiskere kunde fiske 
og hjemføre til Salg se ly de mindste 
Rødspætter, fordi ingen interna60nale 
Bestt~mmelser om }Iaalet havc1es. Mi
nisteriet saa sig ikke i Stand til at 
dispensere, . men vilde virke for inter
nationale Kontrolbestemmelser: For
eningen havde med sin Anbefaling 
støttet et Andragende fra Ringkøbing 
om en ny Gennemskæring af Klitten 
ved "Hvide Sande", da en saadan 
Gennemskæring for sikkert antoges 
at ville holde sig og gavne ikke alene 
Sejladsen paa Ringkøbing ]~jord m. m. 
og Ringkøbing By, men i Særdeleshed 
Vesterhavsfiskeriet og Fiskerbefolk
ningen saavel yed Klitten som her i 
Esbjærg, da Fiskeri, derfra kunde 
drives hele Altret rundt og om Vin
teren ikke kunde hindres af Is som 
herved . Esbjærg. Fiskerne herfra' 
kunde i Vintertiden da ty til Klitten 
med deres Fartøjer og i Stedet for 
at ligge stille i Esbjærg da være i 
Virksomhed derfra. 

I det kommende Aar vilde For
eningen fremdeles støtte ovennævnte 
Sag om Gennemskæringen. Man vilde 
endvidere ansøge Vagervæsenet om, 
at Vintermærkernes Antal i Graadyb 
blev lige' saa stort som Sommer
rnærkernes, hvad Bøjerne angaar, 

,da dette vilde være til stor ~et-
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telse under Indsejlingen gennem 
Dybet. 

Derefter oplæstes det reviderede 
Regnskab, del' enstemmig godkendtes. 
Kassebeholdningen var 38 Kr. Med
lemsantallet var 40. Foreningen 
havde nu eksisteret i ca. 1 Aar. 
I Stedet for de i Følge Lovene ved 
Lodtrækning afgaaende Bestyrelses
medlemmer, nemlig: Formanden, Fi-' 
skeeksportør Thomsen, Fisker EnevolJl 
A. U. Petersen, Dbmd., og Fisker 
J. Heide Sørensen, genvalgtes til 
FOl'lnand Fiskeeksportør Thomsen, 
valgtes Fisker Theodor Enevoldsen 
og Fisker Søren Hansen. Til Revi-

. sorer genvalgtes Købl1land Hans Fr. 
Nielsen og Fisker .Jens Johansen. 

Foreningen er Medlem af "Dansk 
Fiskeriforening". L.-M. 

Gilleleje Fiskeriforening afholdt 
den· 16 .• J anuar fjin am'lige General
forsamling. 

Efter at Formanden havde oplæst 
det reviderede Regnskab, som god
kendtes, foretoges Valg af ny Be
st:yrelse. Efter et almindelig udtalt 
Ønske modtog F~rIIlanden, Strand
kontrollør Lindholm. og Revisorerne 
Fisker Rudolf Rasmussen og Eduard 
Svendsen Genvalg. Efter' Tur fra
traadte o hr. Oarlsen og Ohr. Fred
riksen, i hvis Sted valgtes Lars 
Hansen og Karl Petersen. 

Foreningen tæller for Tiden 93 
ordinære og 3 ekstraordinære Med
lemmer. 

Regnskabet stiller sig fol' det for
løbne Aar saaledes: 
Kassebeholdn. fra f. A. 182 Kr. 78 Ø. 
Indtægter i Regnskabs-

aaret ....... 724 - 36'-:"'-

Tilsammen 907 Kr. 14 Ø. 
"Udgift. . ..... ~ 40 

Kassebeholdning 735 Kr. 74 Ø. 



Under8tøttels~sforeningen for 
Enker og Børn efter paa Søen for
ulykkede Fiskere i Esbjærg (med 
Hjerting) og Fanø Tolddistrikter, der 
nu ejer. ,en Grundkapi tal aJ ca. 1000 
Kr., uJbetaler i Understøttelser for 
1892 tir Enkerne efter de nied Fi
skerkutter" Tonga Tabu" af Hjerting 
den 3. December 1891 forulykkede 

. Fiskere Kresten Nielsen og Hans 
Ohr. Hansen i Hjerting 70. Kr. til 
hver. Understøttelsesforeningen, der 
tegner til at blive til megen Støtte 
for forulykkede Fiskeres Efterladte 
og for gamle svagelige Fiskere, der 
have været Medlemmer af Forenin
gen, talte ved AaretsUdgang 33 
ordinære Medlemmer (J: Fiskere) og 
32 ekstraordinære (J: støttende) Med
lemmer. Kontingentet er 4 Kr. for 
ordinære og 2 Kr. for ekstraordinære 
Medlemmer aarlig. L.- M. 

Trykfejl. I Hr. Schiøtz Artikel 
om Fiskeriet og Jagtloven er indløbet 
nogle Trykfejl: 
8.35 Sp. 2 L. 12 f. o. Vadesteder, hils Vodder. 

- 23 - fersk, læs flak. 
- 2 f. n.Hornand, læs Hvinand. 

8.36 Sp.IL. 13 meest, læs maaske. 

51 . 

Fiskeriberetninger. 

Søndervig i Januar 1893. Den 
fllrste Del af December Maanf'(} var 
Fiskeriet daadigt, men j Julen slog 
det om og gav fint Vejr af 0st. saa 
Julen blev en dobbelt Fest tOI~ vore 
fattige Fiskere. Fiskene stode ca. 5 
Mil fra Land i store Stimer, saa 
enkelte Baade, som vare heldige, fan
gede fra 80;-150 Snese ad Gangen. 
En Snes Hvilling hr i Vinter O'ivet 
en Gennemsnitspris af 3 Kr. T~ren 
til at naa Fiskestimen, fan. Bakkerne 
røgtede og Fisken bragt i Land med
tog som oftest mellem 30 og 40 Timer 
og det ud~n at Folkene fik noget 
varmt at sI.nse ~ller drikke. Et meget 
farefuldt FIsken for saa smaa Baade 
er det at tage de 5 Mil ud i denne 
'l'id af Aaret, lUen Livet maa jo 
voves for at skaffe Føden. Stor I,et
telse vilde en Havn gøre, man kunde 
da faa større Maade og under mindre 
~isiko sejle ti~ Fiskestimerne, som 
SIkkert staar Vmteren over ca. 8-10 
~fil ude, men ikke kan naas med 
vore smaa Kystbaade, naar Vinteren 
bliver for streng. H. 

IT ulh:~rkt,..rve, berg. for 
ft 100 Pd. Fisk merl I;,; il 

Dansk Kommissionshus Yiskekroge- Fabriken 
, 70 Kl'. pr. 100 8tkr., 

haves atter paa IJager. 

. VILH. HOLSTS 
Pileplanlage og Kurvefabrik. 

Ellely ved KolvndSt. 

for 

"'isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, leuer Wall, Bamb1l~ 
modtager Sendinger til~orh .. ndl ing 
Prompte Afregning. Dana!< Korre~ 
spondance. Prima Refere"ncer. 

- &1':Jlledame I .hl bo 1" 1888 0ll 
I l Kil beJl Il ..... 1888 -
"'t?befaler .it Udsalg af all. Sortor 
Flskekrog,e, sau., vel, i Sta.a.l, "Tærn 
som MeSSing, samt Pilke i Tin ug 
Rly. Forsendo6 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

A Lt,oB-a., Fiskeauc· t·l···o:'n. S ifg:; , ~ ti'~ 
" . J~)~:ann(;o~ll'S (beediget Auctionator). @ !, i 

Telegram-Adresse: Cohrs~ . Dansk Corresp6lioance~ ~~' a~ 

franti CJU:isttreus Bogtrykkeri, .. 
. ,', '.' .. Tord~nskJoldsgade 27, Kjøbenhavn K" ... '. 

til'Jjyder Slg med Tlykmng af Ugeblade. Pieeer Værk" .. tl,;iI" 
skrifte!, Cirku~airer, merkalitne Tryksager og -l: jlfih~d~: 
sange l omhyggehg Udførelse til billige Priser. •. 
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Eøbenha, vns ·:Meka,n1ske 
N æt og Ga,rn. ... Fa, brik 

,M. L. Utzon, 
a~ befaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. l 

Kjøbenhavn 'V. Vesterbrogade 70. 

::M:eka;o isk Fabrik:. 
, ,'I' 

af Næt, flættede I.iner .gTavser m. ID. , 

Efter An8k&,flel~en af nyeste mekaniske Nætmaskiner a~System:er, ,del' lev~rer'regel
, mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand I til at tilbyde det bedste 
I Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingcll BØdninger i Nættene. Fortrinligste 

Gatnsorter. Dansk Fiskenætfabrik: og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfaprikken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IG, 

(en_ Nætfllt.brik i Dannuork IIOJD driveoo ved. D...,..p~) , 

leverer efter Bestilling ener fm Lager fra vort med de nyes'te og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde~, Rødspættegarn, Aaler,user, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags' Næt ~,/ 
Garn fra 10 0J0 til 20 0J0 under sædvanlige Priser. 'Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle X r. til Dagens billi~ste 'Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Sejl og Udsalg afS'ejldug. 
'Prima amerikansk Bom~ 

uldssejldug, direkte ind~ 

kjøbt,tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør~ og Hampsejldug 
i a11& Kvaliteter . 

. Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1892. 

F~rdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 

F. N. Halm88~ 
Redigoret af cand. ma.g. H. POlIBdt. - Trykt hos Frame ~ttr~ J(Øbenha~ 



Nr. 7. 16. Februar. 1893. 
-.. -.""' .... "". :-=_""' .. ---....,-=.,.,-----------~------._---.... ~ ... =========---'-
Kedl.e::C::U3Ibl.St.Clet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er fol;' Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annonoel' indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Foreningens Forsøgs- og Udklæknings-
",nat .. lt. Fiskeriet og J .. gtloven. - Fiskeriberet-
ningen for 1891-92. Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade213 Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes' desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæpfads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Foreningens Forsøgs~ og 
Udklækningsanstalt, 

som er indrettet ude ved Ladegaards
aaen i Nærheden af Landbohøjskolen 
og Sygehjemmet, har nu indledet sin 
Virksomhed, idet den har modtaget 
en Del Æg af Søørreden (Trutta 
lacustris) til Udklækning. Søørreden 
er en i de mellemevropæiske Søer 
levende 0rredart, som yngler i Søerne 
uden at drage .. til Havet. Man vil 
nu prØve at indføre den i danske 
Vande .. Ved Esrom Sø er der for 
Tiden 20000 saadanne Æg under 
Udklækning. Den deraf vundne Yngel 
vil efter Raadførsel med Foreningens 
Konsulent blive udsat i Esrom Sø 
paa Foranstaltning 'af Overhofmar
skallatet. Om nogen Tid skulle vi 

. nærmere omtale Foreningens Udklæk-

ningsanstalt og give Underretning om 
dens Enkeltheder. 

Foreningens Konsulent holder i 
denne Tid Foredrag paa den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole. Det 
første Foredrag holdtes den 3die, det 
andet den 7. Februar, og de ville 
blive fortsatte med endnu fire Fore
drag. Æmnet er Ferskvandsfiskeriet 

. og Fiskeavl i Fubindelse med en 
Oversigt over Danmarks Ferskvande, 
deres Plante- og Dyreliv. Adgangen 
til disse Foredrag er fri for de af 
Højskolens Elever, som have Inter
esse fol' Sagen, og dette er Tilfældet 
med et støtTe Tal af dem. 

Fiskeriet og Jagtloven. 
Af Herluf Wlnge. 

Hl'. A. Feddersen har søgt at 
styrke Troen paa Maagernes, Ter
nernes og Ændernes Skadelighed for 
Fiskerierne (Bladets Nr. 5 i Aar). 

For l\bagers og Terners Vedkom· 
mende henviser han til en tysk Med-
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deleIse a.f lignende Lødighed som 
Hr. Villumsen's danske; et dertil 
knyttet Regnestykke over, hvor mange 
Fisk Ma.agerne kunne æde, er vild 
Fantasi. I Sammenligning dermed 
er det velgørende at læse Hr. Schiøtz's 
sunde Fremstilling, der støtter sig til 
virkelige Iagttagelser. - Hr. F. med
deler videre, at en lollandsk Fisker 
har set Terner tage smaa Gedder 
og endogsaa set Terner LVandskorpen 
kæmpe med Fisk lige sall, store som 
de selv. Det sidste maa nærmest 
regnes blandt Ternernes Ulykkestil
fælde. Det kan vel ske, at Terner 
kunne fange Gedde-Yngel, men det 
maa høre til TI ndtagelsernlJ; jeg har 
selvaltfor ofte pall, nært Hold med 
stærk (enkelt) Kikkert set paa dem 
fiske, og jeg har set dem tage Hunde
stejle, Skaller og Løjm'e; jeg har 
ogsaa været ved en af l'ernernes 
Ynglepladser ved en Sø i .Jylland 
og opsamlet IJevninger efter' deres 
Maaltider; det var saa godt som ude
lukkende Hundestejle og Skaller; jeg 
var dengang ked over ikke M; kunne 
finde andre Fisk; jeg havde nemlig 
ventet paa en lIem J\faade at faa 
nogle Dele af forskellige Fiske-Ske
letter; mell foruden de nævnte Fisk 
fandt jeg kun et Par Hoveder af 
Horker. Ganske lignende Iagttagelser 
ere gjorte af andre, blandt dem den 
berømte Naumann (Vogel Deutsch
lands). Det er kendt nok. at ogsaa 
de mest fiskeædende af Ternerne for 
en ikke uvæ<;enllg Del leve af Vand
insekter, og andet desuden; en af Ar
terne ynder ganske særlig Skarnbasser 
og Firben. Hr. F. vil ikke ind
rømme, at det er let at forjage Terner 
fra Fiskedamme. Det stemmer ikke 
med, hvad jeg har oplevet. Ved Smaa-

. vande komme de almindelige hvide 

Terner kun enkeltvis eller nogle fan. 
sammen pall, flygtige Besøg; de ete 
tillidsfulde, saa, længe man ikke for
styrrer dem, men de flyve hort paa 
det mindste Vink: Det er da heller 
ikke den alllliu(h-lige Terne, lIleH den 
endnu mindre Moseterne, den sorte 
Terne, som Hr. F. sigter for særlig 
Paatrængenhed. Det kan jo være, 
at den er mere standhaftig. Men 
hvorfor skulde man jage den bort? 
Har Hr. F. set den tage Fisk? De, 
der have undersøgt, hvad den lever 
af, ere enige OlU, at dens Føde næsten 
udelukkende er Insekter (man se hos 
Naumann, Nilsson, Jackel bl. a.). 
.J eg har selv ofte nok set den "fiske", 
men trods stærk Kikkert har det været 
mig umuligt at se, hvad den hentede 
op af Vandet; meget smaa Ting har 
det været; Fisk har jeg ikke opdaget. 
Dorimod har jeg ogsaa ofte set den 
fange Insekter i Flugten og' snappe 
dem bort fra Vandplanternes Blomster 
og Blade. Kun en Gang har jeg 
haft Lejlighed til at se Maveindholdet 
af en Moseternej ikke alene Maven, 
men ogsaa Halsen var fuldstoppet 
med en Slags Vantltæger, Rygsvøm
mere (Oorixa), der regnes for at være 
og vist ogsaa ere den spæde Fiske
yngels Fjender. Hr. F. mener, at 
man ikke har nødig at rejse til det 
Sorte Hav for at se lige saa store 
Flokke Terner som bos os, at man 
kan se det ved Slesvigs, Holstens og 
Hollands Kyster. Men jeg har ikke 
talt om Flokkenes Størrelse, men om 
de ynglende Arters Tal; vore Arter 
kunne ogsaa findes i Slesvig (jeg hl' 
været saa fri ikke at nævne Slesvig 
som Modsætning til Danmark); men 
Ide findes ikke alle i Holland. Hvor
for skulde vi ikkr søge at værne om 
en af Landets faa Ejendomme- ' 



ligheder? D!:'t kan umulig koste 
noget. 

For at godtgøre ~Endernes Skade
lighed henviser Hr. F. mig til at læse, 
hvad Kjærbølling siger om Stokanden. 
"Kjærbølling" er ikke for mig en 
Bibel; ikke alt, hvad der staar i den 
Bog, stemmer med Virkeligheden. 
Hvad der siges om Stokanden. havde 
jeg læst, og det har nok sin Rigtig
hed; Jet er nemlig oversat efter 
Nilsson (Skandinavisk Fauna) og lJder 
saaledes: "Den nærer sig af Frø og 
andre Plantedele, Orme, Snegle, In
sekter, Rogn og smaa Fiske." Men 
i denne korte Opregning er der ikke 
skelnet mellem det almindelige og 
dp,t sjældne, undtagen for saa vidt 
S0111 det. sjældnø er stillet sidst. Vil 
man vide, hvad Kærænderne sæd
vanlig leve af, kan det læses hos 
.rackel (Vagel Bayerns), blandt andre, 
der opgiver, hvad han har fundet i 
Maverne; han nævner slet ikke hverken 
Rogn eller Fisk. Selvom de tog 
noget Rogn, var dermed ingen Ulykke 
sket; deraf frembringes del' aarlig 
saa meget, at en Del maa bort. Men 
Hr. F. kan jo forsøge at faa Kær
ænJernegjode fredløse for ]'iske
riernes Skyld og bede Jægerne hjælpe 
lUed at "feje dem bort". 

Hr. F. anker over, at I .. andstinget 
ved sin Behandling af J agtlov-For
slaget har optaget Blishøne, Lappe
dykkere, Hætteterner, Isfugl og Vand
stær blandt cle Fugle, der erI' fredede 
i Yngletiden (hvad de hidtil alle have 
været med .Undtagelse af Lappedyk
kerne). Grunden til at frede dem er 
den, at der ikke er nogen fornuftig 
Grund til at gøre dem fredløse. Hr. 
F. kalder dem vel ;,meget ødela'g
gende for Fiskeri og Fiskeavl"; men 
Sandheden er en anden. 
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Blishønen lever aldeles overvejende 
af Vandplanter, Insekter o. s. v.; det 
er vel engang imellem sagt OJll den, 
at den kunde tage· Fiskeyngel; Jllen 
det lllaa i hvert Fald høre til de 
største Sjældenheder; altfor mange 
Undersøgelser vise i anden ll,etning; 
N aumann nægter rentud, at den tager 
Fisk; skønt han hM undersøgt mange, 
har han aldrig fundet hverken Fisk 
eller ll,ogn i deres Mave, J ackel heller 
ikke; jeg har heller alJrig set dem 
æde Fisk.- Hr. F. tager fejl, naar 
han tror, at Jægerne holde deres 
Haaml on"1' BlishølJen, tvertilllod; 
de forfølge den og sige, at den for
jager ÆnJerne. Mig skal man ikke 
kUlIne indbilde det; jeg har ofte haft 
ondt ved at skelne og tælle Blishøns 
og Ænder, na:11' de svømmede i Flok 
blandeJe mellem hverandre. I Yngle
tiden erI' Blishønsene vel temmelig 
strjdbare, især indbyrdes; hver Fa
JlIilie gør Fordring paa en lille Plads 
for sig selv; lIlen baade andre og jeg 
selv have tidt set Familier af Blis
høns og .LEnder tæt ved hverandre. 
Naar Ænderne forsvinde, el' Grunden 
sikkert den, at de skydes bort; Blis
hønsene, del' jo, i hvert Fald som 
voksne, ikke smage godt, ere hidtil 
blevne mindre forfulgte og have faaet 
Lejlighed til at brede sig paa Æn
dernes tonlIlle Plads. 

Hr. F. nævner ogsaa Rørlløn:;ene 
blandt de Fugle, der ere "meget 
ødelæggende for Fiskeri og Fiskeavl", 
hvorfor er ganske gaadefuldtj maaske 
er det, fordi de ere Blishønsenes 
Slægtninge. 

At Lappedykkerne kunne tage Fisk 
er utvivlsomt; men det sker kun i 
ringe U dstrælming; ogsaa deres væ
senligste Føde er Insekter og Vand
p anter, og blandt de Insekter, de 



tage, nævnes særlig Vandkalve og 
Guldsmede-Larver,der regnes for 
Fiskeyngelens Fjender. Om den Rød
halsede Lappedykker, som Hr. F. 
fremhæver som særlig skadelig for 
Fiskerierne, skriver Nilsson : "Den 
siges at fortære Smaafisk og større 
Vandinsekter ; i alle dem, jeg har 
aabnet, har jeg fundet Maven fuld
stoppet af Græsrødder og andre 

. Plantedele, hvoriblandt der ogsaa 
fandtes Insekter" ; lignende Oplysning 
giver han om de andre Lappedykkere. 
Mig er det gaaet ganske som Nilsson ; 
jeg har vel kun undersøgt Maveind
holdet af fem Lappedykkere og ikke 
fundet Spor af Fisk, men Vandplanter. 
og Insekter; men jeg har mangfoldige 
Gange i Kikkert nærved iagttaget 
Lappedykkere, oftest den Rødhalsede 
og den Store; adskillige Somre har 
det været min daglige Fornøjelse, og 
jeg har aldrig set dem tage Fisk. 
De hente Vandplanter og Dynd op 
fra Søbunden, brede det ud paa 
Vandets Overflade og udpille det 
spiselige. - Ogsaa Lappedykkerne 
forfølges af Jægerne. Lappedykkerne 
have nemlig den Vane at sluge deres· 
egne Fjer, der undertiden kunne ligge 
i hele Klumper i deres Mave, og 
det har bragt Folk paa den Tro, at 
de aad Ællinger. 

At Ternerne gøre Skade ved at 
fange Fisk kan ikke med Sandhed 
siges. N ytte gøre de undertidim ved 
ligesom l\faagerne at samle Larver 
efter Ploven, og Ejerne af "Æghol
mene" have Indtægt af Æggene. Fra 
gammel Tid har det været Skik at 
indsamle Æggene; det vilde være 
ubiUigt at forbyde det; det kan gøres 
uden Skade for Fuglene, naar det 
sker tilstrækkeligt hensynsfuldt; en 
udtrykkelig Tilladelse dertil (for 

Tiden er det egenlig. forbudt) vilde 
maaske bringe Ejerne til at holde 
deres Ægholme mere i Ære, og man 
maa vel have Lov til at glæde sig 
over den Udsigt, som derved aabnes 
til, at Ternerne bevares for Landet. 
Gør-man. "Hætteternerne" , .de syv 
af Danmarks otte Terne-Arter (kun 
Moseternen er ikke 'en "Bætteterne") 
fredløse, bringer man Hættemaagen, 
en af Landmandens bedste Venner; 
i Fare; ikke mange ville gøre Forskel 
paa Bætteterner og Hættemaager. 

Om Isfuglens Ji'øde gælder noget 
ganske lignende som for Ternernes. 
Den æder Smaafisk, men mest værdi
løse og lever desuden for en jkke 
ringe Del af Insekter. Det er en 
ganske lille Fugl, der lever enlig og 
er sjælden hos os.; den kommer her 

. mest udenfor den Fredningstid, der 
hidtil har været gældende for den 
og for andreSmaafugle.At forfølge 
den er usigelig smaaligt; den, der 
røver os "Vandenes J u vel" , vil i 
Fremtiden ikke høste Tak derfor. 
(Udførligere Oplysni.t;l.g OlU dens Føde 
findes i "Dyrevennen", 1891, Nr. 11.) 

Vandstæren lever af Insekter, 'rang
lopper og lignende. Man har vel faaet 
en Vandstær i Fangenskab til at æde 
Smaafisk, som man gav den paa et 
Fad; men den lod dem ligge, naar 
den kunde faa Insekter. Bos os er 
den temmelig sjælden; oftest kommer 
den udenfor Fredningstiden. At gøre 
den fredløs er latterligt. 

F9r nogle Aar siden blev man i . 
England urolig over, at ~øfuglenes 
Tal aftog, og man gav derfor skær
pede Fredningsbestemmelser. Alle 
Fugle fredes nu i England i 'Y ngle
tiden, naar der ikke, i de enkelte 
Landsdele, er taget særlige Bestem
melser; dog er der en Del Fugle, 



som det er tilladt Jordbrugeren, men 
ikke andre, at dræbe ogsaa i Yngle
tiden, og blandt dem ere Blishønen 
og den største af Maagerne, Svart
bagen. Man har vel i England haft. 
den almindelige Fordom mod Blis
hønen; hvad man har haft imod Svart
bagen er, mindre let at forstaa; dens 
Føde ,er den samme som andre Maa
gers, og det er meget upraktisk ikke 
at lade den dele Skæbne med de 
andre Maager; de færreste ville kunne 
skelne den, især ikke i dens yngre 
Alder. Men ellets ere alle Maager, 
Terner, Ænder (ogsaa Skallesluger), 
Lappedykkere og Isfugl fuldstændig 
fredede i Yngletiden, ogsaa paa 
Havet, . og for Overtrædelse af Loven 
betales et Pund Sterling i Bøde og 
desuden Sagsomkostninger, hvad der 
skal være det vigtigste. - Skal Dan
mark staa tilbage for England? 

Hr. Feddersen Iran prædike hvad 
Lære, han vil; jeg har det faste 
lIaab, at mange Mennesker her i 
J.Jandet, ogsaa blandt Fiskere, ikke 
~Inske at se. deres Medskabninger for-

. fulgte uden:'gyldig Grund. Der vil 
vist ogsaa være dem, der nødig se 
vor Dyreverden, vore levende Oldtids
minder, ofres for Folks Uvidenhed. 

Idet vi hermed afslutte Diskus
sionen om "Fiskeriet og Jagtloven" 
i Medlemsbladet, undlade vi ikke at 
lwinge til Offentlighedens Kundskab, 
at Bestyrelsen til Indenrigsministe
riet har rettet en Henvendelse, hvis 
væsentligste Indhold er en Paavisning 
al det formentligt uheldige i at for
lude det gamle Princip, at Jagt pa,a 
f!øterritoriet er fri for alle og enhver, 
0l~ som tillige paapeger forskellige 
andre for_,Fiskerne uheldige Bestem-
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melser i det "Forslag til Lev om 
J agten", som er vedtaget af Lands-
tinget. Red. 

,Fiskeriberetningen for 1891-92. 
(Fortsættelse.) 

Oversigten over Limfjordsfiskerierne 
er udarbejdet af Fiskerikontrollør 
Bloch med Assistance af Fiskeri
assistenterne Tranum og Redsted. 
Der anvendtes i Aaret 1891 ved 
Limfjordsfiskerierne iaIt 1142 Far
tøjer (1890: 1149) til en Værdi af 
141262. Kr. (154645 Kr.) og Red
skaber til Værdi 324880 Kr. (338822 
Kr.). N etto-U dbyttet opgives til 
945190 Kr. (759453 Kr.), nemlig 
for Sild 70310 Kr. (62235 Kr.), for 
Aal 441090 Kr. (356031 Kr.), for 
Flynder 228075 Kr. (252665 Kr.), 
for Torsk 158220 Kr. (148805 Kr.) 
samt for Hummer, Rejer og Vild
ænder 47495 Kr. (39717 Kr.). 

Som det vil ses har Flyndel'fiske
riet ,givet et mindre Udbytte end 
1890-91; dette skyldes for den vest
lige Limfjord Nedgarnene, og Grunden 
hertil søges deri, at Nedgarnsfiskerne 
ikke kunne have deres Redskaber 
staaende i Ro for Aalevoddene; 
Flyndersnurrevoddene have derimod 
i denne Del af Fjorden givet godt 
Udbytte. Aalefiskeriets fhv. store 
Udbytte - det meste af et Hundrede 
Tusinde Krouer mere end 1890-91 
~ skyldes særlig Aaleruserne, hvis 
Antal er i stærk Tilvækst. 

Torskefiskeriet har i, det hele været 
godt. Det drives paa forskellig Vis 
i den vestlige, mellemste og østlige 
Del af Fjorden. 1 den vestlige Del 
benyttes ikke Ruser, derimod har 
paa denne Strækning N edgarnsfisb~ 
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riet været godt og Krogefiskeriet 
udmærket; j den mellemste Del fanges 
store Mængder Torsk i Flynder
snurrevod i Vinteren dette Fiskeri 
giver almindeligt, naar Vejret er 
"godt", haardFrost med jævn Kuling 
og paa dybt Strømvand - fra 10- . 
20 Snese stor Torsk iL 2 Kr. pi'. 
Snes, men kan ogsaa være betydeligt 
større. Eksempelvis nævnes, at to 
Mand en enkelt Dag tog 90 Snese 
å 2 Kl'. - Der klages over, at Vod
dene, der anvendes ."naar Kontrollen 
ikke er til Stede", er aldeles ulovligt 
bundne. 

Vildandefiskeriet i Garn har kun 
været antageligt i den vestlige Del 
af Limfjorden, hvor det indbragte 
6665 Kr. ' 

Det øvrige Fiskeri indenfor Skagen 
gav i Totaludbytte 379534:9 Kroner 
(3728110 Kr. i 1890-91), c.67000 
Kr. mere end l&!:lO-91 og betydelig 
mere end et Normalaar, 'idet Middel
aarsudbyttet for de sidste 6 Aar er 
3390482 Kr. Fiskerbefolkningen i 
disse Farvande udgjorde 7734 Mand 
(7615 i 1890). 

Torskefiskeriet blev drevet af 3286 
(3036) Fiskere og indbragte 428984 
Kr. (403844 Kr.), altsaa 25000 Kl'. 
mere end i Fjor, lllen Fangsten har 
været mel' end 37000 Snese mindre 
end 1890 og 135000 Snese mindre 
end i et N ormalaar. 

Rødspættefiskeriet, der blev drevet 
af 2905 Mand indbragte 1111486 

. Kr. (1175489 Kr.) eller 64000 Kr. 
Kr. og 118000 Snese mindre end 
1890; Tilbagegangen skyldes KuUer
fiskeriet, Jyllands Østkyst, Sydfyn og 
Øresund, medens Sydsjællands og 
Sydlollands Rødspættefiskeri er gaaet 
lidt frem, og Storebælts holder sig 
uforandret. 

Tungefiskeriet ~er gaaet ned fra 
201694 til 180006 Kr., men er endnu 
over et Middelaur (157766 Kr.) og 
fra 289686 Stkr. til 70040 Stkr. 
Tungefiskeriet fru Nordsjællands Fi
skerll:'jer under Anholt lllislykkedes 
totalt. 

Pigvarfiskel'iet v.ar som 1890 kun 
ringe. 

Makr\'lfiskeriet indbragte ikke det 
llllh-e af 18!l0, 21607 Kr. mod 44680 
Kr., IllPI! Udbyttet er dog 50 pOt. 
bedre end et Normaluar. 

Sildefiskeriet dreves med 3000Mand 
mod 35!H i 18\)0 og indbragte 1059221 
Ol eller 811387 Kr. mod 1139323 
Ol til 747550 Kr. i 18!JO. Det støne 
Udbytte for den mindre .Fangst kom 
navnlig Drivsilden til Gode, der be
taltes i Gennemsnit med 83 Øre mod 
68 Øre pr. Ol i 1890. 

Aalefiskel'iet blev 1891 drevet af 
af 2819 Mand. Drivvodsfiskeriet gav 
873546 Pd. a 32 Øre = 281305 Kr. 
mod j 1890 825938 Pd. a 34 Øre 
= 281861 Kr. Drivvodsaalene faldt 
gennemgaaende mindre. Ruse- og 
Krogefiskerierne guv 1290918 Pd. a 
38 Øre = 499493 Kr. mod i 1890 
1029724 Pd. a 38 Øre o~ 390779 
Kr., altsaa en betydelig Fremgang. 
Hele Aalefiskeriet er større end i 
det usædvanlig gode Aaleaar 1889; 
Middeludbyttet opgives til 265788 
Kr. for Vodaal og 387433 Kr. for 
Ruse- og Krogaal. 

Hornfiskefangsten viser en Forøgelse 
i Fangstudbytteaf fra 19000 til 27950 
Snese, men en Nedgang i Udbyttet 
fra 53273 Kr. til 47529 Kr., hvilket 
foraarsagedes ved en betydelig Fangst 
af smaa, næsten værdiløse Hornfisk 
ved den nordostlige Kyst af Jylland. 

Lakse- og Ønedfiskeriet er atter 
gaaet ned, fra 161123 Pd. og 161566 
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Kr. til 149821 Pd. og 138763 Kr.; 
N edgangen rammer særlig Bornholm 
og Sydfyn. 

Stenbiderfiskeriet gav ikke det 
halve mod 1890, 2230 Snese til 4892 
Kr. mod 4685 Snese til 9553 Kr. 

Rejefiskeri,et var ea. 33 pet. større 
end 1890, 285:386 mod 215369 Potter, 
men Udbyttet blev pllll Grund af de 
ca. 50010 lavere Priser mindre~ nemlig 
126671 Kr. mod 140118 Kr. 

Geddefiskeriet var derimod lidt 
større; 50757 Pd. til 16295 Kr. mod 
44693 Pd. tH 13991 Kr. i 1890. 

Kuuerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med 1$ Il 
70 RI'. pr. 100 8th .• 
haves atter pall. Lager. 

VILH. HOLST'S 
Pilepiantage og Kurvefabrik. 

Ellely velll(QUhUl St. 

Fortsættes. 

Bekendtgørelser. 

for 
Dansk Kommissionshus Gode Aalekuber 
Fisk og Hummer. fans for 3 Kr. pr. Stk. 
Ludwig Griin, hos 

78, Neuer W&.Il. lIaDIblIrs, 
modtageTSendinger til Furh,,"dling 
Prompte Afregning. Dansk Kone
spondance. fTima Refol"oncer. 

Forslag til , 

Eske M. Eskesen. 
Vejleby pr. Svlnnlnge. 

Vedtægter _tor Fiskeriet i Kallebostrand 
er Jremlagt i "Dansk Fiskerlforening"s Kontor, 
Stermgage 2 B i Kontortiden '!J--1], samt i "Fisker:for
eningen :for Kjøbenhavn og Olnegn" (Christensens 
Beværtning, Hl. Strand 48) og vil blive tilsendt de i Vedtægten 
interesserede Fiskerpladser. 

Det ifølge Fiskeriloven af 5te April ] 888 anordnede Møde 
til Forhandlig af Forslag'et finder Sted Søndag den 26. ]'ebruar 
KI. 6 Eftm. i J1'orværelset til KommunalbestyrehleIls Forsamlings
sal paa Raad- og Domhuset i Kjøbenhavn. lJdvalget. 

Altona Fiskea uction. o(i;"1>:j 
S "II o 
~ ~ ~ 

Johann Cøbrs (be{>diget Auctiona tOI'). g : 'i 
~ .. "II 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspoftdance. !1> ~ ~f 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27. Kjøbenhavn K, 

tilbyaer sig med Tlykning af Ugeblade. PIeeer, Værke.< 19 Tids-
. skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og J.ejUghedø- . 
uBge i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Eø benhavns· Meka,niske 
N æt og Garn-Fa, brik 

,M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V.' Vesterbrogade 70. 

M:ekanisk Fabrik 
af IVæt, ftættedel.iner og Tavser m. rir, 

, Efte~ Ansk!.tflelsen af nyeste mekaniske N ætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det "edste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i Nættene. Fortriltligste 

Garnsorter. , Da.~kFiskenætfabrikog Spindert ' ' 
; : " '. '_ ' 'GI., Strand' 50', København -K.' , 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
" ' , Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

, (en_ N,.f&bril.k i ~nm" .. kooom drives Ved DaDlplaaft) 

leverer efter Bestilling elier fra IJager fra vort med de nyeste og beds.t1' 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn; Aaleruser, 
Aalerader, Rejer user, Rejerader, Bundgarn sawt alle andre Slags Næt og 
GarIl fra ro % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

, Handlende gives Rabat. ForesJlBrlJsle~ :;dsvares straks. 

, - - . 
Prima amerikansk B\.Im-

uldssejldug, . direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1892. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug 
disse sendes altid frit. 

F. ,N. Halmø8. 
, Redigeret af oand. mag. B. POBlelt. - Trykt hol F,.a .. ,," OIwiattre"" :løbanhavn. 
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:Med.l.e:x::c..sb1adet 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 staaeride Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: FoxeningenøFoxsØgs- og Udklæknings
a"stalt. Forsikxingaforeningen for Fiskexfartøjer. 
_ Forholdene ved Nymindegah. - Mindre Medde-

'lelaer. Fiskeriberetninger. - Bekel)dtgørels&r. 

,;Dansk Fiskerlforlming"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. 

ModelsamIIngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Foreningens Forsøgs-og 
TI dklækningsaJlstaJt, 

som et indrettet ude ved Ladegaards
aaen i Nærheden af Landbohøjskolen 
ogSygehjemmet, har nu indledet sin 
Virkso~hed, idet den har modtag-et 
en Del Æg af Søørreden (Trntta 
lacustns) til U dklækning.Søørreden 

.' e'r en i de mellemevropæiske Søer 
levende Ørredart, som yngler i Søerne 
uden at drage til Havet. Man vil 
nu prøve at indføre den i danske 
Van.de. Ved Esrom Sø er der for 
Tiden 20000 saadanneÆg nnder 
Udklækning. Den deraf vundne Yngel' 
:vil efter Raadføl'sel med Foreningens' 
Konsulent blive udsat i Esrom Sø 
.paa Foranstaltning af Overhofmar-

. skallate.t. Om nogen Tid skulle vi 
u:r:mere ow.t~eForeningens Udklæk-

ningsanstal t og gi \fe Underretning om 
dens Enkeltheder. . 

Foreningens Konsulent holder l 

. denne Tid Foredrag paa den kg!. 
Veterinær- og Landbohøjskole. Det 
første Foredrag holdtes den' 3die, det 
andet den 7. Februar, og de ville 
b1i:ve fortaatiemed endnu fire Fore
drag. Æmnet er Ferskvandsfiskeriet 
og Fiskeavl i Fubind:else· med, en 
Oversigt over Danmarks Ferskvande, 
deres. Plante- og Dyreliv. Adgang:en 
til disse Foredrag er fri for de af 
Højskolens Elever, som have lnt.er
esse for Sagen, og dette er Tilf~ldet 
med et større Tal af dem. 

Forsikringsforeningen f~r 
Fiskerfartøj er, 

hjem;mehørende i Esbjærg (med Hjer
ting) og Fanø Tolddistrikter afholdt 
Lørdag den 11. Februar .d. A. sin 
aarlige Generalforsamling paa Hotel 
Spangsberg i Esbjærg. Foreningens 

·,F,ormand Hr. ToldforvalterHassing, 
d.er aabilede G~nera1fo.r8&mlinieD., bød 



de mødte Interessenter velkomne, 
fremlagde og gennemgik det revide
rede Regnskab, der enstemmig god
kendtes. Derefter oplæstes Status-

Opgørelsen, der; da Foreniugen i 1892 
intet' Totalforlis eller Havari havde 
lidt, viste et godt Resultat. 

Status-Opgørelsen var saalydende: 

Indtægt. Udgift. 
" Ka.ssebeholdningen var Administrationsudgif- ' 

ved Aarets Begyn- ter. . . . . . . . . . 133 Kr. 5 ø. 
delse ......... 3105 Kr. 64Ø. Assurancegodtgørelser 

Præmier ........ 1017 - 12 - .. for den i Decbr. 1891 
Mulkt efter Lovenes § totalforlisteFiskektr. 

8 for forsildig indbe- " Tonga Tabu" af 
talt Præmie. . . .. 14 - " - Hjerting .... " .. 1480 - " 

Renter af Foreningens Ristorno for Fiskektr. 
Fo:rmue i 1892. .. 90 - 94 - Emanuel og Svalen 

af Esbjærg, Merkur, 
Karen og Neptun a.f " 
Fanø og Delphin af 
Hjerting. . . . . .. 97 - 13-

1710Kr.1SØ. 
Kassebeholdningen var 

ved Aarets Udgang 2507 52-

Balance 4217 Kr. 70 Ø. Balance 4217 Kr. 70 Ø. 

Fortegnelsen over forsikrede Fartøjer, Interessenter etc. viser: 
Fartøjer 

for Esbjærg 13. 
" Hjerting 17. 
" Fanø.. 4. 

Tonsdrægtighed 
1521/ 2 Tons. 
1611/~ -

Værdi Interessenter Forsikr.~Sum ForeningeRs Risiko 
24950 Kr. 21. 22987 1/ lI Kr., 18390 Kr. 
25625 23. 20167 1/ 2 - 16134-

481
/ 2 8200 5. 8200 6560 -

58775 Kr. 49. 51355 Kr. 41084 Kr. 

Formanden oplyste, at Bestyrelsen 
i Forening lUed Bestyrelserne for 

Fiskerfartøjforsikringsforeningerne 
"Lille Bælt" og for Bornholm var 
indgaaet med Andragende til Rege
ringen om at erholde Statsunderstøt
teise i Lighed med den hele Landet, 

t 
omfattende Forsikringsforening. An-
dragendet blev overrakt Indenrigs
ministeren ved en Deputation, be
staaende af nærværende Forenings 
Formand og Viceformand samt For-

mændenelQr hver al de ovennævnte 
Foreninger. Ministerens Svar paa 
dette Andragende v,ar, at Regeringon, 
der støttede den hele Landet om
fattende Forening, ikke samtidig saa 
sig i Stand til at støtte lokale' For
eninger. 

Derefter behandledes Forslag om 
Forandringer i Lovenes § 6 (det a.ar
lige Eftersyn), der gik ud paa at 
henlægge det aarlige Eftersyn og 
Taksation af Fartøjerne, der hidtil 



er foregaaet i sidste Halvdel af De~ 
cember, samt Eftersyn sf Moringerne 
for Fartøjer ved Hjerting til i første 
Halvdel af Oktober Maaned. Da 
Generalforsamlingen ikke repræsen
terede 2/3 af Foreningens Forsikrings
sum, som Lovenes § 10 foreskriver 
for Lovforandringer, var den saaledes 
ikke beslutningsdygtig for at kunne 
endelig vedtage de foreslaaede For
andringer i § 6. Bestyrelsen beslut
tede derfor at indkalde til en ny 
Generalforsamling Lørdag den 25. 
Februar d. A. 
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Ved Valget af Funktionærer i Stedet 
for de efter Tur fratrædende gen
valgtes enstemmig: til Formand: Tolde 
forvalter Hassing, Esbjærg, tilVice
formand:. Proprietær P.Breinholt, 
Esbjærg, til Bestyrelsesmedlem: Fi
sker N. C. Nielsen, Hjerting, til Be
styrelsesmedlem som Suppleant: Fi
sker S. Hansen, Esbjærg, til Revi
sorer: d'Hrr. Købmd. H. Winfeld, 
Hjerting, og Konsul Breinholt, Es
bjærg, og til Bestyrelsesmedlem som 
Suppleant i Stedet for Fisker N. H. 
Svarrer, Fanø, valgtes Hr. Skibsbyg
mesterS. Abrahamsen, Nordby, ~'anø. 

Bestyrelsen foretog til Slutning Valg 
af Synsmænd. og valgte til Aktive
Synsmænd Fiskerne J. A. Heide Sø
rensen og Dbmd. Enevold A. C. Pe
tersen, Esbjærg, Lambert Sørensen 
og J. C. Madsen, Hjerting, N. Jensen 
og Færgeribestyrer H. Svarrer, Nord
by, Fanø; til Synsmænd som Sup
pleanter: FiskerneF. P. Torbensen 
og Ole J. Christiansen, Esbjærg, N. 
Christensen og H. J. Hansen, Hjer
ting, F. Fach og SkibsrederJ. Chri
stensen, Nordby, Fanø. 

Understøttelsesforeningen for Enker 
og Børn efter paa Søen forulykkede 

Fiskere hjemmehørende i Esbjærg 
(med Hjerting) og Fanø Tolddistrik
ters Generalforsamling tog derefter 
sin Begyndelse. Formanden fremlagte 
det reviderede Regnskab, som enstem
mig godkendtes~ Foreningens Kasse
. beholdning val' ved Aarets Udgang 
1161 Kr. 42 Øre, hvoraf et Beløb 
af 140 Kr. som Understøttelse for 
1892 skulde udbetales til 2 Fisker
enker i Hjerting. Foreningens Ind~ 
tægter havde i 1892 været: Kon
tingent 198 Kr., Andel i de ved Ind
samlingen til de ved Fiskektr. "Tonga 
Tabu"s Forlis for~lykkede Fiskeres 
Enker indkomne Beløb 596 Kr. og 
Renter af Foreningens Formue 14 
Kr. 1 0re, iaIt 808 Kr. 1 øre. Ud
giJtert~e have været Understøttelserne 
for 1891 140 Kr. Til Administation 
var intet medgaaet og Foreningen 
bestyres ligesom Forsikringsforenin-· 
gen gratis. Medlemsantallet var ved 
Aarets Udgang 33 ordinære Med
lemmer (Fiskere) og 32 Ekstraordi
nære (støttende Medlemmer). For
manden fandt Anledning til at udtale 
en varm Tak til Kapt. Barfod, Es
bjærg, for de Beløb, han ved Salg 
af et af ham i Anledning af Ulykken 
ved Fiskektr. "Tonga Tabu"s Forlis 
forfattet særdeles smukt og stemnings
fuldt Digt havde indsamlet, hvoraf 
Foreningen ogsaa' havde erholdt en 
Andel. Forsamlingen sluttede sig 
enstemmig hertil. Forslag til For
andring af Lovenes § 5, hvorefter 

< Udbetaling af U ndel'støttelser først 
skulde finde Sted i J anual' og· at 
Børn efter Enker efter paa Søen for
ulykkede Fiskere (Medlemmer) ogsaa 
skulde kunne understøttes indtil Kon
firmationsalderen samt at andre For~ 
eningen tilflydende Indtægter end 
Kontingent skulde henlægges til Re~ 



servefonø.en, kunde kun gives første 
Behandling, da der ikke var mødt 
sita mange Medlemmer, at Forsam
lingen varbeslutniugsdygtig. En ny 
Generalforsamling vilde af Besty
relsen blive indkaldt til Lørdag den 
25. ds. 

Fisker H. P. Nielsen foreslog Be
styrelsen at Imsøge Regeringen om, 
atUnderstøttelsesforeningen i Lighed 
med· andre veldædige Foreninger 
maailte tillægges de Bøder, der blive 
erl~te forOverlrædelser mod Regi
streringsloven, af Skibe hjemmehø
rende i Esbjærg 'rolddistrikt. 

Hermedslnttede Generalforsam-
lingen. L.~M. 

Fm:holdene ved N ymindegab. 

,I Mi3dlemsbladet Nr. 51 for 22. 
Deoember f. A. findes en Erklæring 
da:te:retNymindegab den 16. Novbr. 
og ,ånderskreven af 11 Baadførere, 
hvilken Erklæring skal \ give det ny 
UdløhvedNymindegab At~est for 
"at fra først i Oktober til Dato har 
Vandstanden i det ny Udløb samt 
Besejlingsforholdene været meget til-

. fl'edsstillende,. og vi ville alle som en 
.indestaa for, at der paa MiddelHodtid 
med almindelige Vejrforhold ikke har 
væ1'etunder 6 Fod i Udløbet". 

Dette el'naturligvis meget glæde
ligt, og man kan jo kun ønske, at. 
denne Uddybning vil vedblive, thi selv 
6 Fod kan vel næppe siges at være 
tilfredsstillende, i al Fald er denne 
Dybde' for lille for større Baade, 
hvormed der kunde gaas længere til 
Søs, og det har da navnlig sidste 
Efteraar vist sig, at der kun har 
væ,~t et m~etringe Fiskeri,~ rime-
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ligvis fordi Fisken har staaet eas, 
langt borte, at Fiskerne med der~s 
nuværende smaa Baade ikke har 

· kunnet nILa ud til den. 
Efter forskellige Meddelelser kort 

forud var der i Løbet kun 4 li. 5 
Fod Yand, det er altsaaforholdms 
meget hurtigt,denne større Dybde 
er fremkommen. Det er imidlertid 

, fra paalidelig Kilde meddelt, at under 
. Efteraarsfiskeriet have 9 Baade sejlet 

Roret fra sig, ,fordi' de have stødt 
mod Gl'underr;menl,..vorledes kan . 

· dette ske med disse sm,aa Balllde:og 
6 Fod Vand? Eller skal "den 'eneste 
Hindring", del' nu, i Følge Erklæ
ringen fra de 11 Baadførere, findes, 
nemlig' ,den st!erke udgåaenEleStrøm,' 

· være Skyld heri? ,'Det tnrd&'da. i . 
hvert l Fald være tvivlsømt,. om Besej
lingsforholdene kunne kaldes "meget 
tilfredsstillende" . 

Den nævnte Erklæring slutter med 
en Meddelelse, der er ligesaa øver-, 
raskende, som den er mærkelig. 'I,}et· 
hedder nemlig: "Det nye Udløh et 
nerrilig flyttet omtrent en Mil nær-' 
mere Fjordbassinet, hvilket' har be
virket en hurtigere Afvanding og, 
altsaa. uundgaaeligt en stærkere· 

. Strøm." 
"Nærmere Fjordbasinet" mæa jo 

være N ord paa, og der har ~ltid .tid
ligere været Tale' omen'YaDArmg 
mod Syd, som Løbet .pgsaaallerede 
i Efter,aaret 'Viste Tend~s til. Denne 
Meddelelse trængf)l' aabenbart til en 
nøjere ForJdaring. 

En Tingmaa ,under aneOill'stæn~ 
'digheder slaas fast, nemlig ,a'! Ud

løbet ved Nyminde, eller hvor det· 
nu for Øjeblikket findes, kun i meget 
ringe Grad kan tilfre!lsstille endog 
blot de allurbeskednesteFol'dringef 
og sands.ynlig ris. aldrig kan bl iV8:JUlde 
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el1$r' mere end et Løb for Smaabaade, 
der paa denne Kant af vor Kyst 
efterhaanden vise sig mere og mere 
ufyldestgørende,· efterhaanden som 
Fisken trækker længere til Søs. Selv. 
større Baade kunne ikke længere 
tilfredsstille Øjeblikkets Krav; man 
milia gaa over til søgaaende Fartøjer, 
med hvilke man kan opsøge Fisken, 
hvor den. opholder sig, og det er der
for m~rkeligt, at Fiskerne ved Ny- . 
minde, navnlig med den nu forløbne 
Fiskeperiod~ for øje, kunne holde 
saa stærkt paa <leres Smule Rende, 
der baade er noget og dog intet, i 
Stedet for at slutte sig til Planen 
.om en Gennemskæring længere Nord 
pæa, hvorfra der vilde kunne fiskes 
med' store Fartøjer endogsaa hele 
Aaret· rundt, og som 'altsaa aabenbart 
vilde blive til lige saa megen Fordel 
for Fiskerne ved Nyminde som for 
alle' de øvrige Fiskere paa Holms-
lænd Klit. I-n. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeriet og JaGtloven. Hr. Re
daktør! .T eg skal ikke klag'e over, at 
De har afsluttet Diskussionen, om 
"Fiskeriet og Jagtloven " og derved 
har hindret mig i at svare Hr. Herluf 
Wmge, dersom De vil tillade mig ell 
Oplysning til Hr .Winges meget vovede 
Afv.isning af et af mine Eksempler 
angaaende JHaager og Terper,. idet 
han skriver, at jeg henviser "til en 
tysk Meddelelse af lignende Lødighed 
som Hr. Villumsens danske"., Hvad 

, Hr. Winge muntrer sig med at kalde 
eB "Meddelelse" er Udbyttet af de 

" A . pr.aktiske Erfaringer, som den an
.U> eDlr.rendte og'kyndige Dr. Berthold 

i", 

. !' r ,~ , 

.- \ .... " 

Benecke, Professor ved Universitetet 
i Kønigsberg, har nedlagt iait ud
mærkede Værk "Fische, Fischerei 
und Fischzucht". Dette Værks "Lø
dighed" har Hr. Winges Probersten 
ikke kunnet magte. 

Arthur:Feddereen. 

• Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet fra Kerfemindei 1892. 
Af de i Kerteminde hjemmehørende 
Fiskerfartøj~r er der i Aaret 1892 
opfisket og her til Byen indbragt: 

33600 Ol Sild til Værdi 48623 Kr. 
166500 Pd. Torsk 10450 -

9050 Pd., Aal 3536 -'-
240 Sn: Hornfisk 720 -

2200 Sn.lFladfisk 1125 -
50

t
Sn. Makrel 300 -

80 Sno Stenbidere - 280 -

laIt 650~. Kr. 

I FiskeriE:lt har deltaget 130 Mand, 
hvoraf dog kun 60 drive dette som 
Hovederhverv. I Sildefiskeriet har 
medvirket uo Mand, i Rødspætte
fiskeriet 40 Mand, i Aalefiskeriet 20 
Mand og i Torskefiskeriet 70 Mand. 
Af Fartøjerne ere 2 Opkøbm::kvaser, 
55 Dæksbaade, 30 Damjoller og 60 
mindre Baide. 

Udbyttet af Fiskeriet i~1892:viser 
en Stigning i Indtægten mod Aaret 
1891 af ca. 12000 Kr., lllen Del
tagernes og Fartøjernes Antal var 
ogsaa noget mindre i sidstnævnte Aar. 

R. 
Fiskeriet i Struer",Tolddistrikt i 

Aaret 1892 er drevet af 56 Baade 
med en Besætning af 2 å. 3 Mand 
hver. Der er - foruden tii Fiskernes 
eget Forbrug - fisket 76750 Snss0 
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Rødspætter (Værdi 38375 Kr.), 4500 
Sno Torsk (9200 Kr.), 32250 Pd. 
Aal (9975 Kr.), 4062 Stkr. Hummer 
(3250 Kr.),' 18143 Potter Rejer 
(6350 Kr.) og 1583 Stkr. Vildænder 
(950 Kr.). laIt har der været et 
Mindreztdbytte imod Aaret 1891 af 
22500 Sn.· Rødspætter, 4188Stkr. 
Hummer og. 493 Stkr. Vildænder. 
Rejefiskeriet i 1892 har derimod været 
bedre, ligeledes Aalefiskeriet, der har 
givet et Merudbytte af 15850 Pd., 
hV,oraf en Del er taget· i Ruser. 
Af Fangsten er den væsentligste Del 

. eksporteret til England, :fIolland og 
TySkfand;'· " P. 

Købeøhavn, den 2qFebruar 1893. 
Fiskerne, og foruden disse~ mange, 
andre,havde allerede begynd(at glæde 
sig over det vedvarende Tøvejr i for
rige Uge, i Haab om, at Isen snart 
maatte fors;rnd~saa-at de kunde 
komme til at genoptage deres Virk
somhed ved Fiskeriet. Det er en 
lang Tid at være afskaaret fra sit 
Erhverv, ikke engang Aal kan der 
stanges,dett;-Flsk7rIi'es eneste Er
hverv, naar Isen dækker Vandene. 
Aalestangninghar herfra alt i læn
gere Tid været omtrent helt opgivet, 
og Stangere fortælle, at de efter en 
hel Dags møjsommeligt Arbejde med 
at hugge Huller igennem den ca. 1 
Alen tykke Is i Reglen kun kunne 
naa at hjembringe for 50-60 Øre 

. Aal daglig. Det er ikke alle Huller, 
der efter at være huggede- giver AaI. . 
At gaa igennem Isen forefalder ogsaa 
ret jævnlig, og glad maa Vedkom
mende være, nu,ar der er Kammerater 
i Nærheden, som kunne hjælpe ham 
op. For dem,' der samtidig bruge 
Jagten efter Strandfugle, har Ud
byttet til Tider været ret tilfreds
stillende. Her er skudt ikke saa faa 

Ænder, ~faager etc. Disse si~!!tEi 

finde god Afsætning her' inde. som 
. Fødemiddel for de mindre' velstillede 
i Samfundet. En af vore bedste 
Skytter blandt Fiskerne her udtaler, 
at . hans Udbytte af Strandjagt i 
Løbet af Vinteren vil beløbe sig til 
100 å 150 Kr., en velko~men Er
statning for Af tabet af Fiskeriet L 
Vintermaanederne. Vi have fleresaa
dl1nne Skytter, hvis Bøsse yder dem 
en væsenlig Hjælp til deres Vinter-
udkomme. ' . 

Efte~ I1t hl1 ve Ims t .de forskellige 
Artikler i Medlemsbladet om Fiske
riet og Jagtloven, saa er det ret 
interessant at høre disse Jægeres Ud
talEilser angaaende Tvistepunktet:' om 
vedkommende Fugle, Maager og ..En-

. der, gøre Skade paa Fiskeriet . . Hertil 
svares - jeg s,tøtter mig navnlig til 
den enes Udtalelser -, at begge 

. Arter tage megen Fisk og Fiskeyngel, 
baade Aal og Torsk, især de store 
Maager; han har set disse med Torsk 
saa store som pal1 -2-3 Pd. 

Den vedvarende Vinter med Islæg, 
som i lang Tid har forhindret alt 
Fiskeri og hæmmet Tilførslen, har 
drevet Fiskepriserne op til en ukendt 
Højde. Alle Beholdninger ere ud
tømte j her findes ikke andet .end de 
Smuler, som om M~rgenen komme 
ind fra Provinserne, og de blive revne 
bort af Forhandlerne; der spørges 
ikke om Prisen, nu.ar man blot kan 
faa noget.· til Forretningeu. ,. ldag 
bragtes os en anselig større Tilførsel. 
\'lnd der har været i lange Tider, 
Rødspmtter fra Frederikshavn, Torsk 
fra Kerteminde og Stangaal fra N ak
skovfjorden. Døde Rødspætter be
taltes med 5 Kr. pr: Lpd., død Torsk 
med 5-6 indtil 7 Kr. pr. Lpd., 
Stangaal 38-40 Øre pr. Pd. Vild-



iender. betales med 1 Kr. It 1,35 pr., 
Pa.r. Svensk Skærgaard!\sild, som 
sidste Efteraar blev !lolgt for 3-4 
Kr. Kassen, blev i forrige Uge betalt 
med 17 Kr. pr. Kasse. Naar nu 
vore egne Fiskere havde noget, saa 
kunde de· faa noget for det, men 
Islægget har gjort dem arbejdsløse, 
og ska.l dette vare ved nogle U ger 
endnu, saa kan ingen være mere be
rettigede end disse hæderlige og 
stræbsomme Folk til ogsaa at nyde 
lidt godt af den store Godgørenhed, 
som Københavns bedre stillede ud-. 
folder overfor de arbejdsløse. Fiskerne 
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tæller som bekendt mange Velyndere 
udenfor deres Stand, saa en Hen
vendelse 'Vilde vist ikke være forgæves. 
Lad os haabe den maa komme. F. 

Bovbjærg, den 11. Februar 1893. 
Side~ . J ul har her ikke været noget 
Havfiske; den strænge Frost har jaget 
Stimerne saa langt ud, at manlikke . 
kan naa dem. - Paa Færring Fjord' 
har Aalestangningen denne Vinter 
ikke givet saa godt Udbytte som sæd·, 
vanlig. -I Havet har der 1 denne 
Tid været megen Is, noget som saare 
sjældent sker, og som er et Bevis 
for Vinterens store Strænghed. B. 

Bekendtgørelser. 

KUllerkU. rve, berg. for 
100 Pd. l!'isk med Is a 
70 Kr. pr. 100 8tkr.; 
haves a.tter pall. Lager. 

VILH. HOLST'S 
Pileplantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved KQlitnd St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, !leu~r Wall, Bamblll1. 
modtagerSelldingor til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Kone-
8pondance~ Prima Referencer. 

Forsla. til 

fiskekroge .. Fabriken 
Sel'lll1eda1JIe 1 ! a" o \' A" 1889 0ll 

1 Ke buhaTlI 1888 - " 
anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, ..... vel i Sta",l, Jærn 
som Messing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. Fors.ndes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. 8trand.træde. 41. 

København K. 

Vedtægter for Fiskeriet i Kallebostrand 
er fremlagt i "D.ask Fiskerif'orenina-"s Kontor, 
Stormgage 2 B i Kontortiden 9-11, samt i "Fiskerf'or
eninl'en f'or KJøbenhavn og Omegn" (Christensens 
Beværtning, GI. Strand 48) og vil· blive tilsendt de i Vedtægten 
interesserede Fiskerpladser . 

Det ifølge Fiskeriloven af5te April 1888 anordnede Møde 
til Forhandlig af Forslaget finder Sted Søndag den 26. Februar 
Kl. 6 EftnL i Forværelset til Komm1lllalbestyrelsens :Forsamlings
sal paa Raad- og Domhuset i Kjøbenhavn. 

lJdvaIcet. 



Købellhavns Meka.D~ ske· 
Næt og Garn-Fa,brl.k 

. M. L. U,tzon,' . 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade70. 

:M:ek.a:n..isk. Fabrik, 
af Mæt, ftættede 1 .. iner ol' Tavser m. m. ' ... 

Efter Ansb,flelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner afBystemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, el1e vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrenee.· Ingen Bødnin.ger i Nættene. Fortrinligste 

Ga~sorter. . Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. ' 
. GI. Strand 5Cl. København K.. .. 1 

; 

Fiskenætfabrikken "Danmark", '. 
Grønnel'iave,. Helsingør, Stengade 15, 

<_ Nætfabrill: 1 Dsm.l:nark _<lUl drive. ved. Da=pkraft) 

leverer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vort med de n.yeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde·, RødspæUegarn, Aaløruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundtarnsamt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 °/0 under sædvanlige Priser .. Bomu~d8garrl, Hampe~ 
gwrn og Hørgarn i alle Nr, . til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 
. . HaA~lend8 gi't8s Rabat., F o.respørg#der; besvares str~s. '.' /. . 

Altona Fiskeauction. l!r 
. . ~ ~ '" Johann Cohrs (beediget Anetionator). . .~.~ 'i. 

p.. ...... 
Telegram,Adresse :Cohrs. Dansk.eerr.,apondance. ~"~ ~ 

FrantzChristtreus Bogtrykkeri,.' 
Tordenskjoldsgade 27, Kj.øbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlyiming af Ugeblade. Piee,er, Værker ogTld-7 
_bitter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJlighe.ds-
Rnge i omhyggelig Udførelse til billige Priser. . 

, ~ntaf 'lWld. mag. 11. POBselt. - Trykt hOB FrCf7ttz O1vri8ttreu. lløoonhavn •.. 



Nr. 9. 2. Marts. 1893. 

:Me~e:c::l..sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, I(øbenhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

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

Indhold: l'oreningens Forsøgs- ogU dklæknings
anstaU; - Hundested og Kattogatsfarten. l'ra 
Thisted Amts Vestkyst. - Fi.keriberetningen for 
1891-92. Fiskeriberetninger. Bekendtgørelser. 

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

Mollelsamlingen, Skt. Anuæplads 10 St. 
o. !!., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Foreningens Forsøgs- og 
Udklækningsanstalt, 

som er indrettet ude ved Ladegaards
aaen i N ærlleden af Landbohøjskolen 
og Sygehjemmet, har nu indledet sin 
Virksomhed, idet den har modtaget 
en Del Æg af Søørreden (Trutta. 
lacuatris) . til Udklækning. Søørreden 
er en i de mellemevropæiske Søer 
levendeØrredat't, som yngler i Søerne 
uden at drage til Havet. Man vil 
nu prøve' at indføre den i danske 
V a.nde. Ved Esrom Sø er der for 
Tiden 20000 saadanne Æg under 
Udklækning. Den deraf vundne Yngel 
vil efter Raadførsel med Foreningens 
Konsulent blive udsat i Esrom' Sø 
Paa: Foranstaltning af Overhofmar
skallatet. . Om nogen Tid skulle vi 
:u.æfln~re omtale Foreningens U d~læk-

ningsanstalt og give Underretning om 
dens Enkeltheder. 

li'oreningens Konsulent holder i 
denne Tid Foredrag paa den kgL 
Veterinær- og Landbohøjskole. Det 
første Foredrag holdtes den 3die, det 
andet den 7. Februar, og de viUe 
blive fortsatte med endnu fire Fore
drag. Æmnet er Ferskvandsfiskeriet 
og Fiskeavl i Fubindelse med en 
Oversigt over Danmarks Ferskvande, 
deres Plante- og Dyreliv. Adgangen 
til disse Foredrag er fri for de af 
Højskolens' Elever, som have Inter
esse fol' Sagen, og dette er Tilfældet 
med et større Tal af dem. 

Hundested og Kattegatsfarten, 
Af P. Villumsen. 

I en Vinter som denne, da Sam
færdslen baade mellem Landets Pro
Tinser indbyrdes og mellem disse og 
Udlandet undertiden helt er stanset 
og i den øvrige Tid er yderst be
sværlig og bekostelig, i en saadan 
Vinter kommer man uvilkaarlig til 



at anstille Betragtninger over yore 
S:llnfærdselHforhold og vore Samfærd
selsmidler, til at overveje, om de 
sidste passe til de første, eller om 
de ikke netop lade llH'get tilbage at 
ønske. OlU Sommeren ja, saa 
gaar al Ting glat nok, saa besørger 
Jærnballer, Dampfærger og andre 
Dampskibe Trafiken som efter en 
Snor, ja, selvom Vinteren skal der 
meget til, før Maskineriet kommer i 
TJ orden; N uthlens kraftige og vel
konstruerede Isbryderdampere for
maar godt at gøre Fyldest under al
mindelige Forhold. 

::\fen under Forhold som i Vinter 
slanT hele dette iøvrigt udmærkede 
}\Il1skineri ikke til, særlig for Sjæll:mds 
og Lolland-Falsters 'l'rafik med Jyl
land og Udlandet, hvad der jo er 
bekendt- nok, saa det ikke nærmere 
behøver at paavises. Smør og vel 
ogsaa andre Landbrugsprodukter har 
jo endogsaa efter Forlydende maattet 
sendes til England over X orge med 
stor Tidsspilde og endnu større Be
kostning, fordi vi vanskelig eller slet 
ikke kunne holde }'orbindelsen vedlige 
Illed .Tylland og benytte Esbjærg 
eller andre isfri Pladsel" som Udfør
selsha,me. 

Det ml' netop herpaa, jeg vilde tjl
hde mig at henledeOpmærksombeden, 
itlet dpI' er en Vej mellem Sjælland 
og Jylland, som baade i den nær
væremle og i de foregaaende Isvintre 
har vist sig at være farbar saa at 

til. enhver Tid, lllen som bidtil, 
underligt nok, slet ikke har været 
paaagtet eller benyttet. Og det skønt 
den næsten ingen Ting vilde koste 
at .gøre færdig til Brug og holde 
færdig, i al Fald langt mindre end 
de Summer andrage, der gaa til Spilde 
i en streng Vinter ved Trafikens 

Stansning eller ved, at den maa ga.a 
lange og kostbare Omveje. 

Det er en Dampskibslinie Grenaa 
-Hundested, jeg mener. 

Oppe ved Kattegat, ln-or.l yUands 
lange Østkyst skyder sig frem med 
en temmelig stor Halvø, ligger den 
lille i Opkomst værende By Grenaa, 
der har en Jærnbane og en ret god 
Havn. Lige over for paa Sjælland 
mellem "Forbjærget" Spodsbjærg og 
det østre Indløb tilIsefjorden ligger 
Piskerlejet Hundested, og imellem 
dette Sted og Grenaa er der næsten 
altid isfrit Yand, i al Fald saaledes, 
at en nogenlunde kraftig Damper vil 
kunne holde Forbindelsen vedlige. 

Saalecles har der i indeværende 
Vinter kun værøt Isdrift i en halv 
Snes Timer foran Hundested og da 
ikke 111e1'e, end at en Damper med 

. Lethed havde fundet sin Vej der
igennem, ellers har der været og er 
endnu aabent Vand overalt ud imod 
X ordvest. Det er indlysende, at siden 
dette altid er Tilfældet i Isvintre, 
saa kan d~t ikke være tilfældigt, Illen 
har sin Grund i Strøm- og andre 
lokale POl' hold. 

Hvad vilde det da koste at holde 
sig en saadan Vej klar til Benyttelse, 
vilde det være en uoverkommelig eller 
betydelig Udgift? Ingenlunde! havde 
denne Vej været benyttet i Vinter, 
saa havde Besparelsen beløbet sig 
til langt mere, end den hele Anlægs
kapital kommer op til. Grenaa har 
sin Jærnbane og sin Havn, denne 
sidste vilde Inaaske hvad jeg dog 
ikke sikkert ved - have behøvet en 
Uddybning ind til Dampskibets Ligge
plads, saa var den Station færdig. 
Hundested har ingen J ærnbane. Efter 
hvad der kan skønnes, vil der vel i 
en nær }'remtid komme en Bane til 



Frederiksværk, omtrent halvanden Mil 
Ira Hundested. Men med denne Bane 
og den udmærkede Landevej imellem 
de to Steder, ad hvilken Varer ville 
kunne transporteres pr. Vogn for højst 
15 Øre pr. 100 Pd., vil man kunne 
med forholdsvis Ro afvente det Tids
punkt, da den tiltagende Trafik gør 
en Bane fra Frederiksværk til Katte
gatskysten nødvendig. 

Hundested har en Ham. Den blev 
bygget, da Byens Betydning som 1!'i
skerby begyndte at gaa op for Er
kendelsen. Men Sagen blev grebet 
galt an, enten fordi Havnen anlagdes 
uden Sagk"Umlskab, eller fordi den 
virkelige Hagkundskab ikke kunde 
komme til at gøre sig gæhlende, nok: 
Havnen byggedes og - tilsandede. 

Avtoriteterne have gjort meget fol' 
denne Havn, have kostet mange Penge 
paa den, og det, mærkeligt nok, uden 
at' tillægge Stedet anden Betydning 
end rent lokal. Fiskerne have gjort 
forholdsvis endnu mere for Havnen: 
de have arbejdet i Sandet Dag ud 
og Dag ind, Aar ud og Aar ind, 
alt forgæves, den lauge faste Dæm
ning ind mod Laud viste det van
drende Sand ud i Havnen igen saa 
hurtigt, som det gravedes op af den 
og· transporteredes væk. 

Saa kom endelig, som det synes, 
Forløsningen. Bornholmeren, Hr. In
geniør Zahrtmann opfandt de saa
kaldte Øhavne, Hundested Havn er 
nu i Færa med at blive ombygget 
til en saadan, og Systemet har alle
rede vist sine heldige Virkninger. 
Den aabne Bro, der er traadt i Dæm
ningens Sted, lader Sandvandringen 
frit foregaa under sig, og de tæt
gjorte Moler lader intet Sand trænge 
ind mere. Til en ordenlig Opmud
ring inde i Havnen vil der behøves 
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omtrent 8800 Kr., og skal der være 
Anlægsplads for et Dampskib, vil der 
rimeligvis behøves et Stykke Hame
mole, maaske en 20--30 Favne -
saa el' .ogsaa den Station i Orden. 

Saa er der et a to Dampskibe til 
at besørge Forbindelsen, men de vil, 
saa vidt man kan skønnø, ingen Ting 
koste. Skal denne V øj kun benyttes, 
naar andre Veje ere lukkede, saa 
vil der altid være ledige Ba,a{[e nok, 
som kunne tage Rutøn op, og {[er 
vil bli\'e saa meget at gøre, at en 
eller to B:hlde kUIlne le\'e af );'01'

tjenesten. Noget andet er det ganske 
vist, Olll Forbindelsen skal holdes 
vedlige hele Aaret, men dette vil vel 
kun ske, om den har Udsigt til at 
kunne betale sig. 

Der vil, i al1!'ald i strenge Vintre, 
blive meget andet for disse Dampere 
at befordre end Gods; for Rejsende 
til og fra Jylland - ja selv til og fra 
Tyskland - vil Hundested-Grenaa 
Linien være langt at foretrække for 
den dyre og ubehagelige Istransport 
eller Isbaadstransport over Bælterne. 

Til Grenaa søger nu en Mængde 
Fiskerfartøjer ind fra Kattegats for
skellige Fiskepladser for at afsætte 
eller forsende deres Fangst; dette vil 
blive Tilfældet ogsaa i Hundested, 
der ligger udmærket som Fiskerby 
betragtet, blot der rækkes Naturen 
en hjælpsom Haand. Men saa vil 
Damperne faa Pisk at bringe fra 
Grenaa til Hundested. for at den 
kan gaa videre til København, medem; 
de Fiskere og Fiskehandlere, der vil 
søge til i Hundested, næppe vil lade 
det tyske og engelske Marked uforsøgt, 
lllen dirigere 1!'iskesendinger Syd og 
Vest paa over GrenalL 

Der kunde endnu anføres mange 
vægtige Grunde for Dampskibsforbin-



delsen Grenaa~Rundested, men af 
Hensyn til ærede Læseres Taalmodig
hed og til den Plads, Bladets lige 
saa ærede Redaktion kan indrømme 
en saadan Artikel, skal jeg ikke gaa 
videre. Der har nylig, saa vidt jeg 
ved i Berl. Tid., været fremhævet 
GHlelejes heldige Beliggenhed og med 
Rette, men der er jo ikke det mindste 
til Hinder for, da Udgifterne derved 
ere saa forsvindende smaa, at have 
begge Steder baad(! Hundested og 
Gilleleje tilrede som fremtidige 
Dampskibsstationer. At have beggp, 
to til Raadighed vil i mange Tilfælde 
være heldigere end kun at have en, 
mindst heldigt af alt er, som nu, at 
have slet ingen. 

Ganske vist have Isforholdene i 
Vinter været mere end almindelig 
uheldige, og man kan maaske være til
bøjelig til, naaI' nu Foraaret kommer, 
at synge med Hostrup: "I denne 
Vinter har vi ha't en usædvanlig 
Frost" og mene, at ]Jdet sker ikke 
mere i vor Tid 41, . saa man kan lade 
syv være lige. Men det skal man 
ikke; vil man regne efter, saa vil 
man se, at der i de allerfleste Vintre 
ere kortere eller længere, større eller 
mindre Hindringer for Samfærdslen 
over Bælt og Sund paa Grund af Is; 
den her paapegede Dampskibsforbin
delse vil ikke komme til at mangle 
Arbejde. 

Fra Thisted Amts Vestkyst. 

Fiskeriet her ved Kysten har nu 
i flere Aar været saa godt som uden 
Betydning grundet paa, at Fisken 
stadig har holdt sig saa langt fra 
Land, at Fiskerne ikke have kunnet 
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naa derud med de Smaabaade, som 
man er henvist til at benytte. 

Fonige Vinter, da Nøden drev 
enkelte Baadelaug til at gaa 5-6 
Mil til Søs med deres Bakker, gav 
for disse enkelte Baadelaugs Ved
kommende et ganske godt Resultat, 
idet den hjembragte Fangst en enkelt 
Dag udgjorde indtil 80 Stkr. Helle
fisk til en Værdi af 4-500 Kr. pr. 
5 Mands Baad. At et saadant Fi
skeri ikke lader sig drive til Stadighed 
under de nuværende Forhold, vil vist
nok enhver let kunne indse, da der 
skal særdeles stadig Vejr i Forening 
med smul Sø til, før der kan være 
en lille Smule Mening j at begive 
sig saa langt til Havs ved Vintertid 
i et saa ubetydeligt Fartøj. Noget 
helt andet var det, hvis her fandtes 
et Tilflugtssted, hvorfra man kunde 
gaa ud med større Dæksfartøjer. 

Trods det, at Is ikke her lægger 
Hindring i Vejen for Udøvelse af 
Fiskeriet, have Forholdene i denne 
Vinter dog ikke givet Lejlighed til 
noget Kyst:6.skeri af nævneværdig Be:
tydning; kun. et Par Dage i J"ul gav 
en nogenlunde god Knllerfangst, men 
Prisen var dengang flov. 

Det ser i det hele taget mørkt og 
trist ud for Vestkystfiskeren; hvis 
ikke en snarlig Bedring af Forhol
dene vil indtræffe, er der al Sa.nd
synlighed for, at om ikke almindelig 
Hungersnød, saa dog en højst be" 
drøvelig Tilstand i en nær Fremtid 
vil indtræde blandt Flertallet af Vest
kystens Fiskerbefolkning. 

Forunderligt nok at intet andet 
Erhverv end Fiskeriet indser Nød
vendigheden af en eneste isfri Havn 
paa den danske Kyst. 

Endnu denne Vinter kund-e meget 
let for et Tidsrum af flerø Ma~nedet 



stoppe hele Trafiken saavel for Im
port som Eksport - da Esbjærg 
lige saa lidt som Frederikshavn kan 
gøre sig fortjent til Navnet "Isfri 
Havn" maaske IJandbruget ogsaa 
udenfor Thisted Amt da fik øjnene 
op for, at en Havn paa den danske 
Kyst, som til enhver Tid var til
gængelig, dog var Penge Værd. 

Man kunde maaske synes, at der 
vedAnskaffelsen afSandpumpe-Skibet 
ved Tyborøn Kanal fra Statens Side 
er oftet noget ganske fortrinligt til 
Fremme af Fiskpriet; denne Mening 
deles næppe af ret mange Fiskere, 
da' det uden Tvivl i L~bet af faa 
Aar' vil vise sig, at dette Skib lige 
saa lidt som sin Forgænger er i Stand 
til at holde noget stabilt Farvand 
pau dette Sted. Selvom en Bedring 
af et Løb over Fjordgrundene vir
kelig lod sig frembringe. vilde et 
saadånt dog næppe have nogen syn
derlig V ærd om Vinteren, naar 
Fjorden indenfor er tillagt med Is, 
som hvert Øjeblik kan true et havne
søgende Fartøjmpd skærende Tænder, 
lige saa lidt som til enhver som helst 
anden Tid, naar Revlerne udenfor 
efter faa Dages Søgang forandrer sig 
saaledes, at ikke engang' Lodserne 
pltæ Stedet ere i Stand til med nogen 
Sikkerhed at signalisere om nogen 
bestemt Vandstand. 

Dersom Sand pumpe-Skibet ved Ty
borøn og lignende Poster ere regnede 
med ,paa Fiskeriets Konto, da den 
højtærede Indenrigsminister udtalte, 
at der forholdsvis blev ofret mere 
paa Fiskeriet end paa noget som 
helst andet Erhverv, da er dette vist
nok en Fejltagelse. 

Derimod n9.'res der ingen Tvivl 
OID, at Sandpumperen vil kunne ud
rette højst værdifulde Arbejder til 
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Fordel for den almindelige Sejlads 
i mange af de danske Farvande, ikke 
mindst ved Havnp, hvor Tilsanding 
"il ødelægge Indløbet. d. 

Fiskeriberetningen for 1891-92. 
(Fortsættelse.) 

Af de Rapporter vedrørende Fi
skeriforholdene indenfor Skagen, som 
findes i Beretningen, tillade vi os 
her at aftrykke følgende, der for
mentlig ereaf større almen Interesse: 

Fisker Vilhelm Christiansen af 
Bangsbostrand fik i Følge Ministe
riets Skrivelse af 20. December 1890 
Understøttelse af Statskassen til An
bringelse af Hjælpeskrue i Kutteren 
W.Klitgaard. Angaaende dette første 
Forsøg her hjemme paa Anbringelse 
af Hjælpeskrue i en Fiskekutter skal 
jeg give nogle nærmere OplysnilJlger. 
Kutteren er bygget i Frederikshavn, 
53 Tons og yawlrigget, Maskine og 
Tilbehør fra Frederikshavns J ærn
støberi og Maskinfabrik (Brødr. Hov
møller) efter Plan fra Maskinmester 
A. Chr. Olsen, der i 1890-91 havde 
Statsunderstøttelse til en Rejse i U d
landet for at gøre sig bekendt med 
mekaniske Midler og Maskinkonstruk
tioner til Fiskebrug. Kedlen er opret
staaende, Maskinen En-Oylinder-Høj
tryksmaskine og Skruen tobladet; 
nævnte Konstruktioner af Kedel og 
Maskine ere anvendte dels paa Grund 
af at Pladsen, som kunde afses til 
Kedel og Maskinrum, var ringe, dels 
af Hensyn til Prisen, og endelig fordi 
Betjeningen var let, hvad der har 
særlig Betydning, da Pasningen er 
overladt til en Besætning, som ikke 
har Fagkundskab paa MaskinvæseMts 



Omraade. Af Hensyn til Kedlens 
Bevaring udmunde Spildedamprørene 
fra Dampmaskine og Dampspil i en 
i Dammen anbragt Kasse af Kobber
plade, med hvis ydre OVt'rflac1e Vandet 
j Dammen pr i stadig Berøring, hvor
ved Dampen inde Kassen fortættes; 
herfrtt tage Pumperne Vandet til 
Kedlens Forsyning. 

Skruen er, naar Fremdrivning skpr 
ved elen, ført saa langt agter ud, at 
den Nav kun er P//' fra Forkant 
af Rorstevnen. Nital' Fartøjet der
imod fremdrives alene af Sejl, kan 
Skruen, naar et Stykke af .Akslell 
borttttges, trækkes frem· mod Agter
stevnen, som ved paalagte Træklosser 
er formet efter Skruebladenes Bag
plade, herved bliver Skruen, naar 
Bladene stilles vertikalt, for Største
delen dækket. 

~iaalene ere følgende: 
Kedlen: 

Højde . 
Ildkassens Højde over 

Risten ..... 
Ildkassens indv. Diam. 
Skallens udv. Diam. 
Kogerør .... 
Optræk indv. . . . . 
Antal Kogerør . . . 
lldpaavirkningsflade . 
Risteflade . . . . 

:Maskinen: 
Cylinderdiameter 
Slaglængde . . . . 
Fødepumpens nyttige 

Rumfang ..... 
Krumtappens Diam. 
Skrueaksens Diam. . 

Skruen: 

7' 3" 

3' 2·" 
8/1 

.97/ 8 /1 

3 

56 D' 

7/1 

10/1 

4'7 Cub./I 
21/ 2 /1 
21/ 2 /1 

Diam. . . B' 2/1 
Stigning . B' 
Bladareal 2'46 D' 

(de anførte J\'faal ere engelske). 
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Paa Prøveturene opnaaedes en 
Fa,l't af lidt over 4 Knob med 14 
iudie. HK. og e. 200 Omdrejninger 
pr. Minut. 

Fra, Kutteren foreligger en Journal 
samt følgende Udhtlelse: "Skruen 
har været brugt i stille Vejr, og det 
har vist at Fisken i Dammen 
derved har været bevaret for Døds
fald. Ligeledes har jeg benyttet 
Skruen en Rejse til Vestkysten samt 
ypd Indsejlingen tjl København og 
Afsejling derfra, Paa Fiskepladsen 
benytte;; Skruen stadig til ~~lytning, 
hvilket sparer megen 'fid i sti,lle 
Vejr. Maskineriet har arbejdet godt. 
Kulforbruget, som jo er større end 
ved de almindelige Dampspil, har 
været ca. 2 Tdr. pr. Dag." 

Kutteren har fisket temmelig daar
ligt i det forløbne Aar, saaledes at 
det gennem Resultaterne ikke kan 
bevises, om Skruen har været Far-
tøjet til Nytte. (ForblBttes.) 

Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet i Ulfsund. I Januar er 
der kun paa enkelte Pladser fisket 
lidt Gedder i Ruser under Isen, 
ellers har Isen lagt Hindring i Vejen 
for alt Fiskeri, saa ikke engang 
Aalestangning kunde drives til nogen 
Nytte. Isen har været mIlaadelig 
tyk, og tillige har der været ufrem
kommeligt paa Grund af Sne, saa 
det har været en meget sløj Tid 
saavel for I!~iskerne som andre i den 
Tid arbejdsløse. Fiskeriet vil rime
ligvis tage Skade, hvis den umaadelig 
tykke Is ligger ret længe endnu. 

C. H. 



Fra Isefjorden. Januar Maaned 
igennem have vi ikke havt and8t 
Tidsfordriv end en Dag imel18m, naar 
Kulden ikke har været altfor gen
nemtræng8nd8, at traske ud paa 
Fjorden med et Stangetøj eller 8n 
l\Iuslingklo og gennemhakke eller 
gennemskrabe Fjordbunden for om 
muligt at finde Fisken, hvor denne 
har opslaaet sit Vinterkvader. 

I den første Halvdel af Maaneden: 
medens Isdækket endnu var tyndt og 
nemt at faa Hul paa, kunde det nu 
og da lykkes at redde 8n antagelig 
Dagløn, men i den sidste Halvdel 
har det været yderst sløjt baade med 
det ene og det andet Fisk8ri. O. 

Sønder Lyngvig, d. 15. Febr. 1893. 
I d8n første Halvdel af .J anuar Maa
ned var Fiskerne herfm paa Havet 
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6 Gange og hjembragte som Udbytte 
fra hver Tur mellem 20 og 60 Snese 
Kuller pr. Baad, hvorefter den stærke 
Frost umuliggjorte vid .. re Forfølgning 
af KullerstinwrIlP denne Gang, og 
disse vil nu, i en Afstand fra Land 
af over 6 Mil, faa Fred for vore 
Kystfiskere til henad April, da de 
forventelig atter opsøges i· nævnte 
eller maaske i længere Afstand efter 
Vejrforholdenes Beskaffenhed. 

Alle Fiskerhaadene ere nu dels 
hjemkørte til Reparation efter N Y t
aarsdagenes haal'de Farter, dels hn,
lede op imellem Klitterne og vendt 
om til hedre 'rider, og samtlige Fi
skere ere nu i fuldt Arbejde med 
U dbedring af brugte Rf'clskabel' og 
erRtatte forliste ved Anskaffelse af ny. 

A. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kl'. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

Dansk Kommissionshus Gode Aalekuber 

VILH. HOLSTS 
Pilepianlage og Kurvefabrik. 

Ellelll ved I(ol4lnd Sf. 

for 

t'isk og Hammer. 
Ludwig Griin, 

78, Nell~1' Wall, Hambllr" 
modtager Sendinger til Forllalldling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Reforencør. 

faas for 3 Kr. pr. Stk. 
hos 

Eske M. Eskesen. 
Vejleby pr. Svinninge. 

En Mand, der væsentlig kan ro og helst har lidt Kjendskab til Fersk
vandsfiskeri, særlig Aalefiskeri med Kroge, kan faa Plads til L April hos 
Fiskeriforpagter Beyer i Sorø. 

Altona Fiskeauction. 
Johann Collrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Frantz ChristtreusBogtry kkerl, 
Tordenskjoldsgade 27. Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugebla41e. Pieeer, Værker 19 1'ids
skrUter, Cirkulairer, InerkaJltile Tryksager og Lejligheds-
øan&,e i omhyggelig Udførelse til .billige Priser. . 
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. Eø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Meka:n.isk. Fabrik:. 
af Næt, flættede J.lner og Tavser m. m. 

Efter Anskaflelsen af nyeste mekaniske N ætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat elld de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrihligste 
Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 

GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ Nætfabrik iDarunark .OUl drive. ved. Dampkraft) 

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 0/0 un.der sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Sejl og Udsalg af Sejldug~' 
Prima amerikanskB3m

uldssejldug, direkte ind~ 

kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- 'og HampS8jldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigs'yedeSejl, solidt 
forarbejdede, leveres' vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøverltf Dug 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Redigeret af eand. mag. H. F.""elt • . _. ,'frykt hOl. Frg,llt, CltriatCr-. ,'iø~-



Nr. tO. 9. Marts. 1893. 

::M:ed.l..e=-sb~a.d.et 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 ~noncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Hellellynderll,skeriet. Fiskeriet 
i Sundet 1892. - Mindre Meddelelser. Fiskeri-
beretninger. Bekendtgørels.r. 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storrn
gade 2 B Stuen, er aahent 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, 

Sælhundeskytter " 
hvem Foreningen efter Ansøgning har 
tilstaaet Rifler, anmodes· herved om 
at lade disse afhente inden den 25. 
d. lY!., da Udlevering efter den Tid 
ikke vil kunne paaregnes. 

Medlemsbladet. 
Dersom' nogen af de ærede :Med

lemmer skulde være villige til mod 
Betaling at afstaa 1steKvartal1892 
af "Dansk Fiskeriforenings :Medlems
blad", bedes dette godhedsfuldt med
delt ,Redaktionen. 

Den aarlige Generalforsamling 
afholdes i Koncertpalæet, Bredgade 
28, Lørdag den 15. April Kl. 91/ 2 

med følgende Dagsorden: 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892. 
4. Virksomhedsplanen fqr 1893 fore

lægges. 
5. Valg af to Revisorer. 
6. Valg af fire Bestyrelsesmedlemmer 

i 'Stedet for de efter Tur fratræ
dende: Fiskehandler Th. Brønnum, 
Etatsraad Fritsche, Grosserer Chr. 

, H. 'Munck og GI;osserer Vilh. 
Petersen. 

7. Islanclsfiskeriernes U dvikling og 
Fremtid ved Hr. Fiskehandler Th. 

P. B. V. 
Moltke-Br,egentved. 

I Henhold til-Lovenes § 11 er paa 
Foreningens Kontor, Stormgade 2B, 
Stuen (Kontortid 9 -11) i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen frem
lagt "Dansk Fiskeriforening"s revi
derede Regnskab for 1892. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 
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, Om Helleflynderfiskeri. 
Af 'Kaptajn i Flaaden C. F. Drechsel. 

Det er. ikke usandsynligt, at Helle
flynd~rfiskeriet i en nær Fremtid vil 
ko~me til· at vinde Indpas hos os, \ 
forn~mmeiigt ved Fiskeriet' under Is
land, men ogsaa ved Fiskeri med 
Dæksfartøjer udfor den jydske Vest
kyst, og det turde derfor være af 
Interesse at fremsætto nogle Oplys
ninger om, hvorledes dette Fiskeri 
foregaar: 

S.om bekendt. have baade Englæn
derne og Amerikanerne i længere 
Tid drevet et temmelig betydeligt 
1f~llefiskeri under Island, Alllerika
nern\3 ,tjllige i Davis Strædet udfor 
den grønlandske Vestkyst. 

De af Unit ed States Fisb Oom
missiou udgivne Eiskeri-Beretninger 
indeholde derfor ogsaa detaillerede 
Beskrivelser af og Meddelelser om 
dljtte Fiskeri. J f'g er desuden i Be
siddeJse af egne Opt~gnelser om dette 
Fiskeri fra et Togt i 1887 med Kryd
seren "Diana" til Island og Grøn
land, og endvidere har jeg i Aar 
fra Føreren af Dampskibet "Hvid
bjørnen" Kaptaju i Marinen G. Holm 
modtaget en. Beskrivelse af Amerika
nernes Hellefiskeri ved Grønland for
fattet af Hr. Adjunkt Traustedt, der 
i sidste Sommer har foretaget zoolo
giskeUnderspgelser i de grønlandske 
Fjo~de. 'E~delig har Hr. Fiskeeks
portør Mikkelsen, i en Indberetning 
til I:qdenrigsministeriet om en til Is
land i Fiskeriøjemed foretaget Rejse, 
~1~4delt' nogle Oplysninger om Ame
rikanernes Hellefiskeri paa dette Stell. 
T' "'" . 

Med,Benyttelse af disse forskellige 
Kilder skll.l jeg i det følgende give 
ep Beskrivelse af Helleflynderfiske
rier~~, sæ,rlig' de amerikanske. 

:,' ," 

Amerikanerne skelne mellem det 
Helleflynderfiskeri, som er baseret 
paa Fangstens Afsæt~ing i fersk Til, 
stand, og det, hvorved Fisken salt~s 
og pakkes. Det første foregaa~' pa.a 
Bankerne udfor tIe amocikankeKyster, 
det sidste ved Grønland i Davi~ Stræ
det og udfor,Islarrds Vestfjorde. Selve 
Fiskeriet drives dog i alt væsentligt 
paa samme Maade og kan beskrives 
under et. Behandlingen af Fisken 
er d~rimod forskellig. S~ibeue, som 
benyttes til Fiskeriet, ere For an~ Af t 
Skonnerter, gennemsnitlig af 80 Tons 
Drægtighed, meget fint byggede' og 
med ('n betydelig Sejlføring. Ser man . 
dem paa Afstand, vil man 4ypt>igt 
saavel paa Grund af Skrogets Byg~ 
ning som Sejlføring antage dem 'for 
Lystfartøjer. ' 

Ballasten, hvortil hyppigst benyttes 
Sten, optager et betydeligt Rum af 
Skibets Bund. Den udgør fQr de 80 
TQns SkQnnerter 30-40 TQns. Et 
løst Dæk er lagt over Ballasten. 
Midten af Skibeto.ptages af et, eller 
to. Isrum, og hvert af· d~m er. igen 
ved en Gang i Midten delt i io Under
afdelinger, der ere forsynede med 
mindre Rum til Opbevariug af Isen 
eller Saltet og Fangsten. I selve 
Gangen fQregaar Fiskens Isning og 
Pakning. Gangen kan .ogsaa ved løse 
Skodder deles i RUDh der, ~nyttes 
efterJIaanden som, RllIl1mene blive 
fyldt~. I et 80. To.J.1s S,kib findes 15 
eller 18 saadanne Rnm i Ishuset, og 
de kunn.e tage 35-50, Tons Is' eg 
fra 75000 til 115000 Pd. ispakk~t 
Helleflynder. Under Fiskeriet tømmes 
Rummene eftel'haanden for Is, og 
Fisken ispakkes i dem, saaledes som 
senere skal blive beskrevet. Saaval 
foran som agtenfor . Isrummet ' e~e 
min;dreKulbunker til, Brug' o~bord: 



Forrummet er dernæst optaget af 
Proviant og Skibsfornødenheder, Ag
terrummet !tf et stort Kahytsl'um, i 
hvilket hele Besætningen bor. Skibene 
ere forsynede med Haandspil og i 
Stedet for Ankerkæde med et 8 å 9 
T~mmer c,. 400 Fl'. langt Manilla 
Toug. Dette Toug benyttes til Ank
ring paa de store Dybder, paa hvilke 
der fiskes. Under Sejlads er det op
skudt paa Dækket. Af Ankre' haves 
i Almindelighed 3, hvert paa 6--700 
Pd.s V ægt. Besætningen b(}stanr for
uden Føreren af 15 til 18 eller 20 
Mand. Bekostningen v~d Skibets An
skaffelse og Udhaling er 35~40000 
Krqner. , 

Baade og Redskaber. Paa hver 
Side af Dækket er iborde anbragt 
de Fartøjer, som benyttes til Fiske
riet, de saakaldte "dories" . Der findes 
i Almindelighed 6 eller 8 af dem 
ombord. Det er fladbundede Fartøjer, 
i Formen mest lig Limfjordens Kaage 
og af forskellig Størrelse, sadedes 
at de for at tage m,indre Plads op 
kunne sættes inden i hinanden i to 
Hold. Den største af denI er af ca. 
15 FodsLængde. Til en Dory hører 
i Almindelighed et . mindre Spidssejl, 
men det benyttes kun sjældent under 
]'iskeriet, da lllan indskrænker sig til 
IJrugen af Aarene. 

. Disse Fartøjer ere i FOl:hold til 
deres Størrelse meget sødJgtige. Det 
hænder ikke sjældent under Fiske
riet, at de i Taage forsvinde for 
Moderskibet, og de maa då søge 
Havn paa. egen Haand. 

Paa de islandske Fjorde komme 
de amerikanske Fiske"konnerter ind 
paa en Fjord mec! Tabet af deres 
do'ries, . som da trods Sø og andre 
ffindringer i Reglen finde ind i nær
meste Fjord. 

Til Helleflynderfiskeriet bruges 
Langliner. En. saadan b~staa~ af 
Grundtouget: et 1/2 Tomme tjæret 

,ManiIla Toug, der ankres op for begge 
Ender. Til dette er med 2 eiler 21/ 2 

Favnes Mellemrum fæstet Tavser. åf 
5 Fods Længde med Kroge. Gru~d
touget er sammensat af flere Længder, . 
hver pau 50 Fl'. Hver Længdeh~r en 
Knob i den ene Tamp' og et spledset . 
øje i den anden, saa at de forskellige 
Længder let kunn(, sammenføjes. Den 
samlede Ijængde af IJine ka~ paa 
denne'I\Iaadegøres større elle'r~in:dre 
efter Behag, men i ~1Jlllindelighed 

benyttes 15 IJængder til et Gl;und
toug *). POl' hver Ende af et saadant 
Grundtoug gaar 6 Garns Manilla 
Liner til Bøjer eller Ijiner med Flag 
i Overfladen af Vandet. pen længst 
fra Skibet værende Bøje er tydeligt 
mærket m~d et større Flag for at 
kunne ses i Søgang. Linens Fast
gørelse til Bøjen sker ved en Hvi~:vel. 

Til Agn benyttes j Begyndelsen af 
Fisketiden Sild eller Makrel, som 
medtages fra Hjpmmet, senere Torsk 
eller Kuller, som fanges paa Pladsen, 
oftest dog Strinller af Helleflynd~r 
paa 5~6 Tommers Længde og ca. 2 
Tommers Brede. 

lTdsætning af Linen foregaar ved 
Baadene (dori es) fra Skibet,de'r 
i Almindelighed ligger til Ankers 
under Fiskeriet. Baadene forsynes 
iMd Bøjer og Ankre og sættes i 
Vandet, 3 paa hver Side. Hver Baita 
har da sine Liner ordnede paa'et 
Slags Bakker, efter at de ere resede 
ombord. Foruden Redskabe'tmed 

*) I 1887 har jeg hjembragt en PrØve af 
det her beskrevne Redskab fra en 
amerikansk Fiskeskonnert ved Island 
og foræret den til "D~nsk J;'iskerifor
ening", i hvis Modelsa~ling den fiIlke5• 



Tilbehør kommer i hver Baad et lille 
Haandspil ar en særlig Konstruktion 
til Linens Indhivning, to eller tre 
Par Nippers (flade Ringe til Beskyt
telse af Fingrene under Redskabets 
Indhivning) Kompas, Sejl og Aarer, 
Øsekar, Knive samt en eller to "hali
but killers" (ca. 21/ 2 Fod lange Træ-
køller). (Sluttes.) 

Fiskeriet i Sundet 1892. 
Strækningen Helsingør-Sletten. 

, Aaretbegyndte daarligt, thi Torske
fiskeriet, som ved den Tid beskæftiger 
alle Fiskerne, gav et' saa ringe U d
bytte, at det var for int~t at regne, 
hvorfor dette Fiskeri blev fuldstændig 
opgivet allerede i Slutningen af Marts. 

Fiskeriet med G_arn efter Fladfisk 
var ogsaa daarligt. Rødspætter var 
der saa faa af, at 'de kunne lades 
ude af Betragtning; derimod,.fangedes 
der i Foraarstiden en DelSkrupper 
og Sletter, men Priserne paa disse 
Fisk ere i Reglen lave, sa'a selvom 
der fanges en Del, bliver FortjenestE'n 
kun ringe, og da alle vare henviste 

so 

(til dette Fiskeri, bleve selvfølgelig 
Priserne meget lave. Sildefiskeriet 
med Bundgarn, hvori dog kun en 
ringe Del Fiskere deltager, var for 
enkelte "Selskaber"s Vedkommende. 
ganske godt, for andre derimod kun 
daarligt. Priserne vare gennemgaa
ende gode. Hornfiskefangsten, S0111 

i 'Foraarstiden drives ved Kronhorg
pynten, har i en længere Aarrække 
været i stærk Aftagende. Sidste For
aar viste der sig imidlertid flere Horn
nsk end de foregaaende Aar, og Fang
sten blev ganske god. Deraf sluttede 
man, at Fiskeriet skulde hlive godt, 

naar Hornfisken om Efteraaret vendte 
tilbage fra østersøen; dette blev imid
lertid ikke, Tilfældet, thi i alle Gar
nene fangedes næppe 10 Snese Fisk. 
Med Makrelen gik det som med Horn
fisken, om Foraaret fangedes 'der 
nogle, men om Efteeaaret ingen; disse 
Trækfisk synes af el! eller anden 
Grund ikke mere at ville passere 
Sundet. Itejefiskeriet har været lig 
Nul baade Sommer og Vinter. 

Aalefiskeriet, som apsolut har den 
største Betydning for den herværende 
Fiskerbefolkning, var ganske godt 
sidste Eftera.ar. Paa Strækningen 
Helsingør-Sletten udsattes ca. 1100 
Ruser; hver Ruse med Tilbehør har 
en Værdi af ,ca. 50 Kr., tilsammen 
altsaa repræsenterende en Værdi af 
55000 Kr. Ca. 70 Fiskere eje disse 
Ruser, men over 200 ere beskæftigede 
med deres Pasning. Fangsten var 
ca. 100000 Pd. Aal til en Gennem
snitspris af 45 Øre pr. Pd., hvilket 
giver en Sum ,af 45000 Kr. Dette 
fordelt til 70' Fiskere giver 642 Kr. 
til hver, til 20Q Fiskere 225 Kr. til 
hver, men naturligvis var det ikke 
saa lige fordelt; nogle have fanget 
langt mere, andre derimod mindre; 
det højeste, nogen enkelt har fanget, 
er forea. 3000 Kr. Det skal imid
lertid udtrykkelig bemærkes, at det 
ikke er muligt at give aldeles be
stemte Tal, men. det er efter saa 
nøjagtige Oplysninger, som det over
hovedet er muligt at tilvejebringe. 
Hvad derimodangaar Fangsten af 
de førstnævnte Fiskesorter eller Ud
byttet deraf, da er det ikke' muligt 
at opgive, Tal. Men: hvis der skal 
gives en Oversigt over Aarets Fiskeri, 
maa den blive saaledes: Aalefiskeriet·· 
har været Middelfangst, Torskefiske
riet mege( under do., Rødspættefiske-



riet meget umler do., Sildefiskeriet 
(Foraaret) har været do., Sildefiske
riet (Efteraaret) meget under do., 
Hornfisk (Foraaret) har været do., 

'Hornfisk (Efteraaret) meget under 
do., Makrelfiskeriet meget under do., 
Rejefiskeriet meget under do. 

Tidligere gav Torskefiskeriet 16-
20000 Kr. aarlig, nu giver det næppe 
2000 Kr. I. x. 

Mindre ~Meddelelser. 

Fiskermøde. I Vordingborg .Jærn
banehotel holdtes Søndag den 26. f. 
M. et godt besøgt ):Iøde af ]'iskere 
fra V t.rdingborg, Masnedsund og Om
egn. Mødet var indvarslet af Fisker
foreningen for TTlfsuncl og tilgræn
sende Vande, og Hensigten med det 
var at forrnaa Fiskerne til af ind
melde sig som Medlemmer i nævnte 
Forening, .der er Filial af "Dansk 
Fiskeriforening". Der har nf>mlig 
hverken i Vordingborg eller l\:Iasned
sund, skønt der er et ikke ringe An-
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" tal Fiskere, hidtil været nogen Fisker
forening eller Tilslutning til en saa- ' 
dan; en Sømandsforening. som findes 
der paa Stedet,' har andre Formaal 
end Fiskernes Standsinteresser. Efter 
en til "Dansk Fiskeriforening" rettet 
Anmodning var P. Villumsen sendt 
ned til Mødet for at holde Foredrag 
og give Oplysninger. I ' 

Hensigten med Mødet opnaaf>des. 
Efter livlige Porhandlinger indmeldte 
en Del;~af Fiskerne sig straks i For
eningen, og Fiskerne Hammer og P. 
Rasmussen valgtes til at indtræde i 
Foreningens Bestyrelse og til at mod
tage de Indmeldelser, som senere 
vilde indfinde sig. 

København, den 7. Marts 1893. 
Søndag Aften den 26. Februar af
holdtes et Fiskermøde pau Raad- og 
Domhuset i Anledning af de fore
slaaede Vedtægter for Fiskeriet i 
Kallebodstrand. ' 

Der var mødt i alt et Hundrede 
Fiskere, de fiesteaf de i Vedtægts
omraadet interesserede. 

.Formanden i Udvalget, den tid
ligere Chef for Inspektionsfartøjet 
"Hauch " , aabnede Mødet og opfor
drede de tilstedeværende til at frem
komme med mulige Bemærkninger og 
Anker til ::Forslaget. ::Foruden nogle 
mindre væsentlige Udtalelser stilledes 
der Forslag om, at ingen paa et 
Aalerusesæt maatte anvende mere 
end 40 Ruser, at der gav~s Bund
garnsrauene en bestemt Længde, og 
at l'vIaalet for Aal sattes til 16 
Tommer i Stedet for 14, et Forslag 
der dog ikke fandt Tilslutning. Paa 
given Anledning meddelte Formanden 
for Udvalget, dels at Fiskerner naar 
Vedtægten ikke udtrykkelig forbød 
det, formentlig havde Ret til at be-

, sejle det "laasede" V and med for
budte Redskaber, og desforuden, at 
den Løn, der var fastsat for Fiskeri- • 
fogden i paagældende Distrikt, var 
den højeste, der endnu var bragt i 
Forslag. Endelig oplyste samme, at 
"::Fiskeriloven ingen Steder. tillod' at 
forbyde Brugen af faststaaende Red
skaber, som Følge af et Forslag om 
at forbyde ::Fiskeri efter blanke Aal 
i Rejeruser i Tiden fra 15. April til 
15. September. . F. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 27 . Febr. 1893. 
/ Omendskønt Havnen her har været 

tilgængelig for Skibe i over en Maaned, 
er Farvandet paa Fiskpgrundene dog 
saa fuldt af Drivis; at vore Fiskere 
have været a,fskaarne fra at drive 
deres Erhverv, og saaledes ligger hele' 
vor Fiskerflaade uvirksom i Havnen 
til liden Baade for alle dem, som 
ved Hjælp af den skal skaffe det 
fornødne for Hjem og Familie. De 
Kord for Skagen Ined Smaajoller 
fiskende Skagboer have gjort forholds
vis gode Forretninger i Vinter, det 
er kun sjældent, at Isforholdelle have 
hindret· Fanp;sten, og de have altid 
let klInnet hmme af med Fisken 
til gode Priser. Genn~msnitlig er der 
i den sidste Maanedstid tilbragt her
værende Fiskehandlere fra 15000-
20000 Pd. ugentlig pr. Skagensbane. 
Rødspætter have "ejet fra 14-18 
Pd. Snesen og ere betalte med ca. 

. 3 Kr. Snesen. Da det fol' ca. 14' 
Dage. siden saa ud til at vi skulde 
have gunstigere Vejrforhold, stak Fi
skekutteren "Prinsesse. Marie" i Søen 
forsynet med Redskaber til øster:s
skrabning i Nordsøen; lIlen da Vin
teren, atter kom tilbage i sin fulde 
Barskhed, nødtes den til at søge 
Havn under Norge, hvor den afventer 
bedre Vejrforhold. Tilførslen af svensk ' 
Sild har i den sidste J\.'Iaaned været 
betydelig; fra Smøgen er del' tilført 
ca. 10000 Ks., og i den sidst forløbne 
Uge modtog det herværende Silde
kompagni et Dampskib med 3500 
Ks. i Esbjærg, som alle bleve afsatte 
til Tyskland, der opnaaedes en Pris 
~f 860 Mark pr. Waggon a 10000 

Kilo ab Esbjærg. Hummertilførsel 
har fundet Sted fra Kristianssand, 
men kun været ringe paa Grund af 
Dampskibsfadens Uregelmæssighed,' 
der er betalt fra 1 Kr. 25 Øre 'til 
l Kr. 35 Øre pr. Pd. KJ. 

. Fi.skeriet i Isefjordsn. Lede og 
kelle ere vi af Isen, som har dækket 
Fjorden i de to forløbne Maalleder 
af indeværend~ Aar, og ønskeligt var 

. det, om vi' snart atte'r, faa aabent 
Vand. 

Dejligt Tøvejr har det været de 
sidste Dage, Illen del' vil mange Dages 
'l'øvejr til, forinden den I~ svinder 
bort, for den er af en udmærket hbld
bar Kvalitet. Den er næsteh lige 
saa 'haard og fast som Ferskvandsis, 
lIlen hovedsagelig 1:'1' den jo ogsaa 
dannet af fersk Vand. ' 

:V[eget sløjt har Fiskeriet været i 
de to ]\faaned~r, <lg ringe Udsigt er 
der til snarlig Bedring. 

Aalestangning, som beskæftiger 
mange MenMsker, sa.ave1 Fiskeie 
som andre, der gaa ~rl;>ejdsløSe, giver 
et højst tarveligt U dbytte. De' første 
3 Uger, saalænge Is~n var tynd og
let at ~ugge Hul i, gik det endda 
taaleligt godt, men- de sidste 5-6 
Uger, hvor Isen har haft en Tyk
kelse af 12-18 Tom., har Genriein
snitsdaglønllen for samtlige Aale
stangere næppe l været over 66 Øre 
pr. Dag. 'B"a~gstenher ved Holbæk 
har næppe været stor nok til at HI
fredsstilIe den lokale Efterspørgsel, 
saa Priserne have stadig været gode, 
ca. 60 Øre pr. Pd. af middelstore 
Aal. 

Enkelte Fiskere have drevet Mus
lingefiskeri, men dette harh'eU';r ikke 
givet noget Videre Udbytte. Der har 
ingen ordentlig AfsætIiirig 'v~ret fdr 



dJ.n!l~ Va:r,(J1 . mest .. begrundet j de 
uheldig,e Trafikforhold. Hvad der 
'{Ln afsætt~s paa Land og i Byer 
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saa ubetydeligt, at det næsten ikke 
er Omtale værd. 

Den 1. Jiarts 1898. o. 

,~~kendtgøre18er. 

Annoncer I fiskekroge- FabrikenGatBohu samtCarbolinømn, 
i Medlemsbladet rog - Søl'fmedaill~ I Aalborp: 18~8 Ol! sidstnævnte bedste Conser-

t d g' 'd J ' tT I Kø beultan 188R - verincr&middel for Fartøjer 
°ll ag.es ve . ,enve): e se I ,a,:befaler .it Luealg :>f ane Sort,,, og altTræværk mod Vej'rligets 

Frant'" Chrlsttreu F,skekroge, salL vel l Staal, ,fæJ'u ti b . l . 
.... " som Messing, samt Pilke i Till "11 Ind ydelse an eta es. Priser og, 

For stoaende Avertissementer Conrad Christensen. Ad. Goeeker; 
Tordenskjoldsgade 27. lily. Forsendes mO,d Eftorkrav. I' BfugSanVi$". ing sendes paa Forlangende. 

'indrømmes1>otydelig Rabat. St'-i~~;~:~~t!:d~. 41. Kjøbenhavn K. Herlu( Tr~Uesg. 5. 

~
~~F 

r;/;, • 

~~,:,> ' 
" . , . 

KUU~kurve, berg, fo~ 
] 00 Pd. Fisk med Is il. 
70 Kr. pl'. 100 8tkr., 
hl!-ves atter paa Lager. 

VILH. HOLSTS 
Pilepian!age og Kurvøfabrik. 

Ellel:/~, 1~e,tf; IFolin a St~ 
t 

Qansk Kommissionshus 
for 

; Fisk og Hunm.er. 

Ludwig Griin, 
78. J(~u2r Wall, Uambul'5. 

modtager Sendinger til Forhaudling 
"Prompte Afre~l'lling. Dausk Korre-. 
fJp~Q1uta.nce. 'I~l'ima Rer~rrcnceT. 

Gode Aaløkuber 
faas for 3 Kr. pr. ,Stk. 
hos 

Eske M. Eskesen. 
Vejleby pr. Svinninge. 

Fisker. 
En Mand, der væsentlig ~an ro og helst har lidt Kjendskab til Fersk

vandsfiskeri, særJig ,Aalefiskeri med Kroge, kan faa Plads til l. April hos 
Fiskeriforpagter Beyer i Sorø. 

4lton{\ Jrls,kea uct.ion~ 
Johann COM.S· (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs. Dansk Correspondance. 

Fr~t~ t Chriattreus llogt.rykkeri, 
T.ord,enskjoldsgad., 27, Kjøbenham K, 

tilbyqer. sig Ille.4 Tlylming afUgelt'a,de. ~ieee.·. \;a:c.'lier ,)!$ Ti«l~t~ 

økloU"ter, CiJ"~ .... I~tr~r, JQerkantile T,r"yksft~el' Ol! Lejligheds:" 
8~ng,~t i om,h:tgge~ig Udiørelsetil billig.e Priser. . 

." , l , 

"Aiit;~'ti9n&Fits~emarked Idambtlr.g~ 
::s::_ K ø S ::En R:7 

Beediget Fhkeauktionator~ 
Telegram-Adresse: Laxkt:iser, Hamburg, 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzo:n, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade ~O. 

::Meka:n.isk. Fabrik:. 
af N æt, '8ættede ,l.lner og, Tavser m. m; 

Efter Ansk!J,flchen af nyeste mekaniske Nætmaski~er 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. Ingell Bøllninger i Nættene. Fortrillligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfab'rik og Spinderi. 
GI. Strand 50. ,København K; 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønnetiave, Helsingør, \ Stengade 15, 

(ene .. te Nætt'abrik i Dan:tnark IIODl drive .. vec1 Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, ny.anhtgte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeluser, Rejerader, Bundgarn samt alle 'andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 0/0 under sædvarilige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
gar'n og Hli!rgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks.' 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbin,q p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 

skriv om PrØver af Dug, 
disse seqdes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Redigeret af oand. mag. H. POllelt. -: Trykt hOl Frantz q"ri,ttreu. København; 



Nr. tt. t6. Marts. t893. 

Me~e:I:D..sbl.a,d.et; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 ffre 
pr. Petitlinie af 4/s Sides Brede; for staaende Ånnoncer indrømmes betydelig Ra.b~t, 

Indhold: Om Helleflynderftskeriet. - Fiskeriet 
i EsbJlIlrg Toliidistrikt 1892. Vin,et-Fiskerib~ret
nini! fra Kulhus og Nederdra.aby. - lJ'iakeriberet
ninger. - Bekendtgørelser 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak-. 
tjliren af' Medlemsbladet trænes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Åunæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Sælhundeskytter , 
hvem Foreningen efter Ansøgning har 
tilstaaet Rifler, anmodes herved om 
at lad" disse afhente inden den 25. 
d. M., dar Udlevering efter den Tid 
ikke vil kunne paaregnes. 

Den 11. danske Landmandsfor.sam
IIng i Randers er udsat til Afholdelse 
25. Juli 30. -Juli 1893. 

Anmeldelsesfristen er forlænget til 
15. Maj 1893. 

Alle andre i Virksomhedsplanen 
nævnte Tidsfrister forlænges i Hen
hold til ovenstaaende med 4 Uger. 

Den a,a;rlige Generalforsamling 
af,l1oldes i Koncertpalæet, Bredgade 
28, Lørdag den 15. April Kl. 91/ 2 

med {ølgende Dagsorden: 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892. .. 
4. Virksomhedsplanen for 1893 fore- . 

lægges. 
5. Valg af to Revisorer. 
6. Valg af fire Bestyrelsesmedlemmer, 

i Stedet for de efter Tur fratræ~' 
dende: Fiskehandler Th. Brønnum, . 
Etatsraad Fritsche, Grossere!.' Chr .. 
H. Munck og GrossererXirh. 
Petersen. 

7. Islandsfiskeriernes Udvikling . og 
Fremtid ved Hr. Fiskehandler Th. 

Brønnum. . P. B~ V. 
Moltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovenes § Iler paa 
Foreningens Kontor, Stol'mgade 2 :BJ 

, Stuen (Kontortid 9 -11) i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen fr~m
lagt "Dansk Fiskeriforening"s ren" 
derede Regnskab for 1892. 

P. B. V. 
MOltke-pregentv;e.d. 



Om Hellellynderfiskeri 
Af Kaptajn. i FlaadenC. F. Drechsel. 

(Slutning. ) 

Fra Skibets Ankerplads, som helst 
vælgespaa Ste~er, hvor der pall, Hav
bund{ln findes Kammuslinger, der ud
gør Føde for Helletlynderen, sættes 
Linerne' ud i Stjærneform. En Line 
sættes altid, naar det kan gøres, i 
skøns Retning for Strømmen, dels for 
at holde Krogene bedre klare af hin
anden, dels for at Krogene, naar 
Fisken' passerer Linen i Strømmens 
Retning, skal spænde over et større 
Areal skøns pall, Strømmen. 

Dory'en bemandes med to Mand, 
hvoraf den ene ror og den anden 
sætter Linen ud. Den inderste Bøje 
sættes tæt ved Skibet, og derefter 
~ives Redskabet som almindeligt ved 
en Langlines Udsætning. Grundtouget 
fastgøres for begge Ender til Ankrene. 
H vis Udsætningen skal foregaa til 
Luvart for Skibet ros først til Stedet, 
hvor den yderste Bøje skal sættes, 
og linen gives derefter i Retning 
mod Skibet. 

Viser der sig under Fiskeriet særlig 
god Fangst i en bestemt Retning fra 
Skibet, sættes Linerne alle parallelt . 
Illed hinanden i denne Retning. Sejl 
pall, en Dorfbenyttes kun under særlig 
gunstige Omstændigheder ved Linens 
Udsætning; Dybderne, paa hvilke der 
ankres, variere efter Aarstiden fra 
under 100 til 150 å 200 Fv. Naar 
Dybderne, pall, hvilke der skal fiskes, 
sre større, eller naar man vil forsøge 
sig frem for at finde en god Fiske
plads, sættes Redskaberne, medens 
Skibet er under Sejl. 

Den øverste Dory gøres da klar 
med Bøjer m. m., og man sætter den 
uoenbords med et Takkel, hvorefter 

Lin~rne gives ombord i den. Besæt
ningen springer. i den, og den slæber 
langs Siden, til de andre dories ere 
udsatte paa samme ~Iaade. Ef ter
haahden som Skibet kommer paa 
Pladsen, hvor Redskabet skal staa, 
kaster man da Fartøjerne los' det 
ene efter det andet og lader dem ud
sætte Redskabet paa sædvanlig Maade 
og i de Retninger, som skulle afsøges. 

Tiden, i hvilken Redskabet staar 
ude, varierer efter Forholdenes Be
skaffenhed fra 2 til 15 eller 18 Timer. 
N aar daarligt Vejr kommer paa, kan 
det komme til at staa ude i flere 
Døgn. Indbjærgningen begynder som 
oftest fra den yderste Bøje, men 
Vejrets og Strømmens Beskaffenhed 
influere naturligvis paa den Vej, man 
følger under Indbjærgningen. Et lille 
horhmntalt Haandspil fæstes i For
enden af Baa<;len, og med det hives 
først Bøjelinen og Anker hjem, der
efter Linen. Den ene Mand hiver 
ind, den anden skyder op. Ofte i 
daarligt Vejr eller naar der er stor 
Fangst, maa Spillet ogsaa bruges til 
Hnens Indhivning. I daudigt Vejr 
maa Indhivningen forega.a med megen 
Omhu og Forsigtighed for ikke at 
kæntre Baaden. 

Helleflynderen naa~ som bekendt 
betydelig Størrelse, indtil flere hun
drede Punds V ægt, og kan derfor 
være besværlig at indbjærge i de smaa 
dories. Det gøres pall, den Maade, 
at man, saasnart Hovedet af Fiskeri 
kommer over Vandet, hugger en Krog 
i Snuden eller i øjet og derpaa dræber 
Dyret med et Par Slag over Hovedet 
af Køllen. Ofte maa man i længere 
Tid stikke paa Linen og hale ind 
igen, før man kan faa Fisken op. 
N aar en Dory paa denne 1\;Iaade har 
faaet Last, rejsos en Aare, og der 



føres da en Ende ud til den fra Ski
bet, den hales ombord, losses, og Ind
bjærgningen af Linen fortsættes der
efter. Fangsten, der losses fra de 
forskellige dori es, noteres for hver 
af dem, da Mandskabet fisker paa 
Part. 

N aar Fisken er indbjærget i Skibet, 
sættes dorien indenbords og Tilbered
ningen af Fisken begynder. 
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Denne er selvfølgelig forskellig, 
eftersom Fisken skal ises eller saltes. 
I føl'ste Tilfælq.e gælles Fisken. Gæl
lerne skæres fra, Hovedet og Nakken, 
Bugen skæres op, og Indvoldene 
skæres ud og tages ud med Haanden. 
Fisken renses derefter. En Mand 
hugger to Kroge i dens Hoved og 
hæver den i Vejret, medens en anden 
med Børster og Vand renser Fisken 
fuldstændig for Blod og Slim, hvor
efter den overskylles med Vand. Den 
hives derefter ned i Gangen til Is
rummet, i hvilket tre Mand ere i 
Arbejde. Den ene knuser Isen, en 
anden tager imod Fisken i Rummene 
og ispakker dem lagvis, en Række 
ad Gangen, paa sædvanlig Maade. 
l\,fan sørger navnlig for, at Bunden i 
Rt;tmmene er fyldt med Isstykker, og 
at der under Pakningen kommer Is 
imellem Fisken og Rummets Sider, 
saa at den ikke paa noget Sted kommer. 
i Berøring med Træskodderne. Tid
ligore fyldte man Fisken indvendig 
med knuste Isstykker, nu lægger man 
mere V ægf paa at have Is imellem 
Lagene. Den tredie Mand langer 
Fisken ind i Rummene. 

N aar Helleflynderne saltes ombord, 
saaledes som det sker under Ameri
kanernes Fiskeri ved Island og Grøn
land, skæres Hoved og det yderste. 
af Finnerne fra og kastes overbord 
tilligemed Indvoldene. De tynde Sider 

af Fisken' beholdes til Madding. Re
sten aJ Finnerne (egentlig Straale
bærerne med paasiddende Kød og 
Hud) skæres fra til Saltning. Der
næst flækkes Fisken paa langs i to 
Stykker, Rygsiden og Bugsiden, og 
Skelettet tages ud og kastes over
bord. Alt renses og børstes omhygge
ligt. i rummelige Baller med Huller 
i Bunden, i hvilke Udskylningen fore
gaar. Fra Ballen lægges Fisken paa 
Dækket og skylles yderligere. . Man 
har derefter til Nedsaltning: Finnerne 
og de to Sider af Fisken. 

Finnerne saltes i Lage i store, 
men lave Tønder, hvorpaa der findes 
et firkantet Hul paa Siden, gennem 
hvilket de fyldes. De lDaa stadig 
passes med Tilsætning af Lage. 

Selve Fiskens to Dele nedsaltes i 
Rummene i Lasten med grovkornet 
St. Ybes Salt. Alle Rummene pakkes 
samtidig; 'saa at den nyfangede Fisk 
stadig kommer' underst. Med fuld 

. Last haves 240~250000 Pd., hvilket 
i Gennemsit repræsenterer c. 20000 
Dollars Værdi. 

Fiskeriet efter Helleflynder, som 
saltes, foregaar udfor Islands øst
og Vestkyst, ved Grønland udfor 
N ordre Strømfjord og fra denne Plads 
til udfor Godtbaab. Skibene komme 
til Fiskepladserne i Foraaret og For
sommeren og blive til de have Last. 
De gøre kun den ene Rejse om Aaret. 

Englænderne drive i de Sent3re Aar 
et ikke ubetydeligt Hellefiskeri ved 
Island med Dampskibe paa c. lOQ 
Registertons. De fiske ligesom Ame· 
rikanerne med Langliner, men be
nytte kun undtagelsesvis Skibets 
Baade .til Fiskeriet. Linerne udsættes '. 
og bjærges derimod fra selve Skibet. 
Udsætningen og Bjærgningen af Li
nerne, deres Forsyning med Agn m. m, 
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forega.ar ganske som almindeligt ved 
I.ang1.inefiskeri, men Fangsten føres 
altid fersk til' England, ispakket i 
S]tibets, Lasternm eller hivende i 
Dammen, hvormed flere af disse Dam
pere ere forsynede. Englænderne 
efterstræbe ikke som Amerikanerne 
de' meget store Helleflyndere, da' 
ø.indre og middelstore passe bedre 
fol' Markedet. Udbyttet af Fiskeriet 
er meget vekslende, men efteI~ Sigende, 
have flere af de Dampere, som have 
fisket Hellefisk ved Island, gjort gode 
FOITetninger. At Damperne hvert 
A,a.r genoptage dette Fiskeri ved Is
land; synes at tyde paa dets Renta
bilitet; doger det uden Tvivl aftaget 

.,betydeligt i de senere Aar. ,-
SanunenUgner man de to Metoder, 

som, blmges ved det islandske Helle
fiskel'i: af Amerikanerne og Englæn
derne~ vil man finde de førstes be
tydilligt mere indviklet 'og vanskeligt 
end de sidstes" men Amerikanerhes 
Fiskeri frembyder store Fordele der-o 
~d:, at det muliggør en hurtig Af
søgning af Fiskepladsen og U dsæt
ning af et betydeligt Antal Liner i 
furskellige Retninger. Man skulde 
tro, at Hellefiskeri, drevet efter ame
rikansk Mønster, vilde passe f 011 FOl'
holdene udfor· Jyllands Vestkyst, naar 
man indrettede sig paa at ispakke 
Fangsten ombord. Ved Island maatte 
det rettest, dl'ives engelsk Mønster 
med Dampskibe. 

Fiskeriet rEsbjærg Told
distrikt 1892. 

Fiskeriet fra, Esbjærg Havn er i 
1892, drevet saaledes: 

Vinter- og Foraa'fsjiskeriet med 
im.t,·· 6.6 indenlandske Se.jlt'artøjer, 

drægtig 8891/ 2 Tons med 192 Mands 
Besætning, indkommen 781 Gange 
med en samlet Drægtighed af 11439 
Tons og en Bestuvrung af 2332628 
Pd. (1555 Tons) til Værdi 92821 
Kr. (mod 49151 Kr. i 1891), hvoraf 
25954 Kr; falde paa Esbjærgs Fisker
fartøjer (mod 23530 Kr. i 1891); disses 
Fangster bestod af 402357 Pd. Kulier, 
58360 Pd. Torsk, 100000 Pd. Rød
spætter og 20 Pd. Pighvarrer, iaIt 
560737 Pd. Fisk.' Middelpris var 
for Kuller 41/ 2 0re, for Torsk 40re, 
for Rødspætter- 33/ 4 0re og fol' Tunger' 
og Pighvarrer 50 0re, alt pr. Pd. 
Uden egentlig at deltage i Foraars
fiskeriet have Fiskedamperne "Dania" 
og "Hafnia" samt 2 tyske Dampel'e, 
2 slesvig-holstenske og 1 engelsk Fi
skekutter' søgt Havnen væsentlig for 
at proviantere og forsyne sig med Is. 
I Januar' Maaned vare Vejr- og Is- . 
forholdene saa gunstige, at Fiskeriet 
dreves og gav et Udbytte af 3412 
Kr. Af alt Fiskeriet i 1ste Halvaar 
er i fersk Tilstand solgt for ca. 3000 
Kr. I Slutningen af Foraarssæsonen 
er i saltet og tørret Tilstand solgt 

,for ca,., 4200 Kr. 
Det næsten dobbelt saa store Ud

bytte i Aar mod 1891 skyldes særlig 
de, udenbys Fiskere, der i Foraavet 
med et større Antal af 10 Fartøjer 
have deltp.get i Fiskeriet h'er i Bugten 

, og iøvrigt gennemgaaende have fisket 
heldigere i Aar end i Fjor omend 
Fisken (Rødspætten) er falden lille. 

Ef ter aars fiskeriet med ialt 17 
indenlandske Fartøjer, drægtig 181 
Tons., med 64 Mands Besætning, ind. 
komue 260 Gange med en samlet 
Drægtighed af 3058 Tons og en Be
stuvning af 257989 Pd. Fisk (17,2 
Tons) til Værdi 19299 Kr. (mod 
19424 Kr. i 1891); hvilket Beløb ud%;)-



lukkende falder paa Esbjærg Far
tøjerne. Fangsterne bestode af210727 
Pd. Knller, 37570 Pd. Torsk, 7000 
Pd. Rødspætter, 52 Pd. Pighvarr~r 
og Tnnger· og 2640 Pd. Knurhaner 
og Hajer. 

De indfangede Rødspætter ere Ud
bytte af et af 2 aabne Baade med 
2 Mands Besætning drevet Fiskeri i 
Graadyb og henhøre saaledes ikke 
til det egentHge V-€sterhavsfiskeri. 
Af Fiskeriet i 2det Halvaar er i 
fersk Tilstand til Byen og Omegnen 
solgt for ca. 1500 Kr. Middelpris 
var for Kuller 8 Øre, Torsk 51/ 8 Øre, 
Rødspætter 5 Øre, Pighvarrer og 
Tunger 50 Øre og Knurhaner og 
Hajel' 5 Øre, alt pr. Pd. 

Ialt have i Aaret 1892 deltaget 
56 indenlandske Fartøjer, med en 
Besætning af 192 Mand, en Register
tonsdrægtighed af 8891/ 2 Tons, ind
komne 1044 Gange, med en samlet 
Drægtighed af 14612 Tons, indbragt 
i Esbjærg Havn 613084 Pd. Knller, 
95930 Pd. Torsk, 1878891 Pd. Rød
sp:;Btter, 72 Pd. Tunger og Pighvarrer 
og 2640 Pd. Knurhaner og Hajer, 
ialt 2590617 Pd. Fisk (1727 Tons) 
til Værdi 112120. Kr. (mod 68575 
Kl'. i 1891 for 48 Fartøjer, drægtig 
784 Tons), heraf falder paa Esbjærg 
Fartøjerne 45253 Kr. (mod 42139 
Kr. i 1891); der er, sammenlignet 
med 1891 for Esbjærg Fartøjernes 
Vedkomml:'nde; et Mere-Udbytte af 

. 3H4 Kr., som væsentlig skyldes dette, 
at Anret 1891 intet Yinterudbytte 
gav, medens 1892 gav foranførte 3412 
Kr.løvrigt maa 1892 betegnes som 
et daarligt AaI' for Fiskerne i Es
bjærg, særlig har Efteraarsfiskel'iet, 
der først kunde paabegyndes medio 
Oktober, været yderst tarveligt. Af 
Fangsterne i ] 892 er, frar~gnet hvad 
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der er solgt i fersk samt i saltet og 
tørret Tilstand, Kuller og Torsk 
dirigeret til de tyske Markeder og 
Rødapætten hovedsagelig til de en
gelske Markeder. I 1892 indtraf 
intet Havari eller Totalforlis. Es~ 
bjærg Fiskerflaades Værd! androg i 
1892 ca. 38000 Kr. 

Fra HjertinrJ med Sjælborg dreves 
Foraarsjiskeriet med 18 Fartøjer, 
drægtig 1801/ 2 Tons, med 56 lIands 

. Besætning, indkommen 698· Gange 
med en samlet Drægtighed af 70391

/ 2 

Tons og en Bestuvning af 1600 Pd. 
Rødspætter, 567.090 Pd. Kuller, 
123760 Pd. Torsk, ia1t692450 Pd. 
Fisk (462 Tons), Værdi 35004;Kr. 
mod 36070 Kr. i 1891. .1\tIiddelpris 
var for Kuller 5 Øre, Torsk 5 Øre 
og Rødspætter 4 Øre pr. Pd. 

Efteraarsjiskeriet med 18 Fartøjer, 
drægtig 180 1/ 2 Tons, med 56 Marids 
Besætning, indkommen 346 Gange 
med en samlet Drægtighed af 34291

/ 2 

l'ons og en Be'stuvning af 194010 
Pd. Kuller, 23150 Pd. Torsk, 620 
Pd. Tunger, ialt 217780 Pd. Fisk 
(145 Tons~ 'til Værdi 19422 Kr. (mod 
19160 i 1891). Middelpris var for 
Kuller 9 Øre, Torsk 5 Øre og Tunger 
50 Øre pr. Pd. 

Aarsjiskeriet har saaledes været 
drevet af 18 Fartøjer, drægtig 1801

/ 2 

Tons, med 56 Mands Besætning, ind
kommen 1044 Gange med en samlet 
Drægtighed af 10469 Tons: og en 
Bestuvning"af 910230 Pd. Fisk (607 
Tons) til Værdi 54426 Kr. (mod 
55230 Kr. i 1891), ,et tarveligt Ud
bytte. Intet Havari af Betydning 
og intet Totalforlis er indtruffet i 
1892.' Hjerting med Sjælborgs Fisker
flaad~s~ Værdi androg' i 1892~., 
30000iG~ 

Udbyttet' af Fiskeriet i hele Es 



bjærg Tolddisfrikt harsaaledes i 1892 
været for de i samme i Drift værende 
der hjemmehørende 35 Fiskerfartøjer 
1728956 Pd. Fisk til Værdi 9967!1 Kr. 
mod 36 Fiskerfartøier med 173714& 
Pd. Fisk til Værdi 97369 Kr. i 1891. 
Altsaa et Mereudbytte for hele 'rold-
distriktet af 2310 Kr. L.-M. 

Vinter-Fiskeriberetning fra 
Kulhus og Nederdraaby. 

I November dreves baade Vod
og Krogfiskeri med ret godt Held, 
særlig Aal og Torsk i Nykøbing 
Bugt, dog ogsaa Flynder med Garn 
i N ederdraa by Breddingen, og da 
Prisen var god, nemlig fra 30-50 
Øre pr. Pd. for Aal og 15~20 Øre 
for Torsk og Flynder, saa var det 
som nævnt en ret god Fortjeneste 
for Fiskerne. Men naar undtages 
den første Uge af December, saa har 
Fiskeriet desværre siden været yderst 
si!ppelt i Vinter paa Grund af den 
strænge og vedholdende Frost, da 
hele Isefjorden er lagt til me.d Is, 
saa tyk, at det var med stor Besvær
lighed, .Aalestangerne arbejdede Hul i 
den, og dog var Fortjenesten kun 
ringe, idet en Mand næppe kunde tjene 
1 Kr. om Dagen, fordi Aalen var saa 
lille, at der gik 8 Stkr. til l Pd. 
af de fleste, for hvilke kun kunde er
holdes 25 Øre. og at faa 4 Pd. om 
Dagen var højt regnet. Imidlertid kunde 
der ogsaa engang imellem tages en 
større og vægtigere Aal, saaledes at 
3-4 Aal veje 1 Pd. og da erholdtes 
50 Øre for 1 Pd. Enkelte Torsk 
fiskedes der ride i Kulhusrenden eller 
der omkring, naar Renden var aaben 
~ller under Isen. løvrigt gaa nogle 
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Fiskere paa Andejagt i Vinter, og 
. en dygtig Skytte kan holde e~ ganske 
god Dagløn derved. 2 Fiskere i N eder
draaby handle med svensk fersk Sild, 
idet de forskrive l-~ Kasser, ca. 10 
Ol, fulde fra KøbenhM'll (pr. Bane 
til Frederikssund, hvilke sælges paa 
Jægerspris og i Bønderbyerne her 
omkring. 

2 Fiskere ernære deres Familier -
idet Koner og Børn ere behjælpe
lige - ved at røge den ligeledes fra 
Kbhvn. forskrevne svenske Sild. De 
tvende Fiskere have nemlig indrettet 
deres aaboe Skorstene til Røgeovne 
(Børn samle Løv i Skovene samt 
Savsmul og Grene til Røgningen), 
hvorefter man gaar eller triller om
kring paa Jægerspris og Omegn med 
Varerne, der bringe de Vedkominende 
en god Fortjeneste. Selvfølgelig op
hørte denne Fortjeneste, da Sejladsen . 
stoppede, men der vedvarede dog 
længere end troligt at komme svensk 
Sild til København og som nævnt en 
Del helt her ud. De Fiskere, som' 
tjene saa godt om Sommeren, a,t de 
ikke behøve at anstrænge dem saa 
haardt med Fiskeri i Vintermaane
derne, naar Fjorden er belagt med 
Is, benytter Tiden til at binde nye 
og bøde gamle Garn og Ruser, s!l,lrlig 
Rejeruser, for at have alt i Orden 
til Foraaret og Sommeren. . 

Nederdraaby-Fiskernes af "D. F.u 
anbefalede Andragende til Indenrjgs~ 
ministeriet om at erholde en Vej 
udlagt til Stranden og Tøn'eplads er 
bevilget og bliver nu snarest ske kan 
(naar Sneen er borte) tilvejebragt ved 
Kommunalbestyrelsens og Strand syns
mændenes Bistand; selve Tørreplad
sens Indkøb er de fattige Fiskere 
ude af Stand til ved egne Midler at 
tilvejebringe. 



Kulhusfiskernes Audragende om 
TilSkud af Statskassen - eller et 
renteJrit Laan - til Kulhusbroens 
Fuldførelse er strandet paa Frederiks
borg Amtsraads Nægtelse af Garanti, 
men senere bevilgedes et Tilskud af 
Amtet paa 1000 Kr. til Hjælp, naar 
vedkommende Kommune vilde tilstaa 
samme Bidrag, hvilket dog foreløbig 
ikke bevilgedes, ihvorvel Sogneraadet 
stiller sig velvillig og imødegaaende 
til Garanti indtil Halvdelen af et 
rentefrit Laan af Statskassen paa 
aarlig Afbetaling, idet man gaar ud 
fra, at et Tilskud som det anførte 
ej er tilstrækkeligt til Broens Fuld
førelse, hvortil formentlig vil bruges 
ca. 5000 Kr. C. Brammer. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 13. Marts 1893. 
Endelig have vi da atter faaet frit 
Farvand her oppe, alt Is er bort
drevet, og de fleste af de her hjemme
hørende Kuttere have da ogsaa været 
paa Fiskepladserne, men lige siden 
Isen brød op, have vi havt uroligt 
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Vejr med Storm, saa Fiskeriet har 
saa godt som været resultatløst; den, 
der fiskede heldigst, opnaaede en 
Fangst af 20 Snese Rødspætter, og 
mange Kuttere fik ikke engang Red
skaberne i Vandet. Fiskeriet fra 
Skagens Nordstrand har ogsaa kun 
givet ringe Udbytte i den sidst for
løbne Uge, og som Følge af den 
ringe 'rilførsel har Fisk saa godt 
som ikke været til at opdrive og kun 
til mf1get høje Priser; Detailhandlerne 
have faaet op til 30 Øre for Pundet 
af Rødspætter og 20 Øre for Pundet 
af Torsk. Allerede længe have de 
herværende Hummereksportørers Be
holdninger været udtømte, og først 
midt i Ugen have de atter faaet ny 
Tilførsel; til Vendsyssel ,Fiskeeks
portforretning ankom i Onsdags den 
Firmaet tilhørende Kvase "Zephyr" 
fra Kristianssand med 4000 Stkr. 
levende Hummer, og pr. Dampskibet 
"Nyland " er der i Torsdags og Lør
dags tilført et lignende Kvantum til 
andre herværendeEksportører foruden 
3000 Stkr., som ere gennemgaaende 
ekspederede; Prisen noteres med fra 
1 Kr. 25 Øre til 1 Kr. 35 Øre pr. Pd. 

Bekendtgørelse 
for Fiskerne i Nordsøen. 

Kanonbaaden· "Grønsund " indtager Station ved Jyllands Vestkyst 
Slutningen af Marts Maaned for 

paa dansk Søterritorium at paase, at Statens Højhedsret respekteres af 
fremmede i Almindelighed og for særlig der at yde de danske Fiskere 
Beskyttelse imod mulige Overgreb fra fremmede Fiskeres Side, og for 

uden for Søterritoriet for den danske Stats Vedkommende at føre det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i lIa ag af 1892 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. 1 an
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjærg". Klage ·over Skade, foraarsaget af fremmede Fisken', maa indsendes 
med Anvendelse af de trykte' Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "EsbjærgIi. 

Den danske Fiskeriinspektion /01' Nordsøen 
og Skagen'ak i Marts 1893. P. Sehultz, 

Chef. 



Kullerkurve, berg. for 
. lOO P,1. Fi~k 111(\0 Is a 

70 Kr. [lr. 100 8th., 
]"we,; athw yaa TÆger. 

VILH. HOLSTS 
Pilepiantage og Kumfabrik. • 

EllelYl'elll{ oHnd St. 
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Dansk Kommissionshus 
for . 

t'isk o;: Hnnmler. 
Ludwig Griin, 

78. Xeu?r WaJl. Ha.mburs, 
m odtagC' l' R(Hujiuf:(cr til }1"'orhantlJing 
Prnmpt{1 A fl'c~niI!U, lhmsk Korre.,. 
~1)OlI!!al,;jO, Prima l{t;feI'CltC-f'r. 

fiskekroge -Fabrjlu~n 
Sølvmedalllfl\ Aalborg 1888.1l 

. IKebnhUlI1888 . 
anbefaler sit Cdsnlg :;faUe S()~tcr 
Fiskekroge, Sa.n vel i Staal, tfærll 
som Messing, samt Pilke i Tin lig 
Bly. Forsendos mo,l Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
s .. Slrnndstrre(le H. 

K"benhavn Jf.. 
------~~------~~----------------~~-----
,'"""""""':"""""""""""""""""""""'""""""""""""""'"'" 

Københavns Mekaniske· 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon,' 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af -Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn. V. Veste;rbrogade 70. 

:Meka:n:isk, F'a brik: 
af Næt, :ftættede lliller 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 euhver Konkurrence. lagen BØdninger i Nættene. Fortrinligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabrikken "Danmar k", 
Grønneltave, Helslng~r, Stengade 15, 

(eneø1:e Nætfabrlk i Dan.m.ark _m driv ... ved Dau:apkrat'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 0/0 under sædvanlige Priser: Bomuldsgarn, Hampe· 
garn og Hørgarn i alle Nr. tilDagens billigste Priser og i hedste Kvaliteter. 

Handlende gives -Rabat. Forespørgsler besvares _traks. 

Fisker. 
En Mand, der væsentlig kan ro og helst har lidt Kjendskab til Fersk~ 

vandsfiskeri, . særHg Aalefiskeri med Kroge, kan faa Plads til 1. April hos 
Fiskeriforpagter Beyer i Sorø. 

Redigeret af ca.nd. mag. H. POllelt. - Trykt hoB Fran.t. OIwHttrev. :København. 



Nr. 12. 23. Marts. 1893. 

M:ed.1.e:a:l.S"bJ.adetl 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 staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Opdrætning af Saltvandsfisk. 
Højesteretadom. Mindre Meddelelser. - Fiskerl-
beretninger. 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 SvanholIill!vej 10, L El. 

Modelsamlingen, Skt. 'Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Medlemsbladet. 
D,ersom nogen af de ærede Med

lemmer skulde være villige til mod 
Betaling at afstaa 1ste K1Jartal1892 
af "Dansk Fiskeriforenings Medlems
blad", bedes dette godhedsfuldt med
delt Redaktionen. 

Den 17. di\IJske Landmandsforsam
ling l R!lntt".,rs er ~dsat til Afholdelse 
~5. Jull- SO. Juh 1893. • 

Anmeldelsesfristen er forlænget til 
t5. Maj 1893. , 

Alle andre i Virksomhedsplanen 
nævnte Tidsfrister forlænges i Hen
hold til ovenstaaende med 4 Uger. 

Den aarlige Generalforsamling 
afholdes i Koncertpalæet, Bredgade 
28, Lørdag den 15. April Kl.' 91/ 2 

med følgende Dagsorden: 

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

Medlemsforlegneisen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892. 
4 .. Virksomhedsplanen for 1893 fore

lægges. 
5. Valg af to Revisorer. 
6. Yalg af fire Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter Tur fratræ
den de: Fiskehandler Th. Brønnurn, 
Etatsraad Fritsche, Grosserer Chr. 
H. }.;[wwk og Grosserer Vilh. 
Petersen. 

7. IslaRdsfiskeriernes U dvikling og 
Fremtid ved Hr. Fiskehandler Th. 
Brønnurn. P. B. V. 

Moltke-Bregentved. 

, I Henhold til Lovenes § 11 er paa 
Foreningens Kontor, Stol'mgade 2 B, 
Stuen (Kontortid 9-11) i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen frem
lagt "Dansk Fiskeriforening"s revi
derede Regnskab for 1892. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 



Om Opdrætning af 
Saltvandsfisk. 

Af P. Villums en. 

Som bekendt gaa Nutidens Be
stræbelser med Hensyn til Fiskeri
sagen . ikke alene ud paa, at der 
fånges Fisk, men ogsaa at Fiske
mængden holdes vedlige.Man søger 
at lære Lovene for Fiskelivet at 
kende, {nan studerer Fiskevandenes 
Naturforhold, man freder og værner 
.om b'iskenes Yngel - af en Fejl
tagelse eller af Liebhaveri freder 
man rigtignok ogsaa undertiden om 
dens Fjender, men dette vil man for-

.~ haabentlig lUere og mere komme bort 
fra - og man bestræber sig for at 
række Naturen en hjælpsom Haand, 
lmade ved at udklække og opdrætte 
Fisk og ved at udsætte dem i V:ande, 
hvor de enten tidligere ikke fandtes, 
eller hvor de vare opfiskede eller af 
andre Aarsager forsvundne. Vel hører 
mun endnu undertiden en eller anden' 
sige: "H vad kan det nytte", eller: 
"IJad Naturen raade sig selv"; men' 

" ~, det hele er man ~m enig om, at 
~tennpsket ogsaa 'iil kunne gribe ind 
i Naturens Husholdning paa Fiske
riets Omraade til sin Fordel. ' Hvor
ledes vilde det gaa Landmændene og 
deres Husdyravl, om lllan der "lod 
Naturen raade" og sov ind med Hæn
derne i Skødet? Men ogsaa i hin Stand 

. har man jo ti\lligere hørt Ladhedens 
og J1'ejghedells Stikord lyde: "Hvag 
kan det nytte". 

Nan, disse " T,'ivlens Ugler" hører 
man du: heller ikke synderligt mere,' 
hvor Talen er om Ferskvandsfiskeri; 
de udmærkede. Resultater, mån flere 
Steder har opnaaet f. Eks. i Karp~
avl, have faaet dem til at forstumme. 
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Derimod lyde de samme advarende 
Røster endnu stadig, hvor Talen er 
om en "kunstig" FormerelseaJ de 
egentlige Saltvandsfisk, og det synes, 
at Omstændighederne hidtil have givet 
dem Medhold heri. Vanskelighederne 
ere her langt større; i de indelukkede 
Vande kfl,n man passe' sin Fiskebe
j:lOldning, som mfl,n kan passe Høn
senei sin Hønsegaard: man kan 
fodre dem, mari kan beskytte dem 
mod deres talrige Fjender, man kan 
holde dem samlede, ogman kan tage 
dem, naar man vil. 

Alt dette kan man ikke gøre i det 
sa1te Vand. Ganske vist har man 
over for "Fiskenes Vandringer" et 
andet Syn paa Sagen end i gamle 
Dagø. Man lader f. Eks. ikke med 
forrige Tiders "Naturkyndige" Silden 
hvert Aar Gud og hine N atur
kyndige maa for Resten vide hvorfor
foretage en Lystrejse fra Nordpolen, 
"hvor den hører hjemme", ned i vore 
Farvande og lader dem paa denne 
Rejse omhyggelig søge ind i alle 
Fjorde, Bugter og Kroge; man lader 
dpn smukt blive hjemme og høre 
hjemme hele sit Liv i de, ofte meget 
indskrænkede, Vandø, hvori den er 
født. Man ved, at ~le. fleste ·Fisk ere 
saa temmeligstavnsbuI\<!:ile. til de 
Steder, hvor de ere komn~i;ti1 Vel'den,' 
til de N aturfoFhold, h\'&itihder de 
ere opvoksede, .at de vEl foretage 
Vandringer for Yngle driftens eller 
Ernæringpns Skyld, at Forandring i 
Temppraturells eller Vandets kemiske 
Sammensætning, maaske amIre Aar
sager, ligeledes bringer dem til at 
skifte Opholdssted, 1118.n man ved og
saa, at de sjældent rejse langt, og 
man har nærmest Grund til at an
tagr, at de kun vanskeligt finde sig 
til Rette i de ny Forhold. 
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Alt dette hjælper dog ikke; naar 
man har sluppet sine Fisk løs i det 
salte Vand, saa er man ikke Herre 
over dem mere, i al Fald ikke alene. 
Saa kan man ikke finde deln eller 
faa dem, naar man ønsker det, saa 
,har man givet dem" til Pris baade 
for Sulten og for hele den Hærskare 
af graadige Fjender, som, Fiskene 
mere end andre Dyr synes at have, 
lige fra deres egne Forældre til de 
"levende Oldtidsminder" blandt Fug
lene (se dette Blads Nr. 7 f()r i Aar 
Side 57). 

Man ser da ogsa~, at skønt der i 
U dIandet er bleven anstillet baade 
mange, ihærdige og kostbare Forsøg 
med Udklækning og Opdrætning af 
Saltvandsfisk, saa have Resultaterne 
hidtil ikke svaret til Forventningerne. 
I kommende Tider vil man natur
ligvis *) smile ad disse Forsøg, vil 
trække medlidende paa Skuldrene og 
sige: "Herre Gud! hvor har de Menne
sker dog været indskrænkede, hvor 
de dog bare sig kejtede ad, at fylde 
Vandet med Fisk, det er jo den let
teste Sag af Verden." 

Det maa vi imidlertid finde os i, 
det samme Skudsmaal for Dumhed 
give vi jo vore Forfædre, der for et 
halvt Hundrede Aar 's,iden ikke for
stode at lave en Tændstik. 

Her hjemme have vi hidtil næsten 
ene indskrænket os til at se paa Ud
landets Forsøg i den omtalte Retning. 
Maaske har man troet, at man gratis 
kunde benytte de andres indvundne 
Erfaringer. Rimeligvis bliver det dog 
en Skuffelse, om man har tænkt saa
ledes; andre Steders Forhold ere for
'skellige fra vore, og her, ligesom paa 
andre Omraader, 'vil det nok gaa saa-

*) maaske? Red. 

ledes, at man kun kan støtte sig til 
Erfaring og maa give Lærepenge for 
at faa den. 

Sandsynlig vil de Erfaringer, vor 
egen biologiske Station samler, meget 
væsentlig bidrage til Løsningen af 
Fiskeriets vigtigste Opgaver. 

(Sluttes.) 

Høj esteretsdom 
en Sag om Retten til at have 

Aalegaard. 

De nærmere Omstændigheder i en 
Sa~, under hvilkenProprietær Lawaetz 
af "Refsnæsgaard" paastod Marl:ne
ministeriet, for det St.aten tilhørende 
Fyretablissement paaRefsnæs, kendt 
uberettiget og sig selv kendt beret
tiget til at have Aalegaard eller Aale
stade saa vel som Aaleruser ud for 
det til det nævnte Fyr hørende Grund, 
vare i' det væsentlige følgende: 

Lawaetz er Ejer af den nævnte 
Gaard, der omfatter hele den 1 vest
lige Del af Halvøen Refsnæs fra Kyst 
til Kyst, med Undtagelse af dennes 
yderste, vestlige Spids, der tillige med 
en til samme førende Vej ved Skøde 
af 10. December 1861 af Lawaetz's 
Formand, Proprietær Barner, blev 
overdraget til Fyrvæsenet. Fra gam
mel Tid af har der langs Sydkysten 
af bemeldte Halvø været en Række 
Aalegaarde, og saaledrs havde ogsaa 
"Refsnæsgaanl" langs Sydlrysten en 
Række Aalestader, af hvilke dog det 
vestligste tidli~ere tilhørte Sogne
kaldpt, der imidlertid rfter Overens
komst i 1814 gav Afkald paa sin 
Ret til at have Aalesta'de ud for "Refs
næsgaard"s Grund imod en aarlig 
Afgift. I Følge det oplyste stod dette 



vestlige Aalestade ud for Fyrets nu
værende Grund, indtil det, kort efter 
at Lawaetz i 1866 havde faaet Skøde 
paa "ReJsnæsgaard", af ham blev 
flyttet hen i Skællet mellem den nævnte 
Gaard og Fyrets Grund, og Striden 
mellem Parterne drejede sig nu om, 
hvorvidt Retten til at drive AaIe
fiskeri ud for Fyrets Grund var for
bleven ved "Refsnresgaard", da dennes 
Ejer 1861 afhændede den Grund, 
hvorpaa Fyret ligger, eller ikke. 

Det af Proprietær Barner udstedte 
Skøde paa Parcellen indeholdt ikke 
nogen Bestemmelse om Retten til at 
drive Aalefiskeri, men lød paa, at 
Ejeren overdrog Fyretablissernentet 
"den Parcel af Refsnæsgaards Jorder 

, . . . med en derpaa værende Byg
ning . . . som hidtil har tilhørt mig, 
samt det Arelti der indtages af den 
inclgrøftede Vei, der føror fra Refs
næsgaarden til Fyretablissementet" , 
hvorefter der ,fortsættes: 

"Og da den accorderedeKjøbe
sum af 150 Rdl. for Parcellen, 
100 Rdl. for Bygningen og 400 
Rdl. for Veien ... er mig con
tant betalt, erklærer jeg herved 
ingen videre Eiendomsret at have 
til' eller udi bemeldte Eiendom 
med tilhørende Veiareal, hvorimod 
denne fri og frelst for Enhvers 
Krav og Tiltale skal tilhøre Fyr
væsenet med alle de Rettigheder 
og Forpligtelser, hvormed jeg hIdtil 
har ,været samme eiende." 

Lawaetz 'støttede nu sin Paastand 
paa, at Parterne ved Salget skulde 
have været stiltiende enige om, at 
Aalefiskeriet skulde forblive ved 
"Refsnæsgaard "s Ejer. I saa Hen
seenq.e paaberaa~te han sig navnlig, 
at den ommeldte Rettighed, ikke var 
bleven særlig tag~t i Betragtning ved 
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den Taksation af Parcellen, der gik 
forud for Afhændelsen til Fyrvæsenet, 
og . at den' derfor heller ikke særlig 
var omtalt i Skødet, der enkeltvis 
anførte de i Taksationen omhandlede 
Poster, efter hvilke Købesummen var 
beregnet. 

Herefter kunde der efter Hof- og 
Stadsrettens Mening imidlertid ikke 
'sluttes, at det havde været Parternes 
Mening, at Aalestaderetten ikke 
skulde følge med Grunden; tværtimod 
maatte der gives Ministeriet Ret i, 
at Proprietær Barner, saafremt det 
havde været hans Hensigt at bevare 
den omhandlede Ret ud for den til 
Fyrvæsenet afhændede Grund, ud~ 

trykkelig burde have taget et dertil 
sigtende Forbehold ved Afhændelsen, 
ligesom det havde været hans Sag 
under Taksationen at fremd,rage de 
Forhold ved Ejendommøn, der eftGr 
hans Formening vare bøstemmende 
for dens Værdi. Ej heller kundø 
der, som Lawaetz formente, udledes 
noget til Støtte for hans Paastand 
af den Omstændighed, at der ved 
Overdragelsen til Fyrvæsenet ikke var 
lagt nogen Del af den Præstekaldet 
tilkommende Aaleafgift over paa d~n 
afhændede Parcel, og da han iøvrigt 
int~t havde anført, som kunde komme 
i Betragtning under Sagen, blev Mini
steriets Paastand om Frifindelse taget 

, til Følge. ' 
Højesteret frifandt ligeledes Mini

steriet; i Dommens Præmisser hedder 
det: 

"Efter de foreliggende Oplysninger 
maa det antages, at Staten ved den 
i den indankede Dom ommeldte, ved 
Skødet' af 10. December 1861 fore
gaaede Ejendomsoverdragels.e er ble
ven Ejer af det hele under Matr.
Nr. 1 F.af Refsnæs indbefattede 



Areal lige ud til Havet. Da det nu 
klIn er den Kystejerne i Følge den 
allp.indelige Lovgivning tilkommende 
Ret til at sætte Aalegaarde, som Ind
s(ævnte (g : Marineministeriet) paa
staar at være erhvervet for Staten, 
og da Appellanten (g: Lawaetz) ikke 
har.godtgjDrt, at Retten til Aalestade 
ud f Dr den DvenDmhandlede, til Staten 
solgte Grund var en srlvstændig Ejen-

. domsgenstand, lige saa lidt som hans 
]'ormand i Ejendommen ved Skød
niqgen i. 1861 haj' forbeholdt sin' 
Ejendom Ret til Aalestadedersteds, 
maa det billiges, at der ved DOlllUle'1 
er tillagt det indstævnte Ministerium 
Frifindelse. " 

Proprietær Lawaetz tilpljgtedes tler
hos at betale Salær til Kammeradro
katen for Højesteret med 200 Kr. 

nBerL Tid. U 

Mindre Meddelelser. 

Nybyggede. Fiskekuttere. 
Fra Skibsbygmester N. Olsens Skibs

værft i Frederikshavn ere 2 nybyg
ged!) Fiskekuttere løbne af Stabelen. 
Den ene, SDm vil erhDlde Navnet 
"Elna "" bliver ca. 42 TDns drægtig 
BruttD Dg bygges for Regning Skipper 
J. A. Larsen af Frederikshavn. Hr. 
Larsen har til Skibets Bygning op
nl1aet et Statslaan af 7000 Kr., SDm 

er. ydet ham under Frederikshavns 
KDmmunes Garanti. Kutteren kDster 
fuldt udrustet ca. 120QO Kr. foruden 
D~mpspillet, der vil andrage ca. 2000 
Kr. Den anden Kutter, der bliver 
kaldet "Elias", bliver ca. 31 TDns 
Brutto. Dg er bygget f Dr Regning 
SI4PP(jl' Jens Peter 'Thomsen med 
fiare af Skagen; den har kDstet ca. 

8000 Kr. at opføl'e f Druden Damp
spil. Spillene til begge Fartøjerne 
leveres a,f]'abrik:mt Houmøller i Fre
derik:;havn. Begge Fartøjeme,. hVDraf 
den første pr kravel-, medens den 
sidste er kliukbygget, ville forøge 
Frederikshavns stDreFiskerflaade med 
et Par smukke vel udrustede Kuttere. 

Paa Skibsbygger Rosenfeldts lille' 
Værft ved Ny-Ka1kbrænderi er bygget 
en ny Fiskekutter "J. D. S. AdDlph" 
paa ca. 30 Tons, besterilt til Fiskeri 
under Island. Dette er det andet 
Fartøj af denne Art, som RDsenfeldt 
hal' bygget; det første maalte 80 
TDns. 

01fenlige Avktioner over fersk 
Fisk. Under FDrhandlingen i Borger
repræsentationen Dm' Ansættelse af 
en FiskerifDged til at have Opsyn 
med Fiskeriet i KallebDdstrand ud
talte Grosserer ~Munch Ønsket om, 
at man Yildegøre LDven om Avk
tiDnel' OVer fersk Fisk anvendelig i 
København. 

BDrgmester Hansen svarede, at 
efter de FDrhandlinger, der vare førte, 
med Indenrigsministeriet, var man 
kDmmen til det Resultat, at del' ikke 
ml' Trang til saadanne A vktiDner i 
København. Men han skulde tage 
Spørgsmaalet under fDrnyet Over-
vejelse. "Pol." 

Fiskeriberetninger. 

Fejø, den 9. Marts H393. Siden 
min fDrrige Rapport af 17 . Januar 
har Isen lagtHindrin@ler i Vejen for 
alt Fiskeri paa nær Aalestangning, 
SDm har været meget tarveligt; en 
Aalestanger har Dpnaaet 2-3 Pd. 
pr. Dag; der gik 4-5 Stkr. paa et 



Pd., som betaltes med 30-35 øre. 
Her antages 1Lt være stanget i Band- . 
holms Tolddistrikt ca. 1O'0Q Pd. Aal 
i Vinter, regnet fra 1. J aimar, til· 
Værdi ca. 320 Kr. I Nat er Isen 
bortdreven, og FitSkeriet kan nu tage 
sin Begyndelse mpd andre Redskaber. 

R. F. 

Fiskeriet i Ulfsund: I Februar 
:Maaned har her staaet nogle faa 
Gedderuser ude under Isen, 'men 
Fangsten i dem har været saure ringe. 
Derimod har Aalestangning givet lidt 
bedre Udbytte end i Januar. Dette 
Fiskeri drives jo med stor Iver, ikke 
alene af Fiskere, men ogsua af Ar
bejdm'e og Haandværkere i alle Fag, 
ja om det saa erGaardmændene, saa 
gaa de paa Aalestangeri, rigtignok 
med en Karl til Hjælp til at hugge 
Hullerne i Isen! og saa stor kan 
Tilstrømningen være, at man fristes 
til at tro, at der maa være en Mand 
til hver' A a!. I Tyskland betales der 
en Skat af 8 Mark paa hvert Aale
jærn; hvad om en lignende Skat blev 
indført herhjemme, det vilde sikkert 
afholde de mange Lejllghedsfiskere 
fra at komme ud og stange, og Pen
gene, der kom ind, kunde jo gaa til 
de lokale Foreninger og derved komme 
Fiskerne til Gode. 

15. Marts 189tl. C. H. 

Fra Isefjord en. Endelig ere vi da 
Isen kvit her i Fjorden, vel ligger 
hist og her mindre Isflager, men Sand
synlighed er der ikke for at disse 
ville lægge Hindringer enten for Fi
skeri eller Skibsfart. 

Da der endeltg skulde være Ende 
paa det, . gik det forholdsvis hurtigt, 
naar det tages i Befragtning, hvor 
kolossal Isen var. For fjorten Dage 
siden var der ingen Udsigt til saa 
hurtigt at faa aabent Vand. Enkelte 
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Dages Solskin hai· skørnet Isen og 
den stadige n·stlige Kuling har ud
ført Resten af Tilintetgørdsesarbejdet. 

Allerede den 2. Marts be!tyndte 
I 'len at skyde sammen, og efter den 
Tid har her hersket Liv og Røre 

•. paa Ha VIle- og Fi skel)ladsen. Baa den e 
skulde eft~rses og Garnene tjæres og , 
pa:f anden Vis istandsættes, og alt 
skulde g:1a rask fra Haanden, nu da 
der var Udsigt til snarligt aabent 
Vand. 

Den 14. Marts var her "ed Holbæk 
aabent Vand fra Skibsbroen og vester 
efter til Enden af Fjordefl, og alle
rede om Eftermiddagen udsattps de 
første Bundgarn, ligesom her samme 
Dag forsøgtes med Næringer. N u 
staar ude vel en halv Snes Bundgarn, 
men det ustadige. stormfulde Vejr har 

! hæmmet Arbejdet betydelig. 
De første Dages Fiskeri har været 

meget tarveligt, baade lidt og af 
mindre god Kvalitet, men her er 
Efterspørgsel og Prisen desaarsag god. 

For Aalestangning fra Baad har 
Vejret i de forløbn~ Dage,"'inden vi 
fik aabentVand, ogsaa lagt Hindringer 
i Vejen; det synes ellers, som om 
dette Fiskeri kan give go_dt Udbytte, 
naar kun det' begunstiges af 'Vejr
forholdene, 

17. Marts 1893. o. 
Frederikshavn, den 20. Marts 1893. 

. I Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge var Vejret endnu stormfuldt; 
længere hen i Ugen bedredes a.et 
noget, og ca. 25 Kuttere gik da ud 
for at paabegynde Fiskeriet; de fleste 
fiskede paa Herth'as Flak, og der 
viste det sig at være rigeligt med 
Fisk, men der indtraf atter hurtigt 
uroligt Vejr, saa Udbyttet var for 
de fleste Kuttere& Vedkommende kun 
ringe, en Del havde op til 70 Snese 



Rødspætter pr. Kutter, Fisk vejende 
ca. 16 Pd. Snesen, men af temmelig 
mager Kvalitet, de opnaaede en Pris 

. " af fra 2 Kr. til 2 Kr. 75 Øre pr. 
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Snes. Paa Skagens Nordstrand har 
Fiskedet været ret godt, og Rød
spætter derfra have været bedre og 
tykkere end Kattegatsfisken, s'olgt 
paa Stranden til omtrent samme Pri
ser som ovennævnte. I Gaar (Søn
dag) tegnede Vejret til at blive smukt; 
og en Del Kuttere benyttede da ogsaa 
Lejligheden og tog ud strax OIII Mor
genen,' og det synes, som, om de have 
havt Held med dem; 4 Kuttere ere 
allerede indkomne i Dag med fuld -
Last, de havde tilsammen ca. 1200 
Snese, fiskede Nord for Hanstbolmene, 
ganske vist kun smaa Fisk, vejende 
8--9 Pd. Snesen,· men de upnaaede 
dog en Pris af l Kr.' pr. Snes. I 

Begyndelsen af Ugen iudkom Damp
skibet' "Kolibri" fra Smøgen med 
400000 Pd. ferske Sild til det her
værende "Sildekompagni" ; Silden af
sattes saa godt som udelukkende til 
Provinsen til en Pris af 61/ 2 Kr. pr. 
Kasse iL 200 Pd. ab her. I Dag 
indkom Dæksbaad "Anna" med godt 
100 'rdr., hvorfor der blev betalt ca. 
7 Kr. Tønden. Pr. Dampskibet "Ny
land" et der tilført ca. 3000 Stkr. 
levende Hummer, Prisen er fol' Tiden 
l Kr. ~5 Øre pr. Pd. Skagboerne 
og Bangsbostranderne ere nu i fuld . 
Gang med .at tilrigge og istandgøre 
deres Kuttere, som i Vinter have 
ligget over her i Havnen, saa om 
ikke lang Tid vil vor Fiskerflaade 
atter være fuldtallig til Stede paa 
de forskellige Fangstpladser. Kl. 

Bekendtgørelser. 

Kullerkurve, berg.fo~ 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

VILH. HOLSTS 
Pilapiantage og Kurvefabrik. 

Ellely ved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin,. 

78, Neuer Wall, HambuJ'8, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
.pond!!nee. Prima ~ Referencer. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sehmedallle I Aalborg 1888 0ll 

I Ko ben linn 18SS 
anbefaler sit U d ... lg af aJle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Btaal, .Tæ:r:u 
som Messing, samt Pilke i Tin "Il' 
Bly. ·Forsend.s mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StraI)dstræde 4\. 

KØbenhavn K.-

Altona Fiskeauction. ~<». 
~~bD 
<il e:S .,...., o ;::i 

,.!III ... Q) 

ID Q.:'::;> 
:::l - Il) 

o (t;" !">;j S ... o 
llQ 0"'" 

I!Ø <I> æ 
Johaun Cohrs (beediget A.uctionator). g ~ i. 

,:>.. ...... 
-q f i:Q Telegram-A.dresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. li> ~ a~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning afU&,eb~ade. Pieeer, Værker \)g Tids

skrltter,Cirkulalrer, merkantile Tryksager og LeJlIgheds~ 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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~"""",.' ... ,'~,.' .. , .. , .... ,'''''''''''''''''''''''''''-''', .. , .. " .. , .. , .... " .... " ........ " .... , .. ~, ...... ,-"",, ........ -
:Københavns Mekaniske 

Næt og Garn-Fabrik 
M. L. Utzon, . 

anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 
af Bomuld og Hampgarn. 

'Kjøbenhavn V. Vesterbrogade '70. 

Meka:n..isk Fabrik 
af Næt, Hættede I.inel· og Tavset" m. m. 

Efter Anskl>flelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der lt'verer regel. 
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi j 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. 

Fiskenætfabrikk,en "Danmar k", 
Grønnetiave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætf'abrik i Da.n:m.a.rk øo:m. drive. ved Da.Dlpkra.f'I;) 

leverer efter Bestilling eller fm Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, 'Ftejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle a,ndre 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 Kvaliteter. 

'Kandtende' gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Sejl -og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uTdssejldug, direkte ind· 
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og HampseJldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. . 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. HalmøB. 
Telefon 129. 

liodig61'6t af cand. ma.g. H. PQil,elt. - 'Trykt hos Frante Cnnsttrtu.' .IøDenha'f!n. 



Nr. 13. 30. Marts. 1893. 

Jl.4:e(lJ..e:I:D..sbl.a.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. 

, . 
Indhold: Om levende .og døde Østersbanker i 

danske Farvande. - Om Opdrætning af Saltvands
fisk. ~ 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 Svanholmsve,i 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og 8øndag 11-2. 

Med dette Nr. af Medlemsbladet 
føJger som Tillæg "Dansk Fiskeri
forening"s' Aarsberetnipg for 1892. 

Om levende og døde østers
banker i danske Farvande. 

Af Dr. phil. C. G. Joh. Petersen. 

Som bekendt findes der 'levende 
østers i Banker hos- os i Limfjordens 
vestlige Del, i Aalbækbugteu, i ringe 
Grad ved Anholt paa dybt Vand, 
men ellers ingen Steder indenfor 
Skagen; - enkelte spredte østers 
kunne derimod findes endnu længere 
mod Syd helt ned mod Nordfyn ; men 
det sker ikke hvert Aar og de danne 
ingen Banker der. 

Ligesaa bekendt som dette er, 

ligesaa bekendt er' ,det ogsaa for 
vore Fiskere, at uddøde Østersbanker 
findes i Issefjorden, Odensefjorden, 
flere Steder i Fjordene ved Jyllands 
Øst1yst og helt ned i Store- og 
Lille-Bælt. Disse uddøde Banker 
kan man ofte se ved Gravning i 
Sandet ved Kysterne, men allerbedst' 
hvor de gamle Fjorde ere blevne ud
t(Jrrede. Disse Banker have ofte 
været meget righoldige (indtil 6 Alen 
i Tykkelse), og man kan'kun beklage, 
at de ere og blive døde. 

Hvad kan nu Grunden være til, 
at østersen ikke mere lever inde i 
vorl;! Smaavande; østersen, hvis Yngel 
jo som lille sværmer om i Vandet 
og driver med Strømmen, og som 
derfor let maatte ,kunne- komme ind 
i vore Farvande - og som jo ogsaa 
af og til' gør det. - Man kan ikke tro, 
at det mangler paa Udsæd af Yngel 
- saa_meget mere som jo en Mængde 
Forsøg ere gjorte saavel fra dansk 
som fra tysk Side med' at udsætte 
østers i disse Farvande. Disse For
søg mislykkedes alle totalt. østerserne 
kunde nok leve nogen Tid, men saa 
døde de og forplantede sig ikke. 
Nej, der maa være en direkte Grund 



til, at østersen ikke mere kan t,'ives 
her. 

Dette har man nødig villet erkende, 
og man har i ældre Tid paastaaet, 
at det er Mennesket, der har øde
lagt Østersbankerne her, og at Men
nesket deffor skulde oprette Skaden 
igen. J eg tror at kunne give afdøde 
Etatsraad Eschricht den største Del 
af Ansvaret for de skæbnesvangre 
Følger af denne Mening, ~ nemlig 
Ansvaret for de bortkastede Penge 
til saadanne Forsøg. Han ndsendtes 
af Staten i 1860 for at undersøge 
østersanlægene i Europa, særlig i 
Frankrig og ved Vesterhavet, og i 
hans Beretning om denne Rejses 
Resultater er det, han udtaler, at 
østers ynde at leve i en passende 
BlandinrJ af Salt- og Fe1'skvand, 
l Eks. i Themsens Munding og andre 
Steder, og derfor maa de ogsaa 
kunne leve i østersøen. Han anbe
faler at gøre Forsøg hermed. -
Etat>ll'aa,d Eschricht har ikke gjort 
en eneste Saltllllluling eller omtaler 
i alt Fald ingen i sin Beretning; 
det er først senere, vi have faaet 
Oplysning om den BlaI\ding, østersen 
ynder i ThpDlsen. Denne Oplysning 
stammer fra Professor K. Møbius, 
der har været særlig interesseret i 
Forsøgene med Udsætning af østers 
i Lille-Bælt; han angiver nemlig, 

, at østersen i Themsmundingen lever 
i Vand, der holder 3n-3'2 pOt. 
Salt, og at oVPl'hovedet, hvol' den ev-

. ropæilSke ØsterlS h'ver i Banker, tier 
er Saltholdigheden altid efter danske 
Forhold n~eget stor; nemlig langt 
oyer 2 pOt. og i Reglen 3 pCt. eller 
noget derover. 

Ja, men1 behøve vi strengt taget 
ikke at vide for at forstaa, hvorfor 
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østersen ikke mere vil leve i vore 
Smaafjorde undtagen den vestlige 
Limfjord ; thi i ingen af disse andre 
Smaafjorde er Saltholdigheden saa 
stor, i Rrglen endog langt mindre. 
IIssefJorden ,er Vandet f. Ex. snaet 
lidt under og snart lidt over 2 pOt., 
og dette er en af de salteste Fjorde; 
men i Limfjorden er Saltholdigheden, 
hvor Øst~'1'8en lever l Banket', mindst 
2,{, pOt. og ofte over 3 pOt., hvilket 
jeg ved Saltmaalinger fra Kontrol
damperen (Kontrollør Bloch) har 
overbevist mig om; og paa de Steder 
1: Limfjorden, hV01' østers ikke leve, 
j: Ex. i Skive Fjord og ved Nibe, 
dm' er Saltholdigheden mindre. 

J eg skulde tro, dette var nok til 
at bevise, at østersen i vore Fjorde 
søger dem med størst Saltholdighed ; 
jeg sl,al kun tilføje, at paa alle de 
Steder, hvor Banker findes udenfor 
Fjordene, der er Saltholdigheden og
saa stor, omkring e'ner over 3 pOt. 

N aar man nu tillige ved, at den 
Gang Lim1Jorden ikke havde saa 
stor en Saltpoldighed· SOll1 nu, nem
lig før 1825, da den var lukket mod 
Vest, lerede der ingen østers i den, 
men at de indfandt sig nogle Aar 
efter (hvor mange kan ikke opgives), 
at Aggerkanalen var brudt igennem, 
saa forekommer det mig, at dette 
er endnu et Bevis for, at en stor 
Saltholdighed er nødvendig for 
østersen. 

Vi kOlnmf' nu tilbage til det 
Spørgsmaal: h\'Orfor vil østersen ikke 
leve· i \'Ore andre Smaafjorde? 

Det er allerede besraret derhen, 
at t1isseikke have saa stor en Salt
huldigbetl, som østersen kræver j de 
have nemlig (Reglen under 2 pOt. 
Men har da Sa7th07d1:gheden ~'æ1'et 



større i gamle Dage, da de førom
talte Østersbanker levede i dl:sse 

. Smaafjorde ? 
Herpaa kan man selvfølgelig ikke 

svare med bestemte Saltmaalingel'; 
thi disse Østersbanker ere saa gamle 
som Stenalderen, da Mennesket kun 
kendte Flinteredskaber hos os her i 
Norden; men i disse gamle østers
banker findes foruden de døde østers 
adskillige and,'e Arter af Muslinge
skaller, der ikke mere leve' ved vore 
Kyster, men ligesom østersen have 
tntkket sig længere ~td mod det aabne 
Hav, til de Kyster, der beskylles af 
Golfstrømmen, f. Eks, ved Bergen i 
Norge, Skotland og England, og leve 
der i Forening med østersen den 
Dag idag. Der kan næppe gives, 
og der er mig bekendt heller ikke 
givet nogen anden, Forklaring paa 
denne Sag, end at Vandet indenfor 
Skagen maa være anderledes i Nu
tiden, end det var den Gang, østersen 
levede her, og at det blandt andet 
maa have været adskilligt salt
holdigere, end det nu er. Hvor
dan en saadan Forandring har kunnet 
indtræde, skal jeg ikke indlade mig 
nærmere paa at forklare; men der 
,er Folk nok, der ønske at gøre det. 

Skulde der virkelig endnu være 
dem, der tro, at vor almindelige 
østers trods alt alligevel kan leve i 
vore mindre Farvande, da' vil jeg 
herved fraraade all", andre at sætte 
Penge i saadanlleeventuelleJ;'ore
tagender, - noget, afdøde G. Winther 
forøvrigt allerede for fl((re siden 
ogsaa har gjort. 

103 

Om Opdrætning af 
Saltvandsfisk . 

Af P. Villumsen. 
(Slutning). 

Enkelte praktiske Forsøg med Ud
sætning og Opdrætning af Saltvands
fisk og Saltvandsdyr er dog foretaget 
her i Landet. Dansk Fiskeriforening 
har sun.ledes ladet Hummer udsætte i 
Isefjorden og Aaleyngel, taget ved 
Søkysten, er udsat j Gurresøen. 
Fiskeriforeningen i Thisted har ladf't 
Rødspætteyngel udsætte i den vest
lige Del af Limfjorden,men disse 
Forsøg ere alle af en sau ny Datum, 
at man endnu ikke har Resultaterne 
liggende for sig, 

Desmere glædeligt er' det, at et 
Forsøg, der noget ligner det, der er 
gjort af Foreningen i Thisted, men 
som ikke tidligere er kommet til 
Offentlighedens Kundskab, har bragt 
et Resultat, og, efter alt, hvad man 
kan skønne, et {Jodt Resultat. Det 
er for at give Oplysning herom, at 
denne Artikel fremkomm<3l', mulig 
kan den hjælpe til, at Forsøgene 
fortsættes. 

I den nordlige Del af Isefjorden 
fandtes tidligere en Dnl Rødspætter, 
ikke store, men vel nærede, smukke 
Fisk, alle uden TI ndtagelse af den 
Stamme, der udmærker sig ved 
Kroppens afiundede Form, ved OV8r
sidpns meget mørke J;'arve samt ved 
at have mange smaa, lllnn stærkt 
røde Pletter - ærede sagkyndige 
vil kende disse Mærker. Men san. 
blev disse Fisk efterhaanden sjæld
nere og i Slutningen af Firserne var 
de saa helt forsvundne, at der aldrig 
fangedes et eneste Eksemplar mere. 

Saa var der kommen' en K vase 
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hjem til Lynæs Havn fra Anholt 
det var den 15de Januar 1889 
den havde med sig endel levende 
Rødspætter, store rogn- og mælk
fyldte Fisk, det var en slet Handels
vare, næstl'ln ikke til at sælge, selv 
til lave Priser. Saa var der i Lynæs 
5 . Mand: Kromand Niels Hansen, 
Havnefoged Hans Olsen, Fiskerne 
Niels Olsen og Rasmus Nielsen samt 
Postfører Jens Sørerisen, de fandt 
paa at købe disse Rødspætter i 
Fællesskab og udsætte dem i Fjorden, 
for at de mulig kunde yngle der. 
Den 22de Januar indkom 2 Kvaser 
med ynglefærdige Rødspætter og den 
Iste Februar endnu en; ogsaa disse 
Fisk købtes og udsattes, dels paa 
Frederiksværks Bredning og dels i 
Alholmsbugwn. Efter at de første 
Fisk vare udsatte, kom der Tilbud 
fr'a de øvrige Fiskere om Pengebi
drag, og der blev saa foretaget en 
Indsamling over hele Egnen. Denne 
Illdsamling hæmmedes noget ved, at 
Politiet i Frederiksværk forbød den, 
det sagdes,' at der ikke' i Forvejen 
var indhentet Tilladelse til den, men 
den indbragte dog noget som 250 
Kroner. 

I December samme Aar og Januar 
1890 købtes for Resten af disse 
Penge igen en -Del ynglefærdige 
Rødspætter, der udsattes j Fjorden 
ligesom de forrige. Pri::,en havde 
varieret fra 1 Krone til 50 Øre pr. 
Snes, og der var i Alt udsat 395 
Snese, men alle disse Fisk vare af 
det andet Slags Rødspætter, vi have 
i yore Vande, dem, der have en mere 
langstrakt, fortil mere spids Krop, 
Rygfarven er lYSere end paa de for
rige, Pletterne ere faa men store og 
næsten gule eller rustfarvede. 

I den første Tid efter at denne 

Fiskeudsætning havde fundet St~d, 

vare Fiskerne naturligvis spændte pa.a 
Resultatet. Men da saa 'Tiden gik, 
og der slet ikke blev set nogen Yngel, 
ligesom der kun nu og da fangedes 
en enkelt af "de gamle"de vare 
jo let kendelige' paa Størrelse og 
Form, Farve og Tegning - saa be
begyndte man at tvivle om et heldigt 
Udfald. 'Fra flere Sider beskyldtes 
Aalevoddene for at have skrabet 
Rogn og Yngel op - man vidste 
måaske ikke, at Rødspættens Rogn 
flyder oppe i Vandet, og at Rød
spætteynglen sjældent opholder sig 
paa den Bund, hvor Drivvoddene 
færdes - og tilsidst gik Sa,gen 
næsten helt i Glemme. 

I?a, pludselig, nu i forrige Aar, 
da Garnsætteriet efter Sletter 
Isinger begyndte inde i Fjorden, 
viste der sig unge Rødspætter i 
Slettegarnene. Aldeles naturligt: 
Fiskene har ikke før været' store nok 
til at løbe fast i Garnene. Det var 

. ikke' enkeltvis, at Rødspætterne fore
kom, der kunde undertiden være 
15-20 af dem i et Garn, ja en 
enkelt Gang var der 21/ 2 Snes i 2 
Garn og som et temmeligt ufejlbar
ligt Bevis for, at disse Fisk netop , 
vare Ungerne af de udsatte Anholts
rødspætter, tjener den Omstændighed, 
at alle de fangede Smaansk deres 
Længde angives at være 6-7 Tm. -
netop var af samme Slags som For· 
ældrene, med store, vidt adskilte, gule 
Pletter. 

Forsaavidt syntes Forsøget altsM 
at være lykkedes, og dette er jo ikke 
alene interessant, men vil ogsaa kunne 
faa Betydning som Støtt~punkt for 
Foretagender . af samme Art paa 
andre Steder. Men der trænges til 
fortsatte Forsøg, der er meget, som 



der endnu burde skaffes Oplysning 
om, og som slige Forsøg kunde vise 
Vejen til. Den loeale Fiskerforening 
vil rimeligvis paatage sig Arbejdet 
ved Forsøgene,· der ·i saa Fald ikke 
ville blive synderlig kostbare, men 
man kan ikke vente !;lller forlange, 
at Foreningen, hvis Kasse har ondt 
ved at udrede det nødvendige, ogsaa 
skal betale de udsatte Fisk, ligesom 
forrige Gang. Dette vilde for Sagens 
egen Skyld ikke engang være heldigt, 
da deri saa Fald næppe vil komme 
meget frem, som kan tjene til Op
lysning for andte; bedst var det 
unægteligt, om der kunde ,faas en 
Sum Penge til at indkøbe Fisk for 
og til Afholdelse af andre nødvendige 
Udgifter, at derpaa Fiskerforeningen 
fik Sagen i Hænde, men at denne 
kom under et yist Tilsyn af enten 
biologisk Station, dansk Fiskei·jfor
ening eller en allllen Myndighed, der 
havde at sørge for Sagens ordentlige 
Udførelse og senere udførlig Med
delelse om alt, hvad der angik den. 

Mindre Meddelelser. 

En større ny tysk Fiskekutter, 
"Matador", bygget i Wewelsfleth ved 
Elben, forsynet med en 2bladet 
Hjælpeskrue, der i Forbindelse med 
Skibets Spil drives af en PetroleJims
motor, har henligget i Esbjærg Havn 
fra 1ste Marts under Fogedforbud 
mod at afsejle formedelst et Krav, 
det derværende Lodseri, der i Slut
ningen af Isperioden bjergede Far
tøjet fra en meget farlig Situation 
i Is og ved Grundstødning, havde 
paa Fartøjet, og som vedkommende 
R;heder eller Assurandør nægtede at 
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honorere til den Størrelse (6000 Kr.), 
Lodseriet forlangte; imidlertid blev 
dette Beløb den 2ude ds. deponeret 
i en derrærende Bank for at Skibet 
kunde slippe bort. Retten skal' nu 
afgøre Spørgsmaalet om Bjergelønnen. 

Fiskeripolitiskibet, Kanonbaaden 
"Grønsund ", Kapt. Sehultz, der vare
tager Fiskeriinspektionen i Aar i 
Nordsøen og Skagerak, ankom til Es
bjærg Mandagen den 20de ds. 

Fiskeriberetninger. 

Sallsrup, den 19de Marts 1893. 
Endelig blev vi da saa vidt færdig 
med Isen, 'saa Bundgarnsfiskeriet kan 
tage sin Begyndelse. De første 
BUlldgarn bleve udsatte den 14de 
Marts, men Arbejdet er hindret af 
Storm i de sidste Dage, saa her 
endnu kun er udsat 4 a 5 Garn. 
Her er endnu ikke fisket nogen Sild 
af Betydning, vistnok højst 14 a 15 
Ol i en Røgtning; Silden lader i 
Aar til at blive af god Kvalitet. 
Dog er det snart et Held at faa en 
god Bundgarnsplads her; saa snart 
Isen var i Drift, toges de bedste 
Pladser op ved at anbringe en Pæl, 
og det gælder da om at komme ud, 
for Ishindringer er her jo flere 
Steder. Men det maa man jo finde 
sig i. Her synes at være Utilfreds-. 
hed over, at Fiskerifogeden hat faaet 
Tilladelse til at fiske. Saa meget 
er da sikkert, at siden vi fik Ved
tægter og Fiskerifoged, gaar det ikke 
mere saa godt med Forholdet mellem 
Fiskerne som tidligere. 

. Aalestangning har ikke givet noget 
U dbytte i den sidste Tid, saa de 
fleste Aalestangere have taget anden 



Beskæftigelse. Rusefiskeriet . har og-i 
saa været uden Udbytte det sidste 
Par Maaneder, og det ser ud til, at 
Fiskebestanden har lidt særlig ~eget 
her' af den lange Isvinter; Vandet er 
endnu tykt og har en ildp Lugt. 
Gedder, Aborrer og Aal har vistnok 
lidt mest af Vinteren. DpI' er alle
rede set ikke faa af disse Fisk drive 
om i forraadnet Tilstand. Hvad 
nytter vel saa Fredningen til? 

A. C. N. 

Fra Halsnæs skrives til os: Efter 
den strenge Vinter, i hvilken Fiskerne 
ikke har kunnet drive nogensomhelst 
Fiskeri, lykkedes det endelig at faa 
Baa,dene ud af I~ynæs Havn for ml. 

14 Dage siden. De sejlede til deres 
almindelige Fiskephds paa denne 
Aarstid, nemlig Anholt, for at for
søge om Tungerne vilde gøre godt, 
men Udbyttet blev kun ringe. De 
hjemkom kun med c. 50 Pd. Tunger 
til Baads og saa godt som ingen 
Rødspætter. Siden Fiskeriets Be
gyndelse den 10. d. M. er iaIt ind
kommen c. 2000 Pd. Tunger, c. 20 
Pd. Pighvar, c. 200 Pd. Slethvar og 
c. 1000 Pd. Kuller - af Rødspætter 
kun c. 100 Snese. N aar det nu be
tænkes, at der i dette Fiskeri del
tager c. 25 Baade med en Besæt
ning af hver 5 Mand, saa vil det kunne 
forstaas,· hvor ringe en Dagløn hver 
Fisker har; dog venter jo Fiskerne 
paa et' bedre Fiskeri. n. 

Lemvig, den 23. Marts 1893. Nu 
er Isen dreven bort saa meget, at 
man har kunnet paabegynde Fjord
fiskeriet efter den saare lange Af
brydelse. Det maa dog desværre 
betragtes som konstateret, atFiskernes 
Frygt for, at Bestanden under den 
lange Frost har taget Skade i høj 
Grad, er begrundet. Hvor man har 
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trukket Vod, bestaar Fangsten saa 
godt som kun af døde Torsk, og 
Ødelæggelsen synes at være saa stor, 
at selv de ældste Fiskere ikke have 
kendt Magen. Da Fjordens Torske
bestand i de senere Aar har været 
paa Retour, . befrygtes Forholdet nu 
at ville have nwget alvorlige Følger. 

P. 

Esbjerg, den 26de Marts 1893. 
Rødspættptiskpriet Illed Snurrevod og 
Trawl pr· nu paabegyndt herfra af 
en halv Snps Kuttere og giver et 
meget lønnende Udbytte, idet del' i 
Løbet af de 3 sidste. Dage er ind
bragt hertil c. 50,000 Pd. Rødspætter 
af god Kvalitet. En enkelt Kutter 
indbragte Em Fangst paa c. 8000 Pd., 
del' var taget lige fra Voddet uden 
at sorteres, da der ingpn Under
maalsfisk fandtes i Fangsten; nogle 
andre Kuttere, der havde fisket 
nærmere IÆ.nd, havde derimod er
holdt mindre Fisk. Prisen er for 
Tiden 61/ 2 Øre pr. ,Pund. Igaar af
gik lDed Dampskibet "Expres" til 
England af de bel' til indbragte· 
Fangster c. 32,000 Pd. Resten af 
Fangsterne pakkes paa Is for først 
at afsendes efter Helligdagene til 
England. Forholdet med Hensyn 
til Fiskemængden her i Bugten synes 
forøvrigt at være ligesom foregaaende 
Aar, nemlig at mindre Rødspætter 
i store Mængder holde sig nærmere 
Land, medens de større Rødspætter 
i mindre Bestand fiskes paa dybt 
Vand. 

Flere større Fiskekuttere fra Lem
vig, Thisted etc. siges at være under
vejs herom, og man venter her inden 
kort Tids Forløb at have et meget 
omfattende R0dspættefiskeri i Gang. 

Kullerfiskeriet er derimod endnu' 
ikke forsøgt, men en Del Kuttere 



herfra ere i Færd med at klargøre 
til dette Fiskeri. L.-M. 

Frederikshavn, den 27de Marts 
1893. Et sa.a heldigt Vejrlig for 
Fiskeriet, som vi have havt i den 
sidst forløbne Uge, have vi ikke 
kendt her oppe paa lange Tider og 
heldigvis giver Fiskeriet netop i denne 
Tid rigeligt Udbytte, saa Fiskerne 
faa fuldt Vederlag for deres An
strengelser; de fleste ligge ikke 
længere i Havnen end netop den 
Tid, det tager for at tømme Dam
men, det gælder om at smede, medens 
J ærnet er varmt. Det almindelige 
har da ogsaa været, at hver Kutter 
har opfisket fra 300-500 Snese 
Fisk i den sidste Uge, et ganske 
smukt Resultat. I Begyndelsen af 
U gen fiskede de fleste Kuttere nord
ost for Hirtsholmene, men Rød
spætterne derfra vare kun smau, fra 
10~ 11 Pd. Snesen, hetalte med fra 
75 Øre til 110 Øre pr. Pd., senere 
fiskede de saa meget paa Herthas 
Flak sydost for Skagen; Rødspætter 
derfra have vejet 12-16 Pd. Snesen. 
6":-'7 Kvaser have der faaet Last i 
Ugens L('jb og ere afgaaede til 
Kjøbenhavn med Lasten. Paa selve 
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Fangstpladsen er der betalt fra 125 
Øre til 2 Kr. pr. Snes, her i Hav
nEm fra 150 Øre til i?50 Øre pr. 
Snes, de højero Priser betalte i 
Ugens Begyndelse, senere dalede 
P.Iisen meget paa GrUNd af den 
store 1'ilførsel. Enkelte Kuttere 
have drevet Tungefiskeri omkring 
Trindelens Fyrskib og haft et ret 
godt Udbytte, der er. vel indbragt 
c. 2000 Pd. Tunger i Ugens Løb, 
Prisen har været fra 75 til 85 Øre 
pr. Pd. Samme Sted fra er der og
saa indkommet enkeltePartier afIssin, 
betalt med fra 8 til 10 Øt'e pr. Pd., 
Slethvar med fra 10 til 12 Øre pr. 
Pd. samt en Del mindre smaa Pig
hvar, betalte llled fra 16 tH 20 Øre 
pr. Pd. Ikke faa Kuttere have haft 
rigeligt af Torsk, afsatte her til 
Priser fra 6 til 8 Øre pr. Pd. Pr. 
Dampskibet "Nyland" er der fra 
Ohristianssand tilført c. 2500 levende 
Hummer. Prisen er nogenlunde sta
bil, fra 120 til 125 Øre pr. Pd. 

I sidsteb-rtikel er der en noget 
meningsforstyrrende Trykfejl, idet der 
er trykt Hansthol'mene Stedet for 
Hirtsholmene. KJ. 

Bekendtgørelser. 

K.oller.kurve. berg~ for 
100 Pd. }'isk med Is il 
70 Kr. pr. 100' Stkr., 
haves atter paa Lager. 

VILH. HOLSTS 
Pilepiantage og Kurvefabrik. 

Ellelyved Kolind St. 

Dansk Kommissionshus 
for 

."isk og HUDlUler. 
Ludwig Griin, 

78, huer Wall, Hambul'8. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre· 
spondance. Prima Referencer. 

fiskekroge -Fabriken 
.,.. 8.ll'llledalUe t A .1 bo r g 1l!8S '« 

t K.beabun 1888 
anbefaler Bit Udsalg af .. ne Sorter 
Fiskekroge, sat\ vel i Staal, ~Tærll 
som :?\lcssing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forøend.s mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strands træde 41. 

KØbenhavn K. 

Altona Fiskea uction.' g1D!oJ;l 
'" ... o 
~ g- ~ 

JolIallD eOlIl'S (beediget Auctionator). g ~ i 
p,. ... ... 

Dansk Correapondance. ~ i a~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altopa. 
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.Xø benha, VllS Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fis~eredska ber 

af Bomuld og Hampgarn~ 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Mekan iek. Fabrik 
af Næt, 8(ettede JAiller O&, Tavser m. m. 

Efter Anskl.,ftel~en af nyeste mekaniske NætmasIiner af Systemer, der leverer reg~l. 
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi iStand til at tilbyde det bedste 
.Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Næt~ne. FortriJilig~te 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik: og SptD.deri. 
GI. Strand 50. København K. . 

Fiskenætfabrikken "Danmark", 
Grønnettave, Helsingør, Stengade 15, 

(en8llte Nædhbrik i Dan:mark 110m drive. ved. Damp~) 

ltwerer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med den:yeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aall,ru8ef, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og. 
Garn fra 10 0/0 til 20 °/0 nnder sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter . 

. Handlende gives Rabat. F ør ~8pørgsler besvares strak8~ 

Sejl og Udsalg åf Sejldug. c • 

Prima n,m@rikansk Bam
uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes ln,ngt undel' 
gaugbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i n,lle Kvaliteter. 

NlIkjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveresvlr
keligt billige. 

Undersøg sølv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

" 
F, N .. Halines. 

"-

Telefon 129. 



Nr. 14. 6.April~ t893. 

::M:ed.l.e=sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz CllrisUreu, Tordenskjoldsgade 27; København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/3 Sides .Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiokeriberetningen for 1891-92. -
:Mindre Meddelelser. - Fiakeriberetninger. Be-
kendtgøreloer. 

"D.ansk 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. 

ModelsamliQgen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G.,' er aaben LØl'dag og SØndag 11-2. 

Medlemsbladet. 
Dersom nogen af de ærede Med

lemmer skulde være villige til mod 
Betaling at afstaa lste Kvartal 1892 
af "Dansk Fiskeriforenings Medlems
blad", bedes dette godhedsfuldt med
delt Redaktionen. 

Den 17. danske Landmandsforsam
ling i Randers. (Telegr. til ,;Ritz. 
13u.r. ") Randers, 4. April KI. 5,6. 
Præsidiet og den forberedende Ko
lpite for Landmandsforsamlingen . i 
Randers har i Eftermiddags afholdt 
et Møde, paa hvilket det vedtoges 
at udsætte Landmandsforsamlingen 
til Slutningen af J.uni 1894. 

Den aarlige Generalforsam:ling 
"afholdes i Koncertpalæet, Bredgade 

28, Lørdag den 15. April Kl. 91
/ 2 

. ~ . følgende Dagsorden: 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892. 
4. Virksomhedsplanen for 1893 fore

lægges. 
5. Valg af to Revisorer. 
6. :Valg af fil;'e Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de eft~r Tur fr.atræ
dende: Fiskehandler Th. Brønnum, 
Etatsraad Fr'itsche, Gros~erer Chr. 
H. Munck og Grosserer Vilh. 
Petersen. 

7. Islandsfiskeriernes Udvikling og 
Fremtid ved Hr.,Fiskehandler Th. 
Brønnum. P. B. V. 

Moltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovelies § 11 el' paa 
Foreningens Kontor, Storm gade 2 B, 
Stuen (Kontortid 9-11) i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen frem
lagt "Dansk Fiskeriforening"s revi
derede Regnskab for 1892.' 

. P. B. V. 
Meltke-BreUlnhed • 
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Fiskeriberetningen for 1891-92. 
(Fortsættelse.) 

Af Konsulatberetninger til Uden
rigsministeriet finde vi Anledning til 
at meddele følgende fra den danske 
Konsul i Ostende. Konsulen skriver: 

"Jeg har herved den Ære at ind
sende en Rapport angaaende de Er
faringer, som nylig ere gjorte i Bel
gien om en ny Fremgangsmaade til 
midlertidig Opbevaring af Kød, Fisk, 
Æg ete. i frisk Tilstand. 

Da flere evropæiske Lande ikke 
ere i Stand til at produeere tilstræk
keligt Kød til deres Forbrug, ere de 
nødte til at søge det udeu for deres 
Grænser, men hidtil er det ikke lyk
k~des at opdage en Maade til at be
vare dette vigtige Ernæringsrniddel. 
Et stort Antal Forsøg ere hidtil blevne 
forgæves anstillede, ajle de forsøgte 
Fl'elllgangsmaader indeholdt Vanske
ligheder, som umuliggjorde dem. 

Efter lange Studier er det endelig 
lykkedes en Kemiker, Hr. Barehelerie, 
at finde et Middel til at bevare Kød, 
Fisk, Æg etc. frisk samt vellugtende 
og velsmagende. 

Forsøget gjordes iN ærværelse af 
flere Notabiliteter saavel i den viden
skabelige som i Handels-Verdenen. 

Hr. Bareheleries Fremgangsmaade 
bestaar i den voldsomme Reagens i 
et lukket Kar imellem Saltsyre og 
et kulsUl't Alkali. Den er meget 
sillllwl og lordrel' ingen større In
stallu,tioll. 

Man -anuringer de organisk~ Stoffer, 
som lllali ønsker at opbevare, Kød, 
};'isk etc., i en Kurv af Metaltraade, 
som fuld~tændig passer ind i en Cy
linder af' J ærn, ider man forneden i 
Cylinderen lader staa et Rum tomt, 

som omtrent er 1/5 af hele Cylin
derens Størrelse. Cylinderen er for
synet med· et Laag, som tillukker 
Apparatet hermetisk ved Hjælp af 
en Møtrik. Det maa kunne mod
staa 4 a 5 Atmosfærers Tryk. Bun
den af Cylinderen er delt i 2- Rum. 
I den underste fylder man den nød
vendige Mængde tvekulsur Natron, 
i lien øverste kommer man Saltsyren. 

Ved at løfte paa en Klinke lader 
man Syren falde ned paa Natronen, 

- og der opstaar straks en kemisk For
bindelse, hvorved der fremkommer 
et stærkt Tryk i Cylinderen, som 
undersøges ved et Manometer. Dette 
Tryk kan stige til 3 Atmosfærer. De 
Iievnedsmidler, som skulle opbevares, 
lades i Berøring med Syren i 3 a 4 
Minuter, man ,aabner Aflednings
hanen, og man tager Kurven ud. 

En hvilken som helst Arbejder kan 
lære Frelllgangsmaaden efter 2 a 3 
:Forsøg. 

J\-fan iagttog, at Kødet og Fisken 
kom ud af Apparatet uden nogen 
tilsyneladende Forandring r Udseende. 
De vare stadig frisb og ufora~drede. 

De organiske Stoffer, som vare Gen
stand fol' Forsøget, blev'e sao. lagte 
i tillukkede og fot'sl'glede K urYe og 
afsendte til Amerika, hvorfra man 
straks ved deres Ankomst afsendte 
dem til Antwerpen, for at man der 
kunde erfare de praktiske Resultater. 

Det er klart, at hvis Resultatet 
svnrer til Opfinderens Forventning, 
vil man utvidsomt anvende denne 
J:;'relUgangsmaade til Opbevuringaf 
Fisk. Det vilde være let at anbringe 
et Apparat ombord i Fiskefartøjerne, 
og straks naar Fisken var taget ud 
af Garnet, kunde den blive under
kastet orennævnte Behandling. Man 
kunde derpaa ganske ligefrem pakke 
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Bruttofisketiet fra 1/4 til l/lO giver. . 
Fællesudgifter: Salt? Tønder, Lods, Damper o. s. v. 
Skibenes og Redskabernes Parter .• 
21/ 4 Part, som' Rhederiet fordeler blandt Skippere 

og Styrmænd . .. . 
Proviant . '. 
Til Fordeling blandt Mandskaberne 

Til Fordeling blandt Mandskaberne 
21/ 4 Part. . 

Som fordeles saaledes: 
2 Skippere. hver 656 Kr. 55 Øre for Turen eller 

ca. 1091/ 2 Kr. mdl.. 
1 Styrmand 504 Kr: 55 Øre for Turen eller ca. 84 

Kr. mdl.. 
7 Matroser hver 322 Kr. 70 Øre for Turen eller 

ca. 54 Kr. mdl. . 
l Letmatros 242 Kr. 05 Øre hvortil kommer en 

Gratiale 60 Kr. 67 Øre for udvist Flid ca. 50 
Kr. mdl. . 

1 Styrmand 322 Kr. 70 Øre 
1/4 Part hvorover Rhederiet disponerer. 

l Styrmand maatte Rhederiet ved Turens Begyndelse 
sikre en fast Hyre af 125 Kr. maanedlig . 

Denne Hyre er indkommet saaledes: 
Styrmandens egen Part 
1 Part, hvorover Rhederiet disponerer. 
Tilskud af Rhederiet . .. . 

Indtægt. I Udgift .. 
. 

Kr. ø. Kr. ø. 

16636.17 
5218.43 
4757.40 

1032. 13 
1836.44 
379). 77 

i 

16636.17 116636.17 
I 

3791. 77 
1032.13 ! 

4823.90 I 

, , 

1313. 10 

504.72 

2258.90 > 

302.72 

.1 
322.70 
121. 76 

4823.90 I 4823.90 

I 
, 

" 

I 750. " 
I 
I 

I 

I 
3l:12.70 l 
121. ~6 I 
305.54 I 

750. " 750. " 

N etto-Udbyttet af ovenstaaende for Skibenes og Redskabernes Parter 
opførte Sum bliver 2900 Kr. 37 Øre eller godt 10 o/Q af Skibenes Anskaf. 
f~lsessum som er ca. 28000 Kr. 
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den sammen i Kurve, hvad der er 
bedre end at udsætte den for fri 
Luft. Jeg maa tilføje, at Omkost-
ningerne ved et af disse Apparater 
ikke ere meget høje, lige saa lidt 
soIp. d~ nødvendige Kemikalier. 
Op~nderen har givet sit Apparat 

N avnet "Dupulsor". 
OIP)rostningerne ved dette Appand 

er 100 a 125 Frcs. til en Behold
ning p~a 200 Kilogram. De dertil 
anvendte Stoffer andrage en Udgift 
paa 3,50 Frcs. pr. 10Q Kilogram. 

Det første Forsøg har givet gode 
Resultater. 

Efter en Rejse paa 1 Maallt,d er 
Kødet kommet friskt og blodigt til
bage. Med Hensyn til Fisk er det 
allerede nu fastslaaet, at endogsaa 
d~n Vare, som foreløbig ikke var be
friet for Indvolde, kan holde sig i 
mindst 14 Dage, hvad der er læn
gere Tid end nødvendig for at iværk
sætt~ den længst mulige Transport, 
f. Eks. fra Ostende til det Indre. af 
Rusland. 

Man er i Gang med et nyt Forsøg 
i Ostende i Løbet af denne Maaned. 

Angaaende Fiskeriet under Island 
med danske Kuttere har Medlems
bladet i Fjor bragt saa fyldige Med
delelser, at vi ikke atter skulle gøre 
det til Genstand for Drøftelse her. 

Derimod tillade vi os at aftrykke 
Regnskahs-Overi:ligten for Kutterne 
"Maagen" og "Ternen", som er med
delt til Fiskeriberetningen af Rhe
deren ,Hr. Fiskehandler Ths. Brømmm 

Frederikshavn (se pag. 111). 
(Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeriforeningen for Thisted og 
Omegn, der stiftedes den 1. 4.pril f. A., 
har, skrives der til Berl. Tid. den 
17. Marts, i sit første Aar udfoldet 
en særdeles heldbringende Virksom
hed, idet den ikke alene selv har 
udsat 6600 Rødspætter i Thisted 
Bredning, men tillige fOrIlfaaet Re
geringen til at udsætte et langt større 
Antal af 6-7 Tommers Størrelse, 
der i Efteraaret viste sig at have 
udviklet sig saa godt, at der af disse 

_ har kunnet falbydes en udmærket god 
Handelsvare. Endnu større Betyd
ning har det dog sikkert, at Fiskerne 
nu som Regel igen udkaste al Under
maalsfisk i Stedet for som forhen at 
benytte denne som Gødning og der
ved ødelægge Yngelen. Indenrigs
ministeriet har ogsaa anerkendt For
eningens dygtige Ledelse ved for 
Aaret 1893 at tilstaa den et Biprag 
paa, 400 Kr. til fortsat Udsættelse 
i Bredningen af Rødspætter, for hvil: 
ken Sum der menes at kunne ud
sættes 30000 Stykker, da man har 
kunnet erhverve Smaafisk til U dsæt
telse for omtrent 21/ 5 0re pr. Stk., 
som efter et halvt Aars Forløb har 
opnaaet en Størrelse, der betinger 
en Pris af ca. 20 0re, et i Sandhed 
fordelagtigt Foretagende. Fra By
raadet, Amtsraadet, Thisted Bank og 
Sparekasse~ nar Foreningen faaet i 
Bidrag 50 Kr. fra hver, ligesQm 
Generalkonsul Pontoppidan i Ham
-burg, der som bekendt stammer fra 
Thy, uopfordret har sendt den en 
Gave paa 100 Kr; Det smukke Re-' 

. sultat, som det forløbne Aars Virk
somhed har bragt, skylqes for en stor 
Del den ihærdige Bestyrelse, for hvil-
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ken. Agent, Byraadsmedlem A. Tachou 
- er Formand, men først og fremmest 

vistnok den fattige Fiskerbefolkning, 
'der som Medlemmer af Foreningen 
gensidig kontrollere hinanden, at de 
ikke ødEllægge Fiskeyngelen ved Rov
fangst. I det kommende Aar vil For
eningen om de pekuniære Kræfter 
tillade det - søge tillige at virke 
for Ferskvandsfiskeriet, idet man 
haaber at kunne udsætte Ørredyngel 
i de Ji1 Gaarden Knudsgaard i Sen
Qels hEl~ved ~h Mil fra, Thisted hø
rende:V and løb, . der skulle være særlig. 
skikkede til Ørredavl. 

lal. Der er vist faa Lande, hvor 
der hele Aaret igennem konsumeres 
sa.& meget Aal som i Tyskland. En 
*ke ubetydelig Del af det store Be
hov faas fra Sverige, hvor under Ky
sten af BlekiJlge og Kalmar Lan samt 
paa Vestkysten af Øland tyske Op
købere have deres Kvaser statione
rede,i hvilke de samle Aalen, for 
saa, naar de have faaet fuld Last, 
at drage til Tyskland med den, særlig 
til Stettin, hvor der findes store 4n
læg for Opbevaring af AaI. Ogsaa 
til andre Steder, Flensborg, Kiel m. 
f1., afgaar Sendinger. Ogsaa tiL Eng
land og Frankrig sendes Kvaser di
rekte fra Fangstpladsfjn. Man har 
flere Gange tænkt pall. a,t fortrænge 
T;y*erne og bringe denne Forretning 
i sv.enske Hænder. Der har ogsaa 
været gjort nogle Forsøg i dennø 
Retning; men paa Grund af daarlige 
Dispositjoner og højst upraktiske Ar
rangeIllents mislykkedes disse totalt 
og vjl ikk~, hvad der ogsaaunder 
s!tadalfne Forhold er det ønskeligste, 

. SfJ.:l snart for.nyes. De af de ty~ke 
Op~øbere betalte Priser ere desuqen 
gode og turde 'ogsaa lønne sig for 
Fiskerne. 

. Saltet Aal. En Sag, som man imid~ 
lertid burde lægge an paa, og som 
lønner sig udmærket, er Nedsaltning 
af Aal, fol' hvilken der ligeledes find~s 
god Afsætning i Tyskland. Tilbere
delsen maatte dog være .omhygg.elig 
og afpasset efter det herværende 
Marked. 

Tilberedningen af den saakaldte 
rimsaltede Aal er denne: 

Aalen 'skæres med et langt Snit 
umiddelbart neden for Hovedet, saa
ledes at dette bliver helt, hvilket er 
nødvendigt, for at Aalen skal bold~ 
bedre sammen under Røgningen, hvor
til denne Ad næsten udelukkende 
anvendes. Aalen renses godt og strø
saltes. 1\Ian lader den saa ligge lidt, 
hvorefter den paany rensfs. ~ u bør 
alt Slim yære borte og AaIen tør 
.og ren. Derefter strøsaltes den igen 
og er færdig til at sendes. 

Pakkes mpget haardt i almindelige 
Sildetønder. ~rolden er 3 Mark pr. 
100 Kilo. "Norsk Ft." 

Fislreriberetninger. 

Harboøre, den 27. Marts 1893. 
I Torsdags afsluttedes Akord meIh~m 
vore mangeaarige tyske Fiskeopkø~ 
bere, d'Ifrr. Busse & Bade, angaaende 
Levering af Fangst for næste Åar. 
Prisen blev d(mne Gang 6 Øre pr. 
Pd. rengjort Kuller i de første li, 
l\<faaneder fra Oktober d. A. øg 5 
Øre pr. Pd. i Marts Maaned 1894. 
11 Baadelav indgik i FQl'!;lningen. 
Opkøberne afholde alle Udgifter med 
Fiskens rrransport, Rengøring og Pak~ 
ning. . P. 

Eebjærg, d. 3. APldl 1893. Snurrø
vodsfisk~riet øf ter Rødspætter giver" 



fremdeleS. et stdrartet Udbytte. 2 Fi
skekvaser fra Struer og Frederiks
havn indbragte i Siutningen ar for-

'rige Uge resp. 1&000 Pd. og 14000 
Pd. paa en Fisketur 1L 11/ 2 Døgn; 
Prisen vat" da 4 0re pr. Pd. Eild
videre indkolll de herværende Kuttere 
ligeledes med gode Fangster. I Ga:w 
og i Dag er ligeledes indbragt store 
Fangster af Esbjælg Kuttere, der i 
Søen slan, sig sammen 2 i }j'ællesskab 
til Fiskeri, vel væsentligst formedelst 
Kutternes Lidenhed. Prisen var i 
Morges 41/ 2 0re pr. Pd. De tiskende 
Kutteres Antal er endnu ikke ret 
stort, nemlig kun 3 udenbys og 7 
indenbys. Af Kuller er .hertil endnu 
ingen indbragt, derimod har en Kutter 
fra Hjerting dertil indbragt en Fangst 
paa ca. 500 Pd., hvilket tyder paa, 
at denne Fisk endnu ikke er her i 
større Stimer. 

Rødspættefiskeriet foregaar i ca. 12 
Favne Vand i Nærheden af "Vyl 
E'yrskib". ,Kvaliteten er desværre 
ikke til at rose, rigtig store Rød
spætter udgør Minoriteten af de re
spektive Fangster. Det var ønskeligt, 
om :.d'Hrr. Fiskehandlere holdt de 
større Rødspætter i højere Pris end 

, de mindre, da dette vilde bevirke, at 
Fiskerne søgte længere til Søs efter 
større Rødspætter. 

I Marts Maaned er siden ]1'iske
ri..§'ts Begyndelse til Maanedens U d
g~ng fisket' og hertil indbragt iaIt 
ca. 350000 Rødspætter til en Gen
nemsnitspds af 41/2 0re pr. Pd., )aIt 
til Værdi ca. 15300 Kr. 
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I Lørdags afskibedes med Damp
skibet" Expres" til London af afvigte 
Uges Fangster ca. 156000 Pd. Rød
spætter; jalt er i Mn,rtsl\haned ud
ført til England ca. 332200 Pd. Resten 
af Udbyttet er dels udført til Røge-

rierne i Tyskland, dels forbrugt paa 
Stedet. 

Hver Dag ventes nu flere udenbys 
}j'iskerkvaser hertil. L.-M. 

frederikshavn, den 3. April 1893. 
Vejrliget har i den forl~bne Uge lige
ledes været meget gunstigt for Fiske
riet, og naftr Udbyttet har været 
mindre betydeligt i denne end i for
rige Uge er Helligdagene nærmest 
Grunden. Paa Herthas Flak er der 
fisket gennem'snitligt godt 100 Snese 
pr. Kutter, Rødspætter vejende fra 
11-15 Pd., her betalte med fra l 
Kr. 25 0re--1 Kr. 50 Øre pr. Snes. 
Enkelte Kuttere have allerede for
søgt Fiskeri paa Vestkysten, men 
efter Udbyttet n,t dømme lader det 
dog til at have været {QI' tidlig paa 
Aaret; de have kun havt fra 30-70 
Snese pr. Kutter, Fisk af smuk Kva
litet vejende fra 15-18 Pd. Snesen, 
betalte med fra 1 Kr. 70 0re-2 Kr. 
pr. Snes. Fra }i'aI'vandet omkring 
Trindelens Fyrskib er der indbragt 
ca. 1500 Pd. Tunger, Prisen er stegen 
ikke saa lidt, del' betales fra 75 0re 
-1 Kr. pr. Pd.; fra samme Sted er 
der indbragt ca. 2000 Pd. Skærising 
og.Slethvar, betalt under et med ca. 
20 0re pr. Pd., og ca. 500 Pd. 
mindre Pighvar, betalt med fra 15 
-25 0re pr. Pd. 'De stigende Priser 
paa Krøyfisk har sin Grund i, ~t 

Markedet i Tyskland altid er bedst 
paa saadanne Varer nær op under 
de store Højtider. 

}j'iskekutteren "Maagen" ventes 
hjem i den nærmeste Fremtid fra 
N~rge, hvor den har sejlet med le
vende Torsk fra' Vestnorge til Kri
stiania; den skal da hurtigst muligt· 
klargøres tillslandsfiskeriet. Kl. 



AllIlOJlCer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse' til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade ,27. 

For ataaende Avertissementer 
indrømmes betydelig Rabat. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is a 
70 Kr. pr. 100 8tkr., 
haves atter paa Lager. 

VILH. HOLSTS 
Pileplanlage og Kurvefabrik. 

Ellely "ed I{olind St. 
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Bekendtgørelser. 

fisK -C~missionsforretnin~1 GatBchn samt GarbolinenID, 
J 1J Rass EckernførdA sidst,nævnte bedste Couser-

• 11. , '" veringsmiddel for Fartøjer 
modtager Sendinger af Sild, og alt Træværk mod Vejrligets 
Rødspætter etc. til Forhand· Indflydelse anbefales. Priser og 
ling. Prompte Afregning. Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Dansk Oorrespondance. .Ad. Goecker, 
Prima Referencer. Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t'isk og Bommel'. 
Ludwig Griin, 

78, Nellor Wall, HamDIlrs. 
modtager Seudinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre· 
spondance, Prima Referoncet'. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sølmedallle I Aalborg 1883 ø. 

l KøbellhaYII 1883 
anbefale, sit Udsalg af alle 6ort"r 
Flakekroge, sa.a vel i 61&al, JIIl.-u 

. BOm Messing, samt 'Pilke i Tin og 
Bly. Fonandos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StrandstrIIlde 41. 

Køl,enhllvn K. 

]j..?:b Altona Fiskeauction. !!~ 
::;:0;::1 1P",a> 

~ !-.~ Jobaon COlll'S (beediget Auctionator). g ~ i 
< ~::o Tel{,gram-Adrr:sso: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 

eeeeeeeeeeeeeeeeeei~ 

1~,:U~,~u§t :w.r@.@.t~" 
Berlin C .. Centralmarkthalle . 

• Commissions:forretnillg 
for 

Fersk- og Salt-v8U:l.ds-Fisk:.. 
Daglige Jtuktioner.· 

Forsendelser til Udlandet .. Fordelagtigste Betingelser .. 

Afregning og Cassa følger straks efter Auktionen. 
AabneslO. April. 

Telegram-Adresse:' "Fischauction - Berlin." • 
Dansk Correspondance. 

Frantz Christtreus Bogtry~eri, 
Tordenskj.oldsgade 21; Kjøbenbavn K, 

tilbyder sig med Tiykning af Ugeblade. PIeeer, Værker ug Tlds
tilkrlfter, Clrklllairer, merkantile Tryli:sager og Lejligheds
øance i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Kø benha vnsM:eka,niske 
Nætog Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alleS] ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbønh&vn V. Vesterbrogade 70. 

:MekaD.isk. Fabrik:. 
af Næt, f1ættede IJiller O&, Tavser m. m. 

Efter AI).sbflelscn af nyeste mekaniske NætmasRiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedst~ 
Fabiika~. hilligøre end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. FortriIJigste 

G~ilorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
91. Strand 50. København K. ---_ . .;;..;~--~""~~' ~ ,,, ,; -

r.skellætfa brikken "Dallmar k", 
Grønnehave, Helsinger, Stel,gade 15, 

(eneste NæU\ibrill: i Danmark 1I01D drive. ved Da.m\.k:ra.ft) 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de ~nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte F~brik: Sjlde-, RødspætteøarntAateruser, 
Aalerader,RejerQser, Rejer~~ør, Bundgarn s:;tmt alle andre Slags Næt og 
Garn fra. 10 % til :ro %' l1:flUer sædvu.nlige Priset~ Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

. ~~!!~J~~.e .. giv~s~abat. F ør. espørgsler b~svllres st.rll~s. 

S~jl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom· 

uldssejldug, direkte ind~ 
kjøbt,' tilbydes langt tinder 
gd.I1gbate Priser. • 
Vandtæt. prælultel=et DuO, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjiibing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv ,om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halma,. 
Telefon 129., 



Nr.t5. t3. A~ril. t893. 

:M:ed.1e::r::n.sbia.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvertdelse tii . 
Fralltz Christtreu, Torden'skjoldSgade' 27, København K.Prisen er for Indlandet 10 Øre 

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

Indhold: Ferskvandsfiskeriets Tilstand og Frem
tid .. ...:- Mindre Meddelelaer. - Fiskeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 BStuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes. desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, L S. 

Modelsamling.en, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og SØndag 11-2, 

Medlemsbladet. 
Dersom nogen af de ærede Med

lemmer skulde være villige til mod 
Betaling at afstaa lste Kvartal 1892 
af "DanskFiskeriforenings Medlems
blad", bedes dette godhedsfuldt med
delt Redaktionen. 

Den 17. danske Landmandsforsam
ling I Randers.. (Telegr. til "Ritz. 
B~·"X Randers, 4;. April KL5,6. 
PræsIdIet og den forberedende Ko
mite for LandIllandsforsamlingen i 
Randers har i Eftermiddags afholdt 
et Møde, paa hvilket det vedtoges 
at udsætte Landmandsforsamlingen 
til Slutningen af Juni 1894. 

Den aarlige Generalforsamling. 
afholdes i Koncertpalæet, Bredgade 
28j Lørdag den 15. April Kl. 91/ 2 

medfølgende . Dagsorden; 

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

J\~edlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892. 
4. Virksomhedsplanen for 1893 fore

lægges. 
5. Valg af to Revisorer. 
6. Valg af :fire Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter Tur fratræ
dende: Fiskehandler Th. Brønnum, 
Etatsraad Fritsche, Grosserer CIm 
R. Munck. og Grosserer Vilh, 
·Peters&n. 

7. Islandsliskeriernes Udvikling og 
Fremtid ved Hr. Fiskehandler Th. 
Brønnum. P. B. V. 

, Moltke:'Bre.gentved. 

I Henhold til Lovenes § 11 er paa 
Foreningens Kontor, Storm gade 2 B, 
Stuen (Kontortjd 9-11) i 8 Dage 
forinden Generalforsamlingen frem
lagt "Dansk Fiskeriforening"s reVI
derede Regnskab for 1892. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentvsd .. 
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Ferskvandsfiskeriets Tilstand 
og Fremtid. 

Et Foredrag. *) 
, * " 

Det er en almindelig Tanke, at hvor 
man ,har Vand, kan man ogsaa ,have 
Fiske; men heri fejler man. Fisken 
kr~ver selVfølgelig Vand til at leve 
i, men den lever ikke af Vand. Den 
lever af, hvad der findes i det, og 
enhver Fisk kr~ver forskellige N~
rings~mner samt desforuden Vilkaar 
i andre Retninger for at kunne leve 
og trives. 
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Det er en almindelig Klage, a.t 
Fiskeriet· i vore ferske Vande gaar 
tilbage, og man mener, at Grunden 
hertil er, at der fiskes Rub og Stub, 
uden at de smaa Fiske kastes ud 
igen. Dette er kun delvis rigtigt. 
Det er sandt, at Fiskevandene ikke 
give et saa stort Udbytte i Masse 
eller Kvantitet nu som i gamle Dage; 
men,man maa huske, at Efterspørgslen 
og det idelige Fiskeri heller' ikke var 
saa stor den Gang som nu. Da fiskede 
hV,er Mand mest til sin egen Gryde, 
medens Fisk nu er bleven en stor 
og efterspurgt Handelsvare. Grunden 
til Fiskesvindet maa dog først og 
ft'emlllest søges i, at Vilkaarene for 
Fi:;keups Liv have ~hdret sig i Aarenes 
Løb. I,andbruget har nemlig ef ter
haandeu ved Udgravninger og Rør
l~gninger 'tørlagt Illeget betydeli~e 
Al'ealel', der fordum i Skikkelse af 
Søl~r og t:lllllljW holdt igl'n j)a:l det 
Vand, del' /lU hurtigst muligt :liloveres 
til de større Vandløb. Saavel disse 

I som ua tilbageværende Søer mangle 

*) FOI'edraget holdtes Lørdag deu 18. 
Marts i ~Silkeborg fiskeriforening" af 

Ddllsk Fiskeriforening"s Konsulent og 
:,. her gengi,"et efter den ste Hige 
l.'l'esse. 

saaledes det stadige og fyldige Tilløb, , 
der forhen fandtes opsparet til dem, 
og de føre derfor tillige j den tørre 
Aarstid en meget formindsket Vand
masse der ogsaa er fattigere paa den , . 

Slags :Føde, som Tilløbene plejede a~ 
medføre. Endelig er Vandstanden l 

vore Indvande ikke den samme som 
tidligere hvorved Fiskenes Lege
pladser,' den saakaldte Landgrund, 
forrykkes og formindskes. 
, Enhver nogenlunde dyb Sø' har en 
Landgrund og en Dyndbund. LaIid~ 

grunden og dens Natur er af den 
allerstørste Vigtighed {Ol' Fiskestam
men med Undtagelse af Aalen, der 
er '~ne om at søge sin N ~riIig i 
Dyndet. Nærmest ved Land, men 
dog uden for det st~rke Bølgeslag, 
opholder den mindste Yngel sig. Der 
er den udklækket, og der findes de 
Smaadyr (Mikrober), som den .le~er 
af. Efterhaanut'n, som den vokser, 
vover den sig længere ud paa dybere 
Vand. Søhundens Plantevækst . og 
Dyrelivet skifter stadig, medens Af-. 
standen fra Land og Vandets Dybde 
forstørres, Yngelen møder snart større 
Fisk, som jager den, stærkt' og bringer, 
dens 1'al ned, og tilsidst hører den 
selv til de store. l\I en udover Land
grunden flytter den sig ikke til Sta
dighed. Hele det Ar.eal, s01.ll man 
har ~'øvet fra Søerne, er jo imidlertid 
taget fru Landgrunden, ~ltsa~ netop 
fra den Del, som {Ol' FIskerletsOp
retholdelse er dE'n vigtigste. Det er 
aaah-des ga llske naturligt, at der nu 
findes færre Fiske end forhen. 

I Almindelighed har' en Sø 1'øl
gemltl Forhold: Inde ,-ed Landingen 
i Sø!'n, særlig hyor. Vind og Bølger 
virker hyppigst, ser man ingell eller 
en ringe" Plantevækst, og som ]1øl.ge 
d\:lraf findes der her intet synderlIgt 



Dyreli.. Komme vi lidt længere ud 
i Søen, have vi Plantevæksten, væsent
ligst Rør og Siv, der med deres lange 
Rødder kan holde sig fast i Bunden 
og modstaa Bølgeslaget; og kommer 
man endnu lidt længere ud i Søen, 
hor Bølgen virker svagerf', kommer 
Planter med kortere Rødder, blødere 
Blade og Stængel. Her udvikler sig 
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"især det lavere Dyreliv. Længere 
ude endnu træffer man atter andre 
Plantearter. Længst ude træffe vi 
endelig den saa godt som døde Dynd
bund. Man forstaar derfor nok, at 
naar Vandfladen sænkes, gaar der 
et Terræn bort for Fiskene, og da 
Vandstanden i vore Vande næsten 
overalt er bleven lavere i Tidernes 
Løb, ere ogsaa Vilkaarene for Fi
skenes Udviklingblevne mindre gode. 
Naar Landgrunden bljver mindre, 
tvinges Fiskene efterhaanoen til at 
yngle nrermere ude ved ,Dyndbunden 
paaSteder, hvor mindre passende Føde 
eller mindre sikre Gemmesteder findes 
til Yngelen. Fiskenes Æg ere jo smaa, 
og Fiskene, der udklækkes af dem, 
maa følgelig ogsaa være meget smaa; 
man forstaar derfor, at saadanne 
Smaafyres Føde maa være af en 
egen Art, for at de kunne leve og 
trives. -Derme Føde findes paa Land
grunden og udgøres mest af nogle 
over Maade smaa Krebsdyr. N aar 
Yngelen saa bliver lidt større,.Jvinges 
den efterhaanden længere ud for at 
finde større og bedre Føde; men den 
bliver da ogsaa lettere Maalet for 
de større Fisks Efter,stræbelser. D~n 
eneste Fisk, som lever i Dyndbunden, 
er Aalen, der leder omkring der efter 
Orme og Larver; alle andre Fersk
vandsfisk holde sig paa Landgrunden. 
Man forstaar derfor, hvilken Skade 
det er for Fiskeriet, at Landgrunden 

efterhaanden indsnævres paa Grund 
af Vandstandens vedblivende Sænk
ning. 

Der klages ogsaa over, at der ofte 
findes faa eller ingen gode, men Over
flod af $imple Fi.~kearter i Søerne~ 
I slige Tilfælde har man sikkert nok 
selv ved Vod dragning berøvet Søen 
alle avledygtige gode Fiske, men ladet 
den beholde de avledygtige simple og 
mznilre Arter, som godt formaae(le 
at gaa igennem de Masker, der spær
rede Vejen for de gode Arters fuldt 
udviklede Individer. Det er let at 
indse, at. saadan Fangst tilsidst kan 
skabe en Overflod af lutter Horker 
og Skaller, der sluge alt, hvad den 
i Tal aftagende Yngel af bedre Fisk 
skulde leve af. 

I "lavede" Vande træffer man i 
Modsætning hertil ofte altfor mange 
Slags Fiske af gode Arter. :i)fanskal 
saa vidt muligt vælge et Vand til en 
Slags Fisk, et andet til en anden 
Slags. Endelig maa man være paa
passende med, hvor man udsætter 
Yngelen. Det er en almindelig lld
bredt Opfattelse, at den yedKunst 
udklækkede Yngel kan anbringes over
alt, hvor man har lidt Vand. Nej, 
det gælder om at vælge Art og Tal 
til sit Fiskevand, efter hvad det har 
at byde Indvandrerne.. Man mener 
ogsaa, at Yngelen kan udsættes, hvor 
det skal være i Fiskevandet; lDen dette 
er en stor Fejltagelse. Udsætt.es den 
ikke paa Steder, hvor der er Sikkerhed 
for, at den kan finde den Føde, der 
passer for den,. gaar den til Grunde. 
Hv~d det fremdeles gælder, naar 

man vil arbejde for et bedre Fiskeri 
i Fremtiden, er at kæmpe imod Fiske
fjenderne . . Blandt disse er Odderen 
den farligste og graadigste. 

N aturligvis er det af IlItørste Vig-



tighed ' at jage Odderen. Men vil 
man have en go(Fiskestamme, maa 
man tillige sørge for kun at fange 
Fiske af en madnyttig Størrelse og~ 
at kaste alle de andre Fiske ud igen, 
for at de kunne opnaa en passende 
Størrelse og faa Tid' til at sørge for, 
Formerelsen i det mindste en Gang 
i deres Liv. ' ' 

Vor Fiskerilov har til Opgave at' 
frede Fiskene; men den nMr ikke' 
sin Opgave. Naar detf. Eks. hedder,: 
at Gedden skal fredes i Marts, er 
dette uheldigt, da de fleste 'lege i 
April, enkelte endog stundum i Fe
bruar og Måj Maaneder. Det er, 
forøvrigt aldeles ikke nødvendigt at 
fastsætte et vist Tidsrum for Fred
ningen, som Fiskeriloven gør.' Det 
er' hverken nødvendigt eller økono
misk. D~rsom Loven paabød, at der 
i Legetiden f. Eks. kun maatte fanges' 

, Gedder paa OVB'r Pd., vilde det, 
være den bedste Fredning. En 4-5 
Pd.s Gedde har netop den Størrelse, 
der er lettest sælgelig og som koster 
mest. ' N aar Gedden bliver større" 
er den for dyr at holde med Føde, 

, og den taber desuden i Værd]. ' 
Ogsaa med Hensyn til andre Fiske 

burde Fredningen ikke være absolut" 
men kun delvis. Brasen fredes i den 
Maaned, . hvori den leger; m~ll da 
d'et omtrent er den eneste Tid. i 
hvilken den kan fanges, giver de~n~ 
Fisk altsaa næsten intet Udbytte. 
Dersom man derfor nøjedes med at 
frede Brasen paa enkelte Strækninger 
af Søerne, hvor den s~ger til for at 
lege - og de ere ikke vanskelige at 
paapege vilde man sikre Slægtens. 
Formereise og kunde samtidig faa 
et Udbytte af den 'ved at fiske paa 
nogle af LegepIs;dserne. 

For' at kunne forbedre Fiskevan=-
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I' dene er det nødvendigt efterhaanden 
at lære disses forskellige Natur og 
Plantevækst at kende, omtrent paa 

'samme Maade som Landmanden 
undersøger sin J ord. I dimne Hen
seende ere vi imidlertid sørgelig langt 
tilbage her i Landet. Det er dette 
Arbejde",Dansk Fiskenforening" nu 
'har taget op. Jeg har som Foreningens 
Konsulent foretaget Undersøgelser i' 
Skive-Karup Aa, hvor Øri'edfiskeriet 
er i stærk Tilbagegang, og i nogle 
sjællandske Søer, f. Eks. Esrom Sø. 
Der skal optages Kaart over, hvor 
meget der er Fiskebund og hvor 
meget Dyndbund, og dette er et ret 
vidtløftigt Arbejde, da Søbunden i 
Reglen ikke' er skaalformet, men gaar 
i Bakker og Da.le 'ligesom det OID

ijggende Land. Desuden er det nød
vendigt at undert'løge Dyrelivet, Var
men, Tilløbet osv. i Søerne. For
eningens Arbejder i denne Henseende 
vil rimeligvis endnu i Sommer ud
strække sig ogsaa til Silkeborg Søerne. 
For Sammenligningens Skyld er det 
bl. a. ogsaa lærerigt at kende samt..: 
lige vore Ferskvande: De hidtil under
søgte Søer have højst en Dybde af 
omtrent 100 Fod, og Bunden ligger 
ofte dybere eild Havets Overflade. 

, " N aa~ en sa'adan Undersøgelse har 
fundet Sted, gælder det, om Søen 
kan føde andre og bedre Fisk. I hele 
Verden spekuleres i denne Retning, 
bl. a. ogsaa' paaat indføre nye før 
ukendte Fisk'earter, særlig laksartede, 
hvoraf flere for Indsøerne og Vand
løbene have større V ærill end den 
egentlige Laks. Prisen i Berlin no
teres f. Eks. for Øjeblikket 140 for 
Laks, men 220 Øre for Ørred. 

Den egentlige Laks skal desuden 
altid have Adgang til Havet for at 
fedes og opnaa den' fine Laksesmti.g. 



Derimod findes der adskillige lakse
artede ]'isk, baade her og i Amerika, 
der kunne undvære Saltvandsturen. 
I Venern findes vistnok en virkelig 
Laks, der aldrig ser Havet, men som 
i denIle store Indsø har funden flere 
gode Vilkaar for sin THværelse. Dog 
ligrier dens Kød i Farven graat Papir 
ved Siden af Havlaksens smukke, røde 
Kød. 

Laks- og 0rredarters Æg og Y ugel 
i Gudenaa efterstræbes i store Maader 
af alskens Smaafisk. Legepladserne 
burde fredes, bl. a. ved hyppigt at 
drage Vod hen over dem for at holde 
Røverne i Ave. 

(Herefter omtaltes den kunstige 
}/'iskeavl og fremdeles Damkulturen.) 

. Naar Spørgsmaalet siuttelig er, 
hvad der er at gøre for at hjælpe 
Gudenaa til en .saa rigelig Mængde 
af Laks, som den fordum har haft, 
maa især kræves: 

1. at alle Hindringer for Laksens 
frie Opgang bortskaffes, fMst og 
fremmest Frijsenvold Laksegaard, 
som Staten maatte formaaes til 
at købe og nedlægge, 

2. at hele Løbet under et Regulativ 
maatte fredes og kontrolleres, og 

3. at Aaen derefter burde tildeles 
f. Eks. mindst 200,000 Stkr. ud
klækket Yngel aarlig. 

Samtidig hermed burde saa Laks, 
Ørreder og Aal aabnes Opgang til 
Søerne. 

Her var der ell ligefrem national 
Opgave at lflse, og ingen er nærmere 
til at lægge Kraft til, end den ny
dannede Forening for Silkeborg, der 
ligger nærmest Legepladserne og føl
gelig ogsaa ved de bedste U dsættelses
pladser for de Ungfiske, der bleve 
udklækkede ved ]'QI'eningens Omsorg. 
Man bør ønske ]'oreningen til Lykke 
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med at have en ·saadan Opgave som 
Maal: Fornyelsen af Landets bedste 
Laksevands Produktionsevne. 

Mindre Meddelelser. 

Aal i det sorte Hav. Medens Aalen 
tidligere ikke hørte hjemme i det 
sorte Hav og de Floder, der falde 
deri, skal denne Fisk efter en Med
delelse, der fra den russiske Fiskeri
tidende er gaaet over i "Mitth. Leet. 
f. Kasten- und Hochseefischerei" Nr. 
1-':"2 189:1 nu, takket være de Be
stræb('lspr, der ere udfoldede af 
"Deutscheb'ischel'ei -V erein" for at 
indføre den i Donau, ikke alene være 
fangen i denne Flods øvre og mel
lemste Løb, lUen ogsaa tæt ved dens 
Munding i Kilia-Armen; ligeledes er 
den allerede dukket' op i Dnjepr. 
lchthyologen Dr. Grim i St Peters
borg gør ved Meddelelsfln heraf den 
Hemmrkning, at" Tiden først vil vise, 
om Rusland kan glæde sig ved denne 
Forøgelse af Landets Fiskefavna" , 
da Aalen mulig vil gøre Skade ved 
at ødelægge Sterlettens Rogn. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 10. April 1893. 
lågesom i den foregaaende Uge ~ar 
Vejrliget i den sidst forløbne Uge 
været gunstigt for Fiskeriet, og Kut
terne have gpnnemgaapnde haft jævnt 
godt Udbytte af deres Arbejde. Fi
skeriet er drevet paa flere forskellige 
Fangststeder; en Del Kuttere have 
som sædvanlig fisket paa Herthas 
}1'lak, Fisk derfra have vejet fra 12 
-16 Pd. Snesen og ere betalte med 



fra 1 Kr. 25 Øre-2 Kr. SneHen. I 
Læsørende have ogsaa en størrt' Del 
Kuttere drevet Fiskeri; Fangsten, for 
største Delen mindre RøLlspætter vej
ende fra 10-12 Pd. Snesen og be
talte med fra 85 Øre-1 Kr. pr. 
Snes og (l!' ho,'edsagelig afsat pr. 
Dampskib til Gøteborg. 4-5 Kut
tere have dren·t Tungefisker{ omkring 
Trindelens Fyrskib og haft godt Ud
bytte; der er iaIt indbragt ca.' 3000 
Pd. Tunger, Prisen er falden stærkt 
efter Helligdagene, der betales nu 
kun fra 60~65 Øre pr. PLI;; samme 
Sted~ fra er der indbragt en Del 
Slethvar og Ising, betalt med 'fra 10 
-12 Øre pr. Pd., samt en Del Pig
hvar, for smaa betalt fra 15-20 Øre, 
store 50 Øre pr. Pd. Enkelte Laster 
ere indkomne fra Kobbergrunden ,ved 
Læsø med Rødspætter af smuk K va
litet, vejende fra 20-22 Pd. Snesen, 
betalte med 2, Kr. 25 Øre pr. Snes. 
Atter have en Del Kuttere forsøgt 
Fiskeri paa Vestkysten, men endnu 
giver det ikke tilstrækkeligt Udbytte; 
Rødspætterne maa endnu ikke have 
søgt ind paa de Dybder, hvor Fi
skerne kan naa dem med deres Red
skaber; kun faa Kuttere have' haft 
mellem 50 og 100 Snese Rødspætter, 
de fleste kun fra 20-30 Snese, men 
Fisken derfra er rigtignok af betyde
lig bedre Kvalitet end Kattegats
fisken og opnaar ogsaa en forholdsvis 
højere Pris; der er betalt op til 4 
Kr. Snesen for Vesterhavsfisk, end
skønt de dog ikke have vejet mere 
end,' ca. 25 Pd. Snesen. Kl. 

'Købe;havn, den 10. April 1893. 
Var Fisketorvet for en Maaned siden 
knap forsynet med Fisk, saa er For
syningen :nu bleven rigelig for omtr,mt 
alle Sorters Vedkommende, nndtagen 
Rejer og AaI. Priserne, som den Gang 
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van' meget høje, ere nu faldne ned 
til at nere billige for alle almindelige 
Sorter, SOlll Torsk, SHd Gedde m. m. 
Sild har der været megen Tilførsel af 
i den forløbne Uge, enkelte Dage fra 
3-400 Kasser; Sild sælges nu kun 
trevent til smaa Priser. Tilførslen er 
for rigelig, Folk blive kede af at 
spise Sild. IlCyende Torsk sælges 
ogsaa til meget smaa Priser; Kasse
torsk (døde) næsten usælgelige. Til
førslen af Gedder er ogsaa altfor 
rigelig for Titlen; "levende" holdes i 
40 Øre pr. Pd., ,;døde" kun sælge
lige tilmcget reducerede Priser; lige
ledes for Aborrer. De første Fersk
vandsaal vare paa Torvet sidst i for
rige U ge og skaffede Fiskerne. en 
sm~k Pris hjem, 70-75 Øre pr, Pd., 
men det var ogsaa prima Varer. 
Stangaal beti~ger kun smaa PIjser, 
men de fremkomme ogsaa kun i smaa 
Varer. 

Vore Fiskere begynde nu at tage 
fat paa deres Fiskeri. Der har været 
prøvet med Rejeruser iKalIeboderne 
og udenfor disse; ogsaa med enkelte 
Aalerusel'. Aal har der været lidt 
af enkelte N ætter, Rejer har man 
lige faaet Lov at se. Vodtrækning 
har ogsaa været forsøgt, men har 
ikke givet noget endnu. 

To af vore yngre Fiskere herfra, 
som skulle med paa Rødspættefiskeri 
oppe ved Island" ere allerede afrejste 
til deres Fartøj. Lønbetingelserne 
vare følgende: for dygtige Folk, 40 
a 45 Kr. om Maaneden foruden Pro
center af Fi;;kedet, 25 Øre pr. Td. 
saltet Rødspætte og 8 Øre pr. 100 
Pd. solgt levende, naar, Transport
damperen til at føre Fisken levende 
frem bliver færdig hen i Sommeren. 
Togtet er beregnet til 1/2 Aar, fra 1. 
i\pril til sidst i Septbr.· F. 



AllIlOJlCer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

Fnr etaaende Avertissementer 
im\rømm •• betydelig Rabat. 

Kullerkurve, berg. for 
100 Pd. Fisk med Is,' å 
10 Kr .. pr. 100 8th., 
hav~s atter paa Lager. 

'. 

VILH. HOLST's 
Pileplantage og Kurvefabrik .. 

Ellely ved [(olind St. 

Bekend tgørelser. 

fisk· COITIissionsforrBtnin~ Gatechu samt GarbolineUIn, 
J "IT H E k f d ' sidstnævnto bedste Couser

, 11, .. ass, G ørn ør e, voringsmiddel fol' Fartøjer 
modtager Sendinger af Sild, og alt Træværk mod Vejrligets 
Rødspætter etc. til Forhand- Indflydelse anbefales. Priser og 
!ing. Prompte Afregning. Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Dansk Uorrespondance. Ad. Goeeker, 
Prima Referencer. Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Dansk Kommissionshus. 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, Nell~l' Wall, HamltUf8, 
modtagerSendinger til Forhandling 
Prompte Afregninf(. D.nsk Korre
spondance. 1?Tim~ RtlferenceT . 

fiskekroge -Fabriken 
- SølTlD.edaUle I A al h l' Ilt 1888.~ 

. I KII.benba,. 1888 
..nbefaler ,it Udsalg af alle Bortor 
Fiskekroge, SM vel i Bta .. l, Jæm 
SOm Messing, .amt Pilke i Tin og 
JUy. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde H. 

K«benhavnK. 

..., Cl> 
"O..... oD 
§ S.S 
*~ o ~ 

Altona Fis·kea uction. 
~ !-~ JobaUD Cobrs(beediget Allctionator) . 
..;j f::O Tel('~ram-Atlr('sse: Cohrs, Altona. ' Dansk Correspondance. 

~seeeeeeeeeeeesleee~e 

~ 1il!11lJl3t ~~~~t~1) 
Berlin e .. Centralmarkthalle .. 

Com.missionsforret~ing 
for 

Fersk- ·og Sal t-v-a:o...ds-Fisk_ 
Døglige .tfuktioner. 

Forsendelser til Udlandet. Fordelagtigste Betingelser. 
Afregning og Cassa følger straks efter Auktionen. ~ 

Aabnes 10 April 
Telegram-Adresse: "Fischauction - Berli.,." 

Dansk Correspondance. 

F.ran~z· Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Piec~r, Værker l)@, Tld.
økriftel", Cil"k;ulail"er, nael"kantile Tryksager og Lejligheds
sange.j omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Xc benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 8JagsFiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kj ø beI,lha vn V. Vester brogade 70 .. 

Mek:.a:nisk:. Fabrik:. 
af Næt, Bættede J.iuer o,; Tavser m. m. 

Efter AnskafJelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Darr.pvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bed8t~ 
Fa'9rikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i N ættene. Fortrinligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

fis}tellætfabriken "Danmark", 
Grønnet.sve, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ NættB.brik i Dan_k _Ul driVeII .ved Dam.pkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager' fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, ilejel"user, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 % under sædvanlig~ Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat Forespørgsler besvares straks. 

Sejl og Udsalg af Sejldug.' 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
. forarbejdede, leveres vir
keligt . billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver; af Dug, 
disse sendes altid frit 

F. N. Halmas", 
Telefon 129. 

Redigeret ;,r canil. mag. R. PQueU. - Trykt hos Frantz Ohrillttreu. :KøbønhaTn. 



Nr. 16. 20. April. 1893. 

l\4:edl.e:ra.ab1adetl udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse ti! 

Ft;'antz Chrlsttrell, Tordenskjoldsgade 27, Købellhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af 1/5 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Oversigt over de bornholmske Fiske
rier i 1892. - Fiskeriet i det nordlige Øresund. -
Mindre lIleddelelser. ].'iskeriberetninger. Be
kendtgørel •• r .. 

;,lJansk Flskerlforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af MedleIllilb.ladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

ModelsamlIngen, ~~kt. Annæplads to St. 
o. G., er aabellLørdag og Søndag 11-2. 

Oversigt over de -bornholmske 
Fiskerier i '1892. 

Ved Toldkontrollør Slub, Neksø. 

Hvad. SildefiskeTiet angaar, da er 
der herved foregaaet den Forandring, 
at vore egne Fiskere have fanget 
10000 Ol mindre og de svenske 11000 
Ol mere. Heraf er udført til inden
og udenlandske Steder 160359 Ol 
og medgaaet til eget Forbrug paa 
begge Øer 159000 Ol. 

I flere U ger af den bedste Fiske
tid var der adskillige Fiskerlejer, hvor 
Fiskeriet maatte indstilles, fo,!,_di der 
ikke var Afsætning for Fangsten. De 
svenske Fiskere gøre derfor vore egne 
Fiskere ubodelig Sk'ade, thi for det 
første ligge de netop her i den bedste 
Ji'isketid, nemlig naar Folk forsyne 
Slg til Nedsaltning til Vinterforbrug, 

og paa enkelte Dage, hvor Fangsten 
er rigelig, sætte de Prisen ned til 
det helt ubetydelige, og for det andet 
sende de en Vare i Handelen, som 
er af mindre god Kvalitet, især naar 
den bliver anvendt til Røgning, thi 
den er baade smaa og masket. 

Handelen med røget Sild paa Kø
benhavn og flere andre danske Byer 
vil utvivlsomt gaa til Grunde, dersom 
deu Slags Vare skal vedblive at føres 
i Handelen, og dette vil blive til 
stort Tab for vore Fiskere og for 
fattige -K vinder, som hjælpe 'til i 
Røgerierne. 

Efteraarsfiskeriet efter Sild er saa 
godt som helt ophørt, efter at den 
ikke længer kan' føres til Tyskland 
i saltet Tilstand. 

Den eneste Udvej der er til at faa 
dette baade for yngre og ældre 'Fi
skere saa indbringende Fiskeri i Gang 
igen er, at vi kunde opnaa ugentlig 
Dampskibsforbindelse paa Tyskland 
hele Aaret rundt og i Maanederne 
Avgust-December 2 ugentlige Ture. 
Farten paa Tyskland vilde tillige op
hjælpe Fiskeriet af Brisling, af hvilke 
her findes Masser under Bornholm. 
Det maa højligen beklages, at det 
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ikke er lykkedes Bornholms Pjsker
forening at fan, yderligere Porsøg 
gjorte med denne Pisk ved at .an
vende den til Konserves. Som be
kendt val' hel' gjort en god Begyn
delse i Efteraaret l8Bl Inell Brisling 
og den saakaldte Efteraarssild, ,.,om 
ellers ikke kan sælges til nogen Pris 
uden til Gødning. 

TorBkefislæriet har gin.t et lig
nende Udbytte som forrige Aar. -
Hvad der særlig vækket Opmærk
som hed er Vang Piskerleje, thi her 
fiskedes af Torsk i 1891 450 Snese, 
medens der i det her omhandlede 
Aar er fanget 4700 Snese. Den større 
Pangst hidrører fra, at Piskerne fra. 
Vang have gaaet ud pau "Davis 
Banker", der ligge 2 Mil NØ. for 
Hammpren, for at fange 'l'orsk. De 
have derefter maattet bringe den til 
Hasle til Opkøbskvaserne, hvilket har 
til Følgp, at' de kun ha ve kunnet 
drive dette Fiskeri paa enkelte Dage 
i Ugen. En Ht1Yll her som den 
projeHerede, hvor Kvaser kunde 
lægge til, vilde game ikke aleIl(~ dette 
Sted::> }'iskere, llleD ogsaa Fiskerne 
fra. Helligpeder og 'J\·jlkaas. 

Laksejiskeriet. Storlaksefiskeriet 
udviser et bedre He::>nltat end Aaret 
f01'ml. Den større Fang8tlllængde af 
Krogelaks falder paa ~Iaanederne 

.Tan,uar, Behruar og ::\Ial'ts. Garn
lIlksefiskeJ'iet efter :-;t01' I,aks gllV der
imod et mind.l'e Udbytte her under 
Bornholm end Aaret fOl'nd. Derimod 
s0gte Pl! D('l af Øens Fiskpl'p lled 

Hilder dl'H tyske Kyst lige fra Danzig 
og op til CoH)('rg~ og her gav G"1'I1-
laksefi8keriet flere af delll ~Il net lille 
Fortjpueste. Eli enkelt Baud fra, 
Snuwke fik p:w en N at ca, 100 Stkr. 
sma;l og store Laks nede pml Dan
zigerhugtell. 

Tallet paa smaa Jlaks" og Ørred 
er steget en Del, men dette hidrører 
fra~ at je~ for Pllkelte Aaløbs Ved
kommende har taget den Øl'I'ed mpd, 
som pr fanl!'et 111 Ejerne eller Bor
ll:tgh'rne af Aaerlle. 0lTpufiskøript 
i Aaløhene Sy<l og Sytløst om Born
holm har jeg ingen Oplysning faa.et 
fra. I Oversigten ullder Anmærk
ningsruhriken vil det ~es, at der paa 
et Sted er fanget 1350 Stkr. Ørred, 
der kun have vejet 1593 Pct. Her 
fanges Ma.sser af ØlTed i Aaløhene, 
som ikke veje mere PIld a 1 
Pd. pr. Stk. En Ejpr af et Aaløb 
b~\r selv meddelt mig, at han paa 
en Dag f!lngede a.dskillige Ørred, 
hvoraf kun im vejede l Pd. Her 
drivps .et ligefrem Rovfiskeri efter 
Ørreden. Det er derfor intet Under, 
at dette Biskeri er hleven en lJbe
tydelighed imod, hmd det var for en 
Del Aa!' tilbage, Det saakaldte 
Smualaksefiskeri llled Garn, SoTU 
sættes fast inde ved I.1and, har været 

, nde'n Betydning fOl' Fiskerne, thi det 
er gennemgaaende ikke Biskere, som 
drive dette Biskeri. Størrelsen er 
almindelig fra, 2-6 Pd. pr. Stk. 

Ved Rønne el' derimod· fanget en 
Del smaa Laks i Vod, som trækkes 

l paa Sandhundpn. Pall delr l\1aade 
er fangf't en Mængde af disse smaa 
'ringl'ster indtil 1/4 Pd. pr. Stk. Det 
er sVI>llske Umlersaatter} som have 
lwds:tt sig i Rønne, der have taget 
f:l t pau at drive dett!:' Piskeri, efter 
hvad dpI' el' Illeddelt mig . 

.b'iskl'l'iet kan ingpnlnnde betragtes 
som godt ror begge ØersJ<'iskenis 
Vedkollllllende, thi R(>sultatet af 
N pt tofol'tjeupsten hli vel' ringe i Por
hold til, hvad ,uHll'e Samfundsklasser 
ha ve til at leve af. Jeg tror næppe, 
at Bruttoindtægten kan sættes højm'e 
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end til 271400 Kr. eller 452 Kr. 
pr. Mand. Lad ham saa have den 
Fisk han spiser frit, saa er det det 
hele. 

Til -Slut skal jeg kun med et Par 
Ord omtale Sælhunden, der har været 
ualmindelig sl~m sidste Efteraar, thi 
der var Dage, hvor den havde taget 
10 a 12 Laks fra flere Baade. Nogle 
Stykker fra næsten hver Baad yar 
almindeligt.. Det s~ørste Antal Laks, 
den tog fra en Baad paa en Fiske
tur, var 18 Stkr. Det formindsker 
Indtægten betydeligt for vore Fiskere. 

Fiskeriet 
i det nordlige Øresund. 

Af I. X. 

L 
Ikke sjældent hører man Udtalelser 

fra det store Publikum, som tyde 
paa fuldstændigt Ukendtskab til Pi
skerigerningen, ligesom de vise, hvor 
ligefrem forbausende ringe Begreb 
Folk i Almindelighed har om, hvad 
her i pekuniær Henseende udfordres 
til Anskaffelse og Vedligeholdelse af 
Baade og Redskaber. 

Meget ofte, naar Fiskeren vil sælge 
sin Fangst, mødes han af Køberen 
med følgende Ytring: "De kan godt 
sælge mig den Klat Fisk for saa og 
saa meget, De kan jo gaa ud og tage 
fl~re!" En saadan Ytring minder 
uvilkaarligt om Madam Mangors be
rømmelige Anvisning: "Man tage -. " 
Nej, det er sandelig ikke altid saa 
nemt "at tage flere", - der skal 
ofres megen Nattesøvn og hentes 
mangen vaad Trøje, og en,dda bliver 
Udbyttet ofte meget ringe. Selvom 
Garnene sættes ud ved godt Vejr, 
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hænder det ofte, at det er Storm, 
naar de skal hales, og de maa qa 
staa urørte i flere Dage; undertiden 
forlises de' ganske. N aar det under 
vanskelige Forhold endelig lykkes at 
faa Garnene halede, ere de fulde af 
Snavs, og det koster meget Arbejde 
at rense og istandsætte dem. Det 
hænder ogsaa, at forbisejlende og 
0p'ankrede Skibe ødeliegge ell.er bort
føre Redskaberne. Kort sagt, ikke 
faa Faktorer maa tages i Betragtning, 
naar Letheden ved ~t Jige flere" 
skal underkastes en retfærdig Khtik. 

Vi skulle her give Medlemsbladets 
Læsere en kort Fremstilling af hvor
ledes Fiskeriet foregaar i det nord
lige. Øresund Aaret rundt. 

Lad os begynde' ved Nytaarstid, 
da er et af Sundets bedste Fiskerier 
i fuld Gang. Torsken fanges med 
Snøre, i Ruser, Garn, med Kroge 
(Bakker) og en sjælden.Gang med 
Pilk. Snøren er ved Vintertid det 
almindeligste Redskab; . men for at 
kunne benytte dette, udfordres der 
jo Agn (Madding). Som saadah be
nyttes i Almindelighed Rejer, der 
fanges paa fra tre til fem Favne 
Vand ved langs Bunden at trække' 
med en langlæget Klo· med lange, 
indadbøjede Horn fol' pa~ denne 
Maade at opfiske de Havplanter, 
hvor Rejen har Vinterophold. Med· 
Forsigtighed hales .Kloen op, ol? der 
stikkes en stor, .dertil lavet "Ketset." 
eller "Faldboug" ind under for at 
faa det Opfiskede ind i Baaden j 
denne r o e s altid frem ved dette Fi
skeri, Sejl kan ikke, penyttes. Der
paa,rystes V andplanterne omhyggbli~. 
Paa denne Maade fanges i Reglen, 
naar Vejret er nogenlunde godt, fra 
en til tre Potter Rejer daglig, . Det 
almindelige er to J\l(ænd i en Baad, 
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ofte dog kun en. Saavidt vides, pr 
Strækningen fra Snekkersten til Slet
,ten det eneste Sted, hvor dette Slags 
Agnfiskeri kjendes. Et andet Red
skab til at fange Rejer med, og som 
er bleven meget benyttet i de sidste 
Aar, er "Ulken", et halvmaaneformet 
Jernstel med paahæftet Pose af tæt
bundet Garn. Dette Redskab slet l 
trækkes efter Baaden ved Hjælp af 
Sejlet, og benyttes i Reglen kun i 
stiv Kuling. 

N æst efter Rejen er dPll bedste 
Torskeagn "Stakken" ell('!' som den 
ogsaa kaldes "Rejehesten" . Dell 
fanges inde paa Sandrevleme enten 
med Rejehov eller Ulk. Sandormen 
er ogsaa enmpget søgt Agn. men 
til at fange den udfordres stille Yejr. 
Redskabet, hvormed den fauges, 
kaldes en Stampe; det ('r en lang 
Stage med en rund Brik f~r Enden. 
En Mand støtter Stagen mod Skulde
ren og bevæger dpn op og ned i 
Bunden; derved dannes et Hul, og 
alle Orme, som findes paa Stedet, 
komme nu op, naar Sandet synker 
til Bunds. Endvidere benyttes en 
"Kraale" , det vil sige en lille, til 
dette særlige Brug indrettet Kætser, 
der er forsynet med et ca. 4 Alen 
langt Skaft; ·med denne opfiskes da 
Orjnene. A nden Slagt) Agn til Snøren 
benyttes i Reglen ikke af Fiskerne; 
dog benyttes. Sild i ]'oraal'stidell til 
Fangst af store Torsk. (~'urtsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Fiskerforeningen . for København 
og Omegn vil· i dette Foraar udruste 
en Ekspedition til ]'Ol'SØg med Reje
og RødspæUefiskeri i og omkring ved 

Store Bælt. Foreningen har fuaet 
tilsagt ('n Understøttelse til Hjælp 
ved C dl'llstningen. 

Ekspeditionen "il ]wllllne til at af
!!:m først i A pril og kOlllme til at 
hestaa af l. Kvase og :3 Baade med
førende Rejeruspr, Rødspættevod og 
Garn samt Aalekroge og vil væsentlig 
kaste sig over Reje- og Aalefit)k(~l'i 

IIlpd Kroge og Porsøg paa Rødspætte
fiskeri. 5 l\fand af Foreningens M(·d
lemmer med .Medhjælpere ville komme 
til at delbLge; andre meldt.e sig, men 
kUllne i Aa!' ikke modtages. F. 

Nye Kuttere. Fra Skibsbygmester 
H. V. Buhls Værft i Frederikshavn 
er del' i l11sse Dage atter fuldendt 
Bygningen af:J nye Fiskekutten', be
stemt til Fiskeri i Kattegat og Nunl
søen, gode og vel udhalede ]'art.øjer) 
der værdig kan staa yed Siden af dt> 
bedste her paa Pladsen. Den ene 
er bleyen kald t "BOl'eas" , kra vel
bygget med Slupl'igning, ca. 30 Tont) 
drægtig) deT! \~r bygget for R(;gning 
af fOl'~kelljge Skagboere og ]'rederiks
bavnere med OhF, Christensen som 
Skipper og "Yendsyssel Fiskeeksport
forretning" som korresponderende 
Rheder. Kutteren bliver forsynet 
med Dampspil fra Firmaet Hou
møller i Frederikshu m. Den etnden 
Kutter, som har erholdt Navnet "Be
thesda", el' ligeledes kravelbygget,. 
lUen kutterrigget, bliver ca. 35 Tons 
drægtig og ligeledes bygget for Reg~ 
ning af Mænd fra Skagen og Prede
rikshavn med J. H. RItbjerg SOIll 

Skipper og fOl'llH'ntlig Firmaet 1>. 
Schou som korresponderende Rheder. 
Denne Kutter skal forsynes llled Pe
troleUlns-Motor til at trække Vod-
dene med. K!. 
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Fiskeriberetninger. 

Dansk Bstersfiskeri i Nordsøen. 
Som tidligere meddelt her i Blu,(h·t 
begav dpH fn'dl'l'ikshavm;ke }<,iskp-· 

kutter" Pl'illsf>sse jIarie" sig for nogen 

Tid siden ud Jl~Ul Østersfiskeri j Nord
søen, hvorfra (11'11 rrorsdag (hm 4. ds. 
vendte tilbage Illed en Fangst af 
21)000 Sth. Viktoria-Østers, et Re
sultat der ikke lmn kaldes alldet ('IH} 

udlllærket. Der el' atter her vpd 
Initiativ fl'a Freuel'ikshavn brudt vort 
hjemlige Fiskeri en ny Bane, idet; 
Kutteren er det første danskP Fiske
fartøj, (ler har lh'm'et 0stersfiskeri i 
Nordsøen, og dette første Forsøg el' 
kronet med Held. Paa Grund af 
flovt og stille Vejr gik Fiskeriet 
jævnligt meget langsomt; ha nIe lIlan 
haft friskt Kulingsvejr i de 3 . Uger, 
:B'iskeriet varede, saa at Fartøjet til 
enhver Tid kunde have haft alle 
Skraberne ude, mener man lIled Be
stenithed, at Fangsten i det paa
gældende Tidsrum vilde være blev en 
hetydeligt større. østersen forhandles 
af "Prinsesse Marie"s herværende 
Rhederi, "Vendsyssel Fiskeeksport-
forretning" . Kl. 

Fra Halsnæs. Siden min sidstp 
MeQdelelse . i forrige Maaned har 
Tungefiskeriet ved Anholt for de hor
værende Fiskere taget et godt Op~ 
sving, idet der i Begyndelsen kun 
fiskedes en 3 - -4 Snese Tunger til 
Baads, 'men JIU indtil 24 Snese til 
Baads. Vil1l1cn hal' v,eret meget heldig 
for Fiskerne,. saa at de gennelllgaa
ende have kUlInet gøre et Sæt hyer
anden Dag, men Fiskerne lIlaa da 
ogsaa have H Hold GarI! i Brug, 
hvilket jo ikke foraarsager lidet Ar
bejde i Hjemmet. 

Siden Fiskeriets Begyndelse d. 10. 
Marts er ittlt her kOllllllen i Land 
ta. 22000 Pd. Tunger, ea. 7000 Pd. 

Kuller, ea, 6.000 Pd. Pighvar, ca. 
2500 P(L Slethvar og et større Petrti 
Torsk Af Rø(ls[Jæth~r har !Jpr saa 
godt SUIll ingen y~eret. ' 

DpIl shH ste her paa Lejemt' 
hjellllllelHil'endp og Køhma.nd P. H. 
BramnH'r i Lywes tilhørende Kmse 
,~IJo(lsells Mind .. " er j disse Dagl' 
nJgaant til Fl'edel'ikshum for at hlire 
forsyud 111 .. (\ DUlllpspil. Dt-t er det 
førstp };'iskerfart!lj her fra Halsnæs, 
hvormed F'orsfJget lIIed Dalllpsjlil skal 
gøres. s. 

Fiskeriet i Ulfsund i Mart8. Her 
blElV forsøgt Uled Drivvod af enkelte 
Kva8er, saasnart ben var bort .. , og 
blev fisket ret godt af Aal nogle faa 
N ætter, men da tog det til med Frost 
og nordlig Vind, og .Fiskeriet ophørte 
aldeles; 11l'1' blev ligeledes udsat en 
Del Gedderuser, og der fiskedes ret 
godt, saalænge Vandet var tykt, Illen 
€'fterhaanden som Vandet bIer klart, 
tabte Fiskeriet sig. Gl~dd€'rne vart' 

gennelllgaaende af noget bedre Stør
relse end forrige AnI'. Aalestange
riet har givet et godt Udbytte; men 
ogsaa dette Fiskeri hal' tabt sig en 
D€'l. Der (~r hen paa Slutningen af 
.M:aaneden udsat en Del Bundgarn, 
og der ,er og8aa i, den vestlige Del. 
af Sundet fisket ret gud t a( Sild; 
PriselI har været omkring 1 Kr, pr. 
Ol. Gedder hle\'e i fIe n første Tid 
betalte lIled 40 Øre pr. Pd., Stltug
aal lIled 25 Øre og Voda:11 med 2t{ 
Øre pr. Pd. C. H, 

Gilleleje, den 9. April lt{!)i3. Efter 
uen lange Isperiode i afvigte Vinter, 
under hvilken kun et ubetydeligt Fi
skeri i nogle {aa Dage kunde drives 
mea smaa Baade under Kysten, hvor-



ved del' i Dagene fra den 19. til 
den 28. Februar blev fanget ca. 500 
Snese Fladfisk og ('.,1. 100 Pd. Tunger, 
tog det egentlige Piskeri i Katte
gattøt først sin Begyndelse j den 
førRte Trediedel af :l\farts, og der 
blev ] Løbet af nævnte .Maaned ind
hragt 1943 Pd. Torsk a 10 Øre, 721 
Snese Rødspætter a 150 Øre, 4830 

- Ptl. 'runger a 100 Øre, 1185 Pd. 
Slethvar a 10 Øre ~amt 160 Pd. 
Pighvar a 50 øre. 

De forløbne Dage af April tegne 
ligeledes til at give et ret tilfreds
RtiUende Udbytte, meu PriRerne paa 
den vigtigste Fiskesort, 'l'ungeu, ere 
meget (h.lende, nemlig 65-75 Øre 
pr. Pd., hvilken Pris (tog ikke kan 
kaldes egentlig lav, naar uer hlot 
fanges jævnt godt. 

Stenbiderne, hvoraf der ellers i 
Foraarsmaanederne ranges en Del 
til ret gode Priser, har i Aar kun 
vist sig sparsomt under vor Kyst. 

L. 

Frederikshavn, den 17. April 1893. 
De for Fiskeriet i saa forholdsvis 
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laug Tid herskende gunstige Forhold 
ere nu foreløbig forbi; i hele den 
forløhne Uge have Vl - haft uroligt 
Vejr med Storm, der har været til 

'stor Hinder fol' Fiskerif't, og det er 
kun fan, Kuttere, der have opnaaet 
noget nævneværdigt Resultat; Tiden 
er som oftest gaaet med idelig Sejlads 
~nenel\l Fiskepladserne og Havnen. 
Paa E'iskegrundene omkririg Læsø og 
paa Herthas Flak have de flest,,' 
Kuttl'l'e fisket i den korte Tid, For
holdelJo have tilladt dem det. Rød
spætter derfra have vejet fra 13-14 
Pd. SneseTl 'og ere llf:'talte med Priser 
fra 1. Kr. 7 5 Øre senere i U gen sti-

I gende til 2 Kr. 21) Øre pr. Snes. 
Enkelte Kuttere have fisket i Læsø
rende, men 1111H: ogsaakun haft ringe 
Udbytte, Rødspætter af mindre Rh1r-
1'e1se, vejendp fra 8-9 Pd. Snesen 
og betalte med fra !:lO Øre~-~ 1 Kr. 
pr. Snes. Der har kun været tilført 
ringe Kvanta af Hummer, Prisen er 
j Stigning fra 90 Øre-l Kr. pr. Pd. 
en gros Pris. Kl. 
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.J. N Rass Eckemførde sld~tnæv~te bedste C0118?r-
., , vermgsmlddel for Fartøjer 

modtager Sendinger af Sild, ogaltTræværkmod Vejrligets 
Rødspætter etc. til.Forhand- Indflydelse anbefales. Priser og 
Hng. Prompte Afregning. Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Dansk Uorrespondallce. Ad. Goeeker, 
Prima Referencer. Kjebenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Dansk Kommissionshus 
for 

)i'isk og Hununer. 
Ludwig Griin, 

18, Neul' Wall, RamltDI'I. 
mod r Sendinger til Forlutndling 
p Afregning. D"nøk Korre

ce. Prima Referencer. 

fiskekroge -FabrikeR 
- Søl'fllllldalllll I Aalllol'~ 1888" 

I Kø bu ha". 1888 -
anbef.uer sit udsalg af .ule Sertor 
Fiskekroge, san. vel i Btaal, Jærn 
som Messing, samt Pilke i Tin ol!' 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 4'1. 

København K. 
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Kø benha VllS Meka,nlske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 8]agsFiskeredskaber 

af Bomuld ,og ~ampgarn. 
l{Jøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfahriken "Danmar k", 
Grønnetjave,~ Helsingør, Stengade 15, 

(en_te Nætftl.brik i Danmark .ODl drive. 'ved DaDlpJøaft) 

leverer efter Bestilling. eller fta. Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fa.brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Reler~dpr, BurtdJt~rn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 o/~ under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter .. 

Handlende gives Rabat. Forespørpsler besvares straks. 

li Altona Fiskeauction.· ~ ir 
~ L - ~ ø W 

<Il CL Johann Cohrs (beediget Auctionator). - ~ ~ 1-
!j ~ Tele!!:ram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ i ~ 

Fra~tz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med 'l'lyknmg af Ugehlade. PIeeer, V~rker \)@, Tids
skrifter, Cirkulairel', merkantile Tryksager og LejItgheds
"'llIl.~O i omhygl!:<,lig Udførplsp til billige Priser. 

Re(Ugeret at' cllnrl. mag. H. Posseit. Trykt hos Frantz Chr-isttreu. København. 



Nr. t7. 27. April. t 893. 

Jl.iJ:ed.l.e:r::c..sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annancer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu,Torden$kjol~sgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

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

Indhold: Dan.k }<'iskeriforening" Genera1for
.amling. »Videnskabens 8""r udbedes". Fiske
riet i det nordlige Øresund. - Indsendt. Mind,. 
Meddele18er~- Fiskeriberetninger.- Bekendtlilørelscr. 

"Dansk Fiskeriforening"\! Kontor, St'~rnl
gatle 213 Stuen, et an bt'nt fra .9-11. !tedal,
tøren af Medlemsbladet træffe~ desuden i 
Alm. 5-7 Svallholmsvoj 10, 1. S. 

Modelsamlingen, Skt. Ånnæplads lO St. 
o. G., er aabell Lørdag og Søn.bg 11-2. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag d. 15. April 1893. 

Generalforsamlingen aabnedes Kl. 
10 Ft)l·m. af Pr~sidenten, Kammer
herre, Hofjægermester, Lehnsgreve 
l.l:foltke-Bregentved med følgende Ud- I 

talelse : Idet jeg aabner Gimeralfor
samlingen, byder' jeg Dem, mine 
Herrer! og særlig de nyv~tlgtH Med
lemmer af Bestyrelsesraadet velkom
men, ligesom jeg henvender et -Vel
kommen til d'Hrr. Repræsentanter 
for Fiskerforeninger, som føl'ste Gang 
ere til Stede her. J eg haaber, at 
dette Møde maa bidrage til yderligere 
Samvirken til Gavn for Fiskeriet. 

Ved N avneopraab blev det derefter 
konstateret, at 18 Medlemmer af 
Bestyrelsesraadet vare til Stede for-

uden dell samlede Bestyrelse, saaledes 
at G(:.neralforsamlingen var beslut
ningsdygtig, og at 8 Fiskerforeninger 
havde sendt Delegerede. 

Præside'nten (Moltke-Bregentved): 
J eg skal·· i Overensstemmelse med 
Dagsordenens Punkt l pua Besty
rels(·m; ~ egne foreslaa Højesterets
assessor JIlonrier- til Dirigent. 

ForsiLmlingen sluttede sig hertil. 
Dirigenten: Jeg takker forValget, 

idet jeg heder om Forsamlingen& 
Overbærenhed og haa:ber paa dens 
Hja'lp, for at vore Forhandlinger 
kUlllle blive frugtbringende. 

Jeg fremlægger et Eksemplar af 
"Berlingske Tidende" for 11. Marts 
dg et Eksemplar. af Medlemsbladet 
for 9. :::\hrts, hvori Generalforsam
lingen indvarsles paa lovlig ~1aade. 

Da ingen gjorde Indsigelse, er
klærede Dirigenten GeneraJ,forsam
lingen for lovlig. 
/ I Henhold til Dagsordenens Punkt 
2 forelagdes det forløbne Aars Regn
skab og Medlemsfortegnelsen. 

Kassereren, Grosserer J.l:funck gen
nemgik Regnskabet og udtalte der
efter: lait ha ve Udgifterne saaledes 
været 22981 Kr. 39 0re, saa at de hav!" 
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oversteget Indtægterne med 2742 Kr. 
2 Øre, hvilket Beløb man altsaa har 
været nødt til at· optage af Grund
fonden. Derved er der fremkommet 
Balance, i 'EegnsktJ bet med 22981 
Kr. 39 øre. Grundfonden ejer 13780 
Kr. 87 Øre, medens den i Fjor ejede 
15144 Kr. 52 øre. Foreningens For
mue er 14565 }{r. 87 Øre mod i 
Fjor 18956 Kr. 86 øre. Dette viser 
altsaa en Tilbagegang i Status, hvil
ket særlig skriver sig fra, at For
eningen har optaget større og betyde
ligere ;Formaal og· derved har vist 
god Vilje til at udrette, hvad den 
kunde; dog maa man beklage, at 
man paaGrund af manglende Midler 
ikke har udrettet saa meget, ,som 
man kunde ønske. Det har været 
saa heldigt, at vi have haft en Grund
fond at støtte os til. Forhaabentlig 
,vil den ikke næste Aar blive angrebet 
som i Aar, da jeg beklager at maatte 
fremlægge et Regnskab med Under
skud. J eg tør paa BestyrelsensVegne 
udtale, at den har Lyst og Vilje til 
at fit'bejde, og den har ment i det 
fOl'løbne Aur ikke at kunne lade sig 
hæmme i sjn Virksomhed af finan
cielle Hellsyn. Regnskabethar i Følge 
Lovene været overgivet til Revision 
af (re i Fjor valgte Revisorer, og disse 
have givet den fornødne Paategning 
om, at det er befundet rigtigt og 
stemmende Illed Bilagene, samt at 
Kassebeholdningerne have været til 
Stede og ere befundne rigtige. IJige
leues hal' Regnskabet efter I;ovenes 
Forskrift ligget fremme til Eftersyn 
paa Foreningens Kontor i 8 Dage. 
Den Medlemsfortegnelse, som Lovene 
ligeledes foreskriver, er til Stede her. 
Skulde nogen ønske yderligere Op
lysninger angaaende Regnskabet, er 
jeg selvfølgelig rede til at give saa-

danne. Hvis der ikke findes Anled
ning til at gøre Indvendinger mod 
Regnskabet, henstiller jeg til Gene
ralforsamlingen, at den giver De
scharge for det. 

Da ingen ønskede at udtale sig 
om Regnshbet, erklæredes det for 

. godkendt. 
Man gik derefter over til de under 

Punkt 3 og 4 paa Dagsordenen op-
førte Sager: , 
Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1892, 
og 

Virksomhedsplanen for 1893 
forelægges. 

Pl'æsidenten: Da den Beretning 
om Foreniugens Virksomhed, som jeg 

. skal tillade mig her at fremlægge, 
er udsendt til d'Hrr. forinden Gene
ralforsamlingen, er der ingen Grund 
for mig til at gennemgaa den vidt
løftigt, men 'jeg vil kun fremdrage 
nogle enkelte Ting. Hvad Faresignal
stationerne angaar, er der i 1892 
oprettet en i Lyngby i Thisted Amt. 
Indenrigsministeriet har som sæd
vanlig bidraget 1000 Kr. dertil pall. 
deu Betingelse, at Foreningen foran
staltede en bindende Overenskomst 
med Fiskerne paa den nævnte Plads 
om Pasningen og den fremtidige V ed~ 
Hgeholdeise under Bestyrelsens Til
syn. Der er nu altsaa ialt oprettet 
23 Faresignalstationer pall. Jyllands 
Vestkyst; men det maa bemærkes, 
at Faresignalstationen i Vedersø har 
Bestyrelsen med Indenrigsministeriets 
Samtykke fundet sig foranlediget til 
at borttage, og den bliver nu efter 
Ringkøbing Byraads Ønske opstillet 
ved nævnte By. Jeg skal med Hen-.. 
syn til Faresignalstationerne tilføje, 
at Foreningen gennem Bestyrelses
raademe har ladet foretage Eftersyn 



af samtlige Stationer, hHlrVE>d for
s~elljgeMangler bleve pa n talt(', som 
senere ere bragte i Orden. Jagten 
paa Sælhundene er' i Jet forløbne 
Aar fortsat tilsyneladende llled for
øget Kraft, idet ,der i detteAar pr 
bleven dræbt det højeste AntIlI, siden 
Præmieuddelingen begynd tp, llPllllig 
1215 mod D98 i 189 L Det kan 
Illaaske interessere d'Hrl'. at høre, 
hvor mange Sælhunde dPf er dræbt 
i de 4 Aar, hvori der er udch·lt Præ
Illie~. I 1889 blev del' tIra'M 187 
meden Udbetaling af 561 Kr., i 
1890 1123 med en Udbetalillg af 
3369 Kr., i 1891 998 med en rd
betaling af 2994 Kr. og i l892 1215 
med en Udbetaling af 3645 Kr. Der 
er altsaa jaIt j disse 4 AnI' dræbt 
3523 Sælhunde og derfor udhetnlt i 
Præmier 10569 Kr., saa at det ikke 
er saa ubetydeligt, der er gjort i den 
Retning. .J eg skal i Forbindelse 
hermed henlede Opmærksomheden 
paa, hvad del') Beretningen er anført 
Side 21' og 22, hvor der er givet 
Meddelelser baade fra dB danske 
Farvande og fra den holstenske øst
kyst, . efter hvilke det tør antages, at 
Virksomheden i denne Retning har 
gjort . god Nytte, . og det er, derfor 
ogsaa vor Hensigt fremdeles at fort
sætte den nyttige Jagt paa Sælhunde. 
Til Modelsamlingen er det desværre 
endnu ikke lykkedes at faa et bedre 
Lokale, og dels paa Grund deraf, og 
dels fOI'di der manglede Midler, er 
del' ikke sket væsentlige Indkøb til 
den i det forløbne Aar, men vi have 

, vedblivende vor Opmærksomhed hen
vendt paa denne Sag, da vi anse den 
for at være af stor Vigtighed for 
Foreningen. Fiskerskolen \ har nu 
arbejdet et Aar med fuld Kraft, og 
man tør nok sige, at den har vist 
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sig særdeles formaa.lstjenlig. Den har' 
ogsaa begyndt at vække Opmærk
somhed og. at være' Genstand for 
Omtale i Udlandet. J eg skal tilføje, 
at der er givet nogle af Eleverne i 
Skolen Adgang til at de,Itage i Stor~ 
fiskeri, saa, at de ved Siden af den 
theoretiske Uddannelse have haft Lej
lighed til at udvide deres prakti~ke 
Uddannelse. Bestyrelsen anser denne 
Sag for at være af stor Betydning 
og foreslaar derfor at fortsætte den 
uforandret. .- Efter ,opfordring fra 
Komiteen for Landmandsforsamlingen 
i Randers. var det besluttet at del
tage i Fiskeriudstillingen ved denne, 
og der var af Bestyrelsen nedsat et 
Udvalg bestaaende af Præsidenten, 
2den Vicepræsident, Etatsraad Frit- . 
sche, Kommandør Bonnesen og For
eningens Konsulent, Feddersen, men 
nn er jo Landmandsforsamlingen ud
sat til næste Aar, saa jeg antager, 
at der ikke vil blive foretaget videre 
Skr.idt i denne Sag i Aar. Hvad 
angaar de lokale Fiskerforeninger, 
vil det erindres, at vi j 1891 begyndte 
at opfordre Fiskerne til at samle sig 
i lokale Foreninger, som skulde slutte 
sig til "Dansk Fiskeriforening". Der 
har vist sig megen Interesse derfor 
i det sidste Aar, idet Aaret sluttede 
med, at der mr 22 Foreninger med 
1480 Medlemmer, og der. er senere 
kommen 5 Foreninger til,nemlig, i 
Hundested, IJYllæs, Jyllinge, Silke
b9rg og Oddesund, og efter at Be
retningen for 18~2 var skreven, er 
det oplyst, at der er' endnu flere 
under Dannelse, saa at det har vist 
sig, at denne Sag har en glædelig 
Fremgang. BestjTelsens Medlem, Fi- . 
sker Villumsen har ligesom forrige 
Aar efter Opfordring dels fra Be
styrelsen og dels fra forskellige Del~ 
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,af Landet foretaget Rejser, ~oldt 

Foredrag og lede~ Organisationen af ' 
disse Foreninger. Det' maa anses 

. for en Sag af meget stor Betydning, 
at der bliver dannet ~aa mange lo
kale Fiskerforeninger som muligt d~r 
slutte sig til "Dansk Fiskeriforening", 
da vi derigennem ville kunne faa 
mange Spørgsmaal 'frem, som have 
Betydning for Fiskeriet i det Hele. 
Jeg vil her gerne rette den Op-

, fordring til d'Hrr. ]\{edlemmer af Be
styrelsesraadetat virke for Tilgang 
af Medlemmer til Foreningen. Der 

. r 
falder, efterhaanden en Del M ed-
lemmer fra, og det kan ikke godt 
være anderledes, men. det er jo ønske
ligt, at Foreningens Medlemsantal er 
saa stort som muligt. Hvad angaar 
Ferskvandsfiskeriet og Udklæknings
anstalten, er, som det blev bemærket 
i Fjor, Hr. Feddersen bleven apsat 
som Konsulent, og som det fremgaar 
af Beretningen har hans Virksomhed 
ikke været saa ganske ringe. Han 
har holdt Foredrag dels paa Land
bohøjskolen og i Landboforeninger 
og dels flere Steder omkring i Landet. 
Foreningen har i det sidste Aat an
lagt en" Udklæk~jngsanstalt paa et 
Terræn ved Ladegaardsaaell, h\"ilken 
nu er færdig og i' fuld Gang. Des
uden staar Bestyrelsen i TTnderhand
linger om at leje forskellige Vandløb 
i Københavns Nærhed til Forsøg med 
forskellige Fiskearter, saaat jeg tør 
sige, at denne Sag nu er i lWd 
Gænge, og v1 maa haabe, at den vi] 
virke til Gavn for Ferskvands~flkeriet 
her i Landet. 

N aar jeg dernæst skal forelægge 
Virksomhedsplanen 'for indeværende 
Aar, da vil denne væsentlig hestaa 
i Fortsættelse af de paabegyndte Ar
bejder, men der er dog enkelte ~.Y-

heder, som der er tænkt paa, som 
f. Eks. Forsøg med Aaleruser ved 
Tysklands Vestkyst og Undersøgelstlr 
af Sildens Forekomst og Vandringer 
i Øresund. (Fortsættes.) 

"Videnskabens Svar udbedes", 

N aar man daglig ser Jordbrugeren 
anvende al sin Tid, for saavel ved 
naturlige som ved kunstige Midler 
at fremme sin Bedrift opstaar let 
det Spørgsmaal: a) gør. Fiskorlbe
folkningen det sal1lme, og kan der 
ikke af Fiskern,! personlig gøres en 
stor Del fqr at fremme og formere 
i det mindste nogle af Fiskearterne? 
Jeg Ilar saaledes i de sidste 12 AaI' 
gjort det til e Il Regel om Efteraaret, 
naar her fiskes en Del Ørreder, da 
forinden jeg sælger disse, hvilket sker 
1-2 Gange om Ugen, haler jeg 
Hyttefadet paa Land, og stiller en. 
Pøs med et Par Tommer Bækvand 
i, imellem Hyttefadet og K:assen. 
J eg tager da først Hum:jrreden i 
Gællespalterne og lader den flade 
Haand let glide hen over dens Bug. 
Don afgiver da let sin Rogn i Pøsen. 
Har jeg ikke flere Hunørreder, saa 
faar Hannerne samme Omgang og 
saa røres Rogn og Mælke varsomt 
om. N aar jeg saa antag~, det er 
tilstrækkelig blandet, gaar jeg til en 
Bæk, hvor Ørreden jævnlig selv sætter 
deres Rogn, og anbringer da! den 
befrlfgtede Rogn paa forskøllige Ste
der i Bækken. I denne Bæk er der 
Masser af· bittesmaa Ørredunger. 

J eg har jevnlig anmodet flere af 
mine Kolleger om at gøre ligesaa. 
Men jeg ved kun en, der gør det. 
::\.hn sy urer ellers: hvad kan det 



nytte? Bliver der virkelig Fisk af 
den Rogn? Saa besluttede jeg mig 
til at føre Bevis herfor,og i den 
Anledning lavede jeg mig en Kasse, 
f~rsynet med en Masse smaa· bitte 
Huller, lagde paa Kassens Bund en 
Del Bækkegrus og Sml1R Stene, lagde 
herpaa 1/2 Pot befmg:tet Rogn, over
dækkede Oversiden af Kassen med 
fint aab('nt Lærred og anbragte Kas
sen i en hængende Stming i Bækken. 
1\{ en ak! en .:\Iaa1w<l efter fik vi 

. stærk Snefog, og derefter stærk Tø. 
Bækkens Straale hlev saa stærk, at 
Lærredet paa Kil,ssell brast, og 
Kassens Indhold gik tabt. 
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Nu skal jeg atter vente et helt 
Aar, føl' jf'g kan gentage Forsøget. 
1\{ en saa kom jeg i. Tanker om, at' 
det maaske var heldigere at appellere 
til Videnskaben og bede den svare: 
b) om det ikke var ønskeligt, at alle 
Fiskere udnyttede Fiskens Rogn paa 
ovenskrevne Maadeil Den meste Del 
af Rognen gaaI: ellers tabt alligevel 
for Fiskeren ved Fiskens Forsendelse. 

Besvaresovenstaaende bekræftende, 
spørges: e) hvor længe ligger 0rred'ins 
Rogn i Vandet, før Fiskenn~en er 
synlig? Hvorlænge bærer den lille 
Jl'iskeunge sin Fosterblære ? 

End\'idere spørges: d) kan den 
samme Maade anvendes om Foraaret 
paa Aborren? Den er som bekendt 
ogsaa meget villig til at afgive sin 
Rogn og Mælke. 

Endvidere, om det samme kan ske 
fol' Geddernes Vedkommende? , 

J eg tror, at ovellstaaende Spørgs~ 
maals Besvarelse meget vil interes
sere Fiskerne Landet rundt, og hvis 
Spørgsmaalene kunne besvares be
bræftende, tror jeg, at Fiskerne med 
Interesse ville gøre, hvad de kunne 
for at formere Fiskebestanden i vore 

• 

Fjorde og Sunde. .Jeg tillader mig 
derfor at henstille til Redaktionen 
af vort Medlemsblad at foranledige 
ovenstaaende besvaret ad viiJenska
belig Vej. 

O. Hansen, 
Fisker ved PedersvæJ'ft. 

Hr. Ole Hansens Spørgsmaal, som 
af Redaktionen er sendt mig, for at 
jeg kan svare paa dem, har jeg til
ladt mig for en Nemheds Skyld at 
mærke med Alfabptets fire . første 
Bogstaver. 

a og b. Fiskerne gøre grullllne lidet 
eller aldeles intet for, som Ole Han
sen kalder det, ved "kunstige Midler" 
at fremme Fiskeriets Udbytte. De 
kunde dog gøre en lwl Del og der
ved ikke alene bidrage deres til at 
forøge Fisketallpt, men tillige de 
sælgevæTdige Pisks :\længde. Det 
kan ske uden særlig kunstige Midler, 
nemlig ved at hade og udrydde Pi
skefjenderne, baade de store og de 
smaa, og ved at slippe fri igen de 
Undermaalsfisk, som ikke have taget 
Skade i eller paa Ji'angeredskaberne. 
Herom er der skrevf't og talt mange 
Gange før. Dpt sktHler dog ikke at 
gentage det, indtil Fiskerne f01'staa1'; 
at Utøj ogsaa kan t:jæl'lles eller for
mindskes i Tal i Ha v eller Sø eller 
Aa, og at unge endnu ikke fange
elIer sælgeværdige Pisk kan vokse 
op til passelig Handelsvare. 

Ole Hansen kender meget godt 
hertil, Og; han kender ogsaa, hvad 
Svar han faar paa den anden DpI 
af det første Spørgsmaal. Han har 
jo vist os, at han kender til, hvor
ledes ]1'iskeren pm'sonlig kan formere 
Ørreder og derved fremme Fangsten 
af dem. Men det, han egentlig vil 
vide,. er nok, om han nu ogsaa hHr 
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baaret sig fuldstændig rigtig ad. Han 
har en Følelse af, at hans gode Villi e 
ikke fuldt ud er bleven lønnet, og 
dette er virkelig ogsaa Tilfældet. 
Dersom han havde baaret sig ganske 
rigtig ad med de Hjælpemidler, han 
havde, var det sket paa følgende 
~faade. Han tog et rummeligt Fad, 
f. Eks. et rent Mælkef~ld, fugtigt men 
'Uden Vand og fik Hun-Ørreden paa 
den af ham nævnte Maade til at 
slippe saa meget af Rognen, som af 
sig selv vilde løbe fra den. Derpaa 
tog ban en .flanfisk og fik den til at 
slippe saa meget som et halvt Snapse
glas Mælke j en Skaal med Vand, 
saa at dette blev godt uklart. Der
paa vilde han hælde dette l\fælke
vand over de tørre Æg i Mælke
fadet, som han varsomt vuggede frem 
og tilbage og derpaa lod være i Ro 
en halv Snes Minuter, inden han 
bragte det til Øn-edbækken. I denne 

-vilde han opsøge et Sted, hvor den 
sandede Bund var godt grusblandet, 
søge at lave en Fordybning imellem 
Gruset og nIt lægge Æggene i denne, 
hvilket for Resten ikke er nogen let 
Sag, da Strømmen vil tage .LEggene. 
Men han kunde nok ved en midler
tidig Spærring i Strømmen faa Held 
dertil, hvorefter et Lag Grus blev 
lagt hen over "Reden". Han havde 
da saa godt som muligt efterlignet 
den legende Øn'ed. 

Dersom nemlig Æggene paa J-,ykke 
og Fromme spredes i Bækken, vil 
sikkert nok en stor Del af dem blive 
ødelagte eller opædte. 

Ole Hansen har villet overtyde sine 
Fæller om, at der blev Fisk af de 
Æg, han skaffede sig. Rimeligvis er 
de smaa Fisk, om der er blevet ud
klækket nogle, fm'svundet gennem de 
smaa Huller i Kassen eller gennem 

det brustne Lærred. Dersom han 
havde nedsænket en Kasse med fin 
Sigtedug for Enderne ude i Strøm
men, men paa et lunt ,Sted, havde 
han rimeligvis haft bedre Held og 
han havde da kunnet have et fast 
Laag paa Kassen. 

Saadan Udklækning paa fri Haand 
kan naturligvis faa et godt Udfald. 
Men det sandsynlige er, at den dog 
ikke giver, hvad der kunde opnaas. 
Det gælder nemlig om vea en saa-. 
dan Udklækning foruden at redde 
Fiskeæg, som ellers vilde gaa tabt, 
fordi Moderfiskene fanges og sælges, 
at vogte .ifiJggene imod Fjender, enten 
nu disse æder dem eller de dræbes 
af Skimmelsvampe, der ødelægger 
mange Fiskeæg. Det er delfor, at 
kunstig befrugtede F1skeæg udklæk
kes under Tilsyn i Udklæknings:tn
stalter, hvor .B'jenderne holdes borte, 
og Æggene jævnlig efterses, mens 
de død8 Æg btlrttages. Der kan nu 
hertil svares, at man ikke saadan 
overalt kan have Apparater, som 
Fiskerne kan tage sig af. Men dette 
er, en F8jltagelse. Fiskerne kan godt 
passe et BækkeUflparat og man 
har saadann8 d8rsom han vil være 
over det. Ved anden Lejlighed skal 
jeg forklare Indretningen af et saa
dant. Imidlertid vil jeg paastaa, at 
ethvert Bækkeløb, som fortjener det, 
burde have sit Udklækningsapparat. 
Det vilde hæve vort Ørredfiskeri i 
det ferske Slla vel som i det salte 
Vand. Men Pleje skal der til, og 
jeg haaber, at det ogsaa nok en 

• Gang skal komme saa vidt, at .B'i
skerne selv melde sig og tilbyde 
at være Opvæksten af de dyrebare 
Ørreder i Forældres Sted. 

c. Saa snart Ægget har modtaget 
saa meget af Hannens Mælke, og 



der skal kun saare lidet til, at det 
er befrugtet, gaar Udklækningen for 
sig. Tiden, der ,qam' 'lYl:ed, afhænger 
ikke af Æ.q,qet, men af det Vands 
Varmegrad, hvori, Udklækningen sker. 
0l'l'eden er ligesom Laksen en vinter
legende Fisk, og Æggene lægges 
altsaa j koldt, endda i meget koldt 
Vand. ~Ieningell er naturligvis den, 
at Piskeungens Udklækning skal være 
endt til den Tid, da den kan finde 
den fol' den' pflssende Føde. Men 
denne fremkolllmer først, naar Van
dets V urlIwgmd henad <,!lel' ved Vaar 
bliver tilstrækkelig hoj. Det er der
for ogsafl en Uting at udklække 
0rred- 0i! Lahwmg Yeden højere 
Varme end den, Vandet har paa 
disse Fiskes Legepladser. Man faar 
en anstrængt Yngel, som lIlan enten 
maa udsætte pau en Tid, da de frie 
Vamle endnu ingen Føde har at 
byde eller ogsaa lUau man fodre 
Yngelen i II dklækningsanstalterne. 
Det første er taabeligt, det sidste 
giver dyr Fisk i Gryden. 

0rredæg bruger for Resten for at 
udklækhs, naal' Vandet er 

2" R. 165 Dage 
4 o - •. ' . 103 
6 (I 73 

]'osterblæren forsYinder ligeledes 
langsommere i det kolde end i det 
varmere Vand: 

ved 2 o R. tager det Dage. 
.,1,0 - 50 

8° - 30 
I N aturen er det ene nøje afpasset 

efter det andet; Fiskeungen k01Il~er 
ikke ud af Svøbet og vænnes ikke 
fi>a, før der er Føde til den, som 
den kRIl gabE' over. 

d. Man kan handle Illed Aborrens 
og Geddens Æf.':. og Mælke ligesom 
med 0rreclplls. M eIl det er ulige 
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lettere at faa Yngel af dem, fordi 
de leger ved mildere Aarstid og 
udklækkes i Løbet af langt færre 
Dage, fra 18-20, og ved en Varme
grad af omtrent 8-10° R. 

Arthu·r Feddersen. 

Fiskeriet 
i det nordlige Øresund. 

Af I. X. 

II. 
Til Torskefiskeri llled Snøre be

nyttes et stort Kar eller en Tønde 
til at holde Piskene levende i, des
uden et N æt eller en Ruse, som 
hænges udenbords, og hvori Fiskene 
kommes, saasnart de ere tagne af 
Krogen; endelig en Snøre, det vil 
sige en ca. 40 Favne lang Snor med 
et Blylod, hvorigennem gaar en Mes
singstilk, paR hvis Ender ere hæftede 
3--4 Fod lange Tavser med Tinfiske
kroge. Snoren mat. være saa fin som 
vel muligt, Tavserne ligeledes fi'le 
og velslaaede, Tinfiskene godt støbte 
og Krogene ikke for store. 

Allerede før Dag sejle Fiskerne 
ud for at 11aa frem til Fiskepladsen 
ved Daggry. l en Aarrække har det 
næsten ikke været muligt at fange 
en Torsk paa Slløreunder den danske 
Kyst, hvor denne Fisk tidligere val' 
i Massevis. Alt Torskefiskeri med 
Snøl'e el' nu henlagt til svensk Sø
territorium paa 18-20 Favne Vaml 
idet saakaldte Råådyb, hvo!' der 
ofte, pa.a en Strækning af en halv 
}Iils Længde og en Kabellængdes 
Bl'edde, ligge lOU danske Baude Side 
OUl Side, :;maledes at lilan ofte l.an 
tale samLuell fra Baad til Baad. H vel' 
Baads Besætui ug el' en eller to .Mand. 



S ejlet stryges ned og sættes som Telt 
fo t at lune. Fn,ngsten kan selvfølgelig 
være meget forskellig, fra intet til ti 
ja tyve Snese pr. Ban,d, under meget 
he ldige Otilstændigheder; saa der kan 
jo være en ganske god Dagløn at 
f o rtjene. K vaserne følge i Reglen 
me d Baadene til' Fiskepladsen, op
købe her Fangsten og hetale forholds
vis høje Priser derfor. 
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Tidliger!,), da der ingen Havne 
va re ved Kysten, var den umiddel
bar e Brug af Hyttefade umulig, idet 
de r ikke var noget Sted, hvor de 
k unde ligge sikkert. Store Kuber 
b enyitedes da' til at sætte Fiskene i, 
da disse jo altid skulde bripges 
levende til København. Kuberne 
sænkedes til Bunds paa4-5 Fn,vne 
Vand, for derefter, naar der var 
samlet en 25~30 Snese, med god 
Vind og i et dertil indrettet Hytte
fad at kunne bugseres til Byen, hviL
ken Transport i Reglen medtog :flere 
Dage, s~m saaledes vare spildte for 
Fiskeriet. En Del Fisk døde selv
følgelig ogsaa i den Tid, del' blev 
samlet paa, dem. Undertiden kunde 
Stormen ødelægge Kuberne, og hele 
Fangsten gik da tabt. Dertil kom 
desuden den Ulempe, at naal' Vinden 
blev god, skulde alle afsted; men 
netop derved blev Prisen ofte tvunget 
ned, saa Fiskerne kun fik meget lidt 
for deres Arbejde. I Begyndelsen' 
af Aarhundredet var det for Sundets 
Vedkommende en af de magre Fiske
perioder. Naar der f. Eks. fangedes 
en Torsk, betragtedes . det som en 
hel Begivenhed, og de bleve da bragte 
til Helsingør, hvor de solgtes som 
Kuriositet. Et Fiskeri, som for 20 
-30 Aar siden var megrt indbrin
gende, men som nu er'ganske ophørt, 
var det saakaldte "Skråppefiske;'. I 

Sommertiden fandtes der, paa det i 
Betegnelsen tUlgivne Sted, Nord for 
Helsingborg, paa 20-24 Fv. Vand, 
en Mængde store Torsk, som vejede 
fra 10-40 Pd. pr. Stk. Kunde Fi
skeren blot skaft'e de fornødne Sild 
eller Tobiser til Agn, og Strøm
men ellers tillod det, var det ikke 
un,llllindeligt P~UL en Udflugt hertil 
at fange et Par ::::inest' af disse Fisk, 
som da i Reglen sol!!tes til forbi-' 
sejlende Skibe til høje Pri.spr. M~p. 

disse Fisk ere som sagt ganskp for
svundne. Hvad Grunden df1rtil kan 
være, ~r man ikke klar over. I de 
sidste Fallgstaur benyttedes Pilken 
meget, men den almindelige Mening 
er, at det .er et skadeligt Redskab, 
som ikke burde benyttes. Med dette 
Redskab lykkes det jo nemlig ingen
lunde altid' at fange de Fisk, der 
rammes af Pilken; en JYlængde blive 
saarede og svømme omkring som In
valider. 

En anden udmærket Fisk el' ogsaa 
ganske forsvunden fra Øresund, nemlig 
Kulleren. Tidligere fangedes her en 
Mængde, nu er det yderst sjældent, 
her fanges nogen. Sagnet siger, at 
det var denne ~'isk, der blev fanget, 
da Kristus bød Apostlene at sætte 
deres Garn, og endnu har den to 
sorte Pletter, der er(' Mærker af 
Frelserens Fingre. 

Naar Sundet om Vinteren tillægges 
med Is, udruste Fiskerne Baade, som 
kunne trækkes paa Isen. En saadan 
Baad maa være rund i Kølen, saa
ledes at den kun hviler paa omtrent 
ey Alen i Midten, naar den skal gaa 
let og uden Vanskelighed lade sig 
behandle, Med hver Baad følger i 
Reglen 4-5 Mand. N aar Fiske
pladsen er naaet,fordeler Mandskabet 
sig paa Isen, kun en bliver ved Baa-
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den. Hver Mand hugger da. først 
to Huller i Isen, et til Snør(>n og 
et til at hænge N ættet ud i for at 
holde Fangsten levende. Dernæst 
sættes tre Stager ned i Isen, og paa 
disse hæftes et Sejl SOlD. Telt, for at 
Fiskeren kan sidde lunt og have alle 
Rekvisiter saa nær ved Haanden som 
muligt. Fangsten bringes levende til 
Land, hvor Fiskehandlere opkobe 
Fisken, som næste Dag pr. JærnlHwe 
sendes til de forskBllige Bestemmelses-
steder. (Fo;tsætt.es.) . 

Indsendt 
Flere af os Fiskere, der som Med

lemmer af "Dansk Fiskeriforening" 
deltoge i Foreningens GEmeralforsam-

\ 

ling. Lørdag d. lo. ds., tillade os 
herved at fremkomme med vor Tak 
til Bestyrelsen for den Imødekom
menhed og humane l\faade, hvorpaa 
vi laIeve modtagne. 

En saadan Samværen giver Lejlig
hed til at udveksle Meninger 0111 

mangt og meget, som ligger os paa 
Sinde, ligesom den ogsaa giver Fi
skerne Lejlighed til at fatte Tillid 
til "Dansk Fiskeriforening"s Bestræ
belser for at gavne vor fælles Sag. 

Vi ,>ille altid bevare dette Møde 
taknemlig Erindring .. 

Mindre Meddelelser. 

Solgt Fiskekutter. Tre Fjerdedele 
af den i Frederikshavn· hjemme
hørende Fiskekutter "Prins V alde
mar" tilhørende Hr. Købmand P. 
Schou og Skipper Fr. Wilhelmsen 
er af dem solgt til d'Hrr. Fiskehand-
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lerne Thomas Brønnum af Frhvn. og 
Carl Bang af Københarn samt Damp
møller Oscar ;Ekmann for en Sum af 
1350(J Kr.; den tidligere Medrheder 
Kapt. O. J. Berg beholder sin If.l 
Part i Fartøjet. nen tidligere l!~ører 
af Kutter('n "l\Iaagen", Skipper L. 
C. Larsen skal nu føre "Prins Val- . 
demar" , og "Maagen" blivpr frem
tidig ført af Skipper· L .• Jensen af 
Fakse. " Prins Valdemar" skal nu 
hurtigst muligt klargøres til at drive 
Fiskeri under Island. Paa Grund 
af forskellige Omstændigheder havde 
det ikke været Mening!'n, at Kut
teren skulde have været til Island, 
men da den nu er kommen paa andre 
Hænder, e·r.rlenne Bestemmelse bleven 
forandret og vort i enhver Henseende 
mest fremragende Fiskefartøj kommer 
dog sualedes til at virke paa sit 
rette Forum. 

-- --- ,-----
--~---_._-

. Fiskeriberetninger. 

Sallerup, den 9. April. Bundgarns
fiskeriet tegner ikke til at blive ret 
lønnende i dette Foraar, vel var her 
i Paaskeugen gennemgaa ende r.et god t 
Sild<\fiskeri, i enkelte ;Bundgarn kunde 
faas 8 a 10 Kasser Sild i en Røgt
ning; men Prisen dalede da ogsaa 
hurtig fra l Kr. til 50:a..;60:Øre.pr. 
Ol. l sidste Uge har Fangsten kun 
været 5 a 6 Ol pr. Dag -af 2 Garn. 
Sandsynlig er det gode Vejr. Skyld 

'i det ringe Fiskeri; naar der blot 
er nogen Kuling gaar Silden almin
delig bedst i Garnene, lllell vi har 
jo stadig stille Vejr. Aal~stangningen 
er nu omtrent ophørt, da de fleste 
Stangere enten handler med Sild 
~ller har anden Beskæftigelse, og 
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den Art Fiskeri betaler sig ogsaa 
kun daarligt nu. 

Rusefiskeriet er rent usselt nu, 
her faas kUl~ faa Torsk og Gedder 
er det kun mef!:pt enkelte her faas nu. 

I Ferskvandene og Udløbene fra 
disse fanges en Masse Gedder og 
Aborre. Dette Fiskeri drives i denne 
Tid meget ihæruigt af de omboellde 
Husmænd og Bønder til stor Skade 
for Saltvandsfiskeriet. Det er jo nem
lig saaledes, at naar disse Fisk i 
Foraarsmaanederne gaar op i Ud
løbene for at kaste Rognen er det 
forbudt at fiske dem i Stranden, naar 
de saa har udI eget og vil tilbage til 
Stranden, er Adgangen spærret med 
Ruser og andre Indretninger, saa 
end ikke en eneste Fisk kan slippe 
igennem. Vel staar der i Fiskeri
lovens § 50, at der skal lades et 
aabent Rum i Midten af Vandløbene, 
men det sker ikke her, alt er spær
ret endog om Søndagen. . Og des
værre kan saadanne Forhold kun 
paatales af de tilstødende Grundejere, . 
som ikke har nogen Interesse af, 0111 

}'iskebestanden ødelægge!:! ved et 
planløst Rovfiskeri stik mod Loven 
eller ikke; men des mere føleligt vil 
oet blive for Fiskerne. Det vilde 
være ønskeligt, om der kunde blive 
holdt . Kontrol over Lovens Over
holdelse saavel i Fersk- som i Salt
vand, da disse staa meget nær 
Forbindelse mange Steder. 

A. C. N. 

Hirtshals og Omegn d. 18. April. 
Det har i Aar været en Vinter, del' 
rigtig har sat Fiskerne paa Prøve, 
thi i l\Iaanedsvis har næppe været, 
som man siger, "Fisk til Gryden" 
(Husbehov), og det er ikke Islæg, 
der har gjort Afbræk, men derimod 
menes, at Vandets Temperatur har 

bevirket, at Fisken er søgt ud paa 
dybere Vand, hvilket da ogsaa har 
vist sig, naar enkelte Fiskere have 
vovet sig flere Mile til Søs og da 
fanget lidt mere enu almindeligt. Da 
nogle Fiskere ved Løkken, Lønstrup 
og Hirtshals have anskaffet sig Bak
ker til Fangst af Helleflynder, saa 
har dette Fiskeri i de sidste Tider, 
især for enkeltes vedkommende, vist 
sig rentabelt, IlIen for øvrigt maqe 
ældre Fiskere, at efter en særdeles· 
kold Vinter vil der senere blive godt 
Fiskeri længere hen paa Aaret, særlig 
af Torsk, hvilket tid~igere skal have 
vist sig, og man maa nu haabe det 
bedste. 

Arbejdet ved Forlængelsen af 
Molen ved Hirtshals 'er nu i fuld 
Gang og det var kun at ønske, at 
den kan komme til at gøre Nytte. 

L. 

Fra Isefjorden. Bundgarnsfiskeriet 
• har i første Halvdel af April Maa
ned givet et temmeligt betydeligt 
Udbytte jævnt fordelt til de allerfleste 
Garn, kun ganske enkelte har slet 
ikke givet noget Udbytte. Kvaliteten 
af den fangede Sild har været mindre 
god, og Priserne har jo ogsaa ladet 
betydeligt tilbage at ønske; Enkelte 
Dage har Prisen i København været 
saa lav, saa det k9ntante Beløb, som 
vi har modtaget for en Kasse Sild 
a 7 Ol ikke har været stort over en 
Krone. Man vil forstaa, at naar 
Prisen er saa lav, skal der fiskes 
enorme Masser for at Fiskeriet skal 
blive lønnende. 'Heldigvis er det 
bare enkelte Dage, Prisen har været 
saa lav, i de sidste Par Dage er den 
igen stegen lidt, saa Nettoprisen, som 
erholdes, er 25-35 Øre pr. Ol. 

Enkelte Steder viste sig~ogsaa Sild 
i Næringer, saa mange,. saa dette, 



Fiskeri kunde betale sig, naar Silden 
kunde afhændes til e!1 antagelig Pris, 
f. Eks. 50 Øre pr. Ol, men paa Grund 
af de lave PrlSP!- er dette Fiskeri 
foreløbigt vistnok omtrent helt ind
stillet. 
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Aalestanget, som under normale 
Vejrforhold drives til ind i ~I aj Maa
ned, giver i indeværende Foraar intet 
.nævneværdigt Udbytte. Som man vil 
erindre, havde vi i længere Tid stadig 
stille V ejr,og nu da endelig Vindeu 
kom, fik vi den i' saa store Bunker, 
saa Aalef;tngst helt umuliggøres. 
, I Aaleruser er fisket mange Aal 
enkelte Steder i Fjorden, medens der 
andre Steder slet ikke viser sig A al. 
Som en Mærkelighed kan noteres, at 
nogle Fisli:ere i LammefjOl'den, som 
udsatte Auleruser umiddelbart efter 
Isens Bortgang, lige straks fangede 
mange Aal i Ruser og har stadig 
senere gjort godt :Piskeri. 

Rejen havde begyndt at vise sig i 
Ruser forinden vi fik det nu ind
traadte urolige Vejr, nien dette har 
fuldstændig forjaget den fra Grundene. 
Ogsaa for alle andre Fiskerier har 
dette urolige stormfulde Vejr havt 
en uheldig Indflydelse. 

10. A.pril 1893. O. 

Frederiksllavri, d. 24. April 1893. 
. I den sidst forløbne Uge var Vejret 
i'et gunstigt for Fiskeriet, og en større 
Del af Kutterne have da ogsaa for
søgt Fiskeri paa Vestkysten og for 
første Gang i AaI' haft tilfredsstil-

lende Resultat. L dfor K~ndestederne 
og paa den nordre Side af Skagen 
have de fleste fisket, Rødspætter.der
fra have rejet fra 15-'22 Pd. Snesen, 
betalte med fra 21/ 2-31/ 2 Kr. pr. 
Snes. øst for Skagen have ogsaa en 
Del Kuttere drevet Fiskeri, og der
fra er der indkommet betydelig Kvan
titeter Rødspætter og Skærising, særlig 
af den sidste er der indbragt meget, 
enkelte Kuttere havde op t;1l200 
Snese hvpr, de først indkomne bleve 
betalte ,med fra 8-10 Øre pr. 'Pd., 
senere dalede Prisen til 3-,4 Øre 
pr. Pd. Rødspætter herfra have. vejet 
fra l6-~18 Pd. Snesen og elie .be
talte med fra 21/2~3 Kr. pr. Snes. 
Paa Herthas Flak har Fiskeriet kun 
givet mindre godt Udbytte, og de 
N ord for Hirtsholmene fangede be
tydelige Mængder af Rødspætter hare 
været smaa og have kun opnaaet en 
Pris af fra 80 Øre-l Kr. 10 Øre 
pr. Pd. øst for Læsø have 3-~4 
Kuttere drevet TUBgefiskeri, men 
uden synderligt Held, et Par Kut
tere have havt ea. 200 Pd. hver, 
de andre mindre. Tungel'ere for 
Tiden i en forholdsvis ringe Pris, 
50-55 Øre pr. Pd. Fra samme Sted 
er der indkommet enkelte Partier 
Slethvar, betalte med 10 Øre pr. Pd., 
og en Del Pighvar, store betalte med 
50 Ørø pr. Pd., smaa med fra 15~ 

. 20 Øre pr. Pd. Hummertilførslen 
hal' vmret knap, og Prisen er i Stig
ning, ca. l Kr. 20 Øre pr. Pd. Kl. 

Fiskeko.rk. 
Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 

Lager af ·Fiskekork. 

Alb. Biilow. 
Brogade ]5, C. 

for 

t~isk og BUDIDler. 

Ludwig Griin, 
78. Xn~r Wall, Hambufs. 

modtager Sendinger til.l<'orh .. ndIiIl8 
Prompte Afregning. Duøk Kone
Ipondtt.noe. Prima. RefereAoer. 

- Søhmedaille (Aalborg 1883 'Il 
I Købenllal'B 1838 -

anbefaler .it "Gjl ... lg .. r sne Sorter 
Fiskekroge, 8800,. vel i Staal, J au'U 
som Messing, samt Pilke j rfill og 
Bly. For.endes mod Efterl<ra.v. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41, 

KøbeDh ..... A X. 

... 
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Københa, V'llS Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 
"""" .... """"""""""""""""""""""""""""""""", .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""-"",:,"""""""-"""""""~ , 

::Meka:n.iskFa brik. 
af Mæt, Hæftede lJlne'r og Tavser m. m. 

Efter Ansk&.flelscn af nyeste mekaniske Nætmas~itlcr 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. FortrhJigste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi~ 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enelrte NæU'abrill; l Danznark ..,m drivea ved DlUDpkJ.oaft) 

loverer efter Bestilling eller ftaLager fe:l 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 % under sædvanlige Priser. Bomu,zdsgarn,Hampe-' 
garn 'Og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. forespørpsler besvares straks. 

iit Altona Fiskeauction. ~ ~i 
~ ~ ~ ; ~ -
ti a.:;;o Johann CO]lrs (beediget Auctionator). ~ ;J i 
øG~ ~~~ 

<Il f tl:l Telp,~rt\,m-Adresse; Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ li ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21; Kjøbenhn.vn K,· 

tilbyder sig med 'l'lykning af UgebJade. PIeeer, Værker ')1; Tids· 
sluU'ter, Clrkulairer, merkantile TI'yksager og Lejligheds .. 

~";U1e'''' i omhyp:f!:l'lig UMorelsC' til billige Priser . 
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"Dansk Flskerlforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9....::..1[ Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5--7 Svanholmsvej IO,' 1. S. 

ModelsamlIngen, Skt. Amiæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

lørdag d. 15. April 1893. 
(Fortsættelse.) 

Angaaende Forsikringssagen blev 
Ordet derpaa givet til 

Grosserer Vilh. Petersen: -J eg skal 
begynde med den særskilte Afdeling, 
der blev stiftet i Fjor ,for Fartøjer, 
der gaa paa Fiekeri under Island 
og Færøerne. . Denne Afdeling fik 
et særsl,ilt Statstilskud af 10,000 Kr., 
og der blev udarbejdet Love for den, 
som bleye holdte saa nær den be
staaende Forsikrings Love som muligt. 
Der blev i Afdelingen indmeldt de 
5 i Frederikshavn' hjemmehørende 
Kuttere: ,;Maagen", " Ternen", "N ord
vest'.', "Prins Valdemar" og "Prin
iesse Marie", som forsikredes for ialt 

84500 Kr. De sejlede paa deres 
Fisketure for en Præmie af 5~pCt. 
p. a., saaledes at de i en begrænset 
Del af Aaret maa gaa til Island, 
men i den øvrige Del af Aaret sejle 
i danske Farvande. Det har været 
en god Begyndelse j Afdelingen har' 
været et artigt Barn, der. ikke har 
forvoldt os nogen som helst Ulempe. 
Skibene have sejlet uden Skade, og 

. Aaret sluttede derfor med et glæde
ligt Resultat. Der har været en Ud
gift af' 600 Kr. for tegnet Reassu
I:ance. Sagen forholder sig saaledes, 
at det Beløb, vi fik af Staten, plus 
den billige Præmie, ikke afgav nogen 
stor Sikkerhed for et Beløb af 84500 
Kr., og vi tegnede da en Reassurance, 
som overtog Risikoen for 10000 Kr. 
Dette er blevet fornyet i -Aar, saa
ledes at naar vi have brugt Aarets 
Præmier og Statstilskud et paa 10000 
Kr., træder Reassurandøren ind med 
10000 Kr., og først derefter træde 
vi ind med Kassebeholdningen, der 
er 12887 Kr. 76 øre. Der er altsaa
en Sikkerhed paa nogle og tredive 
Tusinde Kr., hvilket er et smukt 
Grundlag at arbejde videre paa. Med 
Hensyn til Hovedforsikringen skal jeg 
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begynde med Regnskabet, der staar 
i Aarsberetningen, og som er afsluttet 
den 31. :Marts 1892. Den særskilte 
Afdelings Regnskab er afsluttet den 
28. Februar 1893 og gaar altsaa 
næsten et Aar længere, fordi dens 
Regnskabsaar begynder en Maaned 
tidligere, af Hensyn til at Fartøjerne 
gaa i Fart paa Island, men Hoved
forsikringens Regnskab i Beretningen 
g'aar kun til 31. Marts 1892. Man 
har ikke kun'1et komme Generalfor
samlingen nærmere. Det ligger altsaa 
et Aar tilbage. Aaret har været 
forholdsvis meg~t ordentligt. Resul
tatet af Virksomheden har været det, 
at vi i Virkeligheden kun have for
brugt 2000 Kr. af Statstilskud et, saa
ledes at 8000 Kr. ere sparede og 
tillagte Reservefonden. Det har været 
det Aar, der nærmest har kunnet 
bære sig selv, og ud over, hvad der 
meddeltes de~om i }<~jor, har jeg i 
Aar ikke noget at sige om dette" 
Regnskab. J eg skal nu komme til 
Regnskl:;t bet for Aaret fra 1. April 
1892 til 31. Marts 1893, det saa
kaldte fjerde Driftsaar. Regnskabet 
for det er endnu ikke endeligt af
sluttet, men vi kunne dog se, at det· 
har været et temmelig uheldigt Aar. 
I de andre Aar har det været over
vejende smaa Skader, der ere Ind
trufne, men i det sidste Aar har det 
ikke saa meget været saadanne, skønt 
der har ~æret rigelig af dem, men 
nærmest b,tale Forlis, der have givet 
Anledning til alvorlig Agtpaagivenbed 
og Fo!'sigbghed, saa at" vi maatte 
være opmærksomme paa, hvorledes 
vi bedst skulle komme ud deraf. Vi 
have nemlig i dette Aar ved 5 Far
tøjers totale Forlis mistet 24500 Kr. 
Det er jo et meget stort Beløb, og 
det staar ikke i }<'orhold til de Præ-

mier vi faa. Det er egentlig de Fi
skefartøjer, som høte hjemme i Li!ll
fjorden, der, som je~ tidligere har 
tilladt mig at ytre, ere vor største 
Risiko. Der har derfor i BestYNlsen 
været meget alvorlige ForhandliIiger 
om, hvorledes vi saa vidt muligt kunne 
raade Bod paa disse Forhold, der 
kun kunne virke til alvorlig Skade 
for Forsikringen. Allerede i Juni 
Maaned gave vi derfor Agenterne ved 
Limfjordsbyerne Ordrt~ til ikke at op
tage noget Fartøj, fOl'inden Besty
relsen havde givet sin Sanktion der
pau. Det blev ogsaa gennemført, 
Ulen desuagtet har det vist sig, at 
Risikoen er meget for stor. ' Jeg har 
en Fortegnelse over de Skader,' der 
ere indtrl!fne, siden vi begyndte denne 
Foranstaltning, hvilken jeg senere 
skal komme· tilbage til. Vi bleve alt
saa nødte til fra Bestyrelsens Side 
at tage virkelig indskrænkende Be
stemmelser med Hensyn til Risikoen 
ved Limfjords-Fartøjerne, og efter 
Lovenes § 19 have vi kunnet gøre 
det. Vi bestemte, at vi fra det nye 
Driftsaars Begyndelse kun vilde over
tage af Vurderingssummen, saa 
at Rederierne selv maatte overtage 
Risikoen for l/S' Vi vilde derved an
spore til, Forsigtighed. Det er ikke 
godt at sige, hvad Grunden har været 
til de store Tab; maaske har der 
været flere samvirkende Grunde. Far
tøjerne er der efter de Oplysninger, 
vi have faaet, egentlig ikke noget at 
sige til; det maa ligge i andre For
hold, enten det nu er, at Folkene 
kun ere vante til at sejle med mindre 
Fartøjer i Limfjorden og have Van-

, skelighed ved, naar de komme uden 
for Limfjorden, at manøvrere m,ed 
større, Fartøjer, saa at der altsaa 
maaske har været Mangel raa Sø-



mandsdygtighed, men det ved jeg ikke 
bestemt. Det el' naturligt, at vi 
vidste, at den Bestemmelse, vi ved
toge, maatte vække en Del Misnøje, 
og vi ere kun gaaede til den efter 
moden Overvejelse. Bestemmelsen 
foranledigede. en Henvendelse fra Fi
skerne deroppe, som bleve ramte 
deraf, til Ministeriet, hvori dH 
bade om Fritagelse for disse ny Be
stemmelser. Ministeriet sendte os 
Henvendelsen og forlangte vor Er
klæring derover. Jeg skal her med
dele,hvorledes Forholdet i de 4 AaI' 
har været over fol' Limfjordsfartøjerne. 
Vi have for Fartøjer forsikrede i Lim
fjorden modtaget i Præmier 14356 
Kr. og til de samme Stationer betalt 
i Erstatning 35735 Kr., altsaa i Vir
keligheden en U nderballance af 21000 
Kr., og hertil kan lægges ca. 1500 
a 2000 Kr., som ere udbetalte Ri
storni, og naar vi ikke ville være 
altfor samvittighedsfulde, kunde vi 
lægge 717 O Kr. til for et Fartøj, 
som hørte hjemme i Lemvig, men 
tilfældig var assureret i Grenaa. "Det 
vilde altsaa ikke kunne vedblive· at 
gaa saaledes, og det vil nu vise sig, 
om den strængere Bestemmelse kan 
virke tilbørlig ; thi ellers maa vi for
høje Præmien. Det viser sig nemlig, 
at en Præmie selv paa 8-9 pOt. 
ikke vilde have kunnet dække Risi
koen. 'Af Hensyn til de øvrige for
sikrede kan det ikke forsvares at 
undlade at gaa videre. De andre 
dver hele Landet virkende Agenturer 
have som Helhed ikke givet væsent
ligt Tab. Forsikringens Stilling vilde 
have været udmærket, hvis Risikoen 
havde været nogenlunde ligelig for
delt; havde Resultatet derimod været 
som Limfjordens, vilde vi have staaet 
meden Underbal;wce af 74000 Kr. 

J eg er kommen lidt udførlig ind paa 
dette Spørgsmaal, fordi jeg har tænkt 
mig, at. der maaske frad'Hrr. Re
præsentanter fra Egnen vilde frem
komme Spørgsmaal om, hvorfor vi 
have truffet oftnrevnte Bestemmelser. 
I Aarets Løb h:lVe vi taget nogle 
Forbehold paa cL> alm. Policebestem
melser, dels OlI: Opankring mellem 
Revlerne for Fart0jer paa Vestkysten 
af Jylland, dels om at "Forsikringen" 
ikke betaler Skade eller Forlis, der 
ramme Fartøjer, som henligge uden 
Mandskab, med mindre det er vel 
fortøjet i sikker Havn. Endelig at 
Ankertouge, der ere over l Aar 
gamle og som kappes for at frelse 
Skib og Ladning, kun erstattes med 
Halvdelen af et tilsvarende nyt An
kertougs Værdi. Der staar i Lovenes 
§ 24, at Fartøjerne sknlle besigtiges 
hvert 3die Aar for Ejerens Regning. 
Det har imidlertid vist sig, at dette 
ikke er tilstrækkeligt til at føre den 
nødvendige Kontrol; thi i Løbet af 
3 Aar kan et Fartøj gaa meget ned 
i Værdi, naar det ikke vedligeholdes 
tilbørligt. Vi have derfor taget den 
Bestemmelse, at lt'artøjerne skulle 
besigtiges hvert Aar, saaledes at For
eningen bærer Udgifterne ved Besig
tigelsen i de 2 Aar, og kun Udgiften 
det tredie Aar falder Rederen til 
Last. Det bliver naturligvis en Ud
gift for Forsikringen, men hellere det 
end gaa med disse svævende Værdier, 
som vi ikke fuldt nd kende. Navnlig 
naar Sejl og Udrustning ikke vedlige
holdestilbørlig, faar Fartøjerne en 
hel anden Værdi i Løbet af 3 Aar, 
end de ere ansatte til. Medens det 
fjerde Driftsaar endnn ikke ligger 
endelig opgjort, er det allerede klart, 
at vor Reservefond vil være gaaet 
8-9000 Kr. tilbagf4 og at Aarets 



Underskud har været mellem 18 og 
19000 Kr. Der har tidligere været 
nogen U villie hos Ejerne af Fiske
fartøjer fra Smaaøerne mod at gaa 
ind i Forsikringen, saa at de have 
været temmelig sparsomt repræsen
terede i den, men der synes nu at 
være indtraadt en Forandring heri, 
og vi ville tage imod dem med Glæde, 
og haabe at de ville gaa ind i større 
Maalestok. H vis nogen af d'Hrr. 
ønsker nærmere Oplysninger, er jeg 
villig til at give saadanne. 
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Dirigenten vilde anse det for hen
sigtsmæssigt af de nu omtalte Pupkter 
at udsondre Forsikringen som særligt 
Forhandlingsæmne, og han vilde der
for spørge, om nogen ønskede Ordet 
i Anledning af de af Grosserer Pe
tersen givne Meddelelser. Naar For
handlingen derom var sh;lttet, vilde 
han tage Punkterne b til i af 
Dagsordenens 3. og 4:. Punkt)lnder 
et og til Slutning tage Punkterne k 
til m un~er et. 

Fisker Rasmns Nielsen, Skalø: J eg 
tror, at det store Tab, der har været, 
vilde kunne have været noget for
mindsket, hvis Foreningen havde en 
rigtig praktisk Agent ved Limfjorden, 
som kunde rejse rundt og besigtige 
Fartøjerne og mulig ogsaa Besæt-

. ningerne. Jeg tror ikke, at der er 
større Mangler ved Fartøjerne der 
end ved andI'e Fiskefartøjer, og der
for maa Manglerne i alt Fald for 
en· Del ligge hos Besætningerne, om 
der end ganske vist i Løbet af 3 Aar 
nok kan· være Mangler ved Vedlige
holdelsen, som kunne virke uheldigt. 
J eg kender naturligvis ikke Aarsa
gerne til de forskellige Tab, om de 
ere foranledigede ved, at Fartøjerne 
ere sprungne læk, men det maa kunne 
undersøges, og der maa kunne gøres 

noget fur at faa det uheldige Forhold 
forandret. Jeg tror ikke, at det er 
heldigt at sætte Erstatningen ned, 
og det viLmedføre stor Mislighed, at 
Ejerne kun faa 2/ a af Værdien dæk
kede. Hvis Skibene og ogsaa Mand
skaberne bleve nøjagtig b~sigtigede 
baade ved Optagelsen og seneJ:e af 
og til, og naar Agenten kunde give. 
Forsikringen Vink om, at, de og de 
Personer ikke vare heldige, vilde det 
maaske kunne gavne. Jeg tror, at 
det er Mangler, som foranledigede 
de store Tab. Der gaar jo andre 
Fartøjer ud paa V estkyste~, uden at 
der er store Tab ved dem. Der er 
intet bedre Fiskevand i Danmark at 
sejle i end Limfjorden, saa at Tabene 
ikke kunne skrive sig herfra, men 
det maa være fra Vestkysten. Der: 
for tror jeg, at der bør være mere 
Eftersyn, og at det vil kunne virke 
godt, naar det bliver foretaget af 
Folk, der have Forstand paa Fiske
fartøjer og Fiskefangst. 

Grosserer V. Petersen: Hr. Nielsen 
vil nok have lagt Mærke til, at jeg 
udtalte, at Fartøjerne selv have vi 
ikke noget at sige til, og at vi ogsaa 
tro, at det er Ukendskab med de 
nye Sejlforhold, til hvilke Limfjords
fiskerne gaa ud. Det er ikke paa 
Fiskeri i selve Limfjorden, at Tabene 
ere faldne, men det er paa Fartøjer, 
der gaa ud fra Limfjorden. En af 
Grundene, og j'eg tror næsten den 
væsentligste, er Forskydning af Bal
lasten. Der er en Sorgløshed paa 
det Omraade, som er forbavsende 
(Fisker Nielsen: Det er til at ændre.) 
Jtt, og Bestyrelsen har allerede givet 
den Ordre til Agenten, at man skal 
indføre, at en Del af den faste Ballast 
skal fortøjes, og det vil blive bestemt 
forlangt fra det nye Driftsaars Be-
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gyndelse. Den Maade, hvorpaa i alt 
Fald de Heste Fartøjer, vi have mi
stet, ere gaaede under, er at de ere 
kuldsejlede. Der foreligger her en 
Søforklaring for et Tilfælde, som jeg 
skal meddele. og oplæse. 

Beretning om Fiskerkutteren "Go 
ahead"s Førlis Natten' mpUem 11. og 

12. April 1892: 
"Mandag Middag sejlede Fisker

kutteren "Goahead" af Lemvig fra 
Fredrikshavn for at fiske pau. Jyl
lands Vestkyst. Vinden var da nord
lig og mildt Vejr. Om N atten Kl. 
11 passerede Skagens Fyrskib. Vin
den tog da til. KI. 12 bjærgedes Gaf
f.eltopsejlet, Kursen blev sat N ord
Nordvest, og Vinden tog da mere 
til med Snebyger. Kl. 21/1 bIeve to 
Mand purrede op for at bjærge Sejl; 
men forinden de vare komne op,. 
kom en Byge samt en Braadsø som 
kæntrede Skibet over, og inden 5Minu
ter sank det; vi vare den Gang 4 Mil 
Nord-Nordvest Ilf Skagens Fyrskib. 

Da Skibet kæntrede kom de tre 
Mand op, men den 4de, der !aa i 
den Side, Skibet krængede til, kunde 
ikke komme op, fordi Ballasten, Ila 
Skibet kæntrede, skred ned over hans 
Køjedør, og Lukafet var straks fyldt 
med Vand. 1I 

Faa den Maade er dette udmær
kede Skib gaaet bort. }I'or Pli eller 
2 Aar siden gik et ganske nyt Skib, 
der kun havde sejlet en Maaned, 
bod i Kattegat, og paa, samme Maade 
have vi mistet andre stærke Fartøjer, 
der ere. gaaede ud fra Limfjorden 
paa Vestkysten; de· ere gaaede under 
med Mand og Mus. Paa Anholts 
Red mistede vi "Nordlyset" , der 

. kostede os 3700 Kr. Der er navnlig 
et Moment her, som jeg stadig maa 

. 'komme tilbage paa, det er Benyttelsen 

af Dampspil. De repræsentere jo en 
V ægt, der i Forhold til Skibenes' 
Størrelse ikke er saa lille. De' staa 
ikke paa Bunden af Skibet, men paa 
et :Mellemdæk, og det maa bidrage 
til ,at forrykke Skibets Tyngdepunkt. 
Det !Jevirker, naar Skibet kommer i 
Vandet, bliver dettes Centrum hævet, 
og Skibet vil slingre. Det er nød
vendigt at modarbejde dette, og det 
maa ske ved, at der er en Ballast, 
som maa ligge fast i Skibets Bund;. 
der maa være et Maal af Ballast, 
§.om kan danne en Modvægt mod 
Dampspillet ; det maa man kunne 

. forlange. J eg er som sagt forbavset 
over, at man stiller sig saa sorgløst 
paa dette Punkt. Det vil nu vise 
sig, hvorledes de nye Bestemmelser 
ville virke; om de ville gavne For
sikringen, som her har ikke lidt at 
kæmpe imod. Det er ikke Skibe, 
der kan stilles Klassebetingelser for; 
det er Skibe,. som vi maa antage ere 
byggede til deres Fart, og som vi 
maa løbe an paa blive førte af kyn
dige Hænder ... Med Hensyn til Mand
skabet raade vi ikke. Det. oprinde
lige Forslag om, at der paa Dæks
fartøjer skulde være en bekendt Mand 
ombord, der skulde kunne navigere 
og føre Skibet, var ikke forenelig med 
en rask Udvikling, og vi have derfor 
maattet lade dette Forlangende falde: 
Vi kunne kun gøre Henstillinger til 
Agenterne og Rederne om at være 
forsigtige og huske paa, at det ikke 
alene er Værdier, men ogsaa Men
neskeliv, der staa. paa Spil. Hvis 

'. . 
det er Ubetænksomhed, Tabene skyl-
des, ('r det sørgeligt; men efterhaanden 
som man bliver opmærksom derpaa, 
vil man selv kunne indse, at det, der 
er bleven bestemt, er højst simple 
Forholdsregler, der m,aatte tages. 



Konsul Fabricit~s, Skagen: J eg 
vil kun tillade mig at gøre den Hen
stilling til de Herrer, som forestaa 
denne Assurance, om der ikke maatte 
være Anledning til at indføre Klassi
f,ikation af de Skibe, der blive op
tagne i Assurancen, saaledes at 
Præmierne bleve noget højere for 
simple end for gode Fartøjer. De 
Erfaringer, de Herrer have gjort, 
tyde jo paa, at der er stor Forskel 
j Ri~ikoen. J eg vil altsaa henstille, 
om der ikke maatte være Anledning 
til at tage under Overvejelse at ind
føre forskellige Klasser for de Far
tøjer, som optages, og sætte forskel
lige Præmier; ellers ville de gode 
Risikoer komme til at bære Tabet 
for de daarlige. 

Fisker Rasmus Nielsen: J eg tror 
ikke, at de store Skader stamme saa 
meget fra Fartøjerne som fra Mand
skabet. Er Ballasten boltet fast. til 
Bunden, kan Skibet rejse sig igen, 
men det sker ikke, naar Mandskabet 
glemmer at manøvrere Skibet rigtig. 
I Bogø-Assul'ancen have vi gjort det 
Forsøg at sætte Præmien op for de 
daarlige Fartøjer og sætte den ned 
for de gode, men det viste sig ikke 
heldigt, saa at man er gaaet fra det 
igen, og det vil man ikke mere ind 
paa. Man besluttede da ikke at op
tage Skibe under 100 Kr. pr. Tons. 
Derved kom man af med de meget 
gamle Skibe; det hjalp noget, og lllan 
fandt, at det var meget rimeligt. 

Strandfoged Hausgaard: J eg slut
ter mig til Konsul Fabricius og 
mener lig~som han,at det vil være 
heldigt at klassificere Fartøjerne og 
ikke sætte dem alle i en Klasse. 

Hermed sluttedes Forhandlingen 
om dette Punkt og angaaende Mo
delsamlingen blev Ordet· givet til 
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Kaptajn Bojesen: Jeg har kun 
meget faa Bemærkninger at gøre 
udover dem, den højtærede Præsident 
har bragt frem. D'Hrr. ville deraf 
have hørt, at hvor megen Interesse 
vi end have for at gøre Modelsam
Iingen til det, den gerne skulde være, 
virke de pekuniære Hensyn stoppende. 
Maaske kunne disse Bemærkninger 
hjælpe til, at d'fur. Bestyrelsesraa
der ville føle sig opfordrede til mulig 
at skaffe lidt flere Bidrag, saa at 
vi ved frivillig Hjælp kunne naa de 
forskellige Maal, som vi lægge Vind 
paa. Modelsamlingen har imidlertid 
Ikke været uden Nytte.; thi der er 
f. Eks. til Fiskeriskol(;ln udhiant Mo
deller derfra til Undervisningen, og 
det havde været Hensigten at tage Del 
i Udstillingen i Randers, der jo nu 
er blevet udsat. End~lig er der i 
den seneste Tid kommet Anmodning 
fra Chefen for Fiskeriinspektionen 
indenfor Skagen om at maatte laane 
Modeller derfra, som Fiskere fra for
skellige Dele af Landet have udtalt 
Ønske om at maatte faa at se, en 
Anmodning, som man selvfølgelig vil 
efterkomme. N aar Modelsamlingen 
ikke ganske er i den Stand, som 
man maa ønske, vil dette forhaabent
lig ikke være til Hinder for, at man 
vil efterkomme den aarlig tilbåge
vendende Opfordring til at indlevere 
til Samlingen saadanne Sager, som 
maatte være af Interesse for den. 
Foruden at der. i Samlingen er Mo
deller af Sager, der bruges, vil det, 
naar vi faa et passende .Lokale, have 
sin historiske Interesse at se Sager, 
som tidligere have været benyttede. 
Vi anmode derfor de Herrer om ved 
LejlJghed at skænke Modelsamlingen 
en venlig Tanke og faa Fiskerne til 
at se efter, om de have Sager af 



den omtalte Art, der altid·ville blive 
modtagne med Paaskønnelse. 

Konsulent A. Ji'eddersen: De Her
rer ville have set af Beretningen, 
hvilke de Undersøgelser ere, jeg har 
ledet i det forløbne Aar. Undersø
gelsen af Tjustrup-Bavelse Søerne 
er 'bleven gennemført i mange for
skellige Henseender; der er taget 
4-500 Maalinger, og ,'ed Hjælp af 
dem have vi faaet en Forestilling om 
Dybdeforholdene i disse Søer. Des
uden har der ogsaa været Undersø
gelser af Dyrelivet, Planteva~ksten 

og Varmeforholdene i de forskellige 
Dybder, Undersøgelser, der have taget 
betydelig Tid, Aaa at det ikke har 
været muligt at komme til Ende 
dermed i en Sæson. Dertil kommer, 
at Vejret i sidste Sommer var uheldigt. 
Imidlertid, er der lagt et godt Grund
lag, og jeg haaber i Løbet af næste 
Sommer at kunne naa til fuldstæn
dige Resultater af Undersøgelsen af 
de forskellige Forhold. 

I det forløbne Aar har jeg ogsaa 
haft Lejlighed til at undersøge Es
rom Sø i Anledning af en Henven
delse fra Overhofmarskallatet, der 
ønskede nærmere Oplysninger om, 
hvorvidt Søen var heldig for 0rredavl, 
og hvorledes Fredningen af Fiskeriet 
i Søen vilde kunne fremmes ved Til
vejebringelsen af et Regulativ. J eg 
fik derved Lejlighed til at optage en 
ældre Undersøgelse fra 1872, som 
gik ud paa det samme, men var 
bleven afbrudt. Denne Undersøgelse 
blev foretaget i det tidlige Foraar. 
Det er jo et meget stort Vand areal, 
navnlig naar man tager de dertil 

" hørende Aaer med. Samtidig med 
Undersøgelserne gik Samtaler med 
de omkringboende. Resultatet var 

:~~ .: 
",c: ikke synderligt heldigt; thi da Be
[t/ - , 

~~ .. ' .. 
tk' 
~{;: 
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boerne hørte, at de skulde betale 
noget for at faa et Regulativ j Stand, 
faldt de fra, og jeg fik det Indtryk, 
at der ikke var Stemning ret mange 
Steder for at støtte et saadant Re
gulativ. Derfor afbrød jeg disse For
handlinger og tog saa fat paa Under
søgelsen af Søen. Esromsø er et 
stort Skaalbækken, uden Holme og 
saaledes kun med IJandstrækninger 
omkring den, og disse Landstræknin
ger ere som ved alle Søer her i 
Landet blevne udtørrede, blevne for
mindskede i Omfang ; Vandstanden 
har ikke holdt sig ved det Maal, 
som den tidligere har haft, og altsaa 
er den Grund, hvor Fiskelivet skulde 
udvikle sig, betydelig indskrænket. 

Jeg skal nu gaa over til at omtale 
Udklæknings- og Ji'orsøgsanstalten. 
Bestemmelsen om den blev først taget 
temmelig sent forrige Aar, nemHg i 
September Maaned, og først i N 0-

vember kunde Bestyrelsen tage Be
slutning om Anlæget, men dog var 
man allerede i December naaet: saa 
vidt frem, at man kunde begynde. 
Vi begyndte da i en Fart, og uagtet 
Frosten kom, blev der bygget et 
Træhus, der hlev konstrueret saa
ledes, at hvis man efter Vinteren 
kom til det Resultat, at Frosten 
havde for stærk Indflydelse, kunde 
det. beklædes indvendig, saa at der 
blev dobbelte V ægge. Foreløbig blev 

. det opsat af Træ, af enkelte Fjæl, 
pløjede sammen. Det indvendige Rum 
er 12 Al. langt og 6 Al. bredt. I 

, dette Rum er der anbragt fra Gulvet 
en opstaaende cementmuret Brønd, 
som er 3 Al. dyb, og mellem denne 
Brønd og den forbiløbende Lade
gaardsaa er der lagt en I;edning, 
saaledes at Vamlet fra Ladegaards
aaen af sig selv kan løbe ind i 

. , 



Brønden. Det har ikke været muligt 
her i Omegnen af København at 
finde noget Sted, hvor man. kunde 
faa Vandet . til at løbe af sig selv, 
og derfor er det nødvendigt at an
vende Kraft for at faa Vandet 
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. pumpet op, og det sker ved Hjælp 
af en Gasmotor paa 1/2 Hestes Kraft, 
som i Løbet af nogle Timer kan 
bringe Vandet op i et Kar, der 
rummer BO Tdr. Vand, hvad der er 
tilstrækkelig til Udklækningen, som 
den for Tiden er, men skulle vi i 
fuld Kraft med Anstalten, vil det 
være nødvendigt at pumpe to Gange 
i Døgnet, thi saa ville de 30 Tdr. 
Vand kun slaa til i 12 Timer. Det 
kan være, at vi kunne slippe lidt 
billigere, naar vi faa fuld Besætning. 
Fra -dette Kar, der er Bel~lder for 
Vandet, fører et stort Ledningsrør 
hen langs den ene Sidevæg, og fra. 
dette Ledningsrør udgaar der Stik
rør,som ere forsynede med Haner, 

. og som . kunne forsyne hver enkelt 
Ræk~e af Udklækningskar, som an
vendes, Efter den Beregning, jeg 
har gjort, ville vi i denne -Anstalt 
kunne udklække i Vintermaanederne 
omtrent en' Million Ørred- og Laks
yngel, og fra Foraaret kan man ud
klække en uendelig Masse Gedde
og Aborrerogn og ogsaa . Rogn af 
Helt, som jo stadig vinder mere Ind
gang rundt omkring. Del' er altsaa . 
Opgaver nok at løse. Hvad der ud~ 
klækkes kan fordeles, som Forenin
gens . Bestyrelse bestemmer, enten 
som Opmuntring til Folk, der have 
mindre ... Vande, eller sælges; det maa 
være overladt til fremtidig,Afgørelse. 
Vi har faaet et Par smaa Prøver 
fra. Tyskland og her fra Landet, 
som ere udklækkede. Vandet er 
fortræffeligt, Og den hele Installa-

tion -~ synes ogsaa at være heldig; 
U dellfor Huset have vi gravet en 
Dam. Bestyrelsen vil imidlertid ikke 
lade sig nøje med denne Anstalt, 
men har ønsket at faa andre Vande 
som Forsøgsvande, og det er lykkedes 
at faa Kig paa saadanne, deriblandt 
nogle i Dyrehaven. I Der er frem
deles ogsaa indledet Underhandlinger 
med Ejerne- af Søer i Slangerupegnen. 
H vad angaar Anstaltens Fremtid, 
er det Meningen nu i Foraaret og 
Sommeren at gøre Forsøg med Ud
klækning af mange af de Fisk, der 
ere hjemmehørende her, og mulig 
enkelte fremmede. Det er i det hele 
taget Meningen at gøre Forsøg i 
Anstalten ikke' alene med Hensyn 
til Fiskelivet men ogsaa med Hensyn 
til forskellige af de Dyr, der tjene 
til Fiskenes Ernæring, et Omraade, 
til hvis Specialiteter vi kende over
ordentlig lidt. Endelig er det Hen
sigten at gøre Forsøg med ad kunstig 
Vej efter de Methoder, som bruges 
baade i Amerika og 'l'yskland, at 
skaffe ,saadan Ernæring tilstede ved 
at udklække en Vrimmel af Smaadyr; 
Der er endnu meget ·at anskaffe, 
men Bestyrelsen har ment, at man 
foreløbig maa indskrænke sig til det 
nødvendigste. 

Fisker Villums en, Snekkersten : 
Der ligger i Nordsjælland en lille 
Sø, Gurre Sø, som er næsten uden 
Forbindelse med Stranden. Denne 
Sø valgte "Dansk Fiskeriforening!' 
til at for,etage et Forsøg med Ud
sætning af Aaleyngel, som blev hentet 
ved Stranden og blev sat ud i Søen. 
Dette Forsøg vil komme til· at vare 
i nogen Tid; man ved ikke, hvor 
længe det varer, jnden saadanne 
Aaleunger udvikle sig. til salgbare 
Aal. I Italien' er man ve.d Forsøg· 



kommet paa det Rene med, at det 
der varer 5-6 Aar; her tror man, 
at det vil vare noget længere; man 
maa prøve sig frem. Det er kun et 
Aar siden Aaleungerne bleve satte 
ud i Søen, saa at ml1n endnu ikke 
kan håve noget Resultat, men man 
haaber, at disse Aal ville trives. Jeg 
har set nogle af disse smaa Unger 
en Tid efter, at de vare udsatte, og 
de saa ud til at befinde sig særdeles 
godt. 

Paa saadanne Steder, hvor det 
er umuligt eller næsten helt umuligt 
for Aaleungerne ved egen Hjælp at 
slippe op. i Ferskvand, har ml1n i 
andre Lande, f. Eks. i Tyskland, et 
Apparat, som kaldes Aaletrappen. 
Man lægger fra det lavere Vand en . 
Skraaning af Brædder med ringe Stig
ning op til det højere liggende, hmr
paa Aalene kunne vandre op ad og 
fortsætte deres Vej videre. .Det er 
ikke noget nyt og uforsøgt, men det 
er brugt mange Steder og har "ist 
sig at svare til Hensigten; 1111turligvis 
maa det udføres forskelligt efter For
holdene paa de forskellige Steder. 

; Aaletrappen laves af uhøvlede Bræd
der, men man har gjort det lettere 
for Aaleungerne at· krybe op ved paa 
Brædderne at slaa smaa Tværstykker 
af Træ og fylde Grus derpaa, som 
Vandet ikke kan tage med sig, naar 
det rislet ned ad Brædtet. 

Spørgsmaalet om Agn er vigtigt for 
vort Land. Der er Steder, hvor man 
saa at sige ikke bl·uger Agn, men andre 
Ste~er er hele Fiskeriet· baseret paa 
Tilstedeværelsen heraf. "Dansk Fi
skeriforening" har derfor sin Opmærk
somhed henvendt paa denne Sag, og 
der er kommen mangfoldige Anmod
nin.~er fra forskellige Steder i Landet 
til, Foreningen, som. nfltop angik Agn- . 

Spørgsmaalet. Tidligere have vi hjul
pet til at forsyne Vestkysten med 
4gn fra Mu.rsvinsfangsten i Lille Bælt, 
idet Fiskerne paa Vestkysten have 
faaet Indvoldene af de fangede o~ 

dræbte Marsvin, og de synes at have 
været tilfredse med denne Agn; navn
lig synes Kullerne at bide godt paa 
.den, skønt den er noget saltet. For
rige Aar indtraf der imidlertid Om
stændigheder, som syntes at yille føre 
til, at Marsvinelauget yilde gaa itu, 
eller at det i alt Fald ikke mere 
kunde forsyne Vestkysten. Det lyk
kedes imidlertid at faa en Ordning 
i Stand ved Imødekommen fra de 
forskellige Sider. - Hr. Fiskehandler 
Brønnum i Frederikshayn har været 
saa yelYillig at ville indkøbe Hyalkød 
pua Island og lade sine Fartøjer 
bringe det hjem. Det Yil kunne købes 
billig og vil være meget god Agn for 
Fiskerne pua Vestkysten. En Mand 
yed Hamburg fundt paa at nedlægge 
Blaamuslingf'r eller Pælemuslinger i 
Borsyre i Fade; der bleve tillukkede 
hermetisk, og disse Muslinger skulde 
kunne bruges til Agn. .Man havde 
tidligere prøyet at nedlægge Kød paa 
den Maade til Mep.neskeføde, og de, 
der smagtepaa det, udtalte, at det 
efter 2 ~-Iaaneders Forløb smagte 
fuldstændig som frisk Oksekød. N u 
skulde man prøve, om Fiskene Yilde 
have disse· 1Yluslinger, og der kom. 
to Fade af dem her til København. 
Det ene af dem bl-ey sendt yidere 
til Island, men det have vi endnu 
ikke hørt noget fra. Det andet Fad 
modtog en Mand fra Lyngvig, men 
da det kom derover, kunde han ikke 
prøye det i Foraaret, og det stod 
der da til om Efteraaret, . men da 
han saa lukkede Padet op, viste det 
sig, at der kun "ar Borsyre deri, den 



havde spist· Muslingerne. Det kan 
jo derfor godt være, at det er meget 
god Agn til Fiskeri, men vi fik det 
ikke prøvet, og jeg antager ikke, at 
Hamburgeren efter det daarlige Re
sultat vil sende flere Fade hertil, og 
dermed er denne Sag foreløbir, ude 
af Verden. (Fortsættes.) 

I forrige Nr., pag. 136, 2. Sp., L. (3 f. o. 
staar "Tysklands Vestkyst", skal være 
.,J !lllands Vestkyst". 

Fiskeriet 
i det nordlige Øresund. 

Af I. X. 

III. 
I Februar begynder Fiskeriet llled 

N edgarn efter Rødspætter, Sletter 
(Flynder) og Skrupper. Paa sanlIne 
Tid fanges enkelte Tunger, Pigvar 
og Sletvar. 

I Foraarstiden fanges Skrupper 
næsten overalt og i saa store Mæng
der, at de vanskelig kunne afsættes. 
Navnlig efter Marts, naar, som det 
hedder i Fiskernes Sprog, "Thor har 
leget med den", er den næsten ikke 
væt'd at spise. I Avgust bliver den 
atter god, men da fanges der kun 
faa af dem. 
. Skruppen e~', som ovenfor berørt, 
gennemgaaende ikke meget søgt, til 
Trods for, at den, naar den er fed, 
udgør en virkelig meget behagelig 
Spise; mulig\'is bidrager N avnet noget 
til, at denne Fisk ikke er synderlig 
populær. 

Sletten er egentlig en Vinterfisk. 
N aar Sundet er tilfrosset, fanges den 
i Massevis med Snøre paa Isen. Den 
er god, indtil Varmen kommer i 
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Vandet, men da bliver den mager 
og sygelig .. Om Vinteren og tidligt 
paa Foraaret har den derimod en 
fin Smag og passer bedst til Stegning 
og Røgning. 

Rødspætten bliver i Almind~lighed 
ikke betragtet smil" Vandrefisk" , Dien 
den kan dog paa kort Tid gøre tem
melig lange VandI'inger. Her fanges 
den uafbrudt fra Foraarets Begyn
delse og næsten lige til Jul. Om 
denne l!'isk har man jo det beken,dte 
Mundheld: "Naar Skoven er grøn, 
er Rødspætten skøn." Dette er fuld
stændig korrekt, thi i den angivne 
Periode har Rødspætten virkelig sin 
bedste Tid. Den er en af de Fisk; 
der have givet Anledning t1l de mange 
Sagn om "talende" og "syngende" 
Beboere af Havet, idet den til Tider 
frembringer en ret ejendommelig Lyd. 
Man hører undertiden l!'iskeren, naar 
han kommer til Land med en god 
Fangst, sige: "Saa! Nu er det forbi 
med den gode Fangst for denne Gang, 
for Rødspætten har 'galet'." Dette 
er j Virkelighed et sikkert Varsel 
om, at Rødspætten staar i Begreb 
med at begive sig paa Vandring. 

Tunger, Pigvar og Sletvar fanges 
kun enkeltvis; de kunne opnaa en 
betydelig Størrelse og ere meget gode. 
Der er her i Sundet fanget Pigvar 
paa indtil 24 Pd, Stykket, men de 
ere rigtigllok meget sjældne. 

En anJen Sort Fisk, som ogsaa 
fanges i Ne~garn, er Stenbideren 
(Hannen) eller Kvabsoen (Hunnen). 
Stenbideren er den be.dste og kan . 
tillaves paa forskellig Maade, til 
Suppe, i Kan'y, i Gele, stegt og kogt. 
Den 22. Februar er det "Skt. Peders 
Stol", da kaster Skt. Peder den;, varme 
Sten" i Vandet, og saa bundfryser 
det ikke mere. Paa samme Tid "løsne 
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Stenbideren og Kvabsoen sig fra Sb~
nene nede paa Havbunden", hvor Fi-' 
skeren mener, at de have suget sig fast. 

Stnl,ks om Foraaret er denne Fisk 
fedest, men den taber sig hurtigt. 
Hen paa Sommeren forsvinder den 
ganske; hvor den gaar hen vides ikke 
med Sikkerhed. 

I tidligere Tider bleve GarnrllP , 
bundne af Hør, altid enkelt Traad, 
nu i de senere Aar benyttes udeluk
kende tvundet Bomuldsgarn og 
Traad. H vad det særHg gælde!' om, 
er, at _Garnet er fint og jævnt, ,'saa 
Fisken, naar den løber mod det, straks 
indsnæres. 

Nogle mene, at se deres Fordel 
ved at benytte grovere Garn, men 
denne Beregnig holder ikke Skik. 
Et saadant Garn maa nemlig bruges 
i længere Tid, inden der fanges noget 
af Betydning i det, hvorimod, der 
med de fine Garn fiskes godt straks. 

Der bruges i Reglen tredobbelt 
Besætning af Garn. N aar der f. Eks. 
hales fire, sættes salntidig 'fire ud, 
for ikke at gøre to Ture. Fire lIlaa 
desuden' haves i Reserve i Tilfælde 
af daarligt Tørrevejr og tillige i Be
tragtning af, at Garileneofte ere 
fulde af Snavs og ikke kan hlive 
rensede og ordnede i rette Tid. 

Til Rensning af Garnene benyttes 
den saakaldte "Kvi stekæp " , et Has
selskud, der bøjes og som har Lighed 
med en Violinbue. Denne stryges 
hen over Garnet og borttager alt 
Snavs, Fiskeslim, 'rang, Dynd og 
desl., som ellers vilde blive siddende 
i Traaden og,_ bringe Garnet i For
raadnelse før Tiden. Nogle ere af 
den :Mening, at denne Rensnings-

- maade slider paa Garnet. Dette er 
ikke Tilfældet. Erfaringen har vist, 
a(_ detGarn, som bestandigt kvistes, 

holder mrget længere end det som 
ikke kvistes. 

N tUl I' Vinteren er forløben, naar 
1Sf'11 ikke vil kunne gøre mere Skade, 
begynder };'iskerne at tænke paa Ud
sættelsen af Bundgarn. I ældre Tidf'r, 
da Pælene udsattes med "Krabber", 
kunde der begyndes tidligere hermed, 
Hvis~ Isen da kom, løsnedes blot 
Tougene paa den yderste Pæl (Bag
hælen), su,a faldt hele Rækken af 
Pæle og gik til Bunds. N aar J sen 
atter var bo~te, kunde de da rejses 
paa ny. I d-e senere Aar er IlIan 
gaaet over til at nedramme Pælene, 
hvorved er opnaaet ikke alene at 
spare over 100 Liner og Krabber, 
som benyttedes, ved den ældre Me
thode, men ogsaa, at Pælene nu bedre 
kan modstaa Storm og Strøm. 

Bundgarnene ere særligt beregnede 
paa Trækfisk. Garnet bestaar af et 
"Hoved" med vedhængende, omtrent 
100 Favne lang "Rad". NaarFisken 
trækker fra det ene Sted til det 
andet, og Vi~d og Strøm fører den 
ind under Land, hvor den under sin 
Vandring støder paa Raden,liggl'r 
det i Fiskens Instinkt at søge ud 
efter Dybet. Raden staar imidlertid 
midt for Indgangen til Hovedet, saa
lodes at der kan gaas ind fra begge 
Sider. Fisken kommer ind i Garnet 
og gaar stadigt rundt i dette uden 
at lægge Mærke til den Aabning, ad 
hvilken den korn ind. N aar Lejlig
heden er god, ,!røgtes" Bundgarnene 
mange Gange daglig. Der kan paa 
en Gang fanges 4-5 Baade fulde 
af Fisk; men sligt hører jo til Sjæl
denhederne. 

Et saadant Garn el' saa -stort, at 
det fylder tre Vognlæs, og har med 
Tilbehør en Værdi af ca. 2500 Kr. 

I Begyndelsen af Foraaret fanges 



udelukkende Sild; noget senere, naar 
Hornfisken begynder at trække, fanges 
ogsaa disse, desuden Makrel.· Da 
imidlertid baade Hornfisk og Makrel 
næsten gansJre. ere udeblevne i de 
senere Aar, har dette Fiskeri aldeles 
ikke betalt sig, thi det er et meget 
dyrt Redskab at vedligeholde. 

I Slutningen af Maj begynder"Ma
krei en at trække gennem Sundet for 
at naa østersøen. 
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Saasnart Fiskerne mærker, at Ma
krelen er i Anmarsch, gaa Hundreder 
af Baade ud, baade fra dansk og 
svensk Side, med Drivgarn. Garnene 
sattes ud ved Tusmørkets Frembrud, 
helst med stærk norden Strøm, og 
hales atter ved paggry. Saa snart 
Strømmen skifter om til Syd, er det 
imidlertid helt forbi med dette Fiskeri. 
Det antages, at Fisken da stikker 
dybere i Vandet for ikke at hindres 
i sin Fart. Et Bevis for denne An;. 
tageise kan maaske ses i det Faktum,. 
at Makrelen ved Søndenstrøm hyp
pigt fanges i bundsatte Garn langs 
Kysten ved Hornbæk og Hellebæk. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Kutter med Petroleumsmotor. I 
"Helgol!nder W ochenblatt" for d. 
14de April læses. følgende: Kutteren 
Augusta, der et' bygget til den kgl. 
biologiske Station paaHelgoland, ind
kom den lOde ds. efter 5 Timers 
Fart fra Cuxhaven og har nu taget 
fast Station her i denne Institutions 
Tjeneste .. "Augusta" er en 1 O M.lang, 
sødygtig Kutter med høj Mast og Slup
Takkelage, den er bygget for den 
preussiske Regerings Regning paa J. 

Junges Værft i Wewelsfleth ved 
Gliickstad. Den har i Forrummet 
en lukket Kahyt for 6 Personer med 
Sovebænke, forskellige Hylder, Bord 
og Kogeovn. Hovedrummet i Midten 
er aabent og tjener som Sorterihgs
rum, men kan, j høj Sø overspændes 
med vandtæt Sejldug saa at kun 
Styrerummet bliver frit; ovenpaa Ka
hytsrummet staar et Spil til Indhaling 
af Garnene. Midt i det aabne Sor
tererum staar en ti Hestekrafts Petro
leulllsmotor med to Cylindre, System 
Ca.pitaine, fra Swiderskis Fabrik i 
I.Jeipzig. Denne tj",ner som Hjælpe
maskine til at dreje en Skrue med 
bevægelige Blade. Under Bundijræd
derne findes ffLs'te Petroleumsbehol
dere til Oplag. Denne Udstyrelse 
med en Petroleumsmotor som Hjæl
pemaskine er -ikke ganske ny, Fiske
kutteren "Matador" er saaledes ud
styret pau, samme Maade. (Heller 
ikke for os danske er dette jo noget 
nyt). 

Islandsfiskeriet. Den 1. Maj af
sejlede den sidste af de til Fiskeri 
under Island bestemte. Kuttere, nem- . 
lig "Prins Valdemar"; de 4 øvrige, 
"Nordvest", "Maagen", "Ternen" og 
"Prinsesse Marie", ere allerede af
sejlede i Løbet af de sidste 14 Dage. 
Det el' Meningen foreløbig at lad~ 
alt indfanget ]j'isk nedsalte i Tønder 
og søge at komme frem saa tidlig 
SOUl muligt llled· Fangsten, da Mar
kedet i Holland altid er bedst først 
paa Aaret. Den Transportdamper, 
der er bestemt til at føre Fisken 
fersk i ispakket Tilstand til det engel
ske Marked, er endnu ikke færdig, 
den menes at vilde blive færdig i 
Begyndelsen af .runi og naa op til 
Island i Slutningen af denne Maaned, 
og først til den Tid ville Trawldam-



167 

perne nDaniå." og "Hafnia" deltage 
i Fiskeriet under Island. Kl. 

Alføna FiskØavfdion. *) Atter i 
Aar have vi fra HI'. Johann Cohr8, 
Altonas "beeidigter Fischauctiona
tor", modtaget en Aarsstatistik over 
Omsætningen ved Fiskemarkedet der-

. steds, der alt i alt har beløbet sig 
til 1329227 Mark 16 Pf, eller ca. 
90000 Mk. mere end i 1891. Fra 
Skandinavien er der tilført Markedet 
Fisk til en Værdi af 284966 Mk. 28 
Pi. mod en Tilførsel af 352679 Mk. 
46 Pf. i 1891, hvilket saaledes viser 
en Nedgang med ca. 70000 Mk.! 

Af de enkelte Fiskearter er fra 
Skandinavien tilført 7258{j Pq. Tunger 
(mod 71110 Pd. i 1891), 21171 Pd. 
Pighvar (mod 17645), 54829 Pd: 
Slette (65953), 129879 Pd. Rødspætte 
(~~3433 i 1891 og 345296 i 1890), 
28523(f<Pd. Kuller (351813 i 1891, 
369622 i 1890 og 433046 i 1889), 
11888 Pd. Laks (25307 i 1891, 3077 
i 1890), 5136 Pd. Ørred (9916 i 
1891, 7722 i 1890), 12003 Pd. Gedder. 
(6567 i 1891, 7522 i 1890), 1694 
Pd. Aa~ (10562 i 1891, 4799 i 1890), 
1965 Pd. Helleflynder (1906 i 1891), 
20360 Pd. Hummer (21051 i 1891, 

. 21177 i 1890), 8552 Kister å 200 
Pd. Sild (10419 i 1891, 10022 i 1890), 
17383 Sth. Makrel (19353 i 1891, 
31157 i 1890) m. v. 

Den mindste Omsætning af skan
dinavisk Fisk, 5724 Mk. 88 Pt, var 
i September, den største i April og 
J anuar, ca. 40500 og 43000 Mk. 
Aarets sidste ~Iaaneder vare slette, 
November 16652 Mk. 62 Pf. mod 
42549 Mk. 61 Pf. i 1891. 

Gennemsnitsprisen var for Tunger 

*) Smlgn. hermed Art. »Kolera ogFiskel'i" 
.i Medlemsbladets Nr. log 3. 

114,3 (105,1 Pf. pr. Pd.), varierende 
fra 62,5 i September til. 142,7 i Fe
bruar, Pighvar 42,6 (57,9, 69,6 i 
1890), Kuller 14,3 (14,3), Rødspætter 
17,5 (15,5), varierende fra 7 1 i Ok-. , 
tober til 23,1 i Maj, Sild 4,58 (6,71), 
Makrel 23,1 (17,8). 

Fiskeriberetninger. 

Fra Fjaltring skrives til os den 
20. April 1893: Tre af de herværende 
Fiskerlav har i disse Dage til Hrr. 
Eksportør Lindenberg & 00. i Ham
burg solgt al deres Kullerfangst fra 
1. Oktober d. A. til 1. April ] 894 
til en Pris Ilf 71i2 Øre pr. Pund ren
gjort Kuller. Fiskeren sk'al levere 
Kulleren rengjort, pakk~t og fragtfrit 
ved Ramme Station. P. 

Fra Harboøre skrives til os dell 
21. April: I Denne Uge er de før
ste Kuller tagne her for Sognet . i 
dette Foraar, og det synes som om 
der nu i den kommende Uge kan være 
gode Udsigter til at faa lidt af den 
Fortjeneste, som det svundne Aar har 
været saa ualmindelig knap paa. 
Kulleren st!l;ar nær for Kysten. Der 
er endnu .kun taget ca. 25 Snese pr. 
Baad foruden nogle Torsk, Prisen 
er 4 Øre pr. Pd. rengjort Kuller. 

P. 
Fejø, den 15. April 1893. Side,:t 

den, 9.1\fartshar Torskefiskeriet været 
meget smaat- baade med Ruser og 
Kroge, derimod er der fisket temmelig 
godt af Sild baade i Sættegarn og i 
Bundgarn, men Kvaliteten smaa og 
Prisen 80 Ø.a 1 Kr. pr. Ol, Fiskerne 
har i den senere Tid gjort Forsøg 
med Rejeruser . men Resutatet o. 
Derimod viser Aalen sig alt inde paa 



Grunden, enkelte Fiskere have, naar 
Vejret har været stille, stanget 5 il, 

6 Pd. paa Blus. R. F. 
København, d. 2. Maj 1893. Den 

vedvarende Kulde med stadig Kuling 
fra NV-NO giver kun et lille Ud
bytte for de forskellige Slags Fiskeri, 
naar undtages Bundgarnsfiskeriet. 
Dette har i forrige Uge bragt ikke 
saa fan, Hornfisk frem, som har været 
betalt paa Torvet med 4-5 Kr. og 
7 -8 Kr. pr. Snes efter Størrelse, 
mindre Fisk i Forhold hertil. Af 
Bundgn,rnssild har der ogsaa"-været 
jævn Tilførsel, Ilien da de er smaa 
og tomme, betinger de kun smaa 
Priser. 

Rejefiskeriet, som har været forsøgt 
af flere Baade, har næsten intet som 
helst givet,og Vaadfiskeriet efter 
Aal ligeledes kun meget lidt en 
enkelt N at har kunnet give en Snes 
Pd., men det har været sjældent; 
Priserne ere som Følge heraf høje 
for disse Sorter. Aal betales med 
45-55 Øre pr. Pd. Kasserejer fra 
Provinserne er i sidste Dage betalt 
med op til 2 Kr. pr. Pot. 

Da Tilførslen af Bundgarnsfisk fra 
Provinserne er rigelig, og disse Varer 
ikke bruges til Eksport, saa er For
syningen rigelig til at tilfredsstille 
Efterspørgslen, og Priserne forbolds
vis kun lave for disse· almindelige 
Sorter, og det samme har været Til
fældet med Gedder og Aborrer fra 
Indsøer. 

Fra Isefjorden. Som jeg allerede 
tidligere har meddelt gjorde flere 
Dages ndrdlig Kuling med bidende 
koldt Vejr i Midten af April Maaned 
stor Skade for alt Slags Fiskeri, og 
først hen mod den 20. med det da 
indtruadte mildere Vejr kom der atter 
Liv i Fiskeriet. 
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Masser af Sild er her fanget i 
Bundgarnene særlig i Bramsnæsvig og 
Ovrøsund, i Holbækfjorden derimod 
har Bundgarnsfiskeriet været yderst 
slet i sidste Halvdel af Maaneden. 
I Slutningen af Maaneden har Horn
fisken vist sig her og det ser ud som 
om her er temmelig mange Horn
fi,sk inde i Isefjorden i Aar . Nu og 
da har Illan i et enkelt Bundgarn 
fanget 1-2 01 Hornfisk i en Røgtning, 
naar I~ejligheden har været gunstig. 
Prisen har været god for denne Fisk, 
7-10 Kr. pr. Snes, men stadig da
lende, saa det gælder om at være 
mellem de heldige fra Begyndelsen, 
saa længe Prisen er høj. 

Rejefiskeriet, som tog sin Begyn
delse med første April, gik helt istaa 
mod Midten af Maaneden og først 
den 20. forsøgtes atter dog med lidet 
Held. En t'nkelt Nat er.her,fanget 
op til 1/2 Pot pr. Ruse, men Gennem
snitsudbyttet er næppe højere end 1/4 
Pot pr. Ruse for hver Nat, de har 

,været udsatte. Efter alt at dømme 
bliver Rejefiskeriet her paa Fjorden 
smaat i Aar i Lighed med de nær
mest forudgaaende Aar. Prisen har 
ellers holdt sig oppe i ca. 1 Kr. pr. 
Pot. 

Med Aalefiskeriet har det ligele
des været smaat baade i Ruser og 
ved Stang. Med Aalekroge er endnu 
ikke forsøgt, hvad uaturligvis heller 
ikke vil nytte, før vi faa varmere Vejr. 

Straks efter Isens Bortdrivning var 
her enkelte Steder i Pjorden lidt 
Torsk, men denne er nu omtrent spor
løst forsvunden. Heller ikke i den 
ydre Del af Fjorden som Nykøbing 
Fjord og Rødvig Rhed findes Torsk i 
saa stor Mængde, saa noget lønnende 
Fiskeri kan drives efter den. 

Isefjorden den l. Maj. O. 



Frederikshavn, den 1. Maj 1893. 
Unde);', de i den forløbne Uge for 
Fiskeriet ret gunstige Vejrforhold 
have største Parten af ~ore Kuttere 
drevet Fiskeri i N ordsøen, dels vesten 
for Skagen, dels udfor Kandestederne, 
og Udbyttet her har gennemsnitlig 
været godt om end noget ulige for
delt, flere Kuttere have haft fra 200 
-300 Snese Rødspætter pr. Kutter, 
enkelte kun ca. 50 Snese. Rødspæt
terne have været af god og smuk 
Kvalitet, ve.iend~ fra 16-20 Pd. 
Snesen og ere betalte med fra 2--
31/ 2 Kr. pr. Snes. Paa Grund af 
Vestkystfiskeriet har Fiskeriet i Katte
gat været mindre betydningsfuldt; fra 
LæsørelIde er enkelte Kuttere ind
kommen med Last, Rødspætter vej
ende fra 11-14 Pd. Snesen, betalte 
med fra l Kr. 25 Øre-1 Kr. 40 
Øre pr. Snns. 5-6 Kuttere have 
fisket paa Kobbergrunden ved Læsø 
og der haft godt Udbytte saavel af 
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Rødspætter som af anden Fladfisk, 
men de ere sejlede direkte til Kø
benhavn med IJa-sten. 3 Kuttere, 
der fiske niedGarn paa den nordHge 
Side af Læsø, have haft ret godt 
Udbytte af 'runger, Prisen er for
holdsvis lav i denne Tid, 5U Øre pr. 
Pd. En ,Del Rødspætter ere ogsaa 
indkomne derfra, vejencle ca. 12 Pd. 
Snesen, betalte med l Kr. 35 Øre 
pr. Snes, samt en Del Rødtunger og 
Ising, betalte med 10 Øre pr. Pd., 
Pighvar, store betalte med 50 Øre, 
smaa med 15 Øre pr. Pd. Fra Norge 
er der i denne. Uge tilført ca.· 3000 
Stkr. levende Hummer. Grunden til 
den knappe Tilførsel i den sidste 
Maaned skal være uheldigt Fiskeri 
under Norge, og af den Grund er 
Prisen ogsaa vedblivende stigende, 
der er i den sidste Uge betalt fra 
l Kl'. 25 Øre-1 Kl'. 40 Øre pl'. Pd. 

Kl. 

Fiskekork. 
Dansk Kommissionshus fiskekroge ~ Fabriken 

Lager af Fiske.kork. 

Alb. Biilow. 
Brogade 15, C. 

for 

.t~isk og Hummer. 
Ludwig GriinJ 

78. NeU3r WaJl, Ham burs, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

- iI.hllledallle I .&. l bo r g l8!!3 .~ 
I K.buh.,.. l888-

anbefaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, SI''' vel i Staal, .l æ1'll 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Stralld.træde 41. 

KØbenhlLvn K. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbillg p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir~ 

keligt billige. . 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halrnøe. 
Telefon' 129. 
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'Xø benha, vns Meka,niske 
Nætog Ga,m-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler a~le SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn, V. Vesterbrogade 70. 

, . 
~""''''''''''''''''''''.''''''''-'1'''-''''''_'''-""",,,,,,,,,,,,,.''1.,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,""""""'I.!Oo."'-"""""'"'''''''''''''''''''''''''''''1101'' 

Mek:.a::nisk:. Fabrik:. 
afN'æt, :ftættede J'ilner og Tavser m. m. 

Efter Anskt..flelsen: af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel· 
mælllligere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Sta.nd til at tilbyde det, bedste 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrinllgate 

Garnsorler. Dansk Fiskenætfabrik o,g Spiilderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Dan m arik", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

< __ te N .. tf'ab~ l Dannuatirk _Dl drlvett ved D_pkrat't) 

leverer efter Bestilling eller, fra Lager fra vort med, de nyeste og bedste 
Maskiner fo-rsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Ailieruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0J0 til 20 0J0 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. 

ii·~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
å; .!- f .Johann Cohrs (beediget Auctioriator). i ~ l 
!l ! c:Q Telel!:ram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ,~ : ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af lJgeblade. Pleeer,Værker ug Tid.
Skrifter, Cb;kutairer, Dlerkantlle Tryksager og LeJlIlfheds
MRulre i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz C1iri8tt~eu. København. 



Nr. 19.' ti. Maj. 1893. 

Jl.a:ed..J.e:c::uib1e.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvenrlelse til 

Frantz Christtreu,. Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen el' for Indlandet IO Øre 

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

Indhold:' Dansk Fiskeriforenings Generalfor-
."mling. Fiskeriet i 'd.t nordlige Øresund. 
j<'iskeJtiberetningen for lB91-92. - Fiokeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s KOntor ... Storm
gade 2 B Stuen,er allbent fra 9-11. Rcdak
tØr<>Il af .Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, L S. 

Modelsamlingen, . Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LYl'uag og Søndag 11-2. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag d. 15. April 1893; 
(Fortsættelse.) 

Dr. phil. C. G. Joh. Pefet'sen: 
Med Hensyn til ,det Afsnit af Aars- . 
beretningen, angaaende hvilket jeg 
skal afgive Be:retning, "Konservering 
af Fiskegam" , skal jeg henlede Op
mærk~olllheden paa, at den er om
handlet i Beretningen Side 34:--37. 
Allerede i Fjor henledede jeg For
eningens Opmærksomhed paa denne 
Sag for at faa den til at paabegynde 
Undersøgelser i saa Henseende. Dette 
er sket, og det er disse første Under
søgelser, jeg her skal gøre Rede for. 
Det er d'Hrr., som have med Fiskeri 
at gøreJ bekendt, at Fiskeredskaberne 

efterhaanden skørnes under Brugen, 
de slides ikke op, men holde kun et 
ellei' to Aar, undertiden lidt længere. 
X aar de saaledes ere blevne skøre, 
maa de kasseres, og det medfører 
store Udgifter for Fiskerne, som maa 
anskaffe nye Redskaber. For at 
modvirke denne Skørnen af Redska
berne har man brugt mange forskel
lige Ting f. Eks. Cateehu, Tjære, 
Linolie, Petroleum, Kreosot o. s. v., 
uden D.,t man er kommen til bestemt 
Afgørelse af, hvilke af disse Ting der 
er bedst. Hver Fisker eller hver 
Fiskel'plads har sin egen Fremgangs
maade og mener, at d!3n er den bed
ste. Meningerne ere saaledes meget 
forskellige, og jeg mente derfor, at 
Foreningen burde paatage sig den 
Opgave at lade foretag~ en Under
søgelse af Folk, der kunde undersøge 
den Slags Ting, altsaa nærmest Ke
mikere, saa at det kunde pa.avises, 
hvilket Stof der var det bedste. Der 
var da først de sædvanlig brugte 
Stoffer, og for det andet alle mulige 
Stoffer, med Hensyn til hvilke det 
maatte undersøges, om der blandt 
dem kunde findes nogle, der vare bedre 
end dell1, man i Reglen plejer at 
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bruge. Man har foretaget saadanne 
Forsøg. Man tog af en Pakke Tvist 
nogle og 90 Dukker Garn og præ
parerede hver af disse Dukker paa 
forskellig Maade, hængte dem ud i 
Saltvand, hvor de hang U ger j Træk, 
tog dem en Gang imellem ind og 
tørrede dem og behandlede dem over
hovedet, som Fiskeredskaber sæd
vanlig blive behandlede. Hver Gang 
de va.re komne til Tøring, og inden 
de igen kom i Vandet, undersøgte 
man deres forskellige Styrke. For 
at undersøge det, maatte man imid
lertid have et Apparat. Vi have brugt 
en Fjedervægt, der viste det Antal 
Pund, som skulde til for at ryk~e 

de forskellige Traade over, idet man 
trak i rrraaden, indtil den sprang; 
da hlev Fjedevægten staaende. I 
Løbet af et halvt Aars Tid bleve 
disse forskellige Dukker prøvede, 
og det viste sig da, at der var stor 
Forskel paa deres Styrke. Nogles 
Styrk~ var gaaet ned til omtrent 
H:1lvd~len, medens andre derimod 
havde holdt deres Styrke uforandret. 
Samtidig med disse Undersøgelser 
foretoge vi imidlertid nogle andre for 
at faa oplyst, hvad der egentlig er 
Gi'unden til, at Fiskeredskaberne 
overhovedet blive skøre, og vi tro at 
kunne mltale med Bestemthed, at det 
er Bakterier, der udvikle sig i Red
skaberne, medens de staa i Vandet, 
der gøre dem skøre og ødelægge dem. 
Dpt er (1t>11 sædvanlige Forraadnel
spsIH'oces, der fOl'egaar. Det ler egent
lig et ganske naturligt Resultat, 
vi saaledes ere komne til, men jeg 
tror, man aldrig hul' tænkt klart over 
denne Sag, og i alt Fald har lilan 
aldrig, 'mig bekendt, paavist, at der 
findes en Masse Bakterier i det skør
nede Garn, lllNl,ens der næsten ingen 

findes i det stærke Garn. Det er selv- . 
følgelig igennem bakteriologisk kyn
dige Folks Undersøgelser af Garnene, 
at dette Resultat er kommet frem. 
Det laa altsaa nær at præparere 
Fiskeredskaberne med saadanne Mid
ler, der kunne modvirke Bakterierne, 
og dertil har man ·en Mængde anti
septiske 1\Iidler, med hvilke vi have 
gjort Forsøg, men selvfølgelig tager 
det Tid. Der er køht forskellige Red
skaJ>er, der skulle have Tid til at blive 
skøre, san at vi man, vente med Re
sultaterne indtil videre. Imidlertid 
have de paahegyndte Undersøgelser, 
forekommer det mig, givet hestemte 
Vink med Hensyn til den Vej, man 
skal gaa, flaa at jeg kun kan til
raade Foreningen at hlive ved. For
søgene have i Fjor kostet 500 Kr., og 
de ere iaar beregnede til at ville 
koste andre 500 Kr. Jeg tror imid
lertid, at det er en god Anvendelse 
af Pengene, thi det er en Sag, der 
har stor Interesse for dem, der have 
med Fiskeri at gøre. Jeg har ingen 
Statistik over, for hvor mange Tu
sinde Kroner· der bruges· Fiskered
skaber her om Aaret, men det drejer 
sig utvivlsomt om hundrede Tusinder 
af Kroner. Da disse Forsøg ere saa 
unge, er man, som sagt, ikke endnu 
kommen til bestemt fastslaaede Re
sultater, men den Mand i København, 
Docent Kofoed, der arbejder med 
Sagen, mener at kunne slaa fast, at 
Indfedtningsstoffer bevarer Redska
berne langt bedre end de Stoffer, 
man plejer at anvende f. Eks. Cate
chu; ·dette bevarer dem ikke, hvor
imod Indfedtningsstoffer, som Linolie 
og Fernis, gøre dem langt mere hold
bare. Stenkulstjære gør Garnet mere 
stift og tilbøjeligt til at springe. Træ
tjære har ogsaa sine· Mangler, men 



Hr. Kofoed mener at kunne anbefale 
at bruge "Petroleum *), som er blandet 
med omtrent li6 af sin Vægt Mineral
olie", og det vilde naturligvis være 
heldigt, om en Del Fiskere vilde 
prøve den og indsende Beretningen 
om deres Erfaringer derom til ]'or
eningen. Det er ikke saa let en Sag 
at ,komme til et endeligt Resultat, 
men jo flere der hjælper med dertil, 
desto bedre. Fiskerne prøve saa 
mange mindre heldige, ja selv uhel
dige Ting, saa at de mulig ogsaa 
kunne prøve dettr. .T eg anbefaler til 
Generalforsamlingens Velvillie denne 
Sag, som jeg tror er af stor Betydning 
for Fiskerne, og som det forekommer 
mig kun kan vække Sympathi' baade 
paa det ene og det andet Sted i . , 
Landet 

Etatsraad Eckardt til 0rumgaard: 
J eg vil henlede Opmærksomheden 
paa den Virksomhed, som Bestyrelsen 
har begyndt at udfolde med. at lade 
nogle pa.ssende ~fænd holde Foredrag 
omkring i Landet for Fiskerne og 
samtidig virke hen til, at der dannl's 
Fiskerforeninger, hvor der ikke er 
saadanne, og saaledes vække Inter
esse hos Fiskerne for Sagen. 

I det sydøstlige .T yHand kende 
vi desværre ikke til disse For
eninger, og der tror jeg, det kunde 
være ønskeligt, at der blev holdt 
saadanne Foredrag; derved kunde 
der maaske bedre vækkes Interesse 
for saadanne Foreninger, end jeg har 
været i Stand til. Ved Vejle Fjord 
have vi mindst 50-60 Bundslæbevod, 
og der er omtrent det samme Antal 
ved Horsens Fjord, saa at der er 
omtrent 100 Fiskere ved hver af 

*) Ordet "Petroleum" er bortfaldet i Aars
beretningen p. 36, L. 12 f. o. 
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disse Fjorde, og ligeledes er der 
Fiskere ved Kolding Fjord og ved 

,Lillebælt lige ned til Hejlsminde ved 
Grænsen af Sønderjylland. J eg vil 
gærne støtte den Bevægelse, som jeg 
her har omtalt, og jeg vil bede den 
ærede Bestyrelse om at have os i 
det sydøstlige J yHand i Erindring 
med Hensyn til den. 

Overretsprokurator Leth: Ml'd Heu
syn til de Punkter paa Dagsordenen, 
som for Øjeblikket foreligge, til For
handling, ønsker jeg først at udtale, 
hvad jeg sikkert tror vil vinde al
mindelig Tilslutning, en Paaskønnelse 
af det Foretagende, som den ærede 
Bestyrelse har sat i Gang ved Ind
retningen af Forsøgs- og U dklæknings
anstalten ved Ladegaardsaaen. Efter 
min Opfattelse er det en saa betyd
ningsfuld og sikkert ogsaa i sine 
Følger saa virkningsfuld Foranstalt
ning, at den vil kunne være til over
ordentlig Nytte for vort Ferskvands
fiskeri. Det er jo en ny Foranstalt
ning, der er truffen, foruden at man 
fortsætter Virksomheden i det gamle 
Spor paa de Omraader, som For
eningen tidligere' har taget sig af, og 
som jt>g tror, at man heller ikke maa 
gleullne at paaskønne. J eg vil der
næst gerne sige nogle Ord med Hen
syn til Aalekultur og Aalefangst. .Teg 
tror, at der her ligger en stor og 
vigtig Opgave for Foreningen, som 
jeg skal henstille til den højtærede 
Bestyrelse at skænke sin Opmærk
somhed. Det blev fremhævet af Hr. 
Villumsen, hvorledes Forholdene ere 
i Italien, men vi have ogsaa her i 
vort Land ved det fortjenstfulde Fore
tagende af Brødrene Olausen ved 
Lammefjorden faaet Bevis for, at 
Aal/:lkultur kan drives ogsaa hel' i 



vort Klima, at der er Forhold her, 
som netop egne sig for denne meget 
llyttil5e Kultur. Den J\faade, hvorpatl 
man har at forholde sig, er simpelt 
hen den, at man giver den spæde 
Aal Adgang til helst uden Trappe 
og helst ganske direkte at kunne gaa 
op i saadanne Vanqe, hvad enten 
man nu har en Sø, eller man jnd~ 
dæmmer en Vig dertil, og det er 
let at forhindre; at den Aal, der 
staar derinde skal gaa ud, idet man 
spærrer Udgangen, naar den spæde 
Aal gaaI' op, med Næt. Det er efter 
min Mening et Spørgsmaal, som for
tjpner megen Overvejelse, og jeg, som 
har beskæftiget mig en Del med de 
SpørgsmaaJ, vil sige, at jeg nærer 
ingen Tvivl om, at naar noget saadant 

J)liver sat godt i Scene, og der er 
en Smule Held til, vil det kunne af
give et meget rentabelt Foretagende. 
J\I~:tn har her i vort Land mest be
nyttet Vigene til Inddæmning for at 
tørlægge dem, men det er min Op~ 
fatteise, at ders~m man inddæmmer 
en Vig, hvad der kan ske billigt, til 
saadan Aalekultur, kan man derved 
faa meget større Udbytte af Vigen, 
end mau kan f~a ved a.t tørlægge den. 
I Allledning af Dr. Petersens Med
delelser om Redskabers og navnlig 
Garns Præparering skal jeg ndtale 
det Haab og det Ønske, at det maa 
lykkes i det mindste paa en -nogen
lunde tilfredsstillende Maade at løse 
denne sall. yigtige Opga\'e. 

Fiske!' v"illumsen: Med Hensyn til 
Etatsmad Eckardts Bemærkninger 
111lgaaende Fiskerforellinger i den syd
østlige Del af Jylland skal jeg be
mærke, at det har Foreningen for
lamgst haft øje for. 

:FiskPr RaSmItS Nielsen: Det er 
utvivlsomt, at Anlene kunne leve i 

i64 

vore Tørvegrave og Mose];; der er 
nok af dem deri om Sommeren og 
Eftemaret, men om Vinterf'n dø de 
af Mangplpaa Luft. 

Konsulent FeddfYfSen: Jeg skal 
bemærke, at naar der er sat en l\Iasse 
Aal ud, og de ere døde, kan det 
være muligt, at de ere døde, fordi 
der er kommet fOl' mange, saa at 
der ikke er tilstræk~elig Næring for 
dem; thi Aalene kunne godt leve om 
Vinteren, navnlig i Mosehuller, idet 
de gaa ned i Dyndet, hvor Kulden 
ikke kan naa dem. 

Fisker Hans La1'sen: Jeg har boet 
yed Siden af en Mand, som havde 
gravet et Hul pau sin Eng i 2-3 
Alens Dybde,og deri har jeg fundet 
Aa! paa 3-4 Tommers Længde i 

. Millionvis. Der havde ikke tidligere 
været Aal; hvor vare de komne fra? 

Dr. Petersen: I det enkølte Til
fælde, naar man ikkn selv har havt 
Lejlighed til at se den Mose, den 
Mergelgrav eller det Hul, hvori 
Aalene ere, kan man ikke paa :For~ 
haand sige, hvorfra de ere komne, 
me!l en Ting kan man sige for vist, 
og det er, at de smaa AnI alle 
kOlllme fra Havet. Det er ·Hoved~ 
spørgsmaalet, der har Betydning, 
men i det enkelte Tilfælde at kunne 
paavise den Vej, ad hvilken Aalene 
ere komne, er af underordnet Be
tydning. 

Fisker Rasmus Nielsen: J eg skal 
tillade mig nogle Udtalelser med 
Hensyn til Garnenes Konservering. 
J eg præparerede en Gang en Ruse 
med Karbolinf'um, men jeg fiskede 
med den i 2 AnI', uden at der kon! 
:Fisk j den, idet den ikke kunde blive 
tør, nu, da den endelig er bleven tør, 
fiskes der godt Illed den. Alle de 
andre Ruser, som jeg fik samtidig, 



ere gaaede itu, men denne kan, saa 
vidt jeg kan skønne, varp, saa henge 
jeg lever, men som sagt, i de to 
første .Aar \'ilde der aldrig gaa. Fisk 
i den. Jeg har i mange Aar brugt 
Garvebark, Egebark, som er' ufor
falsket. Nu bruge vi ikke andet end 
Ca,techu j thi desværre har Egebark 
rllaattet opgives, fordi de Garn, der 
skulde præpareres dermed, Illaatte 
koges deri flere Timer før de skulde 
bruges, og det kostede for meget. 
Linolie har ogsaa været brugt, og 
det har vist sig at være temmelig 
godt, men vi have endnu ikko havt 
det saa 'længe i Brug, at det kan 
siges at være færdigprøvet. Hvad 
angaar de Værdier, der er Tale Ol;tl, 

har jeg omtrent for 5000 Kr. Fiske
redskaber og køber allermindst for 
7-800 Kr. om Aaret, saa at det 
altsaa for mig er en vigtig Sag, om 
der kan gøres noget for bedre at 
konservere Redskaberne: 
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Dr. Petersen: J eg vil yderligere 
gøre Rede for en Del af det, jeg 
sagde før. I Beretningen anbefales, 
som bemærket, Petroleum, som er 
blandet med omtrent l/S af sin Vægt 
Mineralolie (Vaselinolie). Det har 
jeg aldrig hørt Tale om, at nogen 
har, brugt, . og derfor kender man 
ikke mere til det, end hvad der her 
er sagt. Derimod glæder det mig 
at høre, at Fisker Rasmus Nielsen 
er kommet til det samme Resultat 
med Hensyn til Catechu som jeg, at 
det kun holder kort Tid; det er det 
samme Resultat, vi, ere komne til 
ved de foreløbige Forsøg. Hver Gang 
man koger et Fiskeredskab, slaar 
man alle Bakterierne deri ihjel, og 
jeg er nær ved at tro, at hvis man 
kogte det i fersk Vand uden den 
mindste r.eilsætning, opnaaede man 

. , 

det samme Resultat; jeg kan ikke 
sige det bestemt, men i hvert Fald 
spiller Kogniegen en stor Rolle. 
Hvad angaar Brugen af Linolie, er 
der den store Vanskelighed, som 
ogsaa staar nævnt i Aarsberetningen, 
atoen er selvantændelig, naar den 
ikke bliver tørret overordentlig godt. 
N aar jeg har præpareret det store 
Vod paa den biologiske Station, 
har jeg begyndt Præpareriugen ved 
.Juletid eller i Januar l\'faaned og 
ladet det .hænge i Januar, F~bruar 
og Marts ::Maaned, i hvilke der er 
iueget hdt Tørre i Luften og lidt 
Solskin og llHLaske ogsaa færre Bak
terier, Illen l1a,ar jeg har tørret om 
SomIIleren i Solskin, har Resultatet 
ikke altid været godt. Som sagt, 
der foreligger kun Forsøg, og først 
Erfaringer i Fremtideli ville altsaa 
kUllne bringe Klarhed over, hvorvidt 
Petroleum blandet med 1/6 :Mineral
lie er heldig. Jeg vil anbefale at 
prøve denne Bla,nding; den er ikke 
selvantændelig, lUen der gaar over
ordentlig let Ild i 'den, naar man 
sætter en Tændstik til. Det er jo 
imidlertid noget, den hul' fælles med 
andre Olier. N aar Garnene har 
hængt nogle Dage, mister den imid
lertid denne Brandfarlighed. 

Konsulent Feddersen: I England 
og Holland benandler man de store 
Slæbevod med Cachn eller Catechu 
og Olie, navnlig Petroleum. Det 
synes at tyde .pRa, :lt en Blanding 
uf C:deehu og Petroleum vil yære 
fortræffelig. .J eg hul' set Garn, som 
have gjort 4 Ture i .Nordsøen· efter 
Behandling dermed og have været 
brugte idelig, og de have set godt ud. 

Dr. Petersen,' J eg skal i den An
ledning bemærke, at jeg har netop 

Holland været med til denne Be-



handling af Sildegarn, og den er mig 
. saaledes vel bekendt, men for ikk at 

gøre Forsøgene altfo!' komplicerede 
med baade Oatechu og Olie imellem 
hinandell, ha,r jeg foreløbig ment at 
burde holde de to Dele ude fra hin
anden. Man kan da bedre bedømme, 
hvad hver af dem er værd. 

Fisker Villwmsen: Kogning aJ Red
skaberne uden at præparere dem med 
noget brugtes i Horn bæk i min U ng
dom; der kogte man Sildegarnene 
uden at bruge Bark eller noget som 
helst Garvestof. Garnene bleve kogte 
i Vand med Sæbe eller Potaske, og 
det viste sig, at de holdt udmærket. 
De vilde dengang nødigt bruge tørrede 
Garn, og derfor kogte de dem. Pe
troleum har ogsaa været brugt, og 
jeg har selv prøvet det. J eg tog en 
Torskeruse og dyppede den i Petro
leum. De andre Fiskere sagde, at 
Fiskene vilde sky den Lugt, som Pe
troleum har, eller sky Vandet, hvori 
Rusen stod, men det viste sig ikke 
at være Tilfældet. Denne Ruse fan
gede lige saa godt som de andre, og 
den holdt meget længe. 

Fisker Jens Thomsen: J eg er glad 
ved, at Fiskeriforeningen har taget 
sig af Præpareringen af Garn. Vi 
have brugt Birkebark til de smaa 
Garn og Tjære til de større.., Jeg 
vil gerne spørge, om man har for
søgt, hvilken Forskel det gør,om 
man tørrer i Solen eller i Skygge. 
Jeg synes at have gjort den Erfaring, 
at naar man har kogt Garnene i 
Bark og tjæret dem og derefter hænger 
dem i stærkt Solskin, blive de saa 
skøre som Glas, selvom de ere nye. 

Dr. PeteTsen: J eg har ligeledes 
gjort den Erfarmg, at Solskin i Reglen 
er ødelæggende for Garnene, naar 
de ere nylig præparerede, og derfor 
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har jeg ogsaa præpareret Garnene 
· om Vinteren, da Solen har grumme 
lidt Magt hos os. 

Havnesagen og Afsætnings
forholdene. 

Etatsraad Fritsehe: Hvad angaar 
Afsætningsforholdene, have vi jo paa 
flere Generalforsamlinger talt om Fi
skeavktioner, og det har været et 
..!Emne, som har været forfulgt gen
'nem en Række af Aar. Der kan nu 
med Hensyn til det peges paa, at 
det' er naaet et Resultat, nemlig ved 
Loven om Fiskeavktioner, der traadte 
i Kraft den 11. Marts 1892.. Ved 
denne Lov er der nu kommen en 
Lovordning for saadanne Avktioners 
Afholdelse, men de ere imidlertid 

· ikke endnu traadte ud i Livet. Fiske
handler Iisagt'r, som har bragt Spørg s
maalet frem, har imidlertid nu faaet 
Bevilling til at faa saadanne Avk
tioner i Stand i Frederikshavn, men 
paa Grund af forskellige indtrufne 
Omstændigheder vil Sagen først træde 
i Kraft til Efteraaret. Hvorledes 

· Resultatet der vil blive, er det van
skeligt at sige, men jeg tror at kunne 
udtale, at der føles megen Trang til 
ogsaa at faa saadanne Avktioner ind
førte her i København, og der er 
Grund til at ønske, at Magistraten 
her 'vil tage Anledning af Loven til 
at søge saadanne Avktioner satte i 
Værk, og det saa meget mere, som 
der netop i det forløbne A.ar har 
foreligget en Klage fra Københavns 
og Kastrups Fiskerforeninger over 
den lYIaade, nvorpaa vore Torvefor
hold ere ordnede, og særlig at Salget 
af Fisk finder Sted her uden til
strækkeligt Tilsyn. Fiskeriforeningens 
Bestyrelse gav sin Tilslutning til denne 
Klage og bragte den videre til Inden" 



rigsministeriet og Magistraten, idet 
man navnlig betonede, at en skærpet 
daglig Kontrol bedst maatt{\ kunne 
afhjælpe de paaklagede Misligheder. 
Noget Resultat have vi ikke bragt i 
Erfaring, at der er kommet u,d af 
denne Klage, men derimod el' det 
vist, at der var et skarpere Politi tilsyn 
sidste Sommer. Imidlertid tror jeg 
nok, at man maa sige, at Grunden 
dertil var den grasserende Frygt for, 
at Koleraen skulde komme tilos. 
Det er at ønske og haabe, at dette 
Tilsyn maa blive fortsat. .Jeg tror, 
at en radikal Forbedring først kan 
ventes, naar man her i Byen indfører 
Fiskeavktioner. Der har været et 
andet Spørgsmaal vedrørende Afsæt
ningsforholdene, hvor vi ogsaa have 
trukket det korteste Straa. Det er 
det Spørgsmaal, der' allerede blev 
bragt frem paa sidste Generalfor
samling af Konsul Berthelsen, som 
fremhævede, at det kunde være ønske
ligt, at der blev givet Fritagelse for 
Toldafgift paa Kurve, som indføres 
for at fyldes med Fisk og" derpaa 
a,tter udføres. Der blev af Besty
relsen indsendt et Andragende derom 
til Generaldirektoratet for Skatte
væsenet, og den 20. Maj forrige Aar 
fik vi det Svar, at Generaldirektoratet 
maatte nære Betænkelighed ved at 
bevilge det ansøgte. Dette Svar er 
ikke saa stærkt afvisende, som det 
kunde være, og det maa vel haabes, 
at der ved fortsatte Andragender og 
Henvendelser maa kunne opnaas et 
bedre Resultat, saa meget mere som 
det ikke er muligt at indse, at der 
skulde være nogen særlig Vanskelig
hed ved at bevilge denne Fritagelse 
for Told eller rettere sagt gøre For
men for Fritagelsen mere bekvem. 
Det er jo nemlig saaledes,at man 
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kan fa,a den erlagte Told tilbage
betalt ved Udførselsstedet, meu det, 
man ..,.il opnaa, er, at man skal und
gaa uet Mellemled at betale Tolden 
for atter at faa den tilbage. . Det el' 
meget ofte Tilfældet ved Ekspedi
tioner, hvor der ikke er Toldopsyn, 
at det er forbundet med Tidstab og 
Vallskeligbeder at faa Godtgørelsen. 
Spørgsmaalet stnar altsaa hen, men 
man haaber, at Forholdet kan blive 
forandret paa deu1\Iaade, man ønsker. 
Med Hensyn til selve Forsendelsen 
og sædig .JærnbanefoTsendelsen har 
der i det forløbne Aar kun været 
en eneste Klage for Bestyrelsen, 
nfHulig fra Fiskerne ved Aunøfjord. 
I deu Anledning anmodede Besty
relsen Fisker Villumsen om at under-. 
søge Forholdet, og Sagen blev med 
Lethed bragt i Orden, saa at det 
maa siges, at det nu er, som det bør 
være, og til Fiskernes Tilfredshed. 
I 11'orbindelse hermed skal jeg nævne, 
at Fiskerne i Rytzebæk have hen
vendt sig til Bestyrelsen for at faa 
Hjælp til at ftta K vaser til at bringe 
deres Rødspættefangst paa 1\Iark~det. 
Dette ligger imidlertid udenfor For
eningens Omraade, og det var umu
Hgt for den at tage denne Sag i sin 
Haand, men Jllan maatte henvise Fi
skerne til, Haa!' de vilde have Bistand 
til at kunne faa deres Fisk forsendte 
pr. Kvase, at henvende sig til Kvase
ejere eller gaa frem paa anden1\Iaade. 
- Om Besejlingen af de laasede 
Vande hul' der været Anch agender 
fra to Fiskerforeninger om at hjælpe 
dem til, at Vanskelighederne ved 
denne Besejling maa blive saa faa 
som muligt. Disse Andragender vare 
fra Fiskeriforeningen for den sydlige 
Del af Roskildefjord og fra Fiskeri
foreningen i Ulfsund og tilgrænsende 



Vande. De indsendte Andragender 
gik videre til Indenl':~smiIlisterjet med 
Bestyrelsens Anbt ~·.Jing, og Resul
tatet var, at det f· Ministeriet blev 
tilkendegivet Andra,;;'rne, at th·t ikke 
kan. forbydes Fiskel'lle af KOlltrollen 
at besejle de fredede Vande llled 
Vod, Inen paa den anden Si(lp Illaatte 
Ministeriet, hvad der jo ogsaa er 
naturligt, bifalde, at Fiskerne af Kon
trollen advares imod at lade sig an
træffe i disse Vande under Omstæn
digheder, der give Anledning til Mis-

'tanke om Overtrædelse af Forbud 
mod Vodfiskeri,og det fremhæves 
tillige, at det er Kontrollens Pligt 
at anstille nærmere Undersøgelse og, 
saafremt denne. ikke maatte fjærne 
Mistanken, da at gøre Anmeldelse 
om Overtrædelsen. - }l'ra et Par 
Steder har der været Anmodning om 
Hjælp 'til at skaffe Fiskerne Tørre
pladser, Baadepladser og Adgang til 
Stranden. Disse Anmodninger ere 
komne fra Københavnske Fiskere 
og Fiskerne i N eder-Draaby. I begge 
Tilfælde er det lykkedes efter en Del 
Forhandlinger og forskellig Modgang 
at faa Sagerne førte igennem til de 
vedkommendes Tilfredshed. Endnu 
skal jeg kun henlede Opmærksom
heden paa de vedvarende Bestræ
belser for at faa Telefonnættet ud-

"videt til forskellige FIskepladser. Det 
< 'et'I en Sag, som fortjener al Opmærk-
~om1ied. Jeg kan her ikke undlade 

"itl1<pe~e paa det ønskelige i, at Re
~g~ringeb.'her i Landet vil følge denne 
'·Skg..,i ;vo:t~'Nabolande, hvor der i en 
i :Rækk'e l ~~'A!atl httr været Bestræbelser 
;,lor,"'3:t ''riilel T~l~fonanlæg baatle i 
'jB~~i'n~l!'o:g;!i:1iii bmi.'det samles paa 
rlli~eritig~ns"!f]iatHiti ;,q "-et synes at 
-'VIæ~(/'IaM\jlæ' ri.~tti.tHgt/ 'ttt Tde fon
ultøtwt,'1b~fii;ti'lt t\c!tlJsMbrt af\t.fele~ruf-
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nettet, som jo er i Regeringens 
Haand; det bør ikke. være i privat 
EntrepI'ise, men ligesom Telegraf
nettet et Statsforetagende. De For
anstaltninger, der i den Henseende 
ere trufne i Sverige, have vist sig at 
have gjort god Nytte. - At vore 
Fiskere ikke ere komne med ved 
Ohikagoudstillingen, vil jeg ikke 
skjule, at jeg ikke lægger saa megen 
V ægt paa, men det er dog mærkeligt, 
at man, da der fra Statens Side er 
anvendt saa store Midler til Del
tagelse i denIle Udstilling, ikke i Tide 
har haft øjet aabent for, at der burde 
have været anvendt noget deraf til 
vort Fiskeri, hvis \'J havde haft Lyst 
til at udstille. (Fortsættes.) 

I det stenografisk nedskrevne Re
ferat af Generalforsamlingen, der 
ligger til Grund for det i Medlems
bladet gengivne har der indsneget 
sig to Misforstaaelser, som her rettes. 

I Nr. 17 Side 134 il. 21 f.o.lader 
Referatet Kassereren, Gross. Munck 
udtale det Haah, at Regnskabet ad 
Aare ikke vilde vise et Underskud, 
medens Kassereren netop saa sig 
nødsaget til med Beklagelse at ud
tale en Frygt for, at dette ikke vilde 
kunne undgaas. 

Konsulenten, Hr. Feddersen, til
skriver os desuden: 

I Medlemsbladets Nr. 18 har der 
i Referatet om Foreningens General
forsamling indsneget sig en forstyr
rende Misforstaaelse af min Redegø
relse over Virksomheden i det fore~ 
gaaende Aar. Side 151 første Spalte, 
Linje 8 f. n. nævnes nemlig en U nder
søgeise i det tidlige Foraar, og efter 
Referatet ser det ud, som om det 



var Undersøgelsen paa ,Esrom Rø; 
Hele Stykket fra"Denne U ndersø
gelse" , ialt fem Punktummel', yedrørt,r 
deriJilod en Undersøgelse af Skive
Karup Aa, hyor man havde ment at 
kunne faa gennemført et Regulativ, 
hvilket dog viste sig at være ugørligt, 
da der ingen Stemning var for at 
paatage sig de med en snadan For
anstaltning forbundne Udgifter. 

Fiskeriet 
i det nordlige Øresund. 

Af I. X. 
(Slutning,) 

Et ret interesant Fiskeri er det 
saakaldte "Slottefiskeri" , som udeluk
konde drives ved Kronborgpynten, 
Saasnart det spørges, at den første 
Hornfisk er fanget, ruste de forskel
lige "Selskaber" sig til 'Fangsten. 
Naar Hornfisken paa sin Vandring 
til østersøen for at sætte Rognen 
skal passere Kronborg, og Villd'en 
gaaI' om til øst Illed stærk ;;ydlig 
Strøm, da er det Till fu~' .Fiskerm' 
at passe paa. Som Føige af SUll
dets Indsnævring her fru begge Sider, 
kan dette Farvand nærlnest betragtes 
som en Tragt, gelmem hvilken Van
det fra østersøen søges presset, hvor
ved Strømmen paa dette Sted bliver 
ualmindelig stærk. Fisken søger der
for ind undt>r Land, hvor der ingen 
Strøm løber. Her inde bag Pynten, 
suu nær Land som muligt, sættes 
V oddet ud i Halvmauueforrn. med 
en Baad ved hver Ende, hver be
mandet med fire Mand. Hver enkelt 
af Besætningen har sin særskilte Be
stilling og Xavn. "Kaptajnen", der 
hul' den øverste Kommando, som 
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alln uvægerligt maa lystr(); har sin 
Plads staaende pau. en lille Platform 
i 8torb,tadf:nls Agt{,I'Pllde; "Løjt-
1l;lnt('II" har en li~IH'IHle ophøjet 
Plads i den Illindre Baad. Det pr 
disse to Mænds Sag at' holde skarpt 
Udkig og varsko Kammeratprne, mtal' 
de se Stimerne komme tnekkPnde 
ind i Garnet. H"er uf dem har Fav
nell fuld af Sten for derllll'd, SaUSllal't 
Fisk('n(~ ere "paa Skud", at fyre og 
jage dt'1ll helt ind i 'Garnet. Kom
mH,ndoonlene falde nu Slag i Slag, 
og ve den, der ikke lystr<>j' hurtigt 
og sikkert; hans 1>li\,('r Skyldf'n, om 
Fangsten mislykkes, og demH' Skyld 
bebrejdes ham just ikke i de blideste 
·Udtryk. 

N aar E'iskenc først ere oppe i Gar
net, roes der samlIlen med Baadenl', 
hvorved der altsaa spærres af for 
delll; sa~t pilles Garnet sukcessivt ind, 
idet det la.ngsomt hales snart fra d~n 
elle Ende og snart fra den anden, 
indtil det af'!5ørende Øjeblik kommer 
da, Kommandoen lyder: "Tag haardt 
overalt !" 

For uinchiede tager hele Akten sig 
ud som et vildt Kaos, ja man har 
endog haft det Tilfælde, at fremmede 
Skippere, som ere passerede forbi 
under en slig Kamp, have søgt Land 
for at rekvirere Politi, da de i deres 
Ukendskab til :Forholdene mente, 
at det var en Kamp paa Liv og Død 
mellem Fiskerne indbyrdes. 

Garnet sættes atter ud og et øj
eblik efter er -Enhver pau. sin Post; 
to Mand l hver Baad med Aarerne 
trukne ind tværs over Baaden og 
hvilende over dem, "Bunkefejeren" 
skyllende og ordnende Fangsten, 
"Pligthuggeren" passende sin Dont 
eller tilsyneladende sovende, saa Alt 
ser meget fredeligt ud. men, sad-



snart Kaptejnen eller IJøjtnanten hlot 
løfter Armen, 6ual' dor som en l'lpk
trisk Strøm gennem Alle, og i et X II 
er enhver paa sin Plads, parat til 
at tage fat, hvor hun slap sidst. 
Er Lejligheden god, kan df'll her 
beskrevne Operatioll lalle sig foretage 
mange Gange om Dagen. Stimerne 
ere i Antal llH'get forskellige; der er 
Stimer paa kun nogle f'ia Stykker, 
og saa er der andre, der fylde begge 
Baadene. 

Der er ved Kronborg i de senere 
Aar ogsaa drevet Fiskeri med "N æ
ringer" efter Hornfisk. Dette Red
skab udsættes paa samme Ma:tde som 
Voddet, men Principet for Fangst
maaden er, at Fisken uden Tvang 
sk~l gaa imod det fine Garn og ind
snære sig i det. Hertil bruges kun 
en Baad llled en Besætning af to 
Mund, og dette Fiskeri foregaar kun 
om Natten. 

I Slutningen af Avgust begynde 
Hornfisk og l\1akrel at trække tilbage 
fra østersøen, og ere ved denne Tid 
baade fede og velsmagende. Nu sæt
ter Fiskerne Makrelgarn lJ.d efter 
dem, ikke som paa Forsommeren 
Drivgarn, men derimod sænkes Gar
nene til Bunds; desuden fanges de 
i Bundgarnene langs Kysten. 

Hornfisken fanges i Bundgarn naar 
Vinden blæser paa liand og sætter 
nogen Sø og der samtidig er sydlig 
Strønl. Men Hornfisken saavelsom 
Makrelen synes ikke mere at ville 

• gaa til østersøen. Grunden hertil er 
der endnu ingen der har kunnet paa
VIse. 

Hypotheser er der selvfølgelig nok 
af. Nogle formoder saaledes, at der 
fra de mange Floder, der udmunde i 
·østersøon, undertiden kommer Vand, 
som Fisken ikke holder af. Andre 
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mene, at østersøen ikke længere har 
Fødestof nok for disse Fisk ; og ende
lig er der Folk, der mene at have 
lagt Mærke til en i større Mængde 
optrædende Flydeplante, som skal 
være giftig. Hvilken af Hypotheserne, 
der har den største Sandsynlighed 
for sig, eller hvorvidt de fremførte 
Formodninger alle tilhobe ere gale, 
lllaa dd blive Videnskabens, Biolo
giens Sag at afgøre. 

I Aarhundr"dets Begyndelse fang<'
des ingell Hornfisk i Løbet af 12-] 4 
Aar; og alle Bundgarnene forfaldt. 
Den hyppige og stærke Kanonade 
fra Kronborg maatte bære Skylden 
for at Fisken ikke kom ind i Sundet. 
Dengang eksisterede der ikke Damp
skibe, de faa nu Skylden. 

Efter denne magre Periode, blev 
Fiskeriet pludselig saa overvældende 
rigi, at der ikke var Tale om at faa 
hele Fungsten afsat; i store Masser 
kørtes de indfangede Hornfisk ud paa 
Markerne som - Gødning. 

N aar Hornfisken vender tilbage fra 
østersøen fanges den ogsaa i N æ
ringer, men da er det i Sundet Syd 
for Kronborg. "Springeren" eller 
" Thunfisken" maa nu gøre Tjeneste 
som "Jagthund " . En Lækkermund 
maa denne Springer være, da den 
aldeles ikke forfølger Hornfisken om 
Poraaret, naar denne Fisk er mager, 
men føri;t søger den op, naar den 
kOIllIlle! tilbage fra østersøen og er 
i god "Foderstand". Hornfisken gaar 
i Reglen højt oppe i Vandet i større 
eller mindre Stimer, Springeren der
imod lavere. N aar den sidstnævnte 
da faar øje paa en Hornfiskestime, 
farer den med Lynets Fart op efter 
og kommer som oftest Here Alen op 
over VandHaden med en eller flere 
Fisk i Gabet, vender sig i Luften 



og dykker atter ned. Fiskeren søger 
naturligvis derhen, hvor han ser de 
fleste Springere. Skrækken' for sin 
farligste, naturlige Fjende drIver 
Hornfisken helt op i Vandfladen, 
hvor den springer lange Strækninger, 
hvilket da næsten ser ud, SOlll var 
det en Flok Flyvefisk, der kom træk
kende. Under disse Spring er' det, 
at de blive hængende i Garnem'. 

Uerfarne udtale ofte Frygt for, at 
de store Kolosser skulde helt massa
krere Garnene, men Erfaringen har 
lært, at de instinktmæssig vogte sig 
vel for at komme i Berøring, med 
disse. 

Hele Akten tager sig omtrent ud 
som "den vilde Jagt"; de komme 
farende som skulde de knuse' Baaden, 
men forstaa dog at styre saa sikkert, 
at deres Rygfinnel' næppe berøre 
Baadens ~jøl. Springerens J agt
territorium strækker sig i det væsen
lige fra Kronborg til lidt Syd for 
Snekkersten, og bedst Udbytte giver 
.f agten der. For de nordligste Buml
garn er Springeren ligefrem uuud
værlig, uden dens Hjælp fuuge de 
intet. I Bundgarnene er der af og 
til fanget Springere, og man hal' 
prøvetpaa at spise dem. Men som 
Fødemiddel har denne Fisk ikke 
vundet Indgang; Kødet ser godt ud, 
det ligner noget Kalvekød. Fisken 
selv haren Del Lighed med 11akrelen, 
men er paa Ryggen blaasort, paa 
Bugen blank med gule Finner; den 
kan naa en V ægt af 4-500 Pd. 

I Begyndelsen af September be
gynder Fiskeren at sætte Redskaber 
ud til et af sino kæreste Fiskerier, 
det nemlig, hvortil han behøver alt 
sit SniUe for at gøre det saa frugt
bringende som muligt. ]'ra Helsingør 
til noget forbi Sletten findes der til 
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Aalefiskeriet bestemt afgrænsede Sta
der, som Staten engang for mange 
Herrens Tider siden lovformeligt har 
solgt til Fiskerne, saaledes at der 
elldog er udstedt Skøder paa dem 
og betales Skat af dem, ganske som 
Tilfældet er llled en Ejendom paa 
Land. 

Den saakaldtl3 "blanke Aal" tanges 
kun i Efteraarstiden, og den bedste 
Tid regnes for at være imellelJl 
Mikkels- og Mortensdag. Den lader 
sig kun fange i Ruser, men aldrig 
nogensinde paa Kroge eHeri Vod. 
Den bedste Tid er efter l"uldmaane, 
naar det er mørkt et Par Timer. I 
tidligere Tider bleve Ruserne først 
udsatte efter Fuldmaane og holdt ude 
i "Mørket" (aftagende Maane), hvor
imod de bleve tagne paa Land i 
"Lyset" (tiltagende Maane). Dette 
har imidlertid forandret sig, og den 
gamle· Tradition er tlldels ophævet. 
Nu sørge Fiskt>rne for saa vidt muligt 
at holde Ruserne ude al den Tid, 
Fiskeriet varer. Naturligvis skal der 
da være en større Beholdning af Ruser 
for at kunne skifte, thi de maa jo 
renses og tørres engang imellem for 
ikke at raadne. l"iskerne ere ogsaa 
komne til det Resultat, at det betaler 
sig at have en saadan Reserve, og 
det er et Maal, som enhver stræber 
efter at naa. 

Der er aldeles ingen Tvivl Olll, at 
Mørket er den bedste Tid, naar ellers 
Vind og Strøm vil føje sig. Stjærne
klart skal det helst være, Vinden skal 
være imellem N ord og øst samt 
Strømmen sydlig. Naar dette for
enes bliver Fangsten i Reglen god. 
Det hænder jo ofte, at Bptingelserne 
først ere til Stede i Lyset, og hvem 
der da har Ruserne pall, Plads, kan 
undertiden ogsau gøre en god Fangst· 
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Ruserne udsættes her i Snndet pani 
en ejendommelig Maa(l(>~ som, 'lau 
vidt vides, klln benyttes paa th'!IIw 
Kyststrækning; men d(m er praktisk 
og har følgelHIn ,Fordele: 1) at Ru
serne kllnne sættes pall, teltlmelig 
uybt Vand, 2) at de kunne røgtes, 
selvom der pr ikke saa lidt Strom. 

Ruserne sættes frn, Land i lige 
Rækker indtil en Dybde af 7-8 
Favne. De fleste Ruser have fire 
Bøjler og to "Kalve", i de senere' 
Aur er der forsøgt med fem Bøjler 
og tre Kalve, hvilket har rist sig; at 
rære godt; disse kan dog kun be
nyttes p;1a grundt Vand. Alle hare 
de to. Arme, den løse paa deu syd
lige Side, og den anden, som dunner 
en }'ortsættelse af Raden, som er·li 
Favne lang, er den Forhindring, som 
stanser Aalen paa dens Vandring, 
og hvorved den lades ind i Rusen. 

Til h l'er Ruse hører en " Vager", 
file "Krabber" med dertil hørende 
fire Liner, som hver har en Længde 
af 15-20 Favne, en "Kulle" (ind
stroppet Sten) samt en "Armstage" 
(Træstage). Vageren bestall.l' af et 
letflydende Stykke Træ med en to
armet Gaffel fastnaglet til den ene 
Ende. Her fastgøres Linerne fra 
Krabberne, hvis Benævnelser are: 

Svdost" og Nordkrabhe" efter dell " ~ " -. 
Retning, hvori de ligge fra Vageren. 
Nummer 4 er "Stivekntbben", som 
benyttes til at hale Rusen ud ved. 
Den løse Ruseann fastgøres-til Arm~ 
stagen, hvorred den huldes mlspilet 
i Vandet. Fra ArInstagen fører en 
Line til Sydvesten og en til Sydosten. 
Til den løse Ende ar Raden fast
gøres Kullell. N aar Rusen skal røgtes, 
løftes Vageren ind i Baaden, og Rusen 
hales op; kun denne med den derved 
fasthæftede Kube tages ind i Baaden, 

og efter at væn' renset for Fisk og 
Snars kastes den atter ud og stram
mes, efterhaanden SOIll den syn kor 
til Bunds. Enhrer Ruse med Til
behør har en V u,l'tli ef ca. 50 Kr. 

I ]<-'jskerlejerne Syd efter er det 
Aa lefiskpriet, uel' lmgges mest Vægt 
paa, og dette pr den største Indtægts
kilde for denne Fiskerbefolkning. 

Et umlet Aalefiskel'i el' i de senere 
Aar ogsaa bleven drevet: Det er \'etl 
U dlægning af Kuber, i hvilke der 
som :Madding benyttes SIlHta Fisk 
eller Fiskenigu. Det er et baado 
hilligt og mageligt Fiskeri, SOIll gUJlo,ke 
vlst ikke gi ,'el' noget stort Udbstte, 

.. men dog undertiden, særlig i den 
magre Sommertid, kan give en ret 
god Ekstrafortjeneste. 

Fol' Hogle Aa!' tilbage forsøgte }<'i
skerne med "Puls\"od" efter Aal og 
fangede godt i. Begyndelsen, lUell efter 
2-3 Aars Forløb blev det sal' daar
ligt, 'at dette Fiskeri a.tter maatte 
opglVes. 

En Del af de bekendte vi1'keli,q 
ægte populære "Snekkersten Torsk" 
fangt's ogsaa i Aalerusernc ligesom 
"Skotten". Denne sidste passer Fi
skerne godt paa, sætte den i Kuber 
og benytte den i Vintertiden til Krog
madding. 

"Fj~esingen" fanges dels i Ruser, 
dels o,; fornemmelig i Bundgarn. 
Fisken'n tager sig omhyggelig i Agt 
for il,ke at bbre stukhn af dens 
giftige Gatter; thi et saadant Stik 
el' meget smertefnldt; og man har 
set Tilfælde, hvor den Stukne har 
gaaet flere' 1YIaaneder og været for
pint deraf. 

Sidst i November og først i De
cembpr tages baade Aaleruser og 
Bundgarn paa La,nd. :Men Aale
rusen ombyttes med Torskerusen, der 
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derefter holdes ude hele Vinteren. 
Den bedste Tid for denne Fangst 
er, nanr det er maa nelyst hele X at
ten og dl'r tillige ('1' nogen Søgang. 

Mangt og meget'kunde endnusiges 
Oll] Fiskeriet, om hvorledes det 'var 
i Fortiden og er i Nutiden. Men for 
ikke at b'rotte Læserne med altfor 
detaillerede Beskrivelser, have vi i 
store Træk ladet det Hple passere . ~ 

Revue. Vi slutter llled Ønsket og 
Haabet om, at den indeværende 
"magre Periode" snart llIaa bEn .. 
afiøst af en Guldalder for v~r store 
:J1'iskerhefolk uing. 

Fiskeriberetningen for 189h92. 
(Slutning.) 

Som sidste Afsnit i Fiskeriberet
ningen findes optagpt en Afhandling 
af Forstanderen for den danske bio
logiske Station, Dr. phil. C. G. Joh. 

, Petersen: Olll vore Kutlingers Æg 
og Ynglemaade. 

Kutlingerne, "Smørbutterne" som 
de benævnes, have i de senere A ar 
været Genstand for forskellige Viden
skabsmænds endersøgelsPI" og frem
byde da ogsaa ret paaf,tldende :J1Jjen
dommeligheder namlig i biologisk 
Henseende. Vi have allerede i l<'jor 
(.l\fedlemsllladet Nr. 1) bragt et ed
drag af Ilt. Onite'8 Undersøgelser 
ved Frankrigs Kanalkyst over Rede
bygningen hos den hvide Kutling; 
senere har salllme Naturforsker of
fentliggjort et større Arhpjde *) over 
de salllllle Undersøgelser, forsynet 

*) Observations snr les moenrs de Gobins 
llIinutus i "Al'chive de Zoologie expe
l'imentale", ser. 2, vol. 10, 1892, 

med Afbildninger, hvoraf det synes 
at fl'emgaa, :tt det ikke kan være 
dell hvide Kutling, Forfattert>n hal' 
h:1Vt for sig, men sna rp1'e en anden 
af vore danske Arter*). 

Dl'. Petersens Undersøgelse ved-
o rører ulle YOre fire danske Kutlinger; 
de el'e anstillede dels i Holbækfjorden, 
dels j Fænøsund, i Ilillebælt og Olll
liggonde' Fjorde. }Eggene af disse 
fire Adpr haye en noget forskellig 
Form, lIlen alle have de det til Fælles, 
at den nedre Pol er udstyret med et 
ejpndommeligt Fletværk, der danner 
en Skive, som ud mod Randen op
løses i en Mængde frie Traade, ved 
hvis Hjælp Ægget holdes fasthæftet 
til Underlaget. 

Den sorte Kutling var der for
bayselHle .!\Iasser af i Holbæk(jorc1\'Il, 
og dens Æg fandtes oreralt i nim
lende ::\fæng<1pr fra dpt tidlige Fomar 
(Midten af Maj) til BegYIHMsen af 
Avgust, paa alle mulige Genstande, 
Sten, Bundgarnspæle, ned~ænkede 

Cigarkasser, levende Søpunge Io. S. fr.; 
blot Genstanden havde ligget et Par 
Dage i Vandet, ml' Overfladen i Al
mindelighed tæt besat llled desmaa 
Æg; 'men Overfladen maatte være 
ren, ikke bevokset Illed Alger, thi i 
saa Fald vare Æggene altfor udsatte 
for Efterst~æbelser af smaa Krebs, 
Orme 0,1., som færdes mellem Algerne. 

I Holbækfjorden levede ogsaa en 
stor Mængde af en anden, mindre 
Kutling, men dennes Æg fandtes altid 
afsatte paa tomme Sandmuslinge-
skaller, og kun paa disse. ' 

I Fænøsund, hvor Naturforholdene 
ere ganske forskellige fra Holbæk
fjordens, idetStrømmen altid er stærk 

*) Gobius microps, en Art, som iøvrigt 
af flere kun anses for at være en Va
rietet af den "hvide" Kutling. 
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og Vandet friskt og klart, færdedes 
to andre Kutlinf!;er, deriblandt den 
"hvide", hvis Forhold Medlemsbladets 
Læsere ville kende fra den ovennævnte 

,. Artikel i forrige Aargangs første Nr.; 
den anden, "Gobius Ruthensparri" , 
gik dybere ud og ynder aabenbart 
mi>re Bændeltang-Regionen og det 
friske og rene Vand; dens Æg fandtes 
paa Laminarier (store bladlignende 
Alger) og Bændeltangens Blade. I 
de luue Fjorde i Omegnen af Fænø
sund optraadte igen den sorte "Smør
butting" , men her fandte~ dens Æg 
foruden paa de ovenfor omtalte Gen
stand~ oftere paa Blæretangens Blade 
og i Muslingeskaller, og Hannen saas 
her ofte at vogte sine Æg, (1ll1 end 
den langt fra syntes at være saa 
trofast som hos de andre Arter. 

Fiskeriberetninger. 
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Kerteminde, den 5. Maj 1893. I \ 
.. ~pril Maaned er hertil indbragt af 
Torsk 42000 Pd. til en Pris fra 3~4 
0re pr. Pd., 300 Snese smaa Flynder 
vejende 5~6 Pd. Snesen å 50 0re, 
4100 Ol Sild fangede i Bundgarn til 
35~40 0re pr. Ol, 1100 Pd. Aal 
å 32-34 0re pr. Pd., 220 Snese 
Hornfisk som de første Dage betaltes 
med 16 Kr. Snesen, men nu paa 
Grund af de sidste Dages rigelige 
Fiskeri er faldet til 4 Kr., samt 450 
Stkr. Stenbidere til-en Pris fra 8-
10 0re p~. Stle 

Hovedmassen saa vel af Sild som 
af Hor'lfisk er fanget i de sidste Dage 
af M aaneden, og Fiskeriet deraf 
tegner til at blive meget rigeligt i 
Maj Maaned. Enkelte Baade have 
allerede begYlldt at benytte Drivgarn 

til dette Fiskeri og indkomme med 
fuld Last af Fisk. Torsken er af
sendt til København i Kvaser', men 
der har intet Udbytte været deraf, 
da der ikke er opnaaet mere end 70 
-80 Øre pr. Lpd. derovre. N. 

Fredrikshavn, den 8. Maj 1893. 
Vejrliget har været ret gunstigt for 
Fiskeriet i den sidst forløbne Uge 
indtil i Lørdags, da en pludselig op
kommende Storm, nødte Kutterne til 
at søge Havnen t fra de forSkellige 
Fiskepladser. Fiskeriet paa Vest
kysten har, skønt de fleste Kuttere 
have fisket der, kun givet gennem
gaaende tarveligt Udbytte; en Del 
af Fangsten er paa selve Fiskepladsen 
solgt til Kvaser, og de Kuttere, som 
under Stormen indkom i Løbet af 
Lørdag og Søndag derfra, havde 
faaet Fisken "opslidt" ved den haarde 
Sejlads, saa den kom frem enten i 
halv- eller heldød Tilstand. R.ød~ 

spætter fra Vestkysten have vejet fra 
15~22 Pd. Snesen og ere betalte 
med fra 1 Kr. 75 0re-3 JtI'. 50 
Øre pr. Snes. I Farvandet øst for 
Skagen faa Mil fra Sveriges Kyst 
have en Del Kuttere drevet ret ind
bringende Fiskeri saavel af Rød
spætter - af smuk Kvalitet, vejende 
fra 18-24 Pd. Snesen, betalt med 
fra 3 Kr.-3 Kr. 25 0re pr. Snes -
som af Ising; af de sidste er der 
indbragt betydelige Kvantiteter, ialt 
ca. 20000 Pd., Prisen dalede hurtigt 
fra 100re ned til 3 0re pr. Pd. 
De Kuttere, som i Reglen drive Garn~ 
fiskeri under Læsø, have haft mindre 
godt Udbytte end vanligt, saavel af 
Tunger som af anden Fisk, Prisen 
paa Tunger er yderligere dalet ned 
til 45 0re pr. Pd.; for Pigvar betales 
fra 40~50 0re pr. Pd. for store, 
for mindre under 3 Pd. 15-20 Øre 
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. 
pr. Pd. Fra Norge er der tilført 
c. 3500 Stkr. levende Hummer, Prisen 
er fra l Kr. 10 01'e-1 Kr. 25 0re 
pr. Pd., den' et' nu i jævn Falden. 

KI. 

Fra Isefjord en. Det lader til, at 
indeværende Foraar girer et mEget 
stort Fiskeri af Hornfisk. Allerede 
i Slutningen af April fiskedes her 
Hornfisk i, hvad vi med de senel;e 
Aars Hornfiskefangst fol' 0je kald!'r 
store Partier, men siuen da har Ud
byttet været langt større. En enkelt 
Gang er saaleuE's fanget 16 Ol Horn~ 
fisk i et Bundgarn. Vi skulle vistnok 
mange Aur tilbage for at finde et 
Sidestykke. 

Det samlede Udbytte af de ca. 30 
Bundgarn, hvorfra Fangsten iland
bringes' her ved Holbæk, har i de 
forløbne Dage af )olaj Maaned været 
omtrent 100 Ol, som ere solgte til 
en omtrentlig Gennemsnitspris af 6 

Kr. pr. Ol. 
Ogsaa Sildefiskeriet i Bundgarn 

har været temmelig stort, ag Priserne 
fol' denne Vare forholdsfis gode. 

\ I Næringer er ogsaa enkelte Dage 
fanget mange Sild, som er solgt her 
ved Holbæk til en Pris af 25-35 
0re pr. Ol. 

Som et sjældent heldigt Tilfælde 
kan fremhæves, at en FiRker fra 
KongRøre en N at fl1ngede 206 Ol 
Silll i 6 Næringer, altsaa gennem
snitlig 84 1/ 3 Ol pr. Garn. 

Den kolde østlige KuHng, som har 
blæst her i Here Dage, og som særlig 
har været heldig for Hornfiske
fangsten, har derimod helt fordrevet 
Rejen fra Grundene, saa dette Fi
skeri foreløbigt er opgi\·et. Lig('ledes 
har Torske- og Aalenskeriet yæret 
uden Betydning. 

Med Aalekroge er endnu ikke for
søgt af de hjemlige Fiskere, men en 

. fremmed K vase ligg('r her i Fjorden 
og driver dette Fiskeri, sau Aulen 
har formodentlig begyndt at bide, 
naur passende Agn benyttes. 

Den 9. 1YI~i 189B. O. 

Fiskekork. 
·Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 

Lager af Fiskekork. 

Alb. Biilow. 
Brogade 15, C. 

for 

."\i~k og HODlDler. 

Lud wig Griin, 
78, Neu31' WaU, Ha.turs. 

modtager Sendinger tllli'orh"mlliul! 
Prompte Afregning. Dansk Korre· 
øpondanee. Prima Referencer. 

- S.hllledrJUe I Aalbel'g 1883 t, 
I K.h.h ..... 1888 -

anbefaler sit udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, s .... ve] i Bt .... l •• Tærn 
øom Mes.ing, s .. mt Pilke i Ti" og 
Bly.- Forsende. mod llH'terkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandst1'lllde U. 

København K. 

solidt 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
a11 befaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

::Mek.a:nisk. Fabrik. 
uf Næt, Hættede lAiIler og Tavser m. m. , 

. Efter Allsklotflolijon af nyeste mekaniske Nætmaskinor af Systemer, der le.verer regel
mæssigere Fabrikat .end de 'tidligere Dampvæve, ero VI i Stand til at tilbyde det b8d8t~ 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. ForlriJtligste 

GarnSOl'ter, Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi .. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnetiave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te Næ'tf' .. brik i Da.ru:nark 110111 driv .. ved Datnpk:ra.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner fOl's~nede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og· 
Garn fra 10 % til 20 °/0 under sædvanlige Priser. BO'Ytluldsgarn, Hampe
garn og Hm:qarn i alle NI', til Dagens billigste Priser ogi hedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. For espørpsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. o(j)!o:J;1 
S '" o 

~ ~ * .Johann Cohrø (beediget Auctionator). ~ : 'i. 
Po '1 ... 

Dansk Correspondance. !1' ~ ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, . 

tilhyder sig med 'l'lykning af Ugeblade. Plecer, Værker ,>S Ti'ds
skrifter, CJrkulairer, merkantlJe Tryksager og Lejligheds
"#I n!:f' i omhYAAelip; Udfm"('\sl' til billige Priser. 

Redigeret af e;1 n ,l. mag. R, Posselt, Tr.Lkt hos F't'antz Chrillttreu. Kf/lbellhavll.. 
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lI4ed1e:r:n.Bb~ade1;) udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsllade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

Petitlinie af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betyd~lig Rabat. 

Indhold: Dansk ~'isk"riforenings Generalfor
s .. mling. - Fiskeguano og Fiskeoljelndustri. -
Mindre Meddelel •• r. - Fiekeriberetninger. - Be
keudtgørelser. 

"Dansk Fiskerlforeninll"s Kontor, Storm
gade 2"B Stuen, er aabent fra 9-U. Rodak-.. 
tørcn af M.edlemsbladet træffes desudeu i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

. ModelsamlIngen, Skt. Annooplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Eftertl'yk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, na;lr Kilden ;lnllives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling· 

Lørdag d. 15. April 1893. 
(Fortsættelse.) 

Etatsraad H. Fritsche: J eg skal 
nu gaa over til det store Spørgsmaal, . 
som var oppe paa den sidste General
forsamling, nemlig Spørgsmaalet om 
Anlæg af Fiskerihavne paa Jyllands 
Vestkyst. Det vil erindres, at Gene
ralforsamlingen ifjor bestemte at over
drage det til Bestyrelsen at be
handle denne Sag. Dette er sket 
ved en Henvendelse til Bestyrelses
raademe paa Jyllands Vestkyst om 
at søge .a,t skaffe til Veje et Materiale 
til Bedømmelse . af Trangen til' og 

Betingelserne for et eller flere Havne- . 
og Mole-Anlæg langs Vestkysten til 
Sikring af og Fremme for Fiskeri 

, og Fiskehandel. Efterat dette Oirku
lære, som et Bestyrelses-Udvalg havde 
udfærdiget, havde affødt en Række 
Svar, bleve disse behandlede, og 
Resultatet af denne Behandling ville 
de Hener finde i det her fore
liggende Aftryk af Udvalgets Beret
ning til Bestyrelsen. J eg skal give 
et lille Resum~ .af de forskellige Be
svarelser, der ere indkomne. Fra 
Skagp'n kom der en varm Anbefaling 

. ·af en Skagen-Havn med - som Bi
lag - et Uddrag af Ingeniør Bergs 
Betænkning, ll-fgiven i 1888 paa Inden
rigsministeriets Foranstaltning, men 
det fremgaar ikke af noget af disse 
Aktstykker for hvilken Sum et -
selv mindre - Anlæg vil kunne ud
føres, og saakan ma.n ikke skjule, 
at hvor gavnligt og godt et saadant 
Anlæg end kunde være for Fiskeriet, 
turde det, naar der ikke er rige
lige Pengernidler, være muligt,' at en 
Skagens-Havn ikke var den, del' 
burde komme i' første Række. Der 
er her Tale om en Havn paa øst
side!} af Skagen. Klitmøller-Ud-



valget udtaler sig kun ganske i Al
mindelighed om den Betydning, en 
Vestkysthavn vil kunne faa for Fiske-

• riet og Eksporten, men uden nogen 
nærmere Anvisning af, hvor den 
skulde lægges. 

178 

Fra Agger foreligger der en Ud
talelse om, at" Udvalget tvivler paa, 
at det med de høje Anlægs-Summer, 
der nævnes, vil være muligt at be
væge Lovgivningsmagten- til at bevilge 
Midlerne til et Havneanlæg ; derimod 
anbefalesMolebygninger, en i Thisted
og en i Ringkøbing Amt, dels fordi 
saadanne i og for sig ville kunne yde 
Fiskeriet stor Nytte, dels ogsaa fordi 
derved vil kunne indvindes Erfaringer 
om, hvorvidt et Havneanlæg vil kunne 
staa sig mod Havets Tryk og imod 
Tilsanding paa disse Steder". Det 
forekommer os at være et forstandigt 
og godt Forslag, naar man ikke kan 
naa videre. 

U dvalget i Harboøre formener, 
"at . det vil være umuligt for en 
rimelig Sum at bygge brugelige Havne 
paa Vestkysten, særlig i den syd
ligste Del, men anbefaler derimod 
at forsøge at frembringe og vedlige
holde gode Indsejlinger til Fjord
vandene indenfor Kysten, Limfjorden 
og Ringkøbingfjord. " Ogsaa deri 
synes der _ at være god Forstand. 

Bestyrelsesraaderne for Ringkø
bing . Amts mellemste og sydlige 
Dele have i deres fælles Indberet
ning hævdet Betydningen af og de 
gode Muligheder for Anlæget af en 
Havn ved "Hvide Sande" med Gen
nemskæring af "Holmslands Klit", 
og hertil have saavel Bestyrelses
raaderne i Ringkøbing Amts nordre 
Del som i Esbjærg og tillige Be
styrelsen for Esbjærg Fiskerifore
ning udtalt deres Tilslutning .. 

Endelig formener Udvalget i Blaa
vands Distrikt, at en. Havn vil kunne 
anlægges og holdt sig i øst for 
Horns Rev ved Blaavand eller Oxb;y 
og henviser i saa Henseende "til en 
naturlig Sandbarriere, som i længere 
Tid holdt sig uforandret Syd og 
øst for Horns Rev, i Læ af samme." 
Denne Barriere skal imidlertid ide 
seneste Aar være forsvunden. 

Efter at have gennemgaaet alle 
disse forskellige Udtalelser og drØftet 
dem, er Udvalget kommen til det 
Resultat, at der paa disse Udtalelser 
ikke kunde udarbejdes og indsendes 
nogen Betænkning til Regeringen, 
"thi gennemgaaende forekomme de 
Udvalgets Medlemmer ik:ke at være 
af en saadan Natur, at man af dem 
kan danne sig en Forestilling om 
Mulighederne for Spørgsmaalets Løs
ning, end sige sikkert bedømme de 
enkelte Forslags Fortrin og Mangler." 
Af samme Grunde har man ikke 
gjort det næste Skridt, man egentlig 
var betænkt paa, nemlig at sammen
kalde d~Hrr. Repræsentanter for de 
respektive Udvalg til et Møde, som 
Konsul Berthelsen i Ringkøbing 
havde opfordret os til at forsøge 
paa at formaa Regeringens Fiskeri
konsulent, paagældende Departe
mentschef og Vangbygningsdirektøren 
til at deltage i. U dvalget har af 
tidligere anførte Grunde ment, at 
Forelæggelse af Resultatet og Drøft
else af dettes Enkeltheder udfjn 
Skade kunde "udsættes til General
forsamlingen i Foraaret, hvor ende
lig Bestemmelse vil kunne tages OlU, 

hvad der eventuelt til Sagens Fremme 
og Spørgsmaalets Løsning vil være 
at foretage." Imidlertid har rilan 
ment at kunne samle sig om en 
enkelt bestemt Udtalelse om hele 
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Spørgsmaalet,ogdenlyderdasaaledes: 
"Skulde den samlede Bestyrelse imid
lertid formene, at en bestemt Hen
vendelse til Regeringen fra "Dansk 
Fiskeriforening" burde ske i denne 
Sag, da maatte en saadan efter U d
valgets Skøn væsentligst gaa ud paa 
følgende: Det synes forstandigt og 
økonomiskt '. at benytte de tilstede
værende Indvande ved at skaffe dem 
brugelige Indsejlinger og Indløb. 
I saa Henseende er Regeringen alt 
i Færd med at gøre omfattende 
Forsøg ved Limfjordsmllndingen, For
søg, der give grundet Haab om et 
lykkeligt TIdfald" - "og som en 
Fortsættel~e i lignende Retning bør 
Opmærksomheden rettes paa Ring
købing Fjord, og her kan da frem
hæves, at der i Følge det foreliggende 
Materiale hersker Enighed mellem 
Repræsentanterne og de tilkaldte 
Mænd fra Strækningen mellem Thy
borøn og Graadyb om at anbefalE) 
en Gennemskæring af den smalle 
Tange ved Holmsland og et Havne
anlæg ved "Hvide Sande", - hvor
ved man dog maa gøre opmærksom 
paa, at der synes at være Grund 
til at befrygte, at en eventuel Gen
nem skæring efter tidligere Erfaringer 
om lignende Forhold vil stræbe at 
flytte sig Syd paa, saaledes at der~ 

ventelig vil kræves anvendt betyde
lige Kapitaler til Moler og Uddyb
ning for. ~t holde Løbet paa det 
ønskede Sted. De videre rækkende 
U ndersøgelser af den ved Gennem
skæringen a~ Holmslands Klit mulig 
foranledigede Forandring af Vand
standsforholdene i l!'jorden, er U d
valget ude af Stand til at bedømme." 

J eg skal her bemærke, at der i 
Slutningen af forrige Aar . er fore
taget en Undersøgelse i Retning af 

en Havn ved "Hvide Sande", og jeg 
antager, at Hr. Konsul Berthelsen 
nænnere vil komme til at berøre 
dette Forhold, som forekommer os 
at være et af dem, som kunne 
tages op, hvis ikke Omkostningerne 
blive for store netop ved Molernes 
Sikkring og ved deres Udførelse paa 
tilstrækkelig dybt Vand. - Endelig 
have vi ment, at der kunde være 
Grund til at følge med Opmærksom-

,hed de U miersøgeiser og Forslag, 
som ere fremkomne fra Ribeegnens 
Befolkning "om Regulering af Knude
dyb og det dermed i Forbindelse 
staaende Projekt til Forbedring af 
Havneforholdene ved Ribe, da dette 
foruden at gavne Ribe By og Op
land altid vil have sin store Betyd
ning for Fiskeriets Fremhjælp. " Jeg 
vil til Forklaring af disse Ord pege 
pall. den moralske Ret, som Ribe 
By og Ribeegnen have til Støtte af 
Jet øvrige Land, fra Regeringen og 
Statskassen, netop paa Grund af de 
ulykkelige Forhold, som kom tilstede 
derovre ved Grænsereguleringen i 
1864, hvor' Størstedelen af Ribes 
Opland blev skaaret bort, og Ribe By 
derved kom i stort Betryk. Det er en 
Anskuelse, der ikke alene er kommen 
til Orde her fra Fiskeriforeningens 
Bestyrelse, men nu senest paa Rigs-

, dagen hal' der rejst sig vægtige Stem
mer for at henlægge en Statsinstitu
tion - et Seminarium til Ribe 
By, for hvilket der ikke, kunde tale 
stort andet end netop det samme: 
Nødvendigheden og Ønskeligheden 
af at hjælpe denne vor sydligste For
post i Kampen for Tilværelsen. At 
det kunde være til Gavn for Fiske
riet, at der kom en Havn ved Knude
dyb, er ogsaa udenfor al Tvivl -
uden a.t vi derfor paa nogen Maade 
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vil sige, at det vilde være af stor 
og indgribende Betydning for FIske
riet. - Endelig have vi ment, at 
Molebygninger længere nordpaa og. 
da navnlig 'ved Hirtshals ville være 
meget anbefalelsesværdige, "men her 
har Regeringen vist sit aabne øje 
og sin Interesse for Vestkystens 
Fiskerbefolkning ved at gøre saadant 
Forsøg først med en mindre Mole 
og nu i denne Tid ved en Forlæng
else og Fuldkommengørdse af denne, 
hvoraf rpan bør afvente Resultatet, 
før videre i saa Henseende fore
tages. " 

Et Medlem af Bestyrelsen, Hr. 
Brønnum, som ikke har været til 
Stede ved denne Sags Behandling, 
1lar senere, da Sagen kom i Oirkula
tion over til, ham, udtalt som sin 
Anskuelse, "at da Fiskeriet med 
større Fiskefartøjer i de sidste Aar 
hovedsageligt er' foregaaet fra Bov
bjærg til ned forbi Hirtshals, saa 
forekommer det ham, at der paa 
denne Strækning qurde anlægges en 
Piskerihavn. AggerkanaLkan til Tider 
,:ære god nok, men med paalands 
Kuling vilde den ikke kunne be
nyttes for de mere dybtgaaende 
Kuttere. N aar man tænker sig, at 
der ,fiskes fra Bovbjerg og ned mod 
Hanstholmen og. man ikke kan komme 
ind i Aggerkanal, da, er der langt 
til nærmeste Havn som jo er Es
bjærg eller Frederikshavn. Fra Fiske
pladsen til Esbjærg --er ca. 22 Mil 
og til Frederikshavn ca. 32 Mil ~ 
Dette synes :lt tale for, at der an
lægges en Havn mellem Hansthol
lllell og Skagen. Efter Hr. Brønnums 
Kendskab til Forholdene er der 2 
Steder a.t vælge; det ene er Skar~e 

-Klit (saakaldt Bulbjerg), det andet 
er Hirtshals. Af disse to Steder 

~ ;.·<~,;c,..--:Y\~7r,l'_" 

, ~: -:.::- ' 

vilde Bulbjerg som Anlægspla,cls for 
en Fiskerihavn sikkert være bedst, 
da Fiskeriet paa de nærliggende 
Fiskepladser tegner til at blive ved
-varende. Tænker man sig, at Fiske
riet foregik udfor Rubjergk.nude og 
der kom NO. Storm, da havde Far
tøjerne g04 Vind til Havn ved Bul
bjerg, ,blev Vinden derimod NV., 
da er der jo god Vind til Frederiks
ha vn. - Hirtshals vilde for en større 
Havn være bedre, da der er dybt 
til Land; men det IDaa ant~ges, at 
dette Sted med Storm af NV., grun
det paa høj Sø og stærk Strøm, vil 
blive betydeligt vanskeligere at be
sejle end en Havn ved Bulbjerg, 
hvor Strømmen ikke har den Magt 
og Søen IDed denne Vind aldrig 
bliver saa høj, idet Grundene "Bra
gerne" med Here Vinde antage~ig 

vil tage betydeligt op for Søen." 
Der er ingen Tvivl om, at vi 

andre meget godt kunde slutte os 
til disse Udtalelser, naar det ikke 
var for de ukendte og formentlig 
meget store Bekostningers Skyld, 
som et saadant Havneanlæg vilde 
medføre. Derfor have vi lllent at 
luaatte slaa os til Ro med Tanken 
om en Nyttegøreise af Indvandene 
og llled Molebygninger; indtil vi havkl 
set" hvorledes disse Moler kunne 
siaa. 

Fisker Carl Hansen (Kalle have) 
vilde som Repræsentant for Fiskerne 
rette en Tak til Bestyrelsen for den 
smukke Tanke at bidrage -til at' op
hjælpe Fiskeriet til at blive Stor
fiskeri. I Vi ere saa heldige i Aar 
at have faaet et Par Medlemmer af 
vor Kreds med til Island, og da 
de 'smaa Vande, hvor jeg færdes, 
ere opfyldte af Fiskere, vilde det 
være glædeligt, om en Del af vore 
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unge Meunesker kunde komme med 
til større og bedre lønnede Fiskeri. 
Jeg vilaegerne dernæst ltenstille 
til Bestyrelsee, om det ikke var 
muHgt, at der kunde gøres Skridt 
tU, at der blev aabnet en Aaleeks
port paa England. For en Del 
Aar siden, da V odfiskeriet blev 
indført Sjælland rundt, kom der ty
ske ,Handelskvaser, SOI~l opkøbte 
Fiskene. 'Der blev derved en Del 
Konkurrence mellem Opkøberne, og 
der opnaaedes ret gode Priser. Nu 
har Forholdet imidlertid forandret 
sig betydelig, og det et· lykkedes et 
tysk Firma at samle saa godt som 
hele denne Handel paa en Haand, 
hvorved Fiskerne ere blevne afhæn
gige af dette Selskab, idet der saa 
godt som ingen Danske er, der be
skæftiger sig dermed, og vi ere der
for tvungne til at sælge for, hvad 
det tyske Firma vil give. Det har 
anskaffet sig en Dampkvase, der 
Sommeren igennem udelukkende gaar 
paa England med Aal. Det vides 
ikke, hvorledes Forretningen gaar, 
m~n den gaar sikkert godt. Følgen 
af, at det tyske Firma" er meven 
dominerende, kan jeg illustrere. For 
et' Par Aar tilbage, blev det tilbudt 
os at slntte Kontrakt med Firmaet 
om en vis' Pris, da der ellers ingen 
Kvasl:l vilde blive henlagt. Vi fik 
ret gode Priser, 28 og 32 Øre, men 
,Kontrakten var affattet saaledes, at 
<len var bindende for Fiskerne i 3 
Aar, men for Firmaet i 1. Da der 
nu var gaaet 1 Aar, blev den sagt 
op. og vi maatte da slutte Kontrakt 
om 25 og 28 øre. Om det vil ved
blive at gaa saadan ned, ved jeg 
ikke, men det er sandsynligt, da 
Selskabet er ene paa Pladsen. Mu
lig kunde en Privatmand bevæges 

til at gøre ee Forsøg med Damp
kvaser, eller der kunde dannes et 
Aktieselskab. .f eg vilde bede Be
styrelsen - om at overveje Sagen og 
om muligt se at skaffe Oplysninger 
om, hvilken Forretning der drives 
paa England. Hr. Villumsen har 
oplyst, at der drives en saadan Aale
ekspot·t fra Holland, og jeg vil bede 
ham oplyse, hvordan den foregaar. 

Bestyrelsesmedlem, Fisker P. Vil
lumsen: Tyskerne have hidtil sendt 
Kvaser herop og sendt næsten ude
lukkende gule Aal til Tyskland, men 
der er et hollandsk Firma, med 
Hjemsted i Rotterdam, som ejer 
en hel Del Kvaser. Det har været 
her i flere af de sidste Aar og købt 
op her i København saa ll4'get de 
kunde faa, men ikke af Vodaal. Da 
komme først om Efteraaret, nasr 
Vandreaalene begynde a t trække. 
De købe Fisken, saavidt jeg ved, 
udelukkende af Mellemhandlere. Der 
var danske Kvaser der sejlede om, 
hvor der var Rusefiskere, de købte 
navnlig en Masse i Øresund, og ind
ladede Ardene i hollandske Kvaser, 
der saa gik gennem den slesvig
holstenske Kanal til Rotterdam og 
derfra til EnglaIJ-d, nrermest til Lon
don. Det var naturligvis godt for 
de sydsjællandske Fiskere og Fiskerne 
fra de andre Øer, hvor der fiskes 
meget med V 0(1 og fiskes en Masse 
gul· Aal OID Sommeren, om der kom 
lidt Konkurrence. Nu er det ude
lukkende Ty~kere, der købe op, og 
de sætte naturligvis Fiske-rne Kniven 
paa Struben og siger: Ville I ikke \ 
sælge til den og den Pris, karolUe 
vi her slet ikke. Det var derfor 
rart, om vi selv kunde sætte en 
Aaleeksport i Gang tii England, der 
gerne vil have Aalene, og kan 



det betale sig for Hollænderne at 
sejle hertil og bringe Aalene herfra 
og videre til England med store 
Bekostninger, kunde det vel ogsaa 
betale sig for os. 

Det var meget ønskeligt, om 
"Dansk Fiskeriforening" kunde tage 
den Sag op. Under alleOmstændig
heder vide vi, at det kan betale sig 
for Hollænderne at eksportere Aal 
til England; ellers kom de ikke her
til for at opkøbe dem. 

Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing: 
Anlæg af Fiskerihavne paa Jyllands 
Vestkyst er et meget stort Spørgmaal, 
og det kunne vi vel alle ind-
røm.qte meget vanskeligt Spørgs-
maal, men man vil vel ogsaa indrømme 
mig ,at man fjærner ikke Vanskelig
heden ved en Sag ved at gaa uden 
om den. J eg skal villig erkende, at 
det ærede Udvalg, som Bestyrelsen 
har nedsat, har arbejdet paa Spørgs
maalet, men Konklusionen er dog 
denne, at det drister sig ikke til at 
tage Spørgsmaalet op. Bjørnstjerne 
Bjørnson har engang udtalt, og vist 
med Rette, at skal en stor Sag føres 
frem til Maalet, maa vi løfte i samlet 
Flok. Her er der nu et Spørgsmaal, 
som det sidste halve Aar har trængt 
sig frem, og det er dette: Tror den 
ærede Bestyrel!!e for "Dansk Fiskeri
forening" paa Nytt~n . af Fiskeri
havne? Der kom en Udtalelse frem 
under Diskussionen af Havnespørgs
maalet ved sidste Generalforsamling, 
som tyder paa, at ikke alle ere enige 
om N yttespørgsmaalet. Spørgsmaa
let blev rejst af Kommandør Fugl, 
der mente, at Fiskeriet i N otdsøen 
var i Aftagende, og heri blev han 
støttet af Regeringens'Konsulent, 
Kaptajn Drechsel. Hvad jeg nær
.mest tænker mig· ved Fiskeriet i 
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N ordsøen, er Kullerfiskeriet, og jeg 
har mange Fiskere, som staar bag 
ved mig med den samme Tanke, at 
dette Fiskeri ikke er i Aftagende, og 
at Statistiken, der gaar i den Ret
ning, ikke er rigtig. Statistiken til
vejebringes paa den Maade, at en 
Gang eller to OlU Aaret sender Told
væsenet Ordre til Kysttoldopsynet 
om at gaa fra Mand til Mand og 
spørge, hvad han har fanget det 
Halvaar. Manden opgiver paa maa 
og faa, hvad han har fanget, og det 
danner Grundlaget for Statistiken, 
og det maa da indrømmes, at det er 
daarlige Oplysninger. Skulle vi have 
en Statistik over Fiskeriet, maa det 
helst vedtages ved Lov, at enhver 
Baadejer indfører i sin Bog hver Dag, 
hvad han hal' fanget, og hvad det 
udbringer. Derved faar man ikke 
alene statistiske Oplysninger om, 
hvad der fanges, men ogsaa, hvor 
mange Fangstdage der har vær'et, 
thi der ligger Hunden begravet. Paa 
Vostkysten med de flade Kyststræk
ninger og de aabne Baade, som Fi
sker.q,e have Besvær med at faa sat ud, 
hænder det, at i 14 Dage a 3 Uger 
staar Kulleren i tykke Stimer ved 
Kysten, men vi kunne ikke komme 
ud paa Grund af Mangel p1ta Havne. 
Konklusionen, som det ærede Udvalg 
kommer til, bunder i disse Ord: "Selv
følgelig vil der imidlertid kræves 
større Sagkyndighed, end Udvalget 
raader over, til rettelig at bedømme 
de forskellige Planer og Projekter, 
særlig i økonomisk Henseende, og de 
videre Undersøgelser ville være at 
lægge i Hænderne paa Mænd med. 
større Sag1runskab i saa Henseende." 
Spørgsmaalet om Fiskerihavne er saa 
stort, at naar "Dansk Fiskerifor
ening"s Bestyrelse har bragt det til 
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Udførelse, om end i errmindre }\IIaale
stok, end man har tænkt sig, vil det 
faa ligefrem historisk Betydning for 
Efterverdenen. Rigsdagen har i Aar 
til Trods for alle de J ærnbaner, vi 
have, dog ikke undset sig for at stille 
Krav paa omtrent 20 Jærnbaner. 
Skulde det da være for IUpget, om 
Danmarks Fiskere stillede Krav paa 
nogle Fiskerihavne? M. H. t. alle disse 
Havnespørgsmaal og Betænkeligheder 
derved var det mit stille Haab, at 
vi skulde have været samlede i en· 
snævrere Kreds for at drøfte de for
skellige Pladser og deres Betydning, 
og uden at være altfar ubeskeden 
tror jeg at kunne sige, at det ærede 
Udvalg vilde have faaet megen For
nøjelse af en saadan Sammenkomst. 
Jeg tænkte mig tillige, som jeg an
tydede i en Skrivelse til Etatsraad 
Fritsche, at hvad der muligvis sav
nedes af teknisk Indsigt, kunne vi 
bringe tilveje ved at anmode Vand
bygningsdirektøren om at komme til 
Stede. Der er en anden Mand, som 
i Fjor uopfordret kom til Stede, for 
at drøfte Havnespørgsmaalet, det var 
Civilingeniør, Havnebygmester paa 
Bornholm, Zahrtmann. J eg havde 
ogsaa tænkt mig, at han skulde være 
kommen til Stede. Men det synes 
nu, at alle Tanker i den af mig an
tydede Retning strande paa de store 
Bekostninger, og Vandbygningsdirek
tøren har hidtil ment, at det ikke 
kunde gøres for mindre Penge. Imid
lertid maa jeg dertil bemærke, at 
særdeles vandbygningskyndige Inge
niører have ment dette, og det kan 
være, at man andre Steder har Er
faring fra, at slige Havneanlæg kunne 
foretages for mindre Penge; I .den 
Anledning har jeg som Repræsentant 
for Ringkøbing i det sidste Halvaar 

konfereret adskilligt med den engel
ske Ingeniør paa Vandbygnings
væsenets Omraade Mr. Carey, som 
mener, at det kunde gøres, og Inge
niør Zahrtmann er af samme Mening. 
Den største Fare for Havnenes Hold
barhed . paa Vestkysten er Tilsan
dingen. Ingniør Zahrtruann har en 
Gang skrevet til mig -- det var i 
1891 da han havde været ovre 
for at se paa et Havneanlæg ved 
"Hvide Sande", som han mente 
kunde anlægges her, at Sandban
kerne ~ var han bleven Herre over. 
J eg svinede efter Modtagelsen af 
dette Brev, at dersom. Zahrtmann 
havde løst dette Spørgsmaal, vilde 
han jo med et Slag være en berømt 
Mand. V\.nskeligheden ligger imid
lertid i at faa Sagen bragt til Ud
førselse og Forsøget gjort. Der 
mener jeg da, at den ærede Bestyrelse 
eller det ærede Udvalg kunde tage 
Sagen op til Overvejelse, om man 
ikke ad den ene eller· anden Vej 
kunde faa et Forsøg bragt i Stand. 
Jeg har talt med Vandbygningsdirek
tøren derom; han intereserer sig 
meget for det og mente, at man 
maatte kunne opnaa Statstilskud tH 
et saadant Forsøg. Jeg skal der
næst komme tilbage til Hr. Brønnums 
Erklæring. Det forekom mig, da 
jeg læste den, at den ~ar afgivet paa 
en ensidig Maade. Jeg har talt med 
Hr. Brønnum i Dag, og min Opfat
telse viste sig at være rigtig, eftersom 
Hr. B. kun har udtalt sig om Flad
fiskenps Fangst i Nordsøen, og den 
foregaar for en væsentlig Del i det 
nordlige, og for saa vidt har Hr. B. 
Ret, lIlen som Medlem af Bestyrelsen 
skulde Hr. B. helst have reserveret 
sig dette, a.t det var en ensidig Er
klæring. Han har slet ikke tænkt 



I 184 

paa KuUerfiskeriet, somforegl1ar der, 
hvor jeg' bor. Der er den Fordel 
ved en Havn ved "Hvide Sande", 
at den ligger saa langt Nord for 
Horns Rev, at Fiskerne i Stormvejr 
ikke vilde betænke sig paa at søge 
den som Nødhavn. Altsaa,det har 
ikke alene den Betydning, at de, 
kunne gaa ud paa Fangst, men ogsaa, 
at d~ ikke behøve at være bange for 
Horns Rev. 

Fisker Andr. Jakobsen udtalte, at 
den Forandring i Hundested Havns 
Beliggenhed, som i en Del dur havde 
været tilstræbt, og som nu var naaet, 
viste sig at være heldig. Det var 
en sørgelig Kendsgerning, at Fiske
mængden i Kattegat var i Aftagende, 
sørgelig ikke alene for Fiskerne selv, 
men for Landboerne ogsaa, maaske 
endda mere for disse sidste. Thi den 
arbejdende Klasse paa Landet, der 
gik for en Dagløn af 60-100 Øre 
og hidtil havde ·kunnet anskaffe sig 
en Ret Fisk, var ude af Stand dertil, 
naar Fisken kostede 50 Øre pr. Pd. 
Det var derfor en Pligt at gøre det 
mest mulige for Fiskeriets Fremme. 
Det var Talerens Overbevisning,at' 
mange sjællandske Fiskere, der hidtil 
udelukkende havde fisket i Kattegat, 
vilde, naar der kom en Fiskerihavn 
paa J yUands Vestkyst, fortrække 
dertil. Det var bleven udtalt, at 
Fiskernes Klage over slette Tider 
syntes at modsiges deraf, at der blev 
flere og flere, der gav sig af med 
Fiskeri, men Taleren mente ikke, at 
det var paa Grund. af de glimrende 
Resultater, Fiskeriet gav, at der blev 
flere Fiskere, men paa Grund af den 
usle Løn, der betal~s for Arbejde 
paa Landet." Til Gennemførelse af 
0havnesystemet blev der af den be
vilgende Myndighed bevilget 43000 

Kr. til Hundested, og Forsøget blev 
udført af Havneingeniør Zahrtmann 
i Fjor til dels, idet Hr. Z.s hele 
Thojekt beløb sig til noget over 50000 
Kr., men der blev som sagt kun be
vilget 43000 Kr., fordi man først 
skulde se Forsøget fuldt ud, hvor
ledes det vilde stille. sig med Til
sandingen ved Øhavnesystemet. Hup
dested Havn var bygget fraJ1stsiden 
ved Indsejlingen til Isefjord og ud' i 
en langagtig Høfde, og ud fra denne 
var der anlagt en S-kantet Havn. 
Strømmen gaar langs Kysten og fører 
Sand med sig, og Høfden tvinger 

_den til at gaa udenom, hvorved Sandet 
fylder Havnen op. Dette har ændret 
sig nv., efter at ~. Zahrtmann byg
gede den aabne~Havn. Resultatet 
er bleven,at trods det, at der var 
fuldstændig tørt Land lige ud til 
Havnen, og der ikke er taget en 
eneste Spadefuld af den J ord væk, 
fik ma~ dog med de StorIlle, der var 
i Efteraaret og det stille Vejr i 
Vinter, Sluser paa omtrent 2/3 af 
Broens Længde, et Resultat som 
Vandbygningsdirektøren vil komme 
til at kende nu, idet qer for nogen 
-Tid siden toges Pejling, hvad man 
ogslla havde gjort tidligere. Det vilde 
tlikkert bevise for Vandbygningsdirek
tøren, hvor fortrinligt Øhavnesyste
met var. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø: Paa 
Themsen laader store preussiske 
Aalekvaser, som optog Dampkva
sernes Indhold og hver Dag sendte 
Aal til London; Ladningen solgtes 
ikke paa en Gang, og derved holdt 
man Priserne oppe; men hvis en 
dansk Kvaseskipper gik til London, 
vilde det maaske ikke lønne sig for 
ham, da han skulde sælge alt paa 
en Gang. Det var særlig for Af-
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sætningen af gul 'An.l fra SmaaYall
dene, at_ der skulde gøres 'noget, og 
der troede Taleren, at Bestyrelsen 
for "Dansk ]<~iskeriforening" ikke 
kunde gøre noget videre. Det enpste 
var, at en dygtig Fiskehandler maaske 
kunde eksportere' den til Tyskland 
eller Holland. pr. Bane. 

Herredsfoged Neumann, Løgsh11', 
vilde m: H. t. ~t\.fsætningsforhold(·ne 

bemærke, at i Limfjorden vn l' der 
tidligere kommen Hollændere paa 
Opkøb,medeus det nu udelukkende 
var Tyskere, saa det vilde 'være hel
digt, om del' blev etableret en Kon
kurrence. - Hvad Havnesagen an
gaar, kan, jeg slutte mig til Konsul 
Berthelsen deri, at Betænkningen 
skuffede mig meget. Spøl'gsmaalet, 
der skulde klares, val',om man kunde, 
faa Anlæg iværksat for en rimelig 
Sum.' J eg forstod Diskussionen pau. 
sidste Generalforsamling om Øhavne
systemet efter Ing(miør Zahr.tmanns 
Foredrag saale(h·s, at det var Be
styrelsen, der skulde undersøge, om 
disse Øhavne kunde anlæggps paa 
J yllands Vestkyst for riuH·lige Be
kostninger. Jeg har søgt OplysningPI' 
om disse Forhold og set efter, ltvau 
den Kommission har gjort,' der i sin 
Tid blev nedsat, og som samlede Bi: 
drag fra hele Vestkysten, 1Ien efter de 
Forslag, der dengang bleve udarbej
dede af Vandbygningsdirektøren, val' 
der Tale o;n saa store Beløb, at det 
billigste Anlæg, det ved Bulbjærg 
eller Skarre Klit, vilde udkræve 8 
-9 Mill. Kl'. Høfdebygninger tror 
jeg ikke har nogen som helst Betyd
ning. Altsaa, jeg slutter mig hl 
Konsul Berthelsen. Jeg' synes, at 
denne Indberetning og det Resultat, 
U dvalget er komm en til, er -meget 
negativt. ~faaske kræves der større 

teknisk Kundskab, end Udvalget 
mader over. Men ved en Diskussion 
i pn snævrere Kreds kunde jo Hr. 
Za hl'tmunn, som alt antydet, være 
kommen . til Stede, og man knnd(' 
ogsaa have, hennmdt sig til andre 
IngeniOl'er for at faa et saHdant Pro
jekt med Overslag over, lmul det 
vilde: koste, forelagt Vandbygnings
direktøren, hvorefter:man kunde gua 
ind til Regering ogRigsdag~om en 
Bevilling til nøjere., lT darbejdelse af 
et san,dant]<~orslag. Efter Rigsdagens 
hele Maade at stille sig:paa til SagEcHl 
vilde man sikkert have fn.Let en saa
dan Bevilling. Vundbygnillgsdirek
tøren hal' ikke Penge til sligt uden 

_ Bevilling. Altsua, jeg haaher, at man 
vil arbpjde videre paa Sagen og lIled 
et bedre- Resultat en hidtil. 

{Fort~!dtes.) 

Fiskeguano og Fiskeolje
industri. 

Det vigtigste U ugallgsprodukt i 
Lt\.Ille]'ika~ for Guano og Oljetilvirk
ning el' lYIenhaden, en Fisk af SHde
familjen, der paatræff~s langs hele 
den atlantiske Kyst fra Maine (Bay 
of Fundy) til Florida (Mosquito 
Iniet); fuldvoksen vejer d~m 300 til 
500 Gran(og ~blive( 12-15 Tommel' 
lang. Menhaden viser sig først syd
paa i Ohesapeake Bay i Marts eller 
April, hvorimod den ved _ ~Iaines 
Kyst i Reglen først indtræffer i Be
gyndelsen af Juni, eller rettere sagt, 

'i den seneste AatTække har den 
glimret ved sin Fraværplse langs 
denne Kyst; nu træffes den Som 
Regel' ikke nordenfor~Cape qod og 
forlader Kysten i November eller 
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December, lidt tidligere ved Maines 
Kyst og noget senere længere syd
pau.; den foretrækker at leve i Valid 
fra 15-200 Celsius. Naar Havet 
ikke er altfor oprørt, viser den sig 
gerne i eller tæt under Vanddskor
pen i store Stimer og ofte i saadan 
Mængde, at de næsten ligger pak
kede som Sild i ell Tønde. Ha vover
fladen over dem antager da en rød 
Farve, som af et øvet øje kan ses 
selv ibety.delig Afstand; det er og
saa udelukkende denne Farve, som 
lader Fiskerne opdage Menhaden
stimerne. Tidligere dreves Fisket 
udelukkende fra Sejlfartøjer, af dem 
findes nu kun faa tilbage, hvorimod 
der anvendes smaa Dalupskibe, der 
kan rumme indtil 2500 Tønder. Det 
var med en saadan, med en Besæt
ning af 26 Mand, at jeg*) efter Ind
bydelse af Kaptajn Church i Ther
ton, Rhode Island, gjorde en Fiske
tur paa nogle Dage. Skønt det 
allerede var i Slutningen af Maj, 
havde man dette Aar kun faaet to 
Skibsladninger, og skønt Skibet var 
ude en hel Uge, fangedes ikke en 
eneste Fisk. Turen gik først til 
Newport, hvt;lr der kastedes Anker 
for Natten; Klokken 2 næste Mor
gen bar det igen afsted, og Kursen 
sattes V~stsydvest langs Long Is
lands Kyst i en Afstand af 1-2 
engelske Mil fra Land; at gaa nær
mere er fo~budt ved Lov, skønt Fi
sken fortrinsvis opholder sig der. 
To Mænd sad uafbrudt oppe i Mer-

. set spejdende efter Fisk, lUen for
gæves. I Skibets A15terende hang i 
Davider to store Baade; disse ligne 

*) En Nurdmand, H. BuH. Ovenstaa
ende er en Del af Hr. Bullg lndbe
l'etniug til det norske Indredeparte
ment om Resultaterne af en Rejse. 

j Form og Størrelse dem, der hruges 
under li valfisket. Heri laa den 
store Poseuot, hvormed Fisket drives. 
Noten maalte SOO Fod i Længde 
og 80-100 Fod i Bredde. Saa-

. snart en Menhadenstime er signalise
ret, sættes de to Baade samtidig 
paa Vandet, hvorefter de ros til 
Stimen; komne hid ros de i mod
sat Retning, saa at Noten trækkes 
ud i Søen, hvor den. holdes oppe 
ved de i den ene Kant, i et Antal 
af ca. 4000, anbragte Korke, hvor
imod den anden Ende trækkes ned 
j Søen ved de i samme anbragte 
smaa Blyvægte. Paa denne Maade 
dannes en lodret Notvæg, som af 
Baadene trækkes rundt Stimen, saa
ledes at de to Ender igen forenes. 
Den laveste Kant er fæstet til et 
sekstraadet Manillahampsnøre; til 
dette er igen i en Afstand af 18 
Fod de i 8 Fod lange Tømmer be
fæstede, her pau kan Posenotens 
Ringe glide; gennem disse Ringe 
gaar Touget, som skal trække Noten 
sammen, idet dets Ender gaar gen
nem en dobbelt Talje til . en af 
Baadene, hvor den' gøres fast. Til 
Taljen er: fæstet en V ægt af 100 Kg. 

Saasnart de to Ender af Noten 
ere foren~de, kastes Dobbelttaljen 
ud, so:o straks synker, hvorved Noten 
sammemll'ages; nu trækkes Linen og 
til Slut ogsaa Vægten igliln ind, idet 
N oten dog fremdeles holdes forenet 
til en Pose. Straks llaarMenhaden 
mærker, at den er fanget, synker 
den til Bunds i Noten, og det er 
nu et meget tungt Arbejde lidt efter 
lidt at trække Noten ind i Baadene; 
- saaledes samles Fisken paa det 
mindst mulige 'Rum; Endnu medens 
man holder påa hermed, kommer 
Dampbaaden tfri paa dens Ræling 



befæstes nu Korklinen og de to 
Baade fortøjes, som indbyrdes ere 
fæstede i de modsatte Ender. ~oten, 

hvor i Fisken springer højt i Vejr~t, 
befinder sig i den af de tre Far
tøjer dannede Triangel; nu begynder 
Udlosningen. Paa Enden af en 
h,ng Stang, som føres af en Mand, 
er fæstet en stærk J ærnring af ca. 
3 Fods Diameter, til hvilken er 
knyttet en meget stærk Hov; Man
den stikker denne ned i Fiskemassen, 
hvorfra den saa halvfyldt af Fisk 
hives ombord ved Dampspillet og 
hives ned i Skibets vandtætte Rum, 
der befinder sig midtskibs. Paa 
Bunden og Siden i dette Rum el' 
spigret totoms Lægter med en Tommes 
Mellemrum. Det Vand, dor i Mængde 
følger med Fisken samler sig mel
lem Lægterne og flyder derfra ned 
i en i Bunden anbragt dækket Ka
nal, hvorfra det "f ter endt Indlos
ning pumpes ud ved Damppumpen. 
Kaptajnen ombord fUJ'tulte, at man 
kan faa lige op til 2000 Tønt!"r 
ved et Sæt af Nettet, 300 ansees 
dog for at være en god Fangst. Er 
Kaptajnen heldig med Fi:"kel'iet, kall 
han bringe Fartøjet fuld lastet til
bage til Fabriken endnu samme 
Dag, han, drog afsted; længere end 
en Uge pleje Fisketurene ikke at 
vare, og hver Aften kastes Anker i 
en Havn eller en anden rolig Bugt. 

Folkenes Løn ombord varierer fra 
Doll. 40 til 70 om Maaneden, og 
Kaptajnen, der som oftest hul' en 
vis Præmie for hver Tønde MeIlha
den, fortjener fra Doll. 1000 til 
3000 pr. Sæson; Kaptajnen ombord 
antog, at Ejerens daglige Udgift for 
at holde Skibet gaaende var Doll. 
100. Kul betales der med Doll. 
4 pr. Ton, og der forbruges 10 Ton 
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om Dågen; Baaden gik med en 
Hurtighed af 10 Mil pr. Time,. men 
antoges at kunne bringes op til 14. 

Foruden denne ejer Kaptajn Church 
7 andre tH Dels noget mindre D::uup
baade, som i den travle Aarstid alle 
gaa paa ~fenhadenfiskeri; udenfor 
denne Tid bruges tie til Transport 
af fersk Fisk til Byerne, hoyedsage
lig til New York. Kaptajn Churchs 
Guallo og Oljefabrik ligger l{ge ved 
Søen og langs denne udstrakte Kaj
anlæg, ved hvilket Skibene fortøjer, 
og Udlosningen foregaar. Tidligere 
brugtps hertil samme Indretning som 
den, der anvendes tH at overføre 
:B'isken fl'a Posenoten til Dampbaa
den; nu derimod benyttes en Eleva-

. tor, der ligner dem, man bruger for 
til at losse Korn fra Skibet ind j 

Magasinerne. 
Det hele er simpelthen et Pater

nosterværk, der kan hæves og sænkes 
og som drives \'ed en Dampmaskine. 
Paternosterets nederste Ende sænkes 
passende dybt ned i Fiskemassen, 
hvorpaa MaskiI\en sættes i Gang. 
Fra Elevatorens højeste Punkt falder 
Fisken ned i en svagt opadskraanende 
Rende, i hvilken løher et andet 
Paternosterværk, som fører Fisken 
videre frem; i Bunden af denne 
Rende findes firkantede Aabninger, 
der ved ,Skydeplader kan lukkes ~ , 
gennem disse falder Fisken ned i 
store Reservoirs, der, gjorte af to~ 
toms Planker, hviler paa en meget 
stærk Underbygning af i J orden 
nedrammede Pæle; disse Beholdere, 
hvoraf fandtes 4 store og 2 mindre, 
rumme tilsammen 27000 Tønder. 
~il at losse en Dampbaad, som har 
2700 Tøadm:' Fisk i Rummet, bruger 
Elevatoren 3 Timer. De omtalte 
store ,Beholdere tjene som Lagerrum 



før Fisken øg have et med Sprinkler 
før,synet Gulv,! hvor igennem Blod, 
Vand og andre Vædsker kurwe 
:!lyde ned, sall,. at Fisken holdes fQr
høldsvis tør. I Bunden af hver af 
dem findes en firkantet Aabning, for
synet med et stærkt Skydel~ag, gen
nem hvilket Fisken falder ned i ('n 
horizontalt liggende firkantet R('nde, 
henQverhvilken Fisken yed nok et 
PaternQsterværk ("cQnveyer") pfter 
Behov føres ind i Fabrik~tiønsløblet. 
FabrikatiQnens Gang er: f;'iskell 
køges, øg saa presses den to Gange 
hydraulisk; hvad nu er tilbage i 
Pressen tørres og giver Guano,; det 
derimod SQm flyder fra Pressen er 
en vandet Opløsning, øvenpaa hvilkcn 
Oljen afsætter sig mere eller mindre 
let. 

KOrJninrJen fQregaar i firkanted,e 
Beholdere:af 'fræ, Hi i en Række, 
øver disse fører den ømtalte Rende 
med PaterIJ.østerværket. 'Over hvert 
Kar er i Rendens Bund anbragt en 
Aabning, der kan lukkes ved en 
Skydeplade, Qg gennem hvilken Fisken 
efter Behag falder ned i det Kar, 
SQm skal fyldes. Bunden i denne 
Rende, som maaler en FQd i Kvadrat, 
er fQr øvrigt udlagt med Gasplader, 
der tjene til at førringe Slitagen øg 
den til Beførdringen -nødvendige 
Kraft. Vandet tilføres ligeledes i 
en Trærende, i hvilken øver hvert 
Kar er nt Hul, som kan tilstoppes 
med en TJæplug. Skal man begynde 
.Kogningen, fj'ldes først Vandet, ca. 
30 1'ønder,derpaa Si1den, ca. 100 
Tønder i Kanet. Dette er som 
sagt firkantet; oven paa den egent
lige Bund ligger en løs, gennell.)
hullet Bund, som dækker Dampled
ningsrøl'et. Er alt i.ndfyldt bringes 
det hele i Kog ved, Indledning af 
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Damp, øg Kogningen:fortsættes 20 
-30 Minuttt:>r; derpaa lader man 
Vand!'lt flyde hen gennem et i Bun
den anbmgt HuL Gennem en i 
Karrets Side lige over den løse 
Bund anbragt firkantet Aabning, 
SOllI under Kogningen er lukket llled 
en Skydeplade, tages Fisken ud . 
. PTesnin.qml. Herfra rages den nu 

ud j en neden under staaende Presse
kurv en Mand· (Taar ned i Karret , . e.. . 

for at faa det fuldstændig tømt. 
Presningen fmegaar i Smedejæl'lls 
Pressekul'\'e, der ere forsynede med 
løs Bund og hvile puu pn Vogn llled 
fire Hjul, ~er gaa pua Skinnegange 
og føre hen under Pressen. En 
Pressekul'v rumri:\(Jl' antagelig ~ Tøn
der. Kurvens Sid,e:!lade bestaaraf 
lodrette Smedejernsstænger, ca. 1" 
bred øg 1/2" tyk, disse ere klinkede 
til fire Smedejernsringe,(3" X :1/.1.")' 
af hvilke den næstnederste er" fast
gjort· til .. Vognakslerne. Til den 
nederste Ring er Bunden _ paa den 
ene Side fastgjort ved et Hængsel, 
paa den andf.'n Side ved en Fjeder; 
trykkes denne}ilbage, falder Bunden 
ned, saaledes at den kun fastholdes 
af det til Ringen fæstede Hængsel. 
I Bnndens Midte findes .et rundt 
Hul, i hvilket et fire Tommers Smede
jernsl'ør med mange Huller passer, 
Røret .har salllIlle Højde som Presse-
kurven. . 

Er en saadun Pressekurv fyldt 
med ]'isk, føres den} paa .Skinl!e
gal1gen hen undel' den hydrauliske 
Presse, og Hanen til rfrykvandsled
niagen aabnes, Herved løftes Presse
kurvet! øpIllod det faststaael1de 
Stempel, der i sin Midte har en 
Udhuling tilsvarende Kurvens Rør, 
Vandet med Olje trykkes saa· gen
Bem Pressekurvens Side øg det 



g~nilemhullede Rør ud af Fisken. 
Vandet i Trykvandsledningen har 75 
Punds Tryk pr. Kvadrattomme, og 
til Presningen af' ('Il Kurv hehøves 
kun ;fire Minutter. Efter endt Pres
ning lukkes Forbindelsen med Tryk
vandsledningen, og idet~man ved en 
Knin lader Vandet under Tryk
vap.dseylinderen:flyde ud, gaar denne 
med Pressekurven tilbage .i sin op
rindelige Stilling. Derpaa føres 
Pre'ssekurven til Enden af Skinne
gangen; hvis direkte Fortsættelse er 
et løst Stykke Skinnegang, kun stort 
nok til at optage Vognen, og som 
hvile!; paa en anden Vogn, der gaar 
paa en Skinnegang retvinklet pu,a 
den føi·sle. Efter at PressekulTeu 
er bragt ud paa Vogn Nr. 2, føres 
denne videre, til d"n kOllllllf:r til en 
under sanlJne anbragt gtor Attbning, 
hVor Pressekurveu tømmes. Dette 
sker, ved at den omtalte Fjeder 
trykkes tilbage, hvorved Bunden falder 
ned, hængende i Hængslet, og J;'isken 
ud af Kurven i Rummet neden under. 
Men for at det i Bundens l\fidte 
løst indsatte Rør ikke tillige skal 
falde ud, hages det ved Hjælp af 
den i dets øvre Ende anQtagte Ring 
paa; den ene Ende af en stærk Jern
b'aad, hvis anden Ende er fæstet 
til Pressekurvens øverste Ring. 

(Sluttes. ) 

Mindre Meddelelser. 

Den britiske Fiskerflaade bestod 
189:2 af 8389 Fartøjer, hvoraf de 
'7886 Sejlfartøjer, 503 Dampere; af 
disse hørte atter 3472 Sejlskibe og 
414 Dampere hjt'llHne i England, 3692 
Sejlskibe og 83 Dampere vare skotske, 

189 

438 Sejlskibe og 4 Dampskibe vare 
irske, og Øen Man havde' 284 Sejl
skibe og 2 Dampere: Den største 
Plads af alle var Gdmsbv med 810 

" ' . ,.; 

Fartøjer, hvoraf de 85 vare Dampei'e; 
derefter kom i England Hull med 
466 Fartøjer, hvoraf 120 Dampere, 
Jannonth med 447, hvoraf l Damper, 
og Lowestoft med 409, hvoraf l Dam
per; Dortmouth og Brixham have 
245 Sejlfartøjer, Penzance 154 Sejl
skibe og l Damper, Ramsgate 175 
Se.ilf~Lrtøjer, Resten af Pladserne have 
ikke over 100 Fartøjer hver. I Irland 
er den støn;te Plads, Dublin med 147 
Sejlskibe; i Skothnd har Banff ikke 
mindre end 717 J Peterhead 504 og 
Wiek 501 Sejlskibe, lllen ingen Dam
pere; Abe,rdeen har 1150 Spjlfartøjer 
og 28 Dampere, Invernpss og Kirk
enJdy hver 398 Sejlskibe, den sidste 
tillige el1 Damper; nwn Granton har 
~ Sejlfartøj og 25 Dampere. 

Fishermans nautical Almanack 1892. 

Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet fr,B. Gilleleje har i afvigte 
April l\faaned ifølge Fiskerijourna
lerne været drevet med følgende U d
bytte: 

581 Snese Rødspætter a 94 Øre 
12003 Pd. Tunger. a 58 

470 Pigvar . a 40 
'2311 - Sletvar . it' 8 

L. ' 

Fejø den Sde Maj 1893. Siden 
Midten af' f. M. er her drevet Fi
skeri efter Rejer, men uden synderlig 
Resultat. Ved Bandholm er i de 
sidste 2 Dage fisket mange Hornfisk, 
fra 600 til 1000 Stk. pr. Dag, som 
sælges til 25 a 30 Øre pr. Stk. Der 



er ogsaa fisket ~n Del Sild men Pri· 
sen og K mliteten er smaa. 

Ligeledes naar Vejret har tilladt 
det, er der stanget en Del AilI; 10 
a 16 Pd. kan en Mand stange pr. 
Dag, Stangeriet foregiLar pa~l 3 a 4 

. Fod Varid, Pris 25 a 30 Øre Pd. 
Ligeledes fiskes der ret godt Aa.! paa 
Krog, men d.er klages over, at man 
ikke kan faa Agn. 

Torskefiskeriet har i ]'oraaret været 
meget daarlig. R. F. 

Fra Halsnæs. Anholtsfiskeriet tog 
sin Begyndelse d. 8. Marts, og indtil 
den 13. April, altsaa i et Tidsrum 
af 5 Uger, blev af herværende Fi
skere indbragt ialt'for ce. 30000 Kr., 
nemlig ca. 40000 Pd. Tunger til en 
Gennemsnitspris af ca.· 70 Øre, iaIt 
28000 Kr., ca. 1100 Pd. Pighvar a 40 
Øre 440 Kr., ca. 3500 Pd Sll:'thvar 
a 6 Øre 210 Kr., ca. 7500 Pd Kul-

'ler a 6 Øre 450 Kr., andre .Fisksor
ter ca. 500 Kr. lalt er der altsaa 
fisket for 29600 Kr. 
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l dette Fiskeri har i alt deltaget 
25 Dæksbaade, hver bemandet med 
5 Mand. I Betragtning af den korte 
Tid, som dette Fiskeri har varet i 
Aar, maa Udbyttet betragtes som ret 
godt. Den 15. April ophørte Fiske
rietved Anholt, da flere, navnlig 
ældre og yugere Fiskere, havde faaet 
en Del Tunger ved Land, og man 
antog nu at Landfiskeriet vilde tage 
[Sin Begyndelse. Der blev sat en Del 
Garn, men Udbyttet var kun tarve
ligt, og en Del af Fiskerne vilde da 
atter forsøge Lykken ved Anholt, og 
Fiskeriet her har da ogsaa efter 
denne Tid været tl:'mmeligt godt, dog 
derpaa sItaI jeg senere komme tilbage. 

Ved Kikhavn, Nøddebo og Lynæs 
har der i Aai været udsat Bundgarn. 
l de to førstn:l~vnte er der fisket ret 

godt af Sild og Hornfisk, i Bundgarnet 
ved Lynæs har Udbyttet kun' været 
meget daarligt. Efter at dette Fi
skeri er sluttet, skal jeg ogsaa komme 
tilbage hertil. 

Endvidere er der i de seneste Dage 
taget en Del Hornfisk her med Vod . 
Prisen paa samme har været mellem 
ti og 10 Kr. pr Ol. . Th. O. 

Sallerup, d. 7. Maj 1893. Fiskeriet 
har gennemgaaende givet et ringe 
Udbytte i sidste Maaned. Sildefiske
riet var paa nogle Dage ret godt 
baade i Bundgarn og Nedgarn; men 
i de Dage var Afsætningen saa til 
Gengæld yderst ringe. Sildefiskeriet 
kan nu sikkert betragtes som afslut
tet for dette Foraar. Udbyttet har 
været en Del ringere end forrige Aar, 
og kan kun regnes under et Middel
aar. Hornfisken har begyndt at vise 
sig; men endnu er det meste der 
opnaas 2 a 3 Snese i en Røgtning~ 

Her er stadig gjort Forsøg med 
Rejeruser, dog har her endnu ikke 
været til at faa uden ganske faa 
Rejer; men Vejret har da heller ikke 
endnu egnet sig godt til Rejefangst. 
Rusefiskeriet giver slet intet i dette 
Foraar, her faas lidt Torsk, men 
ingen Gedder eller Aborrer. Her er 
gjort Forsøg med Kroge, men er kun 
fanget ganske faa Aal og enkelte 
Torsk, det er at haabe, at Vejret 
snart vil blive lidt mildere, saa der 
kan blive lidt bedre Sommerfiskeri,. 

Her er af et større Flertal af 
Fiskerne indsendt Andragende til 
Indenrigsministeriet, om at faa Ved
tægten ophævet her for Fjorden, og 
var det at ønske, at den blev hævet, 
da her er almindelig 'Misfornøjelse 
med de nuværende Forhold .. 

A. C. N. 



Fiskeriet I Ulfsund. Fiskeriet har 
j April ~faaned givet et meget ringe 
Udbytte i et og alt; der er fisket 
ret godt med Sild i nogle enkelte 
Bundgarn nogle Nætter, men ellers 
nar Hildefiskeriet været meget smaat, 
nogen har saa godt som slet ingen 
Ting faaet; der har været en Del 
Gedderuser ude, men det har ligeledes 
været meget sløjt med Fiskeriet deri. 
Her er stadig forsøgt TIlP!}. Drivvod, 
men Fiskeriet har været smaat, der 
er sjælden fisket mere en 2 a 3 Snese 
Aal pr. Kvase, her er ligeledes fisket 
med Ha and vod, men med Undtagelse 
af nogle enkelte Nætter, har det 
Fiskeri ogsalt været ringe. Aalstange
riet har ligeledes været uden Betyd
ning og er nu ophørt, man venter jo 
hver Dag paa mildere Vejr, som fol'
haabenllg, vil have til Følge, ttt der 
vil blive bedre Liv i Fiskeriet. :thed
ningsforbudet, som. forbyder alt Vod
fiskeri i Marts, April, Maj, føles 
særlig trykkende for Fiskerne, naar 
et saadant koldt Foraar indtræffet, 
da jo Rejefiskeriet med Vod er det 
væsentligste i den første Tid af For
aaret; det viste sig, at der var et ret 
godt Rejefiskeri i Efteraaret omkring 
Falster og Lolland, hvor der nu el~ 
fredet, og der vilde sikkert kunne 
været tjent gode Penge allerede, hvis 
Fiskeriet havde været frit. Naar 
første Juni kommer, er Rejen gaaet 
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paa Vandring og er ikke lllere til 
at fiske med Vod af Betydniag. C. H. 

f'redrikshavn, den 15. Maj. Vi have 
haft ret gunstige Forhold for Fiske
riet i den sidst forløbne Uge, og 
som sædvanlig i denne Tid, naar 
Vejrliget til1ad",r det, have Hoved
parten af vore Kuttere drevet Fisk~ri 
paa Vestkysten i }i'arvandet mellem 
Hanstholm' og Hirtshals. Kutterne 
have gennemsnitlig haft et U dbyUe 
af fra 100 op til 200 Snese Rød~ 
spættf>I' pr. Kutter, men enkPlte ere 
indkomne !lied ikke faa døde Fisk ; 
GruIlden hertil skal være, al! del' 
ofte kommer Mængde af Søstjærner 
og andre saadanne "Sødyr" i Vod
dene, og den Slim, de afsætte, skal 
ofte være dræbende for Rødspætten. 
Fisken har vejet fra 15-25 Pd. 
Snesen og er betalt med fra 1 Kr. 
75 0re-3 Kr. 10 Øre pr. SMS. 
Nogle Kuttere have været pau Fi
skeri i E'arvundet øst for Skagen 
under den sVf>llSke Kyst og ogsaa haft 
godt Udbytte, Fisk derfra have vejet 
ca. 20 Pd. Snesen og ere betalte med 
fra 2 Kr. 75 Øre-3 Kr. pr. Snes. 
Herfra er ogsaa indbragt ca. 6000 
Pd. Skærising, betalt med ca. 6 Øre 
pr. Pd. Gamfiskerne ved Læsø have 
haft lidt Udbytte af Tunger, betalt 
med 45 Øre pr. Pd., Pigvar med 40 
Øre, Sletvar 10 0re pr. Pd. samt en 
Del mindre Rødspætter betalt med 
fra 75 Øre-2 Kr. pr. Snes. Hum
mertilførslen fra Norge har i denne 
Uge været ret betydelig,' alene til et 
enkelt Firma er der saaledes ankom
met 7000-8000 Stkr., Prisen er for 
Tiden fra 90 Øre-l Kr. pr. Pd. Kl. 

ArlUOIlcer Dall8k Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordensxjoldsgade '27. 

For staaend., Avertiøaementer 
indrØmmes betTdeliø Rabat. 

for 

• 'isk og HUDlDler. 
Ludwig Griin, 

18, lIelIer wau. lJambJlrs. 
modtager Sendinger til FOrhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
• pond.nos. Prima &lerenosr, 

- SIII'fllle"Ule t Aalberg 1888 es 
I Købnlla". 1888 - . 

.. nbef .. ler .it Ud.alg af alle Sortor 
Fiskekroge, 8'''' vel i Staal, Jærn 
som Me •• ing, ... mt Pilke i Tin "II 
Bly. For.endos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde H. 

København K . 
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Københavns :M:eka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 8JagsFiskeredskaber 

af Bomuld og Hampgarri. 
Kjøbenhavn -VI Vesterbrogade 70. 

:M e k:. a::o.. is k:. Fabrik: 
a f N æt, ftættede l.iner og Tavser m. m. 

Efter Anskufielscn af nyeste mekaniske Nætmaskincr af Systemer, der leverer regel-. 
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ero VI i Stand til at tilbyde det bedst~ 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. 'FortrilLligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Sp:ln:deri. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken . "Danmar,k",. 
Grønnetiave, Helsingør, Stengade 15, 

(en .... te NætCabrik i DanlnBrk 80tn drivea ved Datnpkrat't) 

leverer efter Bestilling eller fra La,ger fra vort med de" nYElste 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 under sædvanlige Priser. Bomulds.garn, Hampe
garn og H,!rgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. For espørpsler besvares straks. 

. +' ., 
-o ..... 0.0 
S E.~ 
.~ o ~ 
~ ... <Il 

Altona Fiskea uction. !! ~ . g ~ ~ 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). g; ~ ~. ~ =-~ 

>l - <Il 

-rj f ~ Telpgram-Adresse: Cohrs, Altona. . 
P. '1 .. 

Dansk Correspondance. ~ æ ~ 

Frantz Christtre!ls. Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med 'l'tykning af Ugeblade. Piecer, Værker \)g Tldø
skloif'ter,Clrkulaire.r, merkantile Tryksager og Lejligheds
",all!:," i omhyggelig UMørplsp til billige Priser. 

Redigeret af cnml. mag. H. Posselt. -- Trykt hos Frantz Christtreu.KøbenhaVIi. 



Nr. 21. 25. Maj. 1893. 

::fl./[ed.J.e:D:l.Bb~adet; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 21, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalfor
samling. - Fisk"guano og Fiskeoljeindustri. 
Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. Be-
kendtgørelser. 

"Dansk Flskerlforening"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 JJ~jrdag og Søndag 11-2, 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag d. 15. April 1893. 
(Fortsættelse.) 

Konsul Fab'ricius Skagen : Jeg kan 
være enig med Konsul Berthelsen 
og Herredsfoged N eumann om Ønske
ligheden af at faa Undersøgelser af 
Havneforholdene ført videre, men 
jeg vil kun sige, at det er ligesaa 
nødvendig at skaffe gode Indsejlinger 
til Indvandene. Kan man faa en 
god Indsejling til Limfjorden, vest 
fra, hvad jeg tror, man vil kunne 
naa med det nuværende POl'SØg, vil 
det være akkurat ligesaa godt som 
en Vesthavn og vilde vistnok kunne 

gøre den Nytte, man efter Fiskeriet 
der kan gøre Krav paa, Udløbet 
fra Ringkøbing Fjord til Havet vil 
naturligvis ogsaa have stor Betyd
ning, maaske ligesaa stor Betydning 
som Indløbet til Limfjorden. For
holdene fra Hanstholm nord paa 
kender jeg bedst, og der maa jeg 
tilstaa - hvad vist, alle ville ind
rømme mig, der kende Forholdene 
at man har saa store Vanskeligheder 
at overvinde, som man kan tænke 
sig. Thi Sandvandringen der er saa 
betydelig, at det vist ikke kan nytte 
at tænke paa at bygge Fiskerihavne 
der for Smaapenge. Skal man bygge 
noget, kommer man nok til at lade 
Sandbankerne 'have deres Gang og 
gaa over til Hr. Zahrtmanns System 
med Øhavne. ' 

Molen ved Hirtshals blev bygget 
for faa Aar siden og viser sig nu 
aldeles forfejlet; den er ingen Nytte 
til. Nu er der i Aar bevilget 
120,000 Kr. til Forlængelse af. den, 
men det vil rimeligvis vise sig at 
vær~ ligesaa forfejlet. Jeg kommer 
derved tilbage til, hvad jeg sagde 
før, at billige eller smaa Havner 
egentlige Fiskerihavne, fra den Del 
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af J ylln.nd lade sig ikke udføre med 
Nytte. Skal man bygge Havne der, 
kommer man op til 4 Mill. Kr. i det 
mindste, og kommer, man op til 4--
5 Mill. Kr.'s Udgift, er det sikkert 
nok et Offer, der langt overstiger de 
Interesser, der ere knyttede dertil. 
Thi man kan meget godt drive Fi
skeri uden saadanne Havne, om end 
man vilde faa mere Udbytte derved. 

En Havn beliggende lige jndenfor 
Skagens Rev vil gøre samme Nytte 
som en Vestkysthavn for den nord
lige Del af Skagerak, . og der har 
udviklet sig forskellige Forhandlinger 
om Anlæg af en saadan Havn. 
Ingeniør Berg har udarbejdet Planer 
og Overslag og en Betænkning, som 
blev indsendt tillige med en Erklæ
ling fra det i Skagen nedsatte Ud
valg. Senere har Ingeniør Zahrtmann 
paa Grundlag af Ingeniør Bergs Be
tænkning, paa Foranledning af Ska
gens Byraad, u<iarbejdet Planer til 
en 0havn paa den søndre Side af 
Skagen, og Udgiften dertil er efter 
Hr. Z.'s Beregning 870,000 Kr. Det 
er endda mange Penge, men naar 
mn.n betænker, n.t den første Plan, 
som den store Nødhavnskommission 
udarbejdede, var pan. 10,000,000 Kr., 
ere vi nu naaede ned ti12,100,000 Kr. 
efter den ene Ingeniørs Planer og 
870,000 efter Hr. Z.'s Gaa vi nu 
ud fra, at der virkelig er Hold i Hr. 
Z.'s Plan, ligger der alene deri en 
stor Anbefn.ling for Systemet: frit
liggende Havne, at de kunne bygges 
san. væsentlig billigere end de land
faste.' 

En Havn ved Skagen med sin 
store Fiskerbefolkning har sin Be
rettigelse - thi det er dog for 
Fiskere, man bygger Havne. Ved 
Ska~en have vi nu ikke alene Kystfi-

skeri, men vi deltage ogsaa. i Hav
fiskeriet med ,betydelige Midler og 
betydelig Kraft. Desuden ere Far
vandene omkring Skagen meget dybe 
og fiskerige, og dersom der skal være 
Tale om Opfiskning i vore Farvande, 
er det om -Skagen det sidste, 
der bliver udfisket. Thi der ere vi 
straks ude paa en Dybde af 50-80 
Favne,' og. de Dybder fisker man 
ikke saa let ud. N aar der nu stadig 
kræves Fiskeriha vne, saa bliver Spørgs- . 
maalet: Hvem skal vedligeholde 
disse? Regeringen vil sikkert ikke 

. gaa ind paa at tage imod en Bevil
ling til Fiskerihavne noget Sted, uden 
at den ved, hvem der skal vedlige
holde dem. Vi gøre os i alt Fald 
ingen Illusioner om, at Regeringen 
ikke alene skal laane . os Penge til 
en Havn men ogsaa sørge for den' 
aarlige Vedligeholdelse:- Altsaa, det 
Spørgsmaal kommer sikkert frem og 
maa overvejes: Hvem skal vedlige
holde Havnene? Det gælder her 
om, at de Folk, der nærmest skulle 
bruge Havnene, og for hvis Skyld 
de blive bekostede, baade kunne og 
ville sætte Ryg til og paatage sig 
Vedligeholdelsen. J eg kan ikke sige, 
at videl'oppe ubetinget kunne paa
tage os den, og det foreligger heller 
ikke her, men, jeg gentager det, jeg 
tror vi ere fuldstændig klare paa, 
at der ikke bliver skænket os baade 
en Havn og bagefter gratis Vedlige
holdelse. Vi haabe' imidlertid, at 
Havneforetagendet skal lykkes, og 
derfor ere vi tyede til Hr. Zahrtmann, 
fordi vi synes, at hans Virksomhed 
paa Bornholm berettiger til en For
ventning om, at vi igennem ham 
kunne. komme ind' paa noget, som 
ikke er altfor dyrt at anlægge og 
vedligeholde. Derimod tror jeg, at 



Spørgsmaalet om Havnealæg mellem 
Skagen og Hanstholm vanskeliggøres 
ikke alene, hvad selve Anlæget an
gaar, men ogsaa med 'Hensyn til 
. Vedligeholdelsen, da der ikke kan 
Tale om, at de paagældende Kom
muner kunne paatage sig denne. 

Toldkontrollør Stub (Bornholm) 
omtalte Forholdene paa Bornholm. 
Vi have ved Lovgivningsmagtens Vel
villie faaet en Del Smaahavne, der 
have lettet Fiskerne betydeligt, idet 
de tidligere maatte trække deres 
Baade paa Land. Ved Hjælp af 
disse Smaahavne har Fiskeriet ud
videt sig og vil fremdeles gøre det 
under Forudsætning af den fornødne 
~tøtte fra Staten, som vi have Haab 
om at opnaa. Paa Jyllands Vest
kyst synes det mig, at der maatte 
gøres Forsøg med en Havn. Nu er 
der Folk, der have afgivet Betænk
ning og Overslag for Skagens Ved
kommende, og der har man afgjort, 
hvor Havnen skal ligge. Jeg synes, 
at en saadan Havn burde prøves, 
for at man kunde komme til Klarhed 
over Havnespørgsmaalet i Alminde
iighed. N aar man ser, at hver Rigs
dagsmand vil have en Jærnbane til 
sin Dør, og det ser ud til, at man 
vil anvende 20-30 Mill. Kr. paa 
J ærnbaner, saa maa man ogsaa .have 
Raad til at anvende 1 Million til 
Forsøg med en Havn paa Vestkysten; 
man har dog lidt Erfaring fra Hunde
sted Havn., Jeg vil derfor henstille 
til Bestyrelsen at tage Sagen paa ny 
under Overvejelse. Lad det saIilme 
Udvalg arbejde fremdeles og lad det 
faa Bemyndigelse iiI at tilkalde In
_geniører for derigennem at faa tek
nisk Støtte! Det var heldigt, om der 
blev begyndt paa Sagen, for at Rigs~ 
dagen kunde faa at se, om der kom 

195 

et heldigt Resultat ud af Forsøget. 
Naar man ser, at Fiskere og Fiske
handlere ikke spare for at skaffe Red
skaber til Veje, synes jeg, at ogsaa 
Staten og Lovgivnings~agten burde 
sørge for, at de kunne faa en Havn 
at ty indtil; der er virkelig sat meget 
store Kapitaler i Redskaber og Baade 
i de senere Aar. Der er nu snart i 
30 Aar talt om Anlæg af Havne 
for Fiskere, og jeg synes derfor, at 
der bør arbejdes videre paa Sagen, 
for at man snart kan indgaa til Re
gering og Rigsdag med Anmodning 
til den om at tage sig af Sagens videre 
Udvikling. Naar Staten opkræver 46 
Mill. Kr. aarlig, hvoraf dog de smaa 
betale deres Del, maa vi forlange; at 
Staten gør noget mere for disse. J eg 
tvivler heller ikke om, at den nuvæ
rende Indenrigsminister vil gøre alt 
mul.ig for at fremme Sagen, ligesom 
man heller ikke kan tvivle om Rigs
dagens Beredvillighed. Det gælder 
altsaa om, at Udvalget vil arbejde 
virksomt og om fornødent tilkalde 
Sagkundskab for at naa et bedre Re
sultat, end der hidtil er naaet. 

Etatsraad Fritsche: Om Aale
eksporten vil jeg sige, at naar Ty
skerne slutte sig, sammen i Ringe, 
hvorfor slutte Fiskerne sig saa ikke 
ogsaa sammen og .sige: Vi ville ikke 
sælge til den Pris. Det skulle nok 
bringe et Resultat. Den Sag maa 
de selv kæmpe ud; der mall Enig
hed og Sammenslutning til fra Fi
skernes Side igen, saa naa. de nok 
et godt Resultat. Med Hensyn til 
Havnesagen vil jeg sige, at ligesaa 
misfornøjede· som d'Hrr.· synes at 
være med det Resultat, hvortil Ud
valget er kommen, ligesaa misfor
nøjet har Udvalget selv været med 
det Resultat, som d'Hrr., aer skulde: 



have skaffet Forundersøgelserne, ere 
komne til. Det Materiale, de have 
sendt os, foreligger i den Betænk
ning, Udvalget har afgivet, og vil 
vise, at jeg har fuldstændig Ret. 

Det vilde være urimeligt at tro 
paa, at man paa et saa ufuldstændigt 
Materiale, hvor del' ikke paa noget 
Punkt skal kunne konstateres Enig
hed, skulde kunne opnaa, at Rege
ringens Embedsmænd, dens Vand
by gningsdirektør, Departementschef, 
Fisk~rikonsulent o. s. v. skurde træde 
sammen i denne "Rigsdag", der 
maatte blive som en polsk Rigsdag. 

196 

Vi have ikke paa nogen Maade 
villet drage i Tvivl, at et Havnean
læg paa Skagens østkyst kunde gøres 
og gøres for rimelige Penge og være 
til Nytte, men et andet Spørgsmaal 
er det, om man derved tilfredsstillede 
de Krav, som man langs Vestkysten 
stille til en Fi~kerihavn. Derfor 
have vi havt Ret til at stille det 
Spørgsmaal lidt til Side og sige: 
det kan først komme frem, naar det 
har vist sig umuligt at faa noget 
tilfredsstillende frem paa Vestkysten 
af Jylland. Og naar der særlig, 
ogsaa af Hr. Fabricius, er talt om 
Sand bevægelsen og de store Dybder 
paa den nordlige Del af Vestkysten, 
bekræftes det netop ved Udtalelser 
fra Agger og Harboøre, hvor samme 
Vanskeligheder paapeges, og hvor 
der netop meget fornuftig siges, at 
der næppe kan være Tale om Havne
anlæg uden paa 30 Fods Vand, og 
saa ere vi oppe i Millioner, og saa 
maa Havnene være ikke alene Fi
skerihavne men HandeIshavne, og 
saa gaar Spørgsmaalet fra os over 
til Regering og Rigsdag. Der er 
ogsaa et andet Spørgsmaal, som Hr. 
Fabricius meget rigtigt har frem-

draget: Vedligeholdelsesomkostnin
gerne, som Fiskerne ikke kunne bære, 
hvor man saa end vil lægge en Havn. 
Hvad Øhavne ,angaar, har jeg altid 
set paa _dem med gunstige øjne. 
Det er vist' en udmærket snild Maade 
at løse Spørgsmaalet paa indenfor 
et begrænset Omraade. J eg tror 
det passer paa visse Dele af Born
holm og østkysten af J y Uand, men 
ligesaa overbevist er jeg om, at det 
ikke passer paa Vestkysten, . og deri 
støttes jeg af Udtalelser fra Vest
kysten selv, hvori der paapeges, at 
Søen stiger indtil over 12 Fod over 
dagligt Højvande. Molerne omkring 
Havnen maa derfor, hvis. Havnen 
skal være tilfredsstillende, være højere 
end Toppen af Bølgerne, og det vil 
ikke være muligt at holde Havnen 
fri, med mindre Havnemolerne skulle 
gaa forbi hinanden, og den Bro, der 
skal føre fra Havnen til Landet, og 
hvor igennem der skal være Strøm 
under almindelige Forhold, vil det 
koste meget at bygge og vedlige
holde. J eg tror, det er en sund 
og fornuftig Bedømmelse af Øhavnen . 
efter vestjydske Forhold. Af det 
fattige Materiale, der er kommen 
os i Hænde, have vi uddraget, tror 
jeg, alt det, der paa nogen Maade 
kan uddrages. Det, som for Fiske
riets Vedkommende med Fornuft 
kan tænkes gennemført, er, at man 
benytter de naturlige Forhold, hvor 
Omkostningerne vHle blive de' fær
reste. Der er saaledes Limfjorden. 
Arbejdet der, som Regeringen lade:r: 
udføre, ogsomfhv. vil lykkes, har fundet 
rosende Omtale. Der er Ringkøbing 
Fjord, som Konsul Berthelseu sær
lig interes$erer sig for. Her kommer 
jeg nu til et andet Punkt. N aar 
der er et saadant bestemt Sted som 
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ved Ringkøbing Fjord, som man kan 
samle sig om, bliver det de lokale 
Interesser der absolut eretil
stede som maa gaa.oi Spidsen, 
skyde Breche og kalde Ingeniører 
til, hvad. man jo ogsaa har gjort. 
De lokale Interesser ville ikke alene 
høste Fordele af Havneanlæget men 
ogsaa af andre stedlige Resultater 
som Ilandindvindning o. s. v., som 
man paa slige Steder har Interesse 
og øje for. Vi havde for Ringkø
bing-Egnens Vedkommende ventet, 
at der var kommen noget ud af de 
omhandlede Forhold, men jeg har 
ikke forstaaet bedre, end at det af 
Konsul Berthelsens Udtalelser er 
fremgaaet, at man endnu ikke er 
kommen til noget rigtigt Resultat . 
med Hensyn til, hvad slige Anlæg 
ville koste. Det kan man ikke for
lange, at vor Forening skal under
søge, det maa vi vente, at man fore
tager i de lokale Udvalg, som have 
undersøgt Forholdene hele Kysten 
over. Altsaa, hal' Resultatet af U d
valgets Arbejde været en Skuffelse. 
for d'Hrr. hal' det sandelig været 
en endnu større Skuffelse for os at 
modtage det ringe Materiale. Hvad 
det er naturligt at benytte, er Ind
vandene, og trods alt, hvad del' er 
sagt mod Molerne, tror jeg ikke, 
det er bevist, at de ikke kunne gøre 
nogen Nytte. Saadanne Moleanlæg 
maa ikke stilles aldeles lige med 
Forsøgene med Høfderne. Jeg tror, 
de yde en stærkere Hindring mod 
Sand vandring imd Høfderne, og naar 
Regeringen og dens Sagkyndige ville 
gaa ind paa yderligere Forsøg med' 
.Moleanlæg, maa det vel være, fordi 
man mener, at der høstes nogen 
Erfaring og Nytte deraf, og saa er 
det rimeligt, at man afventer Resul-

taterne. Men alle disse enkelte 
Spørgsmaal skal jeg ganske rolig 
skyde til Side og blot be,de Dem 
holde fast ved, at hvis De ville have 
Anlæg ved Hirtshals eller der om
kring, som del' synes at være Stem
ning for paa den nordlige Del af 
Kysten, bliver det Anlæg paa dybt 
Vand til adskillige :Millioner, og saa 
er der, som jeg har sagt, ikke længere 
Tale om en Fiskerihavn men om en 
Handels- og Fiskerihavn, og det 
bliver saa et Spørgsmaal, vi næppe 
Kunne magte eller ere forpligtede 
til at lægge vort Arbejde i, især da 
der saa heller ikke er Chance for, 
at dette Arbejde kan komme til 
Nytte. 

Ingeniør Zahrtmann: Hr. Etats
raad Fritsche bemærkede, at Havne
anlæg ikke var mulig paa Jyllands 
Vestkyst, fordi Bølgerne vare 12 Fod 
høje. De Bølger, der slaa mod Sva
neke paa Bornholm, gaa som samlet " 
Bølge over 50 Fod til Vejrs, og her 
er del' dog for nogle faa Hundrede
tusinde bygget en Havn, som gør sær
deles god Nytte som Fiskerihavn. 
lVIolebygning paa Jyllands Vestkyst 
maa, forekommer det mig, gøre over
maade ringe Nytte, da den aldeles 
ikke forandrer Fiskerisystemet ; det 
maa fremdeles drives med smaa 
Bal1de, der maa trækkes paa Land. 
Ved Hjælp af Havne derimod mndres 
~'iskemaaden fuldstændig, da man saa 
kan benytte Dæksbaade. I sin Be
tænkning siger Udvalget: "Sluttelig 
vil:Molebygningen længere nord paa 
og dlL navnlig ved Hirtshals være meget 
anbefalelsesværdig, Jllen her har 
Regerjngen vist sit aabne øje og sin 
Interesse for Vestkystens Fiskerbe
folkning vod at gøre saadant Forsøg 
først med en mindre Mole og nu i 
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denne Tid" - åltsaa i Efteraaret 
- "ved en Forlængelse og Fuldkom
mengørelse af denne, hvoraf man bør 
afvente Resultatet, før videre i saa' 
Henseende foretages." Altsaa, Ud
valget vil vente at se Resultatet af 
denne l\Iole. J eg maa gøre opmæk
,som paa, at et saadant Resultat hal' 
i Grunden lidt at sige til Fordel for 
Bygning af Havne. Det kan derimod 
nok tænkes, at en saadan Molebyg
ning gør Skade, thi der er megen 
Sandsynlighed for, at der vil ske en 
Tilsanding ved en saadan Molebyg
ning. Det beror paa Vejrforholdene, 
hvorvidt en saadan Mole vil blive 
gennemført med Held. Gennemføres 
den ikke, sker der Uheld i Tilfælde 
af Stormvejr, og Molen saa faar Skyl
den, vil den naturligvis meget let 
komme til at gøre Havnespørgsmaalet 
paa Jyllands Vestkyst Skade i Stedet 
for Gavn. 

Konsul Berthelsen (Ringkøbing): 
J eg skal forudskikke den Bemærk
ning, som forøvrigt de fleste kunde 
gøre, at den Erklæring, som er bleven 
afgiven fra de forskellige Pladser, er' 
afgiven af Lægfolk, og det forekom
mer mig ikke, at E!atsraad Fritsche 
kan stille større Fordringer, overfor 
dem end der er sket Fy Idest. Jeg kan 
sige fra den Del, jeg representerer, 
at vi gik til Gerningen med godVHlie 
og gjorde det saa omfattende, som 
vi kunde. Naar Etatsraaden udtalte, 
at Spørgsmaa1et var af saa stor Om
fang, at der ikke kunde være Tale 
om at skrive det paa Fiskel'ihavne
kontoen alene, men at det gaar over 
til at blive ogsaa et Spørgsmaal om 
Merkantilhavne, og at Foreningen 
saa maa være berettiget til at "vaske 
sine Hænder", forekommer det mig, 
at være noget yderliggaaende. Det 

maa absolut være Bestyrelsen for 
"Dansk Fiskeriforening"s Sag til 
enhver Tid og paa ethvert Sted 
at hævd; Nytten af Fiskerihavne. 
(Etatsraad Fritsche: Det have vi 
og~aa gjort!) Ja, det foreligger i 
hvert Fald ikke her som Resultat. 
J eg havde ventet som Resultat af 
Udvalgets Arbejde for Sagen dette, 
at . man var indgaaet til Regeringen 
med Krav om, at der blev udrettet 
noget i Retning af Havnebygning. 
Saalænge et saadant Forsøg ikke er 
gjort, kan der ikke siges noget om, 
hvorvidt et Havneanlæg, foretaget 
med mindre Bekostninger, kan staa 
sig. Kravet maa absolut komme 
fra Befolkningen i første Instans, 
men det skal bæres frem af vore 
Talsmænd i "Dansk Fiskeriforening" ; 
den maa derigennem hævde sin egen 
Autoritet. Og Kravet maa vedblive 
at fremsættss, indtil det bliver hørt. 

For 3 Uger siden var jeg hel' 
som Medlem af en Deputation 
fra Ringkøbing Byraad for at 
fremsætte Tanken om en Gennem
skæring ved "Hvide Sande. " Vi 
søgte da til Indenrigsministeriet og 
derfra til V andbygningsdirektøren, og 
denne sidste udtalte bl. a., at skulde 
der være Tale om, at Spørgsmaalet 
om et Udløb fra Ringkøbing Fjord 
til Vesterhavet endelig skulde løses, 
kunde der kun være Tale om "Hvide 
Sande"; det var det eneste Sted, og 
det havde hans Sympathi, men det 
strandedepaa de store Omkostninger; 
han var kun nødtvungen gaaet med 
til Gennemskæringen ved "N ord
mandskrogen ", og naar Ministeren 
og han vare gaaede med 'dertil, var 
det, fordi Kravene derovre fra vare 
saa stærke. Dette tyder paa, at 
Kravene kunne stilles saa stærkt, 
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at de til sidst blive fyldestgjorte. 
Samtidig maa jeg fremhæve, hvad 

. Udvalget ikke rigtig har bemærket, 
at der med Hensyn til"Hvide Sande" 
synes at være Enighed fra Tyborøn 
til Graadyb i det er en temmelig 
stor Strækning, 'og Fiskerne paa 
denne pege paa "Hvide Sande." 
Der er i Fiskeriberetningen for Fi
nantsaaret 1891-92 i "Berl. Tidende" 
for den 25de Januar d. A. ind
rykket et Stykke der udtaler sig om 
"N ordmandskrogen ", og som repræ
senterende "Hvide Sande"s Inte
resser maa det være mig tilladt at 
fremsætte en Berigtigelse overfor den 
omtalte Artikel der ikke udtaler 
alles Interesse. Den slutter med at 
sige, at . "det vil være en stor Be
roligelse og Opmuntring for Esbjerg 
og Hjerting Fiskerne,. naar de fiske 
nord for Horns Rev, da at vide, at 
de have et Tilflugtssted, hvor de 
kunne sø~e hen i mange Tilfælde, 
hvor de tidligere. haardt have følt 
Savnet af et saadant." Denne L" d
taleise maa Forfatteren aabenbart 
have faaet ved "Nordmandskrogen", 
thi Esbjergs Fiskere have ikke faaet 
Lejlighed til at udtale sig om "Nord
mandskrogens" Betydning for dem. 
Thi der har netop i den Betænk
ning, jeg har indsendt til Etatsraad 
Fritsche, været fremdraget, hvad 
Fiskeriforeningen i Esbjærg udtaler 
ved· sin Bestyrelse, at det derimod 
er utænkeligt, "med nogen af de i 
Esbjerg Tolddistrikt hjemmehørende 
Fiskerfartøjer, selv i Magsvejr, at 
'gaa ind i det nuværende Løb ved· 
Nymindegab med den Dybde, som 
Løbet nu har, og selv uanset denne 
Dybde endnu mere med de baade i 
Havet og Fjorden omkring Løbet 
tilstedeværende Grunde, altsaa og;saa 

uden Hensyn til, om man kunde 
sikre Løbet imod at undre· i Syd." 

Jeg vil gerne slutte med at hen-· 
vende en indtrængende Opfurdring 
til l: dvalget om ikke at stille Sagen 
i Bero og endvidere udtale et Haah 
om, at dets Virksomhed maa resul-

, tere i dette, at man indgaar til 
Regeringen med en Henstilling og 

. Hævdelse af Nytten· af Fiskerihavne 
paa Jyllands Vestkyst. Maa· jeg 
samtidig benytte Lejligheden til at 
konstatere, at Fiskeriet ved "Hvide 
Sande" ingenlunde er i Aftagende. 
Det afhænger af saa mange' Be-

. tingeiser og Naturforhold, at, man 
ikke kan gaa ud fra Statistikens Re
sultater. Fiskestimernes Vandringer 
rette sig efter Temperaturen i Vandet, 
og denne kan i flere Aar forbyde 
Fiskene at komme til Kysten i den 
sædvanlige Mængde. For 3-4 Aar 
siden stod der store Fiskestimer ved 
Kysten men i 14 Dage havde vi 
Paalandsvind, og da vi ingen Havn 
havde, kunde Baadene ikke gaa ud. 

Kapt~ S. Bojesen: Jeg kan ganske 
slutte mig til Etatsraad Fritsche i 
hans Betragtning af Spørgsmaalet 
om Fiskerihavne paa 'Jyllands Vest
kyst. Der er imidlertid nogle Ud

,taleiser af Konsul Berthelsen, som 
jeg vil gøre et Par Bemærkninger 
til. Det forekommer mig, at naar 
man vil gøre et saadant, højst kost
bart, Forsøg der ovre, maa dog den 
økonomiske Side af Sagen spille en 
overordentlig vigtig Rolle, og den 
syntes Konsul B. at ville lade spille 
en mindre Rolle. Udgifterne maa 
jo dog stan, i et bestemt Forhold til 
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den Nytte, man kan faa af dem. Og 
naar man kan godtgøre efter tidligere 
Undersøgelser, at man skal ud paa 
30 Fbd Vand med de overordentlige 



kostbare Bygninger til adskillige Mil
lioners Værdi, begynder man at vakle 
ved Tanken om at anvende saadanne 
Summer paa en Sag, der er sua pro
blematisk, :lt de Penge, der ofres 
derpaa, maaske ville være ganske 
spildte. Hr. Ingeniør Zahrtmann 
ytrede, at slige Anlæg kunde præ
steres derovre. Jeg for min Part 
kan ikke andet end tvivle derpaa, 
henset til de høje N ordsø-Bølger. Hr. 
Z. bemærkede, at det var ingen Ting, 
at man havde dem meget højere·ved 
Bornholm, ja indtil 50 Fods Højde. 
Men - det er Sprøjtet, Skummet, 
der naar saa højt. Hvis man kunde. 
flytte Søerne fra Nordsøen til Born
holm, vilde dette naa meget højere; 
der er en ganske anden Magt i N ord
søen end ved Bornholm, saa at de 
50 Fod skal man ikke lade sig for
skrække af. N aar Hr. Z. udtalte, 
at Sandflugten var det, S0111 rejste 
den store Vanskelighed derovre, tror 
jeg, der er en stor Vanskelighed til, 
som mulig Hr. Z. har bemærket, nem
lig hvorvidt Bunden i det Hele kan 
bære en saadan Havnebygning, for
midabel stærk, som den maa være 
over for Nordsøen og dens Bølgeslag. 
Det er jo .dog meget jævnlig kon
stateret, at Vrag o. desl., som kommer 
ind paa Kysten, synker og opsluges 
af Sandet, og lignende vil meget let 
kunne ske med de tunge Moler. For 
Havne anlagte paa Strøget fra Agger 
og sønder paa indtil "Hvide Sande" 
findes, saa vidt jeg ved, ikke Kalk
bund at bygge paa; men det vil 
maaske Hr. Zahrtmann oplyse os om? 
Jeg gentager endvidere mit Spørgs
maal til Ingeniør Zahrtmann fra i 
Fjor: Om han kunde -modarbejde det 
Fænomen, at der altid dannede sig 
Revler udenfor Udløbet af Inderfar-
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vande saaledes som ved Agger, hvad 
altid er farligt for Anduving med Paa
landsvind. Det er ikke Havrevien", 
men helt inde paa Fjordgrunden, 
man har dybet ud fra 7-10 Fod; 
paa Havrevlen er der ikke gjort noget 
Forsøg, og jeg tvivler paa, at der 
vil bli ve gjort noget. En saadan 
Revle findes ved det gamle Nyminde
gab og vil ogsaa danne sig ved det 
nye Udløb. Konsul Berthelsen talte 
om, at der ikke var dybt nok for 
Esbjærgbaadene at gaa ind i det nu
værende Løb ved Nymindegab; men 
vil man mudre Revlen op, hvilket 
kun kan gøres i godt Vejr, vil den 
lige saa hurtig sande til igen. Der
for kan jeg ikke tænke mig noget 
Udløb eller In!lløb til Havet'benyttet 
til Havne eller Tilflugtssteder for Fi
skeriet. M. H. t. Konsul Berthelsens 
sidste noget .varme Udtalelse til Be
styrelsen for at foreholde den som 
en "Pligt at hævde Betydningen af 
Havne paa Jyllands Vestkyst", vil 
jeg ikke gaa med dertil. Det kan 
ikke være Bestyrelsens Pligt at gøre. 
noget, som ikke er dens Overbevisning. 
Jeg kan kun her tale paa egne Vegne. 
r Bestyrelsen findes vel afvigende 
Meninger om V estkystha vne over
hovedet, men for mit eget Vedkom
mende er jeg aldeles overbevist om, 
at det ikke vil være muligt at naa 
et Resultat, der alene skulde gælde 
for Fiskere. Om man i Fremtiden 
vil komme til et Resultat, der koster 
10-20 Millo Kr., tror jeg ejheller. 
og kan ikke være med til at paatage 
mig nogen "Pligt" i saa Henseende, 
fordi jeg er Medlem af Bestyrelsen. 
J eg tror heller ikke, Konsul Ber
thelsen har Ret, naar han mener, at 
HavIiekravet vil kunne gennemføres, 
blot man bliver ved at holde det 



frem; thi Sagen er allerede nnder
søgt og drøftet saa mange Gange, 
at jeg ikke ser, der er noget videre 
at gøre ved den. Tilbage siaar saa 
Spørgsmaalet om Læ-Moler. Det 
har tidligere forekommet mig, at de 
va;re til Lettelse for Baadene, og at 
de dertil anvendte.Midler derfor vare 
nyttig udgivne. Det drejer sig heller 
aldrig om saa formidable Summer 
som til Havne, enten landfaste eller 
0havne. At saadanne Moler kunne 
anlægges, hvor der er fast Bund, er 
jeg overbevist om, saaledes at, f. Eks. 
Hirtshals vilde være det rette Sted 
for et saadant Anlæg. At prøve at 
anlægge en Mole et andet Sted, hvor 
der er Kalkbund, vil jeg være med 
til, men der ud over tror jeg, med 
mit nuværende Kendskab til Forhol
dene, ikke, at der er Haab om at 
naa. - N aar Etatsraad Fl'itsche be
mærkede, at man skulde stille sig 
gunstig m. H. t. at ophjælpe Ribe 
By, tror jeg, det er temmelig hasar
deret at anvende mange Penge til 
Fordel for denne By, selv ,om man 
fra et nationalt Standpunkt kunde 
ønske at støtte den saa vidt muligt. 
Ribe ligger langt fra Søen og har 
derfor lang Vej til Fiskeriet. Hvor 
mange Fiskere der er i Ribe kunde 
maaske en af de tilstedeværende op
lyse om. Men naar Fiskerne flere 
Steder fra klage over, .at de have 
langt til Fiskepladserne og søge at 
forkorte Vejene paa alle Maader, 
indser jeg ikke, at det vil kunne 
lykkes for en rimelig Sum at ophjælpe 
Fiskeriet fra Ribe By, der har et 
Par Mil ud til Søen og vanskelige 
Forhold med Ebbe og Flod. - Jeg 
slutter med at gentage, at jeg ikke 
forstaar Konsul Berthelsens bestemte 
U dtaleise til Bestyrelsen, at den bør 
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anse det som sin Pligt stadig at 
hævde Betydning af Havne paa Vest
kysten, naar Mu1igh€'den for Gennem
førelsen ikke kan ses. 

(Fortsæt~es.) 

Fiskeguano og Fiskeolie
industri. 
(Slutning.) 

Efter Tømningen lukkes Bunden 
igen, Hagen b OJ·ttages , og Røret 
fæstes i Bund~n, hvorpaa Presse
kurven føres tilbage for paany at 
fyldes, idet den denne Gnng ikke 
passerer under den hydrauliske Presse. 
Fiskemassen fra fire Pressekurve 
hakkes smaat Illed Haandspader og 
fyldes saa aUer i en Pressekurv, 
der er tre Gange saa stor, men for
øvrigt i enhver Henseende ligner 
den før omtalte. Pressestemplet 
modtager her" et Tryk af 125 Pd. 
pr. KV:ldrattomme.Denne Presning 
tog 15 Minutter, i hvilken Tid en 
anden Pre~sekurv blev fyldt. Der 
var to store hydrauliske Presser 
med 4 Pressekurve og antagelig 10 
mindre hydrauliske, ... Presser med 16 
Pressekurve. Det i de store Presse
kurve indsatte Rør var udvendig 6" 
og bestod af Jernringe, herpaa :var 
Smedejærnsstænger med 1/4 Tommes 
Mellemrum fastklinkede ; skulde saa
dan en Pressekurv tømmes, hejses 
Røret op ved Hjælp af en liden 
Talje. 

Fra de store Pressekurve faldt 
den pressede Fisk ned i et Rum, 
hvis Gulv var udlagt med Smedejerns
plader; her blev Fisken først hakket 
i mindre Stykker og derpaa be
handlet med Svovlsyre - paa 1000 



Kgr. Raaguano 40 Kgl'. 50 % Syre. 
Kaptajn Church har ,Æren af at 
have indført denne -vigtige ]'01'
bedring. Deri i Guanoen indeholdte 
fosforsure Kalk bliver ved Syrens 
Indvirkning overført i sur fosforsur 
Kalk der er opløselig i Vand og 
derfor med Lethed optages af Jord
bunden og assimi.lel'es af Planterne. 
Indvirkningen gaar kun langsomt for 
sig, men pfter hvad Fabrikens For
mand meddelte mig, meget fuld
stændigt under Guanoens Liggen i 
Pakrummet. Dette var en stor Byg
ning, liggende for sig selv, hvori 
Guanoen blev nedstyrtet; skønt denne 
ved Indbringelsen kun havde 4-5 % 
Vandholdighed, blev ved det store 
og i lang Tid virkende Tryk af den 
oven over liggende :Masse dog be
tydelige Kvantiteter Vand udpresset. 
Dette, at Vandet cirkulerede gen
nem :Massen, forklarer Syrens gode 
Indvirkning, skønt Blandingen var 
daarlig. Efterat SYl:en havde ind
virket tilstrækkelig paa Blandingen, 
blev Guanoen tørret; denne Tørring 
maa siges at være et meget vanske
ligt Problem, der endnu ikke er 
fyldestgørende løst. Oprindelig blev 

. i denne Fabrik Guanoen tørret under 
aaben Himmel paa en 3 Akres stor 
Platform, der var udlagt med en Tom
mes Brædder. Her lod man i godt 
Sommervej~ Guanoen ligge udspredt 
nogle Dage, hvorefter den samledes 
sammen i store med Presenninger 
bedækkede Hauge. Porraadnelsen 
begyndte, hvorunder Temperaturen, 
steg; truede denne med at gaa for 
højt, blev Guanoen atter udbredt en 
Dags Tid og derpaa bragt under 
Tag. U mIer Tørringen blev !len 
harvet vel'l en af en Hest trukket 
Harv, ligesom en Del :Mænd ere be-
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skæftigede med at hakke itu de større 
Stykker. Indsamlingen sker ved en 
M~1skine, trukket af Heste. 

Guano, der ikke er blandet med 
Hvovlsyre, bliver vel endnu tøl'ret 
paa denne Maade; men da man be
gyndte. med Syrebellandlingen viste 
denne sig upraktisk, idet Guanoen 
hlev saa fin, .at selvet Vindpust 
kunde føre betydelige Kvantiteter 
bort. Derfor havde man indført 
kunstig Tørring i en dertil konstrue
j'et Ovu. Denne bestaar af en svagt 
heldende Smedejernscylinder af 4 
Fods Diameter og 21 Fods Længde, 
som drejer sig om sin Akse, idet 
den hviler pau fire roterende Hjul. 
Paa Cylinderens ene Side findes to 
Fyrsteder, fra hvilke Forbrændings
luften først stryger omkriug hele 
Cylinde.ren og derpaa maa passere 
gennem denne, idet de træder ind 
ved den lavere og undviger til Ka. 
minon fra den øvre Kant af dens 
højere liggende Ende. Ved denne 
kommer Guanoen, ført :.tf et Pate~
nosterværk, ind, i Cylinderen for 
under Omdrejningen la;ngsomt at 
føres videre til dens anden Ende, 
herfra falder den ned i en Rende, 
hv~r den igen gribes af et· Pater
nosterværk, som fører den til Des· 
integratoren, hvor :Malningen fore· 
gaar. 

Ved Tørringen kommer, som man 
vil have set, :Modstrømprincipet til 
Anvendesse, d. v. s. den varme og 
tørre Forb~ændingsluft fra Fyrste· 
derne komme først i Berøring med 
den allerede opvarmede og næsten 
tørre Guano, som her afgiver sin 
sidste Fugtighed. Paa, sin Vej videre 
frem optager Forbrændingsluf ten mere 
og mere Fugtighed for, idet den 
kommer i Berøring med den friske 



I 
Guano, fuldstændig at mætte sig 
med dennes Fugtighed og derpaa at 
undvige i Kaminen. Det er indly
sende, at dell hele Proces er meget 
brænde besparende. 

Saa smuk den hele Anordning er, 
har den dog sin store Mangel, idet 
de fra Apparatet undvigende Gas
arter udbrede en Stank, hvorover 
Naboerne have beklaget sig. Under 
mit Ophold var Tørreovnen ikke i 
Gang, da Kaptajn Church afventede 
Udfaldet af en Proces, som' hans 
N aboel' i denne Anledning, skønt 
boende mere end 1 engelsk Mil fra 
Fabriken, havde rejst mod ham. Der 
fandtes 4 Ovne, af hvilke to og to 
vare sammenmurede. 

Fra Desintegratoren falder Gua
noen ned i Sigtemaskinen, hvor de 
fine Partikler skilles fra de grove, 
som igen gribes af Elevatoren og af 
denne føres tilbage til, Desintegra
toren. Nettet, der bruges til Sigt
ningen, har 65 J erntl'aade pr. lø
bende Fod. 

Guanoen blandes i passende K van
titeter med Chlorkali eller svovlsurt 
Kali, alt efter de forskellige Mærker. 
Guanoen indeholder fra 6 til 7 o I o 

Kvælstof. 
Som ovenfor anført lader man 

efter endt Kogning af Fisken Vandet 
flyde bort 'gennem Karrets gennem
hullede Bund i dette ligesom den 
Væd ske, der presses ud af Fisken, 
er en Emulsion af Vand og Olie og 
ledes gennem en Rende ind i et 
rundt Trækar, der antagelig rummer 
8 Kbm.; her afsætter Olien sig, idet 
den er lettere end Vandet. Har 
den Fisk, som blev kogt, ikke været 
frisk, skiller Olien sig slet, og man 
opvarmer da Indholdet ved Indled
ning af indirekte Damp. Er Fabrika-
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tionen i regelmæssig Gang" indtræder 
dette ikke saa let, Adskillelsen af 
Vand og Olie gaar da uafladelig for 
sig, idet Olien flyder bort fra Karrets 
øverste, V::t>ndet fra dets nederste 
Del i Karret holdes altid fuldt. Van
det flyder bort gennem et firkantet 
Trærør (ca. 1 O Fods Tversnit), 
der er sat lodret i Karret, ved Bun
den er det skæ\'t afskaal'et men 
oventil afsluttet med et Knæstykke, 
der gaa.r gennem Karrets øverste 
Kant; i dettes anden Ende er fast
gjort en Rende, hvorigennem Olien 
flyder bort for yderligere at klares 
og renses, Da Vandet fremdeles 
inueholder Oliepartikh'r, ledes det 
fra det ovenomtalte ind i et andet 
og derfra i et tredie ,Kar, som hvert 
rummer ca. 3000 Liter. Foruden 
denne fandtes en anden ny Indret
ning for samme Øjemed og kun for
sa~vidt forskellig, som Karrene her 
vare firkantede og seks af disse tøm
rede sammen til et Hele. Tre Kar 
virkede sammen; det var altsaa et 
Dobbeltsystem~ 

Vandet, der fraskiltes Olien, lod 
man tidligere løbe bort, men i den 
seneste Tid har man begyndt ogsaa 
at nyttiggøre dette. I Tiverton løb 

, Vandet i et meget stort Reservoir, 
bygget af Træ, herfra blev det gen
nem en tre Tommers Ledning pumpet 
til en i en Afstand af en Kilometer 
liggende' Nabofabrik, hvor der som 
Lagerrum for Vandet fandtes seks 
runde Trækar, hvert tog ca 1000 
Tønder. I den Fabrik blev Vandet 
fra Sildekogningen indda.mpet til 
Sirupskonsistens ; dette foregik i seks 
store ~akuumsdestillatjonsapparater, 
der opvarmedes med Damp. Som 
Lagerrum for den arholdte Sirup 
fandtes et muret og cementeret Bassin, 



der kundø rumme ca. 10000 Tønder 
og hvis V ægge vare tre til fire Pod 
tykke, i Bunden laa en_ Dampled
ning, hvormed Indholdet opvarmedes, 
naar det var blevet for tykt2at":tappe. 
J eg fik Anledning til at se:.,Fabriken, 
men det var JUig umuljgt~at .. erfare, 
h-vortil.Produktet blev benyttet. Dette 
blev sendt bort, ingen vidste hvor
hen; maaske,.:,tjeller det til ~'remstil
ling af Ammoniak, Chlormethyl, eller 
fosforsure~Salte. 

Efterat Vandet er fraskilt· Olien, 
er denne endnu ikke klar, hvorfor 
den ledes )nd i'-S~~de;;;nsbeholdere, 
hvor den faar Tid at klare. Saa
snart dette er sket, JUaa den trækkes 
af fradenIPaa Karrets Bund aflag
rede fedtag6ge Masse, da den ved 
længere Berøring med denne vilde 
blive brun. Olien~ trækkes af gen
nem et Jernrør, hvis nederste Ende 
er skruet fast i et Albuestykke, dette 
er ved Nippel skruet til et andet 
Albuestykke,:som igen er fæstet til 
den i Karrets nedre Kant anbragte 
Aftapningshane. Røret er lige saa 
højt som selve Karret, men dets 
øvre Ende kan sænkes saa langt 
ned i Karret, som man ønsker, idet 
det hele kan drejes om Nippelstykket; 
paa denne Maade kan man trække 
den klare Olje af næsten til sidste 
Draabe. 

Den før omtalte fedtagtige Masse, 
som : afsætter sig fra Olien, inde
holder endnu meget Olie foruden 
faste Partikler og Vand; dette sidste 
fjernes ved Afdampning. Massen 
bringes ind i andre Smedejernskar, 
der- ere forsynede med doppel Bund, 
herimellem indledes Damp. For at 
Olien ikke skal blive for brun, maa 
Afdampningen ske hurtigt og en Ar
bejder hele Tiden røre om j Massen. 
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Efter Afkølingen afsættes en be
tydelig Kvantitet Olie, som derpaa 
fjernes ved Dekanteren; drnne Olie 
er meget brun. Den Masse, der 
bliver tilbage, behandles med Svovl
syre under Ophedning i Vandbadet, 

. hertil benyttes saakaldte syrefaste 
Støbejernspander ; disse blive sat ind 
i et andet Kar halvt fyldt med 
Vand, som bringes i Kog ved Ind
ledning af Damp. 

:NIan lader Svovl~yren løbelan'gsomt 
ind, idet Massen omrøres godt; naar 
det hele er blandet, bringes Vandet 
i Kog, og medens Massen endnu er 
varm, fyldes den i Filtrersække af 
stærkt Bomuldstøj; disse bindes til 
og bringes saa i en Skruepresse, 
hvor de holdes under Tryk i 24 
Timer. Den afflydende 'Olie el' og
saa her stærkt brunfarvet. Den i 
Pressen tilbageblivende faste Masse 
indeholder 10 % Kvælstof og bliver 
derfor blandet med anden Guano, 
hvis Kvælstofgehalt er for ringe. 

Uøbyttet af Olie afhænger selv
følgelig foruden af .H'abrikationsme
thodenførst og fremmest afJYIenhaden
sildens Fedtholdighed. Denne er 
størst i tørre, mindst i vaade Somre. 
Af en Tønde Sild kan man faa op 
til 5 Gallons (221/ 2 Liter) men og
saa blot 1 Gallon; efter Kaptajn 
Church's Udsagn har han oplevet, 
at der ingen Olie er kommet af 
Silden. 

Kaptajn Church's Etablissement 
kan forarbejde indtil 45QO Tønder 
Menhaden om Dagen; Fabrikationen 
begynder i Midten af ~bj og varer 
4-41/ 2 Maaned. I denne Tid pro
duceres gennemsnitHg 15000 Tønder 
Olie; Prisen for denne var under 
mit Ophold 31 Ce.nts pr. Gallon 
eller Kr. 275 pr. Ton. NaarFa-



" brik en var i fuld Gang, beskæftigedes 
300 Arbejdere, som fik fra 25 til 
30 Dol!. om l\faaneden foruden Kost; 
Fabriken havde sit eget store Køkken 
samt Bngeri. 

Menhadenoliens Anvendelse er 
mangfoldig; paa Grund af den lave 
Pris anvendes' den i udstrakt Maale
stok til at forfalske andre Olier; 
den tilsættes lånolie, men anvendes 
ogsaa alene som Malerolie, frem
deles anvendes den i Garverierne 
blandet med Talg for at gøre Læderet 
mygt samt endelig tilSæbefabrika
tionen. 

En Menhadenoliefabrik, h"ori kan 
forarbejdes 800 Tønder daglig, koster 
ifølge Kaptajn Chul'ch ikke langt 
fra DoU. 1400Q; hNi er indb<>fattet 
Fabrikbygning, bygget af rrræ, Damp
krdel, hydrauliske Presser, de for
skellige Slags Kar, Olierum etc. 

Mindre Meddelelser., 
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, Torsken er en graadig Fisk, som 
i Regelen lever nær Bunden, og som 
sluger hvilkensomhelst af Dybets Be
boere, som den er:istand at faa Bugt 
med. Det er ikke sjeldent, at en 
Torsk bider paa Krogen for at faa 
Tag i et ganske ubetydeligt Bytte, 
uagtet'...-den allerede har :Maven al
deles fyldt med- fl;'-~~ Rødspetter, 
Hvillinger og anden Fisk. Man 
fanger oftere Torsk, der er saa fuld- ' 
proppet, at Halvparten af en Fisk, 
som Maven ikke har kunnet modtage, 
i Svælget venter paa, at Turen skal 
komme til den til at fordøjes. Selv 
i Legetiden taber ikke Torsken ganske' 
Madlysten. Krøyer fandt saaledes i 
en Lofottorsk 3 andre Torsk, hver 
af 75 Cm.s Længde. Da Torsken 

er saa graadig, er det ikke at undres 
over, at den heller ikke er kræsen, 
og den sluger da ogsaa alt, hvad den 
kan fordøje, og i Mangel af fordøjelig 
Føde, alt som blot kan fylde Maven. 
Man finder derfor ikke blot Tang, 
men ofte ogsaa Grus og Sten i dens 
Mave. l\fod Slutningen af Legetiden, 
naar Torsken er temmelig udsultet 
og medtaget, synes dette at være det 
regelmæssige Forhold. Søndmørs Fi
kere have ogsaa forlængst lagt MærkeR 
til dette, og naar de ved at aabne 
Torsken finder Grus og Ste,n i dens 
Mave, anser de det for Tegn paa, 
a t Vaarfiskeriet snart er forbi, og 
udtrykker dette ved at sige, at Tor
sken har taget Ballast ind for at 
gaa paa Dybet. 

Stundom ere de slugte Ston saa 
store, at de synes at maatte forvolde 
Fisken adskillig Ulempe, ja endog 
Døden. Hos en meget mager Torsk 
(den vejede l Kgr.) fandt saaledes 
Krøyer flere Sten, af hvilke den 
største var en meget skarp Flintesten, 
2,5 Cm. lang og næsten 2 Cm. bred. 
Den var altsaa saa stor, at det syntes 
umuligt, at den kunde gaa gennem 
Dyrets Tarmkanal. Det er derfor 
heller ikke usædvanligt at træffe 
Torsk, 'hvis Mave og Tarmkanal er 
i en sygelig Tilstand,gennemborede 
af skarpe Genstande, forhærdede, med 
Knuder og ulange Udvækster, og alt 
dette synes fremkaldt ved Fiskens 
Graadighed. En hel Del Sten kan 
dog ufrivillig være slugt med Føden. 
, Smaatorsken, som lever mellem 

Tangen, ernærer sig for en væsentlig 
Del af smaa Krebsdyr og har derfor 
et særligt velsmagende Kød. 

Fordøjelsen er, saa kraftig, at den 
større Del, af de· af Fisken slugte 
Skæl opløses. 



I Nordsøen gør Torsken ofte Skade 
paaTIrivgarnene, idet den spiser af 
de.-i disse fangede Sild. 

Som Eksempel paa, hvad man 
kan finde i en Torsks Mave, kan 
nævnes, at man i 1626 fandt en Bog. 
Kaptajn Hill fandt i Maven paa en 
Torsk sine Nøgler, som han Here Dage 
i Forvejen havde tabt i Søen. Man 
har ligeledes i Torskemaver fundet 
en hel Agerhøne, en Hare, en Tur
nips, et 17 Cm. langt Talglys og 
mange andre meget forskelligartede 
Ting. "Norsk Ftd." 

Fiskeriberetninger. ' 

Fra Harboøre skrives der tilos 
den 15. Maj : Vejrligt og Hav have 
været meget føjelige det sidste Par 
Uger, og' dog har Fiskeriet kun givet 
lidt af sig, idet der, hvad ner des
værre har været Særkendet det sidste 
Par Aar, og især i forgangne Vinter, 
har staaet for lidt Fisk for Kysten. 
Den Anskuelse, som ældre og erfarne 
Fiskere have fremsat, at Kulleren nu 
er ved at gaa samme Vej, som Silden 
og Hajen allerede er gaaet for denne 
Kyst, synes desvære ikke at være 
ugrundet. Men skulde det passe, saa 
ser det i Sandhed sørgeligt ud for vore 
meget talrigeSmaakaarsfamifier, hvis 
Eksistens paa det nøjeste er knyttet 
til Kystkullerfiskeriets Forløb. -
Afsætningen gaar trevent i denne 
Tid. Den største Part af Fangsten 

. er gaaet til Omegnen som Materiale 
til Tørfisk. Prisen er 1 Kr.-l,25 Kr. 
pr. Snes Kuller. H. 

Færring (pr. Bovbjærg), den 15. 
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Maj 1893. Havfiskeriet har i det 
sidste Pal' Uger gaaet ret smaat, efter-

som m~n har kunnet vente sig det " 
under de gode Vejrforhold. Højst 
opnaaet F:mgst har været 40 Snese -
Kuller pr. Baad foruden faa Torsk. 
Afsætningen til Udlandet har været 
stanset, men er heldigvis blev en aabnet 
igen, og der udbringes 4 Øre og lidt 
derover pr. Pund rengjort Kuller. 

I Færring Fjord er Aalefiskeriet 
begyndt; der fiskes ret godt, men 
Aalene ere smaa. 'Prisen er fra 25 
-45 Øre pr. Pund. P. 

Hirtshals og Omegn, den 18. Maj. 
I min sidste Meddelelse profeterede 
jeg, at del' efter en streng Vinter 
vilde blive godt Fiskeri, navnlig af 
Torsk, og det er da ogsaa slaaet til, 
thi i mange Aar har ikke været saa 
godt med Torsk, over Stengrunde med 
Pilksnøre, som l dette Foraar; . dog 
ikke paa de inderste Grunde. Med 
Bakker har ogsaa været fisket en 
Del et Par Mil til Søs, navnlig Torsk 
og Lange, J..Ilen nu i de senere Tider 
har nogle af de ved Hirtshals an
skaffede større aabne Baade gjort 
Ture til Jydske-Revet, og en var for 
faa Dage ,siden saa heldig i faa 
Timer at fange 1600 Pund udmærket 
Torsk, men det er da ogsaa en farlig 
lang Vej for aabne Baade at gaa 
7-8 Mil ud i rum Sø. 

Snurrevodfiskeri af Kuttere foregaar 
i disse Tider ud for Uggerby og Kjul 
i en Afstand af fra 1-2 Mil fra 
Land og at Fiskeriet har været ren
tabelt fremgaar deraf, at de gaar 
og er borte en a' 2 Dage for at af
hænde Fangsten, men kommer saa 
igen. I et Par Dage har de haft 
god Hjælp,' idet en engelsk Trawl ... 
damper har holdt det gaaende langs 
uden for Kutterne, men, derved er jo 
intet at gøre, da den holder sig uden 
for vort Søterritorium. L. 
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Frederik$havn, deri 22. Maj 1893. 
Vi have atter i den forløbne havt 
heldige Vejrforhold for vort af disse 
Forhold saa afhængige Fiskeri, saa 
godt som hele vor Fiskerflaade har 
været pan. den' jydske Vestkyst og 
paa en Strækning som fra Klit
møllen helt ned til Hirtshals, have 
de drevet Fiskeri og det med rigtig 
godt Udbytte, Kutterne have havt. 
hver fra 150 op til 350 Snese, som 
man ser et overmn.ade godt Re
sultat. Rødspætterne have vejet fr:1 
15-25 Snesen og ere betalte med 
fra 2-3 Kr. pr. Snes. Fra disse 
Fangstpladser ere der ogsaa ind
bragte ret betydelige Partier af 
Skærising men paa Grund n.f den 
lange Transport og det forholdsvis 
vu.rme Vejr (Isingen kommer nemlig 
ikke i Kutterens Dam, men lægges 
straks pall. Dækket) kom den fram 

i temmelig daarlig Tilstand og op
naaede kun Priser af fra 3-5 Øre 
pr. Pd. De enkelte Kuttere som 
drive Garnfiskeri under Læsø have 
ogsaa havt ret godt Udbytte ca. 300 
Kr. pr. Kutter. Tunger holder sig 
vedblivende i 45 Øre pr. Pd. Pighvar 
er endog dalet ned til 35 Øre pr. Pd. 
Rødtunger betales med fra 6-10 
Øre, Slethva~ med 10 Øre pr. Pd., 
Rødspætter, vejende fra 11-'-13 Pd. 
pr. Snes ere betalte med fra 1 Kr. 
til 1 Kr. 15 Øre pr. Snes. I disse 
Dage have vi havt den første be
tydelige Tilførsel af store, smukke 
norske Makrel, først i Ugen kostede 

. de 18-20 Kr. pr. Kis~ å 60 Stk., 
senere dalede de til 16 Kr. og vil 
forhaabentlig snart blive billigere. 
Hummertilførslen har været jevn, 
rigelig, der betales for Tiden ca. 90 
Øre pr. Pd. Kl. 

Bekendtgørelser. 

AnnOI 1 cer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

I Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

For stallende Avertissementer 
indrømme. betydeliR Rabat. . 

Dansk Kommissionshus 
for 

)i'isk og Hummer. 
.Ludwig Griin, 

i8, lIellllr Wall, Ham"llrs. 
modtager Sendi til Forru.ndling 
Prompte Danøk Korre-
spondance. . a Referenoer. 

fiskekroge -Fabriken 
- Seh.ed.tue I AanuS 1883. 

I KellellftaYIl 1888 -
anbefsler sit Udsalg af alle Spner 
Fiakelw'oge, saa vel i StIl .. I, JBilrn 
som lIleuing, samt Pilke i Tin oll' 
Rly. Fors"ndos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strands træde 41. 

København ]L 

Sejl dg Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BiJm

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjømng p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver. af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halma8. ' 
Telefon 129. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt. og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

::M:eka.nisk Fabrik. 
af Næt, flættede limer og Tavser m. m. 

Efter Anskåflolsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
]'abrikat billigere end enhver Konkurrenee. Ingen BØdninger i N~l;lttene. Fortri1!ligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ N8Iltlabrik l Dantna.rk !tODldrlve. ved. Dam.plr:raf'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 til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgarin, Hampe
garn og Hørgarn i ille Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

:t1 ~ eb 
;:l a. d 

.~ ='d .!4 .. Ol 

Handlende gives Rabat. Fores,pørgsler besvares straks. 

Altona Fiskeauction. oa;'~ S .., o 
CJQ er'''' 
IO (1) Q) 

Johaun (johrs (beediget Auctionator). ~ ~ 'i. ~ a.:&, 
;:l - ., 

"'lj f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. 
j::. .., .., 

Dansk Correspondance. !'I' ~ ~ 

Frantz ChristtreusBogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade '27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Pieeer, Værker ug Tld~· 

skrifter, (jirkulalrer, DlerkantlleTryksager og LeJligheds
tmnr:~ i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redit>cret af cand. mag. H. POSSIllt. - Trykt hos Frantz Clwisttreu. København. 



Nr. 22. t Juni. 1893. 

:M:ecu.e:IXl.eb~e.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer 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. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalfor· 
samling. - Hajen og dens Følgesvende. "Frossen 
Fisk", 1>Und:re 1>ieddelelser. ~'iskeriberetninger. 

- BekendtgØrelser. 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
g&de2'B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af l\iedlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

MOdelsamlirigen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening" 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl 

ved 
Arthur Feddersen. 

II. 
Krebser't, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 2 B. Kø
benhavn. 

Medlemsbladet. 

Ved en beklagelig Fejltagelse er 
en Del Makulatur-Eksemplaret af 
Nr. 21 udsendt med de rigtig trykte. 
.. iErede Medlemmer, hvem saadanne 
maatte være kommen i Hænde, kunne 
faa dem ombyttede ved Henvendelse 
til Kontoret. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag d. 15. April 1893. 
(Fortsættelse.) 

Strandfoged O. Hausgaard (Klit
møller) : Konsul Berthelsen udtalte, 
at naar man havde en Fiskerihavn, 
havde man ogsaa en Trafikhavn. Jeg 
troer han glemte at anføre den For
del til: naar man har en Fiskerihavn, 
hul' man foruden en Trafikhavn til
lige en Nødhavn. Vi bave for ganske 
nylig baft3 Tilfælde af Strandinger 
et Par Mile Syd for Hanstbolm. 
Det var 3 Dampskibe. Det ene kom 
i Kollision og efter Esbjærg 
Havn, men naaede ikke længere end 
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i Nærheden af Ringkøbing, hvor det 
gik paa Stranden. Dette Skibs Lad
ning val' 1/2 Mill. Kr. værd o'g selve 
Skibet maaske ogsaa l/Z Mill. værd. 
Det var, saa vidt jeg ved, en Tysker, 
men det kunne jo ligesaa godt ,have 
været dansk Kapital, der havde 
stukket deri. Omtrent i de samme 
Dage gik der Bræk paa Maskinen 
paa et norsk Dampskib paa selv 
samme Sted. Han gik paa Stranden 
1/2 Mil Syd for Hanstholm, hvor 
Skibet var fuldstændig Vrag Dagen 
efter. Det Skib var vistuok 200000 
Kr. værd, Ladningen var kun Is. 
Havde der været en Havn kunne disse 
to Skibe maaske have bjerget sig. 
Et tredie Skib fik Brud paa Maskinen 
paa selv samme Sted. Han naaede 
dog til Kristianssand. Altsaa, Nød
havnssynspunktet maa ikke lades ude 
af Betragtning, naar der er Tale om 
Fiskerihavne; der er bleven udtalt, 
at man godt kan drive Fiskeri paa 
Vesterhavet uden Havne. Det kan 
man, men at det vilde være en uvur
derlig Fordel og Lettelse for Fiske
riet, at have saadanne Havne, tror 
jeg at turde sige. Fiskerne kunne 
naturligvis aldrig holde en slig Havn 
vedlige ; men jeg har aldrig tænkt 
mig, at Fiskerne eller alle andre 
skulle have Tilladelse til at løbe ind 
og ud uden Afgift, og derved vil 
Havnen til dels kunne holdes vedlige. 
Hvad Molebygningerne angaar, skaL 
jeg udtale som min private Mening, 
at Moler paa J yllaucLs Vestkyst er 
baade noget og ingen Ting. Der har 
ogsaa været Tale om Ønskeligheden 
af Moleanlæg f. Eks. paa Kystl'n 
Syd for Hanstholm, som jeg repræ
senterer, men ]'iskerne el'o i det 
Hele taget enige om, at det er en 
lille, men ubetydelig Fordel. Ingen 

Dampskibe eller Fiskerkuttere kunne 
fortøje eller ankre ved Mole, og den 
forandre I' ikke noget væsenligt ved Fi
skedmaaden; Fiskerne skulle trække 
deres Baade paa I~and alligevel, 
som de. gøre nu. Det:imod kunde 
det være rigtigt at begynde med en 
saadan Molebygning paa et Sted. 
hvor man kunde tænke sig en Havn 
anlagt. Der er bygget paa Hirts
hals, men jeg tror ikke, at det Sted 
egner sig rigtig dertil; men det maa 
man lade staa hen til mere sagkyn
dige. Det kunde ikke falde os Læg
:folk derude ind at lade foretage Un
dersøgelse. Det er Staten, der skal 
betale Pengene, og det er Regering 
og Rigsdag, der skal bevilge dem, 
og disse Avtoriteter ville sandsynligvis 
slet ikke bryde sig om, hvad Under
søgelser vi Vestkystboere eller selv 
"Dansk Fiskeriforening" lade fore
tage. De lade vist deres egne In
geniører gøre det. Jeg skulde ikke 
have noget imod, om det blev betroet 
Ingeniør Zahrtmann, han synes at 
have fortjent det, at gøre et saadant 
Stykke Arbejde, og om Staten ud
nævnte ham til at foretage de nød
vendige Forberebelser; men jeg tror 
ikke, det vil nytte, om noget Udvalg 
eller nogen anden af de her tilstede
værende gaa hen og ville have Hr. 
Z. dertil. 

Ingeniør Zahrtmann .. Jeg skal over 
for Kapt. Bojesen bemærke, at Sø
gangen i Nordsøf>n vistnok er ubeha
gelig for Søfarten, fordi der maaske 
er højere Søgang paa mere grundt 
Vand, men m. H. t. Havnebygning 
har Sandbund overordenlig meget at 
sige, idet den dæmper Søen. Derfor 
er der den Forskel paa Svaneke og 
Vesterhavet, at ved Svaneke gaar 
Søen lige ind til Byen, saa det er 



ikkeSøskummet, der danner de Bølger, 
jeg omtalte, paa 50 Fod, men det 
er sammenhæugeude blaa Sø. Med 
Søskummet naas der en Højde af 
69 Fod, hvad jeg har maalt, og Vand
bygningsdirektøren har sagt mig, at 
han ved Svaneke har maalt af sam
menhængende bIa a Sø Bølger paa 60 
Fod og med Søskummet Bølger af 
gen dobbelte Højde. M. H. t. Bund
forholdene ved Jyllands Vestkyst er 
der ingen Vanskeligheder for Inge
niøren. Sandbund er en meget god 
Bund at bygge Mole paa; naturligvis 
er Kalkbund bedre, men i teknisk 
Henseende gør Sandbund ingen Van
skelighed (Kapt. Bojesen: Kviksand!) 
Ja, det er naturligvis slemt. Det 3die 
Spørgsmaal, Kapt. Bojesen rettede 
til mig, besvarede jeg i Fjor, i det 
jeg udtalte: M. H. t. Barredannelsen 
skal jeg bemærke, at det er natur,
ligvis noget jeg kender særdeles godt 
til og har taget i Betragtning ved 
mine Beregninger, og denne Barre
dannelsens Ulemper tror jeg at kunne 
klare. 

Kaptajn Bojsen; Jeg vilde gerne 
vide, om der virkelig er Midler til 
at forhindre Barredannelsen; jeg kan 
ikke tænke mig, hvad det skulde 
være (Ingeniør Zahrtrnann: Kap
tajnen er jo heller ikke Tekniker!) 
Nej, men jeg maatte dog kunne 
komme til at forstaa omtt'ent, hvor
dan det skulde lade sig gøre. 

Ingeniør Zahrtmann: Barredan
nelsen ved Agger tror jeg, vil for
hindre, at der nogensinde kan komme 
noget virkelig gavnligt ud af Ar
bejdet der. Der vil danne sig 
Barrer, der ved en eneste Storm 
kan ødelægge mangfoldige Dages 
Arbejde med Opmuddringen. 

Konsul Bet'thelsen (Ringkøbing): 
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Man taler sig maaske lidt mere 
varm, end man ellers vilde, naar 
man stoler paa en Sag. Jeg mener 
vedblivende, at det maa være Be
styrelsens Pligt at arbejde videre 
paa Havnesagens Løsning, der er 
det vigtigste Spørgsmaal for Fiske
riet. Hvem skulde ellers gøre det? 

Etatsraad Fritsche: Jeg vilde 
gerne sige et Par Ord til de to 
Herrer Konsuler. Jeg var noget 
enig med den og noget enig med 
den. Naar Konsul Berthelsen vil 
have, at vi skulde hævde Betyd
ningen af Vestkysthavne, er jeg enig 
med ham; det kunne vi gøre i al 
Almindelighed, men naar han kræver, 
at Kravet vedblivende skal frem
sættes, er jeg uenig med ham; thi 
det har man gjort i mange, mange 
Aar uden Resultat. Derimod er 
jeg meget mere enig med Konsul 
Fabricius, som sagde, at han havde 
ventet et mere bestemt Resultat, 
og det er det, vi skulde komme til 
i Dag. Hr. Fabricius kan ganske 
vist sige, at han havde ventet et 
mere bestemt Resultat, men han 
maa have overset, at der i Ud
valgets Betænkning staar i Anled
ning af et Møde, som Konsul Ber
thelsen havde foreslaaet sammen
kaldt: "Men heller ikke dette skal 
Udvalget af tidligere anførte Grunde 
'anbefale. Forelæggelsen af Resul
tatet og Drøftelsen af dettes Enkelt
heder formeues udeu Skade at kunne 
udsættes til Generalforsamlingen i 
Foraaret, hvor endelig Bestemmelse 
vil kunne tages OID, hvad der even
tuelt til Sagens Fremme og Spørgs
maalets Løsning vil være at fore
tage. " Jeg mente altsaa, at man i 
Dag maatte kunue samles om noget 
bestemt, meu det har jeg ikke mærket 
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noget til, og ligesaa vist som det 
forberedende Arbejde er gjort, er 
der peget af mig paa, hvor der var 
noget at gøre. Men jeg har kun 
her hørt hver enkelt forsvare sit, 
lllen ikke hørt, at man har samlet 
sig om noget bestemt Punkt, hvor 
man mente, at det kunde være til
raadeligt at anlægge en Havn og 
anlægge den for en ximelig Sum. 
Men selvom vi oversprang det sidste 
Spørgsmaal, maatte man kunne blive 
enig om Stedet, men det have d'Hrr. 
under Forhandlingerne her ikke ydet 
Bidrag til. 

Konsul Berthelsen (Ringkøbing): 
Realitetsspørgsmaalet kan efter min 
Mening ikke drøftes paa en offent
lig Generalforsamling. Netop af den 
Grund mener jeg, at det vilde være 
absolut nødvendigt, at det Udvalg, 
som den samlede Bestyrelse har ned
sat til Drøftelse af Fiskerihavne
spørgsmaalet paa Vestkysten, skulde 
mødes som Underudvalg. Der kunde 
der være Tare om et Kompromis 
og en Afgørelse. Det var min Hen
sigt og Hovedtanke med Hensyn til 
Sammenkomsten i et Underudvalg, 
at man der mulig kunde opnaa Enig
hed om et bestemt Punkt og ind
gaa med det til Regeringen. Det 
kan ikke gøres her ved en offentlig 
Generalforsamling. 

Dirigenten : Jeg turde maaske 
nu betragte Debatten om dette Spørgs
maal for afsluttet. Jeg tør gaa ud 
fra, at Generalforsamlingen, ligesom 
den i Fjord sluttede sig til Op
fordringen, mener det samme som 
Konsul Berthelsen, at der kan for
søges paa, om der kan arbejdes 
videre pai det Grundlag, del' er 
vundet i Dag. 

Fisker K ad Hansen (Kallehave): 

Overfor Etatsraad FritscJies Ud
talelse om, at Fiskerne burde slutte 
sig sa.mmen, og at det var Fiskernes 
egen Skyld, at Forholde,ne ere, som 
de ere, vil jeg bemæl'ke, at det ikke 
nytter, at vi sætte os op irilOd det 
tyske Firma, som dominerer, ilaar 
der ikke er noget andet i Udsigt. 
(Etatsraad Fritsche: Tyskerne YilIe 
have deres AaI!) Ja, men det er 
Sommerfiskeri, og det skal afsættes 
pr. Kvase, naar det skal holde sig 
frisk og sælges til nogenlunde præ
sentable Priser; det kan ikke af
sættes her i Danmak, det skal til 
U diandet. Det kan ikke nytte at 
begynde at sende det over Laild, og 
desuden har dette Firma ogsaa en 
dominerende Magt i Berlin. Altsaa, 
vi Fiskere maa bøje os for FIrmaet; 
thi det kan ikke hjælpe, at vi fange 
noget, naar vi ikke kunne afsætte 
Fangsten. Jeg vil slutte med at 
udtale Haabet om, at den ærede 
Bestyrelse ikke vil undervurdere 
Sagen men tage under Overvejelse, 
om der ikke kunde tænkes en U d
vej for at bøde paa det af mig om
talte Forhold; thi det vilde have 
stor Betydning for Udviklingen af 
vort Fiskeri. 

Fisker P. Villlumsen: Et Spørgs
maal, som Etatsraad Fritsche har 
omtalt, og som er brændende for 
en stor Del af Landets Fiskere, er 
Afsætningsforholdene i København, 
der ere umaadelig gammeldags og 
trænge til at forandl'es. I Udlandet 
finder Salget udelukkende Sted ved 
Avktion, og man har derfundet sig vel 
tilfreds dermed. Det ser ud, som det 
konsumerende Publikum her hjemme 
gerne vil have en ny Ordning indført, 
og det samme gælder de Fiskere, der 
bruge København som Afsætnings-



sted. Naturligvis skulde det være 
frivillig, !lualedes at de der vilde 
blive ved det gamle, skulde have 
Lov til det. .I eg har ikke kunnet 
indse, og jeg har ikke hørt nogen 
kunne indse, hvorfor der ikke kunde 
gøres en Prøve. Der er mange For
hold ved Fiskehandelen i Køben
havn, der trænge til Forandring. 
Der mangler f. Eks.' Kajplads ved 
GI. Strand; der mangler en Fiske
halle, men især trænges der til en 
ny Ordning med Salget, saaledes at 
Fisken kunde sendos ind til en 
Åuktionarius, der var ansvarlig. J eg 
behøver ikke at udvikle for de her 
tilstedeværende Fiskere, hvorfor jeg 
n€top mener, det skulde være saadan. 
De kende det alle sammen, og jeg 
er vis paa at de lokale Foreninger, 
der sende Fisk til København, alle 
som en, vilde sige, hvis der gik Bud 
til dem: Lad os bare faa Auktioner I . \ 

J eg beder nu de tilstedeværende 
Repræsentanter for de lokale Fore
ninger om at tage Spørgsmaalet 
under Overvejelse og hurtigst muligt 
sende Bud ind til "Dansk Fiskeri
forening" som det Talerør, de have, 
og sige, at de ville have det, og 
hvorfor de ville have det. Jeg tror, 
det vilde lægge et saadant Tryk 
paa Modstanden, at den korn under 
neden, og at de, der ville have 
Åuktioner! kom øverst. Det er en 
Sal:? aJ størs.te Betydning for alle, 
ger sende Fisk til København, og 
den kan gennemføres, uden at det 
koster noget som helst. 

Fisker Rasmus Nielsen (Skalø) 
v:Ude og;aa anbefale Fiskeavktio
narne. Det har forbavset mig meget, 
at skønt vi have faaet en Lov om 
Fiskeavktioner, disse dog ikke ere 

komne i Stand endnu. N aar vi send.e 
Varer til København, ere vi prisgivne 
og maa nøjes med et hvilket som helst 
Resultat. Meu hvis det kom til Avk· 
tion, fik vi det højeste, der kan naas. 

Strandkontrollør Lindholm (Gille
leje) kunde slutte sig til Udtalelserne 
om 0nskeligheden af Fiskeriavktion . 
• I eg tror, det vil vise sig. at være et 
Held for alle de Fiskerpladser, der 
sender Fisk til København, og ikke 
mindst for Gilleleje, hvis Repræsen
tant jeg er her. Jeg skal sørge for, 
at Spørgsmaalet bliver taget op, naar 
jeg kommer hjem. 

Grosserer Ch?'. H. Munck: Efter de 
Udtalelser, der ere faldne her om 
Fiskeavktioner og om en Opfordring 
til Bestyrelsen om at tage den Sag 
op, skal jeg rnec1uele, at jeg har 
tilladt mig paa rette Sted at rejse 
Spørgsmaalet uden Samraad med 
Bestyrelsen, fordi jeg vidste, den var 
enig med mig. Den A vtoritet, der 
har med Spørgsmaalet at gøre, ud
talte i et Svar, at han ikke havde 
tænkt sig Muligheden af at Sagen 
kunde gennemføres hensigtsmæssig i 
Hovedstaden; men han skulle være 
villig til at optage Spørgsnutalet til 
en uy Konference. Og naar U dtalel
serne her i Dag ere endnu stærkere, 
end jeg havde Grund til at vente, 
styrker det mig dobbelt i min Opfat
telse af Sagen, og det skal være mig 
dobbelt kært, baade, som jeg tror, 
pau Bestyrelsens Vegne og egne 
Vegne, at søge efter bedste Evne 
ved Konfl'1'ence llled Avtoriteterne 
at frølllme Sagen. N aar der ydes 
den fornødne Støtte fnt Fiskernes 
Side, vil Sagen utvivlsomt kunne gen
nemføres her i København. 

Hermed var Diskussionen om disse 



Puukter afsluttet. Mau gik derefter 
til Punkt m: Udval,qsbetænknin,q om 
Fiske1'ilove1l8 Revision. 

Dirigenten (Højesteretsassessor 
. Mourier): Det er noget unøjagtigt, 
naar der i Dagsordenen staar: Ud
valgsbetænkning om Fiskerilovens Re
vision, da der ikke foreligger nogen 
Betænkning. 

Som d'Hrr. ville erindre, blev der 
paa Generalforsamlingen ifjor .ved
taget følgende Beslutning: "Gene
ralforsamlingen beslutter at henstille 
til Foreningens Bestyrelse at søge 
Oplysninger, om ikke muligt en Re
vision af Fiskeriloven bør forberedes, 
særlig ved at der fremskaffes Ud
talelser i den Henseende fra Landets 
forskellige Egne." I den Anledning 
nedsatte Bestyrelsen et særligt U d
valg, som kom til at bestaa af Dr. 
Petersen, Fisker Villumsen og mig, 
og som udsendte, saaledes som d'Hrr: 
ogsaa ville være bekendte med, et 
Cirkulære til vore Medlemmer af 
Bestyrelsesraadet og til de forskel-

,lige Foreninger, som staa i Forbin
delse med "Dansk Fiskeriforening", 
og andre Fiskeriforeninger, som vi 
vidste eksisterede, og bad dem om 
at udtale sig om, hvorvidt der efter 
deres Erfaringer maatte være Grund 
til at søge en Revision og Forandring 
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i Fiskeriloven, idet vi samtidig hen
ledte Opmærksomheden paa enkelte 
Punkter og Paragrafer, som vi mente, 
kunde komme i Betragtning. Vi 
modtog derefter 32 Besvarelser af 
vore Spørgsmaal, hvilke vi have 
ekstraheret og ladet trykke, som sket 
er i det omdelte Bilag. Det havde 
været vort Haab, at dette Uddrag 
kunde have været trykt og omtalt 
adskillig Tid før Generalforsamlin-_ 
gen, men· paa Grund af Forsinkelse 

fra Trykkeriet, er~ det ikke-lykkedes 
os, og d'Hrr. ville derfor ikke have et 
saadant Billede af, hvad der er ind
kommet tilos, som Udvalget har 
faaet, og som jeg nu skal tillade 
mig at. omtale med et Par Ord. 
Der kom 32 Besvarelser, nemlig for
uden de 31 trykte 1 Udtalelse fra 
Lynæs, som imidlertid er aldeles 
enslydende med, hvad der er frem
kommet fra Hundestad. Det, vi 
skulde faa ud af disse Udtalelser, 
var at faa at vide, om Fiskerne 
ønskede Forandringer og hvilke For
andringer i Loven. Nu er det gan
ske vist, at der fra næsten aJle disse 
Steder er udtalt Ønsker om For
andringer, men disse Ønsker gaa 
til dels imod hinanden. Der er kun 
Enighed paa overmaade faa Punkter, 
og derfor har det havt sin Vanske
lighed for Udvalget at komme frem 
til Bestyrelsen og sige; Det ønsker 
Fiskerne, og det ønsker Fiskerne, og 
det bør ~dtsa:1 Bestyrelsen arbejde 
hen til! Det have vi i Grunden 
ikke kunnet sige med Hensyn til 
nogetsomhelst Punkt. Der er gan
ske vist et Punkt, hvor der er i 
alle de Svar, der ere indkomne, er 
nogenlunde Overensstemmelse, og det 
er med Hensyn til Ønskeligheden af 
at faa afskaffet Aalegaardsretten, 
saaledes som den er omtalt i Lovens 
§ 3. Dels gaar Fordringen ud paa 
en større Indskrænkning og dels paa 
en fuldstændig Afskaffelse; men der 
er heller ikke der Enighed om, hvor
ledes det skal gøres. Nogle ville 
have den ophævet sans phrase, andre 
ville have den afløst, ekspropieret; 
nogle ville have, at Aalegaardsfiske
riet skal være frit for alle Fiskere, 
andre ville have Retten fordelt mel
lem de fattige Fiskere paa forskel-



lig ~:Iaade. Der er et andet Punkt, 
paa hvilket der ogsaa er en temme
lig høj Grad af Enighed. Det er 
med Hensyn til, hvorvidt det er 
rigtig, at der ved Lovens §§ 13, 15 
og 56 kun er sat. Forbud mod at 
at sælge saakaldte Undermaalslisk, 
om der ikke skulde optages Forbud 
mod overhovedet at bringe saadan 
Fisk i Land. Der er fra mang
foldige Steder i Landet udtalt, at 
dette sidste burde forbydes, og at 
det kunde paabydes, at Undermaals
fisk kastes ud, om Dagen straks og 
om N atten i hvert Tilfælde en Time 
efter Solens Opgang. Men saa er 
der paa den anden Side fremkommet 
fra nogle af Landets. største Fiske
pladser i Skagen og Bangbostrand, 
aldeles modsatte Udtalelser. Der 
udtales endogsaa fra Skagen med 
stor Styrke, at et Forbud mod Salg 
af Undermaalsfisk medfører Ødelæg
gelse af F-iskerne: det gør ingen 
Nytte og det indskrænker paa en 
utaalelig Maade Fiskerne i deres 
Næring. Saa vidt det kan ses, er 
egentlig Bangsbostrand enig med 
Skagen i denne Betragtning. Det 
har naturligvis stor Betydning, at 
der fra saadanne Fiskepladse frem
kommer Udtalelser, der gaa ud paa 
netop det modsatte af, hvad der ud
tales fra andre Steder, og det bliver 
tvivlsomt, hvad der herefter skal an
ses for Fiskernes Ønske. 

FraSkagen foreslaas indførtMaske
viddebestemmelser til Beskyttelse for 
de smaa Fisk i Stedet for den Vej, 
Fiskeriloven gaar. Andre Steder 
fra udtales tvertimod, at Maskevidde
bestemmelser vil man paa ingen 
Maade vide af, fonli saadanne ere 
en utaaleligByrde for Fiskerne og 
ingen Nytte ville gøre. 
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Med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Vedtægter i Fjordene er der lige
ledes en Del Forskelligheder i de 
fremkomne Udtalelser. N ogle mene, 
at Udfærdigelsen af slige Vedtægter 
giver en fortræffelig Ordning; fra 
andre Stedel' fremkommer der U d
taleiser lige i modsat Retning. Denne 
Omstændighed har gjort, at Udvalget 

. ikke er kOIIlInen til at afgive nogen 
Betænknin~ i Sagen til Bestyrelsen, 
fordi Udvalget ikke endnu er blev en 
enigt om, hvad der skal uddrages 
af, hvad der foreligger. Der er i 
Udvalget af Fisker Villumsen ud
arbejdet et Forslag til en Revision 
af Fiskeriloven, som er blevet gen
neinlæst af Dr. Petersen og mig, 
men vi have endnu ikke kunnet pleje 
nogle Forhandlinger indbyrdes derom. 
Muligvis vil det være rigtigt at gaa 
den Vej at begrænse lJoven det-mest 
mulige i dens almindelige Bestem
melser, som skulle gælde for hele 
Landet, og søge den suppleret med 
Vedtægtsbestemmelser for de for
skellige Fiskevande, saasom Kattegat, 
Smaavandene om Sjælhwd og Fyn, 
Bornholm, østersøen, Vesterhavet, 
Limfjorden og de andre Fjorde. 
Det vil stenlille med den Vej, man 
er gaaet i Tyskland, hvor Rigsloven 
om Fiskeriet er meget kortfattet, 
men suppleres ved Anordninger, der 
udstedes af Ile forskellige Landdeles 
Styrelser. Der er ved Siden af det 
Anførte i Udtalelserne fremdraget 
et andet Spørgsmaal af allllilldeligere 
Karakter, navnlig fra Snekkersten 
og Boruholm nemlig, hvorledes man 
skal stme sig lige overfor yore N a
boer mod øst. Det er ogsaa frem
kOlllmet i en Udtalelse fra Kattegat
fiskere, idet der fra Gilleleje er frem
sat et bestemt Forslag om, at man 



skulde angaaende Kattegatfiskeriet 
se at faa er Overenskomst med 
Sverri g, saaledes at man var vis 
paa, at Svenskerne behandlede Pi
skeriet ligesom vi. Med Hensyn til 
Øresund er der foreslaaet, at Loven 
slet ikke skulde gælde for 0resund, 
hvor de Danske og Svenske fiske 
paa begge Sider af Sundet uden 
Hensyn til Søterritroriets Grænser, 
og fra Bornholm foreslattes, at Be
stemmelsen i Piskerilovens § lom, 
at Svenskerne maa drive Sildefiskeri 
under Bornholm skal udgaa. Det 
er vanskeligt at komme ind paa 
disse internationale Porhold. H 1'01'

for der hidtil er indl'ømmet svenske 
Undersaatter Ret til at fiske under 
Bornholm, er i sin Tid oplyst af 
Ministeriet at være af Prygt for, at 
Svenskerne skulde gøre Indskrænk
ninger i den de danske Piskere 
hidtil indrømmede }'rihed til at fiske 
under den svenske Kyst; og hvad 
Betydning det nu vilde have at 
imødekolllme Bornholmerne ved at 
udstede et POl'bud mod Svenskernes 
Piskeri under Bornholm er det van
skeligt at sige noget om; det vil 
bero paa den Stemning, der mader 
i Sverig. Det er jo muligt, a,t 
Svenskerne vilde besvare det mod 
at forbyde danske Piskere at komme 
over paa den svenske Side af Sumlet ; 
ikke blot med at forbyde hornholm
ske Piskere at komme til Sverrig. 

Af disse forskellige Grunde er alt
saa IT dvalget ikke kommet videre 
end til en ren foreløbig Behandling. 
Det er imidlertid Udvalgets Haab, 
at vi i Løbet af Sommeren skulle 
kunne kOllune saa vidt, at vi skulle 
kunne gøre Porslag til Bestyrelsen, 
som denne altsaa forhaabentlig i 
Løbet af Vinteren ,il kunne beskæf-

tig e sig med, saa det skulde'-lykkes 
til næste Generalforsamling at frem
sætte positive }'Ol'slag for General
forsamlingen til Afstemning paa 
denne, om man skal indgaa til Re
geringen med et saadant Porslag 
eller ikke. Det er kun disse Be
mærkninger, jeg har at fremsætte 
til Oplysning om, hvad der er fore
taget i Henseende til Generalfor
samlingsbeslutningen forrige Aar. 
Dersom Nogen ønsker at fremkomme 

- med Udtalelser i Anledning af de 
til TIdvalget indkomne Porslag, der 
foreligge i den trykte Ekstrakt, bedes 
de Herrer indsende saadanne snarest 
muligt, og Udvalget skal da i sine 
kommende Porhandlinger tage alt 
muligt Hensyn til dem. 

Etatsraad EckaTdt, 0rumgaard: 
Med Hensyn til Lovens Supplering 
med Vedtægter, har jeg en meget 
bestemt Erfaring, og det er den, at 
alle }'iskere, jeg har staaet i Por
bindelse . med, have ønsket Ved
tægter' baade Piskerne i Vejle Fjord, 
Rands Pjord og Horsens :Fjord. 
Derfor ere efter min Mening Ved~ 
tægter en meget god og nyttig 'I'ing. 
J eg vilde gerne have sagt noget 
mere, men jeg vil nødig trække 
Tiden ud. .Fiskere, som jeg repræ
senterer, have i det Hele været til
fredse lIled Loven, og samtlige Pi
skereere enige om at tage Ved
tægter og faa dem udvidet ikke alene 
til Pjordene men ogsaa til et Stykke 
udenfor Pjordene. Med Hensyn til 
Aalegaardsretten vil jeg gøre op
mærksom paa, at vi have foreslaaet, 
at Aalegaal'dsretten begrænses til 
"forsaavidt de kunne røgtes fra Land 
uden dertil at benytte Baad." Der
med ville Aalegaardsejerne ved Ky-:
sten være nogenlunde sikkrede. 



Fisker Ludvig Hansen (Amager) 
udviklede nærmere sine Anskuelser 
om Aalegaardsretten. 

Dirigenten foreslog Hl'. L. H. at 
indgaa til Bestyrelsen med ('t he
stemt FOlslag. Det val' umuligt paa 
dette Tidspunkt at debattere Aale
gaardsspørgsmaalet. 

Hermed afsluttedes Debatten om 
dette Punkt paa Dagsordenen. 

Den næste Sag paa Dagsordenen 
var: 

Valg af 2 Revisorer. 
Genvalgte bleveGrosser('r l'h.Lund 

og Generalkonsul M. S. Thii>[munn. 
Den følgende Sag paa Dagsorde

nen var: 
Valg af fire Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de efter Tur fratrædende: 
Fiskehandler Ths. Brønnum, Etats
mad Fritsche, Grosserer Cht, .. 1lfttnck, 
og Grosserer rilh. Petersen. 

Dirigenten foreslog at genvælge 
d'HI'l', Brønnum, Mwwk og PetersUi 
og i Stedet for Etatsraad Fritsche, 
der ikke kunde modtage Genvalg, 
Grosserer Adolf Carl. 

Konsul Berthelsen (Ringkøbing): 
Jeg tillader mig at spørge, om Etats
mad Fritsches Beslutning er uigen
kaldelig. 

Etatsraad Fritsche: J o, det er 
den. Jeg takker for Sall1arLojdet 
og for den gode Stemning, der altid 
har hersket mellem mig og de Herrer 
Repræsentanter, selv vi kUllIle have 
været uenige. Ligesau takker jeg 
Bestyrelsen. 

De 4' ovennævnte Herrer valgtes 
uden AfsteIhning. 

Di1:igenten rettede i Forsamlingens 
Navn en Tak til Etatsraad Fritsche 
for den særlig udmærkede Virksom
hed, han havde ydet i Bestyrelsen. 
Det Val' ikke fol' meget sagt, at det 
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var enhver af Bestyrelsesmedlem
merlH'S fulde OverbeYisning, at Be
styrelsen ikke let skulde have kunnet 
træffe en KolIE'ga, der havde kunnet 
bringe Sagen større Otli-r, U dbytto 
og Indsigt, end Etatsraad Fritsclle 
har ydet. 

Fisker P. Yillut{!-sen bragte p:m 
Fiskernes Vegne baade .le nær
værende og fraværende en Tak 
til Etatsraad Fritsclte, der nu. en 
Mand, som de uhyre nødig vilde af 
med. I Bestyrelsen var del' gjort 
alt muligt for at beholde Etats
raaden. Det skulde knibe .u,t faa 
ham erstattet. 

Etatsl'a:Hl Fritsche vilde gentage 
sin Tak· for de faldne Udtalelser, 
ikke mindst de)l sidste. Ligeledes 
vilde hall pn:t ny bringe den sam
ledt' Bestyrelse sin varmeste Tak 
for de 10 Aar, der vare forløbne. 

Udenfor DagsordE'nen blev Ordet 
givet til Fisker Knrl Hansen, KalIo
havE', der vilde bede Bestyrelsen at 
fremme Fiskerilovens Revision sa~ 

hurtig som muligt. Der val' mange 
mindre heldige Punkter i den, som 
f. Eks. Forbudet Inod Vodfiskeri i 
de 3 Maaneder Marts, April, Maj. 
Der var ansøgt Ministeriet Q1ll Dis
pensation, uden at det var lykkedes 
at faa den for mere eud det halve 
af Maj Maaned. (Fortsættes.) 

Hfljrll og dens Følgesvende. 

I sine meget interessante "Opteg
nelser fra Ohallenger Ekspeditionen" 
giver den i 18\:11 afdøde engelske 
Naturforsker, Prof. lYloseley følgende 
Meddelelse om Hajfiskene. Da vi 
nærmede os St. Thomas fangedes to 



Hajer ved Krog og Line. Nogle 
Sugefiske val,'e som sædvanlig fæstede 
til Hajerne. Undertiden slippe de 
Hajen, idet denne hales indenbords, 
til andre Tider hænge de ved og 
fanges med den. 1 dette Tilfælde 
blev fire af seks Sugefisk e vedhæn
gende; de kunde ses hyppigt flytte 
sig, mens Hajerne hængende ved 
Krogen i Vandet strede imod. 

Som bl'kendtsuger SugE'fisken sig 
fast ved en oml Sugeplade, der 
ved en Længdevæg og talrige 'rvær
vægge el' delt i Smaarum. Denne 
Sugeplade findes oven pall, Fiskens 
Hoved, og Dyret vender saaledes 
altid Rygfladen mod Hajens Skind, 
hvortil den fæster sig. Derfor er 
Rygflad!m, der mindre er udsat for 
Daglyset, lysfarvet, mens Bugen, der 
altid vender udad og er mest udsat, 
el' mørkt chokoltLdefarvet, altsaa lige 
det modsatte af, hvad der ellers al
mindelig finder Sted hos Fiskene og 
ogsaa i Reglen berettes om Suge
fiskene (f. Eks. hos Brehm). Derfor 
bljver disse Dyr mindre kendelige 
paa Hajens brune Skind; var Bugen 
hvidlig, vilde de kIlnne ses i lang 
Afstand imod den mørke Baggrund. 
Har man Fisken levende, er det ikke 
straks iøjnefaldende, at Sugefladen 
er paa Bagsiden af Hovedet, saa 
meget mindre som Ryggen er flad 
og Bugen hvælvet, rund. Naar Fisken 
opbevares i Spiritus, svinder denne 
Særegenhed, og hele Fisken bliver 
mørk farvet. Paar Fisken sin Suge
flade godt fæstet til en Bordplade, 
bliver det umuligt at fjærnedens fod
lange Krop selv ved et kraftigt Ryk. 

I Troperne træffes ingen Hajer over 
100 engelske Mil fra Land; men inden 
for denne Afstand var Fangsten af 
Hajer en stadig Sport ombord, saa-

snart SkibE't lagde bi for at drage 
Bundskraberne. 

Oftest rare Hajerne ledsagede af en 
eller flere Lodsfiske, og Fort'. iagttog 
ofte med .Forundring den ejendomme
lige Forening af disse tre vidt for
skellige Fisk, hvorledes de ligesom en 
sammenhørende Organisme stadig om
kredsede Skibet. Ofte tager LodsfiskPn 
fejl og antager et Skib for en stor Haj, 
og den ses i flere Dage at svØmme 
foran Bongen, SOll1 den antager for 
Hajens SnudE'. N aar den saa i flere 
Dage ikke ser sin store Følgesvend 
sluge noget Bytte, hrorafnogle Smuler 
kunde falde af til den, fjærner den 
sig fra denne tossede Haj. Naar 
Sugefisk ene ere komne bort fra deres 
Haj, begaa de samme Fejlt;\gelsu og 
kunne i mange Dage være hæftede 
til et Skib. En saadan Fejltagelse 
er ikke saa urimelig; thi vel var de 
fleste Hajer, der fangedes paa Rejsen, 
kun fra 5 til 7 Fod lange, den største, 
der toges i N æt ved St. J ago, en af 
det grønne Forbjærgs Øer, var 14 
Fod lang, men carcharodon ved Av
stralien bliver langt større; der findes 
i British Museum Kæber af et Eks
emplar af denne Art, som havde en 
Længde af over 2 Meter. Ved Ohal
lenger's Dybvands Skrabninger i det 
Stille Hav optoges talrige Hajtænder, 
der efter Størrelsen at dømme maa 
have tilhørt en uhyre stor Art. _ D~ 
store Brugde, der kan blive over 40 
Fod lang, har derimod meget smaa 
Tænder og er et uskadeligt Dyr. 

N aar en Haj er fanget vil enhver 
Naturforsker med Bpgærlighed under
søge Mavens Indhold; thi der kan 
ikke sjældent i samme findes sjældne 
Blæksprutter og andre Havdyr, som 
ikke let ville kunne erhverves paa 
anden Maade. Fol' Resten' fandtes 



alt muligt i disse Dyrs Maver, Okse
ben, der vare kastpde overbord, indtil 
2 Punds Blylodder fra Fangeliner 
med Krog og tilhørende Ende, Patent 
Logapparater og meget andet. 

Efter "Naturen". 

"Frossen Fisk." 

Da frossen Fisk' hidtil har været 
en ganske ukendt V are her i Landet 
(Tyskland), forekommer det mig 
skriver den svensk norske Konsul i 
Ham burg i sin Indberetning til Re
geringen for 1892*), at man i Be
tragtning af de store Vanskeligheder, 
del' er forbundet med at faa nye 
Varesorter og specielt nye Pøde
midler indførte, har Grund til at 
være fornøjet med det gjorte For
søg, selvom det endnu ikke har 
medført nogen Vinding. Disse For
~øg ~yne~ mig at give et Fingerpeg, 
l hvIlken Retning vor Fiskeribedrift 
bør udvikles. Kun gennem Eksport 
af fersk Fisk vil denne Bpdl'ift kunne 
faa den Udvikling, som den paa 
Grund af vort st9re Havomraade el' 

modtagelig for; baseret paa Tilvirk
ning og Eksport af saltet og tørret 
Fisk vil den ikke kunne naa nogen 
synderlig større Udvikling, end den 
nu har. 
. Forbruget af fersk Fisk i Europa 

tiltager stadig. }'or Storbritannien 
og Irlands Vedkommende opgaar 
V ærdien af den Fisk, som fortæres 
i fersk 'rilstand, til flere Millioner 
Pund Sterling. Den Lethed, hvor
med den svenske ferske Sild om 

*) Norsk Fiskeritidende lste og 2det 
K val'tal 1893. 
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Vinteren har fundet Indgang paa 
det tyske Marked, vil vise Tysklands 
voksen Behov for fersk Fisk, naar 
den kan leveres i en frisk Tilstand. 

Naar fersk Fisk dog endnu ikke 
pari. langt nær har kunnet indtaj!.o 
den Plads som Næringsmi{lrlel, som 
den synes berettiget til, saa, ligger 
Grunden deri, at man ikke har for
staaet paa en let og billig l\faade 
at transportere den i holdbar Til
stand paa stølTe Afsta nde. Netop 
paa dette Punkt ligger Betydningen· 
af "Nol'dkap"s Forsøg, idet disse 
have vist os, at det el' muligt at 
levere en god og sund V are, M aa
neder efter at den er fanget. Her
igennem vil det kunne lykkes at 
holde et Marked langt borte fra 
Fangststu(]et regelmæssig forsynet 
mpd fersk Fisk til enhver Tid; denne 
vil da blive et langt almindeligere 
}'ødemiddel, end den nu er, da Fisken 
el' periodisk og afhænger af saa
mange mere eller mindre tilfældige 
Omstændigheder, og da Transporten 
og Opuevarelsen af fersk Fisk frem
byder saa mange Vanskeligbeder. 

Det er meget muligt, at den frosne 
ferske Fisk ikke vil være saa vel
smagende som nylig fangen Fisk. 
1\1 en man maa erindre, at det her 
ikke gælder om at levere den fineste 
Vare i sin Art, men om at levere 
Masser af en sund og god Vare 
bestemt til at afgive en billig Næ
ring fur de brede Befolkningslag. 
Dette er netop Tilfældet med den 
fr] ske svenske Sild, der gaar til 
Fabrikdistrikterne, fornemmeligSach
sen, hvor den i store Kvt\,uta for: 
bruges af Arbejderklassen. 

De .gjorte Forsøg er kun en Be
gyndelse, der viser Muligheden af 
en Ma&seleverancc af fersk Fisk i 



hvis Sagen skal have nogen Frem
tid for sig, maj, der oprettes Fryse
depoter paa den norske Kyst i N ær
heden af Fangststedernu, saaledes 
at Transportskibene hverken behø\'e 
at vente pau, Fangsten eller paa 
Afsætningen. Det følger af sig selv, 
at en Varp, der som denne maa 
være billig, vanskelig taule!' de 
store Omkostninger, der ere for
bundne med Transportskibenes læn
gere Hsnliggen paa Losse- og Lade
sted. 

Vistnok vil altid Udlandet blive 
vort største Marked for frossen fersk 
Fisk; men dette hindrer ikke, at 
man ogsaa hjemme hos os selv lUu,atte 
kunne finde Afsætning for den, og 
at vor egen Befolkning bm'de kunne 
nyde godt af dette sunde og billige 
~ødemiddel. Intet vilde være rim~
ligpre, end at vi i vort eget Land 
begyndte at benytte den frosne Fisk 
som et almindeligt Fødemiddel, og 
at der f. Eks. oprettedes et Fryse
depot i Kristiania, hvor den ferske 
Fisk er altfor dyr for de arbejdende 
Samfundslag. Et saadant Fryse
depot vilde, om det virkede med 
Held, kunne tjene til et Eksempel 
for det øvrige Europa, og give Stødet 
til Oprettelsen af lignende paa andre 
Steder, 

Det maa tilslut fremhæves, at 
ligesom lang Tid optoges af Forsøg, 
før Australerne, der nu sender saa 
store Kvanta frossent Kød til Eng
land, lærte at kende de nærmere 
Omstændigheder ved Frysningen af 
de forskellige Kødsorter, saaledes 
maatt.e der formentlig ogsaa for os 
anstilles en Række Forsøg, før vi 
lære at fryse forskellige Fiskesorter 
undel'. Hensyntagen til hver enkelts 
Beskaffenhed, og før vi forstaa at 
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indrette yore Fl'yseapparater saa 
praktiske og saa billige som muligt. 

Om. det salllme Spørgsmaal skriver 
df'n svenske Fiskehandelsagent i 
Berlin, Alex. K1'ilger i Svensk Fiskeri
Tidsskrift: 

Il' ••• Hvad Kvaliteten (af den 
med "Nordkap"s anden Rejse ned
sendte Fisk) unguar, da var den ud
mærket, hvilket jeg ogsaa har set 
bekræftet af ansete Professorer, Prof. 
Pettenkofer og Prof. Ziemsen i Jlvliin
ehen o. m. u., Sygehusdirektioner, 
Læger m. fl., som ved tilsendte PrØ
ver have faaet Lejlighed til at ytre 
sig her 'over. Ogsaa bekræftes det 
gode Omdømme ved gentagne Eltpr
bestillinger; saaledes har Kgl. Charite 
(Berlins fornemste Hospital) hver Uge 
regelmæssig modtaget større Sen
dinger fra Hamburg, og Direktionen 
ytrer sig saaledes om Fisken: 'Den 
flere Gange anvendte frosne norske 
Kuller har saavel hos Læger,Opsyns
mænd, Tjenestepersonale som og hos 
Patienterne vundet det største Bifald; 
Fisken havde et meget appetitligt 
U dseende, var særdeles velsmagende 
og turde som et sundt Næringsmiddel 
udmærket egne sig for Sygehuse og 
lignende Institutioner, ligesom det 
maa kunne faa Betydning som et 
Folkenæringsmiddel.'" 

Hvad Lastningsforhold angaa, da 
oplyses derom: Straks efter Fangsten 
bliver Fisken vel udtaget og renset, 
hvilket under ingen Omstændigheder 
mau forsømmes; derefter ophænges 
den ved Halen med Hovedet nedad 
i Damperens Fryserum og underkastes 
en Kuldegrad af 50 o C.4-5000 
Fisk fryses i Alm. paa en Gang, dog 
skal indtil 20000 Fisk under ~unstige 



Otilstælldi'gh'eder kunne fryses sam
tidig. Efter at Fisken el' gennem
frossen, stuves den i ~asterummet, 
hvor' 'i'(·mperatuten holdes paa cå:. 
6 o under Frysepunktet. Lasten kom
pletteredes ved "Nordkap" s anden 
Rejse i 5 Uger, men antagelig vil 
der kun behøves 14 Dage under gun
stige Forhold. Prisen var i Hanlburg 
It Pf. pr. Pd. (1/2 Kg~) 

Mindre Meddelelser. 
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PrakUsk Maade at bedømme Af
. stande paa Søen. (Fishing Gazette). 
~Ltn multiplicerer øjets Højde over 
Vandfladen llled 2, og Kvadratl'oden*) 
af Produktet giver Horizontens Af
stand i Kvartmil. Er saaledes øjets 
Højde 8 Fod, ligger Horizollten 4 
Kvartmile (Kvadratroden af 2 Gange 
8) borte. Afstanden af en fjernere 
Genstand bedømmes paa samme 
Maade ved at gætte sig til, hvor

. meget af denne, der el' under Hori-
zonten, derpaa Illultiplisere dette 
1'al med 2 og uddrage Kvadratroden 
ar' Produktet. Ser man saaledes 
Toppen af et Baadsejl, og antager 
Afstanden fra. den nederste synlige 
Del af' dette til Vandfladen paa det 
Sted, Baaden befinder sig, at være 

"') De~ Tal, som multipliceret med· Sig selv 
giver d1lt Tal, hvoraf K v'adratroden 
skal uddrages. KvadTatroden af 4 er 
saaledes 2, af 9 er den 3, af 10 er 
den 3.16. Naar en Mand staar paa 
lVfidttoften i en Baad, vil hans øje 
være omtrent 6112 Fod' over Vand
flalden: Genstande paa Havet skal han 
saaledeg kunne se i sin Helhed inden 

V2· X 6.5 eller 3.6 Kvartmile, forsaa
vidt hans Synsevne er tilstrækkelig 
st~rk dertil. \ 

IS. Fod, el' 13aadens Afstand fra 
Beskuerens Horizont: Kvadratroden 
af 2 X 18 eller 6 Kvartmile. Er 
saa dennes øjes Højde over Vand
fladen, som antaget i første Eksempel 
8 Fod, hliver Afstanden fra Baaden 
4 + 6 eller 10 Kvartmile. 

Efterretning fra Islandsfarerne. 
Til de Frederikshavnske Rederier er 
del' i IJøbet af UgEm indløbet Efter
retning fra de 4 af de under Island 
fiskende Kuttere j den 5te, "Prins 
Valdeular", afgik saa blmge bagefter 
de andre, at man endnu ikke kan 
have Efterretning fra den. "Ternen" 
og "Maagen" ankom henholdsvis den 
25. April og 4. Maj efter ca. 14 Dages 
Sejlads, de havde megen Modvind, 
derfor varede Rejsen lidt længere end 
sædvanlig; de have paabegyndt Fi
skeriet i Adehig paa den nordvest
lige Side af Island, men meldte ikke 
noget om hvorledes Fiskeriet tegnede. 
"Prinsesse Marie" og "Nordvest" an
kom samtidig med "Maagen" og'have 
valgt 0nundarfjorden som deres første 
Virkefeldt j de meldte om godt Fi
skeri straks de første Dage, bare 
nu Heldet maa vedblive at følge dem. 
"Prinsesse Marie" havde herfra med
bragt ca. 100 levende Ran- og Hun
Hummer som det var Meningen at 
udsætte naar Kutteren kom til et 
for disse Dyr passen'de Opholdssfed, 
det er "Yendsyssel Fiskeeksportfor
l'etnirig", som har taget Initlativet 
til dette Forsøg, som-, hvis det lykkes, 
iiI blive efterfulgt af" andre i større 
Maalestok. 

Fiskeri beretnirrger 

Frede'riksh·åvn, den 29. Maj 1893. 
De første Dage i Ugen havde vi 



222 

temmelig stærk vestlig Kuliug, der 
hindrede Fiskeriet paa Vestkysten 
meget og nødsagede Kutterne til 
enten at søge Havnen eller lægge sig 
i Læ paa den østlige Side af Skagen; 
senere bedredes Forholdene, men des
værre blev Udbyttet kun lidet. Paa 
de sædvanlige Fangstpladser viste 
del' sig at være kun ringe Mængder 
af Fisk, saaledes at Kutterne selv 
ved ihærdig Fiskeri igennem flere 
Dage kun opnaaede en Fangst af 
ca. 30 Snese Rødspætter. Fiskerne 
mene, at de vedholdende vestlige 
Vinde have drevet Fisken fra Land 
langt ud til Søs og vente ikke Bedring 
af Forholdene, førend vi faa østlige 
Vinde med roligt Vejr. Endnu er 
der ikke saa lidt Fisk i Behold fra 
de foregaaende Ugers rigelige Fiskeri, 
men udebliver Tilførslen i ret lang 
Tid, ville vi snart faa Dyrtid paa 
den snart uundværlige frederikshavn
ske Rødspætte. Nogle mindre Kuttere 
have paa Kobbergrunden ved Læsø 
drevet Garnfiske og haft et ret godt 
Udbytte af Krøyfi.sk, Priserne herpaa 
. have været for Tunger 50 Øre pr. 
Pd., Pigval', støre, endog dalet ned 
til 30 Øre pr. Pd., mindre som sæd
vanlig 15 Øre pr. Pd., Sletvar 10-
12 Øre pr. Pd. 3 Kuttere have samme 
Sted drevet Fiskeri med Vod uden 
noget særlig godt Resultat; Fangsten 
blev overlosset i en Kutter, der af-· 
sejlede direkte til København. Paa 
Trillegrunden N ord for Læsø have 
ogsaa enkelte Kuttere drevet Fiskeri. 
Udbyttet af Krøyfisk har været ube
tydeligt, af Rødspætter er der derfra 
indbragt ca. 200 Snese, Fisk vejende 
ca. 12 Pd., betalte med fra 90 Øre 
~1 Kr. pr. Snes. Sidst i Ugen har 
der pludselig vist sig Makrel ved 
Skagen, og Fiskeriet har givet et ret, 

godt Udbytte; paa en Dag blev der 
saaledes tilført ca. 2000 Pd. Makrel 
her, Kvaliteten er noget bedre, end 
man plejer at have den i Farvandet 
omkring Skagen, den kan næsten 
sammenstilles med norsk Vare; der 
er betalt paa Stranden Ca. 3 Kr. pr. 
Snes. Fra Kristianssand er der kun 
tilført ringe Mængder' af norsk Ma
krel, og Prisen er v,edblivende meget 
høj, godt 5 Kr. pr. Snes; derimod er 
der tilført rigelig af levende Hummer, 
ca. 7000 Sth.; Prisen er fra 70-
80 Øre pr. Pd.; desuden ankom en 
Kvase fra Sverige i Dag ligeledes 
med levende Hummer. Kl. 

København, den 29. Maj 1893. 
Vort Fisketorv med dets meget be
grænsede Plads er i denne Tid yder
ligere indskrænket nied Arbejder, 
til Anlæg af noget mere Liggeplads 
for Baade, i Lighed med de alt 
eksisterende Anlægspladser, som 
giver en bekvom Adgang til Torvet. 
Det er i Henhold til et Andragende 
fra Sildefiskere N ord paa, at dette 
Arbejde bliver foretaget da disse 
med deres Baade i Efteraarsmaa
nederne fylder det meste af Kanalen, 
den ene Række udenpaa den anden 
uden at det er dem muligt at kunne 
faa Forbindelse med Land, undtagen 
over de foran liggende Baade. 

Der vil paa denne Maade vindes 
noget mere Anlægsplads for Baade 
og Hyttefade, - men for Trafiken, 
som den er i Efteraarsmaanederne 
under Sildefisket og Aalefisket, vil 
denne Bekostning næppe faa større 
Betydning. 

Byen med dens stadige Udvikling 
og dens snart 350,000 Indbyggere 
kræver betydelig mere Plads til dens 
Fisketorv, end det der tilfredsstil
lede for 30 a 40 Aar siden.· 
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Fisketmørslen har i de sidste 2 
Maaneder ,været tilfredsstillende, og' 
hertil har Bundgarnene leveret de 
største Bidrag, idet der har været 
rigelig med Sild, endogsaa endnu 
kommeF der Sild, ,ret god Tilførsel 
af Hornfisk og nu i Slutningen af 
Maj er "der kommet en Del Makrel 
til '1'orvs, Størsteparten er tilført fra 
Jylland, og sælges som jydsk Makrel, 
men om den er fisket ved jydske 
Kyster er lllere tvivlsomt. ]'rn, Gøte
borg har der ogsaa været tilført 
Makrel nogle Gange. 

Priserne har ved den jævnt gode 
'l'ilførsel været moderate for disse 
Sorter, hvorimod det for Rejer og 
prima 4-al har været ret høje. 
Makrel er i de sidste Dage betalt 
med '3 Kr. il 3,50 SlIosen. Rejer 
er ved sta,dig kn<lp '1'ilførsel pris
holdende, og betah's Jlled 1 .Kl'. 25, 
l Kl'. 50 og l Kr. 75 Øre pr. Pot, 
men de har \'æret oppe i 2 Kr. 50, 
en enkelt Dag er forlangt 3 Kr. 
pr. Pot. Aa,l betales efhn' Størrelse 
og Kvalitet med 40 a 50 Øre pr. Pd. 
fol' jævne Varer, prima 60 a 65 Øre 
pr. Pd. Vore hjemmehørende Vod
fiskero begynde nu at faa lidt .Fi
skeri, lllen Krogfiskeriet efter Aal 
er endnu ikke begyndt. 

Fra Limfjordens vestlige Del er an
kommet Københavnerfiskernes Som-

mergæster med deres Aalevod for 
at bruge samme inden Vedtægterne 
træde i Kraft for Kalvebodstrands 
Vedkommende; - her ventes i Som
mer o,'er en Snes jyske Vodbaade, 
som med vore hjemmehørende vil 
udgøre ca. 30. Naa,r disse hver 
Nat faar bearbejdet vort Kystfiskeri, 
som i Forvejen pr simpelt nok, saa 
vil Blan kunne forstaa h,"ad der vil 
kunne blive tilbage, naar en Fredning 
ikke bliver gennemført. 

Ved Vedtægter ha,r man rundt 
omkring ti'a Provinserne søgt, at 
værne sig saa godt som muligt lUod 
fremmede. Vodfiskere, og forhaabent
lig vil Vedtægter for Fiskeriet i 
Kalvebodstrand træde i Kraft med 
det kommende Aar. 

Københavner Fiskernes Udrustning 
til Forsøg med Reje- og Rødspætte
fiskeri i St. Belt m. m. afgik med 
3 Baade og Kvase for ca. 14 Dage 
siden, hver Baad medfører 10 a 12 

"E,ejeruser foruden Aalekroge, K va
sen Rødspættevod og Garn. Paa 
Turen e~ forsøgt Rejesæt ved Sjæl
landskysten i Agersøsund, ved Lo
hals, men da der ikke her viste sig 
noget, søgte Baaderie længere ned 
mellem Fyen og Langeland, hvor 
der har begyndte at vise sig noget 
Fiskeri. F. 

Bekendtgørelser. 

AnrlOJ1Cer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

I Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

For staaendc Avertissementer 
indrømmes bet)'delig Rabat. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t'lsk og Hnnuue.r. 
. Ludwig Griin, 

78, Iie.~r Wall, Bambul"l, 
modtager Sendinger til Forlmn<11 iug 
.Prompte Afregning. Dansk Kono
Ipoud .. noo. Prim .. Refcrenc~r. 

fiskekroge-Fabriken 
- SølvUltldaille I Aa.1 berg 1888 Ol 

i K.h.II ..... 1888 
",,"daler sit Cd salg af alle SOTtOT 
Fj)jkekrogo, saH vel i ,Staal, )Tæl'll 
~ 'J m Messing, samt· Pilke i l'in ug 
lU)'. Forsendes mo,l Efterkr .. v. 

Conrad Christensen. ' 
St. Oltr"ndstræde 41. 

København K. 



224 

Kø bellha vns :M:eka,niske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Meka:n..isk Fa brik 
. a f N æt, Hættede J.lner og Tavse.' m. m. 

Efter Anskll.flelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat eud de tidligere Dampvæve, ere vi j Stand til at tilbyde det bedstt> 
Fabrikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bøtlninger i N;"\3ttene. Fortrntligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grøniletiave, Helsingel', Stengade 15, 

(enMte Neet:fabl'!!k i DanDl&rk Mnn drive. ved. Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fea I-Iager 1m vort med de. nyestC\ 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. Bomuldsgan/, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

:t; "". Alt F· k t· ~ ~!o:r,1 l i·[ ona IS ea Uc Ion. ~ i- ~ 
~ ~~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 ::j i ... - ~ i!l '"i 
<1 f !Xl Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !'I' m ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værk-er og Tid@:
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
~fl1i.:e i~.onih~ggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. P08selt. - Trykt hos Ji'rantz Chrisffreu. København. 
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:Medl.e:a::L.Øb:Lad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Heuvendelse til 

FnntzCIIl'i81treu, Tordenskjøldigade 27, K.betibavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr: Petitlinie af l/S Sides Brede; for stlloaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalfor-
samling. - Bredflaben. Fiskeriberetninger. - Be-
k,,,,,l:igørelser. 

"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 lO, 1. S. 

ModelsamHngen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

. Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
. tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag d. 15. April 1893. 
(Sluttet.) 

Bemærkninger 
om 

Islanddskeriet i Aarene 1890-92 
særligt om Kutterne "Maagen" og 
"Ternen"s Deltagelse deri af Fiske· 
handler Th. Brønnum, Frederikshavn: 

I Aaret 1888 sejlede jeg om Efter
aaret med mit Fartøj "Hirtsholmen" 
i Fart mellem V estnorge og Christi
ania med levende Torsk. Paa flere 
af de Pladser jeg anløb paa Kysten, 
saa jeg de Kuttere, som Nord
mændene bruge til Torskenskeri under, 

Island, og da jeg stedse har interes
seret mig stærkt for Islandsfiskeriet, 
benyttede jeg Lejligheden til, hvor 
jeg kunde, at indhente Oplysninger 
om disse Kutteres Fangst. Ved de 
Samtaler jeg i denne Anledning havde 
med Folkene fra disse Skibe, blev 
atter den Oplysning, som jeg før af 
mange danske Islandsfarere havde 
faaet, at der i de islandske Fjorde 
skulde være Rødspætter til Stede i 
store Mængder bekræftet. 

J eg besluttede da at gøre hvad 
der stod i min Magt, for ved et 
Forsøg at faa konstateret om det 
kunde være lønnende for Danske at 
drive Fiskeri efter Rødspætter under 
Island. 

Som bekendt foregaar Rødspætte
fiskeri med større Fartøjer jo hoved
sagelig med Vod, og da Danske 
fremfor fremmede Nationer have Ret 
til med dette Redskab at fiske paa 
Fjordene samt pau nær ved Land 
liggende Fiskepladser, saa antog jeg, 
endskønt Bundforholdene til Dels 
vare mig ubekendte, at ·der under 
Island maatte være et stort Felt 
at arive et saadant Fiskeri paa for 
vore Fiskere. Et saadant Forsøg 
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er jo imidlertid kostbart at sætte i 
. S~ene. og min Beslntning blev der
for først udført i Aaret 1890, da 
jeg efter først at være gaaet i Kom
pagni med Hl'. Grosserer Carl Bang 
og et andet Firma om Foretagendet, 
rejste til HuH og købte Kutteren 
"CanceHor" drægtig ca. 80 Tons. 

Kutteren, der var af den alminde
lige engelske Konstruktion og en 
fortrjnlig Sejler kostede der 325 Lstr., 
som dog med Udgifterne for at faa 
den til Frederikshavn løb op til 
6000 Kr. 

Endskønt Kutteren ikke var mere 
end 9 Aar gammel, og endogsaa for 
øvede øjne havde Udseende af at 
være et godt Skib, kom der dog, 
da man skulde sætte Dam i den, 
mangen Brøst til Syne, og Repara
tionen kom ved Udbedringen af 4isse 
langt til at overstige det, der var' 
beregnet dertil. 

Saadanne Skader som disse skyldes 
hovedsagelig Dampe, der udvikle sig 
af den Is Fartøjerne have om Bord, 
naar de ere paa Fiskeri, og ere næ
sten ikke til at se, før man kommer 
til at røre ved den indvendige Ind
retning. J eg vil derfot tilra!Lde en
hver, som agter at købe ældre engel
ske Fiskefartøjer, nøje at iagttage 
hvormeget disse have lidt af denne 
Skade. 

Det af mig købte Fartøj blev 
efter endt Reparation forsynet med 
Fiskeredskabor af flere forskellige 
Slags, f.Eks.til Rødspættefiskeri, 
Torskefiskeri og Makl'elfiskeri, med 
den Tanke at skulde det ene Fi
skeri glippe, da kunde der slaas ind 
paa det andet eller tredie. 

Fartøjet, som fik Navnet "Maagen" 
kostede i fuldt udrustet Tilstand ca. 
16,000 Kr. 

Fiskeriet i 1891. 
Først i Maj 1891 afgik "Maagen" 

efter først at være bleven forsynet 
med Salt og Tønder, med en Be
sætning af 7 Mand til Island paa 
Rødspættefiskeri. Da' Aaret var saa 
langt fremskedet tog man Land, bvor 
dette var nærmest, og efter 10 Dages 
Rejse ankom "Maagen" til Nord
fjord paa Island. Efterhaanden af
søgtes nu flere Fjorde og Bugter, 
saasom Nordfjord, Rød ef jord , Eske
fjord, Volavig, Lomunderfjora og 
Hirads-Flion-Bugt. Fiskeriet var dog 
paa disse Pladser meget tarveligt, 
da Fisken ikke alene var knap, men 
ogsaa af ringe Kvalitet, og enkelte 
Steder umuliggjorde s Fiskeriet al
deles, da Bunden bestod af Koral 
og Sten, som ødelagde Redskaberne; 
først efter at være kommen opi 
Nifsfjord CV apnafjord) viste der sig 
at være Rødspætter til Stede i større 
Mængde, og da Fisken her gennem
snitlig var stor og af udmærket 
Kvalitet, saa fiskedes der her i Løbet 
af 14 Fiskedage ca. 36,000 Pd. Rød
spætter å ca. 30 Pd. Sne~en, eller 
138 Tønder. Konserveringen, (Rens
ning, Skylning og Saltning) tager 
omtren~ en Dag for hver 2500 Pd., 
og da denne jo maa foretages straks 
efter Fangsten, saa brugtes den ene 
Dag til Fiskeri og den anden til 
Konservering. Efter ca. en Maaneds 
Ophold under Island, i hvilken Tid 
Vejret med Undtagelse af nogle faa. 
Dage havde været usædvanlig godt, 
forlod "Maagen" den 6. Juli Island 
og ankom efter 14 Dages Rejse til 
y muiden (Holland), hvor Lasten ved 
Avktion blev solgt og udbragte i835 
Gylden 95 Ct., eller ca. 2,750 Kr' 

Endskønt Prisen paa Rødspætter 
paa de hollandske Markeder paa 
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denne Tid af Aaret, som en Følge 
af det store Sildefiskeri, er bet yde- . 
lig laven; end f; Eks. i April, 
Maj og Juni Maaneder, saa kan 
man da ikke sige andet end, at U d
byttet af dette første Forsøg,naar 
Hensyn tages til den Tid, der blev 
brugt dertil, var meget lovende. 

Da man nu var kommen saa langt 
frem pall. Aaret, sall. der var Udsigt 
til at Rødspætterne vilde være trukket 
ud fra Fjordene iuden man atter 
kunde komme til Island, blev "Maa
gen" sendt pall. Makrelfiskeri j Nord
søen. 

Dette Fiskeri var Aaret før drevet 
med Held af min Kvase*), men pall. 
Grund af meget urolige Vejrforhold 
blev "Ml;tagen"s Fiskeri i Løbet af 
11/ 2 Maaned kun 48 Tønder Makrel, 
som udbragte et Bruttobeløb af ca. 
1,100 Kr. "lfaagen" kom til Frede
rikshavn den 25. September, og var 
Fiskeriet i 1891 altsaa dermed 
sluttet. 

Efter at "Maagen" altsaa ved sit 
Forsøg havde konstateret, at der i 
de islandske Fjorde var Rødspætter 
til Stede i stort Antal, og efter at 
Resultatet af Turen var bleven al
mindelig bekendt, vaagnedelnteressen 
for et saadant Fiskeri mere og mere. 
Vendsyssels Fiskeeksportforretning 
udrustede' saaledes den nybyggede 
Kutter "Prindsesse Marie" og Kutte
ren "Nordvest", som bleve købte fra 
England, ligesom ogsaa Hr. Køb
mand P. Schou lod bygge en stor 
Kutter "Prinds Valdemar" til dette 
Fiskeri. Jeg selv indkøbte fra AI-

*) Kvasen "Hirtsholmen" var det første 
danske Fartøj, der forsØgte Makrel
fiskeri i Nordsøen, og det har været 
mig en Fornøjelse at se, at flere danske 
Fartøjer ha.ve deltaget deri. 

tona et saa godt som nyt Skib, der 
her kostede 5000 Kr. Forsynet med 
Fiskeredskaber o. s. v. kom dette 
Skib, der blev kaldt "Ternen" dog 
til at koste imellem 11 og 12,000 Kr. 
laIt var der altsaa 5 store Kuttere, 
der i Foraaret 1892 skulde sendes 
til Island for at prøve Lykken. 

Fiskeriet i 1892. 
Fartøjerne, som afgik herfra l 

April Maaned, ank.om alle efter ca. 
en halv <l\Iaaneds Rejse til forskel
lige Pladser paa Vest- ogN ord vest
kysten af Island. "Ternen" og "Maa
gen" opsøgte Adelvig, hvor der straks 
viste sig at være godt Rødspætte
fiskeri. De øvrige tre Kuttere for
søgte Fiskeri i Faksebugt, Dyrefjord 
og flere andre Steder, men da Fi
sken paa disse Pladser ikke <syntes 
at være trukken ind paa Grundene, 
sall. opsøgt'e de tilsidst ogsaa Adel
vig, hvor Fiskeriet gennemgaaende 
ml' godt indtil Midten åf Juli. 

Da Resultaterne af de øvrige 
Kutteres Fangst til Dels er mig 
ubekendt, skal jeg herved kun med
dele mere detailleret Resultat for 
mine tvende Kutteres Vedkommende. 

Som før bemærket begyndte" Ter
nen" og "l\Iaagen" Fiskeri i Adelvig, 
og endskønt dette tidt og ofte blev 
afbrudt af daarligt Vejr og Is
hindringer (Vinteren skal efter Is
lændernes Sigende ikke have været 
saa streng siden 1869), sall. fiskedes 
der dog i Løbet af ca. en Maaned 
af begge Fartøjerne 318 Tdr. Rød
spætter, som "Ternen" efter en halv 
Matllleds Rejse bragte til Holland,· 
hvor de solgtes til en Pris af 24 Kr. 
pr. Td., eller ialt ca. 8,200 Kr. 
" Ternen" søgte efter endt Losning 
hurtigst muligt at komme tilbage til 
Island, men da den i Juli naaede 



til Adelvig igen, var Fiskeriet der 
fuldstændig ophørt. 166 Tdr. Fisk, 
som "Maagen" under" Ternen"s Fra
værelse havde fisket blev pr. Damp
skib sendt via England til Holland. 
Disse indtraf imidlertid dertil i en 
Tidsperiode, hvor Sildefiskeriet var 
i fuld Gang, og' opnaaede derfor 
kun en Pris af 141/ 2 il. 15 Kl'. 
pr. Td. 

Efter at "Maagen" var bleven 
kølhalet fulgtes begge Kutterne ad, 
for Norden om Island at søge om 
til de af "Maagen" t\aret i For
vejen saa heldig benyttede Fiske
pladser. Paa denne Rejse forsøgtes 
Fiskeri pan. mange Fjorde paa Is
lands Nordkyst, men Fis.keriet paa 
disse var enten saa knapt eller og
SILa vare Fiskene saa smaa, til Dels 
undermaals, at det langt fra kunde 
blive tilfredsstillende. Endelig kom 
man til Bakkefjord, hvor Fiskeriet 
var udmærket og Fisken var af sær
lig god Kvalitet, og vilde Fartøjerne 
sandsynligvis have kunnet fisket ret 
godt der, hvis ikke engelske Trawl
dampere ved med deres Redskaber 
at slæbe hen over de Fiskepladser 
Kutterne benyttede, tilsidst havde 
fortrængt dem derfra. 

Fra Bakkefjord gik Kutterne der
efter til Nipsfjord, hvor der ligesom 
Aaret før viste sig at være godt Fi
skeri. Paa denne Plads fiskedes der 
i Løbet af 3 Uger ca. 1,250 Snese. 
Da Kutterne ikke havde mere Salt 
eller flere Tønder, sattes Kursen af 
begge 1!'artøjer efter Holland med 
341 Tdr. Rødspætter, som var Ud
byttet af Fiskeriet i Bakkefjord og 
Nipsfjord. I Holland (Ymuiden) om
sat,tes Rødspætterne til en Pris af 
14 Kr: pr. Td. Begge Skibene kom 
til Jfr,ederibhavn først i Oktober, alt-
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saa 1/2 Aar efter Afrejsen. laU ble.v 
der af "Maagen" og "Ternen" fi
sket ca. 840 Tdr. i hele Sæsonen. 
Disse gave 16,650 Kr. 

Til Rederiet gave Skibene 10 Ofo 
Netto; den øvrige Fordeling findes 
i Hr. Kapt. Drechsels Fiskeriberet
ning for 1891-92; ligesom ogsaa 
nærmere Oplysninger om hvad Fi
skeri de øvrige tre Kuttere gjorde 
paa Island findes der. 

Af Forsøg tillslandsfiskeriets 
videre Udvikling, blev der i 1892 gjort 
to, idet Hr. Fiskehandler Kr. Mik
kelsen med Dampskibet "Orrik" og 
Hr. Fiskehandler Th. Brønnum med 
Damps~ibet ".Romulus" beggebe
viste, at Rødspætter i ispakket Til
stand fra Island pr. Dampskib uden 
Fare for at fordærves kan bringes 
til de engelske og hollandske Mar
keder og der opnaa gode Priser. 

For 1893 er kun at bemærke, at 
der med Kraft arbejdes paa at faa 
Kutterne klargjorte og afsendte til 
Islandsfiskeri. "Ternen" afgik alle
rede den 11. April, og de øvrige 
ville afgaa de nærmeste Dage. 

Det er os en stor Glæde at 
se den store Interesse, der vises 
denne Sag særlig fra Statens Side, 
saa meget mere som et saadant 
Foretagende er vanskeligt og besvær
ligt i mange Retninger at iscene
sætte. 

Fisker P Villumsen udtalte, at det 
var et stort Arbejde, der var sat i 
Værk ved Islandsfiskeriet, og at der 
derved var gjort ligesom et Forsøg 
paa at løse Havnespørgsmaalet paa 
J y llands Vestkyst, eller i 'alt Fald 
at stille denne Sag saaledes, a,t en 
U dsættelse af den kunde bæres. N aar 
Fiskerne nemlig kunde faa bedre og 
større Partøjer og komme bort fra 



at ligge meel derer: Baade paa Kysten, 
behøve de mindre en Havn, end hvor 
de skulle ud hver Morgen og ind hver 
Aften. De kunne da holde Søen 
med deres Fartøjer. Der manglede 
ganske vist Kapital, men det saa ud 
til, at Frederikshavn og hele det nord
lige Jylland havde kunnet skafte den, 
og saa kunde der vel skaftes andre 
Steder. Der n\,r fra et Sted paa 
Vestkysten, fra Lyngby, gjort Forsøg 
af nogle unge Fiskere paa at skafte 
Laan til en større Skonnert til at 
drive Fiskeri i Nordsøen med, uden 
at de behøvede, at komme i Land 
hver Aften. Taleren troede, at disse 
Folk vilde blive Banebrydere for 
noget større, saaledes at man kunde 
naa til, at medens de andre kivedes 

. om Havne, fik man at se Fiskeren 
selv tage fat for at komme ud paa 
større Dybder og Omraader og høre 
dem sige : Ja, Gud ske Lov for 
Havnen, naar den kommer, men fore
løbig kunne vi hjælpe os selv. 

Konsul Berthelsen (Ringkøbing) 
havde den Opfattelse at det var godt 
med det saakaldte Stortiskeri ved 
Island, men vi maatte ikke her hjemme 
gaa over Aaen for at hente Vand 
og glemme Fiskeriet i Nordsøen. 
Taleren vilde gerne høre, hvorledes 
det stiller sig med Lønningsforholdene 
ombord i de Skibe. Det var blev en 
sagt fra flere Sider, at de Fiskere, 
som et AaI' havde været med paa 
Islandstiskeri, gaa tilbage igen, fordi 
det ikke betalte sig for dem. Og 
som Medlem af "Dansk Fiskerifor
ening", hvis Opgave det jo var at 
arbejde for Fiskernes Tarv, vilde 
Taleren gerne have Oplysning om, 
hvorledes Udbyttet blev fordelt. 

Fiskehandler Ths. Brønnum (Fre
derikshavn): I Fjor havde Folkene, 
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som var med paa Islandstiskeri, fast 
Hyre, som var dem garanteret: M(\,
troserne 40 Kr., Styrmændene 50 Kr. 
og Kaptajnerne 70 Kr. paa den 
Maade, at dersom de tiskede for mere 
end deres HYI'e, skulde de have deres 
Part. Dersom de f. Eks. tiskede 
saaledes, at Mandskabet kunde faa 
50 Kr. om Maaneden, skulde de have 
dem; tiskede de slet ikke noget, skulde 
de alligevel h:we deres 40 Kr. og 
ligesaa Styrmændene. I Aar have 
Matroserne 45 Kr., Styrmændene 60-
65 Kr. og Føreren 8v Kr. Desuden 
have Matroserne 25 ø. . af hver 
Tønde saltet Fisk, Styrmændene 85 
ø. og Føreren 50 ø. Af den ferske 
Fisk har Matroserne 8 ø~ pr. 100 
Pd fomden Hyren, Styrmændene 10 
og Skipperne 15, Saaledes er Hyre
forholdene ordnede i Aar. Dette Part
system, var ikke heldigt; der kan 
ingen Disciplin være i Fartøjer, hvor 
alle betragte sig som lige, og det 
duer ikke at sende Fartøjer til Island 
uden Disciplin. J eg tror derimod, 
at den nuværende Lønningsmaade er 
heldig, og at Procenten ansporer 
Folkene til at tiske mere. 

Udenfor Dagsordenen kom Fisker 
Hans Nielsen (København) atter 
tilbage til Aalegaardsspørgsmaalet, 
men afbrødes af 

Dirigenten: Det er et Spørgsmaal 
som ikke kan behandles her paa 
GeneralforsamHngen, og vore U dta
lelser kunne heller ikke have nogen 
Betydning, da der ingen Aalegaards
ejer er til Stede. At Fiskerne ville 
have Aalegaardsretten bort, og at 
Ejerne ville beholde den, kunne vi 
nok forstaa. Altsaa det er et Spørgs
maal, som Foreningens Bestyrelse 
ikke vil kunne gøre noget ved. Mene 



Fiskerne, at man gaar dem for nær, 
maa de søge Domstolene. 

Hermed erklærede Dirigenten Dags
ordenen for udtømt og Generalfor
samlingen for hævet. 

Overretsprokurator Leth (Køben
havn): J eg vil blot, som jeg flere 
Gange har udtalt, bemærke, at om 
end det kunde være, at et eller flere 
Medlemmer af Bestyrelsen kunde 
have taget anderledes fat paa en 
Sag, end de have gjort, tror jeg i 
det Hele, vi allesammen maa erkende, 
at Bestyrelsen har vist stor Nidkærhed 
og Om::;igt j Udførselen af sit ganske 
vist vanskelige Hverv, og jeg kunde 
have Lyst til i saa Henseende at ud
tale en Tak til Bestyrelsen og bede 
de her tilstedeværende om at slutte 
sig hertil ved at rejse sig. 

Forsamlingen ydede sin Tilslutning 
til Overretsprokuratorens Udtalelser 
ved at rejse sig. 

Generalforsamlinge:p hævet KI. 4,45. 

I "Dansk Fiskeriforenings Med
lemsblad" Nr. 22 for 1. Juni d. A. 
Pag. 211, 1. Spalte, Linie 5-10 for 
oven findes anført følgende Ytring 
af Ingeniør Zahrtmann: 

"Vandbygningsdirektøren har sagt 
mig, at han ved Svaneke har 
maalt af sammenhængende blaa 
Sø Bølger paa 60 Fod og med Sø
skummet Bølger af den dobbelte 
Højde." 

Forsaavidt det citerede Referat 
er korrekt *), maa Ingeniør Zahrtmann 
enten huske fejl eller i sin Tid have 
misforstaaet mig. J eg har ved Sva
neke Havn i Oktober Maaned 1875 
efter en haard og langvarig østlig 
Storm iagttaget, at Vandet, idet 

*) Hvad det efter det stenografiske Re-
ferat er. Red. 
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Dønningen ramte den nordre Moles 
lige til Klippebunden lodrette Y der
flade, kunde rejse sig til en Højde 
af ca. 60 Fod, dog ikke, som af 
Ingeniør Zahrtmann anført, som sam
menhængende blaa Sø; men som en 
spred~ Vandmasse, hvis Findeling til
tog med Højden, og hvis Draaber 
af Vinden. som en fin Regn førtes 
ind over Havnen og den nærmeste 
Del af Byen. Nogen Maaling af 
selve Bølgehøjden under haard Storm 
har jeg ikke havt Lejlighed til at 
anstille udfor Bornholm, men sammen
lignelsesvis, .efter hvad den andet
steds er funden at være, kan Bølge
højden i østersøen, regnet fra Bølge
dal til Bølgetop, næppe antages at 
overstige 10 Fod. 

Chr. Otterstrørn, 
Direktør for Vandbygningsvæsenet. 

Bredflaben. 
Tildelsefter »N orsk Fiskeritidende". 

Bredflaben har til alle Tider Ya,kt 
Opmærk,somhed og Forbavselse ved 
sit hæslige og besynderlige Udseende. 
Det overordentlig store, brede og flade 
Hoved og den forholdsvis meget lille 
og tilspidsede Bagkrop giver den i 
Form Lighed med en kæmpemæssig 
Haletudse, og denne Lighed er ogsaa 
udtrykt i enkelte af dens N avne. Det 
uhyre med talrige Tænder væbnede 
Gab, de mange Hudlapper eller 
Fryndser paa Hoved og Krop, Pan
dens lange Føletraade og Bugfinnens 
ejendommelige Bygning tjener alt til 
at fuldstændiggør!? det besynderlige 
og skrækindjagende i dens Ydre. 

Paa Hovedet, som har større Over
flade end hele den øvrige Krop, sidder 



tre meget lange og tynde Føletraade; 
den forreste, som er længst og lidt 
tilbagebøjet, er i Enden forsynet med 
en aflang Hudlap, b\'is øverste Rand 
er gaffelformig kløftet. 

Langs Underkæbens Rand og Ho
vedets Sider sidder en Mængde Hud
fryndser. 

Kroppen er lille, tynd, lidt flad
trykt og bagtil tilspidset. Fladtryk
ningen er især stor paa Undersiden, 
saa at Fisken kan holde sig tæt til
trykket til Bunden. 

Brystfinnerne ere anbragte ved Ho
vedets bagerste Vinkler og ere mær
kelige ved deres firkantede Form. 
Bugfinnerne sidde langt foran Bryst
finnerne, næsten midt paa Hovedets 
U nderflade, og have Form af et Slags 
vanskabte Hænder. 

Huden er blød, løst fæstet til Le
gemet og uden Skæl; langs Siderne 
er den forsynet med Hudlapper. 

Bredflaben opnaar i Almindelighed 
en Længde af 1 M., men kan ogsaa 
opnaa den dobbelte Størrelse. 

Den har meget stor Udbredelse 
helt fra Polarhavene til Vendekred
sene men forekommer .intet Sted 
i stor Mængde. 

Bredflabens besynderlige Ydre har 
givet Anledning til æventyrlige For
tællinger om dens Levevis, og man 
har ogsaa spekuleret med den i uvi
dende Folks Lettroenhed, naar man, 
efter at dens Skind var flaaet af, 
gjort gennemsigtig og udspilet i Fi
skens Form, satte Lys inden i og 
fremviste den som et Uhyre - Sø
djævelen. 

Da den ikke er nogen hurtig 
Svømmer, antages den at være nødt 
til at bruge List for at faa Tag i 
sin Føde. N aar den ligger tæt til 
Bunden, oproder den saaledes ved 
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Hjælp af sine Bug- og Brystfinner 
Sand og Mudder. Skjult i det saa
ledes grumsede Vand løfter den Ho
vedets Vedhæng, Føletraadene, og 
bevæger dem hid og did for at til
lokke Bytte. Mangen lille nysgerrig 
eller sulten Fisk skal paa denne 
Maade forsvinde i dens uhyre Gab. 
Det her anførte Træk af dens Leve
vis bestrides vel af enkelte, men be
kræftes af ·langt flere og, som det 
synes, paalidelige Forfattere. . Den 
skal benytte denne Fangstmaade, naar 
den om Sommeren og Høsten opholder 
sig nær Kysterne. 'llil andre Tider, 
naar denne List slaar fejl, søger den 
højere op i Vandet og søger sin 
Føde der. 

Mindre grundet synes den An
tagelse at være, at dens store af 
Gælleh\!.den dannede Sække skulde 
tjene som en Slags Ruse til at fange 
Smaafisk i (dette paastaas af Geoffroy 
St. Hilaire og Bonaparte), 

Man har ogsaa ment, at Gælle
sækkene skulde tjene Ungerne som 
et Tilflugtssted i Fare. Ogsaa dette 
synes mindre rimeligt, da der ellers 
ikke plejer at finde noget Forhold 
Sted mellem æglæggende Fisk og deres 
Unger. Besynderligt er det iøvrigt, 
at man saa højst sjælden træffer paa 
unge Individer af Bredflaben, i alt 
Fald i nordlige Have. 

Nogle Zoologer hoMe Bredflaben 
for at være sejglivet, medens andre 
benægte dette. Krøyer holder for 
den sidste Antagelse, fordi det har 
vist sig, siger han, at de Individer, 
der vare fangede paa Krog, døde 
inden Fiskerne kom i Land med dem, 
og fordi Kvaseskippere, som flere 
Gange have forsøgt at bringe Indi
vider, der vare fangede i Flynder
kvaser i det nordlige Kattegat, levende 



til København, altid) saavidt ham 
bekendt, have været uheldige heri, 
og det uagtet de indfangede Individer 
aldeles ikke eller kun i ringe Grad 
vare beskadigede. Coueh paastuar 
imidlertid, at BredHahen kan holdes 
le,ende paa Land i Here Dage, uaar 
man blot sørger for I!-t holde Huden 
fugtig. 

Allerede BredHabens uhyre Gab 
synes at tyde paa, at den maa være 
meget graadig, og man har da ogsaa 
nok af Beretninger, som antyde dette. 
Aseanius fortæller saaledes: "Jeg ved 
ikke, om den (BredHaben) hidlokker 
smaa Fiske ved· Bevægelsen af sine 
Føletraade; men hvad jeg har set 
er, at den opholder sig blandt Sejen 
nær Kysterne,og at den kan sluge 
Here af en Fods Størrelse ganske 
'hele." 
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Om BredHaben fanges i Garn, synes 
ikke Fangenskabet at betage den 
Appetiten, idet den i Almindelighed 
sluger en Del af sine Medfangel", 
særlig Flyndrer. Da dens Fordøjelse 
gaar meget langsomt for sig, kan 
man ofte tage de af den slugte Fisk 
aldeles uskadte, ja endog levende ud 
af dens ~Iave. Mange Fiskere søge 
derfor at fange den, ikke for dens 
egen Skyld, men for at faa de Fisk, 
som i Almindelighed nndes i dpns 
Mave. 

Men det er ikke alene Fisk, som 
udgør BredHabensMaveindhold. Mon
tague fandt i en BredHabs Mave en 
hel Del Blæksprutter, Pontoppidan 
fandt Here Muslingeskaller og en stor 
Sten. At den ogsaa forsøger at sluge 
Fugle fremgaar med Bestemthed af 
mange Beretninger. Saaledes saa 
Blake Knox en BredHab, som havde 
forsøgt at sluge en Skal"V; men Fuglen 
havde været den for svær, og saaledes 

bleye begge fangede. Lignende For
tællinger har man ogsaa om Bred
Haben og andre Søfugle. Medens 
Here af disse have været for store 
for BredHaben, har det vist sig, at 
den formaar at sluge Alker.-

Hannerne forekomme meget sjæld
nete end Hunnerne. Dens Forplant
ningstid synps at indtræffe sidst paa 
Sommeren. I hvert Fald har Agassiz 
(en berømt amerikansk Videnskabs
mand) funden dens Æg, . der drive 
om i HavHaden som en stor Slim
masse af 3 Fods Bredde og 20-30 
Fods Længde, i Avgust Maaned. 

IDeebr. 1841 undersøgte Thomp
son et Eksemplarpaa 1.5 :1\:l.s Længde. 
Det var en HVn med Æg i et Antal, 
som Thompson anslaar til 1427344. 
Hvert Æg var henved 0.8 Mm. i 
Tværmaal. 

BredHaben skal være sjælden norden 
for 60°, men gaar mod Syd til det 
gode Haabs Forbjærg. IJigesaa findes 
den hyppig ved Newfoundland og 
langs Nordamerikas Østkyst til Kap 
Hatteras. Den opnaar her en Længde 
af indtil 2 l\L 

PaaGrund af dens hæslige Ud
seende vrages i Almindelighed Bred
Haben, uagtet dens Kød er hvidt og 
slet ikke skal smage saa ilde. Leveren 
anvendes tildels til Trankogning. 

Nilsson siger om BredHaben (i 
Skandinavisk Fauna): 

Paa nogle Steder have Fiskerne 
adskillige Fordomme mod denne van~ 
skabte Fisk. Bla:ndt andet formene 
de, at paa den Skude, hvor en saa
dan fanges, medens de ere ude paa 
Stornskeri, der vil en eller anden 
snart dø. De tage derfor sjælden 
eller aldrig en Bredflab ombord. De 
overskære Tavsen og lade Fisken 
gaa med Krogen eller ogsaa kaste 



de, naar de have halet den ind til 
Baaden og den lukker det vældige 
Gab op, en Sten, den største som 
en Karl kan løfte, ned i Svælget paa 
den, og lade den saa med denne 
Tyngde gaa til Bunds. -- Malm 
siger, at Fiskerne ved Gøtebol'g hade 
og frygte den i den Grad, at Snøren 
kappes saasnart man faar et saadant 
U dyr op i Vandskorpen, hvorpaa de 

. saa hastig som muligt sejle hjem for 
om muligt at undgaa den Ulykke, 
som ellers npaatvivlelig vil ramme 
en af Mandskadet. 

Fiskeri beretninger. 

Fra Issefjorden. Med U dgang\'n af 
Maj Maaned kan Bundgarnsfiskeriet 
omtrent kaldes sluttet for denne Gang, 
vel staarendnu en Del Garn ude, men 
det er rimeligt,~:at de blive tagne paa 
Land inden ret mange Dage. Den 
sidste Uge af Maj Maaned er her 
kun fanget faa Sild i Bundgarnene, 
men Priserne have været gode, 66 a 
100 Øre pr. Ol. Naar Bundgarnene 
alligevel have faaet Lov til at blive 
staaende ude, saa er det for Horn
fiskens Skyld. 

Her er ogsaa i sidste Halvdel af 
Maj Maaned fisket mange Hornfisk, 
og da Priserne her de ,fleste Dage 
have været jævnt gode, saa har det 
bragt et temmeligt betydeligt Penge
udbytte. 

Det samlede Udbytte af Horn
fiskeriet, har i afvigte Foraar været 
saa stort, saa vi skal mange Aar 
tilbage i Tiden for at finde et Fi
skeri, som kan jevnstilles med dette. 
:. Men7'HOrnfisk forrige A ar fandtes 
i stor Mængde i Hqlbæk Fjord, hvor 

233 

den holdt sig til henimod Slutningen 
af Juni Maaned, saa har den kun 
optraadt her meget sparsomt i det 
nu gangne Foraar, dette kan mulig
vis afhænge af Vejl'- og Strøm for
holdene, men Grunden kan lllUlig 
ogsaa søges i LHornfiskens f N atur 
eller Livsforhold. 

Der kan næppe være nogen 'l'vivl 
om at Størsteparten af de Fisk, 
som ere fangede her i afvigte For
aar, hore til den samme Stime, som 
fOITige Aar søgte IsseiJol'den; selve 
Fiskens Størrelse tyder paa, at den 
er et Aar ældre, det turde derfor være, 
at eftersom }i~isken vokser sig større, 
faar den mere Hang til at søge sit 
Opholdssted, -hvor Vandet er dybere 
og af en anden Beskaffenhed. 

Hvad angaar det nu sluttede Silde
fiskPri, da _maa dette betragtes som 
et godt Middelaar. Muligt er her 
fanget lidt mindre end forrige Aar, 
men saa have Priserne til Gengæld 
været lidt bedre. Marsvinsfiskeriet 
har atter i Aar været meget daarlgt. 

I N æringer er der fanget :.ikke 
faa Sild i sidste Halvdel af Maj 
Maaned, disse er hovedsagelig solgt 
her i Holbæk til en Gennemsnits
pris af ca. 40 Øre pr. Ol. 

Rejefiskeriet har hele Maj Maaned 
været meget simpelt, ikke en eneste 
N at har Udbyttet været tilfreds
stillende. Rejerne ere solgte her 
paa Pladsen til 100 a UO Øre pr. 
Pot. I Nykøbing Fjord er fisket 
en Del Rejer af ringere Kvalitet, 
som er solgt her ved Holbæk til 
60 a 100 Øre pr. Pot. 

Aale- og Torskefiskeriet med Ru
ser er ogsaa sluttet for denne Gang; 
Torskefiskeriet har i Lighed med de 
nærmest foregaaende Aar, været 
simpelt, Aalefiskeriet derimod enkelte 
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Steder i Fjorden temmelig godt. 
Krogefiskeriet tog sin Begyndelse 
ved Midten af Maj Maaned, og har 
givet et antageligt Udbytte til de 
Fiskere, som have brugt levende 
Madding, men da vi her havde meget 
vanskeligt ved at skaffe denne koste
lige Vare tilveje i Maj Maaned, saa 
er Løvens Part gaaet i fremmede 
Fiskeres Lommer. o. 

Snekkersten, den 6. Juni 1893. 
Torskejiskeriet, som tidligere vistnok 
var det betydningsfuldeste her paa 
Kysten, fordi det var det moste Fi
skeri i Vintertiden og benyttedes af 
alle Fiskerhe, har i Aar været for 
Intet at regne. Det samme har ind
til Dato været Tilfældet med Rød
spættejiskeriet, idet det næppe har 
været muligt at fange en Rødspætte. 
De enkelte Eksemplarer her nu og 
da fanges ere saa magre og daar
lige, at man ingensinde tidligere har 
set noget Lignende, hvorfor det an
tages, at Bund- eller Vandforholdene 
ere af en saadan Beskaffenhed, at 
Fisken ikke mere finder tilstrække
lig Næring og derfor ikke kan op
holde sig i Sundet. 

Hornjiskefangsten ved Kronborg 
med Vod har været god, uagtet 
Vind- og Strømforholdene ikke altid 
vare gunstige. I et af de Selskaber, 
som have drevet 'dette Fiskeri har 
hver Mand havt ca. 10 Kr. pr. Fi
skedag, hvad der maa anses fol' at 
være godt; andre have jo været 
mindre heldige. Sikkert er det, at 
der i en længere Aarrække ikke er 
set saamange Hornfisk passere Sun
det, SOlD i Aar. Ogsaa i Næringer 
fangedes en Del Hornfisk Nord for 
Kronborg. 

Betydelige Kvanta Sild ere fangede 
i Bundgarnene i Foraaret, men da 

det fornemmelig vare Smaasild, faldt 
Prisen hurtigt. Størstedelen solgtes 
til de svenske Sundbyer. Gennem
gaaende har dette Fiskeri givet et 
godt Udbytte. 

For Tiden fiskes efter Sild ved at 
bundsætte Næringer under Kysten 
udfor Espergjerde og Skotterup, hvor 
Silden gerne gaar ind for at sætte 

. Rognen. En enkelt Fisker fangede 
en N at ca. 60 Ol stor Fyldingssild, 
ellers har Fangsten været ringe; 
dette Fiskeri pr dog ingenlunde af
sluttet. 

Makreljislceriet, som forny lig er 
begyndt, kan der E:>ndnu ikke tales 
om, dog synes Begyndelsen at love 
godt .. De faa Fiskere herfra som 
}leltage i dette Fiskeri have ltllerede 
hav! en ganske god Fangst. 

Som tidligere meddelt blev der 
forrige Aar af herværende Fiskere 
forsøgt Fiskeri efter Rødspætter ved 
Albuen. Resultatet af dette Forsøg 
var ret tHfrE:>dsstHlende, hvad der i 

'Forbindelse med det gennemgaaende 
daarlige Fiskeri herhjemme, har be
virket, at tre Kvaser fra Snekkersten 
og en fra Espergerde i Aar ere sej
lede derned. ,.Forsøget" af Snekker
sten med en Besætning af fem M.and, 
afsejlede herfra den 8. April og har 
altsaa været borte omtent 2 Maaneder, 
og har fisket godt i den Tid. Der 
fiskes udelukkende med Garn og 
fanges en ikke ringe Del Rødspætter, 
som dog hverken ere store eller 
gode; de betales med en Pris af 
50-70 Øre pr. Snes. Der er stedse 
en Del Opkøbere paa Stedet, men 
blandt .disse er ingen Konkurrence, 
de ere alle enige, kun en ad Gangen 
køber, hvorved Prisen holdes nede 
til stor Skade for Fiskerne, der jo 
ere tvungne til at afsætte Fangsten 



for den Betaling der bydes. Fisken 
bringes dels til København dels til 
Tyskland, undertiden tH Norge. 

I. x. 
Frederikshavn. den 5. Juni 1893. 

Endnu have Forholdene ikke bedret 
sig med Hensyn til Vestkystfiskeriet, 
i den forløbne Uge have vi havt vel 
meget Kuling af Vest og j den korte 
Tid Vejrliget har tilladt Fiskeriet 
været kummerligt der, kun faa op
mtaede ca. 50· Snese Fisk mange 
meget mindre. Mange have derfor 
ogsaa forsøgt andre Fangstpladser, 
øst for Skagen er der saaledes drevet 
en Del Rødspættefiskeri omend ikke 
med tilfredsstillende Resultat saa 
dog med bedre Held end paa Vest
kysten, Fisk herfra huvevejet fra 
14-16 Pd. Snesen og ere betalte 
med ret gode Priser fra 21/2-3 Kr. 
pr. Snes; endnu østligere under den 
svenske Kyst have en Der Kuttere· 
fisket og Rødspætterne derfra har 
været af noget større Kvalitet vej
ende fra 18-24 Pd. Snesen og f're 
betalte med fra 31/ 2-41/ 2 Kr. pr. 
Snes. Kuttere· der have .fisket paa 
disse Steder have ogsaa havt fra 
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100 op til 500 Pd. Ising hver, som 
under den forhaandenværende Knap
hed pau Rødspætter have opnaaet 
den for Ising gode Pris af af 10 Øre 
pr. Pd: Garnkutterne under Læsø 
have havt mindre godt Udbytte, et 
Par enkelte hasde dog tilsammen ca. 
1000 Pd. Pighvar, der opnaaede en 
Pris af ca. 35 Øre pr. Pd. for store, 
15 Øre for sinaa. Ved Skagen har 
der atter været ret godt Fiskeri af 
Makrel, der paa Stranden ere be
talte med ca. 2 Kr. 50 Øre pr. Snes. 
Tilførs€'len af norske Makrel er til
taget noget og Prisen er samtidig 
faldet, der betales nu fra 14--16 
Kr. pr. K. a 60 Stk. 

Hummertilførselen har sanvel fun
det Sted pr. Dæksbaad (Kvas€') fra 
Sverri g som pr. Dampskib fra Norge, 
der er vel. tilført ca. 8000 Stk. Prisen 
er ca. 75 Øre pr. Pd. Under Læsø 
har der i den sidste Maanedstid 
funden ret godt Hornfisk Fiskeri Sted, 
men da Fangstensaa godt som ude
lukkende enten er afgaaet til Sverri g 
og købt af svenske Dæksbaade eller 
direkte til København, vides Intet 
sikkert her om Prisforholdene. Kl. 

AnIloncer Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgada 27, 

j<'or st .... ende Avertinementer 
indrømmes betydelig R .. b .. t. 

for 

t'isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, Jeur w.n, H_bu ... 

- SølTll1edal1le l A al b o r r: 1881" 
1 K.h.ha"D 1888 

anbefaler sit Udsalg af aUe Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staa.I, ;fau'u 
sOm Messing, samt Pilke i Tln "g 
Bly, Fors"ndos mod Efterkrav, 

modtager Sen til Forhandling Conrad Christensen. 
Prompte Ai D .. nsk Korre-
.pondanee. Referencer. 

St. Str .. nd.t .... d. 41. 
KØbenhavn K. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriy om Prøver af Dug, 

. disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 
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Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vester-brogade 70. 

Mek.a:o..isk Fa brik. 
af Næt, ftættede l.iner og Tavse.' m. m. 

Efter Ansh,flcl~en af nyeste mekaniske Nætroaskiner af Systemer, der leverer regel
mæs~igere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedste 
Faln'jl\at, billigere eud enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i R-ettene. Fortruiligste 

Garnsortol'. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand SO. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(ellellte N .... t.fB.brik i DallXD&rk _ d:ri~ ved. Dampluat'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 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgartl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

=t1 Cl> • 

;::l1illf 
.~: .~ 

Handlende gives Rallat. ,Forespørgsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. <:>;"1:;1 
El ... <:> 
~ ;æ 

Johann Cohrs (beediget Auctionator). § ~ i ..:.l ... <J.) 

Z .c:s..~ 
>=l- <J.) 

"Ij t "I Tel~gram-Adresse: Cohrs, Altona. 
;:;.. ...... 

Dansk Correspondance. !'I> ~ ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af lJgeblade~ Pieeer, Værker og Tld~· 

skrifter, Clrkulairer, merkantlle Tryksager og LeJligheds
MaD~ i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret a.f ca.nd. mag. H. POBselt. - Trykt hos Frantt Christtre'U. Københa.vn. 

René
Note
Bogens side 236



Nr. 24. 15; Juni. i893. 

Ked1e:t:X1.l!!jb~de1l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

pr. Petitlinie .af tis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes bety,delig Rabat. 

Indhold: Meddelelse om Makrelfiskeri. - Ha'\'
fiskeriet i Ga • .,ognebugten. - Mindre 1l1eddelelser. 

Fiokeriberetninger_ 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. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Foreningens Konsulent 

vil i de kommende Uger være paa en 
Undersøgelsesrejse i J yUand. Breve 
ville hurtigst komme ham i Hænde 
under Adresse: poste restante, Silke
borg. 

Meddelelse om MakreJfiskeri. 
fra 

den danske .Fiskeri-Inspektion 
. indenfor Skagen. 

Efter at det gennem Indberetninger 
fra norske Konsulat~r er kommen til 
Inspektionens Kundskab, at der i 
Sommeren 1892 af mindre danske 
Sejlskibe er drevet lønnende Makrel
fiskeri ved Dorg i Nordsøen, undlader 

man ikke herved at henlede Rederes 
og Fiskeres Opmærksomhed paa deUe 
Forhold, især da Makrelfiskenet i 
Aar allerede har givet gode Resul
tater. Nedenstaaende vejledende Op-

. lysninger ere givne af danske Kon
sulater .i Egernsund og Haugesund, 
der er Centrum for Høstmakrelens 
Fangstpladser, samt fra en Skibsreder 
i Kerteminde, hvis Fartøj i Fjor del
tog tillige med 5 andre dabskeSkibe. 
Nævnte danske Skonnert. havde en 
Drægtighed af ca. 90 Tons, afgik til 
Haugesund først· i A vgust f. A. og 
begyndte Fiskeriet den 15. Avgust, 
var til Søs i 30 Dage og fiskede for 
ca. 3000 Kr. Mandskabet var paa 
Part og til Skibet blev ca. 800 Kr. 

Til Fiskeriet, der drh:es bedst i 
Avgust og September, behøves kun 
ringe Udrustning af Tønder, Salt og 
Dorge, der bedst faas i Haugesund 
eller Egernsund, hvor tillige kendte 
Mænd, i al Fald et Par Stykker, bør 
forhyres til Fiskeriet, der lønnes paa 
Part. 

Fiskerne fik i Fjor en Gennem
snitspris af 50 Kr. pr. Tønde saltet 
Makrel, der solgtes i Norge og senere 
udførtes til Amerika. 
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Saavel mindre Handelsskibe som 
større Dæksbaade kunne vente at 
finde lønnende Beskæftigelse ved dette 
Fiskeri, men det maa dog bemærkes, 
at Makrelens Forekomst er meg~t 

vekslende ligesom Sildens, saa at man 
ikke altid tør overføre det ene Aars 
Erfaringer paa det næste. 

TrolJe, 
Chef. 

Havfiskeriet i Gascogne
bugten. 

Notitser til Sammenligning efter Georges Roche: 
Etude. generale sur la p~che au grand chalut dans 

le galfe de Gascogne. *) 

I det Havfiskeri, som drives i Gas
cognebugten, den inderste Del af den 
"spanske Sø", deltager fra fransk 
Side ca. (:iOU Kuttere paa 18~45 
Tons Drægtighed foruden en halv 
Snes Dampere, hvilke sidste alle høre 
hjemme i Biarritz, medens Kutterne 
væsentligst komme fra Arcachon, la 
Rochelle, les Sables og Groix; i S. 
Sebastian paa N ordspaniellsKyst høre 
ca. en halvSnesli'iskedampere hjemllle, 
som ogsaa tage Del i Fiskeriet. For 
hemed 20 Aar siden anvendtes i 
Bugten Kuttere paa højst 14~15 

Tons, som' aldrig fiskede paa dybere 
Vand end en 40 Favne og heller ikke 
behøvede at gaa længere ud, da de 
stedse havde udmærlmt Udbytte; Jllen 
eflerhaallden som Kutternes Ant~LI 

\'Oksede, og 1<'iskens Antal tog af, 
llla;ttte lilaH der som alle Veguø gaa 
orer til større Fartøjer, hvis U drust
Iling koster 12 iL 15 op til 11:>000 

*) Annales des scienees naturelll's, ser~7, 
Bd. Hi, 18!J3. 

Francs, som nu fiske væsentligst med 
Trawl paa 60~80 Favnes Dybdø 
om Vinteren, medens Sommeren for 
manges Vedkommende anvendes.til 
Sardinfiskeriet. Damptr~l.wlerne ar
bejde dog Aaret rundt. - --

De vigtigste Pisk er forskellige 
Torsk og ~'lyndere og da navnlig 
Tuuger. Disse sidste findes lige fra 
Kysten til ud paa temmelig dybt 
Vand, idet uhyre Masser af Smaa
tunger færdes ganske tæt ved Land, 
medens (h~ gaa længere og længere 
ud, efter'haanden som de vokse til. 
rungen optræder talrigst paa fin 
Sandbund i .Tanuar, I:;'ebruar og 
Marts, den kan naa ~n· V ægt af 
l Kilogram (2 Pd.) og betales gen
nemsnitlig med 2,50 Francs pr. Kg, 
(0,90 Kr. pr. Pd.), men Priserne kan 
stige til 4 Prs. pr. Kg. (1,44 Kr. pr. 
Pd.), idet Efterspørgslen tidt er langt 
større end Tilførslen kan tilfreds
stille *), Fisken sælges ved Avktiol1. 
De vigtigste Pladser ere la Rochelle, 
Sables og Groix for Kutterne, medens 
Dumperne ogsaa qleget benytte .A.r
eaehon, hvort'raForhindelsen med Ind· 
bndet er lettere, medens Indsejlingen 
lægger Kutterne forskellige Hindringer 
i Vejen. I Sables Cl' der 1884 hleven 
bygget en Avktionshulle, som kostede 
18UOOU Francs. Hallen havde 1891 
en Indtægt paa ca. 99000 Francs, 
idet der betales en Afgift af 3 pCt. 
af hvert Salg. 

Blandt de moderne Forsøg man 
ogsaa i Pmnkrig har gjort pall, at 
lette}1'iskel'iet pM de større Dybder, 
næ\nerG.Rochelndfør(,lsen af Damp
s 1>11. Disse ha,.\c dug ikke fundet 
lluget alllliudeligcl'e Indpas, da man 

* i Tilf!~rsel og Eftl;rspørgsel ,svarer under
tiden til hillandell som 4 til 10. 



just ikke .kan sige, at Anvendelsen 
nar snnet til de Forventninger, ilian 
gjorde sig; i flere Tjlfælde ere de 
endog atter blevne bortfjærnede. De 
lette ganske vist Arbejdet betydeligt 
og ere ogsaa ret billige at anvende, 
men skal de holdes længere Tid i 
Gang, blive Udgifterne dog for store, 
og paa den anden Side tager det sin 
Tid at fyre dem op, og den Tid kan 
nu og da blive for kostbar at spilde. 
N og et andet var, Oll! man kunde kon
struere et Spil, der saavel· kunde 
drives ved Haandkraft som ved Damp; 
Illaaske kunde ogsaa Petroleumsmo
torer, der næsten øjeblikkelig have 
tilstrækkelig Spænding, bedre gøre 
Fyldest. 
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Isning af Fisken anvendes ogsaa 
for en stor Del. Damptrawlerne bruge 
dog ikke denne Konservel'ingsmaade 
og behøve det ej heller, da de ikke 
gåa længere ud, end at de med Let
hed naa Havn hver Dag paa en be
stemt Tid, men Sejlkutterne, der jo 
anderledes ere afhængige af Vind og 
Vejr, have alle kunstig fabrikeret Is 
ombord i Blokke. Fisken udtages, 
vaskes og nedlægges lagvis i nnknust 
Is, og naar Fisken paa denne Maade 
kun skal opbevares to a tre Dage, 
er Methoden god og giver ell salgbar' 
Vare, der betinger gode Priser i varer 
det længere Tid, taber Fisken for 
meget; den vaskes pa:tny, naar den 
er bragt i Land. . 

Indtægterne deles paa noget for
skellig MaacIe. I nogle Tilfælde gaal' 
forlods j i 8 til Skib og Omkostninger, 
hvorefter Isen betales; Resten deles 
da saaledes, at Rederen tager l a 2 
Parter, Mandskabet 1 og Kokken 1/2 
a 3i4 Part. I andre Tilfælde faar 
Mandskabet fast Hyre og Part af, 
hvad der fanges. Fiskerne tjene gen-

nemsnitlig 348 Francs om Vinteren, 
og den i :Fartøjerne anbragte Kapital 
giver 39 pOt. Paa Damptrawlerne 
faar Mandskabet en fast Maaneds
hyre, oftest 100 .Francs, og en Part 
af Fiskeriet, der løber op til 20 a 
30 Francs. Rederen tager 250 Frcs. 
plus to Dele, Maskinmesteren faar , 
300 ~rcs., de tre Fyrbødere hver 
130 Frcs., og den af respektive Sel
skabs Dampere, der fiskør bedst, faar 
desudeti en maanedlig Præmie tillige 
Deling mellem aUe Deltagerne. 

Der fiskes nltid enkeltvis. Det 
andet Steds saa hyppig anvendte Fi
skeri i Selskaber, "Flaadel''' , kendes 
ikke. Dog inaa denne Metode, som 
benyttes meget af Englænderne iN ord
søen og af Nordamerikanerne, med
føre forskellige Fordele. I J armouth 
arbejder saaledes 670 Kuttere efter 
dette System, medens kun 30 arbejde 
hver for sig; i Hull arbejde ligeledes 
næsten alle Fartøjer sammen i Som
mertiden; fra Grimsby gaar ligeledes 
om Sommeren ca. 300 Kuttere sam
men, medens Selskaberne opløses om 
Vinteren. 

Der eksisterer i Sables d'Olonne 
to "gensidige Forsikringskasser" . I 
den ene af disse er 60 Fartøjer for
sikrede for 286620 Francs; fra 1. Maj 
189~ til 31. Oktober 1891 har Sel
skabet erstattet 13 totale Forlis .og 
27 partielle Havarier med 51828 
Franes, og Kassen ejer 19625 Fr.es. 
Derimod er hidtil alle Forsøg stran
dede palol at faa oprettet gensidige 
Kreditkasser, som skulde kunne hjælpe 
Fiskerne til at anskafl'eFartøjer, som 
senere vilde gaa over til dem SOlll 

Ejendom; og Grunden' hertil som 
ogsaa til at adskillige af de alt op-



rettede Assurancer have maattet ind
stille deres Virksomhed, synes for en 
væsentlig Del at maatte søges i Fi
skernes Mangel paa Forstaaelse af 
Sagens Betydning og paa Solidaritets
følelse samt deres Ulyst til Sammen
slutniug. 

Mindre Meddelelser. 

Vildandefangst i China. I Aarene 
1874 og 1875 sendte den russiske 
Regering en Ekspedition til China 
under Kaptajn Sosnowskys Ledelse, 
for dels i videnskabeligt, dels i handels
politisk Øjemed at berejse en Del 
af dette store Rige, uavnlig de the
dyrkende Egne. 

Under deres Sejlads opad Han
floden, en af Yantzekiangs store Bi
floder, var Dr. Priassetzky, der led
sagede Ekspeditionen som Læge og 
tildels som Tegner, Vidne til en ret 
ejendommelig Fremgang1'>maade, som 
Beboere ved denne Flod anvender, 
for at fa.nge Vildænder. 

Det var i Febrnar, da Vandstanden 
i denne Flod er meget lav, mens den 
desuden er opfyldt af ndstrakte Sand
banker. N aar paa den Aarstid store 
Flokke Vildænder samle sig paa 
Floden, udsætte Jægerne efter Sol
nedgang et Antal store, udhulede og 
tørrede Græskar. I Begyndelsen 
ser Vildænderne noget mistænk
SO!lllue' til disse omdrivende Græskar; 
men snart blive de vante til dem 
og svømmer saa aldeles nmistænk
somme om imellem dem. .saa gaar 
Jægeren i Vandet med et Bælte om 
I,ivet og paa Hovedet et lignende 
Græskar, hvori der er anbragt Huller, 
for at han kan se. I Vandet lige 
til Hagen ligger han saa paa Vagt, 
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indtil han ser sin Lejlighed. N aar 
saa en af Ænderne kommer nær 
nok. til ham, griber han denne ved 
Fødderne, drager den ned under 
Vandet, drejer Halsen om paa den, 
og hænger den i sit Bælte. Da 
Flokken er vant til at se Ænderne 
dykke, lægger de ikke Mærke til, 
at nogle blandt dem forsvinder under 
Overfladen; først naar Jægeren med 
sit fyldte Bælte rejser sig op af 
Vandet, spredes de frygtsomme til 
alle Sider. "Naturen". 

Fiskeriberetninger. 

.Fiskeriet for Gilleleje har i Maj 
Maaned været drevet med følgende 
Udbytte. 

3402 Pd. Tunger il. 0,63. 
914 - 'Pighvar - 0,34. 

3264 - Slethvar - 0,06. 
177 Snese Flyndere - 1,42. 
442 Makrel - 3,54. 

Fangsten af sidstnævnte Fiskesort 
som i mange Aar her fra har været 
omtrent nden Betydning, synes i Aar 
at sknlle blive særdeles lønnende 
for Fiskerne. 

Den første Makrel viste sig her i 
Farvandet den 16. Maj, og sjden 
er der fisket jævnt godt i hele Maa
neden, og enkelte Dage iindevæ
rende Maaned endogsaa glimrende, 
saaledes kan nævnes den 1 Juni, 
da her indbragtes ca. 900 Snese, 
den 2den ca. 300, den 6te ca. 400 
Snese osv. 

Anholtsfiskeriet drives for Tiden 
ikke, idet Fiskerne have kastet sig 
over Makrelfangsten eller drive Rød
spættefiskeri under Albuen, men m~d 
hvilket Udbytte kendes endnu ikke. 

L. 



Fiskeriet i Ulfsund. Fiskeri"t har 
i Maj Maaned værd 1l1Pget smllat, 
i et og alt. 

Bundgarnene ere nu Slla omtrent 
alle optagne og have saa godt som 
ingenting givet hele denne Maaned. 
Hornfisken er saa godt 'som ikke 
set hel' i Aar. Gedderuserne e1'e 
ligeledes optagne og have llled U nd
tageise af Sandvigsbugten, hvor der 
fiskedes lidt Gedder først paa Ma~t
neden ingenting givet; der er fisket 
lidt Gedder i Vod paa Steder. 

Haand- og Drivvod er jo stadig 
brugt, men Fiskeriet har som j April 
været ringe; her har VIDret en Del 
fremmede .Fiskere og fOl'søgt deres 
IJykke her, Inen de ere hurtigt blevet 
kede af det. De mest stadige Gre" 
ster ere først ankomne stidst i Maa~ 
neden, nemlig de jyske Ha.andvods
fiskere. ti Baade ere komne og 
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Here ventes. C. H. 

Sallerup, den .0. Juni 1893. Buml
garnfiskeriet er nu for de flestes 
Vedkom {Hende afsluttet for i A:1r. 

Hornfiskefa.ngsten har været lidt 
bedre lmd de nærmest foregaaende 
Aar; lllen dog ikke givet noget ren
tabelt Udbytte, det bedste Fiskeri 
har været ca. 3 a 400 Hornfisk j et 
Røgtning. Fra den lste er her fi
sket med Drivvod, Illen dette Fi~keri 
har endnu ikke givet ret meget, da 
det har været for stille Vejr de 
sidste Dage. 

Til Rejefangst derimod er VejrM· 
nu udmærket; men desuagtet kan 
her ikke faas højere end fra. 2 til 
4 Pd. Rejer pr. Baad Illed 10 a 12 
Rejeruser, og det ser heller ikke ud 
til at her vil blive ret mange Rejer 
i Sommer, da her . ikke kan faas 
nogle af Betydning. i Drivvodene. 
Krogfiskeri forsøges af og til, men 

nian hører enelnu ikkf', at (ler faas 
noget af Betydnin~, dog \'il det nok 
bedre sig nu llIed Vat'men. 

Upt b.,dste for TidpIl er nok at 
stange Aal H,d Blus, Illed gOllt Vejr 
ka.n gennemsnitlig faas en 8 a 10 
Pd. pr. Mand; men Aalene ('n~ lmn 
smaa og opnaa derl'or kun lave 
Priser. A. C. N. 

Sønder-Lyngvig, den H. Juni 1l:i\-J3. 
Piskeriet her, som i Begyndeben af 
Foraaret tegnede til at blive IIwget 
smaat, hal' i :Maj Ma.aned giyet ot 
sjældent godt Resultat, idet dt'll dag
lige Fangst i lo Fiskedage gennem
s~ljtlig har været 129U Pd. Kuller 
og ti Stk. 'l'orsk pr. :Rta.d. 

Pangstpll pr for største Pa.rten 
solgt og uverlæsset i rum Sø til ty
ske J!'iskedalll pere for a I i 2 Øre pr. 
Pd. af Kutter, lIledens Torskøn er 
ført til .Land og a.fsat til Indlandet 
for 50 Øre Stk. 

At en saadan Fiskedamper, 
SOIll under uroligø Vejrforbold selv 
tisker lIIed Trawl, - maa kunne 
tjene bptydelig paa den af vore Pi
skere i mags Vejr afkøbte Fisk, er 
vistnok temmelig sikkert, lllen Pi
skerne lader dog til at være meget 
tilfredse med denne her for Kysten 
nve Afsæhlingsmaade, da de derved 
s~arer baade Tid og Omkostlling~r 
ved enten at hefragte Fisken til 
Ringkøbing, eller selv salte og be
handle den til tør Fisk, uden der
ved at opnaa højere Pris. 

Under gunstige Forhold som i den 
sidste TId, hvor Sandtobis til Agn 
hver Eftermiddag har kunnet drages 
til Land i tilstrækkelig Mængde, har 
ell saadan Fiskedamper kunnet faa 
fuld I,ast af Kuller i 2 a 3 Dagp, 
og er derefter afsejlet til Grimsby. 

A. 



Frederikshavn, den I2.'Juni 1893. 
Da Vestkystfiskeriet i de sidstH II lo!: e r 
har havt et mindre fwldigt Udfald, 
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. have et betydeligt færre Antal Kut
tere, end sædvanlig paa denne Aars
tid og under de met! Hensyn til 
Vejrliget gustige :B'orhold, drevet Fi
skeri der; de fl<,ste af dem havn fi
sket i Farvandet nordost for Hirts
hals og have der hav t jævnt godt 
Udbytte, enkelte endog ca. 200 Snese 
pl'. Kutter, men desværre er Fisken 
mærkelig uholdbat' fra disse }'angst
pladser, der er saaledes Kuttere, 
der ere komne ind og have havt 
over Halvdelen af Fangsten døde; 
det kan ikke være Varinen, der be
virker det, da Rødspætter f Eks. 
fra Kattegat udmærket kan holde 
sig levende, ejheller er det Over
fyldning j Kutterens Dam, den kan· 
i de fleste Tilfælde uden Gene 
rUlllme langt større Kvantiteter, Fi
skerne kan ikke ret blive klar over 
Aarsagen hertil, de fleste mene, -
som tidligere er nævnt i Beretning 
herfra at de paa disse Fangst
pladser levende Bløddyr, Søstjerner 
etc., naar de samtidig med Rød
spætter blive fangede i Garnet, af
sondre en for Rødspætter giftig V æd
ske, der foranlediger deres Død. Fi
sken herfra har vejet fra 14-18 
Pd. Snesen og er for levende bleven 
betalt med fra 1 Kr. 75 Øre til 
3 Kr. pr. Snes, døde opnaaede en 
Pris af fra 1 Kr. til 1 Kr. 50 Øre 
pr. Snes, disse sidste bleve hoved
sagelig benyttede til at tørres. Om
kring Trindelens Fyrskib have en 
Del Kuttere fisket, mindre godt Ud
bytte, Rødspætter af samme Størrelse 
som fra Vestkysten. Under den 
svenske Kyst have ca. 35 Kuttere 
drevet Fiskeri og havt jævnt godt 

Udhytte fra 50--125 Snesen pr. 
Kutter, Rødspætter af god og stor 
Kvalitet vejende fra 20-30 Pd . 
Snesen og betalte llled fra 31/2-~5 
Kr. pr. Snes. Garnfiskeri et under 
Læsø har kun givet ringe Udbytte, 
den eneste Sort Fisk SOlll indtraf i 
nogen nævneværdig Kvantih~t vat' 
Pighvar, der hlev betalt med fra 
30-40 Øre pr. 1:><1. for større over 
3 Pd., fOl' mindre 15 Øre pr. Pd. 
Fra samtlige Fangstpladser i Katte
gat er der indhrl1g;t ca. 10,000 Pd. 
Ising, der efter Varens Kvalitet op
naaede PriseI'-fra 4-8 Øre pI'. Pd. 
Makrelfiskeriet under Skagen er af
taget noget, der betales nu fra 1 Kr. 
75 Øre til 21i2 Kr. pr. Snes paa 
Stranden. Tilførselen af norsk Ma
krel har funden Sted nl)get rigeligere 
end 'før, Prisen er stabil ca. 15 Kr. 
pr. K. 1) nder de for Ti den væ
rende meget lave Priser paa Hum
mer i Tyskland trykke de hervæ
rende Forhandlere sig ved at køhe 
i større i Mængder i Norge og Til
førselen har derfor været mindre end 
sædvanlig vel ca. 2000 Stk. der be
tales ca. 75 Øre pr. Pd. Et her
værende Firma Vendsyssel Fiske
eksportforretning --- fik i Lørdags 
en større Tilførsel af stor smuk is
pakket norsk Laks, noget over 600 
Pd. og fik atter i Dag en lignende 
Sending, Prisen er ab Christians-
sand ca. 90 Øre pr. Pd. Kl. 

l Køge Bugt, den 12. ,Tuni. Bund
garnsfiskeriet, der nu i ca. et Par 
Maaneder har været drevet her paa 
Kysten, har til Dato givet et nogen
lunde tilfredsstillende Udbytte for 
}'lertallet af Fiskernes Vedkommende. 
Af Sild fangedes der saaledes i April 
Maaned betydl1lige Kvantiteter, men 
da Markedet paa denne Tid var helt 



overfyldt af Sild, blev Indtægten af 
dette Fiskeri dog ikke saa stor, som 
den til Tider har Vil'l'et, idet Fiskerne 
ofte kun opn~aede en Pris af 25-50 
Øre pr. Ol. 

Allerede i de sidste Dage af April 
begyndte imidlertid Hornfisken at vise 
sig her i Bugten og har siden den 
Tid været Genstand for Fanl!;st i 
Bundgarnene, og skønt det ikke hidtil 
just har været store Masser af Horn
fisk, der. er fanget, har Udbyttet paa 
Grund af de ret gode Priser, der er 
opnaaet for denne Vare, været til
fredsstillende. I de sidste Dage har 
)Iakrelen af og til vist sig her i 
Bugten, og da dette Fiskeri til Tider 
har været meget indbringende for 
Kystens Fiskere, imødeses det med 
stor Forventning. I de sidstE\' Par 
Aar har Makrelfiskpriet her i Bugten 
imidlertid været uden videre Betyd
ning, men maaske Fiskerne i Aar 
ikke ville blive skuffede i deres For-
haabninger. J. 

Fra Isefjorden. Endelig oprandt 
den af Vodfiskerne saa længe ventede 
Juni Maaned, hvor de igen kunne 
stikke i Søen med deres Kvaser og 
til disse fasthæfte det saa ilde sete 
Aaleslæbevod. 

Isefjorden synes at have en særlig 
Tiltrækning for fremmede Vodfiskere. 
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Allerede 1. og 2. Juni dagedes den 
ene efter den anden af fremmede 
Vodfiskere, saa her blev sa,mlet om
trent en halv Snes Stykker foruden 
de hjemmehørende K vaser. 

N aar saa mange skal slæbe pa,a 
saa lille et Areal som Holbækfjorden, 
saa er Fiskeriet ødelagt paa faa 
Dage, thi selvom Aalen ikke fanges, 
bliver den saa sky, at den foreløbig 
ikke mere lader sig fange i Voddene. 
U dbyttet var 1. Juni, da Vejrfor
holdene begunstigede Fiskeriet, godt, 
men siden da have vi havt for stille 
Vejr, saa det har ikke givet noget 
nævneværdigt Udbytte. 

Skruppen er det tilsyneladende 
meget sparsomt med, hvorimod Rød
spætten findes hel' i Mængde, at 
dømme efter de Forsøg, der hidtil 
ere gjorte paa at fange dem. 

Forrige Aar var her Rødspætter 
i Masse, men da vare de for smaa, 
gennemsnitlig 7" lange. I Aar er 
derimod Størsteparten over S/i og 
altsaa Handelsvare ; de ere af ud
mærket Kvalitet og vil forhaabentlig 
finde Afsætning til andre Pladser, 
hvis Markedet her bliver overfyldt, 
h,;ad det i Grunden snart bliver, da 
her ikke kan afsættes ret mange. 

Den 11. Jnni 1898. O. 

Bekend tgørels er. 

AnllOJ1Cer 
i Medlemsbladet tilbydes ?g 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

f!'nr staaende Avertissementer 
ipurømmes betydelig Rabat. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t"'jsk o~ Hummer. 
Ludwig ,Griin, 

78, Neuor Wall, Hambur~ 
modtaJlprSendinger til Forhund1ius 
PrOm}I!I' Afregning. DalItIk Kon'e
Ipolldance, Prima Beferollcer. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølYllledallIe l A a I bo r g 1883 _" 

I Ke hø bay. 188R -
anhefaler Bit {) dsslg af alle Sorter 
Fiskekroge, Baa vel i Staa.l, .færu 
som Mossing, samt Pilke i Tin H~ 
Bly. ForBendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
~t. Straudstræde 41. 

KØbenhavn K. 



, 
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Kø benha VllS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

M:eka:n.isk Fabrik. 
. af IVret, ft~ttede)JiDer OK' TavliuR m. m.' 

Efter Anskllfielijen af nyeste mekaniske NætmasKiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bed8t~ 
~'aIJl'i1,at billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i N.'ettene. FortriJtligste 

Uarnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave,Helsiogør. Stengade 15, 

(enes ... N_d'abrik i :Darnnark aolD drive. ved DaDlpløaft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest f' og bedste 
Maskiner forsyn~de, 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. Bomuldsgani, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

HandJende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

]i.~ Altona Fiskeauction. ~!~ ...... o 1':1 '" <1> <1> 

~ ~~ JohaDD Cohrs (beediget Auctionator). § : i 
~ c ø . ~ ~ ~ 
-'!j ·f rQ Tf;lf1jl:ram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !'" Sl ~ . 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, "rerker Jg Tid!'
Nkri.fter, Cirknlairer, me~kaDtlle Tryksager og Lejligheds
tilanllP i omhYjl:gplig Uflførf'lsp til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. Københa.vn. 
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:MedJ.e:r:n.e'bl.ade1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtr.eu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af lis Sides Brede; f O'!" staaende Annoncer ind!'ØIl).Ill.es betydelig Rabat. 

Indhold: Giftige Fisk. - Hirtshalsl11olen. -
Søormen. - Mindre Meddelelser. Fi.keriberet· 
ninger. - Bekendtgørel.er. 

"Dansk Fiskeriforening"a 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. 

ModelaamIingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben LØrdag og Søndag 11-2. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, na,ar .Kilden angives. 

Foreningens Konsulent 

vil i de kommende U ger være paa en 
Undersøgelsesrejse i Jylland. Breve 
ville hurtigst komme ham i Hænde 
under Adresse: poste restante, Silke
borg. 

Giftige Fisk. 

Visse Fisk ere til'Tider eller altid 
giftige, saa at Nydelsen af deres Kød 
frembringer Irritation af Maven og 
Tarmene, Inflammation af Slimhin
derne og nu og da endog. me"dfører 
Døden. Den spanske Ichthyolog Poey 
opregner ikke mindre end 72 for
skellige giftige Fisk fra Kuba, og 

\ alle Have - særlig de tropiske -

frembyde Eksempler paa dette For
hold. Disse Fisk synes alle at er
hverve deres giftige Egenskaber igen
nem Føden, idet denne bestaar af 
giftige Vandmænd, Koraller eller for
r~adnende Substanser. I Vestindien 
har man overbevist sig om, at aUe 
de Fisk, der levede og søgte deres 
I;'øde paa bestemte Koralbanker, ere 
giftige; hos visse I;'isk udvikles de 
giftige Egenskaber særlig til visse 
Tider og da navnlig i Forplantnings
tiden, saaledes skal Nydelsen af 
Geddekød i nævnte Tid undertiden 
kunne forap.,rsage voldsom Diarrhoe. 

Giftorganer ere almindeligere blandt 
Fiskene, end man tidligere var tilbøje
lig til at tro. Mest fuldkomment synes 
disse Organer at være udviklede hos en 
Tudsefisk fra Central-Amerikas Kyst 
(Thalassophryne). Hos denne er en 
Gællelaagspig og de to forreste Ryg
finnestraaler de giftige Vaaben og 
ligne Gifttænderne hos en Slange, idet 
de ligesom disse ere hule og forsynede 
med en· Aabning tæt ved Grunden 
og ud imod Spidsen; ved Grunden. 
ligger en Sæk, der udgyder sit giftige 
Indhold i det Øjeblik, Piggen trænger 
ind i det fremmede Legeme, som Følge 



af det Tryk, der ved denne Lejlighed 
øves paa den. 

Her hjemme er jo Fjæsingen fra 
gammel Tid bleven berygtet for sine 
giftige Stik. Naturforskerne have 
længe stillet sig noget tvivlende over 
for Fiskernes Paustand i saa Hen
seende. "Hvad der især har givet 
denne Fisk en Slags Navllkundighed, 
skriver saaledes Krøye1' i 1. Bind af 
"Danmarks Fiske", er de smærtelige 
Saar, som Stikket af dens Gællepigge 
og især af første Rygfinnes Straaler 
forvolde. Man har meget overdrevet 
Farligheden heraf og sammenlignet 
Fjæsingens Stik med Biddet af en 
Hugorm eller et andet giftigt Dyr. 
Fiskerne ville i Alm~ndelighed ikke 
give Slip paa Troen om Fjæsingens 
Giftighed,ligesom de ogsaa sædvanlig 
paastaa, at den gør sig Flid for at 
saare. *) Det sidste indskrænker sig 
rimeligvis til, at den ligesom andre 
lII€>d Pigfinner forsynede Fisk rejser 
Pigstraalerne i Vejret, nanr den 
frygter nogen l"are, og idet den 
spræller for at undfly, naar den be
røres, ~marer den naturligvis lettelig 
Illed sille meget spidse Pigge", og han 
tilføjer, at om Giftighed kan Talen 
lIaturligvis ikke værf', hvor' ingen Red
skaber til U dgydelsell af en giftig 
Vædske forefindes. Dog lIlaa han 
indrølllllle,at stundom uhehagelige 
'filfælde fOl'\'ollh~s af Fjæsingens Stik, 
men disse finde efter hans Formening 
tilstrækkelig Forklaring i individUE'1 
Disposition, i Lufttt'mpt'ratul'en, i Fi
skernes Ligegyldighed for at holde 
Saaret rent og Ulyst til at forunde 
det saarede l,Plll Ro. St'llCre hal' 

"') Derfor siger man paa Læsø ordsprogs
vis : Han er saa ond som en Fjæsillg, 
for at betegne en Persons Forbitrelse. 
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imidlertid Professor F. T. 8chmidt*) 
paavist nogle kirtelagtige Organer i 
en Fordyhning paa Gællelaaget tæt 
ved Gællelaagspiggens Grund og i 
Furerne pua Piggen SOIlI og pau de 
forreste Rygfinn('strualer, som uahen
hart maa betragtes som Giftappura
terne. Den Frygt for ]'jæsingen, 
som Fiskerne fra ældgammel Tid har 
næret, er saaledes fuldt berettiget, 
og Lærere og Læger have haft Lej
lighed til at gøre Iagttagelser over 
Giftens Virkninger, som synes at være 
overordentlig vekslende og langt fru 
altid ere lige svære, hvilket naturlig 
finder sin Forklaring dels deri, at 
dpt ikke altid ('r lige store Mængder 
af Giften, der indpodes i Blouet, og 
dels deri, at jkke ajle ere lige mod
tagelige for denne Gift san lidt som 
for undre. Som et enestaaende 'ril
fælde nævner Prof. L?:l~je,borg (Sve
riges oeh N orgesFiskal'), at ('Il 56 
Aa!' gamnlel, kraftig Mand, som var 
blev en stukken af en Fjæsing i Lang
fingeren, maatte tilbringe en hel :\laa
ned paa Sygehuset under syære Li
dt·lser, forinden han kunde udskrives 
som helbredC't. 

Fjæsingen, der forøvrigt er en af 
\'ore pragtfuldeste ]'isk, har et sundt 
velsmagende Kød, men uagtet den 
til rrider fanges i temmelig store 
,Masser, spises den kun sjældl'llt hel' 
i IlaIHletj i England iIedmod sætter 
man megen Pris paa den, og den 
føres dpI' regf'ln'læsRig til Torn; efter 
at YigglHle en' simarno af. 

"') ~ordiskt :\ledicinskt ÅI'kiv, Billd 6 
1874: Om Fjæsingell~ Stik og Giftl'ed
,kabel'. 



Hirtshalsmolen. 

Vi have modtagpt følgende: 

Hr. Redaktør! 
Maa det være mig tilladt at bede 

om Pbds i Deres meget ærede Blad 
fOl' efterfølgende Linier til Belysning 
af nogle Udtalelser faldne paa Fiskeri
foreningens Generalforsamling d. 15. 
April d. A. 

Af Hr. Konsul Fabricius, Skagen, 
blev der udtalt, at Hirtshalslllolen 
viser sig aldeles forfejlet og til ingen 
Nytte og knytter dertil endvidere den 
Bemærkning, at Forlængelsen rime
ligvis vil vise sig lige saa forfejlet. 
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Jeg ved ikke, hvilke Kraveller 
Forhaabninger Hr. Fabricius bal' 
stillet til Molen, som berettiger ham 
til at sige, at den er forfejlet, men 
det ved jeg og kan sige paa her
værende Fiskeres og øvrige Befolk
nings Vegne, at Molen i Forhold til 
sin Længde altid har ydet god Læ 
for de mest fremherskende Storme. 
At Molen har været for kort til at 
kunne naå Braadet og der gøre Nytte 
er en Selvfølge. Ligeledes har den, 
hvad Bygning og Holdbarhed angaar, 
staaet sin Prøve godt. Den er ca. 
350 Fod lang og anlagt for ca. 33000 
Kr., hvilket er billigt i Forhold til 
Længden, men det er en Selvfølge,· 
at Arbejdet. ej heller er 'saa' solidt 
udført som Forlængelsen bliver. Des
uagtet har Molen nu bestaaet j 14 
Aar. Hvad Forlængelsen angaar, saa 
forekommer det mig vel dristig sagt 
paa det nuværende Stadium, at den 
vil "rimeligvis vise sig lige s~a for
fejlet". Her paa Pladsen har lllan 
nu et andet· Syn paa Sagen; naar 
Forlængelsen ud uver Braadet, vil 
Nytten blive meget stor; det gør den 

nu næppe, men alligevel er der ikke 
Tale om andet, end at den jo allige
vel vil gøre Gavn. 

Hermed tror jeg at have rettet 
saa meget ved Hr. Fabricius's Tale 
om Hirtshalsmolen, at elen er kommen 
Fakta betydelig nærmere. 

Naal' Hr. Fabricius endvidere frem
hæver, at en Havn paa Skagens Syd
side vil gøre samme Gavn som en 
Vestkysthavn, saa er der heldigvis 
vist ikke mange af denne Mening. 
For det første vil en Skagenshavn 
aldrig være isfri i strænge Isvintre, 
og for det andet ligger den meget 
gode Havn ved E'rederikshavn ikke 
ret langt derfra. Skal et Fartøj fra 
Nordsøen først Skagen ind, spiller 
det en underordnet Rolle, om det 
skal gaa til Frederikshavn. 

Hirtshals, .len 12. ,Tuni 1893. 
N. P. Bøjer. 

Søormen. 

Søormen, "den store Søslange", har 
endelig funden sin Beskriver. Som 
bekendt plejer dette Havuhyre re
gelmæssig at dukke op i Avisartikler, 
saa hist sna her, snart er den blev en 
iagttaget af en Fisker, snart - _om 
end uhyre sjældent af et helt Skibs
manrlskab, snart paa disse Breder, 
snart paa hine, men hidtil have 
VidenskabHmændene skeptisk rystet 
pan. (h~res Hoveder, bortfOl"ldaret og 
tydet Iugttagelserne, forsaavidt de 
ikke l'('nt ud har henvist alle For
tællingprne om Dyret til Fantasiens 
og Indbildningens Domæner. Saare 
tidt viste det sig nemlig, naar paa
lidelige Folk kom Fæ;nomenet nær
mere paa Lin·t, ELt hvad lIlan havde 
antaget for en "Søslange," i Virke-



ligheden var en hel anden Ting, 
snart en Kæmpeblæksprutte, snart 
en Flok Ænder, snart et flydende 
Vrag, snart en Hval, og da Viden
skabsmænd til Dato ikke har faaet 
et eneste Eksemplar j Hænder, ja 
end ikke den mindste Stump, mente 
de sig berettigede til at tage. saa 
haardt fat paa den, som de jo stedse 
have gjort. 

Men nu har Dr. Oudemllns, Direk
tør for den zoologiske Have.i Haag, 
en anerkendt Videnskabsmand, j et 
Værk paa 600 Sider med 82 Illustra
tioner,*) forsøgt at slaa Tvivlerne 
af Marken. Han nævner ikke mindre 
end 187 Tilfælde paa Søslangens 
Optræden, gør denne til Genstand 
for en efter engelske og norske 
Referater desværre saare mild ~ 
Kritik, og giver til Slut selve Or
mens Naturhistorie, dens ydre Kende
tegn, Anatomi, Farve, Kønsforskel, Er
næring, Sanseorganer, psykiske Egen
skaber, Fjender, geografisk Udbre
delse, Afstamning osv., ja giver et 
Billede af den, til Trods for, at der 
stadig ikke foreligger et eneste haand
gribeligt Faktum, og Forf. saaledes 
har bygget. udelukkende paa sine 187 
anden Haands Beretninger, uden at 
han havde en eneste Stump Søslange 
mere mellem Hænder end nogen 
før harri. 

Efter Dr. Oudemaus Mening er 
Søslangen ikke nogen Slange, men 

Pattedyr, beslægtet med Sæ
lerne. . Dens Krop er langstrakt; 
Hovedet lille, Halsen og Halen meget 

*) "The great Sea-serpent, An historicaI 
and eri tic al treatise with thc rcports 
of 187 appaeranccs, the suppositions 
and suggestions of scientific aud non
scientific persons .and the authoys con
clusiuns." 
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lange, Lemmerne fire korte Luffer. 
Huden er som Sæ1etnes beklædt med 
en tæt, glat Pe[s--af stive, korte 
Haar og paa Halsen har Hannen 
en l\-fanke af lange Haar; Dyret 
svømmer ved lodrette Slangebugl
ninger og holder sig undertiden lang 
Tid i Overfladen. Ogsaa om For
plantningen ved Forf. god Besked, 
Parringen foregaar i Marts og April, 
U ngerne fødes i Juli og A vgust og 
have ved Fødslen en Længde af 
ca. 20 Fod. (I) , 

Vi tilstaa, at vi dele den Tvivl, 
som saavel "Naturens" Redaktion 
som forskellige engelske Tidsskrifter 
lade komme til Orde, ikke mindst 
paa Grund ~f følgende Sætninger i 
Naturens Referat: En af de af Oude
mans citerede Forfattere meddeler, 
at "En Herre i Bergen har fortalt 
ham, at der for nogen Tid siden i 
Musæet i denne By fandtes en Del 
af Skeletter af en Søslange," men 
desværre kunne vi ikke bekræfte denne 
Beretning, som vel skyldes en eller 
anden spøgefuld Medborger. 

Mindre Meddelelser. 

Smaaforeller og Mospuitoes. En 
Morgen ved 9-Tiden sad jeg, skriver 
Prof. Murray i BuH. U n. States 
Fish Oomm. 1885, ved Bredden 
af . en kold Bjærgstrøm tæt ved 
Snegrænsen i Gunnison Valley, Co
lorado. N ogle nylig udklækkede 
Foreller svømmede rundt, medens 
en Sv~rm Mosquitoes kredsede over 
Vandet; nu og da kom Forellerne 
op til Overfladen og i.samme. øje
blik for en Mosquito ned, plantede 

'sin Snabel i Fiskens Hjærne, saa 



at den lige med det samme var lam
met og sugede helt og holdent sit 
Offer ud, Naar Myggen havde holdt 
sit Maaltid, fløj den bort, Fisken 
vendte Bugen i Vejret og drev ned 
ad Strømmen. Jeg var, skriver 
Prof. Murray saa interesseret en 
Tilskuer ved denne, mig hidtil gan
ske ukendte Ødelæggelse af Fiske
yngel, at jeg blev siddende der mere 
end en hJl,lv Time, og i den' Tid 
blev over 20 Fisk dræbte og ud
sugede, 

Islandsfiskeriet. Rederen for Kut~ 
teren 'lPrins Valdemar", Hr, Th. Brøn
num, har fra dennes Fører, Skipper 
Larsen, modtaget Bl'ev date t'et Ønun
dafjOl'd d. 31. Maj, hvori han meddeler. 
at Kutteren indtil den Dato har 
fanget ca. 60 Td. Rødspætter,' hvilket 
maa anses for at være godt, idet 
man maa erindre, at denne Kutter 
afgik betydeligt senere fra J!'rederiks
havn end de øvrige; ligeledes skal 
disse ogsaa have haft god Fangst, 
fra 130 op til 200 Td. hver, kun om . 
"Maagen" vides intet, da man ikke 
kender den Fangstplads, hvor den 
for Tiden befinder sig, Til en engelsk 
Fiskedamper have flere af Kutterne 
afhændet betydelige Partier af Rød
spætter i fersk Tilstand, "Prins Val
demar" solgte saaledes 4600 Pd., 
hvorfor den opnaaede 5 Øre pr, 
Pd. Det er Meniugen at "Ternen" 
skal afrejse til Holland sidst i denne 
Maaned saasnart de 3 Kuttere, for 
hvem Hr, Brønnum m, fl. ere Redere, 
have fisket saameget, at den kan 
faa fuld Last, Ved den Tid menes 
lien til Transport af fersk ispakket 

. Fisk bestemte Dampel' at skulle an
komme til Island, I det hele taget 
har man Grund til at tro, at Islands
fiskeriet i Aar vil give et godt Ud-

bytte, da, Vinteren dE'roppe har ·været 
mild, IwilkE't igen har haft til Følge, 
at Røebpæth'll i store Mængdel' tidligt 
har søgt ind under Kysten, Kl. 

~liskeri beretninger. 

Hirtshals og Omegn, den 14. Juni, 
Siden sidste Meddelse hat' Fiskeriet 
fOl'andret sig derhen, at der med 
Landdragningsvod er fisket nogle Ma
krel ved Uggerby og Tversted, højst 
op til 40 Snese pr, Selskab (6-8 
Mand)! desuden et' fanget lidt Hvid
ling og enkelte gode Laks til V ægt 
lO-12 Pund Stykket. Ved Hirtshals 
har en enkelt af de stØt're Raade 
havt indtil 2000 Pund Torsk fra 
Jydske-Revet, men forøvrigt hll,r Kyst
fiskeriet kun givet ubetydeligt, der
imod har Kutterne fra Frederikshavn 
væl'et ud for Kjul og Uggerby i be
tydeligt Antal i en Afstand af fra 
1-2 Mil fra, Landet, ind fra Skag
banken og netop over samme Strøg, 
hvor de helt fra Foraarstiden har 
fisket, saa, da det ikke alene er de 
danske Kuttere, men ogsaa de engelske 
Trawldampere, hvoraf 7-8 Stykker 
i disse Dage viser sig, ynder~Plad
sen, lader det til, at Fiskeriet der
steds pr mere konstant end andre 
Steder i Skagerak, Og især, da det 
i foregaaende Aar har vist sig paa 
lignende Maade. L, 

Fra Halsnæs, 13. Juni 1893. Siden 
min sidste Beretning herfra, har der 
været travlt her blandt l!"Iiskerne, idet 
der nemlig iaar har været stort Ma
kreifiskeri, I de sidste 3 Aar el' 
der saa godt som ingen Makrel bl.,
vet fisket her, mange gjorde sig der
for heller ikke store Forhaabninger, 
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men da' det saa pludselig hørtps, at 
der var vanket ikke sua falt l\lakn·1 
til Baads, kom snart aIlI', dpr IHlHlp 
Makrelgarn, j Gang, og det viste 
ogsaa, at Makrelen, havde fundet 
herind. Ovennævnte Fiskeri tog sin 
Begyndelse sidst i ){aj ::\laaned, og 
jeg antagpl\ at der til Dato er 
fisket ca. 1500 Snpse l\lakrel, aldeles 
bestemt skal jeg dog ikkt~ kunne op- . 
give det. Den højeste Pris der Cl' 

betalt her har værpt Kr. 7,00 for 
Snesen den laveste Kr. 1,50. Det 
synes nu, SOl]] om dette Fiskeri sInd 
være forbi for i Aur, dog er det mu
ligt, at en Del af Fiskprne vil for
søge at følge den til Søs, saasnart 
at Vejret tHlader det. 

Af Rejer og Aal har her endnu 
intet været fisket, dog haaber man, 
at den indtraadte Varme snart sk~d 
give J!'orandring til det bedre. 

T. O. 

København, den 19. Juni 1893. 
Rejefiskeriet har i forrige Uge bedret 
sig betydeligt, men har dog ikke været 
større, end hvad der er kommet ind 
er blevet solgt til gode Priser. Til
førslen kommer fra Provinserne og 
kommer trods Varmen ind i ret god 
Tilstand. Rejefiskeriet iKalleboderne 
er fremdeles saa slet som intet Aar 
tidligere, og det er kun enkelte af 
de ældre Fiskere, som bruger det; 
Resten er taget til Provinserne eller 
har taget fat paa anden Beskæftjgelse. 
Prisen holder sig fra 1 Kr. og op 
efter til 1,50 pr. Pot (Torvemaal)! 
eftersom Tilførslen· er større eller 
mindre. Aalefiskeriet har ogsaa 
bedret sig en Del, og Priserne ere 
gaaede noget ned, saaledes at gode 
store Aal nu sælges til 50-55 0re 
pr. Pd., mindre i Forhold hertil. Vod
aal konlIner der nu ikke saa lidt af, 

men de falde som Regel mindre. 
Storø smukke Garnmakrel have i 
Dag været tilført fra det nordlige 
Øresund og bleve betalte .med gode 
Priser. Af Bundgarnssild, som i den 
sidste Tid er bleven sjældnere og 
sjældnere, var der ogsa<l tilført et 
mindre Parti i Dag, som blev solgt 
til forskellige Priser, fra 50 01'e indtil 
2 Kr, pr. Ol, da den fa.ldt meget 
uensartet i Størrelse. Sildene vare 
nede fra Køge Bugt, og man ventede 
snart at faa Makrel i Bundgarntlne. 

F. 

Frederikshavn, den lU. Juni 1893, 
Endelig kan man da igen melde godt 
Nyt om Vestkystfiskeriet; vi have i 
den sidst forløbne Uge haft ualmin
delig heldigt Vejr, om det end til 
visse T~cler har været vel stille, af 
hvilken Grund mange Fiskekuttere 
have haft god Nytte af den her
værende kraftige Bugserbaad "Eks
pres", der ofte har været ude at 
hente de fuldtlastede for Vindstille 
liggønde Kuttere ind. .Saa godt som 
hele vor Fiskerflaade har drevetFi- . 
skeri paa Vestkysten, og Udbyttet 
har været meget tilfredsstillende; de 
fleste have haft ca. 200 Snese pr. 
Kutter, enkelte have pndog forttden 
den her indbragte Last afhændet 
større Partier Rødspætter i Løkken, 
som der opnaaede ca. 6 0re pr. Pd. 
Vest for Hirtshals paa ca, 30 J!'avne 
Vand have en. Del Kuttere fisket, 
Rødspætter derfra have vejet fra 22 

33 Pd, Snesen~ og ere betalte med 
fra 3 Kr. 75 0re~5 Kr. 50 Øre pr. 
Snes; Nordvest for Hanstholm have 
K utte1'lle fisket mere betydeligt nær
mere ved Land end det førstnævnte 
Sted, Rødspætter herfra have vejet 
fra l8~24 Pd. pr. Snes og ere blevne 
betalte med fra 2 Kr. 75 0re-41/ 2 Kr. 
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pr. Snes. Af Skærissing er der fanget 
betydelige Kvantiteter, men største 
Parten af dem have Fiskerne brngt 
hjem, for der at fan, dem saltede og 
tørredE', i saadan Tilstand skal de 
kunde fau. 13 Øre pr. Pd. for dem, 
de PartiE'r der bleve afuændede her 
paa Pladsen opnaaede ca. 6 Øre pr. 
Pd. Enkelte hovedsagentlig mindre 
Kuttere have fisket paa Herthas Flak 
og paa Kobbergrnnden og baft jævnt 
godt Udbytte, men Priserne have holdt 
sig lave paa Rødspætter herfra pau 
Grund af den rigelige Fremkomst af 
Vestkystsfisk; for 12-13 Pds. Fisk 
er der b<ltalt fra l -Kr.-1 Kr. 35 Øre 
pr. Pd. Garnfiskeriet har kun givet 
ringe Udbytte og de fleste af Kutterne 

skal have opgivet dette foreløbig og 
begyndt at fiske med Vod. Makrel
fiskeriet ved Skagen har været temme
lig betydningsløst og Tilførselen fra 
Norge har ej heller været stOl' omend 
Priserne ere dalede en Del, Prisen 
har været ca. 10 Kr. pr. Ks. il, 60 
Stkr. }i'ra Strømstad er ankommet 
en Kvase med 1000 Stkr. levende 
Hummer og fra Ohristianssand er 
tilført ca. 4000 Stkr., Prisen er for 
Tiden ca. 75 Øre pr. Pd. Kl. 

Lemvig, den 18. Juni 1893. Torvet 
har i den sidste Tid kun haft ringe 
Tilførsel af Fisk. Mest har der 
været af AaI, den har kostet fI a 35 
til 50 Øre pr. Pd., og af Flynder, 
hvorpaa Prisen har været omkring 
ved 20 Øre Pundet. P. 

Bekendtgørelser. 

AnT10llcer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvondelse til 

Frantz ChrisUreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

.t'or stll,aende Aver.tissementoT 
in,lrømmeB betydelig Rabat. 

Dansk Kommissionshus 
ror 

Fisk og HaDmier. 
Ludwig Griin, 

18, lieDer \Vall, Hambllrs. 
modtager Sendingor til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Rererencer. 

1< arl. 

fiskekroge -F abriken 
- SølTllled.llIe 1 Aalborg 1888." 

l Kebn '."8 1888 
.. ub.faler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, san vel j Staal, .f ærn 
Bom Messing, sa.mt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrædo 41. 

København K. 

En velanbefalet Karl (26 Aar gI.) søger Plads hos en Fisker til 1. .Tuli 
eller 1. Avgust. Vedkommende har ikke været ved. Fiskeriet tidligere, men 
har god IJyst dertil. Clir. Agersborg, ad. Farver Hammers Enke, Roskilde. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prlma amerikansk Biim

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nyl~jøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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:Købellhans Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Meka:n..isk Fabrik:. 
af Næt, ftæUedeJ .. lner OK' Tavsel m. m. 

Efter Anskafleben af nyeste mekaniske NlIltmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det lIedst~ 
Fabrikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødnillgeri N:llttene. Ji'ortrhdigste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik: og Spinderi. 
GI. Strand SO. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnetjave, Helsingør, Stengade IS, 

(en_te Næt.:tB.brlk t Dannut.rk 110m drives Ved Dam.pJl:lraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest!' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 Ofo under s(edvanlige Priser. Bomuldsgaru, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

]i.~ Altona Fiskeauction. l ........ ~ .. 
~ a ~ Johann COIIl"S (beediget Auctionator). ~ 
>l - <I) ~. 
~ f !Xl Tl'lpluam-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af IJgeblade. PIeeel', Værker ,)g TldF
skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og LeJligheds
IU1"2'~ i hmhYP:P:f'1i~ Uclfol'f'lsf' til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQ88elt. Trykt hos Frantz Christtre'U, X",benbavDr 



Nr. 26. 29. Juni. 1893. 

:M:edl.e::c:Ls'bl..adet udgaar hver Torsdag .. Annoncer optages ved Henvendelse til 

.Franlz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Pøtitlinie a.f tia Sides Brede; for sta.a6nde Annoncer indrømmes bet>:delig Ra.ba.t. 

Indhold: Beretning. om Ialandsfiekeriet. -
Højesteretsdom. - Mindre Meddelelser. Flskeri-
beretninger. Bekendtgørelser. 

"Dansk Flskerlforening"s Kontor, Storm
gade 213 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. 

Eftertryk ar Medlemsbladetii Artikler er 
tilladt,' naarKilden angives. 

ForeningeD;s Konsulent 

. vil i de kommende Uger være paa en 
Undersøgelsesrejse i .Jylland. Breve 
ville hurtigst komme ham i Hænde 
under Adresse: poste restante, Silke
borg. 

Beretning om Islandsfiskeriet. 
Af WIII. Lundbeck. 

ØnundarjJord, d. 2. Juni 1893. 
Den 21. April d. A. afgik jeg fra 

København med Postskibet "Laura" 
for med Station ombord· paa den 
frederikshavnske Fiskekutter "Prin
sesse Marie" at udføre . forskellige 
Undersøgelser vedrørende det island
ske Rødspættefiskeri. I Dagene fra 

den 27. til den 29. April besejledes 
Færøerne; Vinteren havde her været 
mild, Foraaret var kommen tidligt 
og havde været smukt, og Torskefiske
riet her havde givet godt Udbytte. 
Det gode Tørvejr havde havt stor 
Betydning, idet det havde gjort det 
muligt at faa en hel Del af det fore
gaaende Aars Fangst virket, og da 
vi kom til Færøerne, var der allerede 
gaaet en Ladning Klipfisk hjem. For
uden Torskefiskeri drives der ogsaa 
lidt Helleflynderfiskeri ved Færøerne, 
og Fisken sendes da i Almindelighed 
med Postb~aden til Granton, . men 
denne Forsendelsesmaade er jo tem
melig langsom, og der opnaas derfor 
oftest kun ringe Pris for dem. løvrigt 
klages der over, at det amerikanske 

. og engelske Helleflynderfiskeri har 
bevirket, at Helleflynderen er taget 
stærkt af i de senere Aar; ligesom 
andre Steder H+ges der desuden her 
over, at de fr~mmede Fiskere ere for 
nærgaaende, og et Stationsskib, der 
en Tid af Aaret kunde have lidt 
Opsyn med de fremmede Fiskere, 
vilde sikkert gøre god Nytte. 

Da vi med Kurs efter Reykjavik 
passerede langs Sydkysten af Island, 
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søgt";baade paa Adelvig og 'i Høfn 
Bugt af "Prins Valdemai'" og" Ter- ' 
nen" ligeledes uden Udbytte af Be-

saas den ene franske Kutter ved 
Siden af den anden liggende langs 
Landet paa Torskefiskeri. Som be
kendt drive Franskmændene et ud
strakt Torskefiskeri under Island, og 
paa Reykjavik Havn har jeg oftere 
set liggende en stOl' Flaade af fran
ske Fiskekuttere. 

o tydning. 

I Reykjavik og senere paa de for
skellige Nordvestfjorde modtoges vi 
alle Vegne med den Beretning, at 
Torskefiskeriet havde været udmærket. 
Vinteren havde ligeledes hel' været 
meget mild og Foraaret godt; medens 
vi saaJedes sidste Aar, da jeg ved 
saIiniiflTid kom til Nordvestlandet, 
'havde Frost og Sne, val' det i Aar 
sInukt mildt Foraarsvejl'. Del' synes 
saale(h~s at være Tegn til gode Tider 
fol' Island i Aar, men da del' i Norge 
ligeledes er fisket ualmindelig megen 
Torsk,vil Prisen paa Klipfisk vel 
desværre gaa ned. 

Den 9. Maj kom Postdamperen til 
Isafjord, og jeg gik her ombord paa 
"Prinsessen" . Denne kom fra 0nun
darfjord, hvor den allerede havde 
prøvet Fiskeriet og paa en Dag havde 
taget 70 Snese Rødspætter i 12 Træk; 
endvidere havde den forsøgsvis sat 
et enkelt Garn og deri taget 4 Snese, 
et Resultat som lover særdeles godt 
fol' Garnfiskeriet, del' mllligvis Senere 
hen vil blive drevet. Da der sidste 
Aar i Maj Maaned havde været godt 
med Fisk i den nordlige Bugt Adelvig, 
gik \'i fra Isaf;iord derop og ankrede 
der Olll Aftenen den lu. Deil næste 
Dag forsøgtl'S et Par Steder, men' 
mærkelig 1I0k uden Resultat; Bnnd
forholdene vare~ som allerede sidste 
Aa'r ørf'l\ret, gode, idet Bunden el' 
ren ~.md, men vi fik kUll 5 Snese 
fol' en Del temmelig smaa Røelspætter. 
~t'nel'e el' dl'I" ligeledes blevelI for-

Det synes jo mærkeligt, at For
holdene saaledes i Aar ere det stik 
modsatte af, hvad der viste sig at 
være 'l'ilfældet sidste Aar, da de 
aabne Vige syntes at have Fisk før 
Fjordene, og Fiskerne tale allerede 
om, at Fisken i Adelvig muligvis er 
opfiskPt; dette er dog selvfølgelig. 
umuligt, luen mange Forhold, som 
det endnu er umuligt at have noget 
Overblik over, kunne jo her værfl Fak
torer, blandt anfiet skal jeg nævne, 
at Isen sikkert spiller en stor Rolle, 
dens større eller mindre Nærhed maa 
sikkert have Indflydelse paa Rød
spættens Vandring ind mod Lam\ om 
Foraaret, og de nordlige Bugter have 
netop i Aar været fyldte med Is, 
der først \'ar gaaet bort, kort før 
Kutterne kom; ogsaa de forskellige 
Havstrømninger og endnu flere andre 
Forhold, som del' først med Tiden 
kan erhverves tilstrækkelig Kendskab 
til, komme her i Betragtning, og man 
kan sikl{ert ikke vente, at Forholdene 
det ene Aar skal stille sig akkurat 
som det andet. Sandsynligvis vil del' 
ogsaa i Løbet af Sommeren komme 
Fisk ind paa Adelvig. 

Da del' saaledes intet var at gøre 
paa Adelvig, gik Kuttørne atter til
bage til 0nuIIdarfjoi'd og ankrede 
nel' den 11. 

DpI! næste Dag lwgYlIlltu Fiskeriet 
hel' og er siden blen'lI fortsat hidtil 
stadig med godt Udbytte. 

,BundplI her pa:t Fjorden er Slik, 
llIe\l dog eu taalelig god Tl'ækkebund. 
HalldelsstedBt liggel' S0111 paa de'andre 
NordvpstfJo,-de raa, en udskyelf·nde 
Tallt;p, i,ldcufol' dl'nne, el' BUllden 



. temmelig uren med stærk Vegetation, 
men der el' samtidig godt med Fisk, 
udenfor Ø1'et er Bunden renere, saa 
der er bedre at trække, paa begge 
Steder findes hist og her Sten, sun 
det hænder, at Voddet gaar i Hold 
eller rives itu,. men i det' hele egner 
Fjorden sig ganske godt for Snurre
vodsfiskeriet, dertil kommer, at den 
el' af passende Bredde, ca. 1/2 Mil 
bred, hvilket er af Betydning, da 
V mldlt efter de islandske Love ikke 
maasættes Land nærmere end 60 
Favne. 

For kortest og i hedste.Oversigts
form at give en Fremstilling af Re
sultute.t af Fiskeriet her skal jeg hid
sætte et Uddrag af den af mig førte 
Journal: 

I [I I I Maaned I .DaIO li Dybde Antal; Flynder •. 8tørrel~e pr. 
; ii Træk I Snese I Snes I Pd. 

~.~-~=~ .. F~~~'T-=:=='" I "-='.-:"---::;-_-::-:::-.-~':::: 

Maj 8. 10 12 70 40 
- *) 11. 9 2 5 li 25 

12. 12 23 130 45 
13. 12 11 100 50 
15. 12 16 120 I !:lO 
16. 12 13 80 60 
17. 12 13 45 50 
18. 12 15 60 I 70 
19. 12 11 40: 65 
20. 11 ; 4 7 !:lO 
23. 101/ 2 1 12. 60 35 
24. 10 I 10 50 30 
25. 111/ 2 ' 11 60 60 
26. 1P!2 9 40 50 

i 27. 14 14 100 80 
1 29. 14 12 90 65 
. 30. 14 7 102. 55 
I 31. 14 12 105 60 

Juni . l. 14 7 50 50 
2. 91{ 9 80 65 

2 I 

Der er saaledes af "Prinsesse 
Mårie" ialt fisket noget over 1200 
Snese, hvilket giver over 200 Tdr. 
saltede Rødspætter, foruden hvad der 
er leveret levende. (Sluttes.) 

"') I Adelvig. 

Høj esteretsdom. 

Den 30. September f. A. anmeldte 
Godsforvalteren for Grevskabet Lin
denborg til Politimesteren i Fleskum 
Herred, at en Arbejdsmand havd.e 
tilvendt sig Ørreder fra et Grev
skabet tilhørende Vandløb; i A~
meldeisen gaves følgende Beskrivelf$e 
af de stedlige Forhold: 

"Fra Gudumlund K a,n al , hvor 
denne passerer Gudumlund Fabriks 
Avlsgaard, udgaar der en mindre 
Kanal, som løber imellem uævnte 
Gaards Beboelses- og Udhusbygnin
ger, altsaa fuldstændig paa Fabri-. 
kens Grund, og da sidstnævnte Ka
nal tillige danner Bagløbet for Fa
briksmøllen, er dette Vandløb af en 
fuldstændig privat Karakter og ude
lukkende, ogsaa hvad Breddernø an
gaar, Grevskahet Iåndenborg tilhø, 
rende. For at benytte Vandet som 
Drivkraft fOl' Gaardep8 T.ærskeværk 
og andre Maskiner, er Vandet i Ka
nalen opstemmet ved en SlQ.se, foran 
eller nedenfor hvilken Bunden er be
lagt med Sten, og paa dette Sted 
findes i Almindelighed altid Ørreder 
staaende. N aar nu Slusen lukkes, 
og Vandets Løb derved standses, 
varer det ikke længe, inden Vandet 
ovel' nævnte Sten er løbet ud, og da 
Ørreden, som ifølge sin Natur i Al
mindelighed staar imod Strømmen, 
paa Grund lwraf ikke følger med 
det udløbne Vand, bliver Resultatet, 
at de foeall Slusen staaende Ørreder, 
naar Vandet er løbet ud, ligge om
trent paa tør Bund eller i Fordyb
ninger imøllem Stenene, ude af Stand 
til at undfly, og de kunne da tages 
med Hænderne", hvorefter det videre 
hed, at Arbejdsmanden en nærmere 



angiven Morgen Kl. 4 a 5 havde 
lukket Slusen i det omhandlede Vand
løb og derefter, da Vandet nedenfor 
Slusen af Mangel paa Tilløb snart 
var udløbet, bemægtiget sig de til
bageblevne Ørreder. Godsforvalteren 
henstillede derfor til Politimesteren, 
om denne maatte finde Anledning 
til at gøre det Passerede, der for
mentes kun at være et enkelt 
Led af en lang Række lignende 
Handlinger, til Genstand for en 
kriminel Undersøgelse, samt begæ
rede i benægtende Fald paa I,ens
besidderens Vegne Arbejdsmanden 
indkaldt for en Politiret, hvor han 
da vilde blive paastaaet dømt for 
Overtrædelse af Fiskerilovgivningen. 

Der blev herefter indledet kriminel 
Undersøgelse i Anledning af denne 
Anmeldelse, og under Undersøgelsen 
vedgik Arbejdsmanden, at han i 
omtrent 21/ 2 Aar indtil afvigte Ef ter
aar havde, na.ar Vandet - forment
lig af Folkene paa :'\Iøllen eller Avls
gaarden -- havde været opstemmet 
i den nævnte mindre Kanal, og Lej
lighed iøvrigt gaves, taget deØrre
der, som laa paa sammes tørlagte 
Bund, saaledes at han kunde tage 
dem med Hænderne, ligesom han 
ogsaaadskillige Gange selv havde 
opstemmet yan det i Kanalen i den 
Hensigt derved at fange Ørreder, 
hvad ogsaa i Almindelighed, navnlig 
om Søndag Morgen, var lykkedes 
ham., Han havde solgt de af ham 
saaledes tagne Fisk til en Fragt
mand for 35 a 45 Øre pr. Pd., og 
han anslog den Fortjeneste, han 
paa denne Maade havde havt,til 
150 a 200 Kr. Ligeledes vedgik 
Fragtmanden, at han, skønt han 
vidste, hvorledes Arbejdsmanden var 
kommen til de Ørreder, som denne 
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falbød ham, havde købt disse, og 
han erklærede, at han vel ikke havde 
gjort sig selv nøje Rede for Størrel
sen af den Fortjeneste, han havde 
havt derved,' men at han nok vilde 
tro, at den kunde være løben op til 
imellem 50 og 100 Kr. 

Efter det paagældende Va,ndløbs 
Beskaffenhed, og idet der, ogsaa 
naar Slusen i samme er lukket, er 
frit Afløb for Vandet i den Del af 
Vandløbet, hvori Ørrederne vare 
tagne, formente Viborg Overret, at 
Ørrederne ikke, da Arbejdsmanden 
tilegnede sig dem, kunde anses at 
have været i Grevskabets Besiddelse 
eller dets Ejendomsretsø undergivet, 
og ligesom Arbejdsmandens Forhold 
derfor ikke kunde betragtes som 
Tyveri eller henføres under Straffe
lovens Bestemmelser om ulovlig Om
gang med Hittegods, saaledes kunde 
Fragtmanden heller ikke ved .at af· 
købe Arbejdsmanden Fiske~e have 
paadraget sig Ansvar enten for 

" Hæleri eller for ulovlig Omgang med 
Hittegods, hvorimod deres Forhold 
efter Bestemmelsen i Fiskerilovens 
§ 60 kun vilde kunne paatales under 
en privat Politisag. 

Som Følge heraf frifandt Viborg 
Ove,n'et begge de Tiltalte. 

Højesteret, der d. 27 . Juni paa
kendte Sagen, kom til samme Resul· 
tat med følgende Motivering: 

"Efter de Højesteret forelagte, til· 
dels efter den indankede DomsAf
sigelse tilvejebragte Oplysninger, have· 
de ved den under Sagen omhandlede 
Kanal anbragte Stigbord gjort det 
muligt i alt Væsentligt at bortlede 
Vandet fra Kanalens f9ranliggende 
stenlagte Bund, hvilket medførte, at 
de der staaende Fisks Undvigen 
hindredes eller dog vanskeliggjordes, 



saa at de lettelig kunde· optages 
med Hænderne. Men ligesom de 
saaledes tilstedeværende Indretninger 
ikke af Ejeren ...-are. anbragte til 
Fiskefangst, saaledes maa de an
tages heller ikke fra Ejerens Side 
at være benyttede hertil, og de Fisk, 
som Tiltalte N. N. (a: Arbejdsman
den) paa den i Dommen anførte 
Maade har tilegnet sig fra Kanal
bunden, kunne derfor ikke anses at 
have været i Nogens Besiddelse eller 
Nogens Ejendomsret undergivne. Som 
Følge heraf maa det billiges, at der 
under nærværende Sag er tillagt 
denne Tiltalte Frifindelse for J usti
.tiens Tiltale, og at det sanlIne er 
antaget for den l\Iedtiltaltes Ved
kommende." 

Mindre Meddelelser. 

Mærket Helleflynder. Gennem 
Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet har Universitetets zoo
logiske Museum modtaget følgende 
Afskrift af en Meddelelse til Uden
rigsministeriet fra det kgl. dansk 
Konsulat: Hulli dateret 21). Maj 
1893: 

Som en Sag, der muligvis kan 
have Interesse for videnskabe
lige Kredse i Danmark, skal 
jeg tillade mig at indberette, at 
der i disse Dage er bleven bragt 
hertil en Helletlynder, i hvis hvide 
Side der er indskaaret følgende 
Mærke "Hu bel' 1888." Fisken 
fangedes af et i Hull hjemme-

. hørende Dampfiskefartøj "Ceres" 
paa det nordvestlige Island og 
er af Skibets Kommissionærer 
d'Hrr. Andrew Johnson, Knudt-
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zon & Cie i Gaar bleven sendt 
til et Fiskeriselskab i Bergen. 
Fisken maaler nu 31 Tommer i 
Længde og 16 Tommer i største 
Bredde. De indskaarne Bog
stavers Længde 21i2 Tomme. 
Hvad der maaske navnlig kan 
have Interesse er, at Vægten 
kun er 12 Ibs. Man skulde 

. masten ha...-e tænkt, at Fisken, 
der i alle Dele synes at være 
sund og velskabt, i 5 Aar vilde 
have vokset mere. 

(Sign.) R. Pattiuson, 
VicekolIsul. 

Med Hensyn til den ringe V ægt, 
nævnte Fisk har opnaaet, hemærker 
Chefen for den danske biologiske 
Station, Hl'. Dr. phil. Petel'sen, om 
hvis ::\Iening, vi have forhørt os: Da 
]'iskeriet tog Overhaand her i vore 
Farvande, var Helletlynderen den 
første ]'isk, der i maQuyttig Størrelse 
saa at sige forsvandt, og Grunden 
kan kun være den, at Smaafisken, 
hvoraf der stadig er større Mæng
der, ikke faar Tid til at vokse op, 
- at den altsaa faktisk vokser 
meget langsomt. 

Islandsfiskeriet. Fiskeriet under 
Island er i ]'ølge Meddelelse til 
"Vendsyssel Fiskeeksportforretniug" i 
Frederikshavn vedblivende godt. Med 
Postdampskibet "Th~yra" er den 6. 
Juni afsendt fra "Prinsesse Marie " 204 
Tdr. saltet Rødspætte og fra "Nord
vest" 264 Tdr. til Rotterdam. Kutter 
"Ternen" afsejlede \:l. Juni til Holland 
med 300 Tdr. af hvilke de 40 vare 
fra "Maagen" , 1 00 fra "Prins V alde
mar", 160 af "Ternen"s eget Fiskeri . 
,,)Iaagen" har været noget uheldig 
ved Valg af Fiskeplads, saa at den 
har haft temmeligt daarligt Udbytte 
hidtil, men man maa jo haabe, at 



den endnu kan naa at faa det redres
seret. "Nordvest" har endvidere d. 
9. Juni solgt ca. 32,000 Pd. fersk 
Fisk a 5 Øre pr. Pd. til en engelsk 
Damper og "Prinsesse Marie" et 
lignende K vantulll. 

Den til Transpoi't af fersk ispakket 
Fisk fra Island bestemte Damper 
"Cimbria ", dt·r er bygget i Middles
borough hos Sir Raylton Dixon & Co. 
pr. D,1llsk Damptruwling Aktieselskab 
"Dan's" Regning, foretog den 17. en 
meget vellykket Prøvetur. Skibet løb 
11 Knob, Maskinen indicerede ca. 
3U Hestes Kraft med et Kul-Forbrug 
af 1,3 Pd. pr. Hestskra,ft. Selskabets 
to andre Sl{ibe "Dania" og "Hafnia" 
ere afgaaede fra Schields for at paa
begynde Fiskeriet under Island sam-. 
men med de 5 Frederikshavnske Kut
tet·e. Det er som bekendt til Afhent
ning af disse 7 Fartøjers Fangst, at 
"Oimbria" er bestemt. 

Fiskekutternes Rederi og Regn
skabsforhold. I længere Tid har 
man været utilfreds med Ordningen 
af ovenstaaende Forhold, hvilken Util
fredshed har givet sig Udslag ved et 
lVføde, som Frederikshavns Handels
forenings Bestyrelse, paaOpfordring 
af saavel Medlemmer sOm Udenfor
staaende, havde indvarslet til i Fre
dags. Handelsforen. Formand Køb
mand Jelstrup valgtes til Dirigent 
og forelagde Sagen. Han havde tænkt 
sig Dannelsen af en Oentralforening 
af alle Pitrthavere i Kutterne under 
en fælles Bestyrelse og med en fælles 
Regnskabsfører, men tilstedeværende 
Jurister mente, at en saadan Ordning 
næppe vilde kunne forenes med Sø
lovens Bestemmelser, da Fartøjets 
korresp. Reder i et og alt bære 
Ansvaret for Driften og Regnska bs
førelsen. Fiskehandler, Købmand I. 

C. lisager foreslog, at der dannedes 
en Forening uJi Frederiksh;tvn boende 
kOl'l'esp. Redere, som ved et Udvalg 
paa 3 MedlelllJnel' eller alle i Fore
ning kunde søge indført en ensartet 
Ledelse med Hensyn til Drift og 
Regnskabsafiæggelse, eventuelt an
tage en fælles Regnskabsførel'. Fra 
forskellige Sider kritiseredes Fiske
kutternes nuværende Adlllinistration 
og Formen for Regnskabsførelsen, i 
det hele taget mente man, at der 
burde gøres noget for 'ikke at Kapi
talisternes Tillid og Interesse for 
Fiske-Kutter InstitutiOTH'1l skulde 
svækkes. Mødets Resultat blev, at 
Forsamlingen rettede e~ Opfordring. 
til de tilstedeværende kørresponde
rende Redere oni at træde sammen 
for om muligt at enes OlU ensartede 
Bestemmelser for Administration og 
Regnskabsafiæggelse. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø den 26. Juni 1893. Siden 
1. Juni el' Vodfiskeriet i. fuld Gang; 
ca. 150 større og mindre Baade slæ
ber Dag og N at og naar Vejret er 
gunstig fiskes fra 100-150 Stkr. pr. 
Nat, Vægt 4 Stkr. Pd. il. 35 øre. 

Aalefiskeriet med Krog er ret løn
nende, men 2 Ting el'e vanskelige, 
den 1. at faa Agn den næste at faa 
Krogene sat, hvor Vodfiskerneikke 
slæber, da de ellers bliver bortslæbte 
eller sønderrevne, Pris pr, Krogaal 
25 a 30 Øre Pd. 

,Rejefiskeriet vedbliver at· være 
smaat lUen Prisen god l Kr. 50 Øre 
pl'. Pot. R. F. 

Frederikshavn, den 26. Juni 1893. 
Vi have i den sidst forløblt0 Uge 



saa godt soth hele Tiden havt uroligt 
Vejr med stærk Kuling, der har 
hindret Fiskeriet meget ; Udbyttet har 
i Forhold til de mange Kuttere kun 
været kummerligt, i LøPet afi I~ørdags 
og i Gaar indkom ~-6 Kuttere, hver 
havende fra 60-120 Snese Rødspæt
ter, men der skal være fra 60-70 
Kuttere paa Vestkysten og kun de 
her indkomne have faaet noget, saa 
Reshltat-et er jo mindre tilfredgstil
lende. Rødspætter derfra have vejet 
fra 16-24 Pd. Snesen og erebetalte 
med gode Priser fra 2 Kr. 50 Øre-
4 Kr. 50 Øre pr. Snes. Fiskeriet i 
Katt~gat har været betydningsløst 
saavel for de enkelte Kuttere som 
for Smaabaadenes Vedkommende. Fi
skeriet af Makrel under den norske 
Kyst har været rigeligt i den sidste 
Tid, og der er tilført ret betydelige 
Kvantiteter til billige Priser, der 
betales 9 Kr. pr. Ks. ab Kristians
sand. Fra Laurvig og Kristianssand 
er der tilført ca. 5000 Stkr. levende 
Hummer, Prisen er stegen noget, der 
betales ca. 85 Øre pr. Pd. KI. 

Fra Bovbjærg skrives der tilos 

259 

den 17. Juni. Vore Fiskere staa 
'nu foran en meget slap Tid, nemlig 
Sommerperioden. Hvor daarligt end 
Vinterfiskeriet, i det sidste Par Aar 
el' faldet, saa bliver Sommerarbejdet 
dog altid daarligere. Man plejer at 
fange en Del "Haa" - Haj :-; men 
ogsaa med denne Fangst er det gaaet 
stærkt tilbage. I de sidste Aaringer 
har mange af denne Kyst Fiskere 
ikke en Gang kunnet forsyne sig selv, 
langt mindre andre med den her paa 
Kysten ret yndede Spise. 

Foruden denne Fisk kan der ogsaa 
her om Sommeren tages forskellige 
andre Smaafisk og undertiden en Del 
Makrel; men denne sidste Vare, der 
i Hamborg er meget søgt, forekommer 
desværre nu ogsaa yderst sjældent. 
Hvad Grunden kan være til, at Fiske
bestanden vitterlig tager af, er ikke 
godt at sige. Vist er det, at dersom 
baade Vinter- og Sommerfangsten 
vedblivende skal svinde ind, som For
holdet har vist sig i de foregaaende 
tre Aar, saa staar denne Kysts talrige 
Fiskerbefolkning over for en Kalami-
tet af saare alvorlig Art. H. 

Bekendtgørelser. 

AIllloncer 
i Medlemsbladl!t tilbydes og 

optages ved Hcnvclldche til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

.Jj'or staaende Avertissementer 
jnUTØlnmeS hetydelig Rabat. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fililk og Kaoliner. 
Ludwig Griin, 

78. Neaor Wall, H_bus. 
modtag.r Sendinger til Forhandling 
Prompte Afrej(ning. Dan.k Korre
Ipondance. PTJma RøføTonoør. 

Karl. 

fiskekroge -Fabriken 
- S.IYllledalUe l A al bo rg 1888 " 

I·K.buhaYD 1888-
anbefaler .it Ud.alg af alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, JanI! 
som MesBing, samt Pilke i Tin og 
Rly. ForBendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

En velanbefalet Karl (26 Aar gI.) søger Plads hos en Fisker til 1. Juli 
eller 1. Avgust. Vedkommende har ikke været ved. Fiskeriet tidligere, men 
har god Lyst dertil. €hr. Agersborg, ad. Farver Hammers Enke, Roskilde. 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 8Jags Fiskeredskaber 

af Bomuld og' H~lnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

M:ekan.isk Fa bri.k: 
. af Næt, ftættecJe J.lner O&, Tavse. m. m. 

Efter Anskaflelsen a.f nyeste meka.niske, Nætmas1{iner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det, bedst~ 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nætteno. Fortrillligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 60. København K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15; 

(en_te Naetftl.brlk i Danmark lWDl drive. ved DlUDpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<' 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 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgar'tI, Hampe· 
garn og Hørgærn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

:t; ~ ~ Alt . F· k t· o i' "" l~'å ona IS eauc Ion. ~ ~~ 
~ a:s. .J ohann Cohrs (beediget Auctionator). g : i 
~-~ ~~~ 
~ f Q:l T(lIf'~am·Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !li il ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Plecer, Værker ug Tldl!!
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og LejUgileds" 
"'ttn~" i omhYf!~f'1i~ Udforelsf' til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 27. 6. Juli. 1893. 

Me~e:::c:l..sb1.adetl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af tis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Hirtshalsmolen. Beretning om Is
landøftskeriet. - Fiakeriet paa, Jyllands Vestkyst. -
Mindre :Meddelelser. - Fiskeriberetninser. - Be
kendtsøreiser. 

"Dansk Fiskeriforenlng"s Kontor, Storm
gade\! 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. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kildffn angives. 

Til Universitetets zoologiske Museum 
er fornylig indsendt uden nogen som 
helst Adresse 4 Sælhundehaler. For 
at faa Præmien udbetalt maa Illd
senderen henvende sig til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor og opgive 
Indsendelsesdato. 

"Fiskerskolen" . 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 l\faaneders Kursus i Afdeli Ilgen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt Til
skud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagte med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende An
søger faar Amtstilskud og hvor stort 
da dette er, sendes til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Stormgade 2 
B, København K., inden 15. Avgust 
d. A. P. U. V. 

A. W. Bonnesøn. 

HirtshaJsmolen. 

I Anledning af Hr. N. P. Bøjers 
Artikel i Medlemsbladet Nr. 25 
udbeder jeg mig Plads for følgende. 

Enhver, der har stillet den Forvent
ning til Molen ved Hirtshals, at den 
skulde være til Nytte, maa vistnok 
indrømme det sørgelige Faktum, at 
den kun har været til Skuffelse, om 
man tør sige. at den er forfejlet, 
kunne jo 'de Herrer paa Hirtshals 
mene er en Skønsag, jeg skønner 
ikke rettere, og jeg tror at alt hvad 
man vil anlægge paa Vestkysten af 
den Slags vil vise sig at være forfejlet, 
for saa vidt som det ikke kan tjene 



til sikkert Tilflugtsted, ikke engang 
til sikker Landingsplads for de smaa 
Baade der benyttes af de stedlige 
Fiskere. 
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En Mole, der er bygget lodret imod 
Land, kan under visse Forhold yde 
Læ for Baade, der skulle landsættC', 
men dette kan kun være Tilfældet, 
naar Vinden og Søen er tværs paa 
Molen, saaledes at der falder Læ 
paa den ene Side. Med paalands 
Vind og Søen ret paa Land er en 
saadan Mole aldeles ingen Nytte til, 
og ethvert Fartøj del' ligger ved den, 
og som ikke kan trækkes paa Land, 
skal uundgaaelig forlise. Da nu Fi
skerne, selv dem der bmge smaa 
Baade, ikke kunne beregne hvad Vin
den vil blive, naar de skulle landsætte, 
saa er en saadan Mole aldeles ingen 
Betryggelse for dem i deres farlige 
Færd, og nogen Betydning for Fiske
riet i Almindelighed kan et saadant 
Anlæg aldrig faa, derimod kan det 
skade Havnespørgsmaalet i sin Hel
hed, om der bygges noget om hvilket 
der kan siges, at Anlægssummen er 
bortkastet, og Spørgsmaalet om en 
Vestkystshavn vil under ingen Om
stændigheder rykke sin Løsning nær
mere, selvom Søen ikke bryder den 
forlængede Mole ved Hirtshals ned, 
og selv om den ikke, hvad nok turde 
hænde, kommer til at virke paa Sand
driften som et Høfde; thi det tør 
vel næppe ventes, at der alene af 
Hensyn til Fiskeriet vil blive ofret 
de ikke faa Millioner, som en virkelig 
nyttig og holdbar Vestkysthavn an
tages at ville koste. 

Det er, under det stadige, stigentIe 
Forlangende af en Vestkysthavn, 
værd at lægge Mærke til, at det 
særlig ere Beboerne af Vestkystt>n 
der furlan~e Havne, hver ved sin 

Dør. Kravet paa en Fiskerihavn 
paa Vestkysten lyder saa godt som 
ikke mere fra de danske Havfiskere 
i Almindelighed, og det er ogsaa 
vist at en Vestkystham nok vilde 
bringe et forøget kvantitativt Udbytte, 
men sandsynligvis næppe merc peku
niært, j al Fald ikke af Rødspættefiske
riet med Kuttere; og endelig lige 
saa vist, at dersom nogensinde der 
hyggps en virkelig Havn ud til det 
aa,bne Vesterhav, og dette gøres vel 
som sagt næppe for Piskeriet alene, 
da skaffe vi ikke alene vore Havfi" 
skere men tillige de engelske og tyske 
Piskere et Holdepunkt, disse Fiskere, 
der fra deres egne mere eller mindre 
udfiskede Territorier, søge op imod 
den nordlige Del af de jydske Land
grunde, hvor der endnu kun har været 
fisket i en kort Aa1'l'ække, men hvor 
man desværre baade ved Hirtshals 
og Løkken har præsteret Beviser fol' 
at Rødspætten kan fiskes op, saa at 
vi vistnok med Rette kunne ræsonere 
saaledes: "vi have ikke mere Fisk i 
vore Farvande end tilos selv, og 
seh OlU lidt vanskelige Fangstforhold 
tvinge os til at tage sparsomt deraf, 
saa holdes Værdien bedre oppe ved 
den ringere Fangst og Fiskebestan
den holder længere ud." 

Hr. Bøjers Imødegaaelse af min 
Udtalelse pau Generalforsamlingen, 
at en Havn indenfor Skagen vilde 
gøre samme Nytte for Fiskeriet i 
den nordligB Del af Skagerak, som 
en VestkJ'stham, foranlediger mig til 
først at gøt'e ham opmærksom pau 
at en Skagenshavns Spærring af Is 
vil være en stor Sjældenhed, dernæst 
at med den Vind, der tvinger Fiske
kutterne tH at fortrække fra Vest" 
siden, skulle de som Regel krydse 
fra Skagen til Frederikshavn og ofte 
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sIaa deres le\'eIHle I.Jast ihjel, ligeledes 
naar de skulle ud fm Frede/'ikshavn' 
skulle de som oftest krydse til Ska
gen, naar Vinden bliver saaledes at 
de kunne fiske paa Vestkysten og 
derved spildes ofte en værdifuld Fi
sked ag. 

En Havn indenfor Skagen vil 
ganske vist kommB til at ligge l 
Mil Sejlads fra Skagens Revs Fyr
skib, men at den derved skuhle tabe 
noget i Betydning fOl' Fiskeriet i 
Skagf'rak kan jeg ikke tro. Esbjærg 
er jo dog en god Vestkysthavn uagtet 
den ligger indenfor Skallingen. For
øvrigt skjule Skagboerne ikke at de 
ønske en Havn for deres egen Inte/'
esses Skyld, og de ville endog præ
tendere, at disse Il)teresser ere store 
nok til at begrunde et Krav paa, 

"" naar forøvrigt Anlægssummen ikke 
bliver for stor. Kommer der nogen
sinde en Skagenshavn, da skal det 
nok vise sig, at der er mange andre 
Fiskere end Skagboerne, der ved 
Lejlighed ville benytte den og drage 
god Fordel af den. C. J. Fabricius. 

Beretning om Islandsfiskeriet. 
Af WiII. LUlldbeck. 

(Slutning.) 

Foruden "Prinsessen" have desuden 
" Nordvest", "Prins Valdemar'" og 
"Ternen" fisket her efter uden U d
bytte at have prøvet i Adelvig først 
i Maj Maaned, og de have alle fisket, 
mere eller mindre godt. Den saltede 
E'isk sendes nu med Postskibet 
"Thyra", som ventes d. 6. J'uni, til 
Granton og deIfra til Holland, den 
vil saaledes naa frem til Markedet 
i Slutningen af Juni Maaned, og der 

vil da sikkert opnaas god Pris for 
den, hvilket som bekendt derimod 
ikke er Tilfældet med Fisk, der først 
bringes til MarkedBt i Juli Maaned 
eller senere. Fisken er, som det vil 
ses af Tabellen, gønnemgaaende stor 
og af fortrinlig Kvalitet, tyk og ud
mærket fin i Smagen, saa at den 
fuldstændig maaler sig med de bedste 
Fred edksha ms Rødspætter; at store 
Rødspætter ikke kunne være gode 
turde overhovedet være en galIlmel 
Fordom, som sikkert vil forsvinde, 
thi ganske vist forekommer der blandt 
dem daarlige, magre Rødspætter, 
Hanser eller, SOlD Løkkens Fiskere 
kalde dem, Skrøtten, men naar de 
blot, som Tilfældet her er med de 
fleste, ere fede, saa ere Rødspætter 
paa op til 6 Pd. lige saa fine i Fi
sken som de mindre, og de Rødspæt
ter herfra, som sidste Aar solgtes 
ferske i England, opnaaedes der da 
ogsaa god Pris for. 

Rødspætterne sorteres ligesom sid
ste Aar i tre Størrelser, smaa" mel
lemstore og meget store, men de 
mellelDstoreeller Ima Kvaliteten ere 
i langt overvejende Antal. For øvrigt 
foretage ikke . alle Kutterne denne 
Sortering, der efter Sigende ikke er 
af stor Betydning paa Markedet i 
Holland. Ligeledes er Fremgangs
maaden ved Rensningen forskellig, 
idet nogle af Kutterne skære hele 
Hovedet af Fisken, medens andre 
lade det halve Hoved blive siddende, 
den sidste Ft'emgangsmaadeskal 
være den, Hollænderne synes bedst 
om, dette er aabenbart kun begrundet 
paa Udseendet, der ved al Fiskevare 
spiller en overordentlig Rolle, man 
behøver kun at se, hvor fint de is
landske Købmænd sortere deres Klip
fisk, hvorledes de, naar den blot hal' 



et Skaar eller en sort Plet, sortere 
den i 2. Klasse, for at faa et Begreb 
om, hvilken Rolle Udseendet spiller 
ved Salget af Varen. 

Som det fremgaar af Tabellen, har 
"Prinsessen" fra den 8. Maj til den 
2. Juni haft 20 Fiskedage, det vil 
med andre Ord sige, at det har været 
Fiskevejr hver Dag, dette Forhold, 

. som jo i høj Grad bidrager til, at 
Fiskeriet drives inde paa ]'jordene, 
hvor Vejret ikke har den Betydning, 
som hvor Fiskeri drives paa aaben 
Kyst,; der har da ogsaa netop i 
denne Tid været meget daarlig Vejr 
med stiv Kuling og Storm paa Søen. 

Foruden den saltede Fi"k er der 
af "Prinsessen" leveret ca. 10,000 
Pd. levende Fisk og af de . andre 
Kuttere et tilsvarende Kvantum, der 
har. nemlig allerede dannet sig en 
Eksportforretning her under Navnet 
"Eksportforretningen 0nundarfjord" , 
som indehaves af en her paa Fjorden 
boende islandsk Købmand og en i 
Hull bosiddende dansk Mand. Der 
modtages stadig levende Fisk her, 
som opbevares i Hyttefade og føres 
ispakkede til England i tre. Damp
baade, deriøvrigt drive Helleflynder
fiskeri; na3.r de ere færdige med 
Helleflyndel'fiskeriet, ga3. de ind og 
tage en Last Rødspætter, som bringes 
til Markedet i HuH. Der er hidtil 
blevet betalt 5 Øre pr. Pd. af den 
levende Fisk, men Prisen vil maaske 
komme højere. 

"Prinsesse Marie's" Mandskab er 
i Aar forhyret med Procenter, hver 
Mand har 45 Kr. fast i maanedlig 
Hyre og 25 Øre pr. Td. saltede og 
8 Øre pr 100 Pd. levende Rødspætter. 
I Maj Maaned har hver Mand saa
ledes i Procenter tjent over 50 Kr., 
og hvis ]'iskeriet vil vedblive at være 

godt, kan der jo opnaas en smuk 
Hyre, og det vil næppe blive vanske
ligt at faa gode Folk til Islandsfiske
riet, men det maa ogsaa indrømmes, 
at Hyren er vel fortjent, thi Arbejdet 
er slidsomt, og Arbejdsdagen ofte 
lang fra KI. 4 Morgen til KI. 10 
Aften. 

N aar nu den danske Transportbaad 
kommer herop, vil sandsynligvis al 
Fisken gua fersk til England, og den 
Spaadom, som efter sidste Aars Er
faring udtaltes, at ]'iskeriet her teg
nede til at blive en vigtig Indtægts
kilde, vil sikkert gaa i Opfyldelse; 
man maa erindre, at al den ]'isk, 
der endnu er fisket i Aar, er taget 
paa et eneste Sted, og sikkert ere 
mange andre Steder lige saa gode; 
Rødspætterne .ere aabenbart her 
under stadig Indtræk, thi Kutterne 
kunne ligge og trække hen over de 
samme Steder og dog stadig faa gode 
Træk. Et andet Spørgsmaal er det, 
om dette Fiskeri med Aarene vil 
tage af, eller om det vil holde· sig, 
og dette kan endnu ikke besvares, 
thi Forholdene her kunne aldeles 
ikke sammenlignes med Forholdene 
hjemme, og de der vundne Erfarin
ger kan altsaa ikke anvendes her. 
Dette Spørgsmaal maa det imidlertid 
overlades til kommende Aars Under
søgelser at besvare. Særdeles ønske
ligt var det imidlertid, om der kunde 
føres et noget skarpere Tilsyn med 
de fremmede Trawlbaade, saa de 
bleve forhiudrede i at ligge inde paa 
Fjordene og trawle, hvilket nu ikke 
saa sjældent finder Sted. 

Selv om det islandske Rødspætte
fiskeri med Aarene.skulde blive mindre 
godt, el' der endnu et vigtigt Fiskeri 
tilbage, nemlig Torskefiskeriet; drevet 
paa rette Maade, og naar de rette 



Markeder søges, turde det være hæ
vet over euhver Tvivl, at ogsaa dette 
Fiskeri, som nu næsten udelukkende 
er i Hænderne paa Franskmændene, 
vil kunne lønne sig. 

Til Slutning skal jeg kortelig om
tale, at "Prinsesse Marie" medførte 
20 Hummer, som det val' Meningen 
at ndsætte paa Dyrefjord eller Øllun
darfjord. Da Kas~en blav taget op 
af Dammen og aabnet, viste det 
imidlertid, at de fleste vare døde og 
til Dels fortærede af de faa, der 
vare tilbage, medens enkelte vare 
slupne ud i Dammen. Forsøget stran
dede saaledes, men det synes dog 
ved det beviste, at Temperatur og 
Saltholdighed er passende. for Hum
meren, thi· da de, der vare slu pne 
ud i Dammen, og der havde faaet 
Føde, senere hen kom op, vare de 
i god Stand. Der turde saaledes 
være Grund til at gentage };'orsøget, 
men helst efter en større Maalestok. 

Fiskeriet paa Jyllands 
Vestkyst. 

(Korrespondanee fra Thorsmindetangen:) 

Foraarsfiskeriet paa Kysten heri
mellem og Nymindegab el' nu forbi 
for i Aar. Skibslavene opløstes SOlll 

sædvanligt ved St. Hansdagstid (den 
24. Juni), og Havkarlene og Æsepi
gerne ere tagne til deres Sommertje
nester enten der paa Egnen eller til 
de større Gaarde inde i Landet, og 
hvor der i de sidste 2--3 l\:faaneder 
va:t:, Liv og Beskæftigelse, er der nu 
næsten øde og stille, idet kun enkelte 
Baade med lille Besætning giver sig 
af med Sommernskeriet, der væsentlig 
bestaar af de saakaldte "Haa ,. (Smaa-
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haj) og i Regelen ikke er videre 
indbringende. Foraarsfiskeriet plejer 
at tage sin Begyndelse omkring ved 
L April. l Aar har det, ligesom 
VinterfiskPriet, kun givet et daarligt 
Udbytte. 

Til det, som blandt saa meget 
andet af dette Kystfiskeri tager paa 
at forsvinde, maa henregnes Havla
venes "Løbere". Nu sælges nemlig 
en stor Del af Fangsten til Udlan(h~t; 
men lidigere afsættes den jo i fersk 
Tilstand til Landboerne. Hvert Skibs
lav han le da sin Løber, SOlll om 
Eftermiddagen, nllal' J;'iskerne var 
paa Havet, maatte op i Landet for 
at hente Købere t.il l<'angsten, der 
gærne bragtes i Land li{lt over ';\<lid
dag den næste Dag. FisterIle ligger 
nemlig for Anker hele N atten ude 
paa Havet, naar de lULl' sat Krogene, 
som de først begynder med at tage 
om Formiddagen. En saadan .Mand 
kaldes llIed Rette "Løber"; thi han 
maatte undertiden flere Mil ind i 
Landet for at hente Købere, med 
hvem han saa kørte tilbage. L!"Iheren 
fik gærne lige san, meget i Løn som 
Havkarlen og sin "Forlods" ligesom 
han. "Forlods" bestaar i to af de 
bedste Kuller, som hver Hllvkarl 
faar af hver Fangst, foruden Lønnen, 
som næsten al Tid er en vis Del af 
TI dhyttet, der først opgøres, naar 
Fisketiden er forbi, og før den Tid 
har man ikke Klarhed over, hvor 
meget der er fortjent; men Skibets 
Ejer fører Regnskabet, baade over 
Indtægt ved Fiskesalg og Udgift ved 
"Æskøb" o. s. v. Derimod faar Æse
pigerne altid fast IJøn, noget forskel
lig, men her paa Egnen gærne en 
40 Kr. paa egen Kost fra 1. April 
til 81. Hans. J. Gr. P. 



Mindre Meddelelser. 

Karpens Frugtbarhed. Det Antal 
Æg, en Karpe ]æggt>l', er hleven all

givet vidt forskellig. Den bekendte 
Fiskeopdl·ættet· Benecke anslaarTallet 
fra 3-70000U, efter Alder og Kraf
tighed. Maksimumstallet Hynes dog 
at yære noget for ringe; efter en 
Meddelelse i· "AIg. ]l'. Z." .indl·holdt 
en Karp<', der \'ejede 14 1/ 2 Pd. to 
. .lEggestokke, hvis samlede Vægt var 
1280Gralll, ogikke mindre end !:I 7500U 
Æg. Tælningen gaar for sig paa den 
l\bade, at man tæller ... Eggene j nogle 
faa Gram og multipliceret' det ud
komne llled l'a.llet, der angiver, hvor 
mange Gange flere Gram Æggestok
kene i det hele veje lllere end det 
aftalte Parti af dem. 

I Danzigerbugtens Laksefiskeri del
tog i Aaret 1891 4 vestpreussiske, 
20 pommerske og 12 dansk-svenske 
Baade. Af disse fangedes efter Med
delelse i "Mith. d. F.-V.": 

a) af danske og svenske Fiskere: 
1607 Laks til en Vægt af ca. 12200 
Kg. (24400 Pd.), 4 Stør 200 Kg., 5 
Tumlere. 

b) af pommerske Fiskere: 636 Laks 
5000 Kg., 2 Stør, 8 Tumlere. 

c) af vestpreussiske Fiskere: 401 
Laks 2970 Kg. 

d) af andre Fiskere: 374 Laks 
3030 Kg. 

Ialt 3018 Laks til en samlet V ægt 
af 23200 Kg. (46400 Pd.). 

Fiskerdamperen "Cimbria". Den 
13. Juni blev den til det danske 
Fiskeriselskab paa Raylton Dixon & 
Co.'s y ærft i Middlesbrough byggede 
Staal Fiskerdamper "Cimbria " prø
vet, og der skrives derom i "Sh. Gaz. " , 
at den blev meget beundret for sine 
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fine Linier, rummelige Bekvemmelig
hed for Besætningen og fQr dens hele 
Indretning. Den er bestemt til at 
!willge l<'isk fra Island til Grimsby 
og Hull Markederne, og derfor for
synet med særlig isolerede Opbeva
ringsrulll og Isbeholdere, samt en 
Tank til Vandhallast agtet' for at 
kunne lempe Dybgaaendet eftel' de 
for'skellige Omstændigheder. Dets 
Længde pr 145 1/ 2 Fod, Breden 21 1/ 2 

FOllog Dybdøn 121/ 2 Pod. Kødlerne 
er al' Sta.al og beregnede til at ar
bejde Uled loU Ibs Tryk. Farten 
antages at blive 11-12 Knob. 

Islandsfiskeriet. Kuthwen "Ter
nen" ankom den 24 .• Juni til Yimynden 
i Holland med c. 300 Td. saltede Rød
spætter fra Islalldsfiskel'iet. IJasten 
er endnu ikke solgt men foreløbig 
ilandlosset; Priserne ere nemlig for 
Tiden meget lan:! i Holland. løvrigt 
meldes alt vel om Bord. 

Fiskertberetninger. 

Frederikshavn den 2. Juli 1893 .. 
I Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge var det uroiige Vejr endnu frem
herskende, men længere hen bedredes 
heldigvis Forholdet og "ore Kuttere 
toge saa godt som alle Kursen til 
Vestkysten til de forskellige Fangst
pladser der. De der forsøgte Fiskeriet 
udfor Hanstholm havde kun ringe 
Udbytte, bedre var det nordvest for 
Hirtshals paa ca. 25 Toms. Vand, 
Kutterne derfra havde fra 50-150 
Snese pr. Kutter, Rødspætter vejende 
fra 24-30 Pd. Snesen betalt med 
fra 4-51/ 2 Kr. Snesen, endnu bedre 
var Fiskeriet østlig for Hirtshals 
nærmere under Land, hvor største 



Parten af Kutterne have fisket, Ud
byttet har her været fra 100-300 
Snese pr. Kutter, Rødspætter af no
get mindre Størrelse vejende fra 13-
18 Pd. Snesen betalte med fra 2-3 1/ 2 

Kr. pr. Snes, ret gode Priser som 
man ser. Paa Aalborgbugtell have 
en Del Kuttere drevet Fiskeri og 
havt jævnt godt Udbytte, hvormed 
de hovedsagentlig ere afsejlede direkte 
til København, de enkelte der indkom 
her i Havnen med Last opnaaede 
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fra 1 Kr.-1 Kr. 25 Øre pr. Snes, 
Rødspætter vejende fra 11-12 Pd. 
Snesen. Tilførselen af Makrel fra 
Norge har været ret rigelig, i Onsdags 
ankom saaledes 9000 Sth. og to 
Gange til et noget ,mindre Kvantum, 
Prisen el' ca. 10 Kr. pr. Ks. a 60 
Stkr. Fra Norge er der pr. Damp
skib tilført ca. 4000 Stkr. levende 
Hummer og i Dag ankom en svensk 
Kvase med ca. 2000 Stkr .. Prisen 
er fra 75-85 Øre pr. Pd. ' 

Bekendtgørelser. 

AnnOJ1Cer , 
M-eillemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

JI'or staaende Avertissementer 
illllrfhnmPfI h('tyde1i~ Rabllt. 

Dansk Kommissionshus 
for 

.~isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, lie.er Well, Hamb1lJ'5, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
Ipmutøncc. Prima Rpffll"enCftl. 

fiskekroge -Fabriken 
- Selnaedallle I A a I bo r g 1883 •• 

I K.h1l11a.D 1888 -
anbefaler sit Udsalg af .. Ile Sorter 
Fiskekroge, aau. vel i Staal, .Tæl"lI 
som Messing, samt Pilke i Tin H~ 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KAhfluhavn K. 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
holder Aarsm~de Lørdag den 29. og Søndag den 30. Juli. Program fol' 
Mødet vil blive tilstillet ethvert Medlem. 

~ i Danmarks største Fiskeforretning 
:.: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
~ E gaaende for hver Sending. Hvis lTdsigt for bedre Salg ises Fisken 'og :-<:> 
G> tIJ hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 %, Kasser 
~ ~ til Forsendelse leveres gratis. 
Q) > 
~ tIJ Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

Sejl og Udsalg af Sejldllg. 
Pi'ima amerikansk B .. m

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vantltæt præpareret Dug, 

HØf- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nylcjøbillg p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Se.jl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 

. disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 



,. 
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Københavns Meka.niske 
Næt og Ga,rn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
KjøbenhavnV. Vesterbrogade 70. 

::Mek.a:n.isk. Fabrik. 
....... af Næt, ftættede I~iner og Tavøel m. m. 
Efter Anskaflelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel

mæssigere }<'abrikat end de tidligere Dampvæve, ere VI i Stand til at tilbyde det hedst~ 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrenee. Ingen Bødninger i Rllttene. Fortrililigste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. KøbenhavnK. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade I~ 

(en._te.NeetfB.brik i Dan.:t:nIi&rk SODl drives ved DaDlpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest~ 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. Bomuldsgani, Hampe
garn og Hørga1'n i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ii·~ Altona Fiskeauction. ~ ~i 
-"I .. ~ liØ '" -t Do:;:;> Johann Cohrs (beediget Auctionator). fl ~ 'i 
"' 'ii ~ ;::. I'S l'S 
~ ~ cq Tele{iram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. i" ~ ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Pieeer, Værker ,)@, Tid.,,· 
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og LejUgbedø. 
,,;Utfrl' 1 omhY~~E'li~ UdfflT('IRp til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. Trykt hos Frantz Christtreu. København, 



Nr. 28. t3. Juli. t893. 

:M:ed.1e:aJ..sb1e.detl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

pr. Petitlinie af '/3 Sides Brede; for staaeride Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Fiskeriet i Langelandsbæltet. 
Odderfangst i kunstig Grav. 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, 

'Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Snurrevodsfiskeri i Nordsøen. 

Danske Snurrevods6skere erindres 
herved om, at der i 1891 er udstedt 
følgende Cirkulære af Fiskeri-Inspek
tionen for Nordsøen og Skagerrak: 

For at imødegaa de engelske 
Trawl6skeres Anke over I ikke at 
kunne se, i hvilken Retning Snurre
voddet staar, anbefales det de 
danske SnurrevodsD.skere at vise 
Retningen, hvori Voddet staar, 
ved at holde en Stage fO~'synet 
med et blaat Flag skraat ud.fra 
Fartøjet i samme Retning som 
Voddet. 

C. Trolle, 
Chef for Fiskeri-Inspektionen 

indenfor Skagen. 

Til Universitetets zoologiske Museum 
er forny lig indsendt uden nogen som 
helst Adresse 4 Sælhundehaler. For 
at faa Præmien udbetalt maa Ind
senderen henvende sig til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor og opgive 
Indsendelsesdato. 

"Fiskerskolen" . 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i. Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt Til
skud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagte med Anbefalinger. og 
med Oplysning om vedkommende An
søger faar Amtstilskud og hvor stort 
da dette er, sendes til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Stormgade 2 
B, København K., inden 15. Avgu~t 
d. A. .P. U. V. 

A. W. Bonnesen. 



Om Fiskeri i Langelands
bæltet. 

Af P. Villumsen. 
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For en Aarrække siden opdagedes 
det, at der hvert Foraar og For
sommer indfandt sig betydelige Mæng
der af Rødspætter i den sydlige Del 
af Storebælt, Langelandsbæltet kaldet, 
det er Farvandet mellem Lolland og 
Langeland. Da den første Opdagelse 
skete, forekom der ogsaa af Rød
spætterne helt inde i Albuefjorden, 
hvortil Indløbet for Resten var dybere 
og bredere end nu til Dags. Der 
blev drevet noget Fiskeri efter dem, 
men stor Opmærksomhed vakte Sagen 
ikke, maaske fordi Rø(lspætten don 
Gang var mere, almindelig i andre 
af vore Fiskevande end nu, og det 
Fiskevande, hvorfra der var bedre 
Transport og Afsætning. 

Saa var disse Rødspætter maaske 
ogsaa for smaa til at blive rigtig paa
agtede dengang. Man fangede paa 
samme Tid Rødspætter omkring paa 
Anholtsgrundene og helt op gennem 
Kattegat og Øresund, der gennem
snitlig vejede 28-30 Pd. Snesen, og 
nede i Langelandsbæltet vejede de 
kun 10~12 Pd. 

Da der var gaaet nogle Aar, syntes 
ogsaa Rødspætterne at forsvinde igen, 
de bleve sjældnere og sjældnere, der 
kom en Periode, i hvilken de næsten 
slet ikke forekom, og Sagen gik næsten 
i FOl'glpllIllwlse.j 

J\lIen snu begyndte de at indfinde 
sig pauny, tiere og tiere kom de til 
Sted(', og Fiskeriet optoges igen. Det 
val', paa en enkelt Undtagelse nær, 
de stedlige Fisk('re selv, der dreve 
Fiskeriet, og Fisken fangedes næsten 
udelukkende i Garn; Bunden egner 

sig ikke for Snurrevoddene. Det var 
Folk fra Bagenkop og andre Steder 
paa Langeland samt fra Nakskov
fjord, især Fiskerne paa I,angø, der 
deltoge i Fiskeriet. Fisken solgtes 
især til tyske og danske Handels
kvaser; Pl~iserne vare gennemgaaellde 
noget laVf', men rimeligvis havde Kva
serne stor Dødelighedsprocent i deres 
Ladninger, inden de naaede deres 
Afsætningssteder. 

I de aller seneste Aar have Fiskere 
fra andre Steder i vort Land begyndt 
at deltage i Fiskeriet dernede. Der 
har været Folk fra Fyn og Grenaa~ 
fra Liseleje, Gilleleje og Hornbæk, 
fra Helsingør, Snekkersten og Esper
gærde, fra København og Stevns og 
maaske endnu flere Steder; iaIt skal 
Antallet af Fiskerfartøjer have be
løbet sig til 96, deriblandt 16 saa
kaldte Kuttere, Indenrigsministeriet 
hal' i enkelte Tilfælde, hvor det fandt 
Anledning dertil, givet et Tilskud til 
U di'ustning af de til dette Fiskeri be
stemte Fartøjer, og det synes, at de 
dertil anvendte Beløb have været vel 
anvendte. Nu behøves denne Op
muntring ikke mere, Sagen er i god 
Gænge og kan bære sig selv videre 
frem. Derimod vil der kunne frem
hjælpes andre Grene af Fiskeriet 
dernede, noget som jeg senere skal 
kommo til at omtale. 

Fra et af de større Fartøjer, som 
i indeværende Aar har deltaget i Rød
spættf'fiskeriet i Langelandsbæltet, 
Dæksbaaden "Forsøget", hjemmehø
rende i Snekkersten, foreligger der 
en Beretning, hvoraf jeg skal anføre 
nogle Punkter: Fiskedagenes Antal 
har væl'et 40, og der har været brugt 
gennemsnitlig 30 Garn i 40 Sæt. Af 
Rødspætter er der fisket 2382 Snese 
Et 12 Pd. pr. Snes, og de ere solgte 



til en Pris af fra 45-105 Øre Snesen. 
Fartøjet har Kvasedam og 5 Mands 
Besætning. Der klages over, at Af
sætningsforholdene have været slette, 
der har ofte manglet Opkøbere, og 
Fiskerfartøjerne have selv maattet 
bringe Fangsten enten til Kiel eller 
København og Snekkersten, hvor en 
paa Stedet boende Fiskehandler har 
købt adskillige Ladninger; i et enkelt 
'rUfælde bragte en Fisker sin Last 
til Sverige (Helsingborg). Slige lange 
Sejladser for Afsætningens Skyld har 
naturligvis afkortet den egentlige Fi
sketid betydeligt. 

Hovedsagelig el' det Rødspætter, 
der ere fangede, de aller fleste paa 
omtrent 1/2 Pd. Stykket. En DpI 
y ngel forekommer helt ned til 3 
'rommers Længde, der naturligvis 
kastes ud igen; kun forholdsvis faa 
Rødspætter veje over 1 Pd., et Par 
Stykker af' hele Massen har vejet over 
2 Pd., og et andet Fartøj har fanget 
et enkelt Eksemplar paa 4 Pd. Af 
andre Flyndernske er der fanget nogle 
faa Pighvar, den største paa 4 Pd., 
et andet Fartøj har haft en Pighvar 
paa 8Pd. Mærkeligt nok forekommer 
Pighvarren baade hyppigere og større 
ved Bornholm, hvor Vandet dog er 
ganske . anderledes brakt end nede i 
Bæltet. Af Slethvar har "Forsøget" 
fanget et enkelt lille Eksemplar, af 
Skrubber nogle faa, af Isinger en 
hel Del, af Haaising enkelte, men 
ikke en eneste 'runge; de aller fleste 
Rødspætter angives at være Hunner. 
Kvabso og Stenbider forekom hyppigt, 
den sidste syntes at være mindre end 
højere oppe Nord paa. (Sluttes.) 
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Odderfangst i kunstig Grav. 

Efter "Der deutsche Raubwildfan
ger" har "Dansk Jagttidende" med
delt følgende Opsats, som ... i her til
lade os at gengive: 

Odderens Lige j Graadighed gives 
ikke .. Forsøg med i Fangenskab holdte 
Individer have vist, at 10 Pd. Fisk 
om Dagen ingenlunde er et for stærkt 
Foder fOl' dette Dyr. Disse 10 Pd. 
svarer til Halvdelen af Dyrets Vægt, 
og kun Muldvarpen overgaar den i 
Appetit. Men anslaar man blot dens 
daglige Føde til en Vægt af 6 Pd., 
bliver dens uarlige Forbrug af Fisk 
ca. 2200 Pd., der, beregnede til en 
Værdi af 70 Pfh. pr. Pd., have en 
Værdi af 1540 Mark. En forholdsvis 
ligesua stor Skade gør næppe noget 
andet Rovdyr. 

For at overbevise sig om Størrelsen 
af Odderens Graudighed og Mordlyst 
lod den nu afdøde Kronprins Rudolf 
af Østrig en Aften sætte 160 levende, 
1/2 Pd. vægtige, Fisk ud i et Bassin, 
hvor et Odderpar holdtes fanget, og 
næste Morgen vare Fiskene for en 
Del fortærede, medens Hovedet var 
bidt af alle dem, som Odderne ikke 

. havde kunnet faa ned. 
Man taler for Tiden meget· om 

Fiskerigdommens Aftagen i Floder 
og Aaer, men for en ikke ringe Del 
maa dette Fænomen tilskrives Odde
ren, og det sua lIwget rimeligere, som 
denne navnlig gør de store Fisk til 
Bytte, hvorved den naturligvis griber 
særligt uheldigt ind med Hensyn til 
Fiskenes Formereise. Ingen Fred
ningsbestem m eIser og ingen U dsæt
ning i Vandene af kunstigt opklækket 
Fiskeyngel kan faa de ventede gavn
lige Følger, hvis Odderen ikke for-



inden stærkt efterstræbes, og der burde 
fastsættes en høj Præmie for hvert 
fanget eller skudt Eksemplar. Det 
er ganske urigtigt, naar det i Reglen 
antages, at Odderen kun forekommer 
sparsomt; det modsatte kan tvertimod 
let bevises, og som Eksempel skal 
følgende anføres: Paa et af den un
garske Fyrst Windisch Gråtz's mange 
Godser findes der et Antal meget 
store og fiskerige Damme, som dog 
paa Grund af for ringe Fald og fordi 
deres Tørlægning ved denn~ Omstæn
dighedblev temmelig dy I', kun udfi
skes hvert 3. Aar. Det sædvanlige 
U dbytte var da ca. 300 Centner Kar
per, Gedder og Sudere. Da de om
liggende Marker desuden vare sure 
og Dammenes Tømning tidsspild ende, 
anlagde Godsforvalteren en ca. 7 
Kilometer lang Afløbskanal, som sat
tes i Forbindelse med Floden Theiss. 
Efter at nu Dammene vare tømte i 
Oktober 1881 og et passende Antal 
Karper paany udsatte, blev Afløbs
kanalen færdig i December samme 
Aar; men op ad denne havde Odderne 
fra Theiss og Donau fundet Vej og 
gjort deres Sager saa godt, at Fiske
udbyttet i Høsten 1884 indskrænkede 
sig til et Par Centner Karprr. Først 
syntes dette Resultat naturligvis ufor
klarligt, men Gaaden løstes nogle 
Dage efter derved, at to Skovarbej
dere ihjelsloge en Odder i en af de 
udtappede Damme. 

Da nu alene J agten Illed Odder
hunde giver nogen Sikkerhed for et 
heldigt Resultat, men et Kobbel saa
danne ikke i en Fart kunde skaffes 
tilveje, og da Skydning paa Anstand 
er baade usikker og tidsspild ende, 
ansaas det for raadeligst at fange 
Dyrene. Man satte derfor Sakse, 
men Resultatet blev alt andet end 
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opmuntrende; thi mangen en kan 
være baade en udmærket Jæger og 
Skytte uden derfor at kunne præstere 
noget videre i Retning af Rovdyr
fangst. Hertil fordres naturlige An
læg, Vane' og Held, hvilke Egenska
ber ikke ere helt almindelige. 

Men nu kom en af Fyrstens Funk
tionærer paa den Tanke at anlægge 
kunstige Grave for deri at fange 
Odderne, og Forsøget lykkedes fuld
komment. 

Disse Grave indrettes paa følgende 
1\Iaade: En Meter over Vandfladen 

ved Vande med skiftende Vand
stand regner man med den højeste 
og omtrent i ret Vinkel paa Flod
bredden kastes en 4 Meter lang, 25 
cm. høj og ligesaa bred Grav, som 
ender i et ovalt Kammer af 1 ::\leters 
Diameter og~ 35 cm. Højde. Yaa 
den første Meter fra Bredden giver 
man Gangen en lille Stigning, hvor
efter den atter bueformigt sænkes, 
indtil den udmunder j Kammeret. 
Er J orden sandet og løs, bygges Gan
gens Sider af Sten, dog uregelmæssigt 
og uden noget Bindemiddel af Ler 
eller Dynd. Hovedsagen er, at der 
indrettes en fri Gang, 25 cm. i Fir
kant, og til Slutning dækkes denne 
med flade Sten, hvorved der altsaa 
dann'es et Rør og et Kammer. For 
endvidere at holde Træk og Regn 
ude, noget som Odderen skyr, dækkes 
Stenene med Jord, som stampes fast 
til og belægges med Græstørv. Al 
løs J ord maa enten skaffes bort eller 
omhyggelig spredes, og for at Kam
meret let kan findes, neddriver man 
paa det Sted, hvor det ender, en 
kort Pæl i .Jorden. Piben til Røret 
maa ligge godt, skjult, helst under 
en udskydende Brink, en Busk eller 
deslige, men findes der intet saadant 



paa Stedet, driver man nogle Pæle 
ned i Jorden omkring Mundingen, 
og deres Hoveder dækkes llled Græs
tørv, saa at der dannes en H\'ælving. 
Flere saadanne kunstige Grave maa 
anlægges med en indbyrdes Afstand 
af ca. 400 Meter. 

Skal Fangsten nu blive lønnende, 
maa disse Grave unlægges om For
aaret, baade for at de kunne nua 
inden Vinteren at fua et rigtig gam
melt Udseende, og for at Odderne 
om Sommeren kan vænne sig til dem. 

De ved Gravenes Anlæg beskæf
tigede Arbejdere maa ikke banke 
deres Piber ud eller pau anden Maade 
efterlade Spor pau Stedet. I N ær
heden af Graven gemIner mun deri
mod en passende Sten eller en Træ
prop, med hvilken man, nuar det 
gælder, kan stoppe Røret. 

Ethvert Rovdyr, som har ædt sig 
mæt, opsøger sig et saa vidt muligt 
godt beskyttet Hvilested, og jo nær
mere et passende saadant ligger ved 
det Steq, hvor det indtog sit Maaltid, 
desto sandsynligere er det, at Rov
dyret gør Brug af det. 

Af Sult og Mordlyst drives Odde
ren nu til 3 il 4 Timer ad Gangen 
at svømme omkring paa J1~angst; 3 
Timer fisker den, og i de følgende 
3 Timer ligger den i Hulen eller i 
et andet tilfældigt Tilflugtssted. Fin
der han et saadant i Nærheden af 
sit Revier eller tæt op til dette, bliver 
han der, og har han en Gang benyttet 

af en kunstig Grav, gør han det 
siden bestandigt. 

I de første 6 l\Iaaneder maa man 
under ingen Betingelse komme til 
Gravene; thi ikke en Gang Ræven 
er saa forsigtig og mistroisk mod alt 
nyt som Odderen; tror den at have 
Grund til at frygte et Baghold, gaar 
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der lang Tid, inden man kan vente 
nogen Fangst. Ligger imidlertid det 
Sted, hvor han plej!;'r at gaa j Land, 
i N ærheden af Gravene, og gaar han 
først trøstigt hem til dem, kan man 
godt sælge hans Skind, inden ban 
er fanget, thi da vil han aldeles sik
kert tage Bopæl i et af Kamrene. 

Naar Vmteren altsaa kommer, bør 
Gravene daglig efterses, ved Snefald 
endnu oftere; men ogsaa om Somme
ren er det rigtigt at se efter, hvor
ledes Sagerne sba; dog lllaa lllan 
umlgaa al unødvendig Trampen ved 
Indgangen, og i Gravenes Nærhed 
bør man altid gaa lydløst og undgaa 
at tale. 

Opdager man nu et mod Indgangen 
førende Spor, tilstopper man snarest 
mulig denne med den Sten eller Træ
pløk, man har liggende i dette 0je
med. Men inden lIlan tager noget 
Dyr ud af en Grav, Illaa man have 
fuldført Eftersynet af alle de andre. 
Med Bistand af en Medhjælper sky
der Illan derpaa, naar Pløken er taget 
ud, Halsen af en af lette Brædder 
forfærdiget Kasse varsomt ind i' Pi
ben. Kassens Hals behøver ikke at 
være videre lang, men den lllaa passe 
godt i Røret. N u løfter den ene af 
Fangstmændene lidt paa den Sten, 
der dækker Kammeret, og driver med 
en Stang Fangen ud af dette, og 
naar Odderen saa er faret ind i Kas
sen, lukkes denne af den ved Ind
gangen posterede Fangstmand Illed 
en Slaa, der er anbragt i Kassehal
sen. Til al dette medgaar der kun 
nogle faa l\finuter. Kassen Illaa være 
lang Illen smal, saa at Odderen' ikke 
faar Plads til voldsomme Bevægelser. 
Paa selve Stedet maa Odderen paa 
ingen Maade dræbes; en eneste Blods
draabe vilde være tilstrækkelig til 
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at advare enhver anden Odder, og 
denne vilde siden aldrig ga:l ind i 
Hulen. Af samme. Grund maa, den 
fangede Odder heller ikke dræbps i 
Kassen; thi noget Blod kunde klæhe 
ved denne, ug siden i størknet Til
stand blire liggende ved Indgangen 
til den næste Grav. 

Det fangede Dyr dræbes lettest i 
er Sæk, som bindes godt fast om 
Kassens Hals. Saasnart Slatten el' 
trukken op, farer Odderen ud i Sæk
krn og dræbes siden i denne et godt 
Stykke fra Graveue. Eftpr endt 
Fangst maa snarest muligt alle Spor 
af denne fjernes, Sporene i J orden 
eller Sneen skrabes ud Dl. m. 

Forstmester Szahbel skriver den 
14. December 1892: Oddel'fangst i 
kunstig Graver den eneste rigtige; 
thi den er lønnende og desuden billig. 
}fine Resultater ere meget tilfreds
stillende: den 2. December blev den 
26. Odder fanget. Desuden have vi 
i disse Grave taget: l Vildkat, 3 
Ræve, 17 :Maarer og en utallig 
:Mængde forvildede Huskatte; alle 
disse Røvere og Vildttyv e havde slaaet 
sig ned i Gravene. Ogsaa i Sommer
maanederne var Fangsten lønnende; 
i en af Gravene tog vi en Odderhun 
IDed 2 Unger." 

Overfor en saa stor Fisketyv som 
Odderen staar man vist ogsaa mange 
Steder her i Landet temmelig raad
vild. Der turde derfor være Anled
ning til at prøve ovenbeskrevne Frem
gangsmaade. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn d. 10. Juli 1893. 
Der er vedblivende kun godt at melde 

om Fiskeriet herfra,· det meget gode 
Vejr begunstiger Fiskerne og det 
lader til at være rigeligt med Fisk 
paa Fangstpladserne. Tilførselen af 
Fisk har været usædvanlig stor i 
Løbet af den sidste Uges Tid, des
værre gør den høje Varmegrad og 
det stille Vejr en Del ~kad(', saaledes 
døde fur et enkelt Firma i et Døgn 
over 100 Snese Rødspætter og ca. 
700 Stkr. Hummer og mange andre 
have ogsaa af de.n samme Aarsag 
lidt følelign 'l'ab. Saa godt som alle 
her hjemmehørende Kuttere have 
dreret Fiskeri paa Vestkysten i Far
vandet nordvest for Hirtshals paa ca. 
25 Favne Vand, Udbyttet har været 
fra 75-150 Snese Rødsp. pr. Kut
ter foruden større eller mindre Mæng
der af døde Fisk, Kvaliteten har væ-

. ret særlig god, Fisk vejende fra 24 
-30 Pd. Snesen betalte med fra 3 
-5 Kr. pr. Snes. Af Ising er der 
kun tilført mindre Partier, mell det 
der indkom opnaaede gode Priser ca. 
12 Øre pr. Pd.; ogsaa enkelte Par
til'r Pighvar er indkommen, de op
naaede en Pris af fra 30-50 Øre 
pr. Pd. Hummertilførselen har væ
ret usædvanlig rigelig saavel pr. 
Kvase fra Sverrig som pr. Dampskib 
fra forskellige Pladser i Norge er 
der kommet betydelige Kvantiteter, 
foruden at Tilførselen fra de lUed 
Tejne fiskende Vestkystboere ogsaa 
har været stor, der er vel iaIt tilført 
12,000 Sth. Prisen har været fra 
80-90 Øre pr. Pd. N u stunder det 
mod Slutningen af :Makrelfisket under 
den norske Kyst, men endnu i den 
sidste Uge tilførtes der dog ikke faa 
Kasser. Prisen er fra 10-12 Kr. 
pr. Ks. å 60 Stkr. Kl. 

København, d. 12. Juli 1893. Til
førslen til Fisketorvet i den varme 



Tid er meget knap og derfor høje 
Priser pau det, der kommer frem. 
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Rejefiskeriet, som har en saa stor 
Betydning som Sommerfiskeri, kan 
vel siges ut være i sit bedste Flor 
for Tiden, men giver dog ikke mere, 
trods Tilførsel fra Provinserne (Reje
fiskeriet i Kalleboderne er som be
kendt ødelagt), end at Priserne holde 
sig fra l Kr.-1,50 pr. Pot. Som 
det bedste Agnmiddel for Aal har 
Rejefiskeriet stor Betydning netop 
paa denne Aarstid. En Krogfisker, 
som brnger 12-1600 Kroge, skal 
bruge 4-5 Potter Rejer hver Dag 
og maa naturligvis betale Prisen, som 
i Sommer har holdt sig som 'ovenfor 
nævnt. N aur der skal betales saa
danne Priser for Agn, saa skal der 
jo til Gengæld være noget Udbytte, 
og dette har i de senere Dage vist 
sig at være nogenlunde tilfredsstil
lende. Aalefiskeriet med Vod har 
i denne Sommer paa vore Højder 
ikke givet noget nævneværdigt U d
bytte (dem man taler med, klager 

alle). Vore jyske Landsmænd, som 
drive dette Fiskeri og som siges at 
skulle være de bedste, kunne ikke 
rose sig ·af deres Udbytte i Sommer. 
Priserne paa Vodaal ere altid de 
billigste og har holdt sig i 35-45 
øre. Sildefiskeriet med Garn har 
allerede. taget sin Begyndelse for ca. 
14 Dage siden, og Sild bliver tilført 
fra dEm svenske Kyst, fra Limhavn, 
og er bleven betalt med gode Priser, 
fra 1,65-2,00 pr. Ol. Prisen paa 
Rødspætter (levende) holder sig usæd
vanlig høj, fra 6 a 7-8 Kr. pr. Lpd. 

F. 

Gilleleje, den 4. Juli 1893. Ifølge 
Fiskerijournalen er Fiskeriet fra Gille
leje i afvigte'J uli Maaned drevet med 
følgende Udbytte: 

2777 Snese Makrel .. a 249 Øre 
2806 Rødspætter 65 
454 Pd. Tunger. . 47 
620 - Pighmr . 25 
810 - Slethvar. 8 

L. 

Bekendtgørelser. 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
holder AarsIlløde Lørdag den 29. og Søndag den 30. Juli. Program for 
Mødet vil blive tilstillet ethvert Medlem. 

Prima amerikansk B"m
uldssejldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nyk}øbinU p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt hilljge. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
N æt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavri V. Vesterbrogade 70. 

:Mekan.isk Fabrik:. 
af Næt, 8ættede J .. lller og Tavsel m. m. 

Efter Anskuflelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere ./l'abrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedst~ 
1<'aLrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrh.ligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi .. 
GI. Strand SO. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade IS, 

(en_te Næt:få.brill: l Danxn .... k .oxn drives ved. DaDlplnaft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt a.lle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 % 'under sædvanlige Priser. Bomu,ldsgar'u, Hampe
garn og Hør.qarn j alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

~ Q) • 

v - bil = CL ~ 
.~ g'a 
~ ... '" t CL:;;:' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. °if""i S o 
o~ ~ æ 

Johann Cohrs (beediget Auctionator). 0 : .g. 
Q - '" 

..q f cq Tele~ram-Adresse: Cohrs, Altona. 
,::: '"l '"i 

Dansk Corresp,ondance. ~ æ ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
• Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med 'l'lykning af Ugeblade. PIeeel', Værker ')1; Tid~.· 

skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
Oia ne:~ i omhY~j!:('li~ Udfor .. !!\(- til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. P08S/llt. - Trykt hOB Fratltz OJvristtreu. København. 



Nr. 29. 20. Juli. 1893. 

:Med.l.e:D:l..8b'l.ade1:l 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 Rabat. 

I ndhoJd: Om Fiskeriet I Langelandsbmltet. -
Mindre Meddelelser. FiskeriberetnInger. - Be-
kendtgørelser. 

Dansk Flskeriforening"s Kontor, Storm
ga'de 213 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., eraaben LØrdag og Søndag 11-2, 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Snurrevodsfiskeri i Nordsøen. 

Danske Snurrevodsfiskere erindres 
herved om, at der i 1891 er udstedt 
følgende Oirkulære af Fiskeri-Inspek
tionen for Nordsøen og SkagelTak: 

For at imødegaade engelske 
Trawlfiskeres Anke over ikke at 
kunne se, i hvilken Retning Snurre
voddet staar, anbefales det de 
danske Snurrevodsfiskere a t vise 
Retningen, hvori Voddet staar, 
ved at holde en Stage f01'synet 
med et blaat Flag skraat ud fra 
Fartøjet i samme Retning som 
Voddet. 

C. Trolle, 
Chef for Fisken-Inspektionen 

indenfor8kagen. 

Til Universitetets zoologiske Museum 
er fornylig indsendt uden nogen som 
helst Adresse 4 Sælhundehaler. For 
at faa Præmien udbetalt maa Ind
senderen henvende sig til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor og opgive 
Indsendelsesdato. 

"Fiskerskolen" . 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt Til
skud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagte med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende An
søger faar Amtstilskud og hvor stort 
da dette er, sendes til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Stormgade 2 
B, København K., inden 15. Avgust 
d. A. P. U. V. 

A. W. Bonnesøn. 
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Om Fiskeri i Lang0lal<l&
~æltet. 

A,f r. Villu., •. 
(Slutlling.) 

l\bllkeligt nok syn~s Fisk,emængden 
hvert Aar at aftage omtrent ved ~1id
sommerstid og lidt senere at tiltage 
igen; det er ogsaa gaaet saaledes i 
Aar, for den første Del af Sætningens 
Vedkommende. Mulig har denne Af
og Tiltagen· kun sin Grund i den 
store Plantevækst, der' findes paa 
Fiskepladserne i den nævnte Tid og 
som hiQdrer Garnsætningen, men der 
synes at være ligesom Vandring syd
pa~ af Fisken, naar det lakker hen 
ad Midten af Juni Maaned. Det er 
et gaJllmelt Ord blandt Fiskerne, at 
E..ødspætten "galer", naar den er paa 
V ~ndring og det synes, at Erfaringen 
bekræfter dette; denne Lyd høres 
ogsaa meget jævnligt fra Fisken nede 
i Bæltet paa ~n oVE\nfQr nævnte Tid 
og der som andet Steds bliver Fisken 
medi det samme langt mere livlig end 
eBers. Men Fiskekutterne har des
uden i Aar kunnet ligesom forfølge 
Fisken syd paa, stadig længere syd 
efter maatte man gaa, om man vilde 
have Fangst, og Jagten er naaet 
saa langt syd og øst, paa som til 
Gedser Rev; for Øjeblikket er Fiske
riet næsten helt ophørt af Mangel 
paa Fisk, der haabes paa, at en nær 
Fremtid, skal· bringe alt i 0rden igen. 

1: Rødspættegarnene er jævnlig fore
kommet smukke, velnærede Torsk, 
helt op til I). Pd. Stykket og paa 
Trillegrunden, ved' Nakskovfjords syd
lige, M:.unding, er saadanne Torsk set 
i store Flokke~ Der er af stedlige 
Fiskere allerede længe fisket med 
l'orskeruser om Efteraar og Vinter, 

Ør-esund$fiskerne har gjort nogle 
spredte og svage, men vellykkede For-
søg paa dybt Vand med Snøre. For
rige Aar prøvede en Gillelejefisker 
BakkekrogE', Forsøget opgaves saa
vidt jE'g ved, af Mangel paa Agn. 
MIm de anstillede Forsøg, deriblandt 
et, som er gjort af en Lods fra N ak
skov, har godtgjort, at der' findes 
Torsk i betydelig Mængde og det' 
vil vistnok kunne bEltale sig for en 
driftig Kvasebesætning, forsynet me(l 

t et godt 1t'artøj og tilstrækkeligt af 
; Redskaber, at lægge sig efter Torske

fiskeri. Redskaberne antages at kunne 
bestaa af lyse, rummelige, helst med 
Arme forsynede Ruser, Bakkekroge, 
samt ma.as,ke Snøl'C~r og Filk og "last, 
but not least" : Torskegarn, der 
vil rimeligvis være Tider, hvor disse 
vil give den største Fangst. Desuden 
maatte man væl1e belavet pau at 
skaffe Agn paa flere l\<1aader: Ulk 
og et Par tætbundne R.user til Kut-

l ling,er og "Skotter", Sildegarn tilBUd, 
Rejehov og Ulk til Hesterejer, o. s. v., 
alle disse "Agnmidler" fiJipes nømlig 
paa forskellige Steder og Tider der
nede. 

Der er den Fejl ved de i 'forske
garnenø fangede Torsk, at de er 
mindre lElvedygtige end f. Eks. Ruse
torsk, men dennø Ulempe opvejes 
derved, at man kan anvende Torsks
garnene paa Steder, hvor der ikke 
kan sættes Ruser. 

Det kan være, at kraftige Forsøg 
paa Torskefiskeri først vil blive fore
tagne, naal' Ministeriøt, ligesom da 
Rødspættefiskeriet skulde drives op, 
rækker en Htland llled til Udrust
ningen en med rigeligt af Red
skaber fQnsyn~t større K vase vil koste 
flere penge, end 5-6 Fiskere let 
naar at .sætte ind derpaa. Men 



'clet er indlysende, at et omfattende, 
vel ledet og ihærdiggen'IU.'mf-ørt Forw 

søg,selv on\ der sk:tl ofres en Del 
Penge derpaa, i ganske anderledes 
Grad kan vise om Sagen dur, end 
smaa, famlende Foretagender og det 
er ogsaa kun saadanne Forsøg, der 
formM,r at virke med Eksemplets 
Magt; Fiskernes Opmærksomhed har 
længe .æret vakt for Sagen, et eller 
nogle faa vellykkede Forsøg, sall. 
gaar den af sig selv. 

Der er et andet, Fiskeri, som vist
nok kunde drives betydeligt op der
nede, det er Aalenskeriet, Fiskeri 
med Ruser efter Vandreaal om Ef ter
aaret. :Ministeriet har for to Aar 
siden understøttet et Forsøg i den 
Retning; uheldige Vindforhold og 
vistnok ogsaa Fiskernes Ubekendtskab 
moo Lokaliteterne gjorde, at Forsøget 
Ikke lykkedes fuldt ud, men det gav 
dog Erfaring for, at der var AiLI 
pall, Vandring ogsaa pall. dybere 
Vand. Syd for Aibutrillerne har der 
i lange Tider været god Fangst i 
de saakaldte Aalsgaarde, hvoraf der 
udsættes nogle ved Kysten; forrige 
Aar begyndte en driftig Lods paa 
Albuen at sætte Aaleruser ud og j 

Aar fordobler han AntaHet; det vil 
nok gaa bedre frem med Tiden, blot 
sall. ikke Grundejerretten træder alt
for hindrende i Vejen for Fiskeriets 
videre U d rilrl i rrg l 

Der er en anden Ulempe, som vil 
knnne træde hindrende i Vejen ror 
aH Rusefiskerider som andet Steds: 
det 'er Sælhundene. I Ohnsevig, pall. 
Lcrllands Nordvestkyst, hltie de i tidw 

lige re Tid været slemme ved Torskew 

roserne og enkelte Hunde ses nu og 
da hele Bæltet ned igennem. En 
enkelt Gang i Aar har en Sælhund 
'Været 'Ved' RødspæUega.rnene tværs 
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af Albuen og disse Dyr er jo i det 
Hele ikke sjældne dernede. Gan'Ske 
,'ist fMr Sælhunden ofte Skyld for 
det, Odderen bed'river, men den har 
Synder n'Ok pall. sin Samvittighed, 
sum den selv har gjort sig skyldig i. 
Overfor disse to Fjender har for Resten 
':P'Orskegarn og Kroge et stort For
trin for Ruserne, 'de hjemsøges Tor
hDldsvis sjældent - af Odd'eren saa 
at sige aldrig og det 'er nreget 
muligt, at de snart vil faaden Betyd
ning nede i Bælt1lt, som 'de nu savner. 

Mindre Jleddelelser. 

Saig af døde Krebs. En Bei"w 
liner Fiskehandler bragte iilg. "A.Ug. 
Fisch-Z. II for 'kort 'Tid 'siden 'flet 
Spørgsmaal frem til retslig Afgørelse, 
om enhver død Krebs under a:Ue Om
stændigheder var at betragte SOl11 et 
fordærvet Næringsmiddel, der itk~ 
burde gøres til Gens'tandfO'r Handfil, 
Han henviste navnlig til 'cl~Faktufll, 
at enhver Ha\ndlende uden Betænk
ning solgte døde Hmnmer, 'Og ateil 
Krebs, der ganske nyii:g vardødj ®g 
umulig kunde være Slmdhedsfarlig. 
De to tilkaldte Sa-gkyndige vare ikke 
ganske enige øm dette Spørgsma'al; 
den ene hævdede, at 'ethvert Sa}g af 
døde Krebs burde forbydes alene af 
den Grund, at man aidrig kunde af
gøre, for hvo'r længe siden Døden var 
indtraadt, Dg at Krebsekød meget 
let gik i Forraadnelse i den anden 
formente, at mange og navnlig de af 
Kulden stivne-de Krebs kun vare skin
døde. Retten kom til den Afgørelse, 
at ethvert Sn,lg afdøde Kl"ebsbnrde 
være fOl'budt. 

I Somlpermaanederne turde et 
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saadant Forbud iøvrigt ganske være 
paa sin Plads" da der hvert Aar 
forekommer Tilfælde af meget hæftige 
Tarmsygdomme som Følge af N y
delsen af Krebs, der have været døde 
længere Tid før Kogningen; saadanne 
Krebs kendes iøvrigt let dE'rpaa, at 
Halen ikke er krummet op imod 
Brystet, og Maven hænger slapt ned. 

Engelsk Fiskekutter "Leith", Kap
tajn William Herbert, af Grimsby, 
indkom den 14. ds. med en Ladning 
østers, ca. 21000 Stkr. fra Nordsø
bankerue til Vendsyssel Fiskeeksport
forretning. Paa Grund af det stille 
Vejr havde Sejladsen til Frederiks
havn varet betydelig længere end al
mindelig, hvorfor ogsaa Dødeligheds
procenten var en Del større end sæd-
vanlig. KJ. 

Islandsfiskeriet. Søndag d. 9. Juli 
ankom Fiske-Transport-Dampskibet 
"Oimbria", Kapt. Bølling, til Ant
werpen med 450 Tdr. saltede Rød
spætter, 20000 Pd. ferske ispakkede 
do. og 1000 Pd. Laks fra de under 
Island fiskende Fartøjer. Da der for 
Tiden kun kunde opnaas ca. 10 Kr. 
pr. Td~ saltet I:i'isk, undlod man at 
sælge og oplagde Lasten for at af
vente bedre Prisforholdi den ferske 
Rødspætte afhændedes til' en Pris af 
10 Øre pr. Pd. I.Jaksen opnaaede 
1 Franc pr. Pd. Forøyrigt meldes 
at Fiskeriet under Island gaar jævnt 
godt om end ikke slet saa godt som 
i Begyndelsen af Fisketiden. KJ. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, d. 11. Juli. Den stærke 
Varme og vedholdende Tørke, vi nu 
have haft i længere Tid, synes at 

have influeret paa Fiskeriet, særlig 
paa Bundgarnsfiskeriet, og bragt Ud
byttet af dette ned til det mindst 
mulige. Især i den sidste Uges Tid 
har Bundgarusfiskeriet her i Bugten 
saa godt som været uden Betydning, 
ligesom ogsaa de andre Grene af 
Fiskeriet har givet et højst tarveligt 
Udbytte. 

I den største Del af Juni Maaned 
har Fiskerne her ved Kysten drevet 
Makrelfiskeri, men Resultatet har i 
Aar ikke været saa godt, som det i 
visse Aar har været. Det højeste 
U dbytte har været 20 å 30 Snese 
paa en Dag, men som oftest har den 
daglige Fangst kun været nogle faa 
Snese. 

Rejefiskeriet har hidtil været daar
ligt, og skjønt dette Fiskeri som Re
gel ikke er" nogen betydningsfuld 
Faktor for Fiskerne her, spiller det 
døg en vis Rolle, idet en stor Del 
Rejer særlig i Mangel af Tobis 
bruges til Agn ved Fiskeriet af Aal 
med Krog. I Aar har derfor det 
daarlige Rejefiskeri haft et særligt 
Tab til Følge, eftersom det har været 
umuligt for Fiskerne at skaffe Tobis 
eller anden passende Agn til Kroge
fiskeriet, hvorfor dette hidtil ikke har 
kunnet drives åf nogen Betydning. 

J. 

Halsnæs. Siden min sidste Med
delelse om Fiskeriet her, har der 
været fisket en Del, 6-700 Snese 
Makrel til Søs, som her have opnaaet 
en Pris af 2-3 Kr. Snesen; disse 
i Forbindelse med dem der er fisket 
nærmere Landet, har givet Fiskerne 
her en smuk Sommerfortjeneste. Hvis 
Vejret havde været gunstigt'var dette 
Fiskeri bleven fortsat en Tid endnu, 
men den indtraadte Vindstille og 
Varmen har sat en Stopper derfor. 



I Bundgarnet ved Lynæs er der i 
de sidste 3 Uger fisket ret betydelige 
Partier af Hornfisk: der ogsua have 
opnaaet ret gode Priser. laIt er 
der i Bundgarnet ved Lynæs fisket 
for ca. 1200 Kr., i Bundgarnet ved 
Kikhavn for ca. 700 Kr. og i Bund
garnet ved N øddebo for godt 2000 
Kr. 

Ligeledes er der i Aar fisket en 
usædvanlig :Mængde af Rødspætter 
i selve Issefjorden. Disse ere ikke 
store, men dog af en god Kvalitet. 
Man antager at disse Rødspætter, 
maa være Ynglen af de for ca. 3 
Aar siden her paa Fjorden udsatte, 
fra Anholt indførte Rødspætter. Alt 
Fiskeri af Betydning synes nu for 
en Overgang standset og Piskerne 
har nu saa smaat begyndt at istand· 
sætte Baadene til Sildefiskt'riet. Rt>je
fiskeriet er fon H,llsnæsfiskernes Ved
kommende saa vidt· mig bekjendt 
kun blev en drevet af 4 Mand; disse 
have i den forløbne Tid med 24 
Ruser fisket 300 Potter Rejer. 

T. O. 

Hirtshals og Omegn, den 16. Juli. 
Siden sidste l\feddelelse har Fiske
riet ikke forandret sig synderlig med 
Hensyn til almindelig Fisk; derimod 
begyndte Hummerfiskeriet udmærket, 
navnlig ved 'Hirtshals, thi 30--40 
Hummer paa en Dag til en Pram 
paa 2 l\fand har ikke været sjældent, 
ja en Pram havde endog en Dag 65 
Stykker å ca. 11/ 2 Pd. og til en Pris 
af ca. 50 Øre pr. Pd.; men nu i de 
sidste Tider har dette Fiskeri givet 
en betydelig Del mindre, grundet paa 
den stærke Varme samt for klart 
Vand, der bevirker, at Hummerne 
skyr Redskaberne. l. 

Fiskeriet i Ulfs und i Juni. Man 
haabede, at Fiskeriet skulde blive 
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bedre, naar Juni kom, og der kunde 
fiskes i det nu i 3 ,Maaneder fredede 
Vand; men Fiskerne bleve betydelig 
skuffede, idet det viste sig ~lt være 
daarligere de fleste Steder, og de 
fleste trak tilbage igen paa de gamle 
Pladser. 

l Stege N Ol' viste der sig dog noget 
bedre Piskeri med Haandvod, og der 
blev godt besøgt, da her er ankommen 
en Del jydske Baade foruden de her 
hjemmehørende. Længere hen paa 
Maaneden bedrede Fiskeriet sig, og 
da Varmen tog til, fiskedes der godt 
med Hat1Udvod af de fleste, men det 
ser ud til, at det har tabt sig noget 
paa Slutningen af Maaneden, da en 
Del af Jyderne belave sig paa at 
flytte til andre Pladser. Drivvod har 
derimod gi,'et et tarvellgt Udbytte, 
for en Del begrundet paa, at der her 
i Sundet er fremkommen en Masse 
Blomme og andet løst Snavs, som 
følger med Garnet og gør det udueligt 
til at fiske. Her er fisket ret godt 
med Gedder paa Steder med de saa
kaldte Storvod eller Strandgarn. 

Her er ogsaa forsøgt med Aale
kroge paa Steder, og der er fisket 
ret godt efter Forholdene; her er 
nemlig ikke anden Agn at faa end 
Hundestejle, men de kunne godt 
bruges, og Aalen bider ret godt der
paa, Fiskerne; det kunde maaske 
tjene til Oplysning andre Steder, hvor 
det er besværligt at faa Rejer, at 
Hundestejle kan bruges; dem er der 
jo desværre alle Vegne nok af. 

C. H. 

Frederikshavn, den 17. Juli 1893. 
Det sjældent stadige og af den Grund 
for Fiskeriet gunstige Vejrlig har be
virket, at vore Kuttere alle i den sidst 
forløbne Uge have haft godt Udbytte 
af deres Fiskeri, men foranlediget 



ved de i saa langt et Tidsrum s~ed
fundne rigelige Ti~førsel all(> Hytte
fade her ere saaledes i Brug, og det 
for Tiden værende Oplag beløber sig 
til flere Tusinde Snese ere Pri
serne dalede betydeligt, ligesom det 
pekuniære Udbytte yderligere for
ringes ved, at den stærke Varme ved
varende medfører betydeligt Dødsfald 
blandt Rødspætterne saavel som Hum
merne. I Farvandet N ol'dost og Nord
vest for Hirtshals have største Parten 
af Kutterne fisket. Udbyttet har 
været fra 50-150 Snese pr. Kutter, 
Rødspætter af god og stor Kvalitet, 
vejende fra 24-40 Pd. Snesen og 
betalte her med fra 21/'1.-31/2 Kr. 
pr. Snes, som man ser mindre Priser 
for Fisk vejende 40 Pd. Snesen, end 
der for ca. 14 Dage siden blev be
talt for 30 Pd.s Fisk. Enkelte Kut
tere nave endog gjort 2 Ture i Ugens 
Løb med fuld Last hver Gang. Pau 
Herthas Flak have enkelte Kuttere 
drevet Fiskeri ligeledes med godt Ud
bytte, Rødspætter af mindre Størrelse 
vejende fra 11-13 Pd. Snesen og 
betalte her med fra 90 0re-l Kr. 
10 0re pr. Snes. Fra den svenske 
Kyst er der ankommen et Par Kut
tere med ret betydelige Partier Ising, 
der dog kun opnaaede lave Priser 
paa Grund af den mindre gode Til
stand, hvori de fremkom; Rødspætter 
herfra have vejet ca. 24 Pd. Snesen 
ogere blevne betalte med 21/2 Kr. 
pr. Snes. I Aalbæksbugten er der 
i U gens Løb fanget en Del Makrel, 
som hovedsagelig afsattes til her
værende Handlende for 11/2-2 Kr. 
pr. Snes. Tilførslen af Makrel fra 
Norge er i stærk Aftagende, og Prisen 
er stegen en Del, der betales nu fra 
14-15 Kr. pr. Ks. il.. 60 Stkr. Efter 
den meget stærke Hummertilførsel i 
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.. 
forrige Uge er der DU indtraadt en 
Reaktion, Tilførslen har kun været 
ca. 4000 Stkr. i denne Uge, Prisen 
er stabil, fra 80-90 0re pr. Pd. 

Kl. 

Sall er up, den Il. Juli 1893. Det 
meste Fiskeri, hel' drives nu for Tiden, 
el' Rejefiskeri; men Udbyttet har i 
Summer været det ringeste, nogen 
kan mindes, dog har de sidste 14 
Dage været lidt bedre end man i 
Aal' turde haabe. Naar man nu er 
rigtig heldig, kan der dog opnaas fra 
1/2 till Pd. 'Rejer pr. Ruse paa 
Natten. Rejerne sendes til Køben
havn og sælges der pr. Kommision. 
Prisen har varieret fra l til III! Kr. 
pr. Pot. Nogle ville paastaa, at Grnn
den til d1'lI'l ringe Rejebestand skal 
være, at Fiskeriet efter disse drives 
for stærkt; dog tror jeg nok, den 
nærmest maa søges i den haarde 
VinteT og de foregaaende regnfulde 
Somre, hvor Rognen ikke er blev en 
udviklet. Et Bevis herfor maa det 
være, at da her for 3 a 4 Aar siden 
var godt Rejefiskeri, blev der, naar 
Vejret tillod det, med godt Udbytte 
fisket Rejer i Smaalandsbugten Syd 
for Knudshoved; men i Aar er der 
stadig med dette (l;ode Vejr udsat 
Rejeruser, uden at der heller der 
kan fiskes noget af Betydning, og 
der kan for stærkt Fiskeri umulig 
bære Skylden. Krogfiskeriet har for 
de her hjemmehørende Fiskere kun 
givet et ringe Udbytte, hvorimod 
nogle fra Karrebæksminde har fisket 
ret godt, vistnok op til 60 a 70 Pd. 
Aal paa 2000 Kroge. Fiskerne kunne 
vanskeligt skaffe Agn til Krogene, 
da Rejerne er saa knappe, benyttes 
Orme; men de ere heller ikke gode 
at faa i den tørre Tid. Vodfiskeri 
bliver ikke br"iigt meget her for Tiden; 
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men naar en enkelt Gang Vind- og 
Strømforhold passer, giver det ret 
godt af sig; men paa det Terræn, 
der er at fiske med Vod pau nu, 
kan det ikke betale sig ret tidt at 
stole pa.a Voddene. 

Sælhundene er ikke nær saa tal
rige her, som de foregaaende Aar; 
men vi har nu ogsaa en dygtig Sæl
jæger, hvad der lader til at hjælpe. 

AJ;1ll01 l cer 
i Møql,qlsJt1ad.l,ti tnbyd~s og . 
optages ved Henvendelse til 

Fran~~ e~mUreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

J<'or .t .... ende Avertissementer 
inc17ømmes betydelig Rab .. t. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fhik og ,-,u·JRmer. 
Ludwig Grun, 

78, lieDer WaU, Bamburs. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Ahegning. Dansk Korre
apondance. Prim .. Referencer. . 

A. C. N. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sel'flQed.,lJle I Aa l bo l' g 1118lI II, 

t KIII/eDhaY'. 1888 - ' 
aubefa.ler Bit l],tsalg af alle Sortor 
Flakekroge, .alt vel i St" .. I, .TæTn 
Bom Messlng,. samt Pilke i Till u~ 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
~= :.:' modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
r;; E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt f.or bedre Salg ises Fisken og :-0 f: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ufo. Kasser 
:::; til Forsendelse leveres gratis . .!!= ;;C Telegram- og Brev-Adresse: (larI Ban,g, København. 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
holder AarslQ.qde L.ørdag den 12. og Søndag den 13. Avgust. Program 
for Mødet vil blive tilstillet ethvert Medlem. • , 

Et Rødspæt~ ... Sn1U're,vod saa godt som nyt, købt fra Skagen, og et 
, nyt AaleND.dvvod, 400 Masker, er meget billigt til Salg hos Fisker 
,.. }. P,. l. Drejer, Bogø pr. Stubbekøbing. 

W. er liefert mir von October bir Marz wochentlieh 1000 Pfund ausge
, "V8id6te Schellflsche zn festem Preisse? Ieh kaufe nul' pr. eomptant. 

. Angebote bitte zu richten an 

Otto Freimøller, THnning. 
(Sehletlwlg-Holstein ). . 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Pdma 11lnerikan.sk Bam-

uldssejJdllg, direkte ind- ~t:.fJ.E NYÆ;: 
kjøbt, tilhydes langt under ~ ~ 
gangbare Priser. il ~ 
Vandtæt præpar.er&t Dug, :Z. 

HJpi- qg HMlQsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Ny~jøbing p. Fa.lster 
i Februar 1893. 

. Færdigsyede Se.jl, solidt 
forarhejdede, leveres vir
keligt hillige. 

Undersøg selv Sagen, 
skri \' om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halrnøe. 
Telefon 129. 
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Københa, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

::Meka:::o..isk Fabrik 
af lIæt, ftættede )~lner og Tavsel' m. m. 

Efter Anskaflelsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel. 
mæssigil'e Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere Vl i Stand til at tilbyde det bedst!' 
l1'ahrikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. Fortrillligste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnellave, Helsingør, Stengade 15, 

(en.....n:e Nøetfabrtk i D.n:m.rk lIOUl dft'II'M ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestC1 og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Gto til 20 Gto under sædvanlige Priser. BQmuu'sganl, Hampe
.garn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i hedste Kvaliteter. 

~ CD ~ 
::1~gf 
,~g 'a 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. o;";,g s ... o 
a<l er':l 
I\> ~ .. 

Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ ~ 'g, 
.,:,q ... <U 
~ Cl.~ 
~ - <U 

-Ii f ~ Tele/l:ram·Adresse: COhrs, Altona. 
;;, ,., ... 

Dansk Correspondance. li' $ ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri; 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeb~ade. PIeeer, Værker ,)g TIdfI
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LejUgheds
-ansrp. i omhY/l:/l:Alig lJdføre]sp til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hos Frantz Chri.8ttreu. København. 



Nr. 30. 27. Juli. 1893. 

:M.:ed.1e:D:l.sb1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, TOl'denskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. Petitlinie af Ila Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: net jyd.ke Fiskeri i 1892. Mindre 
Meddeleløer. - FiIlkeriberetnlnger. - Bekendt
gørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 TI 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. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Vodfiskeri i Øresund. 
Vi henlede Opmærksom heden paa 

omstaaende Bekendtgørelse fra Fi
skeri-Inspektionen indenfor Skagen 
om Vodfiskernes Forhold til fast· 
staaende Redskaber. 

"Fiskerskolen". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt Til
skud. 

Andragender om at komme i Be-

tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagte med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende An
søger faar Amtstilskud og hvor stort 
da dette er, sendes til "Dansk Fi· 
skeriforening"s Kontor, Stormgade 2 
B, København K., inden 15. Avgust 
d. A. P. U. V. 

A. W. Bonnesen. 

Hr. Peter Smidt, som under Post
stempel Aarhus har indsendt en Sæl
hundehale, bedes til Kontoret opgive 
nærmere Adresse, da Postvæsenet har 
returneret Anvisningen paa Grund af 
"mangelfuld Adresse". 

Det jydske Fiskeri i 1892. 
Af Toldassistent Ahlefeldt-Laurvigen. 

U dbyttet i 1892 maa betegnes som 
ualmindelig daarligt sammenlignet 
med de sidst foregaaende Aar. Ind
tægten ved Fiskeriet er da ogsaa 
sammenlignet med 1891 formindsket 
med et Beløb af ca. 60000 Kr., 
hvilken Nedgang i Indtægten hoved-



sagelig skyldes Ringkøbing: Fanø og 
Frederikshavn Distrikter. 
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Med Hensyn til Fiskeriet i den 
mellemste Del af Kattegat, da klage 
Fiskerne over, at Fisken synes at 
vær B i Aftagende. Navnlig har der 
i tidligere Aa.r fundet et temmelig ind
bringende Fiskeri Stedpaa Grunden 
"Tangen" N ord for Grenaa, men dette 
er tildels ophørt, da der kun nndes 
meget faa og smaa Fisk, hvorfor Fi
skerne, nu søge ud paa dybere Steder. 
Den Betydning, som Grenaa har haft 
SOlO Eksportsted for Fangsten, har 
niesten tabt sig ganske i de. sidste 
Aar. Det er forøvrigt ret interessant 
at betragte Fiskeforsendelsen fra den 
nævnte By. Fra 1882 gik denne 
temmelig jrevnt op fra 152787 Pd. 
til i 1888 764288 Pd., sleg i 1889 
til 1296645 og kulminerede i 1890 
med 1566798, men giksaa brat ned 
i 1891 til 531326 Pd. og i 1892 
yderligere ned til 373316 Pd. 

Grunden til denne Nedgang ligger 
efter Fiskehandlernes Sigende i, .at 
Tysklands Fiskerilaade i de senere 
Aar er bleven forøget, og at Damp
kvaseJ'ne bringe Fisken. fra Søen 
levende til Hamburg. Afsætnings
forholdene have derfor nu forandret 
:Nhrked,og i Stedet for at Fisken 
før eksporteredes til Tyskland, gaar 
den nu til København og andre inden
landske Steder. 

Kun for ganske enkelte Distrikters 
Vedkommende kan der i 1892 sam
menliglltlt med Aaret forud paavises 
en støl're Indtægt, dette er saaledes 
Tilfældet med Thisted, Læsø og Lem
vig samt Skagen. Forøvrigt stiller 
Indtægten veel Fiskeriet j. de respek
tive Distrikter sig saaledes: 

Aa1'hus Distrikt kan fremvise en 
Indtægt af ca. 10000 Kr. modi 1891 

ca. 12000 Kr. De vigtigste Fiske
arter, der blev fanget i, 1891, vare 
'Torsk, Hornnskog Sild. Ligesom i 
tidligere Aar har Fiskeriet i 1892 
været af mindre Betydning. I Ebel
toft Distnld er Aalenskeriet det vig
tigste, lllf>n det har i 1892 været 
mindre heldigt, omendskønt der dog 
er fanget 40000 Pd. til en Værdi af 
ca. 14000 Kr. Den samlede Indtægt 
af Fiskrriet udgjorde ca. 16000 Kr. 
mod i 1891 20090 Kr. I Fanø Di
strikt opgives den hele samlede Ind
tægt af Fiskeriet til 4652 Kr. mod 
i 1891 1783.7 Kr., der er saaledes 
i 1892 en Nedgang i Indtægten af 
.over 13000 Kr., hvilket formentlig 
har sin Grund i, at Fiskerne hellere 
søge andet Arbejde, der lønnes bedre 
end tidligere, hyilket væsentlig skyldes 
Badevæsenets Udvidelse paa Øen, saa 
der er ingen Udsigt til, at Fiskeriet 
i den nærmeste Fremtid vil vin:de 
Fremgang af Betydning; de vigtigste 
Fiskearter ere Rødspætte og H vidHng. 
I EsbjæTg DistTilct har Udbyttet af 
Fiskeriet i 1892 været for de i samme 
Drift værende der hjemmehørende 35 
f:i'iskerfartøjer 1728956 Pd. Fisk til 
en Værdi af omtrent 100000 Kr. 
mod i 1891 36 Fiskerfartøjer med 
1737145 Pd. Fisk til Værdi af 97369 
Kr. I Fredericia Distrikt har Salt
vandsnskeriet indbragt ca, 38000 Kr. 
mod i 1891 et lignende Beløb. Fersk·' 
vandsnskeriet drives i Randsfjord og 
har lndbra.gt 926 Kr. De vigtigste 
Fiskearter i dette Distrikt har i 18~2 
været Aal, Sild og Torsk. Der nndes 
ialt 30 Aalegaarde med 82 Ruser, 
der ejf's af 10 Mænd og beskæftiger 
20 Mænd. I<'angsten er for Største~ 

delen afsendt til Tyskland. Fred-e
rikshavil8 Distrikt viser en Nedgang 
i 1892 sammenlignet med Aaret forud 



af over 38000 Kr. Ved Toldstedet 
er hjemmehørende 12 Kvaser og 
Kuttere af Størrelse fra l L -7 O Tons, 
med hvilke Fiskeriet drives i større 
og større Omfang; der har saaledes 
i 1892 som Forsøg været udrustet 5 
Kuttere paa ;Flynderfiskeri under Is-

.. land. Fangsten for dette Fiskeris 
Vedkoml\Iende har ikke været util
fredsstillende, men Afsætningsforhol
dene og Priserne have bevirket, at 
Udbyttet ik1<e har svaret til Forvent
ningerne; imidlertidhaaber mun ad 
Aare ved Hjælp af vunden Erfaring 
at opnaa et gunstigere Resultat. Om 
U dbyttet af det stedfundne FiskPri 
med Kvaser og Kuttere kan der ikke 
meddeles nærmere paalidelige Oplys
ninger. Kystfiskeriet hal' i 1892 kun 
indbragt 48990 Kl'. mod i 189186533 
Kr. Grunden til denne betydelige 
Nedgang ~ Indtægten af Kystfiskeriet 
maa formentlig tildels tilskrives den 
Omstændighed, at flere af de paa 
Kysten boende Fiskere og saa godt 
som alle Fiskere i Bangsbostrand ere 
paa Fiskeri med Kvaser. 

I Grenaa Distrikt. De ved Grenaa 
Havn og dens nærmeste Omegn boende 
ca. 90 Fiskere kan paaregnes at have 
haft en Indtægt af ca. 65000 Kl'. 
Fiskeriet paa Kysterne i Distriktet 
er uden Betydning fol' den egentlige 
Fiskefangst og drives mest som Bi
erhverv. Dette er især begrundet i, 
at der ingen af Naturen beskyttede 
Steder findes paa den aabne Kyst, 
hvor store søgaaende Baade kunne 
ligge nogenlunde sikre i uroligt Vejr. 

I Hjørr'ing Distrikt har den sam
lede Indtægt udgjort: 62767 Kr. mod 
i 1891 ca. 65102 Kr. Det afvigte 
Aar har saaledes givet et endnu daar
ligereUdbytte end 1891, der var det 
Aar, der af de sidst forløbne 5 Aar 
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gav mindst Udbytte. Det aftagende 
Fiskeri har foranlediget flere yngre 
Fiskere til at tage Hyre i Koffardi
fart, ligesom andre - tidligere Land
arbejdere - atter have søgt Erhverv 
ved Landbruget. 

Hum m erfiskeri et, der drives j stOl' 
Omfang, faldt i Maanederne Juni, 
Juli, A\'gust og September, af andre 
Fisk fanges i dette Tidsrum kun 
ubetydeligt. Ved Lønstrup Strand, 
der er under Hjørring Told distrikt, 
findes der Hummerfiskepladser i en 
saadan Nærhed, at selvom Yejret 
først bedages hen paa Eftermiddagen 
og Havet falder i Ro, kunne Fiskerne 
dog tage ud paa Vandet for at røgte 
deres Hummertejmlr. Derimod kan 
dette ikke lade sig gøre ved de fleste 
andre Steder langs vor Vestkyst, hvor 
de næsten stadig stedfindende urolige 
Vejrforhold umuliggør det for Fi
skerne at naa ud til Fiskepladsernet 
der ere langt bOl'tliggende. Hummer
fiskeriet i Hjørring Distrikt har i 
1892 indbragt ca. 24000 Kr. 

I Hrn'"ens Distrikt drives en Del 
Fiskeri i Horsens Fjord, Stensballe
sund, Asvog Bugt og omliggende 
Strande, men om Fangstens Størrelse 
kan intet bestemt opgives, da denne 
for en stor Del afsættes til fremmede 
KV<lser, der indkomme i Fjorden. 

I Lernvi,q Distt'ikt viser Fiskeriet 
sammenlignet med Aaret forud en 
ikke ubetydelig Fremgang, idet det 
nemlig hal' givet ,'n Indtægt af: 
78171 Kr. 62 øl'<) mod i 1891 
67918 Kr. 43 øre. Men Aaret 1892 
maa al1igevd ligesom dens Forgænger 
betragtes som et daarligtFiskeria.ar. 
Den ovennævnte }l'remgang falder 
væsenligst paa selve Byens Distrikt, 
hvorimod det største Strand distrikt 
viser en betydelig Nedgang i Udbyttet. 



Fiskenet er bleven drevet af 89 i 
Distriktet hjemmehørende Fartøjer, 
men største Delen af Udbyttet falder 
paa de aabne Baade, Resten paa 
Dæksfartøjerne. 

Fisker-iet paa Læsø har efter ind
hentede Oplysninger givet en Indtægt 
af 30799 Kr. mod i 1891 16107 Kr.; 
der er saaledes en Merindtægt til 
Stede af ca. 1470Q Kr. De væsent
ligste Fiskearter ere Torsk ogHumm er. 

I Løkken Dist1'ikt viser Udbyttet 
af Fiskeriet sammenlignet med 1891 
en temmelig betydelig Nedgang i Ind
tægten, idet der nemlig kun er fisket 
for ca. 45000 Kr. mod i 1891 67821 

. Kr., der er saaledes en Mindreind
tægt til Stede ar' 22821 Kr. 

I Ringkøbing Distr-ikt har Fiske
riet i Ringkøbing Fjord været noget 
bedre end i de nærmest foregaaende 
Aar, og der næres Haab om, at der 
nu herefter vil blive godt Fiskeri i 
Fjorden, efter at en Fiskerivedtægt, 
der er traadt i Kraft, forbyder Af
spærring af Indløb til Aaer, Bække 

. etc. Havfiskeriet, der drives af 59 
Baade med en Besætning af fra 4-
7:Mand i hver, har givet en Indtægt 
af 88600 Kr.; heraf formenes del' at 
være udført til Tyskland for ca. 80000 
Kr. og Resten forbrugt i Indlandet. 
De vigtigste }1'iskearter vare Kuller, 
r:eorsk og Hvidling. 

I Skagens Distrikt har Fiskeriet 
i 1892 givet en Indtægt al ca. 184348 
Kr. mod i 1891 156100 Kr., der er 
saaledes en ~ferindtægt til Stede af 
ca. 28000 Kr. De vigtigste Fiske
arter have været Rødspætter, Torsk 
og Kuller. En Mængde af Fisken, 
navnlig Rødspætter, Kuller og Torsk, 
sælges lige fra Fangsten, enten. til 
svenske Baade og danske Kvaser, 
som i en Afstand af llt-l Mil fra 

Kysten indtage Ladning, eller af
sendes i fersk r.Pilstand landværts, 
dels til Indlandet, dels til Udlandet. 
Resten af Fangsten det stedlige 
Forbrug fraregnet - saltes og tørres 
og udføres senere til forskellige Steder 
i Provinsen. 

Ligesom de foregaaende Aar have 
Skagens Fiskere i 1892 dreve't Fiskeri 
med Kuttere, dels i Nordsøen, dels 
i Kattegat udenfor Distriktet og der
ved tilført Skagen ,en betydelig Ind
tægt. Udbyttet eller Indtægtens Stør
relse af dette Fiskeri har det imid
lertid ikke været muligt at faa op
givet og det er derfor ikke medregnet 
i ovenstaaende Tal, der kun omfatter 
Kystfiskeriet i Distriktet. 

Fiskeriet fra Skive Havn i 1892 
har været drevet af 10 Mand med 
5 Baade. Indtægten beløber sig til 
ca. 2000 Kr. Netto; Sild, Torsk, 
Fladfisk og Ørred have været de 
væsentligste Fiskearter. 

l Stme1' D?'sfr'ikt har .Fiskeriet 
tllsammen givet en Indtægt af 68,100 
mod i 1891 ca. 70,000 Kr. Foruden 
dette er der i Distriktet lejlighedsvis 
drevet et temmeligfbetydeligt Fiskeri 
af andre Limfjordsfiskere,. men for 
disse Baades Vedkommende har man 
ikke kunnet faa Oplysning om Fang
stens Størrelse. Fiskeriet i dette
Distrikt hJ;l,r for Rødspætters og Hum
mers Vedkommende været mindre i 
1892; derimod er der i afvigte Aar 
drevet et betydeligt Rejefiskeri, lige
som ogsaa Aalefiskeriet har givet 
et betydelig stØTr!:J Udbytte. Af den 
1i1 Struer indbragte Fangst er den 
største Del udført til England, Hol
land og Tyskland. 

I Tht'sted Tolddist'rikt, der omfatter 
7 Stranddistrikter, hal' den hele sam
lede. Indtægt ndgjort: 120724 Kr. 
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mod i 1891 ca. 115700 Kr., der er 
saaledes en Merindtægt til Stede af 
ca. 5000 Kr. Af størst Betydning 
i dette Distrikt er Kullerfiskeriet. 
For Fjordfiskeriets Vedkommende kan 
der ikke tilvejebringes nogen paa
lidelig Oplysning; 

I Yarde Distrikt har Foraarsfiske
riet indbragt ca. 13000 Kr. Fangsten 
bestod væsentlig af Kuller og Hvid
ling. Efteraarsfiskeriet indbragte om
trent 22000 Kr. Torsk og Kuller vare 
her de vigtigste Fiskearter. Ved 
Nymindegab blev endvidere fanget 
større Partier Sild. 

Om Limfjordsfiskerit!t i sin Helhed, 
der som bekendt er af meget stor 
Betydning, har der ikke kunnet til
vejebringes paalidelige Oplysninger. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeædende . Planter. I Aaret 
1875 fremkom et Værk, som vakte 
stor Opmærksomhed 'i naturvidenska
belige Kredse, den berømte N atur
forsker Charles Darwins: Insectivo
rous plants (InsektædendePlanter). 
Den Tanke, at der er Planter, der 
fortære Insekter, var ikke ahsolut 
ny, den havde allerede været frem
sat i forrige Aarhundrede, men som 
saa meget andet var den atter bleven 
trængt til Side og glemt, indtil Cohn, 
Darwin o. a. nu have taget den op 
paany, og senere Forskere have 
forøget vort Kendskab til disse mæt·
kelige Planter paa forskellig Vis, 
særlig Nordamerikanerne have givet 
værdifulde Bidrag til dette Studium 
og saaledes er det da ogsaa blev en 
bragt for Dagen, at ikke alene In
sekter og smaa Krebsdyr, men selv 

Hvirveldyr, smaa, nys udklækkede 
Fisk, kunno blive Genstand for en 
Plantes Efterstræbelser og bukke 
under derfor. Den Plante, om hvilken 
en engelsk Professor, Dr. j1{oseley*), 
fortæller saa mærkelige Ting, er 
Blæreroden, en svømmende 1\1 ose
plante, der ogsaa findes i vore Tørve
moser; den er kods Navnet fu1dstæn
dig rodløs, men dens B"lade ere svøm
mende og delte i fine Flige, og det 
er dem, der bære de talrige Fangst
organer, smaa hule Blærer, hvis 
Aahning indvendig er forsynet med 
en Klapventil, der let trykkes ind, 
atter aJ sig s~lv falder til og ikke 
kan aabnes ud ad. Tyskeren Oohn 
var den første der (1874) iagttog 
Blærernes Fangst, dog kun af Insekt
Iarver og Smaakrebs; Kundskabet til 
densFiskefangst skyldes en Handlende 

. fra Oxford, som i Aaret 1884 bragte 
Prof. Moseley et Kar med et Eksem
plar af den almindelige Blærerod øg 
en Mængde nylig udklækkede Smaa
skaller. Mange af disse Smaafisk 
vare døde, og fastholdtes i Blærerne, 
nogle ved Hovedet og Forkroppen, 
andre ved Halen og Bagkroppen inde 
i Blærerne. 

Karpens Sejglivethed. Af en Sen
ding paa 1200 Karper udtog en af 
mine Assistenter, skriver Professor' 
S. F. Baird i Bull. Uno St. F. Oomm., 
100 Stkr., som han antog for døde. 
En af dem, et lille Individ, gav man 
til en lille Dreng; han svøbte den 
ind i et Stykke Papir, puttede den 
i sin Lomme og tog den hjem med. 
Han legede et Stykke Tid med en 
af sine Kammerater, kom saa i Tan
ker om Fisken, og de blev saa enige 
om for at overraske Husmoderen at 

*) "Nature" 1884. 



290 

putte den ned i en Kumme, hvori 
der var Guldfisk. Da hun en Times 
'l'id eHer 2 senere kom ind i Stuen, 
fik hun ganske rigtig til sin Over
raskelse i Kummen øje paa en frem
med Fisk, der vildsorilt svømmede 
om i hendes Akvarium. Fisken var 
altsaa efter flere Ti III ers Forløb og 
efter en temmelig ublid Medfa.t;t 
kommen til sig selv igen, og fjorten 
Dage seuere var Fisken ganske livlig, 
spiste og voksede efter Sigende sær
deles vel. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø, den 22. Juli 1893. Siden 
26. f. M. har Fiskeriet været drevet 
med fuld Kraft, naar Vejret har 
været gunstig, Vodfiskeri et har for 
en Del været geueret af Stille, men 
med gunstige Forhold er der fisket 
nogenlunde godt, Prisen er for Tiden 
37 ø.· for store Aul, for mindre 20 
å 25 0. pr. Pd., Krogaalen sælges 
i Bandholm til sidstnævnte Pris. 

Rejefiskeriet maa betragtes som 
ophørt for i Aar medet daarlig 
Resultat. R. F. 

Til Kerteminde er indbragt i l\:faj 
-og Juni Maaneder af Byens og Om
egnens Fiskere, for Maj Maaneds 
Vedkommende: 

30000 Pd. Torsk il, 21/ 2 0re pr. 
Pd., som hovedsagentlig er afgaaet 
llled K vase til København, 30 Snese 
Makrel å 5 Kr., 3900 Ol Sild fra 

. 70~80 0re pr. Ol, 1050 Pd. Aal 
il, 34 0re og 550 Snese Hornfisk li 
2 Kr. 
for Juni Maaned: 

1000 Snese Rødspætter- il, 75 0re, 
150 Snese Makrel It 3 Kr. 50 0re, 

1500 Ol Sild a 1 Kr. 50 0re, 750 Pd. 
. Aal It 34 Øre og 700 Snese Horn
fisk il, 1 Kr. 

Rødspætterne ere kun smaa, højst 
vejende 8-9 Pd. Snesen. Silden og 
Hornfisken har forekommet over ]'01'

ventning og været af udmærket Kva
litet. Størsteparten af Sild og Ma
krel er anvendt i Røgerierne her og 
derfm forsendt over hele Landet· 
samt til H;Lm borg og Kiel, ligeledes 
ankommer der til disse en Del Ma
krel fra Norge, som efter endt Røg-
ning atter eksporteres. R. 

Frederikshavn, den 24. Juli 1893. 
V or By har altid haft Ord for at 
v ære et rigtigt "Blæsen borg" , saa 
det turde være noget næsten ene
staaende i dens Annaler, at man ved
v:;trende i et Tidsrum af over en 
Maaned hur kunnet melde stadig 
roligt og for Fiskeriet gunstigt Vejrlig. 
De paa Vestkysten fiskende Kuttere 
have hovedsagelig fisket paa de samme 
Steder sOm i forrige Uge, dog noget 
nærmere Land; Fisken har været 
noget mindre end· i de foregaaende 
Uger, Prisen holder sig .vedblivende 
altfor lav for Rødspætter af saa god 
en Kvalitet, dog synes en Prisstigning 
at kunne mærkes sidst i Ugen. Ud
byttet har været godt. fra 75-150 
Snese pr. Kutter; men selv om Kut
terne ere paa en Fangstplads, hvor 
der er rigeligt med Fisk, have de 
dog i den· sidste Tid ikke taget fuld 
Last for bedre at kunne konservere 
Lasten; der tabes selvfølgelig mindre 
ved Dødsf,tld i denne varme Tid, 
naar Fisken haj' nogenlunde Plads i 
Dammen, end naar denne er fuld
pakket. Fisken har vejet fra 20-
30 Pd. Snesen og er betalt med fra 
2 Kr. 25 0re-4 Kr. pr. Snes. 6-7 
Kutt~re have drevet Fiskeri paa 



Herthas Flak Sydost for Skagen og 
der haft godt Udbytte, fra 100 op 
til 300 Snese pr. Kutter,. mindre 
Rødspætter vejende fra. 10-12 Pd. 
pr. Snfls og betalte med fra 90 Øre 
-1 Kr. 5 Øre pr. Snes. Enhlte 
Kuttere have været under den svenske 
Kyst og der haft et Udbytte af fra 
60-75 Snese Rødspætter, vejende 
ca. 24 Pd. Snesen og betalte med 
3 Kr. Snesen, foruden ca. 4000 Pd. 
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Skærising, der blev betalt med 9-
W Øre pr. Pd. Makrelfiskeriet under 
den norske Kyst er nn ophørt, saa 
her har ikke funden nogen Tilførsel 
Sted i forrige Uge; ligeledes har der 
kun været tilført nbetydelige Kvanta 
Hummer. Fra 15. Jnli er Frednings
tiden indtraadt for størte Delen af 
den norske Kyst, og der bliver saa
ledes foreløbig en Stansning i Til-
førslen. K1. 

Annoncer Dal1sk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
i MedlOOlsbladettilbydes og 

optages vc<l Henvcndelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

Ji'nr staaende AvertiBsementf'T 
indrømmes hetydelilit' Rahat. 

for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78. Neo~r Wall, Hambors, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
øpoJldauce. Prima Referencer. 

- SølTllledallle i A al bo r It 18KS 0ll 
. I Købenl,a"D 1888-

anbefaler sit Lllsalg af allc HOl'lur 
Fiskekroge, eau ve] i Staal, ~J æJ'll 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og: 
Bly. }'ol86ndoB mod }ljfterkra.v. 

Conrad Christensen. 
St. StraudBtræde 41. 

KØhcnhR.vn K. 

Ad ""Varsel 
til Vodfiskere i Øresund. 

Da Garnfiskerne i Sundets sydlige Del have klaget over, at deres Red
skaber hyppig ødelægges ved Vodfiskeri om N atten, bekendtgøres herved, 
at Fiskerilovens § 2 paabyder Vodfiskere at vige for faststaaende Redskaber. 
I Henhold hertil have Garnfiskerne opgivet til Inspektionen, at de indtil 
medio Avgnst have Redskaber udsatte paa hele Landgrunden fra Trekroner 
.til Svalel'Ulllpen i 2-6 Favne, hver N at Vejrforholdene tillade det. Ved at 
bekendtgøre dette erindres Vodfiskerne om, at de paadrage sig Strafansvar 
ved at forulæmpe faststaaende Redskaber, og at Vodfiskeri om N atten derfor 
kun bør nnde Sted, hvor man før Mørkets Frembrud har kunnet forvisse 
sig om, at ingen faststaaende Redskaber findes i Nærheden. 

Carl Trolle, 
Chef for Fiskeri-Inspektionen indenfor Skagen. 

Et Rødspætte-Snurl'evod saa godt som nyt, købt fra Skagen, og et 
nyt Aale-Drivvod, 400 Masker, er meget billigt til Salg hos Fisker 
J. P. J. Drejer, Bogø pr. Stubbekøbing. 

Wer liefert mil' von Octobel' bil' Mårz wochentlich 1000 Pfund ausge
weidet~ Schellfische zu festem Preisse? Ich kaufe nur pr. comptant. 
Angebote bitte zu richten an . 

Otto Freimøller, Tiinning. 
(Schleswig-Holstein). 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn.~~ 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70./ 

M:eka:nisk Fabrik:. 
af Næt, fiættede J.lner og Tavsel' m. m. 

Efter Al1sk:.flel~en af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere Vl i Stand tit at tilbyde det bed8t~ 
.Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødllinger i N:ettene. F'ortridigste 

GarnSOl'ter, Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K.· 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnebave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te N ... tfh.brik i Dan:mark lIOD1 driveoo ved DlUQpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fta Lager fra vort med de nyest(\ og bedste 
. Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgar1/, Hampe
.qarn og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

:tl G:I • 

;:t -=. ~ 
,~ ~ '2 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. ~~~ 
~ g' ~ 

.Johann Cohrs (beediget Anctionator). g ~ ~. 1:'- Q) 
<li ca.:;? 
;:I - Q) 

~ ~ ~ Tele/!:ram-Adresse: Cohrs, Altona. 
j:::. >; ... 

Dansk Correspondance. ~ i: ~ 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyuer sig med Tlykning af Ugeblade. PIeeer, Værker ug Tldfo:
skrifter, Clrkulalrer, merkantile Tryksager og LejUgheds," 
!iu\nsre i omhy~~~lig lJdfør~ls~ til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. P088elt. - Trykt hos Frantz Ghristtreu. København. 



Nr. 31. 3. Avgu&t. 1893. 

Jl4ed.1e:D:l..sbJ..ac:'1.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: Aalehanneme i det ferske Vand. -
Meddelelse ,om Fiskeriet i Roskildefjorden. De 
lokale Foreninger. - Mindre Meddelelser. Fiskeri· 
beretninger. - Bekendtgørelser. 

"Dansk Flskeriforenino"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aa.b~nt fra 9-11. Redak· 
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, L S. 

Modelsamlingen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Postanvisning paa 3 Kr. til Hus
mand Hans Larsen, Nøddebo, for 
en Sælhale indsendt til zoologisk Mu
seum, er returneret saavel fra Frede
riksværk som fra Fredensborg. N ær
mere Adresse bedes opgivet. 

Aalehannerne i ,det ferske 
Vand. 

Overfor den hidtil almindelige Op
fattelse, at Hanaal ikke skulde op
holde sig til Stadighed i det ferske 
Vand, og at den ved Vaartid opsti
gende Aaleyngel (Monteen) alene 
skulde være Hundyr, mener jeg som 

Udbytte af mine Undersøgelser at 
kunne opstille følgende Sætninger, 
om hvilke nærmere Oplysninger snart 
ville blive offentliggjorte: 

1. Montf/ en indeholder baade Hun
og Handyr. 

2. Hanaalen vokser sig ligesom. 
Hunaalen stor ikke alene i lland
løbenes nedre Dele og i Fjordenes 
og Kystens Vande, men lige saa 
meget i Indlandets Søer og andre 
Vande. 

3. Hanaalens Træk tilbage til 
Havet kan allerede ske, fo'tinden 
Vækstdragten (den gule Farve) endnu 
er aflagt. 

4. Hanaalens Massetræk til Havet 
falder tidligere paaAaret end Hun
nernes. 

5. Fredningen af Vandreaal i 
ferske Vande, der ere over 240 mm~ 
(ca. 91/ 2 Tomme) lange, er af tvivl
som Væ1-di. Arthur Feddersen •. 



Meddelelse om Fiskeriet· i 
Roskildafjorden. 

.Af fhv. Lærer C. Brammer. 

De fleste Fiskere ved Roskildefjord 
maatte som meddelt i min sidste 
Beretning paa Grund af den ual
mindelig haarde og 'Vedholdende Is
vinter, hovedsagelig indskrænke de
res Fiskeri til Aalestangning og Han
del med svensk Sild, dels i fersk og 
dels i røget Tilstaud. Endelig drev 
en sydlig Storm i Slutningen af 
Marts al Isen ud af Fjorden: men 
desværre ikke uden at gøre Skade, 
idet de store, tykke Isstykker under 
Driften, atter i Aar ødelagde den 
yderste Del af Knlhusbroen, navnlig 
Bolværket eller Pælen~, som ikke 
ere tilstrækkelig beskyttede af Søsten 
og derfor maatte give efter forTryk
ket af Isen. Det var imidlertid ikke 
muligt paa den Aarstid for Fiskerne 
at gøre Broarbejde, men hurtigst 
mulig at skyde Baadene ud i Vandet 
og genoptage Fiskeriet med stor lhær
dighed og fornyede Kræfter efter 
den lange Hvile, i Haab om et hel
digt Fiskeri paa Grund· af Fiske
bestandens Fredning næsten hele 
Vinteren. Marsvinfiskerne satte deres 
store Garn ud paa de sædvaplige 
Steder: ved Alholm og langs Kysten 
sydpaa henimod Jægersprisbugtenj 
og Begyndelsen syntes ogsaa ret god, 
idet der fangedes 65 Stkr. },-Iarsvin 
og 2 Sælhunde, af hvis Spæk smel
tede!! 7 Tdr. Tran å 50 Kr., samt 
en temmelig stor Stør paa 200 Pd. 
a 200re. Men aldrig saa snart 
begyndte Marinens Skibe deres Skyde
øvelser som tidligere bemærket 
netop paa denne Plads - førend 
Marsvinene toge Flugten i en Fart 
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ud . af Fjorden og satte Kursen ad 
Kattegattet til igen, og det'med var 
Marsvinsfiskeriet saa godt som forbi 
med det samme. Nogle Kulhusfiskere 
gjorde Forsøg pall, at fiske Tunger 
og Pighvarrer ved Anholt (i den 
første Uge af April), men efterat 
have drevet omkring imellem Is
stykker for S.torm og Modvind i 8 
Dage, med Fare for at lide Skib
brud, slap de dog ret heldigt derfra 
med 'l'abet af nogle Redskaber og 
et Udbytte af2 Snese Tunger=30 
Pd. il 80.0re. Uagtet dette var en 
daarlig Begyndelse saa opgaves der
for ikke Haabet oni bedre Held, 
naar al Drivisen var forsvundet; og 
det viste sig virkelig, at det blevet 
godt Tungefiskeri i det Hele taget, 
idet der fiskedes for ca. 945 Kr. 
Tunger og Pighvar (prisen fra 80-
55 0re). I Torskeruserne ved Al
holm og i Kulhusrenden fiskedes og
saa usædvanligt godt, nemlig omtrent 
for 3 a 400 Kr. Ligeledes i Fyhder
garn for 2 a 300 Kr. gode Rødspæt
ter og Skrubber; Sild iSættegarn 

. ca. 400 Ol iL 50 0re, Aal i Vod og 
paa Kroge for ca. 8 a 900 Kr.; 
Rejer for ca. 800 Kr. (Pris fra 
1,25-2,75 pr. Pot). Nu er saa godt 
som alt Fiskeri ophørt for at kunne 
faa Tid til Forberedelserne til Ef ter
aarssildefiskeriet og - Baadebroens 
Istandsættelse for saavidt de smaa 
Midler strække til om end for en 
lille Dagløn,. men desværre vil det 

. nok komme til at mangle baade paa 
Tid og Penge. 

Angaaende Fiskeriet fra Neder
draaby Fiskerleje kan jeg efter J our
nalen og de mig meddelte Oplysninger 
meddele følgende: Saasnart Isen var 
drevet ud af Roskildefjord ved en 
syd'Vestlig Storm, vare Fiskerne pa-



rate saavel med deres Baade som 
med Redskaberne, som i Vinterens 
Løb vare istandsatte, saaledes at de 
straks kunde paabegynde Fiskeriet. 
De fleste Fiskere droge Vod efter 
Agn til at sætte paa Kroge, hvormed 
fangedes Aal, hvilke hver Morgen 
tilkørte s til Banegaarden i Frederiks
sund og forsendtesmed første Tog 
til Hovedstaden og solgtes pr. Kom
missionær, i Regelen til Pris fra 
30-50 Øre pr. Pd. efter Størrelsen. 
N ogfe Fiskere stangede i Begyndelsen 
Aal fra Baad i Stille (Bleg), men 
disse ere aldrig saa store som dem 
der tages paa Kroge. Andre fiske 
Torsk og Flynder paa Garn med 
temmelig godt Udbytte, da Fisk finde 
god Afsætning til høje Priser paa 
Jægerspris og i Bønderbyerne der 
omkring, nemlig fra 10-25 Øre pr. 
Pd.. ligeledes efter Størrelsen. 80 
Rejeruser have været udsatte næsten 
hver Nat i April Maaned, men paa 
Grund af Kulden, har Udbyttet været 
daarligt, nemlig 2 Pt. pr. Ruse. I 
Maj og Juni haabede man paa bedre 
Fangst, men tvertimod blev den 
endnu slettere, saaledes at man ikke 
regnede efter Antal Potter pr. Ruse, 
men - efter Stykker, hvorfor dette 
forhen fortrinlige Fiskeri aldeles 
maatte opgives for i Aar. Paa mit 
Spørgsmaal, hvad vel Aarsagen kunde 
være, svaredes der, at der ikke fore
fandtes Rejer i Fjorden i Aar og 
tillige følgende Oplysninger angaaende 
Rejernes Vandringer og Opholds
steder. Rejen letter fra sit Vinter
leje i Tangen ud~ paa Dybet først 
i Apvil, naar Solen begynder at skinne 
og opvarme Vandet, trække da ind 
imod Landgrund for at søge Føden 
der, efter den lange Dvale og Faste 
i Vintermaanederne. Vel vidende 
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dette sætte Fiskerne deres Rejeruser 
med Rad~n fra Land og Hovedet 
ud imod Dybet, Side om Side i en 
hel lang Række, idet Rejerne da 
trække langs Grundene, støde de 
imod Raden, som de fly til de fanges 
i Rusehovedet. I Maj Maaned gaar 
Rejen igen ud paa Dybet for at 
"føde" Rognen, i hvilken Tid Fang
sten altid er højst ubetydelig, men 
efter' 8 a 10 Dages Forløb, naar 
den· næste er færdig med at sætte 
Rogn, trækker den igen ind paa 
Grundene og følger Kysten helt ud 
af Fjorden ~ fanges da i Ruserne 
for "Udgaaende", som det hedder. 
I Juli kommer Rejen igen tilbage 
og trækker ind paa Fjorden, fanges 
da for "Indgaaende", men er aldrig 
saa god paa denne Tid, har ingen 
Rogn, er mager og blød, Skallen 
næsten ikke til at trække af Kødet, 
og Prisen selvfølgelig i Reg~len lav, 
ca. 25 Øre pr. Pot. 

Aalefiskeriet har været ualmindelig 
heldigt hele Sommeren, trods Vod
dragningen, som man har saa meget 
imod. I den første Tid maatte vore 
Fiskere rigtignok sejle uden om Kul
huset og ind i Isefjorden for at tage 
Aalen der paa Kroge, saa længe 
den holdt sig i større Mængde; men 
i Juli tog den af, og saa maatte 
man igen vende tilbage til Roskilde
fjord, hvor Aalen da syntes at op
holde sig i større Mængde. N aar 
dette er Tilfældet kan der sættes 
hver Nat, efter at der er taget Agn 
med Vod om Dagen. 

Mærkværdigt nok forefindes der 
ogsaa endnu gode Fladfisk i Roskilde
fjorden, saaledes at Garnfiskeriet 
lønner sig godt for dem der drive 
dette Fiskeri. Man ser saaledes ikke 
faa gode Skrubber paa henved 1 Pd. 
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Stykket, men sal),dan en Fyr koster 
ogsaa 30 øre. 

I 8 eller 10 Garn, der sættes om 
Aftenen og trækkes om Morgenen, 
kan der i Regelen være et Par Snese, 
ganske vist af forskellig Størrelse, 
nemlig fra 25 Kvint-1 Pd., hvilke 
sælges fra 10-30 Øre pr. Stk., alt
saa en ret god lt'ortjeneste for disse 
Fiskere. Da der f. T. forefindes 
mere Agn, særlig Aalekvabber, i 
Fjorden end vore Fiskere have Brug 
for, saa er det et Held, at her ligger 
en tysk Kvase, som foruden at op
købe Aal ogsaa køber Aalekvabber 
og giver 4 a 5 Øre for Pd., hvad 
dog er bedre end at 'bruge dem til 
Svineføde. 

I det sidste Halvaar er der fisket 
omtrent: 
Torsk, 3300 Pd. a 16 0re.. 518 Kr. 
Flynder, 1330 Sno a 2 Kr. 2660 -
Aal, 14000 Pd. 40 Øre .. 5600 
Rejer for omtrent. . . . . .. 750~ 

9528 Kr. 

De lokale. Foreninger. 

Efter Anmodning til Foreningen 
fra Fiskere og andre i Rudkøbing 
om at faa et Medlem af Bestyrelsen 
derned for at hjælpe til med Dan
nelsen af en lokal Fiskerforening, 
afrejste Hr. P. Villumsen til Rud
købing, hvor det første Fiskermøde 
agtedes afholdt. Paa dette Møde, 
hvor der førtes en meget livlig Dis
kussion, i hvilken ogsaa tilfældig til
stedeværende Fiskere fra København 
og Amager med Liv deltage, blev 
det enstemmig vedtaget, at der skulde 
oprettes en Fiskerforening med Hjem
st~d i Rudkøbing og underlagt Dansk 

Fiskeriforening. Der blev nedsat et 
U dvalg til at udarbejde Love, sørge 
for Medlemmers Optagelse paa den 
foreløbige Liste, siden sammenkalde 
et Møde, hvor I ... ovene skal vedtages 
osv., i det Hele sørge for Sagens 
videre Fremgang, indtil Foreningen 
som saadan selv begynder sin Virk
somhed. Der tegnede sig straks 26 
af de tilstedeværende Fiskere .som 
Medlemmer, og Stemningen syntes at 
varsle meget godt for Foreningens 
Fremtid. 

To Dage senere holdtes et Møde 
i Ærøskøbing, hvor Hr. Villumsen 
var til Stede. Ogsaa her stiftedes 
en Lokalforening, der skal omfatte 
hele Ærø. Hjemstedet er Ærøs
købing, og denne Forening synes at 
have særlig gode Udsigter, idet den 
vistnok vil faa Tilslutning af denne 
Bys Borgere udenfor Fiskerstanden 
og faa Støtte af dem, noget der alle
rede finder Sted i f. Eks. Thisted og 
Præstø. En Komite valgtes ogsaa 
her til at udarbejde Love for den 
nye Forening og skaffe flere Med
lemmer til den, og det synes i det 
Hele, at Fiskerne dernede have faaet 

. øjet op for Vigtigheden af at slutte 
sig sammen om deres Standsinteresser 
med et for alle danske Fiskere fælles 
Bindeled: Dansk Fiskeriforening. . 

Mindre Meddelelser. 

Makrelfiskeriet. I Fredags afsej
lede ifølge "Holstebro Av." Kaptain 
Kirk af Struer med Skonnert "Haa
bet", 37 Reg. Tons, paa Makrel
fiskeri i Nordsøen. Kaptain Kirk 
har i den Anledning maattet foretage 
en større Forandring ved sit Skib, 
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idet Halvdelen af 1,astrnmmet er 
omdannet til Kabys og Folkerum. 
Besætningen, som naar Skibet gaar 
i Fragtfart, kun bestaar af 2 Mand, 
skal nu bestaa af 6 ~fand, af hvilke' 
de 4 medfulgte fra Struer, med~'ns 
de to andre først komme om Bord 
i Norge. Makrel fiskeri er i de senere 
Aar blevet drevet i ret stort Omfang 
af norske Fiskere og Søfolk. Ma
krelen fiskes med Snører, og som 
Madding tjener smaa Stykker Makrel. 
Efterhaanden som den fiskes, bliver 
den renset, hvorefter den nedsaltes 
i Tønder, og nanr Skibet ha,r fuld 
Ladning, bringes Fangsten ind til 
Norge, hvor den afhændes til Fiske
eksportører, som betaler ca. 50 Kl'. 
pr. Tønde. Den bliver derefter for
sendt til Amerika, hvor den betales 
med 1 Dollar pr. Pd. Fiskeriet, der 
udstrækker sig over er Tidsrum af 
ca. 2 M aaneder, kan, naar det dri
ves med Held, indbringe et Fartøj 
5-~6000 Kr. 

Bjærgede Fiskere. Fiskekutteren 
"Vendsyssel", Skipper ehr. Steensen, 
tilhørende Vendsyssel Fiskeeksport
forretning i Frederikshavn, indkom 
forrige Søndag (den 23. Juli) fra 
Hummerfiskeri paa Vestkysten og ind
bragte Mandskabet fra 2 ~~iskerbaade 

fra Løkken, hvilke vare optagne 1,ør
dag Aften (den 22. Juli) ca. 11/ 2 

Mil udfor Løkken, hvor Fiskerne vare 
blevne overraskede af en orkanagtig 
Nordvest-Storm, der gjorde det umu
ligt for de smaa Baade at lande 
paa Kysten. Efter at Mandskaberne 
vare optagne, slap man Baadene løs, . 
og disse inddreve i Søndags (30. Juli) 
paa Stranden ved Løkken, den ene 
kæntret, den anden paa ret Køl, men 
begge uden at have taget Skade. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Jsefjorden. Det varme stille 
Vejr, som overvejende har hersket 
hele Maaneden, har, i særlig Grad 
begunstiget Kroge- og Flynderfiskeri, 
medens det derimod hal' hæmmet 
Vodfiskeriet. Dette 'har gjort, at 
flere af vore hjemlige V otlfiskere fore
løbig have opgivet alt Vodfiskeri, 
for ene at drive Krogefiskeri efter 
A.aJ. Madding skaffes til Veje paa 
den Vis, at iuan stryger den op med 
en Rejehov. Den bestaar omtrent 
udelukkende af sma,a Aalekvabber 
af sidste 'Vinters Yngel; men et meget 
besværligt Arbejde er det at faa fat 
paa disse kvikke Smaafyre, selvom 
det N æt eller' Hov, som anvendes, 

. er nok saa smaamasket, saa har de 
alligevel let \'ed at smutte væk mellem 
ll'ingrene, naar man griber efter dem 
og desertere ud gennem en Maske. 
Paa denne 'Agn er her i de to sidste 
Uger fanget betydelige Partier Aal 
paa Bramsnæs Bredningen. 

Dette Fiskeri er drevet af 12-16 
Fiskere, som have brugt ca. 400 
Kroge hver og haft et omtrentligt 
Gennemsnitsudbytte paa 20 Pd. til 
Mands pr. Dag. Kvaliteten har 
ikke været allerbedst, gennemsnitlig 
vel 3 Aal pr. Pd., og da Varmen 
tilmed hæmmer Eksporten af denne 
Vare, saa er det forstaaeligt, at Pri
sen her paa Pladsen kun har været 
32-34 Øre pr. Pd. 

En enkelt N at, naar her har været 
Lejlighed for Drivvoddene, have disse 
gjort temmelig god Forretning. 

Flynderfiskeriet er smaat, kun en 
enkelt Baad er heldig en Gang i
mellem og fanger en halv Snes Snese 
paa en N at. Prisen paa Skrubber 
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og Rødspætter er omkring ved 1 Kr. 
pr. Snes, men Kvaliteten er go,], 
saa Prisen er egentlig ikke fOl' høj, 

Rejefiskerh~t er .nu helt opgivet. 
I første Halvdel af Maaneden fan
gedes lidt i Nykøbing Fjord, men 
mod Midten af Maaneden opg;tves 
Fiskeriet, da det ikke mere var løn
nende. 

To Fiskere her fra Byen have i 
indeværende Sommer anskaffet sig 
et Flynder-Snurrevod, saavidt mig 
bekendt det første, som findes her 
paa Fjorden; men det lader ikke til, 
at de kan gøre Forretninger med 
det, de have kun prøvet enkelte 
Gange uden større Udbytte, og have 
nu tilsyneladende he1t opgivet at 
fiske med det, 28. J!~li 189.). 

O. 
Bovbjærg, den 22. Juli 1893. Her 

pall Kysten er der for Tiden saa 
godt som intet Fiskeri, naar undtages, 
at der af Aal glibes betydelige Mæng
der i Færring Fjord. Eksemplarerne 
ere smaa og sælges til Priser fra 
20-35 Øre pl'. Pd. Det er mær
keligt med dette Vand, hvor der' 
drives et i høj Grad stærkt Aale
fiskeri Aar for Aar, og at dets Be
stand tilsyneladende holder sig ganske 
usvækket. B. 

Lemvig, den 24. Juli 1893. Tor
vet har i de sidste Uger kun haft 
saare . ringe Forsyning med Fisk. 
Hovedvaren, og til sine Tider den 
eneste, har været Smaflyndere, der 
sælges til 5 Øre pr. Stk. P. 

Frederikshavn, den 31. A vgust 
1893. I lang Tid have Forholdene 
været gunstige for vort Havfiskeri 
herfra, men i Begyndelsen af den 
sidst forløbne Uge slap det dog op, 
meget stærk TestligKuling med orkan
agtige Byger nødsagede Kutterne til 

at forlade Fiskepladserne og søge 
Havnen. En stor Del af Fiskerne 
have benyttet de sidste U ger til at 
faa deres Fartøjer kølhalede og ren
~orte i Dammen, mindst en Gang 
om Aaret skal denne nemlig fuld
stæullig rengøres og udbrænde s, da 
dens ellers bliver sur og derved bi
drager tilhurtig at dræbe den levende 
IJast. Midt i U gen bedredes Vejr
forholdene og i Løbet af'Onsdag og 
'l'orsdag begave de fleste af Kutterne 
sig paa Fiskeplads; kun den mindste 
Part af dem ere atter indkomne med 
Famgst, Havet er endnu uroligt ja 
enkelte ere endda indkomne uden 
en Gang :~t have forsøgt Ji'iskeri; 
Tilførselen har saaledes kun været 
ringe og Prisen er stegen meget, for 
Rødspætter fra Vestkysten knn vej
ende ca. 16 Pd. Snesen er betalt 
3 Kr. 50 Øre pr. Snes, SOIll man 
ser over 20 Øre pr. Pd.; en enkelt 
Kutter har haft 100 Snese Rød
spætter' fangede omkring Hirtshals, 

. men det er som sagt en Undtagelse. 
De paa Herthas Flak fiskende Kut
tere have for det meste haft et noget 
bedre Udbytte fra 100-150 Snese 
pr. Kutter, men Fisken derfra har 
været meget lille kun vejende fra 
9-11 Pd., som dog opnaaede gode 
Priser for saadan Fisk fra 1 Kr. 
10 Ø1'e-1 Kr. 40 Øre pr. Snes. I 
Fiskeridistrikterne fra Kragerø til 
Lanrvig i Norge indtræder Frednings
tiden for Hummer først den 1. Av
gust og fra disse Distrikter indføres 
der endnu noget Hummer ligesom 
de enkelte Kuttere, der herfra enten 
selv drive Fiskeri efter Hummer eller 
opkøbe tlisse af Vestkystboerne have 
haft ret god Fangst i den sidste Tid. 
Prisen er stegen meget, der betales 
nu 1 Kr. 25 Øre pr. Pd. Kl. 
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Bekendtgørelser. 
ATlllOJ1Cer 

i Medlemsbladet tilbydes og 
optages .ved Henvendelse til 

Frantz Cbristtreu, 
Tordenskjoldsgade '17. 

}I'or staaende Avertissementer 
indrømmes betydelill Rabat. 

Dansk Kommissionshus fiskekroge -Fabriken 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

11l, Ne1lel' Wall, 8_11111'8. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Karre
Bponda.nce. Prima 'Reftrrenoør. 

- 8e1'fllledalllp l Aalbor~ 18RS.C 
l KøbeD Ila.,. 18811 -

anbefaler sit Udsalg ar alle Sortor 
Fiskekroge, .aa vel i Staal, Jæm 
som Messing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsandos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StrandatrlBde 41. 

København K. 

HeiDlFich BimFicJmS'Dl~~!ct,rl1lfø)rd,~ 
søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Oommission. 
Afregning og Oassa følger strax efter Salget. Provision 5 Ofo. 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

Wer liefert mir von Oetober bir Marz woehentlich 1000 'Pfund ausge
weidete Schellflsche zu festem Preisse? Ieh kaufe nul' pr. comptant. 
Angebote bitte zu richten an ' 

, Otto Freimøller, Tiinning. 
(Schleswig-Holstein). 

Et Rødspætte-Snurrevod saa godt som nyt, købt fra Skagen, og et 
nyt Aale-Drivvod, 400' Masker, er meget billigt til Salg hos Fisker 
l,-P. J. Drejer, Bogø pr. Stubbekøbing. 

Danmarks i største Fiskeforretning . 
modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
til Forsendelse leveres gratis. 

Telegram- og Brev-Adresse: CJarl Bana', København. 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
holder Aars.øde Lørdag den 12. og Søndag den 13. Avgust. Program 
for Mødet vil blive tilstillet ethvert Medlem. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Blim

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør~ og· Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

. NykjøMng p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sej., solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Salen, 
skriv om Prøver af Dug, 
diSse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe . 
Telefon 1.29. 
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Kø benh~ VllS' :M:ek~niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 'alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn' V. Vesterbrogade 70. 

:M:ek.an isk. Fabrik. 
af Næt, flættede )Jiner OK Tavsel' m. m. 

Efter Anskaflelsen af nyeste mekaniske Nætmasliiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere ]'abrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedstt' 
Faorikat billigere elld enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i N:llttene. FortrhJigste 

GarnSOl'ter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k"; 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te Næt&brik l Danmark 100'" drive. ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, 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. Bomuldsgartl, Hampe
garn og Hørt/arn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

!!,~ Altona Fiskeauction. 
~ ~~ Johann tJohrs (beediget Auctionator) . 

.-.j f r.:q Tele~ram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Corrsspondånce. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeel", Værker og TicJ~ .. 
skrifter, tJirkulairel", merkantile Tryksager og Lejligheds
~um':(' i omhygj:!:p.lig Udførp,}sp' til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hOB Frantz Christtreu. København. 
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Nr. 32. tO. Avgust. t893. 

Ke~e:a:l..Sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christfreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie ar l/S Sides .Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Afmærkning ar Fiskeredskaber 
palL BØen. - Rirtshalsmolen. - Vedtægt for Fiske
riet i Xal1eboøtrand. - Mindre IIJeddelelser. - Fi
lIkeriberetnlnger. - Bekehdtgørelser. 

,;Oansk Flskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, l. S. 

Modelsamling8n, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2, 

Eftertryk a.f Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

"Fiskerskolen" . 
Paa Valle kilde Folkehøjskole paa

begyndes den 1. November d. A. et 
/) Maaneders Kursus i Afdelingen 

, for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt Til· 
skud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagte med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende An
søger faar Amtstilskud og hvor stort 
da dette er, sendes til "Dansk Fi
skeriforening"s Kontor, Storm gade 2 
B, København K., inden 15. Avgust 
d. A. P. U.V. 

A. W. Bonnesen. 

Om Afmærkning af Fiske
redskaber paa Søen. 

(Ar Pr.-Løjtn. i Flaaden C. Tralle.) 

Saavel blandt Søfarende i Almin
delighed som blandt Fiskerne ind
byrdes er det en bekendt Sag, at 

. Afmærkningen af Fiskeredskaber ikke 
er saa tydelig eller saa betegnende, 
at Kollisioner kunne undgaas, og i 
hvert Fald hænder det hyppigt, at 
kostbare Redskaber ødelægges paa 
Grund af mangelfuld Afmærkning. 
Hermed skal ikke siges, at Fiskerne 
altid benytte mindre kendelige Mær
ker til deres Redskaber, skønt dette 
ogsaa hyppigt er Tilfældet, men Ro
vedfejlen er, at disse Mærker ikke 
samtidig tilkendegive,hvorfra og i 
hvilken Retning Redskaberne ere ud
satte eller bevæge sig. De faststaa
ende Garn eller Bakker bør f. Eks. 
betegnes saaledes, at man let kender 
Endevagerne fra Mellembøjerne, at 
man ved Flag .af forskellig Farve 
paa Endevagerne lian skelne, ved 
hvilken Ende af Redskabet man be
finder sig og i hvilken Retning dette 
strækker sig; ligesaa bør saavel Va-
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gere som Mellembøjer underrette om, . 
hvorvidt det tilhørende Redskab staar 
nær Bunden eller Overfladen. 

Efterat Fiskeriloven, som rimeligt 
er, har søgt at værne de faste og 
faststaaende Redskaber mod de be
vægeliges Overgreb, har Spørgsmaalet 
om Afmærkningen faaet ikke blot 
praktisk, men ogsaa retslig Betydning, 
idet Loven foreskriver, at Redska
bente skulle være tydeligt afmærkede. 

Lov:en nævner dog intet om, hvad 
der skal forstaas herved, og saalænge 
der ikke er fastslaaet en Praksis 
derfor, vil det} i Tilfælde af Rets
sager mellem Fiskerne, være over
ladt til enhver Dommers personlige 

. Skøn. Det· er ikke vanskeligt at 
indse det uheldige herved, og Rege
ringen har da ogsaa ved indtrufne 
Tvistigheder mellem Fiskerne anbe
falet Fiskeri-Inspektionen at søge 
Sagen bilagt. i Mindelighed, hvilket. 
sikkert ogsaa er den heldigste Maade 
for alle Parter, da Retssager baade 
ere langvarige og bekostelige i Erfa
ringen har da ogsaa allerede godt
gjort, at Fiskerne gerne underkaste 
sig Inspektionens Afgørelse. 

Men Erfaringen viser tillige, at 
det er meget vanskeligt at træffe en 
retfærdig Afgørelse, saalænge der 
mangler 13t fælles System for Afmærk
ning a/Fiskeredskaber, og Fiskeri
Inspektionen har derfor udarbejdet 
et saadant, der forventelig paa Grund 
af dets Simpelhed snart vil blive saa 
almindelig anvendt af Fiskerne, at 
man tør offentliggøre det som Rette
snor ogsaa for de Søfarende. 

Disse ere -nemlig, nok· saa ofte 
som Fiskerne indbyrdes, udsatte for 
at beskadige Fiskeredskaber, som de 
kun altfor gerne ville undgaaj m~m 
hvorledes kan man forlange, at en 

Skibsfører skal vide Besked· med, 
hvilke Bøjer han frit kan. sejle eller 
ankre im.ellem, eller hvor han bør 
vogte sig, naar disse Bøjer ikke give 
ham nogensomhe.lst Oplysning om, i 
hvilken Retning Redskabet staar, og 
om han befinder sig ved dets nordrø, 
søndre, østre eller vestre Ende? 

Systemets Hovedprincip bør derfor 
være først at udmærke Redskabets 
Endepunkter og dernæst at lade disse 
betegne dets Retning, ligesom man 
af saavel Vagernes som Mellembøjer
nes Farve st.raks bør kunne afgøre, 
om det udsatte Redskab staar nær
ved Bunden eller Overfladen. 

Af Hensyn til disse Fordringer 
har man valgt rød Farve paa ·alle 
faststaaende bundsatte Redskabers 
Endevagere og Mellembøjer og hvid 
Farve paa de tilsvarende Mærker 
for Redskaber nær Overfladen. 

Til at betegne Retningen og Ende 
punkterne af faststaaende Redskaber 
benyttes en 5 Fods Flydevager ved 
hver Ende med 
hvidt Topflag ved den nordre Ende 

(Sne mod Nord) 
sort Top:flag ved den søndre. Ende 
grønt Topflag ved den østre Ende 

(Styrbord) 
rødt Top:flag ved den vestre Ende 

(Bagbord). 
I nogle Farvande kunde det vel 

være fordelagtigt ogsaa at sammen
sætte de mellemliggende Hovedkom
passtreger ved at benytte to Flag 
(f. Eks. N. O. med hvidt over grønt), 
men foreløbig er man bleven staaende 
ved det . enkelte ;Flagsystem, forat 
det kan blive saa simpelt sop muligt. 

Mellembøjernes indbyrdes Afstand 
er ansat til ikke over 300 Favne for 
bundsatte og ikke over 100 Favne 
for Redskaber nær Overfladen; selv-



. følgelig maa Afstanden gerne være 
mindre, inen tor at kunne skelne dem 
let fra Endevag~rne bør de ikke have 
Topbetegnelse eller i al Fald kun 
ca. 2 Fods Stager . med Lyng eller 
desI. i Toppen. (ikke' Flag). 

Drivende ellei· \,vajende Redi'\kaber 
nær Overfladen betegnes ogsaa ved 
Vagere og Mellembøjer af hvid Farve 
eller, i Stedet for disse sidste, Glas
kugler; Topflagene kunne imidlertid 
ikke her angive Retningen, da denne 
skifter med Vindog Strøm, men den 
Ende af Redskabet, der er fastgjort, 
enten til en Baad eller til Bnnden, 
gives 2 gule Flag; den fri, svajende 
Ende betegnes ved 1 gult Flag paa 
Endevageren, hvilket ogsaa svarer 
til det Lanternesystem, som kan 
ventes indført for Drivgarnsbaaue om 
Natten. , 

For de nævnte Redskabers Ved-
kommt>nde vil man jo altid kunne 
bedømme Retningen nogenlunde efter 

. Vind og Strøm. 
Hvad de faste Redskaber angåar, 

d. v. ·s. saadanne som langs ned
rammede Pæle strække sig ud fra 
Kysten og ofteere meget generende 
for Sejladsen, kunde det have været 
meget ønskeligt, ikke blot, SOlD an~ 

-givet i Cirkulæret, at betegne den 
yderste Pæl ved en Grantop, da 
denne jo kun vil gøre fuld Nytte om 
Dagen, . men ogsaa at afmærke den 
om N atten, f. Eks. ved en Lygte 
med viGlet Glas. Men da det kunde 
befrygtes, at ikke alle vilde følge 
en Anvisning i saa Henseende, har 
man haft Betænkelighed ved at ud
stedt) den; Søfarende vilde maaske 
løbe an paa at alle Pæle vare af
mærkede paa nævnte Maaqe og netop 
derved risikere Kollision. 

Lovgivningsmagten vil dog forhaa-
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. bentlig en Gang tage dette Spørg s
maal op og gøre Afmærkningen obli
gatorisk; de Søfarende kunne med 
Billighed fordre, at Sejladsen ikke 
besværliggøres mere end højst nød
vendigt? og Bundgarnsejerne kunde 
med ringe Udgift og Besvær over
komme en saadan Afmærkning og 
derved handle ligesaa meget i egen 
Interesse. 

Snurre- og Drivvod, altsaa Red
*aber der bevæges langs HaYbunden, 
mærkes med en sortmalet Bøje paa 
Kalven, ligesom der fra Fartøjet 
VIses en Stage med blaat Flag skraat 
ud i den Retning, hvor Voddet be
finder sig. Da Loven bestemmer, at 
disse Redskaber skulle vige for de 
faststaaende en det en Sehfølge, at 
Vodfiskerne før Mørkets Frembrud 
bør forvisse sig om, hvor de kunne 
fiske om N atten uden Fare for Kolli
sion med allerede udsatte Fiskered
skaber. 

Endelig foreskriver Cirkulæret at 
afmærke Ruser og Tejner med syøm
mende Staget' ligeledes af forskellig 
Farve, i det hvidt anvendes mod 
Nord, sort mod Syd o. s. fr. 

Ved at offentliggøre disse Bemærk
ninger har man haft til Hensigt at 
vække Interesse for Sagen og bidrage 
til dens rette Forstaaelse; enhver 
Fisker vil vel nok selv indse Nytten 
af .et fælles Afmærkningssystem, men 
da Fiskerbefolkningen ikke el' meget 
læsende, opfol'dl'es tillige alle dens 
Venner om at bidrage sit til at 
fremme Kenskabet til Forslaget j først 
nnar det bliver almindelig anvendt, 
vil det komme til sin fulde Ret. 



Hirtshalsmolen. 

I Anledning af Hr. Konsul Fabri
cius's Artikkel i Medlemsbladet Nr. 
27 er jeg saa fri at bede om Plads 
for følgende: 
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Enhver, der da bare kender en 
lille Smule til Forholdene her paa 
Pladsen, vil vist med mig indrømme, 
at Molen gør og har altid gjort god 
Nytte, saavel i den ene som andøn 
Retning, og mangfoldige Gange har 
den været Fiskerne et godt Værn, 
naar de skulde landsætte i Sø. Ikke 
alene vore Fiskere have draget Nytte 
af den, men ogsaa andre Steder fra 
have de søgt her til, naar Storm og 
Sø har overrasket dem paa Havet. 
Gan'skerigtig giver den ingen Læ 
for ret paalands Vind, som her er 
fra N ord,men for de mest frem
herskende af Vest og øst giver den 
god Læ. Om nu Hr. Fabricius for
langer mere N ytte af et Anlæg for 
en saa lille Kapital, ved jeg ikke, 
men jeg er aldeles sikker paa, at af 
Folk, som kender lidt dertil, for
langes ikke mere. Naar Hr. F. end
videre omtaler Molen som noget, 
der vil skade Havnespørgsmaalet i 
sin Helhed, og dertil føjer, at den 
vil virke paa Kysten som et Høfde, 
saa maa jeg ogsaa dertil sige, at 
Hr. F. ikke ved, hvad han taler om. 
Molen her har nu bestaaet i 14 Aar 
og dog mærkes ikke til' Tilsanding, 
og efter som den har tilfredsstillet 
alle Krav baade hvad Nytte og 
Holdbarhed angaar (Hr. Fabricius 
selvfølgelig undtagen), saa maa det 
snarere siges, at den har gavnet end 
skadet Havnesagen. 

En Mole er god, naar ingen anden 
Læ baves, men en Mole er jo langt 

fra en Havn, hvor Skibe kan søge 
hen, naar Nødvendigheden byder 
dette og en Mole kan heller ingen 
videre Forandring· give i Fiskerisy
stemet, saaledes at Fiskeriet kan der~ 
fra drives op. fra Kyst- til Storfiskeri, 
dertil fordres absolut et bedre Til
flugtssted, nemlig en Havn. 

Kystfiskeriet, som over alt paa 
Kysten nu er godt oparbejdet, er 
alligevel saa daarligt begrundet paa 
den lille Tilgang af Fisk paa de indre 
Grunde i Havet, hvor Fiskerne kan 
naa dem med deres smaa aabne 
Baade, at der absolut maa gøres 
noget for at Fiskeriet atter kan op
hjælpes. Her findes stadig Fisk i 
Mængder, men saa langt ude, at 
Fiskerne i deres' smaa aabne Baade 
ikke kan naa dem, og større kan 
ikke brnges med Sikkerhed, da de 
ikke kan' tages paa Land i Storm
vejr, hvorfor der inden Fiskeriet kan 
blive Storfiskeri og bruges til noget 
virkeligt Udbytte absolut udfordres 
Havne. 

Kravet fra de danske Fiskere 
Kysterne over er Vestkysthavne, og 
det er en Selvfølge, at det er det 
ene'ste, der vil bringe Nytte. 

Efter Hr. Fabricius's Teorier ser 
det ud som om Havne paa Vestkysten 
vil skade (derimod ikke en Skagens
havn) derved, at fremmede Fiskere 
vil faa fast Tilflugtsted. . Hvorledes 
han beregner dette forstaar jeg ikke? 
De fremmede (engelske) Fiskere have 
vi alligevel, stundom en masse, og 
hvad enten de bringe, den Fisk de 
fange i vore Farvn,nde, til vore egne 
Havne og det sendes derfra. eller 
de enten selv eller ved Transport
dampere bringe det direkte til de 
ogsaa af os benyttede Markeder i 
Tyskland eller England, ser jeg ikke 



an fol' nt være af stor Betydning for 
os; derimod vil jeg mene, at et ud
viklet dansk Storfiskeri vil give os 
betydelig Fordel. Det nytter ikke 
vi tænker paa at spare paa vor Fiske
beholdning~ den el' opdaget o'g de 
fremmede Landes Fiskere kommer 
alligevel og tager af den. 

Hvad Kutterfiskeriet angaar ud 
for Løkken og Hirtshals, saa maa 
det siges at have været taalelig godt 
i Sommer, naar Hensyn tages til 
Kvalitet og Kvantitet i selve Fangst
tiden. Ganske vist el' der gaaet 
store Værdier tabt ved Dødsfald 
under Vejs til Frederikshavn, som 
Følge af den stærke Varme og jævn
lig Stille paa den forholdsvis lange 
Sejlads; men hvormegetbedre vilde 
Forholdet nu ikke have været, der
som en Havn havde været paa Vest
kysten. Dette er ikke alene i Aar, 
men hvert Aar, at dette er Tilfælde. 

Naar Kutterne ere her paa Vest
kysten, saa maa de som: Regel efter 
at have fisket i en Dag, sejle i fire 
Dage stundom mere for at komme 
af med Lasten. Selvom der paa 
paa denne Maade fanges en Del, saa 
gMr der megen Tid tabt ved denne 
stadige Sejlen frem og tilbage, ikke 
at tale om, naar Storm driver dem 
i Havn, og der atter skal sejles et 
Par Dage her til Fiskepladserne og 
saa maaske atter Storm inden de 
komme til at fiske. Ved en Havn 
her paa Kysten et Sted vilde For
holdet betydelig forandres og Udbyttet 
blive langt større. 

Men uagtet Trangen er stor til 
en Havn og Spørgsmaalet fortjener at 
realiseres 'snart, saa var det hverken 
rigtig eller ønskeligt, at en Havn 
alene skulde anlægges med Fiskeriet 
for øje, den burde helst være saaledes, 
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,at den kunde gøre Nytte i andre 
Retninger, afhjælpe de Savn og de 
Tab, som paaføres andre N ærings
grene heri Lamlet hovedsagentlig 
Ilandbruget, naar Udførselen standses 
ved alle Østkysthavnenes Spærring 
af Is, hvilket næsten er Tilfælde 
hvert Aar. 

N aar Hr. Fabricius ,siger, atalIe 
Vestkystboerne forlanger en Havn 
hver ved sin Dør, saa er dette 
maaske altfor sandt og for de fleste 
Pladser urimeligt, men af alle de 
Pladser, hvorom der saaledes er stillet 
Krav, er vist ingen mere urimelig 
end netop Hr. F.s Forlangende om 
den Havn ved Skagen. 

Ganske vist har der været megen 
Tale om en Hirtshal~havn og ikke 
mindst af Fremmede uden mindste 
lokal Interesse, og jeg skal ikke dølge 
at gaves Valget mig, valgte jeg ube
tinget Hirtshals, særlig fordi den er 
isfri, har fast Grund at bygge paa, 
dybt Vand tæt ved Kysten og endelig 
har en Masse Sten til' Raadighed, 
men jeg vilde dog være glad, om man 
fandt Anledning til at bygge en Havn 
paa en anden Plads paa Kysten, 
hvor Betingelserne ere bedre og i 
Særdeleshed, om den der kunde gøre 
større N ytte. 

Hvor fjærnt end Løsningen af 
Havnespørgsmaalet end ligger, saa 
var det ikke ønskeligt, at det skulde 
ligge langt ude i Fremtiden, og jeg 
vil haabe, at det ligger nærmere for 
alle andre Pladser end Skagen, thi 
bliver Sagen endelig realiseret, saa 
var det værre om der med Sandhed 
kun siges om en Havn, hvad der 
med Usandhed er sagt om Molen 
her, at Pengene vare bortkastede til 
ingen Nytte. 

Har. hele den lange Kyst l1ge ned 



til Esbjerg baade i Fiskeri- og andre 
Øjemed, ikke Krav pau en Havn til 
nogle faa Millioner, saa har Skag
boerne vel langt mindre Krav paa 
en Havn for deres egen Interessers 
Skyld, selvom. kun til l Milliou 
Kroner. 

At komme nærmere ind paa de 
lokale Forhold ved Skagen skal jeg 
ikke, da jeg næppe kender mere til 
dem, end Hr. F. kender til Forholdene 
her, og at beskrive noget, som ligger 
Virkeligheden saa fjærn, som han 
har tilladt sig, finder jeg meget 
upassende. 

Dette som mit sidste Indlæg i denne 
Sag. 

Hirtshals, den 1. Avgust 1893. 
N. P. Bøjet'. 

Hr. Konsul Fab?'icius hal' anmodet 
os om, ved en Lejlighed som den 
Hr. Bøjers ovenstaaende Art. giver, 
at meddele, at alt, hvad han har 
at sige i det foreliggende.spørgsmaal 
er sagt af ham ved Dansk Fiskeri
forenings Generalforsamling i ~ For
aaret (smIg. Medlemsbladets Referat) 
og i hans Art. i Nr. 27. Konsulen 
finder altsaa ingen Anledning til at 
svart' paa ovenstaaende. Red. 

Vedtægt 
for 

Fiskeriet i Kallebostrand. 

§ 1. 
Vedtægtens Omraade. 

Vedtægtens Omraade indbefatter 
Kallebostrand og Vandet Syd for 
samme til en Linie fra Sydkanten af 
Mosede Klint (Mosede Klintegaard) 
paa Sjællandssiden til Sydpynten af 
,i mager' (A.flandshagen) og begrænset 
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mod Nord af en Linie fra den øst
lige Ende afStenmolen paa Gasværks~ 
havnen til Estakaderne paa, Amager
siden (som den nu forefindes). 

§ 2. 
Fiskernes indbyrdes Forhold. 

a; Ved alt Krogfiskeri skal det 
være enhver Fiskers Pligt saa vidt 
muligt at søge undgaaet, at Redska~ 
berne komme hinanden saa nær, at 
de ikke kunne holdes klare af hin~ 
anden. Den, der sidst har paabe
gyndt Udsætningen af sin Lænke 
(Længde), skal bøje af for den, der 
har begyndt før ham. 

b. Viser det sig ved Dragningen, 
at 2 eller flere Lænker ere blevne 
uklare af hverandre, d~ maa den, 
der kommer først til det uklare Sted, 
ikke kappe anden Mands Line. ,Viser 
det sig nødvendigt at sætte Kniven 
paa, skal dette altid ske paa egen 
Line. 

c. Ved Aalefiskeriet med Kroge i 
Som m ermaanederne maa Fiskerne 
have indtaget deres Plads l/a Time 
før Solnedgang. 

§ 3. 
Fiskeredskabernes Afmærkning. 
Redskaberne anses behørigt af

mærkede (jvnf. Fiskerilovens § 2), 
naar følgende Forskrifter ere iagt
tagne: 

a. Ved Bundgarn skulle P~lene 
rage mindst 4 Fod over daglig Vand
stand samt skulle mærkes med et 
mørkt Flagea. 18" i Kvadrat paa 
Hovedpælen og Landpælen, Pælene 
skulle, saa vidt Vejrliget tillader det, 
optages samtidig med Garnet .. 

b. Kro,ge og Flyndergarn skulle 
for hver Ende være forsynede med 
en Vager, en flydende Stage, ragende 
mindst 2 Fod over Vandet og for-



synet med et mørkt Flag ca. 9 Tom
mer i Kvadrat. For Aalekroge skal 
der være saadan Vager for hver 300 
Favne. 

c. Paa den yderste Ruse af de frit
staaende Aalerusesæt skal a.nbringes 
en Flydevager med' en 8 Fod høj 
Stage og mørkt Flag ca. 2 Fod i 
Kvadrat; men iøvrigt skal paa dybere 
Vand end 2 Favne benyttes Bund-
stager. ' 

'd. Ingen maa udsætte vedtægts
mæssige Mærker uden at drive' Fi
skeri pan det afmærkede Sted under 
Bødestraf ef ter- Fiskerilovens § 58. 

§ 4. 
Indtagelse af Bundgarnsplads. 

a. For at en Bundgarnsplads skal 
anses optaget, er det tilstrækkeligt, 
at der i Land udfor Bundgarnspladsen 
er anbragt en Pæl med indbrændte 
Navnebogstaver, eller at der paa 
Stedet er udlagt en Bøje med M~rke, 
dog kun for saa vidt U dsætnings
arbejdet paabegyndes og fortsættes 
saa hurtig, Vejrliget tillader det. 

b. Optages Bundgarnspladsen af 
flere samtidig (samme Dag), skal den 
ubetinget have Fortrinet, der har be
nyttet Pladsen det foregaaende Aar. 
Mellem de andre maa der i fornødent 
Fald foretages Lodtrækning. 

c'. Bundgarn maa ikke anbringes 
nærmere ved en optaget Bundgarns. 
plads end 300 Favne; og sættes 2 
Garn i en Stadelinie, skal Afstanden 
nd\ides til 400 Favne. Den enkelte 
Rad maa ikke være længere end 250 ' 
Favne. 

§ 5. 
Indtagelse af fritstaaende Aaleruse

pladser. 
Indtagelse af Plads til fritstaaende 

Aaleruser eller til andre fritstaaende 

, Redskaber til Fangst af Aal er med 
den i Fiskerilovens § 3 fastsatte Ind
skrænkning tilladt paa samme Maade 
som for Bundgarnspludser, saaledes 
at den har Fortrinet, der det fore
gaaende Aar har benyttet Pladsen. 
Afmærkningen skal være foretaget 
inden den 1. Septe,mber, og Afstanden 
mellem Sættene 'skal være mindst 
240 Favne. 

§ 6. 
Rejeruseflskeriet. 

Afstanden mellem Rejeruser skal 
være 120 Favne mellem hvert Hoved
sæt, og hvor der sættes 2, Sæt med 
60 Favne mellem hvert Sæt. 

Til Regulering af Rejerusefiskeriet 
opmaales og afmærkes Rejerusesta
derne af Fiskerifogclen, og følgende 
Reglement indføres: 

a. Afmærkningen foretages paa 
Amagersiden fra Pynten af Klap
perne sydefter og paa Sjællandssiden 

. fra Pynten af Teglværksdæmningen 
sydefter. Saafremt ingen Ishindringer 
forsinke Arbejdet, skulle Afmærk
ningspælene være rammede inden 15. 
April og optagne inden L December. 
Afstanden mellem Pælene skal være 
120 Favne. 

b. Disse afmærkedePladserindtages 
ved at anbringe en J ærnpæl, hvor
paa findes Fiskerens Navn. Navnet 
skal anbringes paa iøjnefaldende 
Maade mindst 2 Fod over Vandet. 
Hvor der sættes 2 Sæt, skal der være 
60 Favne mellem hvert Sæt, og Bi
sættet skal sættes Syd for Pælen. 

c. N aar der sejles ud for at an
bringe de i Punkt b. omtalte Jærn
pæle, maa der i hver Baad højst 
haves Pæle med for 2 Mand. Kun 
den ene Mand maa erstattes ~f en 
Dreng. Der maa ikke fiskes, andre 



Steder, end hvor ens egen .Jernpæl 
er anbragt. 

d. En Baad maa kun medføre I'm 
Mands Redskah, bestaaende af 1::1 
Ruser og6 saakaldte "Spekulanter"; 
dog er det tilladt for en syg Med
interessent at medtage nogle Ruser 
til at besætte han~ Plads med. 

e. Enhver Fisker maa være paa 
sin Plads inden Solens Nedgang, hvis 
ikke lovligt Forfald forhindrer det, 
enten. ved Sygdom i Hjemmet, ved 
Sejladsen eller ved BtLad og Sejl. 

f I rebet Sejls Kuling mister 
ingen sin Plads ved Udeblivelse. I 
godt Vejr er det tHladt enhver Fisker 
at holde sit Redskab i Land. i {m 
N at uden derfor at miste Retten til 

. sin Plads, hvilken fortabes ved yder
ligere Udebliven. 

§ 7. , 
Forbud mod umoden Fisk. 

Forbudet i Fiskerilovens § 56 om
fatter for Kallebostrands Vedkom
mende 'J'orsk under ~ Tommer. Aars
dagen efter denne Vedtægts Ikraft
træden udstrækkes Forbudet til ~4.al, 
der holde under 14 Tommer. Ingen 
U ndermaalsfisk maa bringes i Land, 
men skulle, naar de fiskes paa Ved
tægtsomraadet, saasnart Forholdene 
tillade det, udkastes igen. 

§ 8. 
Laaset Vand. 

Som laaset Vand betragtes Vandet 
Nord og øst for en IJinie fra Mur
sandskosten paa Avedøre Holme N ord 
om "Svenske Holmen" til den syd
ligste afKoklapperne. Denne Grænse 
afmærkes af Fiskerifogden med 1 
Baake paa Nordkanten af "Svenske 
Holmen" og 1 Baake paa den syd
ligste af Koklapperne. 
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§ 9. 
Regler for det laasede Vand. 

I det i § 8 nævnte Vand skal 
Brugen af Vod af hvilken som helst 
Slags sanlt Strygglib . og Aalekarn 
være fuldstændig forbudt; dog gælder 
dette Forbud ikke Fiskeri af Smaa-
fisk til Agn. . 

§ 10. 
Tilsyn. 

Til Hjælp for Politimestrene og 
Fiskerikontrolløren ved Tilsynet med 
denne Vedtægts Overholdelse ansættes 
1 Fiskenfoged, som antages med 3 
J\'Iaaneders Opsigelse af Københavns 
Amtsraad efter Forhandling med Kø
benhavns Kommune. 

Han lønnes med 800 Kr., og der
næst tiliægges der ham aarlig 400 
Kr., for hvilken Sum han selv skal 
sørge for sin Befordring og afholde 
de med hans Stilling forbundne Kon
torudgifter, opstille og vedligeholde 
de ovennævnte Baaker pau "Svenske 
Holmen" og "sydligste Koklap", samt 
foretage ovennævnte Afmærkning af 
Rejerusestader i den Udstrækning, 
denne ide senere Aar er bleven ud· 
ført eller vil blive nødvendiggjort til 
Ordens Overholdelse paa Vedtægts
omraadet. Lønnen (Løn og Befor
dringsgodtgørelse m. m.) udredes med 
Halvdelen af Københavns Kommune, 
5/12 af Københavns Amts Reparti
tionsfond og l/U af Roskilde Amts 
Repartitionsfond. 

Det nærmere ved denne Bestillings
mands Rettigheder og Pligter optages 
i en Instruks, der meddeles ham af 
Stiftamtmanden efter Konference med 
Fiskerikontrolløren. 

§ 11. 
Overtrædelser af denne Vedtægts 

§§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 paatales af 



det Offentlige og behandles som offent
lige Politisager. 

-Foranstaaende i Henhold til, For
skrifterne ~ Lov om Fiskeriet i Dan
mark af 5. April 1888 Kap. 4 ud
arbejdede Vedtægt stadfæstes herved 
med Tilføjende, at Vedtægten træder 
i Kraft den l. September d. A., samt 
med Bemærkning, at de i Vedtægten 
inJeholdteBestemmelser ikke ere til 
Hinder for Foretagelsen af de paa 
Statens Bekostning iværksatte viden
skabelige Undersøgelser tiI.: Fremme 
af Fiskeriet. 

Indenrigsministeriet, den 8. Juli 1893. 
P. M. V. 
Hørring. 

Mindre Meddelelser. 

F anø Navigationsskole. Fra 17. 
-25. .Juli afholdtes offentlig Eks
amen i ovennævnte Skole; for første 
Gang i Overensstemmelse med de 

. ved Lov af l. Maj d. A. fastsatte 
Fordringer og Bestemmelser for de 
godkendte Navigationsskoler. Til al
mindelig Styrmandseksamen indstil
ledes 7 Elever, til Eksamen i udvidet 
Navigation 7, i Søret 6, i Geografi 
og Vejrlære 7 og i Engelsk 4. Alle 
de indstillede Elever bestode med et 
særdeles smukt Resultat. Nye Kursus 

. paabegyndes tilLA vgust j alle Fag. 
Uformuende og flittige Elever erholde 
fra 15-20 Kr. maanedlig Statsunder
st~ttelse foruden ekstra Hjælp til 
Eksamen i de friYillige Fag under 
2. Afdeling. Nærmere Oplysninger 
erholdes ved Henvendelse til Bestyrer 
C. Drewsen eller Lærer L. Nic. Sø
rensen. 
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Aalens Farve er som bekendt 
meget vekslende ikke alene efter Køn 
og Alder og Udviklingstrin, men og
saa efter Opholdssted; stundom træf
fes hel hvide Eksemplarer, saakaldte 
Albinos, hvoraf Dansk Fiskerifor
enings Samling besidder et Stykke, 
nu og da ogsaa olivengrønne Indi
vider med en guldgul Stribe langs 
ned af Ryggen eller saadanne, som 
el' e helt glinsende guldgule. Af den 
sidstnævnte Farvevarietet er der for
nylig indsendt et Stykke til Univer
sitetets zoologiske Museum. 

Islandsflskeriet. Ifølge indløben 
Efterretning til Frederikshavn ankom 
Fisketransport-Dampskibet "Oim
bria", Kaptain Sølling, den 2. ds. 
til Grimsby med 28000 Pd. fersk 
Fisk, hovedsagentlig Rødspætter fra 
de under Island fiskende Fartøjer, 
foruden ca. 5000 Pd. som den selv 
havde fisket. Fiskeriet i Øn~ndar
fjorden er nu endt og Kutterne have 
spredt sig man ved ikke endnu til 
hvilke Fjorde, Fiskeriet har hidtil 
været jævnt godt, naar der nu kun 
maa opnaas nogenlunde gode Priser 
for den ferske Fisk, at det kan bøde 
lidt paa de miserable Priser, der for 
Tiden er paa salt Fisk i Holland, 
fra Kutterne under Island er der 
tilført vel ca. 100 Tdr. salt Rødspætte 
og naar man hører, at der kun be
tales ca. 6-7 Francs for Tønden, 
medens man havde forventet ca. 20 
Frc., kan der ikke siges andet, end 
at det desværre ser sort ud for Fore
tagenets Rentabilitet; ganske vist er 
kun den mindste :pel af Fangsten 
solgt endnu, men paa Grund af at 
Englænderne fuldstændig overfylde 
Markedet med denne Varer - som 
forøvrigt ofte ligeledes er fisket under 
Island og, som man fortæller, tidt 

René
Note
trykfejl; der skal stå:ca. 1000 Tdr. salt Rødspætte
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nærmere veu Kysten end---Loven til
lader dpn det, det skorter paa effektiv 
Kotltrol under disse Bl'edegrader -, 
er der ulykkeligvis ikke stor Udsigt 
til snarlig Prisstigning, og det turde 
være problematisk at stole paa, at 
Fisken kan holde sig god til meste 
Foraar. Som bekendt strandede 
Trawldamperen "Hafnia" d. 7. Juli 
paa et Skær ved Rødefjord, hvor den, 
efter at være holdt pau Pumperne 
i ~. Dage, ble"\' forlaut af Mandskabet. 
Forinden "Cimbria:' afgik til England 
hentede den først "Hafnia "s Fiske
redskaber i Eskefjoru og her udfor 

. var det, at den fandt san god en 
.Fiskeplads, at den i Løbet, af 6 Ti
mer fiskede ca. 5000 Pd. Fisk, som 
den selv medbragte til England. Sør
geligt vilde det være om Islandsfiske

,riet maatte opgives ikke paa Grund 
af Mangel paa Fisk, men paa Grund 
af daarlige Prisforhold, lllan maatte 
ogsaa· antage, at der·· andre Steder 
end i Holland maatte kunde skabes 
et Marked for' denne udmærkede' 

. Vare, saaledes at denne maa opnaa 
den Pris, den virkelig er værd,; at 
finde dette Marked og faa Afsætnin
gen ledet i det rette Spor var en 
Opgave, der var de dygtige Skabere 
af dette Foretagende værdigt. Kl. 

Oversejlet Fiskefartøj. Medens 
Kutteren "Kattegat", Skipper N. H. 
Nielsen af Frederikshavn, var under
vejs til sin Fiskeplads Herthas Flak, 
blev han d. 31. Juli om Morgenen 
oversejl et af en stor engelsk Damper 
og betydeligt ramponeret. Damperen 
hed "Windthor,pe", hjemmehørende i 
Hartlepool og bestemt til Svinemiimle; 
skønt den udelukkende bar Skylden 
for Uheldet, lod den dog som ingen 
Ting og dampede videre, først da 
Kattegat satte Nødiiag, vaagnede 

den til bedre Erkendelse og holllt 
ned til den. Skipper Nielsen for
lung\e at blive bugseret til Frede-

. rikshavn, men det vilde Engelsk
manden ikke gaa ind paa, men til
bød at' bugsere Fartøjet enten til 
Hirtsholmen eller Skagen, hvilket 
sidste Alternativ Skipperen valgte 
og hvorfl'<!" dpI' blev telegraferet til 
Frederikshavn efter Bugserdamperen 
"Expres ", som slæbte Skibet dertil. 
Bugsprydet er knækket og Bagbords 
Boug til dels knust, Reparation vil 
sikkert andrage henimod 1000 Kr. 
Fartøjet er ganske vist assureret 
i København - men dog lider Be
sætningen et betydeligt Tab, idet de 
nu, medens Fartøjet er under~ Repa
ration, er uden. Erhverv og det paa 
den Tid, hvor der oftest fiskes bedst. 

F"iskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 7. A vgust 1893. 
Det nordlige og temmeligt stormfuide 
Vejrlig, som har været det mest frem
herskende i den sidst forløbne Uge, 
har virket ikke lidet hæmmende for 
Fiskeriet, særlig de paa Vestkysten· 
tiskende Kuttere, --:- hvilke altid let
tere standses i deres Dont ved op
staaende Kuling paa Grund af Man
gel paa Læ, medens Kattegatsfiskerne 
som oftest kunne holde sig længere 
ude -, have gennemgaaende haft 
tarveligt Udbytte, omend enkelte ere 
indkomne med god Fangst. Fiskeriet 
har fund en Sted udfor Tversted, 
Rødspætterne have gennemgaaende 
været mindre end sædvanlig, vejende 
fra 18---'20' Pd. Snesen, men .have 
dog paa Grund af den knappe Til-
førsel opna.aet meget høje Priser, 



311 

der er betalt fra 3 Kr. 50 Øre-3 
Kr. 75, Øre pr. Sm>.s. De' paa Her
thas Flak :6.~kende Kuttere have, haft 
noget bedre Udhytte ca., 100 Snese 
pr. Kntter,Fisk vejende fra 11~14 
Pd. Snesen betalte med fra 1 Kr. •. 
25 Øre~1 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Der er indbragt enkelte Partier an
den Fladfisk hvilket her under 
et kaldesKrøyfis~ - som faridt let 
Afsætning til gode Priser, for Slet
hvar er der, betalt 15 Øre pr Pd., 
Pighvar . 50 Øre, Issing 12 Øre og 

, Tunge 75 Øre pl'. Pd. Fra Sverrig 
er der indkommen en enkelt Dæks
haad med levende Hummer, ligesom 

"-

der over Land er tilført en Del Hum-
mer" fra . Vestkysten , hvor Fiskeriet 
med Tejner 'i den sidste Tid skal 
have værat ret godt; Prisen er ved
blivende høj fra 1 Kr. 25 Øre-1 
Kr. 35 Øre pr. Pd. Kl. 

Sallerup, den 8. Avg. 1893. ~'iske

riet med Rejeruser er' nu ophørt for 
i Aar. J]dbyttet har været saa ringe, 
at det ikke engang kan betale Slidet 
paa Ruserne. En Del Torske- og 

Gedderuser ere udsatte, men hidtil 
ud~J,l lJlindste Udbytte. K;rogfisJi:eriet 
er for Tiden ophørt, da' det kun har 
givet lidtidefi sidste Tid," og Agn 
er ikke til at opdrive; her kan ikke 
fiskes med Kroge med anden Agn 
end Rejer,' og SJnørbuttinge:r, naar 
d.:>r skal fiskes noget, saa det kan 
betale sig. 'Her er stanget lidt Aal 
ved Blus og fisket lidt. i Drivvod, 
ellers er alt Fiskeri ophørt, da her 
ikke er til at opdrive Fisk af nogen 
Slags. Dersom det bliver ved at 
være saa knapt med Fiskeriet i læn
gere Tid, vil de faa" Fiskere, her 
endnu holde ud, snart nødes til at 
tage til andre Pladser, .. hvo+, der er 
bedre, og hvor man maa fiske, naar 
man kan, her ere Forholdene, som 
de nu ere, ikke til at døje i Længden. 

A. C. N. 

Gilleleje, den 7. Avg. 1893. Ifølge 
Fiskerijournalerne har Fiskeriet fra 
Gilleleje i Juli Maaned givet følgende 
Udbytte: , 
2793 Sno Rødspætter a 1 Kr. 78 Ø. 
535 Pd. Tunger. . - O - 81 -
502 - Pighvar . .- O - 26 -
113 - Slethvar •.. - O - 12 -
354' Sno Makrel. . : - 2 - \14 -

1044 Stkr. Hummer . - O - 88 -
L. 

Bekendtgørelser. 

Anrloncer, 
i MedlemsbIlldet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu; 
TGrdenskiold.gade 27. 

l"or stilaende A vertisøementor 
in.lrømme;' betydeHIl Rabat. 

Dansk Kommi88ionshus 

Fisk og HuDIDler. 
LudWig Griin, 

18. Nf\lI~1' Wall. U_b1ll'~ 
Dlodt..gerSendinger till!'orlumdlln(( 
ProDlpte Afregni'1(( .. lIanBk Korre.
Ipnndanee. Prima Rt,fftrenC81",' 

fiskekroge -Fabriken 
-- 8elntedallle l A all, er g 188/1 te 

. I K.llet lIa.8 1888 -
Rnbefaler .it Udsalg af aUe Sort". 
Fiilkekroge, Baa vel i Staal, Jæru 
BOm Me .. ing, .amt Pilke i Tin "Il 
Bly. Forsend"" mod Efterkrav_ 

Conrad Christensen. 
st. Strand.trædo 41. 

, KøbtmMTn K. 

søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Com mission 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. - Provision 5 o I O' 

Heinrich Hin:riehsen, 
Fiskeforretning en gro8. 
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Kø benha. vns Meka.n1ske 
Næt og Ga.rn-Fa.brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. ' 
., .. , .. """"""""""" .. """""""""""""",,"""""-"""""",,,,"" . 

M:ek.a.n isk. Fa brik 
\ af Næt, ftættede lJlner O&, Tavsel' m. m. / 

Efter Anskllflelaen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand, til at tilbyde det bed8t~ 
Fabrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i Nættene. FortriJJigste 

Garnsorter. Dansk Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar ~", 
Grønnehave, Hels Inge r, Stengåde 15, 

< __ te NeUab:r.lk l DanJ:na.k __ drive. ,..-ed DaDlpkftJ'I:) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest~ ogheitste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 0/0 under· sædvanlige Priser. Bomuldsgartl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler, besvares straks. 

li·~ Altona Fiskeauction. i ~i 
] ~ ~ J ohann COM. (beediget Auctionator). , ,~' ~ i 
...:j f"l TelelUam-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance: ~ ~ ~ 

Frantz, Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pl~eer, 'Tærker vgTld~. 
'skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksaeer og Lejligheds· 
MIllIate i omhyp;p;elig Udførelsp. til billige Priser. . ,) 

Redigeret a.f cand. mag. H. Po"dt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu.. Københa.vn. 



Till~g 
til • 

"Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad". 

Cirkulære. 

om 

Afmærkning af Fiskeredskaber paa Havet og ud v 

fOr de aabne Kyster indenfor Skagen. 

August 1893. 



F or at J:'-'iskerne skulle kunne undgaa at fortllæmpe hinandens 
Redskaber og nyde Fordel af den Beskyttelse, som § 2 i Fiskeri
loven tilsikrer enhver, der lovlig har indtaget en Fiskeplads, for
drer Loven, at Redskaberne ere tydeligt afmærkede. 

Da en tydelig og ensartet Afmærkning ogsaa vil bidrage 
til at beskytte }'iskeredskaber for Ødelæggelse ved Skibsfarten 
(Oversejling og Opankring), og da der i Tilfælde af Tvistigheder 
mellem Fiskerne indbyrdes vil blive taget Hensyn til, at Red
skaberne have været tydeligt afmærkede, anbefaler }'iskeri-Inspek
tionen at følge de Regler for Afmærkningen, som nedenfor angives. 

Som almindelig Regel glElder, at intet Fiskeredskab maa af
mærkes med Vagere, der kunne forveksles med Sømærker, og 
liertil fordres, at de ikke rage højere end 6 Fod over Vandet 
og ikke mærkes med Ballon,Ris eller Halm i Toppen. 

I. Faste Redskaber, 
der langs Pæle ere i ]'orbindelse med Land. 

Hovedpælen afmærkes med en Grantop, der rager 5 Fod 
over Vandet. 

2. Faststaaende, bundsatte Redskaber. 
Ved hver Ende af IJænken sættes en rødmalet Flydevager 

med Stage, hvis Top rager o Fod over Vandet og mærkes med 
et Flag mindst 1 Fod i Firkant af følgende Farver: 

Hvidt ved den nordre Ende (Sneens Farve). 
Sort ved den søndre Ende. 
Grønt ved den østre Ende (Styrbord). 
Rødt ved den vestre Ende (Bagbord). 

Mellem de nævnte Endevagere anbringes for mindst hvert 
6te Garn eller for hver 300 Favne en mindre rødmalet Bøje med 
paamalet Nummer, der begynder med 1 ved nordre eller østre 
Ende. Disse Mellembøjer behøve ingen Stage, i al}'ald bør den 
ikke være højere end 2 Fod og betegnes med smaa Lyng-, Gran
eller Løvkviste (ikke med Flag). 



· . 

3. Faststaaende Redskaller nær Overfladen. 
Endevagerne hvidmalede med Topbetegnelse som andre fast

staaende Redslmberj Mellembøjerne hvidmalede uden Topbetegnelse 
(eller Glaskugler) bør anbringes mindst for hver 100 Favne. 

4. Drivende eller svajende Red3kaber. 
Den faste Ende af Lænken, der er forankret til Bunden eller 

fast i Baaden, mærkes med en 5 }'ods Stage med to gule Flag 
i Toppen; den frie ( svajende) Ende gives Flydevager med 5 Fods 
Stage og et gult Flag i Toppen. Hvide Mellembøjer eller Glas
kugler for hver 100 Favne. 

5. Snurrevod eller Drivvod. 
Kalven forsynes med Bøjereb og en sortmalet Tønde eller 

Bøje uden Topbetegnelse. 
Fra Fartøjet vises en Stage med blaat Flag i den Retning, 

hvor Voddet staar. 
Vodfiskeri efter Mørkets Frembrud bør kun finde Sted, hvor 

man i Forvejen har forvisset sig om, at ingen faste eller fast
staaende Redskaber derved kunne forulæmpes. 

Opmærksomheden henledes paa § 45 i Lov om I.Jodsvæsenet 
af 13. Jlmi 1879 og § 285 i almindelig borgerlig Straffelov af 
10. Februar 1866, der fastsætte Straf for Beskadigelse af Sø
mærker. 

6. Fritstaaende Ruser eller Tejner. 
Mærkes ved begge Ender med svømmende Stager af 3 a 5 

Fods Højde uden Topbetegnelse ; Stagens Farve hvid v:ed nordre, 
Bort ved søndre, grøn ved østre og rød ved vestre Ende. . 

Fiskeri-Inspektionen indenfor Skagen i Avgust 1893. 

(Jarl Trolle./ 
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Nr. 33. 17. Avgust. 1893. 

2od:acu.a:D:1.sbl.ada1) udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

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

Indhold: Tegl.tem·Fisken, - Brugden. Fi
.keriet i Langelandsbæltet, - FIskeriberetninger. -
Bekendtgørel.er, 

"Dansk Flskeriforening"s Kontor, Storm
gade 2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Reda.k
tøren af M.edlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Models",mllnøen, Skt. Annæplads 10 St. 
o. G., er aaben Lørdag og Søndag 11-2. 

( 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

. Teglstens-Fisken. 

I Medlemsbladet for i Fjor (Side 
336) findes en Beretning om denne 
Fisk. Den blev i 1879 fanget i stor 
Mængde af amerikanske Fiskeskon
nerter nogle faa Timers Sejlads fra 
New York, og viste sig at være en 
baade for Fiskerne og Videnskaben 
ukendt Art. Fiskerne lovede sig meget 
af denne nye Gæst, da dens Kød 
egnede sig udmærket til Menneske
føde, men 21/ 2 Aar senere syntes 
den pludseligt at være gaaet fuld-· 
stændig til Grunde; mange Kvadrat· 
mile af Havet fandtes dækkede af 
døde og døende Fisk, for en stor 
Del netop af denne Art, og man 

hørte intet til den mere: Aarsagen 
til dens pludselige Optræden og Ud
døen kunde man den Gang aldeles 
ingen Forklaring finde for; nu synes 
imidlertid Gaaden at være løst. I 
seneste Aar har man i de ]lordame
rikanske Fristaster paabegyndt en 
systematisk Undersøgelse af Forhol
dene mellem Golfstrømmen og La
bradorstrømmen for muIigen at finde 
en Forbindelse melletn Vekselen i 
Vandets Temperatur og Fiskeskarer
nes Vandringer . Disse Undersøgelser 
have blandt andet vist, at i Løbet 
af de 3 sidste Aar nær~er et dybt, 
varmt Vands Bælte sig Randen af 
Fastlandet, nærmere og nærmere Aar 
for Aar. Den Tanke frembyder sig 
da af sig selv, at hvis dette Bælte 
kom i Berøring med Landets Kyst 
i hele dets Udstrækning, kunde Tegl
stensfiskens Yngleplads den er 
rimeligvis en tropisk Fisk - muligen 
udstrække sig saa vidt, at den kunde 
finde Vej mod Nordost og op til det 
Punkt, hvor den først opdagedes. 
Dersom dette varme Bælte atter trak 
sig tilbage, vilde Vandet blive for 
koldt for Fisken at leve i; Følgen 
vilde blive, at de Fisk, som havde 
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fundet Vej længere øster paa, vilde 
fuldstændig gaa til Grund, som det 
er sket. Denue Forklaring synes 
ret plausibel, og har allerede fundet 
Bekræftelse. 

"American Naturalist" meddeler 
nu, at" Teglstensfisken " el' genfunden 
i Fjor, IO Aar efter dens tilsynela
dende fuldstændige Forsvinden. De 
forenede Staters Fiskeri-Kommissions 
Skonnert" Grampus" , der vendte til
bage fra en Undersøgelse af Fiske
grundene S. f. Martha's Vineyard 
(en ø. N. O. f. New York) hjembragte 
en Teglstensfisk! "Grampus" havde 
ogsaa fundet, at TempeJ;aturen var 
stegen. 

At næsten alle Havfisk ere meget 
følsomme overfor Temperaturforan
dringer, er' vel kendt. Vi aftrykke 
blot følge'nde af et Brev til "Nature", 
dateret Hongkong d. 17. Marts 1893: 
.... Havstrømmen Nord fra har 
været afkølet under det normale; 
Fiskene døde j tusindvis eller flød 
omkring som lammede, da den kri
tiske Temperatur var naaet. Dette 
varede i tre 'Dage; de kinesiske Fi
skere sagde, at Fiskene havde Ko
lera, og opgave Fiskeriet en Uge! 

Ad. J. 

Brugden. 

Brugden er den største Haj, ja 
uden Tvivl den største af alle nu
levende Fisk; den naar, eller maaske 
rettere den naaede tidligere en Længde 
af 20-30 Alen; den gamle norske 
Biskop Gunnents beretter saaledes, 
at der ved Norges Kyster er bleven 
fanget Brugder af 36 Alens Længde, 
der ydede 15 Tdr. Lever, ja endog 

paa 54 Alens Længde, der ydede 24 
Tdr. Lever, og skønt det saaledes 
synes, at clen i tidligere Tid naaede 
en langt betydeligere Størrelse end nu, 
fangedes der dog 1868 eller 1869 i 
Vestfjorden i Norge et Eksemplar, 
hvis Lever fyldte 28 Tdr. eller 27 
Hektoliter. Den er nu en temmelig 
sjælden Fisk, om den end har en ret 
vid Udbredelse og saaledes fore
kommer fra Island til Middelhavet 
og snavel ved Nord-Amerikas som 
Evropas Kyster; at den tidligere 
fandtes i betydeligere Antal, og at 
den i alt Fald jagedes med langt 
større Iver ses deraf, at der i Aaret 
1800 paa en Strækning af kun 3 Mil 
udenfor Bergen fangedes 31, og at 
der i en Sæson ved Irlands Vestkyst 
er indbragt ca. 500 Stkr. Den jagedes 
paa Grund af sin store olieholdige 
I.lever, men Fangsten fordrede en ikke 
ubetydelig Øvelse og var forbundet 
med store Vanskeligheder, da den 
ikke som andre Hajer bider paa Krog, 
men maa harpuneres ligesom Hva
lerne*). Ramt af Harpunen gik den 
lige til Bunds, om det saa var 3-
400 Favne, med en saadan Fart, at 
der kunde gaa Ild i Baaden, om 
man ikke øste Vand paa Rælingen, 
hvor den udfarende Line gned paa, 
og medens· en harpuneret Hval let 
overvindes ved Udmattelse, da den 
hvert Øjeblik. maa op til Overfladen 
for at aande, hvortil den dog ikke 
faar Ro af Forfølgerne, saa var 
Brugden i Stand til at opholde sig 

*) Dette er ingenlunde, 80rn gamle Gun
nerns vil vide, en Følge af, at den er 
alt for stor og kraftig til at den kan 
fanges paa en ved en .Jærllkætting fast
gjort Krog som andre store Hajer, men 
simpelt hen af dens TandforholU og 
Levemaade. .' 



stadig i Dybet, der jo er dens rette 
Element; den kan derfor vedblive i 
et Døgn eller to at trække baade 
Harpunlinernes store Bøjer og selve 
Fiskefartøjet om med sig. Nu er 
Brugdefiskeriet saa godt som forbi 
saavel ved Island som ved Norges 
Kyster. 

Mærkelig er Brugden især ved sine 
for en Haj ganske mærkværdig smaa 
og talrige Tænder, hvoraf følger at 
den ingenlunde, hvad man tidligere 
var tilbøjelig til at tro, er et graa
digt Rovdyr, men at den tværtimod 
nøjes med smaa Krebsdyr og andre 
svage pelagiske Havdyr, saa at den 
endog ikke almindelig forgriber sig 
selv paa mindre Fisk; en anden Ejen
dommelighed er det, at dens Gælle
buer erebesatte med et fint Sigte 
eller Siapparat af ca. 40000 fine 
Hornblade, omtrent som Bardehva
lernes Barder, som, naar Fisken lader 
Vandet strømme fra Mundhulen ud 
gennem Gællespalterne, tilbageholder 
alle Smaadyr, der kan tjene Dyret 
til Føde. Som oven for omtalt saa 
man i gamle Dage i Brugden et graa
digt Rovdyr, ja vor berømte Lands
mand Otto Fabt'icius siger endog om 
den: "dette kraftige og med Tænder 
udstyrede Dyr lever af Bardehvaler 
og Tandhvaler (!) og andre store 
Havdyr, som den skal sluge hel og 
holdent. 

Af en ganske særlig Interesse er 
dog den før nævnte gamle Trond
hjems Biskop Gunnerus's Mening om 
Brugden, ,at den skulde være den 
Slughals, i hvis Bug Profeten J onas 
havde Plads under sin berømte Sø
rejse. 

Biskoppen begr.undede først, at det 
ikke er ukristeligt at antage, at Jonas's 
midlertidige Husvært har været' en 
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Fisk og ikke en Hval, som det ifølge 
Ordlyden burde være, og anfører der
næst, at det ogsaa af naturhistoriske 
Grunde ingen Hval kan have været, 
da disses Strube er for trang til, at 
et voksent Menneske kan komme ube
skadiget igennem, foruden at det,de 
sluger, allerede i Gabet bliver knust 
"enten ved deres Barder eller ved 
deres Tænder eller ved begge Dele 
tillige". Men heller ikke andre Haaer 

,kan det have været, til Trods for at 
der blandt dem "især blandt Haa
skerdingerne, er de, som er store nok 
til at opsluge et voksent Menneske, og 
det med fuld Harnisk paa". Grunden 
fremgaar af følgende Afsnit, som vi 
hidsætte i dets Helhed: 

"Men disse Haaer henhøre til de 
grummeste Rov-Fiske i Havet, og 
have overmaade fæle Tænder, hvor
for det ikke er begribeligt, at de 
skulde opsluge noget Menneske, uden 
først at have beskadiget ham med 
deres Tænder; ligesom det og er be
kiendt om Haaskierdingen og andre 
glubske Haaer, at de ofte med deres 
Tænder slide en Arm eller et Ben 
af et Menneske. som kan være kommen 
i Søen, ja endog undertiden bide ham 
af paa hert, førend de nedsluge ham. 
Det er derfor ikke at undre over, at 
Petalossius, Hasæus og mange andre 
Lærde ikke har kundet bifalde den 
Mening, at den Fisk, der opslugede 
J onas, skulde have været nogen Canis 
Carcharias. Men alle deslige Van
skeligheder forsvinde aldeles, naar 
man i Steden for Canis Carcharias 
antager Brugden; Thi, da denne er 
ingen Rovfisk, og har ikkun ganske 
Smaa Tænder, som blot ere skikkede 
til at trykke Insekter og smaa Orme 
i tu med, saa er det ganske vel be
gribeligt, at den kunde opsluge et 
Menneske, uden at gjøre ham nogen 
Skade med sine Tænder, allerhelst 
da den efter Beretning er vant til, 
naar den· seer en Mængde Insekter 
for""sig'.apaa et Sted i Søen, at aabne 



sit Gab, og saaledes at lade nogle 
Tønder Vand med Insekter i paa een 
Gang rinde sig ned i Halsen, hvor
med da og gierne et Menneske, som 
var kommen i Søen, kunde følge. 

Denne Mening bliver Saa 'meget 
rimeligere, naar man antager, at 
Jonas har haft sit Sted ved, eller 

, imellem Gellerne, i det at man der
ved undgaaer alle de Indvendinger, 
som tages deraf, at et Menneske i 
en Fiskes Bug maatte nødvendig 
hastig fordøies, naar man ikke antog 
et nyt Vunderverk, som saadant kunde 
forhindre. Det synes og uden stor 
Vanskelighed at kunne begribes, hvor
ledes et Menneske, der var kommen 
denne Fisk i Gabet, kunde føres hen 
til bemelte Sted, da Fisken nødvendig 
maa drive det Vand, som den med 
Insekterne sluger i sig, ud af Gelle
Hullerne, hvorved og et Menneske 
tilligemed Insekter og alt hvad der 
følger, med Vandet, maa føres til 
Gellerne, og hvor let kunde ikke et 
Menneske ved den Leilighed komme 
imellem bemelte Geller, og blive l).æn
gende derved. Ja, ei at melde om, 
at saadant kunde ske ved de Klæder, 
han havde paa sig, saa lader det sig 
og begribe deraf, at et Menneske, 
der er bested i saadan Nød, plejer 
altid at gribe omkring sig og holde 
fast ved det, som først forekommer 
ham, og dertil ere Brugdens Geller 
,ei uskikkede, saa at et Menneske 
ganske vel kunde staae i dens Strube 
og .holde sig fast ved een af dens 
Geller; og lader dette sig endog be
gribe, om Mennesket end ikke var 
kommen ind imellem Gellerne. Da 
Brugden, som tilforn meldt er, l!lver 
fornemmelig af Insekter og smaa 
Orme, saa har man ikke at befrygte, 
at den med Magt skulde nedsluge 
en saadan usædvanlig Kost; ligesom 
man og, naar ,man antager denne 
Mening, allerlettest begriber, hvor
ledes Jonas kom' ud af Fisken igjen. 
Det heder vel i vore Bibel-Oversæt
telser, at Jonas var i Fiskens Bug 
eller Liv; men det er noksom bekiendt 
for alle dem, som forstaae sig paa 
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den Hellig Aands Sprog, at det i 
vore Oversættelser i' Steden derfor 
ikke alene kan, men endog bør, hede: 
i Fisken." 

Fiskeriet i Langelandsbæltet. 

Som bekendt har Rødspættefiskeriet 
i de s~nere Aar været i stærkt Af
tagende næsten overalt ved de danske 
Kyster, ja, i Øresund endogsaa i 
saa høj Grad, at Fiskeriet nu er for 
intet at regne, hvorfor en Del Fi
skere fra Byerne langs Kysten have 
forsøgt Fiskeri i Langelandsbæltet, 
hvor der j de senere Aar har vist 
sig en Del Rødspætter.' 

Fiskeriet foregaar paaen Dybde 
af 6-10 Favne Vand og udelukkende 
med Garn, da Bunden er af den 
Beskaffenhed, at Snurrevod ikke kan 
benyttes. Rød-spætterne, der fanges 
veje 10-12 Pd. Snesen, ere temmelig 
magre, men findes i Reglen i be
tydelig Mængde. Priserne ere imid
lertid saa lave, at Udbyttet kun bliver 
ringe; hvad vi i det følgende skal 
paavise. 

Kvasen "Forsøget" af Snekkersten 
afsejlede fra Hjemstedet den 8. April 
med en Besætning af 5 Mand og 
har indtil den 2. Avgust drevet Fi
skeri efter Rødspætter ined Garn i 
Langelandsbæltet. Af Fiskedage har 
der været 57, og Fangsten har ialt 
udgjort 2800 Snese, hvoraf Største
delen er solgt straks efter at være 
fanget. Den laveste Pris har været 
45 Øre og den højeste 1 Kr. Hi Øre 
pr. Snes; Gennemsnitsprisen har dog 
neppe været over 60 øre. Hele Ud
byttet har været, ' naar fradrages 
Prqviant til Besætningen under Fi
sketiden og en Part til Fartøjet; ca. 



10M Kr., eller 50 Kr. om Maane
den for hver af Fiskerne. Naar det 
nu betænkes, at Fiskeriet forpgaar 
borte fra Hjemmet, at Redskaber 
skal anskaffes og vedligeholdes og 
at Arbejdstiden i Regelen l"r fta Kl. 
3-4 om Morgenen til 10~ 11 om 
Aftenen, saa Iliaa det indrømmes, 

,at Fortjenesten er kun lilll"j og endda 
er vistnok dette Fartøj det, der har 
fisket bedst i Aar. 
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Resultatet kunde jo imidlertid have 
.væretlangt bedre, hvis Prisen patL 
Fisken havde været nogenlunde or
dentlig, hvilket ingenlunde har været 
Tilfældet, ganske simpelt fordi der 
har manglet Konkurrence blandt Op
køberne. Dt>r har nemlig kun væl'et 
fynske Kvaser, som ha,;e opkøbt 
Fisken paa Pladsen, men imellem 
disse har stedSe hersket en saa skøn 
Ellighed, at selvom der har været 
20 Opkøbere paa samme Tid, saa 
har der dog kun været en eneste, 
der har købt, og først naar denne 
har faaet Last, 'hl.r den næste be
gyndt, hvorved Prisen jo saa udmærket 
godt kan holdes nede. Det kan nem
lig ikke-betale sig for Fiskerne selv 
at bringe Fisken til Torvs, da Af
sætningsstederne for en meget væsent
lig Del af Fangsten ere København, 
Kiel og Flensborg. 

Der vil dog blive forsøgt at raad'e 
Bod paa disse uheldige Forhold, og 
forhaabentlig vil det lykkes ad Aare 
at skabe enl{onkurrence) sonl kan 
have til Følge, at Fiskerne fan, saa 
meget for del'es Vare, at det kan 
betale sig at fiske. 

Den almindelige Størrelse paa disse 
Rødspætter er omkring 1/2 Pd., 
ganske ~nkelte veje, et Pd. og der
over, men ogsaa en Del Undermaa
lere forekommer, hvilke dog selvføl-

gelig straks kastes ud igen. Des'
uden findes en betydelig Mængde 
Isinger; af andre Slags Fladfisk viser 
sig kun enkelte Eksemplarer. 

Ved Midsommertid aftager i Reglen 
Fiskemængden, lUen efter kort Tids 
Forløb tiltager den atter. Hvad 
Grunden hertil kan være Cl' vanske-, 
ligt at sig!'. Tilsynelad~n~le vandrer 
den Syd efter i den Tid. 

Der er desuden jævnlig slJoret en 
Del Torsk, og flere Forsøg ere gjort P. 

til forskellige Tider for at fange 
disse. Resultatet af de anstillede 
Forsøg er saa. tilfredsstillende, æt 
del' virkelig kunde være Anledning 
for Staten til at træde t1f ved æt 
yde Hjælp til Udrustningen af et 
større Fartøj, forsynet Illed forskel
lige Redskaber, saaledes at en grundig 
Undersøgelse kunde blive foretaget. 

Penge skal der imidlertid til et 
saadant Forsøg, og disse er d'esværre 
temmelig sjeldne blandt Fiskerne, 
Illen viser det sig først, at Sagen er 
god, saa kali der skaffes Penge, o'g 
disse vil da komme igen Illed g{}de 
Renter. I. X. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 14 Avgust 1893: 
Vejrliget har i den sidst fOrløbne 
Uge været særdeles, godt ja: man 
kunde sige aitfor godt, idet den itid
trædende stærke Varme atter hal' 
medført stor Dødelighed blandt de 
indfangede Rødspætter, medens det 
stille Vejr hal' hindret Kuttern0 at 
naå frem{ra Fiskepladsen til Hav
nen, enkelte Kuttere ere saaledes 
efter længere Tids Sejlads ikke naaede 
længere end til Skagen, førend saa ' 



godt som hele deres Last var død, 
hvorfor de afsatte den til Skagboerne 
til Tørring; havde vi ikke haft Bug
serdamper her, havde vi næppe haft 
Tilførsel j flere Dage til stor Skade 
saave~ for Fisker som for Fiske
handler, Illen den gjorde god Fyl
dest og indbugserede en :Mængde 
Kuttere. Vestkystfiskel'ieter drevet 
nord rest for Hirtshals paa20-30 
Favne Vand, den Fisk, der indkom 
i levende Tilstand var af god K va
litet, vejende fra 18-25 Pd. og blev 
betalt Illed saa høje Priser 'som fra 
3I/2~41/2 Kr. pr. Snes. Enkelte 
Kuttere have haft godt Udbytte under 
den svenske Kyst, men de fleste op-

. gav dog hurtigt Fiskeriet der for at 
søge de gamle Pladser paa Herthas 
Flak, hvor Fiskeriet som sædvanlig 
var ret lønnende Ilmend Fisken er 
vel lille derfra; men der er det gode 
ved Kattegatsfisken at, paa Grund 
af at den gerne er fisket paa lavere 
og som Følge deraf varmere Vand 
end Vestkystsnsken, holder den sig 
bedre i Hyttefadene og i Kutterens 
Dam, og Fiskeren lider saaledes 
ikke saa stort et Tab ved Dødsfald. 
Fisk fra Herthas Flak har vejet fra 
10-13 Pd. Snesen og er betalt med 
fra 1 Kr. 10 0re-1 Kr. 50 0re 
pi. Snes. Enkelte Partier Makrel 
ere indbragte af svenske Dæksbaade, 
der have "dørget" dem udfor V es t
kysten og omkring Skagen, det var 
som oftest stor og smuk Vare, der 
blev betalt med l'i Kr. pr. Snes. 
'Hummertilførsel har kun funden 
Sted fra indenrigske Steder fra Vest
kysten ca. 1000-2000 Sth. og min
drePartier fra Læsø, Prisen er . fra 
1 Kr. 20 0re-1 Kr. 30 0re pr. 
Pd. KI. 
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Fra Isefjorden. Det vttrme, stille 
Avgustvejr giver vedvarende godt Ud
hytte til Aalekrogene, hvorimod Driv
vodsfiskerne Illaa suge paa Lappen. 
N uar Vejret ellers passer, bliver her 
temmelig godt med Aal i Drivvoddene. 

Rigtignok er her den Ulæmpe, at 
jo varmere Vejret bliver, jo vanske
lige er det at skaffe Madding til 
Krogene, da Varmen driver de smaa 
Aalekvahber ud fra Grundene; selv
følgelig er det ogsaa aaa meget van
skeligere at holde Liv i de indfangede 
Aalekvabber, naar disse skal holdes 
i Fangenskab. 

Jeg betragter egentlig ikke det 
som noget Gode, 'at Illan har begyndt 
at eksportere de voksne Aalekvabber 
her fra Fjorden, tilmed da her bydes 
en saa latterlig lille Pris som ned 
til 2 0re pr. Pd. for denne Vare. 
Aalekvabbebestanden er siden Driv
voddene holdt Indtog her paa Fjorden 
tilsyne,ladende betydelig reduceret, og 
dette, at den nu er gjort til Handels
vare, vil naturligt føre med sig, at 
den særlig efterstræbes. J a, naar der 
endda blev budt en Pris, saaledes 
at det kunde give noget nævneværdigt 
Udbytte, saa var der jo ikke noget 
at sige til den Ting, men naar det 
tages i Betragtning, hvilkt3n over
ordentlig Værdi Aalekvabbeyngelen 
har som Agn særlig for Holbæk
fjordens Vedkommende, saa have de 
herværende Fiskere ingen Grund til 
at glæde sig ved Udsigten til, at 
Aalekvabben muligt helt skal opfiskes. 

Husk Aalekvabben er en Stand
fisk her paa Fjorden. 

Drivvoddene have gjort deres til 
at nedbringe Aalekvabbebestanden, 
fordi de fleste Drivvodsfiskere have 
været saa lidt interesserede i dens 
Bevarelse, at de afbare Ligegyldighed 

,./ 



have ladet store Dynger af denne Fisk 
ligge og krepere:i Baadene, forinden 
dejgen have kastet dem ud i Fjorden. 
lINaar her nu bydes 2 Øre pr. Pd. 
levende Aalekvabber, saa betyder det 
slet ikke, at Fiskerne faa 2 Øre i 
Lommen fol' hvert Pd" der fanges; 
nej, de faar højt regnet 1 Øre, thi 
Aalekvabben er meget vanskelig at 
holde levende i Hyttefad eller Kvase, 
og store Partier dør derfor og maa 
kastes ud igen som værdiløse. 

Et Fiskeri, som særlig er begun
stiget af det varme Sommervejr,· el' 
Haand- ellel' Pulsevodsfiskeriet, og 
her er gjort gode Forretninger hled 
dette Fiskeredskab, særlig oppe i den 
sydlige Ende af Roskildefjorden. Fi
skeriet dreves og drives vel endnu 
med henved en Snes Vod, og enkelte 
Nætter i første Halvdel af juli er 
der fanget op til 150-200 Pd. Aal 
i et Vod paa .en Nat. 

Disse Aal have imidlertid været 
af daarlig Kvalitet, gennemsnitlig 5 
-6 Snese til 1 Ijpd.) og have kun 
betinget en lav Pris, omkring ved 
20 Øre pr. Pd. . 

Mærkeligt for Resten, at der saa 
højt oppe i Roskildefjorden fanges 
langt flere Aal i Pulsevod end noget 
andet Sted i Isefjol'den og næsten 
slet ikke kan gøres Forretning med 
Drivvoddet, eller er maaske det ene 
en Følge af det andet? Maaske man 
i Pulsevoddene fanger alle de smaa 
Aal, forinden de faa Tid til at vokse 
sig store nok for Drivvoddene? 

Den 11. Avgust 18!J8. O. 

Rettelse. 
l forrige Nr. p. 309, L. ]3 f. n. øtaar 

,,100 Tdr.", skal være ,,1000 Tdr. saltede 
Rødspætter" . 

Heinrich Hinrichselllt Eckerllførdle" _ ... -
søger.Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. Provision 5 Ofo. . 

Heinrich Hinrit~hsen, 
Fiskeforretning en gros. 

Danmarks største Fiskeforretning 
. 
.: a) 

t-= 
i = modtager. alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
=. f gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 

Cl f /I) hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
.: 5 til Forsendelse leveres gratis. 

CD ;> 

~ /I) Telegram- og Brev-Adresse: Carl Ban«, København. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af D!lg, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 



ICøbenha VllS Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon,' 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Meka:n.isk· Fa b,rik:. 
af N~t, tJ..rettede J~iJler o,,' Tavøel m. m. 

Efter Ansk&.flolsen af nyeste m,ekaniske NætmaslUner af Systemer, d.er leverer regel. 
mæssigere Fabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedsteo 
Fabrika.t billigere end enhver Konkurrence. Ingen Bødninger i J~iLettene.FortrbJigBte 

Garnsorter. ,Danek Fiskenætfabrik og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

Fiskenætfabriken "Danmar k~', 
Gr.nnahave, HelJiiJlger, Stengade .15, 

(_~ Netta.briII: 1 Dau_k ..,... dri.,,-- ved. DamplDaft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest(' og bødste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspætteg&.rl, AaJeruHr, 
Aalerader, Re'jeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Gl.U'n fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bom1ltldsgan/, Hampe
gartl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlen~e gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

1!,~ AltODR Fiskeauction. 
1 ~:i' ..JohaDJl (Johrs (beediget Auctionator). 
«ti f CQ Tflll'!fn'am-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondanee. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Pieeer, Værker vg Tldtl
"kr.her, (Jirkulairer, Dl.erkaJltlle Tr1k8Bg., .. og LeJlighedø
IiIH"are 1 omhyggeli@; UdførehIP ti1 billige Priser. 

, Redigeret af cand. mag. H. POBBelt. Trykt hos Frantz CANBttrev. København. ( .' 



Nr. 34. 24~ Avgust. 189~. 

KeCUezq..Sb~e,1I udgaar hver ';rors dag. Al1nonQer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrls~tr8u,TAriJe"skJohI8gade 27,' Købenbavn K.Prisen ir for Indlandet 10 Øre 
p~. Petitlinie aPl. Sides Breåe; for staaend; Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Gennemforskning af Havet efter 
AaJena Legepladser. - De lokale Forenjnger. - Vod
fiskeriet iØresund.- Fisk.ædende Gnavere.-llhndre 
Me ddelelBer.- Fiøkeriberetnlnger.- Bekendtgørelaer 

"Dansk Fiskeriforerting"s Kontor, Storm
gade 2 H Stuen, er aabent fra. 9-11. Redak- . 
tø",en af Medlemsbladet træffes desuden i 
Alm. 0-7 Svanholmsvej' 10, 1. S. 

MOdelsamlIngen, ,Skt. ! Anni.eplaqtt' 10 St; 
o. q., er aaben',;tøMa.g og ~nd~gl1-2. 

~ 'l G' 

. illftertryk arMt!diem8bl~dets Artikler er 
tilladt, naar KUde,n aBglv8S. ' 

Til de lokale Foreninger. 
I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 

andet Stk.: "Dansk Fiskeriforenings 
Bestpelse skal stedse være under
rettet om, hvem der er Formand i 
vedkommende For'eni~gs Bestyrelse 

. og hvert Halvaar have Meddelelse 
om dens Medlemstal, /( og for at Se
kretariatet kan vide, hvem der som 
Formænd, ere valgbare ved de fore
staaende Valg til Bestyrelsesraader 
for Præstø, Sorø, ,Maribo, Viborg, 
Vejle og Ringkøbing Amter, anmodes 
de respektive Bestyrelser for, de lokale 
Fiskerforeninger, som have sluttet, sig 
til »Dansk Fiskeriforening", om inden 
1. Oktober at indsenge til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger i salt Hen
seende .. 

Om Gennemforskning af Havet 
efter Aalens Legepladser. 

Under denne Titel har Franz, Frei
herr La Motie, Medlem af den øst
rigske Fiskeriforening for' Havfiskeri 
og Fiskeavl, i Mittheil. Sect. Kilsten. 
und Hochsee-Fischerei Nr. 7-9 1893 
offentliggjort et Bidrag til Aal~spørgs-
1l1aalet, hvis Resultater ganske vist 
bevæge sig paa rent hypothetisk 
Grund, men som dog til Dels har 
nogen Sandsynlighed for sig og de,r
for vil kunne fortjene nogen Omtale. 

Forf. stiller først det SpørgsIllaal: 
I hvilke Dybder eller Dele af Havet 
kunne vi vente at træffe de af .For
plantningsakten optagne Aal og deres 
'Xngel? og tager til Spørgsmaalets 

. Besvarelse 1) Bundens Beskaffenhed, 
2) Temperaturen, 3) Saltholdigheden 
og 4) det adriatiske Havs Bevægelser 
i Betragtning, foruden en Række 
andre Faktorer tagne blundt de natur
lige Eksistensbetingelser, som Lysets 
Indflydelse, Vandets Tryk, Aalens 
Fjender osv. 

1) Under den Forudsætning, at 
.Aalen, saaledes som det synes at 
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fremgaa bl. a. af Griiffes Undersøgelser 
i Grado-Lagunen, ogsaai Havet med 
Forkærlighed søger Qgforetrækker 
seigt Dynd. og l1erlmod sao. vidt mulig 
undgaar "Bløden" sao. vel som haardt 
Sood me'd Iblandinger af Musllnge
ska~ler, Koralstumper o.l.~ maatte Jllan 
i Adriaterhavet, som er Genstand for 
La Mottes Spekulationer, søge Aalens 
formentlige Ynglepladser i den nord
ligere, fladere Del, der sjælden naar 
en Dybde af 200 M!:1ter (lidt over 
100 Fvn.). Hele det sydlige Bække14 
der indeholder de store :pybder paa 
over 1140 Meter og hvis Bund helt 
igennem er blødt gulligt Mudder, vil 
i sao. Henseende være at lade ganske 
ude af Betragtning. Ligeledes vil 
man paa Forhaand kunne fradrage 
store Strækninger ogsaa af det nord
lige Bassin, hvor Aalen sikkert ikke 
. vil kunne' lege dels paa Grund af 
Mudder, dels paa Grund af rent Sand; 
derimod mener Forf. at burde vente 
Aalens Legepladser der, hvor Loddet 
bringer op fra Bunden seigt Dynd 
eller Ler. -- Til denne Teori føjer 
"Allg. Fisch-Zeit." disse Bemærk
ninger:Forf.s Slutninger syntes det 
vel værd at prøve ved praktiske For
søg, Sandheden af dem er ikke nogen 
tvingende Nødvendighed, det kunde 
saaledesvel være muligt, at Aalen 
for ~elve Forplantningens Skyld, der 
formodentlig udmatter den stærkt, ja 
maaske endog fører til Døden, op': 
søgte Klippeterræn, hvor den bedre 
kunde søge Beskyttelse og Skjul. 

2) Mindre heldig synes Forf. at . 
være,naar han af Havvandets Tem
peratur søger at bestemme den om
trentligeDybde, hvori Aalen maa 
antages at lege. Ganske vilkaarlig 
er saaledes den Antagelse, at Aalen~ 
som jo er, en vinterl~ende Fisk og 

for hvem altsaa en Temperatur af 
, 5-'7 o C. skulde synes fordelagtigst, 
'.som den, er det for de andre, der 
lege paadenne Aarstid, netop trænger 
til en noget højere Temperatur, over 
7°. Nu har det ved Undersøgelser 
i 1858--60 vist sig, at en Temperatur 
paa .lidt over 7 o C. bliver konstant 
i Adriaterhavets nordlige Bassin paa 
ca. 52 Metors Dybde, og derfor mener 

'Forf., at denne Dybde maa være gun
stig for Aalen at lege paa!Dette 
er som sagt en ganske vi~kaarlig An

'tageise. 
3) Med Hensyn til Vandets Salt

holdigheQ siger Forf.: "Saltholdig
heden er en af de Faktorer, som vil 
kunne levere de sil!:reste Holdepunkter 

. for Aalens horlzontale Udbredelse, 
sao. vel som til Bestemmelser af den 
Dybderegian, der maa antages at 
være den nederste Grænse for dens 
Ophold." Efter Dr. J acobys Under
søgelser skulle nemlig Aalene blive 
syge, naar Saltholdigheden i Lagu
nerne gaar op til 3,875 o I O' Dersom 
dette forholder sig rigtigt, saa kunde 
man ganske vist med stor Sandsynlig
hed antage, at Aalenikke vilde lege 
paa saadanne Steder i AdriatQrhavet, 
hvor Vandet viser højere Saltholdig
hed, saaledes som det efter Under
søge]ser af W olf og .Luksch er 'ril-. 
·fældet i hele det sydlige Bækken. 
Dette synes saaledes baade ved sin 

, Bund arts Beskaffenhed og sin høje 
Saltboldighed at være uskikket for 
Aalens Leg: 

4) Af Havets forskellige.Bevægelser, 
Bølgeslag, Brændinger, Ebbe og Flod 
og Strømninger, holder Forf. de sidste 
for de vigtigste, fordi de skulle tjene 
Allieyngelen som Landeveje, hvorad 
de kunne vandre fra Havet til Lagu
nerne og Floderne; af Strømningernes 
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Antal og Retninger drager Forf. 
endelig den Slutning, at der i det 
adriatiske Havs nordlige Bassin maa 
findes adskillige, ja endog talrige 
spredte Legepladser. 

Forfatterens øvrige ret vidtløftige 
Diskussion om Betydningen af de 
andre Eksistensbetingelser for Aalens 
Forplantning synes vanskeligere at 
følge. Paaagtning fortjener dog, den 
Kendsgerning, at fo:r.skellige andre 
Fisks Yngel følger Aaleyngelen og 
stiger opsMnt~dig< ured, den, saaat 
en ~fterforskiIin'g efter' disses Yngle,. 
plads maaske' ogsaa vii bringe Aalens 
for Dagens Lys. 

De lokaleVoreninger. 

Et :Møde afholdtes den 19. ds. af 
Fiskere fra Svendborg og Omegn i 
"Rasmussens Hotel" i. Svendborg .. 

. Hensigten med Mødet var at søge 
opnaaet Enighed omDannelse af en 
Fiskerforening for Svendborg' og Om
egn, for at Fiskernes Faginteresser 
i dette Distrikt kunde blive varetaget. 

. Hr. Villumsen fra Snekkersten var, 
efter Opfordring, kommet til Stede ved 
Mødet. Efter nogen Diskussion ene
des Forsamlingen om,. at en Fore
ning burde oprettes og at den skulde 
indmeldes i Dansk Fiskeriforening. 
Et Udvalg paaS Medlemmer ned
sattes til at udarbejde l!dkast til 
Love, samt i det hele arbejde for 
Sagens videre Fremme. 

Vodfiskeriet i Øresund. 

I Medlemsbladet Nr. 30 læses en 
Bekendtgørelse eller Adval'sel til 

,i 
Vodfiskere, om i et bestemt Tidsrnm 
at holde sig borte fra visse Stræk
ninger i Øresund, da andre Fiskere 
agte at sætte Garn del' i den Tid, 
hvis Vejret tillader det.' Det er 
ikke mærkeligt, at nævnte Bekendt .. 

· gøreise har sat Sindene i Bevægelse 
blandtVodfiskerne, idet Hr.C. Trolle, 

· Chef for Fiskeriinspektionen, udtryk~ 
• kelig godtgør, at Vodfiskere skulle vige 
· for Garnsættere, som de benævnes, 

altsaa Fiskere, der sætter faststaa
ende Redskaber: 

Og Garnsættere kunne jo altsaa 
ifølge nævnte Bekendtgørelse blot 
bekendtgøre, at de agte at sætte 
Garn, hvis Lejligheden passer dem, 
i et bestemt Tidsrum, maaske hele 
Sommeren, og Vod fiskere ere da 
pligtige at holde sig borte, vover en 
V od fisker sig der hen og Garn ikke 
er sat, kan jo altsaa blot en Garn
fisker tage ud og udsætte nogle Red- . 
skaber, og Vodfiskeren . er pligtig 

,. at torladePladsen. Saaledes har 
; jeg og vist de fleste forstaaet Be

kendtgørelsen. Hvis det er Fiskeri
lovens Ord og Aand, saa er jo alt 
Vodfiskeri aldeles banlyst, idet alt
saa en Fisker kan jages paa Flugt, 
hvor og naar det behager andre Fi
skere, som jo sikkert mange Steder 
ville benytte sig af Lejligheden. 

Men er det ogsaa Lovens Mening? 
Del' staar i § 2: N aar noge,n lov
lig har indtagetl en Fiskeplads . og 
behørigt afmærket sine Redskaber, 
maa han ikke fortrænges eller for
ulæmpes i sit Fiskeri af andre; men 
hvis nu det indtræffer "saa, at det 
er Vodfiskeren, der kommer først 
paa Pladsen og har udsat sit Garn, 
som jo er tydelig afmærket, idet det 
er fastgjort til Baaden, skulde det 
da ikke blive Garnsætteren, som kom 



sidst, der kom til at vige? jeg' kan 
ikke med min bedste Vilje forstaa 
Loven anderledes. N aar fremdeles 
et faststaaende Redskab skal være 
tydelig afmærket om Natten, maa 
det, mener jeg, ske med IJanterne; 
andet kan ikke ses i Mørket, og hvad 
der ikke kan ses, kan man _ ikk~ med 
Bestemthed vare sig for, selv med 
sin bedste Vilje. 

Da Medlemsbladet jo er det Blad, 
som Fiskerne skulde benytte1 naar 
noget' ligger dem paa Sinde, og der 
søge Oplysning om Ting, som ikke 
staar dem rigtigt klart~ hal' jeg til
ladt mig at fremsætte oven skrevne, 
for om mulig Hr.' O. Trolle eller 
andre kunde fatte Lyst til at udtale 
sig lidt nøjel'e om Forstaaelsen af 
§ 2. 

Kallehavf! i Avgust 1893. 
- C. Hansen. 

Formand for FiBkeiforeningen for Ulf.und 
og tilgrænsende Lande. 

Fiskeædende Gnavere. 

Om den amerikanske Moskusrotte 
beretter BuH. Uno St. Fish Oomm., 
at den ikke sjælden ernærer sig af 
Ferskvands Snegle og Muslinger samt 
døde Fisk, ja at den endogsaa fo~
griber sig paa levende Fisk, ogHenry 
W. Elliott fortæller bl. a. følgende:! 
Jeg anbragte i Juhi Maaned 1883 
40 ud~øgte Guldfisk i en Dam, men 
det viste sig senere hen paa Aaret, 
da Vandet stod lavt i Dammen, at 
der til Rest wm' svømmede 5, og dog 
havde man aldrig set døde Fisk drive 
om, lige' saa lidt som man havde 
bemærket nogle Gæs, Æn'der, Skil
padder, Snoge eller nogen anden 
Fiskeæder Nærheden. Henimod 
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Slutningen af Septemter opdagede 
jeg en Dag en stor Moskusrotte i 
Dammen, som jeg nogle Dage senere 
var saa heldig at fang(l; jeg tænkte 
ingenlunde paa at give den Skylden 

. for det paa mine Guldfisk anrettede 
Nedorlag, før en Nabo henvendte 
min Opmærksomhedpaa, dette Dyr 
og fortalte mig, hvorledes hans Karpe~ 
dam var bleven ødelagt af det samme 
Dyr. Moskusrotten har iøvrigt længe 
været berygtet for de Ødelæggelser, 
den anretter paa Fiskedammenes 
Dæmninger og paa Fiskernes Garn 
og er i \ det hele et megkt skadelig 
Dyr. 

Et andet Eksempel paa Moskus
rottens Fiskef~ngst læses samme 
Steds: To unge Mennesker fiskede 
en Dag ge~nem et Hul i Isen paa 
en INo d i Nærheden af N ew York 
med levende Agn. Det hændte flere 
Gange for dem, at' en af Linerne 
pludselig med et voldsomt Ryk blev 
trukken ud i dens fulde Længde, og 
det lykkedes. dem "til sidst at gribe 
Synderen, der viste sig at være en 
stor Moskusrotte. ' 

For nylig erJ,ler i et amerikansk 
Tidskrift ' beskreven en anden svøm
mende. Gnaver, som synes at leve 

. ikke tilfældig eller nu og da, men 
udelukkende og til enhver/Tid af 
Fi!>k. 

Mindre Meddelelser. 

Den franske Handelsflaade bestod 
iflg. Popol~ romano for 11. Fabr. 1893 
af 13890 Sejlfartøjetpaa tilsammen 
426207 T,ons og 1157 Dampere paa 
521872 Tons. Af disse fandt 10021 
paa 83902 Tons Anvendelse ved Kyst ... 



fiskeri, 481 paa 49219 Tons ved Hav
fiskeri, 1870 paa 100092 Tons yed 
Kystskibsfart. 530 paa 219511 Tons 
ved Skibsfart i evropæiske Have, 511 
paa,451853 Tons ved oversøisk Skibs
fart, 974 paa 23065 Tons som Slæbe
og Lodsfartøjer, 203 paa 1307 Tons 
som Lystyachter, 757 paa 19130 Tons 
vare oplagte eller. tabte. 
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. Røget Fiskepølse er det nyeste 
Produkt, som Norge sender paa det 
tyske Marked., Til Alto~a er der 
Hig. en Notits i Allg; Fisch~Zeit. ind- . 
truffen en Prøvesending af saadan 
Pølse, og hvis denne yderst billige 
Artikel finder Afsætning, el' det Me
ningen at forsende store Partier deraf 
til Tyskland. 

Grindefangst. Ifølge hertH ind
løben Meddelelse fra Fæ~øerne fan
gedes der den 10. ds,i Midnlag en 
Flok paa 177 .Grindehvaler. Denne 
Begivenhed har vakt stor Glæde paa 
Færøerne'" da Grindefangsten, som 
tidligere har været en stor Indtægts
kilde, i de senere Aar er falden 
meget uheldig ud. l\tIan mener, at 
norske og andre Hvalfangere, der 
opholde sig omkring Øerne, ikke ere 
uden Skyld heri, idet de med deres 
Skud skræml~e Grindeflokkene, saa 
at de vanskelig kunne drives ind 

I Fjordene. "Nat. Tid." 

.L==== 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 12. Avgust. I 
de sidste 4 a 5 U ger har Bundgarns
fiskeriet her i Bugten kun givet et 
højst tarveligt Udbytte, idet saavel 
Silden som Hornfisken, de to betyd
ningsfuldeste Faktorer for et godt 
Bundgarnsfiskeri, synes i Sommer 

at have forekommet her i Bugten i 
ringere Mængde pnd i tidligere Aar. 

Fiskeript af Aal ,med Krog har 
i Sommer saa godt som været uden 
Betydning, da det har .været forbun
det med for store Vanskeligheder 
at skaffe den fornødne Agn til Veje 
til Brug ved dette Fiskeri. Enkelte 
af Fiskerne have forsøgt at købe 
Rejer i København til at sætte paa 
Krogene, lllen de høje Priser, der 
gennemgaaende have været paa denne 
Varp, samt andre Aarsager gjorde, 
at denne Maade at skaffe sig Agn 
paa hurtig blev opgivet. .Paa Grund 
af det daarlige Sommerfiskeri imøde'· 
ses derfor Aalerusefiskeriet, der tager 
sin Begyndehe i Slutningen af denne 
eller først i næste 11aaned, med en 
vis Forventning, og forhaabentlig 
vil dette Fiskeri i Aar ligesom i 
tidligere Aar konstatere, at Aale
rusefiskeriet er det mest betydnings-
fulde Fiskeri her i Bugten. J. 

Hirtshals og Omegn, den 15. Av
gu st. Siden sidste Meddelelse har 
Kystfiskeriet kun forandret sig ube
tydeligt med Undtagelse af ved 
Kjul Strand, hvor der med Vod 
fangedes paa en Dag 3 Læs Smaa
sild af Størrelse som almindelig 
Brisling, men uagtet Kvaliteten ikke 
var den bedste, gik de dog af som 
varmt Brød, thi da her i lange Tider 
har været usselt Fiskeri, saa vilde 
de fleste gerne have en Ret Fisk 
og Silden solgtes villig til 2 Kr. 
Skæppen. 

Humruerfiskeriet er vedblivende 
ualmindelig godt ved Hirtshals, hvor 
der er Stengrunde milevidt fra Land 
og der. har i de sidste Tider været 
fisket op til 74 Stykker pr. 2 Mand 
og da Prisen har været høj, 11 0-
125 Øre pr. Pd., saa kan der jo 



blive en mere end almindelig Dag
løn, men skal det gaa SOlll sidste 
Aar, at Vinterfiskeriet mislykkes, 
erdet jo godt der er noget at mod
staa Vinterens Tider med. 

Molearbejdet ved Hirtshals skrider 
rask fra H aanden, og da der er 
Lerbnnd at bygge paa (modsat Sand
bnnd langs den øvrige Kyst), saa 
vil det nok vise sig, at dette Ar
bejde vil holde sig fremfor noget 
andet Sted, hvor der synes at kunne 
være Fare for, at Strømmen kan 
skære Grunden bort, og da, maa vel 
alt ramle sammen. L. 

Frederikshavn, den 21. Avgust. 
I den første Halvdel af den sidst 
forløbne Uge havde vi temmelig uro
ligt og stormfuldt Vejr, der umulig
gjorde Fiskeriet paa Vestkysten og 
nødsagede Kutterne til enten at søge 
Læ østlig for Skagen eller at søge 
Havnen; senere bedredes Forholdene 
og udfor Tversted viste, der sig at 
være sjælden rigeligt Fiskeri, et en
kelt Træk kunde saaledes give op 
til 100 Snese Rødspætter, Kutterne 
havde fra 200-400 Snese Fisk hver, 
men Rødspætter derfra var af ual
mindelig lille omend dog fed K vali
te t, kun vejende fra 10-12 Pd. 
Snesen, men hvad værre endnll var, 
Dødeligheden val' saa stor at kun 
faa Kuttere naaede ind med et lille 
Parti af Lasten i levende Tilstand, 
for de flestes Vedkommende var hele 
Lasten død inden de naaede Hav
nen, saa det pekuniære Udbytte var 
i Forhold til den rige Fangst kun 
knmmerligt, der blev betalt ca. 50 
Øre pr. Snes for den døde Fisk; den 
kan ikke benyttes til Eksport, men 
er bleven bortsolgt til de omkring
bO'ende Landboere eller anvendt til 
Tørring. I Gaar indkom 3-4 Kut-
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tere, som i Farvandet udfor Løkken 
havde fisket ret godt og det Rød
spætter af den gode Slags vejende 
fra 30-35 Pd. pr. Snes, betalt her 
med .store Priser fra 51/ 2-61/ 2 Kr. 
pr. Snes. Endnu er der ingen Hum
mer tilført fra Norge, fra Vestkysten 
er der tilført ca. 2000 Stkr., som 
ere fangede d!:'r i Tejner, ligeledes 
er d,'r tilført mindre Partier fra 
Læsø, Prisen er ca. l Kr. 25 Øre-
pr. Pd. , Kl. 

Snekkersten, den 13. Avgust 1893. 
Fiskeriet herhjemme har hele Som
meren været og er fremdeles meget 
daarligt. I Garn er der nu og da 
fanget lidt Skrupper, dog ikke flere 
end Fiskerne selv ha ve spist; det hal' 
været -en hel Sjeldenhed at se en 
Rødspætte. Torskefiskeri er jævnlig 
forsøgt med Snøre, men med Und
tagelse af ganske enkelte Dage, hvor 
Udbyttet endda kun var rin~e, har 
der intet været. 

Rejefiskeriet . med Ulk, paa Stræk
ningen mellem Kronborg og Kron
borg-Teglgaard, gik ret livligt gen 
korte Tid vistnok neppe tre U ger 

det varede. Fangsten var ingen
lunde stor, men Priserne gode, saa 
U dbyttet blev, for flere Fiskeres 
Vedkommende, ganske godt· 

Hornfisk og Makrel findes her 
ikke Spor af; Bnndgarn have været 
holdt nde efter dem, men uden rin
geste 'Nytte. "Der er desværre Grund 
til at tro, da vi nu ,ere midt i A v· 
gust, at dette vigtige Fiskeri ogsaa 
i Aar glipper fl,lldstændigt, uagtet 
der i Foraarstiden viste sig en ikke 
ganske ringe Del Hornfisk og Ma
krel - atter staa vi altsaa overfor 
Spørgsmaalet : hvorhen forsvinde disse 
Vandrefisk ? I. X. 
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Fiskeriet fra Esbjærghar givet 
følgende Udbytte: 

IApril ilfaaned: 
Torsk. . .. 12000Pd.li3S!4Ø.= 400 Kr. 
Kuller ... 50900 - li 411. - = 2291 -
Rødspætter 13997()()-=- il 31/. - 48989-

laIt . . . 1462600 Pd. . 51730 Kr. 

IMa} Maaned: 
Torsk .... 17500Pd.a4 ø.= 700 Kr. 
Kuller .... 124000 - il. 41/~ - = 5580 • 
Rødspætter. 650000 - li 3 - = 19500 • 
Knurhaner etc. 2500 • il. 4 - = 100-_ ...... ~ ....... -~--

lait ... 794000 Pd. 25880 Kr. 

J Juni.Maaned:· 
Torsk . '. .. 30000 Pd. il, 4 ø. 1200 Kr. 
Kuller. . . . 137800 - il, 411 ~ • 6201-
Rødspætter 210000 - il. 5 - = 10500 -
Knurhaner etc. 1250 - a 4 50 

lait ... 379050 Pd. 17951 Kr. 
laIt 2635650 Pd. Fisk, Værdi 95561 Kr. 

At Kuller- og Torskefiskeriet har 
været forholdsvis lille skyldes dette, 
at kun 8 Esbjærg Fiskekuttere have 
drevet dette Fiskeri; der i Forhold 
til . tidligere Aar har givet paagæl
dende Fiskere et tilfredsstillende Ud
bytte. 

Rødspættefiskeriet, der udelukkende 
el' drev-et med Snurrevod af ca. 40 
Fiskerfartøjer, væsentligst udenbys, 
gav i April lVIaaned i kvantitativ 
Henseende et betydeligt Udbytte, men 
Kvaliteten var kun maadelig, idet 
største Parten af de indfangede Rød-

spætter næsten ikke vare større end 
de lovbefalede 8 Tommer,; Prisen blev 
derfor ogsaa derefter. Nogle Sen
dinger til England gav endog Tab. 
Da, som tidligere meddelt, større 
Rødspætter findes længere til Søs, 
,var saadant jo selvforskyldt, og saa 
vel FiE kerne som Eksportørerne ind
saa derfor det fornuftigere og fordel
agtigere i at lade de smaa Rødspætter 
nærniereLand i Fred og fiske de 
større Rødspætter længere til Søs. 

Dette Fiskeri paabegyndtes i Be
gyndelsen af Maj og gav tilfreds
stillende Resultat, kun vedblev Prisen 
at være trykket og først i Juni lVIaaned 
opnaaedes en Gennemsnitspris af 5 
Øre pr. Pd. 

Medens Kullerfiskeriet ophørte med 
Juni Maaned, vedblev nogle Kuttere 
at fiske Rødspætter ind i Juli. 

Hovedparten af Rødspætterne, der 
ere fangede i April Kvartal,' ca. 
2079649 Pd., er sendt til de engelske 
Markeder, medens ca. 270000 Pd. 
dels ere sendte til Indlandet (s~rlig 
i Juni), dels forbrugte i Byen og 
Omegnen. - Alle Kuller, paa en 
Ubetydelighed nær, ere sendte til 
Tyskland. Torsken er saltet og tørret 
og bragt i Handelen som Klipfisk. 

L.-M. 

Bekendtgørelser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

t1lsk og UDBUller. 

Ludwig Griin, 
7s. lie.~r Willi. Hambars. 

modt~~rSendln".r til Forhan.llin~ 
I'r"mpt~ A frsKUI"R. Dansk Korre-
8pOlllla'I(18. l'rima Referencer. 

ris~ -C~missi~nsfmBtnin~, ~atBDhn sam.t CarbolinB~ 
-J. I. Rass EckernførdeBld~tnæv~te bedste Cons~r-

, , vermgsmlddel for Fartøjer 
modtager Sendinger af Silil, og alt Træværkmod Vejrligets 
Rødspætter etc. til Forhand- Indflydelse anbefales. Priser og 
ling.Prompte Afregning. Brugsanvisning sendes pall: Forlangende. 

Dansk Correspondance. Ad. Goeeker, 
Prima Referencer. Kjøbenhavn K. Herluf Trolleag.6. 
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Kø benha, vns" Meka,nlske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bom~d og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

M::ek:.a:n.isk:. " Fabrik 
af Næt, :ftættede "l.bler 0l' Tavser m. m. 

Efter Anshflolsen af nyeste mekaniske Nætmaskiner af Systemer, der leverer regel
mæssigereFabrikat end de tidligere Dampvæve, ere vi i Stand til at tilbyde det bedst~ 
.I<'abrikat billigere end enhver Konkurrence. Ingen BØdninger i Rlltteno. Fortrillligste 
Garllsorter. 

Dansk Fiskenætfabrik: og Spinderi. 
GI. Strand 50. København K. 

søger Lev~randører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Oommission.' 
Afregning og Oassa følger strax efter Salget. - Provision 5 %, " 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

ii·~ Altona Fiskeau·ction. ~"~i 
~ E.~ .Johann Cohrs (beediget Auctionator). g ~ 'i 
!'la; G) ~ ... '1 

< f !Xl Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondanctf. SJ> lE ~ 

Frantz Christt:r;eus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker '}(5 Tid,:
skrifter, Cirknlairer, Joerkantile Tryksager og Lejligheds
tUln!re i omhY!1:{l:elig UdførplRA til billige Priser. 

Redigeret· af cand. mag. H. P088elt. - Trykt hOl Frantz Ohristtreu. København. 
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Kec5.l.eXX1.sbl.ac!LE!l1:). udgaar hver Torsdag. AnnonClf optages ved Henvend.elsa til 
Frantl~hrI$U'8lIj T~dea.kJoid.8lade27,' København K. PrIsen ,er for Ind}andet 10 Ørø 

pr.Petitlinie at l/O Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: 'Aal"hannerne i det tænke Vand. -
Mindre Meddeleloer. Fiskeriberetninger. - Be-
k6ndtltøre18er. 

"Dansk Fiskeriforening"s KontI/r, Storm
gaJ.e'2 B Stuen, er aabent fra 9-11. Redak
tøren af Medlemsbladet træffes desuden i 
Abn. 5-7 Svanholmsvej 10, 1., S. 

l'aa Grund af Flytning vil Modj:)lsam
lingen, Skt. Annæplads 6, være lukket fra 
l. i:'leptember indtil videre.' . 

EftCF-tryk af Med1emsbi~dets' Artikler er' 
tilladt, naar Kilden angives. . 

Til de lokale Foreninger. 
I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 

andet Stk.: "Dansk Fiskeriforenings 
BestJTelse skal . stedse være under
rettet om, 'hvem der er Formand i 

. vedkommende Forenings Bestyrelse 
og hvert Halvaar have Meddelelse 
om dens Medlemstal, ti og for at Se
kretariatet kan vide, hvem der som 
Formænd ere valgbare ved de fore
staaende Valg til Bestyrelsesraader 
for Præstø, Sorø, Maribo, Vib9rg. 
Vejle og Ringkøbing Amter, anm.odes 
de respektive Bestyrelser for de lokale 

\ Fiskerforeninger, som have sluttet sig 
til "Dansk Fiskeriforening", om inden 
1. Oktober at indsende til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger i saa Hen
seende. 

Aalehannerne i det færske 
Vand. 

Af Arthur Feddersen. 

Nachdem eine Uebersicht 
der bis jetzt er.chieB.~llen ••. 
Arbeiten mich belehrt o..tte', 
dalS deren Verfaøeer •.. von 
den Angaben ihr", Votgii.ng<>r ' 
sicb so sehr beherrschen Ue5~ 
sen . . . Dr. Syr.kt. 

Siden Dr. Syrski i Januar 1874 
. ved Triest havde opdaget det efter 

ham opkaldte Organ (Syrski's Lappe;.; 
organ) og tydet dette som .{Ianaalens 
Kønsredskab l), fik man over alt travlt 
med at kontrollere hans Opdagelse 
qg med at skaffe Sikkerhed for, at' 
hans Opfattelse var. den rette . 

Dr. L. Jacoby 2) fandt ved ComM
ehio, der ligesom Triest hører til 
AdriaterhavetsOmraade, at af de 
af ham undersøgte Smaaaal, fra en 
L:;ijngde af 450 mm. og ned efter, 
var de 20 pCt. Handyr. Den mindste 
Han, som Dr. Jacoby fandt, var 240 
mm. lang. For Resten fandt han 

1) Dr. Syrski : Uher die Reproductions
organe der AaIe. (Sitzungsberichteder 
Kais. Akademie d. Wissenschaften. B. 
LXIX. Erste Abth. p. 315 flg.). 

2) Dr. L. Jacoby : Der Fiachfa.ng in der 
Lagune von Comacohio. Berlin 1880, 



ogsaa en enkelt Han, som var 480 
mm. lang, og der er senere næppe 
maalt nogen Hanaal, som var låmgere. 
Alle disse Hanaal fangedes om Ef ter
aaret paa Vandrinf?en fra Lagunen 
til Havet, medens Dr. Syrski kun 
havde sine Hanaal fra se~ve Havet; 
Dr. Otto Herme.c;3) undersøgte Aalene 
ved Store Bælt og ved Rugen, hvor 
han imellem 137 Smaaaal fandt 61 
Handyr. Mærkeligere er dog hans 
Fund af Hanaal i Elben og Havel, som 
jeg kommer tilbage til, - C. Rnbin 4) 
har hævdet, at alle de Smaaaal, som 
i Frankrig kaldes "Pimperneau" 
(Engelskmændenes "Glut Eel" 5), og 
som ere 380-450 mm. lange, ere 
Handyr. End .. -idere har W. Lillje
borg 6) i Oktober faaet Aalehanner 
fra Stranden ved Landskrona (~f 13 
var de 11 Handyr). - John A. Ryder?) 
har taget Hanaal ved Kysten af I~ong 
Island og Massachusetts i September, 
Oktober og N ov~mber. - Der kunde 
nævnes adskillige flere Meddelelser 
om Tilstedeværelsen af Hanaal i salt 
eller brakt Vand, især ved Ef ter
aarstid. Thi man kan i Virkelig~ 
heden finde Haml.alene over alt langs 
Kysterne, hval' man til rette Tid og 
paa rette Sted vil søge efter dem. 

Ved Dr. J. Brocks 8) Undersøgelser 

3) Circulare des Deutschen Fischerei
Vereins. 1880, p. 24. 

4) C. Robin: The Male Eels compared 
with the Femaies (The Annals _&lid 
Magazine of Nat. Hist. Vol. VII. Fifth 
Series p. 386. Comptes Rendus 1881, 
p.378-383. 

5) H. de la Blanchere: La p€'che et les 
poissons. Paris 1868. 

") W. Lilljebor,q: Sveriges oeh Norges 
Fishl'. B. III. p. 397. 

7) John A. Ryder: Note on the Male 
Organs of the Eel (Bul1etin of the Uno 
St. Fiah CommissiQn, Vot V. 1885, p. 1.) 
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blev det endelig paavist, at det af 
Dr. Syrski fundn~ Organ utvivlsomt 
er Hanaalens Testikler. 

Hanaalenes almindelige Forekomst 
ved Strandkysterne eller i Flodmun
dingernes og Indvigenes brakke Vand, 
medens man mente kun aldeles und
tagelsesvis, at se dem i de færske 
Vandt" ledede til den mærkelige Gis
ning, at det kun skulde være Hun
nerne, som var virkelige Yandredyr, 
og at den spæde Yngel, som hver 
Vaar fra Havet trækker høje1'c op 
i det fæf·.c;ke Vand for at udvikle sig 
til Kønsmodenhed, altsaa alene skulde 
være Hundyr. Man har endda sall, 
stærkt holdt paa denne Opfattelse, 
at man, naar der blev truffet Hanaal 
i færske Vande, straks ~ævdedeJ at 
dette kun var Undtagelser, mindre 
Vandringer et Stykke op i :Floderne, 
hvorfra Hanaalene hurtigst vendte 
tilbage til. Brak- eller Saltvandet. 
Dr. B. Benecke 9) nægter saaledes 
med en paafaldende Sikkerhed, at 
Hllnaalen lever (vokser op) i Færsk
vandene, og selv Dr. Hermes, der, 
som oven for nævnt, fandt 13 Hanner 
i Elben ved Oumlosen, omtrent 25 
tyske Mil fra Elbmundingen, fattede 
ingen Mistanke*). Dr. Jacoby havde 
jo rigtignok set Han- og Hunaal i 
Fællesskab vandre ud i _Havet ved 
Oomacchio, men dette Forhold blev 
forklaret som en Følge af Lagunens 
brakke V und og af dens Nærhed ved 
Havet. 

S) Dr . .J. Brock: Untersuchungen tiber 
die Geschlcchhorgalle einiger l\lurae
noiden (Biologisches Centralblatt B. I. 
1881-82, p. 14-16). 

") Dr. B. Benecke: Fischc, Fischerei und 
Fischzucht in Ost- und Westpreussen. 
Kiinigsberg 1881, p. 186. 

*) Se dog lin Citatet Nr. 21 i ~enne Af
handling. 

'./ . 



Den Opfattelse, at Monteen, der, 
trodsende alle Hindringer, i saa store 
Mængder v(Jd Vaartid trækker helt 
op i de færske Vande, alene skulde 
være Hundyr, har længe vakt min 
:Mistanke, Alene den Tanke, .at der 

• i saa spæde og svage Dyr, som Mon
teens Individer ere, naar de i en 
Størrelse af 6--8 mm. W) viser sig 
ved Kysterne, skulde være nogen 
Følelse af et Kønsliv, maatte afvises, 
især saa længe det dog kun var en 
ren Gisning, at Monteen. alene var 
af Hunkøn, naar den naaede helt op 
i de færske Vande. 

I adskillige Aar har derfor min 
Opmærksomhed været .henvendt paa 
dette Spørgsmaal, men det var hidtil 
ikke lykkedes mig fra færske Vande, 
saaledes at det kunde konstateres, 
at faa mindre Aal af den Størrelse, 
da man sikkert kan paavise Ind
delingen i IJapper paa det syrskiske 
Organll). Imidlertid gav Iagttagelser, 
jeg endnu ikke skal komme ind paa, 
Vink om, at den opstillede -Uegel 
maatte være falsk, og at man til 
rette Tid og Sted ogsaa maatte kunne 
finde Hanaal i Opvækst i færske 
Vande, hvorhen de ~fter den gængse 
Opfattelse kun k:tmde være kommen 
som MontBe. 

Allerede forrige Aar ved Under
søgelserne af de sjællandske Søer, 
Tjustrup og Bavelse Sø, som "Dansk 
Fiskeriforening" havde overdraget mig 
at udføre!!), fandt jeg nogle ledende 
Spor. Disse bidrog meget til, at 
jeg foreslog Foreningen i indeværende 
Sommer, til Supplering af de sjæl-

10) Dr. L. Jacoby, l. c. p. 61. 
11) Dr. J. Brock: L c. p. 16. 
12) Aarsberetning for "Dansk FiskEll'ifor

ening" for 1892. 
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landske Undersøgelser og til Sammen
ligning, at htde mig foretage en Under- . 
søgeisesrejse til Silkeborg-Søerne, hvis 
Afstand fru Havet er større end de 
fleste andre danske Søers, og hvis 
Afspærretbed desuden 11Iaatte sikre 
Iagttagelsernes Værdi. N aar jeg der
for alt nu kan yde et vigtigt Bidrag 
til Oplysning om de hemmeligheds
fulde Aals IJevesæt, skyldes dette 
Foreningens Imødekommen og den 
Vægt. den har lagt paa vore Færsk
vandes Undersøgelser. 

Gudenaa, som er det længste danske 
Vandløb, nemlig omtrent 160 Km. 
l~ngt med et· Opland paa næsten 
3000 Km., har ikke noget syn
derligt Fald og altsaa heller ikke 
nogen synderlig Strøm hastighed. Ved 
Randers er Aaens Overflade næppe 
en :Meter oyer Havet. Ved Silke
borg, hvorfra dens nedre Løb kan 
regnes, ligger Overfladen omtrent 
18,50 m. højt (Silkeborg IJangsø 59 
Fod) 13), medens vi oven for Slusen 
ved Silkeborg har en Overflade højde 
for de lavere liggende Søer paa Sø
platauet af ca. 20,68 m. (66 Fod). 
Umiddelbart oven for Birk Sø ligger 
Snævringen ved Glentholm (den tid
ligere Ry Mølle), hvorfra op til Sø
platauets øvre Søer, Ry Mølle-Sø, 
Guden Sø og Mos Sø, Overfladehøjden 
mindst er 22,24 m. (71-72 Fod). 
Med andre Ord: imellem Aaens nedre 
Løb og Aaen ovenfor Silkeborg Slu
sen er der et Fald paa omtrent 7 
Fod (2,18 m.), og imellem de to Sø
afdelinger (ved Glentholm Fabriken) 

19) Maalingeme er anført efter den KgL 
danske Generalstabs Maaleborde. 



et der omtrent halrt saastærkt et 
Fald. 

lfonteen har vanskeligt ved at 
Jromme op til de højere liggende 
Vande ovenfor Slusen ved Silkeborg, 
fordi dennes Stigbord e ere meget 
tætsluttende og fordi der ingen anden 
Adgang findes. Fra omtrent midt 
i Juni ser man Monteen staaende 
neden for Sluserne og prøvende paa 
at trænge igennem enhver lille Utæt
hed, Ved fOl'skellige Midler har 
man søgt at hjælpe den over f. Eks. 
ved at tage den op i Spande og ved 
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U dhængning af Næt over Stigbordene, 
hvorved N ættets Masker tjener de 
unge Fiske som en Sl~gs Aaletrappe. 
Rettest vilde det være, dersom man, 
efter min Prøve ,i Aar, ogsaa frem

tidig i Opgangstiden vilde anbringe " 
00 lang Faskine af Bil'keris eller af 
.lignende 'l'ræværk saaledes,at dens 
nedre Ende hviler pau Skraaplanet 
uden for Stigbordene, medens den 
øvre Ende netop er under Overfladen 
af:Vanuet inden for dem. -Faskinen 
kommer altsaa til at h\>ile i en Bue 
over Stigbordene, i en Figur omtrent 
som en Hæverts. 
,Jeg fandt Monteen den 15. Juni 

ved, Silkeborg Slusen. Ved Glent-· 
holUl var derimod Opgangen endnu 
ikke indtraadt den 27. Juni. Dog 
var. de. unge Aal ved Silkeborg den 
15.~24. Juni allerede i 1'værmaal 
omtrent 97,5 mm. lange, og altsaa 
VUI'. alle Individer f()rholds~'is store. 
Man sagde mig, at en spædere Y n
gel vHdø komme senere. Derfor 

-indfandt jeg mig paa ny ved de to 
Pladser midt i .J uli. Hos en Del 
af Mon teen, som j Flæng toges ved 
Glentholm den 15. Juli og maaltes, 
var Størrelsen fra 80-100 mm., i 
Tværmaal 90,4 mm. Samme Dag 

maaltes Monteen ved Silkeborg; denne 
var fra 81-116 mm. lang og i Tvær
maal 93,2 mm., medens Monteen . fra 
24.'Juni var fra 83-111 mm. og i 
Tværmaal 97,5 mm. Tilfældigheder 
kan muligvis have paavirkej. disse 
Maalingers Udfald, og det vil. derfor 
være . nødvendigt, at faa saadanne 
gentagne og for større Rækker af 
MOlltee. Et Udbytte have de dog 
givet, nemlig, at den. større Monlee 
kormneT tidligst . op, hvilket ogsaa 
synes naturligst, fordi den er saa 
meget kraftigere og fordi den maaske 
endda . er ældre. Men paafaldende 
var det mig da saa meget mere, at 
Mont6en ved Glentholm i Tvær.maal 
vaT saa spæd, endog medens den 
tidligst viste sig. Indtil videre skal 
jeg dog ikke prøve en Forklaring 
af dette Forhold, hvor stor Fristel
sen end er til at gisse. Jeg skal· 
kun tilføje, at Ejeren af Glentholm, 
Hr. van Deurs, meddelte mig, at 
den almindelige Størrelse for Mon
te.en ved Glentholm er 70~80mm., 
altsaa endnu mindre, end jeg fandt 
den. 

Til Sammenligning ,kan -tjene For
holden~ paa et Par andre Pladser. 
Ved Flade-Sø i Ty, der ligger ret 
nær ved IJimfjorden, viser Monteen 
sig sidst i Maj, i Jnni og endnu i 
.Juli. Den er omtrent 80-100 mm. 
lang, men der el' dog enkelte større 
Individer imellem. J eg fandt den 
18. Juli ingen Montee ved Udløbet 
af Flade-Sø, men derimod et enkelt 
Stykke den 21. Juli ved lVlaarup 
Mølle, som ligger nordligere, imellem 
Ørum- og Ove-Sø; denne Aaleunge 
var 126 mm. lang. Mølleejer Jessen 
opgav Monteens Størrelse sidst i 
Maj til ca. 50-80 - mlll. øg han 
mente, . at den endnu i ,Juli har 
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samme ringe Størrelse. - Ved Aalbæk 
Mølle, som afgiver sit Vand til den 
nærliggende Sneum Aa. traf jeg 
endnu Montee den 25. Juli; Læng
den var kun 67 og 69 mm. 

Ned,qan.qsjiskene Skredaalene 
~ var ved Silkeborg i fuld Virk
somhed midt i Juni d. A., og man 
kunde i det ved Silkeborg Papirfa
brik værende Aa~eværk, hvis Træm
mel' ku~ havde Mellemrum paa ca. 
6 mm., iagttage deres Art. Det 
f(tldt da stralrs i øjnene, at et paa
faldende større Tal af Smaaaal, om
trent 250-400 mm. lange, fangedes 
tilsammen med et ringe T,al, der 
:vejede fra 3/4 kilogr .. og op efter pr. 
Stk. Der var saa mange af de mindre 
Aal, at deres Tilstedeværelse næppe 
kunde være tilfældig den ene Mor
gen efter den /anden, og ved Efter
spørgsel' erfarede jeg da og~aa, at 
der aadig fra Vaar og især i den 
første Halvdel af Juni finder et 
Træk afSmaaaal Sted fraSøplatauets 
Vande ned efter. Det samme iagt
tages ved Glentholms Aaleværk; Tiden 
for dette Træk er her fra omtrent 
15. Maj, og det holder ved i omtrent 
to Maaneder. Det samme iagttages 
ved samtlige Aaleværk i hele Egnen. 
De t~te Træmmer holder disse 
Smaaaal tilbage, og det ser derfor 
ud til,at naar man ikke. forhen har 
været opmærksom paa dette Forhold, 
ligger det deri, at man enten andet 
Steds har større Afstand end 6 mm. 
imellem Træmmerue eller ikke en 
Gang holder Aaleværket eller Aale
kisten i Gang, førend Tiden falder 
ind for de værdifuldere, vægtigere 
og større AalsTræk. Flere Steder 
"sætter" man rigtignok for de store 

Aal, der gærne, saa snart der kommer 
. Varme i Luften og Grøde i Val}.det, 
letter ved Vaartid. Men derefter 
tager man igen Træmmeværket . eller 
Hækkerne op, indtil de store Aals 
Træk indtræffer, .hvilket er noget 
skiftende i Tid. efter Fangepladsens 
Afstand fra Havet 14}. Mange Steder 
synes man derfor ikke at have kunnet 
lægge synderlig Vægt paa dette 
Træk af mindre Aal først paa Som
meren. 
. Imellem disse Smaaaalfandt jeg 

nu ved der,! nærml:)l'e Undersøgelse, 
at omtrent 80 pCt. var Handy,;'; 
samtlige Ranner havde da endnu 
den gule Vækstdragt. Fra Holms 
~Iølle imellem Ringe Sø og Alling 
Sø fik jeg til samme Tid ligeledes 
vandrende Ranaal, og ligeledes di
rekte . fra Hjul Sø, Bras Sø. og A YD

søerne fik jeg Aalehanner af samme 
Størreisse som fra Aalekisterne; men 
disse Hanner toges i Aalevaad. 
En'tlnu den 15.-17. Juli har jeg 
iagttaget Hanaalene i og ved Silke
borgsøerne ; de var dog da alt i 
Farveskifte over til at blive blanke 
og langt færre i Tal. Ved Glent
holm saa jeg derimod ikke længer 
Hanner i Aalekisten, hvilket stem
mer med Ejerens, Hr. van Deurs's 
Opgivelser. Denne indsigtsfulde 

14) Ogsaa i Tyskland er man kendt med 
to Trækketider for A alen. Saaledes 
skriver ,B'. Zenk (Mittheilungen des 
Oesterr.-Fischerei-Vereins Nr. 39 1891), 
at den ene falder iV aarens mørke Ny
tændsnætter, den anden i mørke Høst
nætter, omtrent sidstiBeptember; "Daar 
Blommerne blaaner", siger Fiskeren 
i Franken. "Hvad der trækker i 
1\lellembden synes paa en vis Maade 
kun at være Smaaflokke": Men F. Zenk 
ved dog altsaa, at der sker en Ned
gang ved Sommertid. 



Mand har nn i snart en Snes Aar 
nøje iagttaget Aaletrækket, og jeg 
skylder ham flere nøjagtige og værdi
fulde Oplysninger. Han opgiver Smaa
aalenes Træk (Hannernes) tii Tiden 
fra omtrent 15. Maj til 15. Juli for 
Glentholms Vedkornmende, medens de 
store Hunaals Træk især falder fra 
den 15. Avgust til Udgangen af 
September. 

Man har ved Silkeborg, som andet 
Steds, hidtil overset Trækket af de 
smaa Hanner, der tit, maaske endda 
som Regel, endnu har den gule V ækst
dragt, medens Trækket staar paa, 
og man har kun haft øje for det 
senere indtræfl'ende Træk af de 
store, blanke Hunner, der har størst 
økonomisk Vigtighed. 

Det er altsaa en Kendsgærning, 
at der i Silkeborgegnen regelmæssig 
fra Maj til Juli sket' et Træk .af 
Hanaal i Retning af Havet, lige 
saa vel som det senere 1'ræk af 
Hunaal, der er saa godt kendt,' og 
det er en lige saa sikker Kendsgær
ning, et Hanaal tages i ikke ringe 
Tal i Søerne ved Hjælp af Aalevaad. 
Det er derfor klart, at for he~e 

Gudenaaløbets Vedkommende (der
under ogsaa Søerne) kan man ikke 
fastholde Paastanden om, at Monteen, 
der trækker op til de færske Vandes 
øverste Kroge, kun indeholder Yugel 
af Hunkøn. 
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For imidlertid at hunne jævnføre 
Forholdene i en anden Egn af Landet, 
hvor Aaletrækket ligesom i Gudenaa
dalen og dens Opland varer nogen 
Tid, valgte jeg til Sammenligning 
det Søkompleks, der paa den nørre
jyske ø's vestlige Side (i Ty) sam-. 
mensættes af Ove-, Ørnm- og Flade 
Sø med mellemliggende Aadrag. Da 
der fra midt i Maj indtil .sidst i 

J uH ikke sættes· for AaI ved Flade 
Sø, og da Ejerne (d'Hrr. Brødrene 
Clausen i Holbæk) a! Princip ikke 
tager Aal under l/S Kilogr. pr. Stk" 
har man her ikke med Sikkerhed iagt
taget et Træk af mindre AaI, for
inden Hunaalens Træk indtræffer, 
men man er dog tilbøjelig til at er
kende, at et sal1dant sker. Aale
ruserne hlev netop sat, medens jeg 
opholdt mig paa Pladsen, og jeg 
kunde da ogsaa her konstatere Han
aalenes Nærværelse l10m Nedgangs
fiske. 

Ved den imellem Ørum- og Ove 
Sø liggende Maarup Mølle var der 
endnu den 21. Juli en Del Hanner; 
disse var allerede alle blanke. Ejeren 
af Ma~rup, J\[ølle har' heller ikke 
forhen været synderlig opmærksom 
pall. Forholdet imellem de mindre 
og de større Aal; han mente dog 
ogsaa, at der er et tidligere Træk 
af Smaaaal, forinden den store Aal 
kommer ned i mærkbart Tal. 

Dernæst havde jeg den' 25. Juli 
Lejlighed til ved Aalbæk Mølle, der 
ligger ved et mindre Tilløb til Sneum 
Aa, Syd for Esbjærg, at træffe Han
aalene i fuld Virksomhed med at 
trække ud. Der var imellem 16 Aal, 
hvoraf endnu ingen var blank, 14 
Hanner. 

Endelig kunde jeg den 27. Juli 
ogsaa paMrlSe Hanaal (blanke) imel
lem de fra Westen-See i Holstein 
(Rendsburg Amt) vpd Achterwehr 
udtrækkende Aal; men her var Hun
aalene alt i Overtal. Ejeren, Hr. 
Beckmann, havde ikke hidtil fæstet 
sin Opmærksomhed paa A.aIenes Stør
relse; han vidste dog, at der altid 
fanges en h~l Del Smaaaal, for
inden de større Aal indfinder sig i 
størr.e Tal. 



Denne yderligere Overensstemmelse 
med Hensyn til Hanaalenes Tilstæde~ 
værelse i. saa rene Indvande og oven 
for Stæm- og Mølleværker, hvor kun 
en spæd Yngel kan hænge over, synes 
at maatte være afgørende over for 

. Spør~smaalet om den i de færske 
Vande OIJYoksende Montees Køn: 
hvert Køn ~r repræserdm'et i den op
stigende Aaley,u:qet den saakaldte 
Monfee, og Handyt'ene vokser sig lige 
saa godt ston~ i det fæt'ske som i det 
salte ellerm'akke Va,nd. 

I . god Overensstemmelse hermed er 
RlLllaalenes Optra:~den som "Skredaal" 
eller Vandreaal: dei det Ferske Vand 
opvoksende Handyt· vandrer ligesom 
Hund~rehe tilbage til Haveti deres 
Tri1:kketid falder dog i det hele tid
lig8'l'e end Hwmernes, 

Da der imellem de vandrende Han
aaf er et ikke ringe Tal, som langt 
fra nater det for Aal i det mindste 
i dansk Fiskerilov fastsatte Mindste
maal, 314 mm. (12 danske Tom.), 
og som alt pr blanke, kan man vist
nok gaa ud fra, at der er en. Del 
Aal saa vel i Færskvand som i Havet, 
der ingen Sinde opnuar. en Størrelse 
af 314 mm. Der er jo nemlig ingen 
særlig Grund til at mene, at Han
aa.len er anderledes .stillet end Hun
aalen, som sandsynligvis omkommer 
efter at ha ve skilt sig fru sine Æg. 
I saa Fald er det da heller ingen 
Nytte til at ville værne om alle A,al 
under 314 mm. til enhvm' Aarstid i 
mall vil derfor uden Skade kunne 
tillade Brugen af enhre1·. blank Aal 
uden Hensyn til Størrelsen. 

Dersom man af Hensyn til den 
nødvendige Fredning uf U ngaalene 
vilde lovgive, synes det, i det mindste 
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for de færske Vand'es Vedkommende, 
at være rettest, at tage den gule 
Farve til Kendingstegn i Forbindelse 
med et MaaI. ' 

I Følge Hr'. Overretsprokurator 
Leths smukke Iagttagelse 15) ændres 
Ungaalenes gule Farve henimod 
Yngletiden til den for de fuldt ud
viklede Vandreaal saa særkendelige 
"blanke" med Metalskær langs Krop
pens Sider. Derved er det paavist, 
at den gule Farve. er Ungaalens 
Vækst dragt, i det mindste hvad an
gaar den saakaldte Vandreaal. For
holdene ved Maarup Mølle i Thy og 
ved Achterwehr i Holsten er i denne 
Henseende oplysende for Ranaalens 
Vedkommende. Den 17. J uH under
søgte jeg ogsaa en Del Ranaal (om
trent 330 mm. lange), som var fan- • 
get i Limfjorden; disse var endnu 
gule og rimeligvis Aal, som var op
vokset i selve' Fjorden. 

Henrik K'røyers "Visseaal" (Ang
uilla acutirostris Yarr?) trænger sik
kerlig til en nøje Prøvelse. Den visse
gule 16) Farve er næppe længer noget 
afgørende Kendemærke og ingenlunde 
særkendelig for denne efter Krøyers 
Mening udelukkende i det salte eller 
brakke Vand levende Aaleform 17). 
Det rimeligste er, saa Yidt min Er-

15) F. H. T, Letl.: Iagttagelser over Aalene 
("Fiskeritidende" 1882, p. 393). 

10) "Vissegul" kalder jeg Farven paaGrnnd 
af dens Lighed med Farven hos de 
netop fl a Vaar til Midsommer blom
strende Arter af Visse (Genista), Jvfr. 
"J<'iskeritidende" 1885, p. 445. 

17) "Danmarks Fiske" III. B., p. 642 flg. 
Især mærkes ogsaa p. 652-653, hvor 
,ler omtales, at Visseaalen trækker bort 
fra Brakvandet og i Juni har travlt 
Na.t og Dag, 



faring strækker, at den gule Fane 
er fælles for alle Aaleformers Vækst
periode, sall snart l\fontee-Stadiet er 
overstaaet. 

Saa vip t jeg kan se,er Hannerne 
hidtil altid omtalt i Parrin~dragt, 
derimod aldrig i Vækstdragt. W. 
Lilljehorg skrivpr saaledes om dem 18), 
at de er "paa Siderne mere bronse-

. glinsende samt paa Bugsiden altid 
uden den gullige Farve". Men hans 
Hanaal var . da ogsaa tagne ved 
Øresund i Oktober og December. 

Naar man hidtil har undgaaet at 
finde Hanaalene i de færske Vande, 
ligger det. vistnok for en' Del deri, 
at man har tænkt for meget paa den 
alIer,ede af Syrski OIjgivnehvide Farve 
paa Bugen. Men ikke alene Farven 
kan' svigte ,som Kendetegn for Han
aalen, dersom man vil holOe sig til 
de hidtil opgivne Kendemærker og 
de for flere af disse nævnte 1v1ual. 
I Alminde'lighed kan man kende Han
aalen paa dens spidse Hoved med 
de store, frem paa Snuden liggende 
øjne og den møl'ktfa:t:vede Rygside. 
Men Hovedets Form og øjnenes Stør
relse skift.er ikke lidet. Ved en Krop
længde af fra 325-390' mm. fandt 
jeg øjnenes Længde hos Hanaal fra 
Silkeborgegnen at være fra 4,-51/ 2 

mm. og i tilsvarende For,hold skiftede 
de øvrige Maal, der i Almindelighed 
opgives 19). 

Saa 'snart Aaleungen er kommen 
til Ro efter Opgangen som Mont~e, 
viser den gule Farve sig over hele 

,Bugsiden. . Det Afsnit af dens Liv 
er da indtraadt,. i hvilket den æder 

18) J. c. p, 383. 
19) Mine Iagttagelser over de ydre Kende

tegns skiftende Karakter stemmer i 
det hele godt med Dr. 'L. Jacobys (1. 
c. p; 4O--il). 
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sig stor og fed og opsamler Æl1lner 
til Udvikling og ::\<fodning af Køns~ 
organerne. 

Da .Jacoby 'havde oplyst. at han 
fandt Hanaal udvandrende fra La
gunerne ved Comacchio 20), bortfor
klarede man mærkpligt nok denne 
Iagttagelse dermed, at Vandet i La
gunerne ikke er helt færsk og derfor 
ikke meget forskælligt fra Vandet j 

Flodmundinger og Fjorde. Ligeledes 
blev Dr. O. Hermes' Pund af Han- . 
aal ved Cumlosen (Elben) mistydet; 
man saa i denne Kendsgærningkun 
en ten Undtågeise. Hamtal var ban
lyst fra dpt t'gentHge færske Vand 21). 
Det er nu paa Tide at' se '. noget. 
naturligere paa Aalenes Færd i det 
færske ,Vand, end man hidtil har 
gjort: Det er nødvendigt at genop
tage Undersøgelserne over Aalene 
lige fra den Stund, de viser sig ved 
Kys,ten og trænger op i de færske 
Vande og indtil de paa ny forlader. 
disse. Thi der .er flere Spørgsmaal, 
som endnu~ venter paa Svar. Saa
ledes er det hidtil uklart, hvilken Tid 
MontBen bruger, inden den slaar Big 
til Ro. 

,Det trænger ligeledes til Oplysning, 
hvorledes og' hvoraf Hanner og Hun
ner lever i det færske Vand. Det 
synes nemlig, som om Hanaalen, efter 
at være naaet ud over Montee-Sta
diet, fører et andet Liv end Hun
aalen, der skal frembringe disse ovel'-

20) l. c. p. 49. 
21) Efter at denne Afhandling var ned

skrevet, ser jeg af en Notis i "Mitthei
lungen der Section fur Kiisten- und 
Hochsepfischerei" fol' Juli, Avg., Sep
tbr. 1893. at Dr. Hermes frafalder sin 
tidligere Opfattelse, at Hanaalene' kun 
'skulde leve i Flodmundinger og i Ha
vet; men. nærmere Oplysninger herom 
mangler. 



ordentlig righoldige Æggestokke med 
deres talrige Æg, som endda kræver 
en rummelig Bughule. Saa vidt' jeg 
hidtil har kunnet følge Hannerne, 
færdes de i det færske Vand paa 
andre Omraader end H unnerne. Han
nerne holder sig nemlig nærmere ved 
Land og mere imellem Planternes 
Stængler og under Sten, hvor de 
æder alle Slags Smaadyr, og især i 
anure Fiskes Legetid svælger i disses 
Æg og spæde Yngel. .Denne deres 
rodende og ransagende Færd faar 
sit Udtryk j det. spidsere Hoyed med 
de for det meste fremskudte og større 
øjne. Hermed skal det dog ikke 
nægtes, at ogsaa unge Hunner op
holde sig nær Land. Men Hannerne 
findes til Stadighed paa Kystens 
og M~llemgrundens eller Sølidens 
Bælte 22). . 
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l Silkeborgegnen udnytter man om 
Vaaren, mens de andre F~erskvands
fiskes Legetid staar paa (April
Juni), dette Forhold. Smaafolk ud~ , 
lægger da Knipper af Lyng eller 
Grene, ombundne med Vidier eller 
Halmsimel' og fæstet til Bunden med 
en spids Pæl, imellem den opvoks
ende Grøde, hvor legende Fiske holder 
til og hvor Ungaalen indfinder sig 
for N atten om at fraause i Æg og 
':' ngel. Saa snart }1orgenen gryr, 
fJ~ler Aalene sig i ~yngknipperne. 
FIskeren kommer saa til, svinger 
med et hurtigt Tag Knippet ind i 
Baaden og ryster det, saa at Aalene 
falder ud. Imellem disse Aul synes 
Hannerne at være i Overtal; men 
da jeg kun har Iagttagelser og Op
tællinger fra nogle faa Dage og efter 
de andre Fiskes egentlige Legetid, 

22) A. Feddersen: Bidrag tilde danske 
Indsøers Geografi (Geogr. 'l'idsskrift 
1893). 

kan Forholdet maaske vise sig noget 
andprledes, end jeg· fandt det. 

Andre Iagttn.gelser angaaende Aa~ 
lene skal jPg, indtil nærmere Prøyelse 
bliver mulig, ladt:> uomtalt og lige
ledes de Slutninger, der kunde drages 
af dem. Jeg ha aber nemlig' med 
Tiden at kunne fuldstændiggøre dem 
og derved bidrage yderligere til Kund
skaben om Aalelivet. 

Udbyttet af mine Iagttagelser om 
Hanaalenes Færd i de færske Vandq 
kan for Tiden sammenfattes i føl
gende Sætninger: 

L Den tidligere Opfattelse, i Følge 
hvilken Mouteen (d. v. s. den hf'lt op 
i det færske V und indtrængende 
AaleYllgel) kun skulde omfatte Hun
aal; kun ikke opretholdes; MonieElfi 
er saa vel Han- som Hundyr. 

2. Hanaulen vokser sig ligesom 
Hunaalen stor, ikke alene i Vand
løbenes nedre Dl,le og i Fjordenes 
og Kystens Vande, lUen lige saa 
meget i Indlandets Søer og andre 
Vande. . 

3: Hanaalens Træk til Havet kan 
allerede ske, forinden Vækstdragten 
(den gule Farve) endnu er aflagt. 

4. Haml.alens Træk til Havet falder 
talrigst tidligere paa Aaret, end Hun
aalens ::\-Iassetræk. 

5. ]'redni~gen af V and reaal (Blank
aai) i de færske Vande, der er over 
240 mm. (ca. 91/ 2 Tomm{\) lange, er 
af tvivlsom Værdi. 

Avgust 1893. 

Mindre Meddelelser. 

IsJandsflskeri. Ogsaa Tyskerne 
synes at søge Nord paa llled deres 



338 

Fiskeri. AUg. Fisch Zeit. skriver 
saaledes: Da Fiskeriet i X ordsøen i 
de sidste Aaringer paa mange Sh'der 
ikke ret svarede til Fornmtnillgerno, 
har man begyndt at søge op under 
Island og har der gjort en rig Høst 
af goJe Fisk. Fiskeriet drives der 
oppe af Dampere saatel fra Hamburg 
som fra Geestell1unde og flere Pladser, 
og Fangsten gælder særlig Torsk og 
Helleflynder. Nylig er der n~ndt 10 
D..unpere hjem til Geestemiinde, hvoraf 
nogle have fanget 40-50000 Pd. Fisk. 
Kvaliteten lader dog en Del tilbage 
at ønske. 

Fisketransportvogn. Den tyske 
J ærnbanedirektion lader efter AUg. 
Fisch Zeit. i denne Tid en Waggon 
bygge til Fisketransport efter et nyt 
Patent. Den skal udmærke sig ved 
Simpelhed, Billighed og Hensigtsmæs
sighed og skal være stillet til Raa~ 
dighed for Hr. J. Sandrnann i Berlin. 
Mange store Fiskeribesiddere have 
meldt sig som ønske Vognen benyttet 
ved Transport af levende Fisk til 
Berlin. - Bare nu Vognen maa holde 
de gode Løfter. 

Fisker:iberetninger. 

Fejø,den 27. Avgust 1893. 1 
indeværende l\faaned har V odfiske
riet ,været generet af Stille, men 
naar Vejret har været gunstigt, er 
der fisket ret godt fra 5-7 Snese 
Aal pr. Nat. Nu er for en Del 
de fremmede Fiskere taget hjem for 
at klargøre deres Aaleruser og slaa 
deres Pæle til det kommende Mørke 
begynder, da de saa vente, at den 
blanke Aal begynder at vandre. 

Aalefiskeriet paa Krog har lige-

• 

ledes været godt, mt>n den sædvan
lige Klage er her som andre Steder, 
a t d e ikke kan fan A gn. ~ "~'''''; 

De Vodfiskere, som endnu fiske, 
have Besvær med at komme af med 
dt>l'l's Aal, da Opkøberne ere gaaede 
til dpres forskellige Steder for at 
være paa Pladsen til de blanke Aal 
begynde. 

For faa AnI' siden havde vi en 
Mængde Torsk og Skrupper, som nu 
helt eller delvis ere forsvundne; hvad 
den rette Grund er hertil, kender 
man ikke, nogle have den :Mening, 
at Voddene ere Skyld heri, og andre 
mene, at strænge Vintre jage Torsken 
og Skruppen Nord paa. 

Hel" findes e-\ldvidere Sletter og 
Rødspætter, efter hvilke Fiskeri ikke 
ddves af nogen Betydning, da Sletten 
er lille og ikke af stor Værdi og Rød
spætterne temmelig faatallige; K va
liteten er imidlertid god. Fiskeriet 
drives med Krog, og til Mading bruges 
Orm, som opgraves i Strandbredden, 
nanr Vandet er ude; naar Krogene 
saa ere forsynede med Orm sejles. 
ud i Strømmen mellem Lolland og 
Fejø, og der sættes da paa 8-10 
Favne Vand uden Hensyn til, om 
det er midt om Dagen eller Aften; 
Fisken bider ligegodt, og naar Kro
gene har staaet 1 a :& Timer, hales 
de atter, og saa kan man paa hver 
100 Kroge have 3-4 Snese Sletter 

,og 1/2 Snes Rødspætter. Fisken sælges 
her paa Landet, Sletten til 20-25 Øre 
pr. Snes, Rødspætten til 25 Øre pr. Pd. 

Jeg tror, der findes Rødspætter 
mange Steder især N ord for Fejø, 
naar Forsøg derpaa blev gjort med 
Garn, og som maaske endda kunde 
blive ret lønnende Fiskeri. R. F. 
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Bekendtgørelser. 

for 

fis~ -Comissionsfomtnin~, GatBohu samt GarbolinBUID, Dansk Kommissionshus 

Fisk og Hummer. 
-Ludwig Griin, 

78, Iner Wall, B_bu,"" 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Kone- -
• pondan6e, Prima Referencer. 

J V H E k rnf d sidstnævnte bedste Conser
• .1.1. ass, C e ør e, veringsmiddel for Fartøjer 

modtager Sendinger af Sild, og altTræværkmod Vejrligets 
Rødspætter etc. til Forhand- Indflydelse anbefales. Priser og 
Hng. Prompte Afregning. Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Dansk Correspondance. Ad. Goeeker, 
Prima Referencer. Kjøbenhavn K. Herluf TrolLesg. 6 . 

Ca. IO Stkr. Sildenæringer 
ar' ved Drift i Sundet Natten mellem d. -2~. og 23. Avg. bortdrevet. De ar 

. G N -' 
mærket-K-'iftf- Saafremt nogen maatte finde disse Garn, bedes datte oplyst 
til Dansk Fiskeriforenings Kontor. 

søger Leverandører .for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Com mission. 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. - Provision 5 o I O' 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

lit Altona ·Fiskeauction. i 
il ~~ Jobann Cohrs (beediget Auctionator). ;: = - (\) , ~ 
<1! f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. fl' 

! i Danmarks største Fiskeforretning 
_OP :. = modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
:; li! gaaende for 'hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~o f: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6°j('J' Kasser 
~ :;; til Forsendelse leveres gratis. 
~ ~ Telegram- og Brev-Adresse: Carl BanIl", København. 

Prima amerikansk Bam
uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
'fandtæt præpareret Dug, 

Hør· og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nyl(jøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129, 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

. , 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bon'luld· og 'Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfa,brik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K, Udelukkende 

'I Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N"Eet" L:i.D.,;;'er og Ta"V"ser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888. 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnebave, Helsin~ør, . Stengade 15, 

(eneat. N-uabrik 1 Danxnarll: ..,.,.. dri'V'e* ved Daulp~) 

leverer efter Bestilling ellel' fra Lager fra vort med de nyesh~ 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 % under sædvanlige Priser. Bbmnldsgan" 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, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Piecer, Værker "I; Tldf'
skrU'ter, CirknJalrer, nacrkamtiJe Tryl(suger og LeJllglle.ls
lumlre i omhyrz;f!;f'lig Udførf'lsf' til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Pos8elt. - Trykt hOB Frantz Christtrev. København. 



Nr. 36. 7. September. 1893. 

MedJ.e:rn..sb1ad;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 st~nde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: StrØbemærkninger PIO" Fiøkeriom
rBadet. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. 
- llekendtgørel.e •. 

"Dansk Flskeriforening"s Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er 'som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desuden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa .Grund af Flytning vil Modelsam· 
lingen være lukket indtil videre. 

Eftertryk: af M~dlemsbladets' Artikler er 
tilladt, naar "KlldR .angives. 

Til de lokale Forellinger. 
I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 

, andet Stk.: "Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse skal stedse være under
rettet om, hvem der er Formand i 
vedkommende Forenings Bestyrelse 
og hvert Halvaar have Meddelelse 
om dens Medlemstal, It og for at Se
kretariatet kan vide, hvem der som 
Formæ~d ere valgbare ved de fore- . 
staaende Valg til Bestyrelsesraader 
for Præstø, Sorø, Maribo, Viborg, 
Vejle og Ringkøbing Amter, anmodes 
de respektive Bestyrelser for de lokale 
Fiskerforeninger, som have sluttet sig 
til "Dansk Fiskeriforening", om inden 
1. Oktober at indsende til Kontoret 
de nødvendige Oplysninger i saa Hen
seende. 

Strøbemærkninger paa 
Fiskeriomr~det. 

(Af Aug. S. Ludt.) 

Ved at gennemgaa Kaptain Drech
sel's Fiskeriberetning for Finansaa
ret 1891-92, støder jeg paa et 
særligt Afsnit for "Undersøgelser 
vedrørende Fiskekonservesfabrikati
onen u i Norge, hvor til Sta.ten har 
ydet Fiskehandler C. Mikkelsen af 
Frederikshavn den fornødne Under
støttelse. 

Her af drager jeg den. Slutning, 
at Sagen ikke er saa haabløs, som 
der var Grund fol' mig til at tro, 
hvorfor jeg tillader mig høfligst at 
udbede mig Plads i Deres ærede 
Blad for følgende Bemærkninger. 

Efter at Hr. :Mikkelsen har kastet 
et lynsnart Blik paa Konservesfa
brikerne i Norge, hvoraf flere have 
et mere grundfæstet Ry:, end det 
Firma, han 'helliger en lang Beskri
velse, oplyser han, at den første 
Konservesfabrik oprettedes for ca. 
20 Al1r siden paa Moss og at der 
nu eksisterer en Snes Stykker for
delte paa forskellige Steder. 



Jeg skal tillade mig her straks 
at oplyse, at den første Konserves
fabrik blev anlagt af A.ug. Thornø 
paa Moss i Norge i Aaret 1841, 
altsaa for 52 Aar siden og altsaa 
ikke som af Hr. Mikkelsen berettet 
for ca. 20 Aar siden Thdrnø 
eksellerede dog ikke i hermetisk 
henkogte Fiskeartikler. Det var 
først for en ca. 15 Aar siden, at 
Fiskekonserves begyndte at løbe 
Sækkedans. 
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Uden at have til Hensigt at svække 
den Tillid, hvormed Hr. Mikkelsen 
har affattet sin Beretning om Hr. 
Thiis's Konservefabrik i Stavanger, 
skal jeg dog ikke undlade at oplyse, 
at naar deime Forretning henføres 
under Rubrik Konservesfabriker,' 
saa hører den hen under, hvad der 
er stal'tet langt nede i Rækken af, 
hva,d der af deu Slags eksisterer i 
Norge. 

Længere hen i Beretningen med
deler Hr. Mikkelsen, at "efter· Røg
ningen bliver Hoved og Hale klippede 
af Brislingen, som tillige renses i 
Bugen medet Stykke sammenbøjet 
Staaltraad, hvorefter den nedlægges 
i smaa Blikdaaser og overgydes med 
Olje o. s. v." "Men",siger han der 
efter, "man maa ved Tilvirkningen 
af røgede Sardiner i Olje passe om
hyggeligt paa, at Brislingen, som an
vendes til denne Fabrikation, har 
staaet tilstrækkelig længe - i Reglen 
2-3 Dage - i "Laas" d. v. s. inde
stængt med N æt forinden den tages 
op af Vandet. Brislingens Næring 
er nemlig om Sommer~n et Vand
insekt, som Nordmændene kalde "Rød
kam'l. Dette Insekt betragtes som 
en ren Gift for Sardin- og Ansjos
fabrikationen. Thi bliver Brislingen 
taget op af Vandet med II Rødkammen II 

i ufordøjet Tilstand i sig, da brister 
den i Bugen ved Behandlingen, faær 
i færdig Tilstand en bitter Smag og 
kan slet ikke holde sig, hverken som 
røget Sardin i Olje eller Ansjos." 

Ifølge ovenstaa:ende Citat af Hr. 
Mikkelsen· hedder det; Brislingens 
Næring et nemlig om Sommeren et 
Vandinsekt som Nordmændene kalde 
Rødkam. 

Som bekendt er Sæsonen for den 
norske Brisling· ikke Sommeren, men 
Høsten. Rødkam er en Benævnelse 
som man sjelden hører. Derimod 
er "Aat" eller som det hyppig i 
Skriftsproget benævnes "Aute", det 
N avn som anvendes overalt i hele' 
Norge paa dette Insekt.*), . 

Sild er som bekendt en Sommer
vare, som i sin første Tilsynekomst 
betales me~ meget højt:; Priser. Silden 
tanges som endvidere bekendt i "NotIl 
paa Dansk Jl Vod !i og paa Garn. 
Notefungsten af den saakaldte "Flom
mesilclu . ogsaa kftldet Sommersild 
eller Fedsild, foregaar i Reglen al
ene om Sommeren.. I Høstmaane
derne ja hyppig lige til i November 
og December Maaned fanges den' 
dels i Not og dels i Garn. 

Fangsten af den saakaldte "Vaar
sild" ogsaa kaldet ,; Graabenssild ii 

eller "Vintersild" foregaar i Maane
derne Januar, Februar og Marts. 

Redska;berne, som anvendes til pt 
godt og fuldstændig udrnstet Note
brug: lægger Beslag paa stor Kapi
tal . og ejes derfor i Reglen af et 
Interessentsku b. V ~rdi en paa. -et 
saadant Notebrug kan variere mellem 
20-80000 Kr" 

Fangsten fOl'egaar paa "Vige", 
"Bugter" eller i dybe Fjorde og 

*) Hvorved forstaas en Mængde forskel
, lige SIIIIl;akrebs. 



naar der er sket Fangst udtrykkes 
dette med: at der er "sat Laas" 
eller "stængt Laasl!. 
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Maaden, hvorpaa det sker, er 
næsten den samme som den man i 
Danmark ,;:tnvender ved at udsætte 
og ,landtrække Vod. Kun er der 
den Forskel, at det træffer i Norge, 
at Voddet spændes over en hel Bugt, 
altsaa fra Land til Land, hvilket ,da 
kaldes et Laas og at 5 a 6 saadanne 
Laus k~n sættes det ene udenpaa 
det andet endnu førend det første ' 

,Laas er tømt, hvorimod som bekendt 
'Landdragningsvod i Danmark kun 
arbejder med hvert Slag, der gøres. 

I Norge har det truffet, at del' 
af et. eneste Sildelaas har været op
taget over 10000 Tønder Sile i. 

Tidligere, da Vaarsildetlskerierne 
stode i Flor, navnlig i A~rene 1830 
-1850, sattes der hyppig Laas pall. 
flerr Tusinde Tønder, og den sam
lede Aarsfangst kunde i den Tid gaa 
op til 1000000 Tønder Vaarsild. Me; 
disse rige Sildeaar ophørte pludselig' 
i Slutningen af Halvtredserne\ og siden 
1860 har den aarlige Fangst varieret 
mellem 20-10 Tusinde Tøndel,' Vaar-
sild. • 

Sommersildefiskeriet eller vel ret
tere Fedsildfiskeriet, hvad man paa 
dansk forstaar med Flommesildefiske
riet, leverer fremdeles mellem 200000 
til 500000 Tdr. Sild om Aaret. 

Det er Sommersilden - Flomme
silden som er meget rigelig om
givet af "A.at", hvormed den til Over
maal mætter sig, hvilket udspiler 
Bugen, . som derved gøres saa skør, 
at den revner ved mindste Tryk. 

Det er let at forstaa, at hvis Silden 
skulde nedlægges i denne Forfatning 
i Tønder, hvorved den kommer under 
et haardtTryk eller Pres, saa vilde 

Bugen revne og Indmaden glide ud, 
saa at Sild'en vilde tabe sit Udseende 
og reduceres betydeligt i Værdi som 
Handelsvare. 
, Af denne Grund lader man den 
staa i Laas nogle Dage, idet man 
indsnævrer den i Noten saa meget 
som muligt, hvorved den hindres i at 
tage ny Næring til sig, medens den 
skyder fra sig, hvad der sukcessivt 
fortæres af, hvau den har i Bugen, 
eller "skyder Aaten tl

• 

l\(fen da nu Noterne tage Skade af 
at staa flere Dage i Slag i Søen som 
Sildestængsel og er et kostbart Fange
redskab, saa er det let begribeligt, 
at man indskrænker sig saa vidt 
muligt til den ~orteste Tid at holde 
Silden i "Laas". Er Efterspørgslen 
stor, influerer dette ogsaa paa Sildens 
"Staaen i Laas", idet den i saa Fald 
optages saa hurtigt som muligt, naar 
Aatmængden har aftaget noget; for 
saa at bøde paa Ondet, tilsættes en 
større Mængde Salt end ellers vilde 
vwre nødvendigt, hvoraf saa igen 
følger, at Silden taber i Kvalitet osv. 

Jo federe Silden er, jo skørere er 
Bugen, og desto større er Aatens 
Evne til at gøre Skade, og Sommer
silden er jo den fedeste. Men Aaten 
følger selvfølgelig Silden hele Høsten 
ud over, men aftager altid en hel 
Del, hvad ogsaa ses paa at Silden 
bliver magrere. 

Akkurat ligesaadan forholder det 
sig med Brislingen, kun det at be
mærke, som oven for berørt, at Sæ
sonen for Brislingen ikke er Som
meren, men Høsten, og træffer det, 
at Brisling, som endog er fanget i 
November, har været meget stærkt 
belagt med Aat. 

Da nu Hr. Mikkelsen selv oplyser, 
at Bugenpaa Brislil!:gen renses efter 



at den er røget og fø1'end den kommer 
i Olje,. saa er det selvfølgelig unød
vendigt at saadan Brisling bliver 
staaende i "Laas" i 2 a 3 Dage for 
at "skyde A.aten" 1 thi jo federe Bris-. 
Hngen kan tilvirkes til Sardiuer, jo 
lækrere Resultat, og ethvert Barn,. 
som kender til Laasesild og T--,aase
brisling, ved, at den magres meget 
hurtigt ved at staa i "I.Iaas". 

pet er ligeledes en Selvfølge, at 
naar Maden i Sildens Bug raadner, 
saa arbejder denne Raaddenskab sig 
hurtigt ind i Kødet og bedærver og
saa dette. 

Men. der er imidlertid det at lægge 
Mærke til med Hensyn til Brislingen, 
at.den straks efter at være dragen 
op afVandet tilføres et Konser
veringsstof, nemlig Salt, som har Ind
flydeise ogsaa paa den Smule Føde
forraad, som Brislingen· har i sig, og 
forhindrer dettes Evne i at udvikle 
sig. 

·pertil kommer, at den Brisling, 
som skal tilvirkes til Ansjos, renses 
for Skæl, for en Del ogsaa {Ol' sit 
Blod, hvorefter der gives den en 
Kryddertilsætning, som ogsaa be
sidder konserverende Egenskaber. 

Der har i 'l)dernes Løb været til
virket· rPusinder af Tønder Ansjos af 
Brisling, som har haft "Aat" i sig 
og holdt sig fra det ene Aa)' til det 
andet, ja jeg har endog haft 2 Aars 
gamle Ansjos, som jeg selv har til
virket, belagt med "Aat", uden mærk
bar Indflydelse paa Ansjosens Hold
barhel!. 

Havde nu Hr. Mikkelsen haft bedre 
Kendskab til, hvad han har skrevet 
om, &aa. vilde han have vidst, at det 
er "Gæringen", som gør Ansjosen 
uholdbar. 

_ Som bekendt indeholder Krydderi-
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tilsætningen, som anvendes ved Til
virkning af Ansjos, en forholdsvis be
tydelig Vægt Sukker. Straks Sukkeret 
opløser sig, indtræder Gæringspro
cessen, og det er gennem denne, at 
Ansjosen faar sin Smag. U nder en 
meget lav Temperatur ~rbejder Gæ
ringen meget langsomt. Anvendes 
forøvrigt al fornøden Omhu under 
Ansjosens Tilvirkning, saa vil altid 
den Ansjos, som gærer langsomt, naar 
den er moden, give den delikateste 
Vare. 

Faar derimod Ansjosen under Til
virkningen ikke den fornødne om
hyggelige Behandling og tilsættes f. 
Eh. for lidt Salt og for meget Sukker 
og den henlægges under.enTeJIlpe
ratur af 12-15 Grader R. eller der
over, saa skal den meget hurtigt gaa 
i Forraadnelse, hvad enten der er 
"Aat" i den eller ej, og den skal, 
naar den gaar i Forraadnelse, snart 
blive bitter' nok. 
~ Hvad jeg oven for har oplyst støtter 
sig dog ikke til Meddelelser fra andre. 

Allerede i 1842 begyndte jeg at 
tage Del baade i det haandgribelige 
og det kommercielle.,Arbejde, som 
vedrørte Fiskerigerningen, og har jeg 
end ikke uafbrudt syslet med denne 
Gerning siden 1842, har jeg dog i 
omkring 40 Aar ofret denne Branche 
min Arbejdskraft og min Intaresse. 

Endnu mens Tilvirkning af. Fiske
konserves var i sin spædeste Barn
dom,pesøgte jeg Stavanger for at 
sætte mig ind i Branchen. Men det 
stod mig allerede den Gang. klart, 
at ingen af de sydligere Byer i Norge 
besad nogen egentlig konkurrerende 
Virkeevne at byde paa u.dover hvad 
der kunde henføres under Sild og , 
Brisling som tjenlig til Delikatesse
varer under: hermetisk .IIenkogning. 
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Derimod var Kød og Vildt i rigelig 
Mængde til Stede, namlig omkring 
Mandal, hvor ogsaa en af de første 
Konservosfabriker var bleven anlagt 
og drevet under det vel renomerede 
og meget agtede Firma Brodersen. 

Priserne paa de. norske Fiskekon
serves holder sig ogsaa temmelig 
høje, navnlig for Fiskeboller og Fiske
frikadeller, som utvivlsomt skulde 
kunne tilvirkes med et smukt Resul
tat her i Danmark til betydelig bif
ligere Priser, end hvad der betales 
for disse Artikler til Fabrikerne i 
Norge. Derimod vil Sild og Brisling 
utvivlsomt komme til at beholde sin 
Rang,saalænge Fiskerierne slaa tiL 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Hr. og Fru Drewsens Legat for 
Skagens Fiskere, der have vovet Livet 
ved Forsøg paa at redde Skibbrudne, 
er den 30. Avg., paa Hr. Drewsens 
94. Fødselsda.g, uddelt til efternævnte 
Fiskere: Søren Chr. Christensen Løn
strup, Rasm1tsHansen Houmann, 
Christen Løm;trup 'Justesen, Peter 
Jensenius Petersen, Søren' Svendsen 
Brun, Anders Andersen" Chri*tian 
Peter Jeps en, Lars "indreasen, Ole 
O. Geisnæs senior, Niels P. Møller, 
Anders S. Leer, Jakob Jensen Tanne
sen, Hans Chr. G"hristensen senior, 
Niels Jacobsen Hedeled, Simon N. 
Karstensen . 

Fiskeriberetninger. 

Struer, den 2. S.eptbr. Sommer
fiskeriet med Vod efter Aal har været 

drevet af ikke faa Fiskere her paa 
Pladsen, og Udbyttet har været for
holdsvis godt, sammenlignet med de 
foregaaende Aar. Ligeledes har Rød
spættefiskeriet med Nedgarn iSommer 
været ualmindelig godt, men Fiskens 
Kvalitet som Handelsvare har kun 

. været maadelig. Nedgarn ere nemlig 
meget uheldige Redskaber for Som
merfangsten, fordi Maskestørrelsen er 
altfor ringe, saa at Fisken bliver 
klemt igennem de sml).a Masker, hvor
ved Kødet langs Finnerne bliver blod
sprængt. Dette forringer Fiskens 
Levedygtighed, og den kan saa godt 
som ikke betragte& som Handelsvare. 
Et godt lovligt Bøttevod vilde. være 
langt at foretrække,ogsaa fordi Ned
garnene, naar Stor.m indtræffer, ,d~
bel' de idemsidde.nde, Fisk, der for- . 
gævlls " arbejder for at .slippelos()g 
ender med at· blive opædt af Snegl 
og andet Kryb fra Bunden. Nedgarn 
brude derfor egentlig forbydes i .de 
SQmmermaaneder,daVarmen er sær
lig stærk, og afløses afløvligt,Bøtte
vod, der ikke i fjærneste,l\{aadeska,der 
Fangsten. .H. 

HeUigpeder'paa BornbeJm. I Juni 
Maaned var Sildefangsten mindre god; 
der fiskedes 1010 Ol Sild 11 25-
35 Øre pr. Ol. Lakse:fiskeriet, der 
for Forsommeren maa anses for at 
være afsluttet med,Fangsten icJuni, 
har i Aarværet daarligt bel' under 
Bornholm, efter at Isen er gaaet 
bort; i Juni Maaned fi$kedes her 
35 Stkr. Laks til 611 Pd. af Pris 
66 It 79 Øre pr. ,Pd. Tor!)ken, der 
efter Aarstidenvar . tækk~ig god i 
.Juni, .gav et Udbytteaf,900Pd •. It 
5 Øre pr. Pd. 

I Juli Maaned er het fisket 7 350 
Ol Sild til 15 å25 Øre pr. Ol; 
Fangsten har været god, men ,Pri-
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serne mindre gode paa Grund af 
den rigelige Fangst. Torskefiskeriet 
er begyndt saa smaat og Fangsten 
er af god Kvalitet. Z. 

Frederikshavn, den 4. Septbr. 1893. 
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I den første af de to sidst forløbne 
Uger havde vi meget usta.dig og storm
fuldt Vej!'; Hovedparten af Fiske- • 
kutt(;lrne holdt sig inde hele Ugen 
igennem efter en Del forgæves For
søg, og først i Slutningen af den paa
følgende Uge bedredes Forholdene 
saa meget, at Fiskerflaaden atter 
kunde staa til Havs. Tilførslen har 
sadedes i et langt Tidsrum været 
yderst ringe, af hvilken Aarsag ogsaa 
Priserne ha ve været usæd vanlig højt 
oppe; i de to sidste Dage er der 
imidlertid takket være det for 
. Tiden 'værende udmærkede' Fiske
vejr - indkommen ikke faa Laster 
Fisk, saa man kan allerede nu spore 
Prisfald. SOlD. oftest koncentrerer 
Fiskeriet sig,ipaa et .enkelt Sted, men 
dette har ikke,været 'filfældet i denne 
Uge, . Kutterne have været spredte 
omkring 'paa usædvanlig mange for~ 

skellige Fangstpladser, hvilket turde 
have sin Aarsag), at Fiskeriet ikke 
noget Sted har vist sig at være særlig 
l'igeligt. Paa Vestkysten h.ar der været 
drevet en Del Fiskeri ud for Tver
sted, de heldigste havde ca. 100 Sno 
Rødspætter, mindre Fisk vejende fra 
11-14 Pd. Snesen, dog betalte med 
saa høje Priser som fra 2-3 Kr. 
pr. Snes. I Dag er der indkommen 
enkelte Laster fra. Farvandet ud for 
Hirtshals, fangede paa temmelig dybt 
Vand, Fisk af god stor Kvalitet vej
ende fra 20-24 P d'. Snesen og her 
betalte med fra 5-61/ 2 Kr. pr. Snes. 
l Kattegat har en Del fisket paa 
Herthas Flak, nogle øst for Skagen, 
nogle ved Læsø og endelig nogle og 

det de fleste i Farvandet Nord for 
Trindelens Fy;rskih, de heldigste af 
dem havde et Udbytte af op til 200 
Snese Rødspætter pr. Kutter.; Rød
spætter herfra have vejet.fra 14-16 
Pd. Snesen og ere' betalte med fra 
3-31/ 2 Kr .. pr. Snes; fra .Jet sidst
nævnte Sted er der indbragt ret be
tydelige Kvantiteter "Krøyfisk", der 
fandt let Afsætning til følgende høje 
Priser: Slethvar og Ising 12-16 Øre 
pr. Pd., Pighvar, for :store 50-60 
Øre pr. Pd., for mindre 20-30 Øre 
pr. Pd. En Del Kuttere have forsøgt 
Fiskeri under den svenske Kyst, før
end de begave sig til ovennævnte 
Fiskepladser, men kun faa opnaaede 
noget nævneværdigt Resultat; Fisken 
var af god Kvalitet og opnaaede lig
nende Priser s~m Hirtshalsfisken . 
Hummerhandelen gaar meget trevent 
i disse Dage, og af den Grund er 
der kun ringe Tilførsel til dalende 
Priser, der betale~ nu ca. 1 Kr. 10 
Øre pr. Pd. . Kl. 

Sjællands Odde, d. 1. Septbr. Da 
Efteraarssildefiskeriet er det mest 
betydningsfulde Fiskeri, der drives, 
ved Oddens Kyster, imødeser Fiskerne 
det Tidspunkt, da Sildefiskeriet tager 
sin Begyndelse, med stor Forventning. 
Som Regel indfinder store Sildestimer 
sig her ved Kysten allerede i :Midten 
af Avgust l\Iaaned, og for ca. en halv I 

Snes Dage siden begyndte Fiskerne 
paa at udsætte deres Sildegarn, men 
det synes næsten, som der i ARI' er 
mindre med Sild her ved Kysten, end 
der ellers plejer at være paa <;lenne 
Tid, og Udbyttet har derfor hidtil 
kun v;:eret ringe. Det bedste Resul
tat paaen Nat har saaledes kun været 
op imod en halv Snes Ol pr. Baad. 

Det meste af den Sild, der bliver 
fanget ved Kysten om Efteraaret, 
sælges til Landkørere, der forhandler 
den rundt om Odsherred til N ed-o 
saltning. Prisen har hidtil været 
ca. 150 å 175 Øre pr. Ol. J. 
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Bekendtgør~lser. 

Annoncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages ved Henvendelse til' 

Frantz Christtreu, 
Tordanskjoldsgade 27. 

J<'or staaende Åvertissementer 
indrømmes' betydelig Rabat. 

, , 

fis~ -Comissionsforreininn. Yiskekroge:Fabriken 
J II H E k rnf d ~I - 88maeiallle'l Aalborg 18811-. 

• 11. ass, C 6 ør 6, I '.'1Ia hat'll tll88 -

mod~~ger 'Sendl'nge~ af Sil 'd, anbefaler sit Udsalg af atle Sortor 
.,.. ~ Fiskekroge, sall vel i' Staall..-Tærn 

Rødspætter etc. til Forhand.' som :Messing, .amt PUb i 'l'in "II 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Hng.Prompte Afregning. Conrad Christensen. 
Dansk Oorreøpondance. St. Strandstræde 41. 
Prima Referenoer. ' KØbenhavn K. 

Ca. IO Stkr. SildeQæringer 
er ved Drift i Sundet Na;tte~ mellem d. 22. og 23. A vg. bortdrevet. De er 
mærket :'SNH Saafremt nogen maatte finde' disse Garn, bedes dette oplyst 
til Dansk Fiskeriforenings Kontor. 

B8iDFi~h BillllFi~hs8111~ Eek8FllllflFdl8~ 
søger Leverandører .for ' daglig Levering, af Sild 'og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cassafølger, straxefter Salget. ~ Provision' 5'0/0' 

He~rieh Hinriehse:n, 
Fiskeforretning en gros. ' 

it~!Alt\()na F.iEllteauction. ~ ~r 
t t.:'; Johann Cohrs (be-ediget Auc.tionator). g ~ 'i. 
d 'ii Q) , '.' .'. , . .••.. " "'0;"1 

<Il f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona.' n"nsk Corr8spondance. ~,~~ 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
i; modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
l;; r gaaende forM~r Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :-= f: hensættes i min Iskrelder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
{i!; til Forsendelse leveres gratis . 
. ~ ~ Telegram- og Brev-Adresse: CarIBang,København. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede" lev.eres vir .. 
keligt billige., ' 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F.N. Halmø8. 
Telefon 129 •. " 
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:Kø benha, vns Mekaniske 
Em'''!. , GI" ' F b<rik' "," .'.: " , ,./'" o'g, ". f," 'ml:' ;.. a,."." '. ' ... • t., '1 ", ': _, "', • - • ~ ,,., _ 

1- _: ~ ,'o ',} _',;:;' _: ' 

Ml:. l. 8:I'z <)' n, 
anbefaler alle'Siags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Jtjøbenhavn v. Vester~brogad&' 70~' 

Ba'ns~kt Fiske'A"ætfa'bri;k. ' ! 

Ældste Nætfabrlk Gl.' Sir and 5'0, København K., Udelu1<kelide 

I DMa"k;' leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

Næt~, L:i.:o..er og Tarv-ser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt førstlrKlasse.s Medalje ved den nordiske Udstilling 1888. 
Sildenæt,' :Aåleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fis3I:&nætfati:rike.l1' "Dttnm,a:r k", 
Grsnoehave, Helølng.r,. Stengade J5, ' 

(_fIiii'te N..t(a'b:ftk t ~k __ dri,v.- ""'"' DaDlpJøa.R) 

leverer" efter' Bestilling' eller fra Laget' fra vort med de nyesto og bedste 
Mll.sldner' {ol'synedll; nyanlagte Fabrik: SlIde~, RøtlspæUegaro, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bimdgarhsamt alle andre Slags Næf og 

, Garn fra; ' llY i6!.itil 20'6/0 under sædvanlige Priser. BomuldsiJar11, Hampe
garn og Hø,rgq,rn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handtentle' gives. Rabat: ror 88pBt"usler besvares straks. 

FrantB: Ohristtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskløldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med TlykningafUgeblade. Pieeel", Værker"\)g, Tid,:
økidfter,i Cir'kulairir,: DI'erkantlle Tryksager og EeJUch&d'S
M,-"øiomhyggeligUdførelse til billige Priser. 



Nr. 37. '14. September. t893.' 

Medl.e:x:n.Bb~ac1et udgaar hv~r Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
, ' I 

frantz Qhristtreu, Tordenskjoldsgade 27, Københl\vn K~ frisen er for Indla:ndet 10 Øre 
pr. Petitlinie af l/S .sides Brede; for staaende Aunoncer,indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Str,jb.mærkninger pal> Fisk.riom· 
taadet. - FIskeriberetninger. Bekendtgørelser. 

"Dansk fiskerlforening"s Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan'
ligt aabent fra 9-1t. Redaktører. af Med
l61'l1,sbladet træffes desuden ,i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, L S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

, Efterlryka( .Medh~mabladetsArtikler er 
tilladt, naar KIlden, angives; 

Strøbemærkninger paa, 
Fiskeriomraadet. 

Af Aug. S. Ludt. 
(Fortsættelse.) 

Efter at jeg var kommen tilbage 
til Københayn, forfulgte jeg med 
Interesse de paa min Rejse indsam-. 
lede Kundskaber til hermetisk Hen
kogning af Sild og·Fisk, samt Fiske
kager, Fiskepoller og Fiskefrikadeller. 

Jeg var dog ikke indrettet paa 
at dampkoge min Tilvirkning, hvor
for jeg konstruerede et Apparat, 
hvori jeg anbragte en gennemhullet 
Rist, hvorpaa jeg lagde mine med 
Fiskeartikler fyldte Daaser til Kog
ning. 

Efter at have fyldt Apparatet til-

strækkelig med Vand., satte jeg det 
over Ilden og. gav Indholdet Tjd til 
at koge saa længe, som jeg fandt 
det 'nødvendigt, for ,at Indholdet, 
kunde blive holdbart. 

Denne' primitive, Fremgangsmaade 
førte til Tet tilfredsstillende Resul· 

, tater ogbl.,a. har Højestel'etsassessor 
l1'lourier udtalt sig meget' rosende 
om mine Fiskefrikadeller,. hvoraf jeg 
havde tilladt' mig at 'sende ham ,et 
Par Prøve d a aser, ligesom en Hof· 
økonom sagde om ~irie røgerie Sar
diner i Olie, at ele utvivlsomt vilde 
blive en særdeles velkmumen Afveks
ling fra de .franskeSarJiner, en An· 
skueli'le som faldt sammen med mm 
egen. ' 

Med stor Iver kastede jeg mig 
derfor over denne Artikel. jeg ind
forskrev . fra Holst:n nogle røgede 
Brisling~r, afklippede H<?,ved og Hde, 
rensede Bugen for Indmad og lagde 
dem i firkantede Daaser og' Olie i 
Lighed med franske Sardiner, og 
behandlede dem forøvrigt SOm disse. 

Jeg havde allerede forlængst 
overbeVIst mig om Varens Holdbar
hed og sendte derefter en Prøve til 
Udstillingen i Aalborg i 1883, hvor 



den enstemmig modtages baade af 
Juryen og andre med stor rosende 
Anerkendelse. Det rygtedes ogsaa 
hu~·tigt i N arge, hvor man, snart 
derefter tilvirkede den norske Bris
ling pau sanlIne Maade, og gjorde 
den til en Eksportartikel for Fran
krig og Amerika. Den er nu Gen
stand for en llwget betydelig Eks
port baade til kontinentale og over
søiske Lande, hvor den stadig vinder 
større og større Udbredelse. 

Da Foreningen til Fiskeriernes 
Fremnie i Danmark og Bilande 
startede Aaret efter Udstillingen i 
Aalborg, altsaa 1884, havde den paa 
sit Program, at den vilde ophjælpe 
Oprettelsen af Fiskekonservesfabriker 

. her i Landet. Jeg henvendte mig 
derfor straks med et Andragende 
til denne Forening med AnmodnIng 
om dens Bistand til Etableringen af 
en Fiskekonservesfabrik her i Landet. 

Efter at Andragendet var blev en 
modtaget med stor Velvillie, blev det 
igen efter ca. 1/2 Aars .overvejelse 
ikke destomindre forkastet som ikke 
nationalt, fordi, hed det, Konserves
fabriken bl. a. vilde komme til at 
o~lfatte Tilvirkning af Ansjos, hvor
til Ruastoffet, - Brisling som 
man mente ikke fandtes i tilstræk
kelig Mængde her i Landet, maatte 
indforskrive s fra Norge. 

Desværre mislykkedes mine Be
stræbelser for at faa røgede Bris
linger i Olie udbredt her i Landet 
og da den røgede Brisling, som jeg 
indforskrev fra Holsten, baaue' i 
Kvalitet og 'l'ilvil'kning var af højst 
forskl'llig Beskaffenhed, vovede jeg 
ikke, lUed mine egne smaa Ressou~
cer, at give mig i Kast med at løse 
en Opgave, der kræver stor Kapital 
og en anderledes Paaskønnelse end 

den, der var bleven baade denne og 
. Forslaget til Del. 

Men saa blev jeg opfordret til at 
sende Bidrag til Udstillingen i Neksø 
paa Born holm i, 18~5. Den A ner
kt'ndelse SOUl mine udstillede Sager 
nød, og som af Juryen blev tHkenJt 
Sølvmedaillen, lagde Spiren til en 
nærmere Undersøgelse, hvorvidt den 
bornholmske Sild egnede sig for 
fahrikmæssig Drift, hvilket igen førte 
til Vished om, at der under Born
holm finues store Masser af Brisling, 
hvoraf man sendte mig en Prøve til 
Erklæring. 

Imidlertid ere jo Forholdene paa 
Bornholm helt forskellige fra de 
norske. Saaledes kan man pau Vest
kysten af Norge omkring Bergen og 
Stavanger indfange med Not Vod 
- mange Hundrede Tdr. Brisling 
ad Gangen. , En Tønde kan rumme 
8 å 10000 Stkr. Brisling efter dens 
Størrelse og sælges til 'Tider, naar 
Fangsten er rig, for·6 ned til 3 Kr. 
og der under. Derimod vil Fang
sten af Brisling under Bornholm klin 
kunne 'foretages med Garn og altsaa 
ikke paa langt nær i samlet Kvan
tum komme til at staa i Forhold 
til den norske Note eller Vodfangst. 
Men saa have de bornholmske For
hold den Fordel, at Brislingen er 
til Stede i flere Maaneder paa Ste
der, hvor den kan fanges, saafremt 
det er Fiskevejr, og er man godt 

. udrustet med Garn, kan Udhyttet 
blive ret lønnende. . 

Anderledes stiller Notefangsten 
sig i Norge. Allerede i Begyndelsen 
af Avgust ruster lllan sig til Fangst, 
idet man møder med_ Tilbehør paa 
"Sæt" d. v. s. paa Steder, hvor 
Brislingen hyppig indfinder si Il, og 
gør ~ig rede til at fange den. Paa 
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omkringliggende Fjeldrygge udstilles 
Vagthold for at passe paa, naal' 
der vi~er sig Tegn til Brislingens 
"Indsig ii 0: Tilstedekomst. 

Hyppig kan det træffe sig, at Bris-' 
lingen kan holde sig paa saa dybt 
Vand, at der ikke haves Re~skaber 
til at fange den med, og hvis den 
ikke udefra jages af Rovfisk ind paa 
"Stængestederne" - Fangstpladserne 
- kan det godt træffe, at den tager 
U dgangsbillet og forsyinder efter et 
Ophold paa. 5 a' 6 Uger. Xaar 
man nu vil mindes, at der altid skal 
passes paa fra Begyndelsen af A v
gust til Slutningen af Xovember og 
man kan være saa uheldig kun at 
fange en Bagatel, saa fremgaar det 
heraf, at der knytter sig store Om
,kostninger til dette Fiskeri, som et 
Garnfiskeri vilde være fri for, ikke 
at tale om Slittage paa Redskaber, 
det der læ~ger Beslag paa Kapital. 

Forøvrigt har Efterspørgselen efter 
Brisling taget store Dimensioner og 
da Fiskeriet de sidste Aar er faldet 
lPeget misligt ud paa N orges Vest
kyst, har dette influeret paa ,Prisen 
i den Grad, at der endog er betalt 
op til og over 20 Kr. for en Tønde 
Brisling. 

At Prisen paa Brisling aldrig mere 
vil falde tilbage til hvad man en 
Gang. har kendt, har fo,rskellige 
Grunde. 

Saaledes har FOl'bruget af Bris
ling fra Stavanger og Bergen faaet 
Indpas i Kristiania, hvor Forbruget, 
til'Fabrikation af Ansjos, hvad lDan 
ikke kendte til for nogle faa Aar 
siden, stadig bliver :;tørre og større. 
Hertil kommer Brislingens successive 
Aftagen' omkring Kristiania og Moss. 
Men hvad der vil faastørst Betyd
ning, selvom Brislingefiskeriet skulde 

blive temmelig rigt, er den tiltagende 
Efterspørgsel fra Sverrig, Danmark 
og Tyskland og at der er bleven ~t 

Marked for denne Artikel i Amerika, 
hvor Forbruget tiltager i en saa 
stor Stil, at man mener at dette 
Land om nogle faa Aar vil kunne 
sluge hele den norske Produktion. 
Sluttelig tHtager jo Nedlægning af 
Brisling i Olie i en ganske forbav
sende Grad. 
. Heraf fremgaar ,det, at det vil 
komme til at kunne lønne sig at op
:søge Bt'islingen under den bornholm
ske Kyst, idet dens Anvendelse kan 
gøres frugtbringende under forskellig 
artet THvil'kning. 

I denne Anskuelse blev jeg be
styrket, efter at jeg var kaldt til 
Bornholm for 2 Aar siden for at 
undersøge Anvendbarheden af den 
bornholmske Sild og Brisling. 

Destoværre kunde disse Undersø
gelser paa Grund af det dertil for-. 
nødne Pengebeløbs Bevilling først 
foretages i Begyndelsen afEfteraaret. 

Forinden jeg paabegyndte dette 
Arbejde, besøgte jeg nogle Røgerier 
i Holsten og ved Svinemlinde, hvO'l'
til jeg - uden Andra,gende af mig 
af Ministeriet fik mig tilsendt til 
Hjælp til mine Rejseomkostninger 
100 Kr. 

Hensigten med denne Rejse var 
nærmest at undersøge, hvorvidt der 
var noget at lære, som kunde blive 
til Gavn for de bornholmske For
hold. Foranledningen dertil var 
væsenligst det Ry, som sendtes om
kring om de ny patenterede Røgeri
ovne, som dog langt fra svarede til, 
hvad jeg havde gjort mig Foretilling 
om, ligesom de paa ingen Maade 
kunde tjene til Vejledning" for a t 
opnaa noget særligt gunstigt Resul-



tat med Hensyn til hvad der skulde 
tilvirkes til røget Sild eller Brisling 
i OUe. 

Da jeg kom til Bornholm var .den 
egentlige Sildesæson ved at slutte. 
Hvad der forekom\ af Sild og Bris
ling var ikke alene nu kvantitativt 
ringe, men en meget mager Vare. 
Det stod mig derfor str,aks klart, at 
Resultatet af mine Undersøgelser 
ikke kunde føre til Frembringelse af 
nogen Mønstervare, men da dette 
,heller ikke var Formaa,let, /gjk mjn~ 
Bestræbelser ud paa at undersøge l 
hvorvidt der af den bornholmske Sild 
og Brisling kunde udvindes et Pro
dukt, skikket til at levCl'e en Handels
vai'e, som kunde fOI'l'enteKapital 
og Arbejde. 

.l eg kom da snart paa det rene 
med, at her aabnede sig et vidt 
Virkefeldt at arbejde paa og at 
Spørgsmaalet alene vilde komme til 

• at dreje sig om, hvorvidt det med 
Sikkerhed kunde paaregnes, at Raa
stof var t'il Stede i tilstrækkelig 
Mængde. Men dette syntes der ikke 
at være Grund til at nære Tvivl om. 

Der findes under Bornholm baade 
Masser af B~isling og en lille fin 
Sild.' Disse Sild forsøgte jeg først 
at. stege og der efter i Olie at ned
lægge i Daaser med et overmaade 
heldigt Resultat. Samme Slags Sild 
lod jeg ogsaa røge og ligeledes cl er 
efter i Olie nedlægge IDaaser llled 
samme Re~ultat som de stegte. 

Vil man rilindes, at her er Tale 
om afmagret EftertJ,ursvare, vil vist 
ingen . fornægte Rigtigheden af den 
Slutning, at en fed Sommervare vil 
føre til at tilfredsstille de mest vidt
rækkende Krav, som kan stilles til 
en kuran,t Handelsvare, skikket til 
at falbydes paa Verdensmarkedet. 
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Foruden et Utal af mundtlige Er
klæringer, foreligger der blandt hen
imod en Snes skriftlige Anbefalinger 
en meget-smigrende Udtalelse af 
Kaptain i Marinen Bojesen, som er 
Medlem af Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse, om 'de af mig producerede 
røgede Sardiner i Olie, tilberedt af 
den born~olmske Sild og Brisling, 
og et andet Medlem af Dansk Fi
skeriforenings Bestyrelse, Hr. Fisker 
Villnmsen, har ligeledes erklæret, 
at deJ' blandt Bestyrelsen i Dansk 
Fiskeriforening herskede almindelig 
Tilfredshed med det opnaaede Re
sultat. Det tilvirkede Kvantum an
drog vel kun henimod 400 Daaser, 
dels UEisling, dels~ild; men jeg skal 
dog tillade mig at gøre opmærksom 
paa, at det tilvirkede L-\ntal var ret 
betydeLgt, naar henses til de næsten 

. urimelige Forhold, hvor under jeg 
arbejdede . 

Jeg havde saaledes tilmiu Dispo
sition kun et lille snævert.Køkken· 
paa den' Tid Husfruen kunde afse 
det. Af den Grund arbejdede jeg 
ogsaa til Klokken mellem 11 og 1 
om Natten .. Desuden var jeg ogsaa 
afhængig af Lodningen, der for en 
stor Del maatte rette sig efter Blik
kenslagerens Bekvemmelighed, hvor
til. kom, at det mangelfulde Koge
appara~ kun tillod Kogning af nogle 
faa Daaser ad Gangen. Sluttelig 
kunde man ikke gøre sig til Herre. 
over Fiskedagene, naar Stormen 
mDrede sig o. s. v. 

J eg har ovenfor fremdraget- de 
gunstige Betingelser for Udviklingen 
af en Industrigren, som lader sig 
fremarbejde med den bornholmske 
Sild og Brisling som Grundlag foret . 
sundt og fornuftigt Foretagende. Men 
hermed var det ikke min Hensigt at 
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sIaa fast, at der ikke gaves andre 
Steder jLandet, som egnede sig for 
Anlæg af en Konservesfabrik. Tvert
im9d er det min Overbevisllling, at 
Mangel pau Konservesfabriker fol'
aarsager store statsølwnomiske Tab. 

J t:g skal ,., for tillfallet" henled e 
Opmærksomheden paa Kuller. Som 
bekendt egner denne Fiskesort sig· 
gauske fortrinligt Hl .Piskefars tjenlig 
til Fiskebudding, Fiskeboller, Fiske
frikadeller o. s. V., ja, naar man· 
vil .ofre Arbejde derpaa, giver Kul
leren, som egner, sig lige sua godt 
til saakaldet banket Fiskemad som 
,Gedde, en finere Fiskesruag. 

Denne Fisk kan købes paa Fiske
pladsen' til en Pris af 3--6 Øre' pr. 
Pd., renset og frigjort for Indmad 
og egner sig ganske fortrinlig for 
Tilvirkning af Boller og Frikadeller 
til hermetisk Henkogning. 

Det er fremmed Nation, s9m' drager 
af. med denne for". vort' folkelige 
Køkken og vor statsøkonomiske Hus
holdning saa billige og nærende Fi
skesorti hvis Betydning man enten 
ikke vil fOl'staa eller ikke gider gøre 
.anvendelig og nyttig paa ~n hushol
derisk Maade her i Landet. 

Foruden Kuller have vi som be
kendt ogsaa Aal, Laks, Hellefiyndl'e 
o. s. v.; ja selv Sild, som til Tider 
af Aaret egne sig til hermetisk 
Renkogni~g. . 

Hyppig sender man til fremmede 
Markeder, hvad Havet til Tider 
giver af sig i Overproduktion, trods 
det, at Markedet ogsaa der er over
fyldt og at Salgsprisen for Sendel
serne knapt svare til Fragten, hvad 
nu fol' en Del ogsaa skyldes den 
letsindige Forpagtning og Emballage 
som anvendes til Forsend~lserne. 

Men trods dette bliver man ved" 

medens man i andl·e. Lande udnytter 
Fiskens Egenskaber paa alle optæn

.kelige 1Iaader, idet hvad der ikke 
lader sig uIive~de i, hel'metisk Tje
neste ved Konsel'vesfllbriketne, ny t
tiggøres paa anden Maade. 

Man tilvirker saaledes Guano af 
det Affald,' som ikke egner sig for 
TilYirkning af Fiskelim. Man til
virker yide.re Medecintran og Tran 
til Fabrikbrug' o. a. m. .af Fiskens 
Lever og man tilvirker Fiskens Rogn 
tii Anvendelse i Sardinfiskeri\:lts 
'l'jeneste samt til Kaviar o .. s .. v. 
Kunde jeg sammentælle og fremstille 
de Kapitaler, sQm Aur om I andet 
gaar tabt paa Gruud af Sløvhed og 
Ligegyldighed fol' hvad ]'islwn lægger 
i vor Haand til .at udnytte, saa 
skulde der fremkomme fa.J.Jelagtige 
Talstørrelser. 

Det turde derfor være et velbe
g~undet Ønske i hele Landets bter
esse, om Dansk Fiskeriforening kunde 
af det anført.e tage Allledning til 
at opmuntre til Foretagsomh~d' paa 
dette Omraade, .som jo ikke en 
Gang medfører nogen Risiko. 

(Fortsættes) , 

. Fiskeriberetninger. 

København, den 12. Septhr. 1893. 
Fisketilførslen, sam i længere Tid, liar -
været meget knap, især for de mere 
gangbare Sorter som Rødspætter, .sild 
og Rejer m. m., har endnu ikke bedret 
sig stqrt. Rødspætttitilførslen var en ' 
Tid .5aa knap,at Prisen til Smaa
handlerne gik op i 8-9 Kr. Lpd. 
Rejefiskerief er nu ogsaa ganske op
hørt, og Tilførslen har i en ]([aaneds 
Tid været yderst knap, a.aa det har 

.. 
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været meget, vanskelig at illa Agn 
til Aalekrogene. Krogfiskeriet efter 
Aal gav et Stykke Tid I'et godt, S:1a 
længe der kunde flllas Rejer til Agn, 
men der mistes ikke faa Fiskenætter, 
naar der ingen, kan faas. Vodfiske
riet hal' ogsaa i' en Tid af den \'arme 
Sommer givet ret godt Udbytte, især 
for de jydske Fiskere, hvoraf flere 
under deres første Ophold en Tid 
havde en ugentlig Afregning fra del'es 
Forhandler paa 70 å 80 til ikke saa 
lidt over 100 Kr. I Slutningen' af 
Sæsonen pleje de gerne at samles 
i Kalleboderne, og man kunde den 
Gang om Morgenen tælle henn'd 30 
Baade, som brugte Vodfiskeri. Nu 
ere de rejste hjem, vistnok godt til
fredse med deres Sommerfortjepeste, 
men næppe saa tilfreds med Fiskeri
Vedtægterne for KallebostrandJ som 
efter Ministeriets Bestemmelse traadte 
i Kraft den 1. September. 

For Resten behøvede de ikke af 
den, Grund_ saa skyndsomt at ~jærne 
sig fra Veiltægtsomraadet, thi trods 
Vedtægtens Ikrafttræden den nævnte 
Dag hører man daglig Klager fra 
Fiskere, som færdes iKaIleboderne, 
at de forbudte Redskaber, navnlig 
Vod og Kam, bruges ret flittigt endnu. 
Ikke saa faa have henvendt sig med 
Forespørgsel Offi, hvem der skal være 
Fiskerifoged, og hvor han bliver af 
men ingen kender det eller har set • 
ham endnu. Man kan med Rette 
sige, at Fiskerifogden er en dybt 
savnet 1\fand, allerede inden han 
kommer; men alle Interesserede ere 
forbavsede over Forholdet, thi Ved
tægter uden Kontrol eller Fiskeri-, 
foged er vel næsten d,aarligere end 
intet. Saa kan en af de hjemrejste 
Vestjyder sagtens faa Ret i en U d
taleise, ' som han brugte inden sin 

Afrejse herfra, at han skulde nok 
komllie til at fiske i det hasede Vand, 
naar han havde Lyst. 

Ved de nu illdtraadte mørke N ætter 
har Fiskeriet' efter blank Aal taget 
sin Bp.gyndelse ved Indløbet til Kalle
boderne ; skønt Lejligheden langt fra 
har været god, har der dog begyndt 
a t vise sig lidt Aal, lidt i Rejeruser 
og ogsaa Hdt i Aaleruserne. Fra et 
Sæt røgtedes den anden Dag ca. 10 
Lpd. foruden en Sælhund i den yderste 
Ruse. Da, det var kønne Varer, bleve 
de solgte paa Torvet til 9 Kr. pr. 
Lpd. Paa Rejel'userne falde Aalene 
mindre og blive kun betalte Uled 6-
7 Kr. pr. Lpd. 

Eftel'aarssildefiskeriet i Sundet, som 
. ersaa mange Kystfisken's Haab, har 

skønt paabegyndt for omtrent ,2 
MaaIieder siden - endnu ikke givet 
noget nævneværdigt Udbytte. En 
enkelt Nat har kunnet give lidt Fi
skeri; som N atten til 3. Sept., hvor 
her indkom henved 50 Baade med 
ret godt Fiskeri alle' sammen, men 
det var omtrent forbi med det samme. 
Prisen faldt den Dag til 1,50'-1,65 
efter en Tid at have været oppe fra 
2,50-3,50 pr. OL F. 

Frederiksbavn, den l L Sept. 1893. 
Det gode Fiskevejr, som vi havde i 
Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge, varede desværre kun kort; man 
kan nu mærke, at Efteraaret nærmer 
sig, og de lange Fiskeperioders Tid 
nu er forbi. 'Det er egentlig kun de 
Kutte1'e, so~ enten have holdt det 
gaaende til Søs ullder Sejl, eller som 
have ligget til Ankers i Nærhed.en 
af Fiskepbdsen og saaledes hurtigt 
have kunIlet benytte de Fordele, som 
nogen Tids roligere Vejr har kunnet 
frembyde, der have haft noget næVIle
værdigt Resultat. . U d for Hi.rtshals 



temmelig nær Landet have nogle Kut
tere fisket op til 100 Snese Rød
spætter hver, Fisk vejende fra 13-
16 Pd. Snesen, som opnaaede saa 
høje Priser som fra 3-4 Kr. Snesen. 
Der skal iøvrigt være rigeligt med 
Fisk paa Fiskepladserne; naarder 
kun var lidt bedre Vejrforhold, vilde 
man snart kunde melde godt nyt 
herfra. I Dag har atter hele Flaaden 
begivet sig paa Havet, maaHe det 
nogenlunde gode Vejr, vi have nu, 
blot . holde . sig. Rødspætterne fra 
Herthas Flak vare i sidste Uge usæd-

vanlig smaa, kun vejende fra 10-'-11 
. Pd. Snesen, der dog opnaaede f,'a 
l Kr . .35 0re-1Kr. 7 fi 0i'e pr. Snes. 
Enkelte svenske Dæksbaadeere ind
komne med mindre Partier Makrel, 
som de 'have dørget i Nordsøen; Kva
liteten hUl' været god, og de ere be
talte' med 5 Kr. Snesen. Hummer
tilførslen har kun været ringe, vel 
ialt ca. 1000 Stkr., hovedsagelig til-

. ført fra Vestkysten; der betal es for 
Tiden fra l Kr. 25 0re-1 Kr. 30 
0re pr. Pd. . Kl. 

Bekendtgørelser. 

Dansk Koinmissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

18, Iieuer Wall, Bamburs. 
modtagerS.ndinger tUForhandling 
'Pr"mpte Afregning. Dansk Korre
ap01Hlance. Prima Referoncer. 

Gataohn samt GarbolinaUIll, fiSK -Comissionsforretninij, 
sidstnævnte bedste Conser- . J lT H E k rnf d 
veringsmiddel for FartøJer • 1'. asS, G e ør e, 
og alt Træværk mod VejrligetS modtager Sendinger af Slid, 
Indflydelse anbefales. Priser og Rødspætter etc. til Forhand
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. ting. Prompte Afregning. 

Ad. Goeeker, Dansk Correspondance. 
Kjøbenhavn K, Herluf Trollesg. 5. Prima Referencer. 

Bøi.mriell Himriehsøm,>,· Eekøllmflrdlø,> 
søger Leverandør~r for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning ogCassa følger strax efter Salget. - Provisio~ 5 % , 

Heinrich ffinriehsen, 
Fiskeforretning ·en· gros. 

]i.~ Altona Fiskeauction~ j 
~o~ ~ * ~ ~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). f'1 
<Il f Xi Telegram-A(h'esse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ 

! i Danmarks største Fiskeforretriing 
'&! modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
l.. "" æ- ~ gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
f: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 %. Kasser 
t:. :; til .Forsendelse leveres gratis. 
Q;I > 
~ Ol! Telegram- og Brev-A:dl'esse: Carl Bang, Københayn~ 



Københans Mekaniske 
Nætog Garn-Fabrik 

M. l. Utzon, 
anb·efaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomul~ 'og Halupgarn. 
" ~ ,- ", 

Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70 .. 

Dansk 'Fiskenætfa'brik. 
Ældste Nætfabrik Gl. Strand 50, København K, Udelukkende 

i Danmark. ~leverer af eget Fabrikat 

Na9t, Li:D...er og Ta-vser 
prima Garn. 

samt alle Artikler henhørende til Fiskeri, 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling, 1888. 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. -

Fisken æt fa briken "Danmar k", 
. Grønnebave, He1sinK'or, Stengade 15, 

<_eorte N..,tftt.b:rik I ~k tIOln dJ:oJv.,.ved Dampløaft) 

leverer efter 1 Bestilling, eller {l'a ,Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskinel" forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Røjerusør t Rejerader, Bundgarn samt alle. andre Slags N æt og 
Garn fra ro °ro til 20 °ro under sædvanlige Priser. Bomttlds,q.ani, Hampe
l/arn og Hør,qarn i alle Ni. til Dag~ns billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

, Handlende gives R~bat. Forespørgsler besvares straks., 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri,. 
Tordenskjoldsgade 27, Igøbenhavn K,. 

tilbyder sig med Trykning tIlflJgeIJ1ade.Pleeer, Værker dg Tid~

skrifter, ClrIlulalrer,' merkantile Tryksager og LeJHK'lteds
!i&nusrp.j omhyg!!:fllig t1dførelsfl tit binige Priser. 



Nr .. 38. 21. September. t893. ' 

::M:ec::l1e~Bbl.ade1:l udgaar hver Torsdag. Annoncør optages ved Henvendelse til 
Frantz Chriattreu, Tordellskloldsg~de 21, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 

pr. Petitlinie af .1/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrØmmes betydelig &bat. 

Indhold: Strøbemærkninger pall, Fiakeriom
..... det. ~ Mindre Meddelelser. - Fi.keriberetninger. 
- Bekendtg"rel.er. 

"Dansk Fiakeriforening"a Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Re4aktøren af Med
lemsbladet trooffes desuden i Alm. 5-7 
S\'snhohnsvej 10, L S. 

Paa Grund af Flytnmg vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, n.aar Kitden angives. 

Til de lokale Foreninger. 
I Henhold til Lovenes § 3 Nr. 4 

. andet Stk.: "Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse skal> stedse være under
rettet om, hvem del!' er Formand i 
vedkommend\? Fortlnings Bestyrelse 
og hvert Halvaar have Meddelelse 
om . dens Medlemstal,1/ og for at Se
kretariatet kan vide, hvem der som . 
Formænd ere valgbare ved de fore
staaende Valg til Bestyrelsesraader 
for Præstø, Sorø, Maribo, Viborg, 
Vejle og Ringkøbing Amter, anmodes 
de respektive Bestyrelser for de lokale 
Fiskerforeninger, som have sluttet sig 
til "Dansk Fiskeriforening", om inden 
1. Oktober at indsende til Kontoret 
de nødvendige. Oplysninger i saa Hen: 
seende. 

Strøbemærkninger paa 
Fiskeriomraadet. 

Af Aug. S. Ludt •. 
(Slutning.) 

At vi have dygtige Fiskere godt 
udrustede med tidsmæssige Redska
ber og Havne pall. Jyllands Vettkyst 
har, efter min Formeniug, ikke Krav 
paa større Opmærksomhed, end at 
hvad der opfiskes faar en omhyggelig 
Behandling og finder frem til Kon
sumpladserne i en saadan Forfatning, 
at Fisken kan blive betalt· ef ter- sia 
.værdi. 

J eg tillader mig at betvivle, at 
Auktionssalg for Fisk, saaledes som 
jeg hal' iagttaget dette i Tyskland, 
har berettiget Krav paa den Ros, 
der gives disse Salg fra mange 
Kanter. For et overfladisk øje ser 
det ret rask ud, at der i Løbet af 
et Par Timers Tid kan sælges og 
gives Afregning for op til og over 
10000 Pd. Fisk, men hvem der 
gtundigt vil studere de 'faktiske Til
stande paa nært Hold, skal vistnok i 

for en stor Del komme paa det rene 
med, hvor uægtQ Forgyldningen er. 
Men dertil kræves Tid og man maa 
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heller . ikke møde med høj Hat og 
Dansestøvler . paa, for som en Ad
spredelse for. en Gangs Sky Id at be
tragte Auktionssalgene som man ser 
paaFolkelivet,hvor dette stærkest 
pulserer. . 

Heller ikke vil det nytte, at tale 
for elier om denne Sag i en· snæver 
Kreds eller i nog).e afknappede Linier 
li ,et Dagblad. -Skal noget kunne ud
rettes, stiller det Krav til en Mands 
fulde Arbejdskraft og personlige, 
Hengivenhed for Sagen. Naturligvis' 
vil der være nøje· at vogte over, at 
Manden som vælges til en saadan 
Post ikke· .lader sig købe enten for 
Mynt eller Smiger eller begge Dele 
eller hvis ,vigtigste Formalti til en 
saa vanskelig og betroet Stilling det 
ligger nærmest at kalkulere, hvad 
der kan indbringes for at røgte den 
som et lønnet Udstillingsbesøg eller 
et dermed beslægtet Sinekurefuteral. 

Med hvad jeg ovenfor har berørt, 
har jeg bl. a. taget Sigte paa An
sættelse af en., Fiskenagent eller 
Konsulent i Tyskland. Der har 
været talt og skrev~t om en &.aadan 
Pbst paa en ganske ejendommelig 
Maade og fremdraget A.rgumenter" 
der ikke alene ,røber den. største 
Uvidenhed til hvad der har været· 
tilsigtet, . men ogsaa hvad der paa 
en slaaende Maade røber Mangel 
paa Kendskab til, i· hvilken Retning 
det gøres nødvendigt, at hve sin 
Opmærksomhed henvendt for ikke 
en:;idig at lade sig paavirke· af Ud
talelser eller Erklæringer fra Indi
vider, 'hvis Synskreds -ikke formaar 
at løfte sig udover, hvad der til 

\ dagligt Brug snævrer deres person
. lige Interesser sammen i Frygt for 
at blive klippet i deres lndtægte~' 

, eller, at nogen skal gøre Indgreb i 
deres formentlige Rettigheder. 

J eg ser derfor ikke rettere, end 
at der er vist en beklagelig ag. visse-

: lig højst ubeføjet UviIlie mod Ansæt
telsen af en Fiskeriagent i Tyskland, 
som er sall. .meget mere ubegribelig, 
fordi det alene er gennem en sa~dan 
Agent eller Konsulent man har 
lettest for at komme til KUIidskab 
om Svagheder og Fejl eller hvad 
der kan gavne Fisketransporten til og 
Forbindelsen med det tyske :Marked. 

N aar en Fiskeriagent ansættes af 
Staten med Udsigt til, naar han 
samvittighedsfuldt røgter sit Hverv, 
at forblive i sin SbiUing og han en- . " 
gageres med en kC?rt Opsigelsesfrist, 
med Forpligtelse til udelukkende at 
ofre hele sin Arbejdskraft paa hvad 
der 'bliver lagt i hans Haand og en· 
Gage ikke større end den kan sætte 
ham . i Stand til anstændig, uden 
Luksus, at møde,hvor hans Pligt 
kalder ham, sall. har 'jeg vanskeligt 
ved at se Penge bedre anvendt end 
i dette Øjemed. 

At denIle Mands Indberetning 
'direkte . til Regenngen . og gennem' 
Pressen elier Tidsskrift til Befolk
ningen, da viUaaBetydning og gøre 
Nytte, synes mig at være udenfor 
al Tvivl. Hvorledes Oprettelsen af 
Fiskeauktioner her· i Landet skal 
formaa at gøre samme Nytte som 
Ansættelsen af en Fiskeriagent, staar 
til Dato som en uopløst Gaade. 
'Fremdeles er det utvivlsomt en 

stor Forsømmelse, at der ikke i .vor 
Fiskeri~ernirigs 'rjeneste eksisterer 
eller er·· vist Tilslutning til Forsøg 
med Afkølingsvogne efter et velord
net System, øg paafaldende er den 
-Mangel pall. Sympati,' som er lagt 
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for Dagen ,overfor Trant>port af 
levende Fisk pr. Jærnbane. 

Gånske forbavs.ende er det, at der 
ikke tillægges Oprettelse, af Ishuse 
til Brug for Fiskerne nogen Opmærk
somhed, thi hvis der var Adgang 
til Is'. ved Fiskens Landsætning og 
Kass.etr saa vilde Fiskerne, paa de 
Steder, hvor saadanne Arrangements 

j. 

lod sig ordne, ved Hjælp deraf blive 
sat i Stand til med større Ro og 
Omhu at varetage Fiskens Trang 
til god Behandling end n)l er Til
fældet, og Følgen heraf vil enhver 
kunne sige sig, vilde kun blive i 
Fiskernes Favør. 

Det er ligefrem sælsomt, at flere 
'af disse af mig fremdragne Punkter, 
trods den velgørende Indflydelse de 
vilde øve paa Fiskerigerningens U d". 
vikling og Fremgang, fremdeles møder 
Modstand, ja ligefrem Uvilli~, medens 
der i vore Nabolande gaas frem 
paa en stik modsat Maade. Og dog 
viser de af mig fre~dragne Momen
,ter en naturlig Tvang ti~ at arbejde 
sig frem og vil forhaabentlig ogsaa 
komme. 

Med al Agtelse for den gode Tanke, 
som .har født den maaske noget 
rigeligt grebne og maaske noget for
hastede' Ide at drive Storfiskeri under 
Island, vil enhver sand Fædrelands
ven slutte sig til en Udtalelse ,af 
Konsul Bertelsen i Ringkøbing paa 
sidste. Dansk Fiskeriforenings Gene
ralforsamling om, at man ikke maa 
glemme det hjemlige Fiskeri paa 
StorfiskerietsBekostning und13r Island. 

Mindre Meddelelser. 
Levende Havfisk i Berlin. I Nr. 

35 meddelte vi, at den kejserlige 

J ærnbanedirektion i Berlin havde 
'ladet hive' en efter et nyt Patent 
konstrueret Fisketransportvogn, som 
var tilstillet Avktionarlus ved Berlins 
Avktionshalle, Hr. Sandmann. Hr. 
Sandmann udtaler sig' nu i "AUg. 
Fischerei Zeitung" Nr. 19 for 7. Sept. 
paa følgende Maade om denne Vogns 
Brug og Hensigtsmæssighed: "Fiske
transportvognen har all erede vist' 
sig meget nyttig ved Fiskehandelen, 
Medens levende Fisk ellers kommer 
fraStralsund med 50-80 o Io døde, 
bragte den nye, fiskevogn Gedder 
med kun ca. 2-4 % døde eller rettere 
matte, men disse vare alleredø ved 
Indlægningen stærkt medtagne, 'saa 
al det intet Under var, at de ikke 
kunde taale Transpo!,ten. Vandet 
vedblev at holde sig klart og egnet 
til videre {['ransport. Men som et \ 
ganske særligt Resultat'· maa jeg 
nævne, at det er . lykkedes at bringe 
levende'Flyndre til Berlin med Fiske
vognen. Først efter at Fiskehandlerne 
i Stralsund havde overbevist sig om 
Vognens hensigtsmæssige Indretning, 
lykkedes dat· mig at bevæge en af 
disse til at sende tilstedeværende 
levende Flyndre paa den sædvanlige 
Maade i Transporthyttefade. . Kun 
modvillig besluttede han sig dertil, 
fordi han allerede havde gjort den 
Erfaring, atFlYIldren~ i de alminde-
lige Hyttefade lægge sig paa hinanden 
og derfor meget hurtig dø. Det er 
derfol' . in eget betegnende f 01\ den nye 
Transportvogns Virksomhed, at der 
under Transporten kun var død knap 
10 0J0 af Fisken. Det lykkedes end
ogsaa at holde Fisken levende i det 
herværende Fiskebassin til Fiskeavk
tionerne den følgende Dag, idet der 
til Vandet paa en hensigtsmæssig 
Maade sattes Havsalt. De levende 
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Flyndre opna~de paa A vktionen 
næsten dobbelt saa høj en Pris som' 
de døde, skønt Fiskehandlerne kun 
kunne sælge dem i død Tilstand, fordi 
de endnu ikke ere indrettede paa at 
holde levende Havfisk. Der er imid~ 
lertid ingen Tvivl om, at Forbruget 
af Havfisk, der endnu i Berlin som 
i Indlandet overhovedet er meget 
ringe endnu, vil tage enormt Opsving, 
Ilaar først Havfisk regelmæssig bliver 
ført levende til Torvehallerne . her ,og 
ligesom Ferskvandsfisk altid haves 
for Haanden. Forhaabentljg vil det 
~ykkes at holde Havfisken en 2-3 
Dage i vore Fiskehandleres Bassiner 
ved. Tilsætning af Havsalt, og vi gaa 
da en ny Epoke i Møde med Hensyn ~ 
til Fiskefor'brnget. 

Hvorfl)r Nymindegab har lukket 
sig. Da 1! dløbet fra Ringkøbing Fjoru 
for kort Tid siden paany er tilsandet, 
for anden Gang i Løbet aUaa Ug.er, 
og Vanskclighederne ved Oprethol
delsen af den bestaaen,de, Tilstand 
saaledes synes at vokse, har Ingeniør 
P. Rosenstand lVøldicke i "Ingeniø
ren" for 2. ds. gjort et Forsøg paa 
Besvarelsen af' ovenstaaende Spørg s
maal. 

Det tør vel antages som ubestridt, 
at hvad der under normale Forhold 
holder Løbet aabent, ikke er noget 
andet end Van,dets eget Arbejde, idet 
der ved et vist Overskud af, Tryk
højde i Fjorden opstaar en udad 
gaaende. Strøm af tilstrækkelig 'Styrke 
til at hindre. Aflejringen af Stran,d
sand i Udløbet. Synker denne Tryk
differens imidlertid under en vis 
Grænse, ville de. høje Vandstande 
fra Havet trænge ind i Løbet og frem
bringe en Strøm i modsat Retning, 
Under Paalandsvind vil det .saaledes 
indtrængende Havvand medføre be-

tydeligeSandrnasser, derere opslem
mede' fra Kysten ved Bølgeslaget, 
men som naturligvis atter maa bund
fældes, saasnart de hav'e passeret Ind
løbet, hvor Virkningerne af Bølge
bevægelsen ere ophørte. Herved vil 
Profilet hurtig forringes og Imlstrøm
ningen stadig hæmmes i voksende 
Grad, saa at den ganske vil ophøre, 
allerede' straks efter at den højesJe 
Stand er overskreden, medens den 
efterlader en "Barre", som kun kan 
bortryddes paany ved direkte Ud
skæring af Fjordvandet, der, ikke 
medfører Slemstoffer. En saadan Ud
skæring vil som Regel finde Sted 
allerede under den paafølgende Ebbe, 
idet Fjord(ms, Vandspejl under .Af-' 
løbets delvise eller fuldstændige Luk. 
ning hurtigt vil stige, saa at Barren 
overskrides og Strømmen 'paany kan 
begynde at arbejde; Sker dette imid
lertid ikke, følger heraf simpelthen, 
at Vandspejlet ma.a havø mistet sin 
Stigningstendens, hvilket atter kun 
kan forklarl;ls derved, at den gennem 
sam tlige 'l'illø b fra "Oplan det" mod
tagne Vandmasse ikke mere ,opv:ejer 
det Tab, som .finder Sted ved For-' 
d~mpningen fra Fjordens Overllade. 

, At dette Forhold virkelig har været 
tilStede'j den temmeljgtørre Periode, 
vi nylig have oplevet, fremgaar af en 
simpel Beregning af Tilstrømningen 
for de 3 sidste JY1aaneder, i hvilke 
Nymindestrømmens Nedbørsomraade 
efter det meteorologiske Instituts Be
retninger kun har modtaget en for
holdsvis ringe Nedbør i Juni saa
ledes kun lidt over Halvdelen af den 
normale Regnmængde -, men det 
ses tillige, at Faren Jor en saadan 
Tilsanding selv under fuldt normale 
Nedbørsforhold maavære til SteJle. 

Der gives igl;lnnem Ta.lrækker en 



Fremstilling af N edbørs- og Fordamp
ningsforholdene i Maj, Juni og Juli 
Maaneder for Ringkøbing Amt, og 
der tilføjes, at det efter denne Under
søgelse bliver let forstalieligt, hvorfor 
~en normale Trykdifferens ved Na
turens egen Virksomhed netop har 
indstillet sig lige med den normale 
daglige Flodhøjde i Havet, .hvad der 
ved gentagne 1\-faalinger er konsta
teret, og det er lige saa naturligt, 
at samtlige tidligere Forsøgpaa at 
reducere denne Støneise ved alminde
lige "Gennemskæringer" bave maattet 
mislykkes totalt. . . 

I Anledning af fremkomne Bemærk
pinger om, at den stedfundne Til
sanding kan opfattes som et Bevis 
paa, "hvor liden Modstandsevne en 
s.aadan løst gravet Kanal er i Be
siddelse af", tilføjes dt~t, at Lukningen 
vilde være ,sket lige saa hurtigt og 
lige sap, fuldstændigt, selvom man 
straks havde I:,tdet det nye Løb ud
mUre. med Kvaderstene eller støbe i 
Beton, og at en lignende Skæbne 
ogsaa i Fremtiden med N ø.tlvendighed 
maa ramme ethvert nyt Projekt af 
lignende Art, "Daghl." 

En Slughals. At Gedden ikke er 
, nogen Kostforagter er al~jndelig be-

kendt. Forleden fangede efter 
hvad der ,meddeles os en Mand 
i Lystbæk en Gedde, i hvis Mave 
der ved nærmere Eftersyn viste sig 
at være en Mængde smaa Aal og
en Hugorm af 9 Tommers Længde. 
Den sidste befandt sig endnu i tem-
melig frisk Tilstand. -e. 

Islandsfiskeriet. Som meddelt i 
den sidste Beretning spredtes Kut
terne i Slutningen af Juli Maaned 
til forskellige af de under Island 
værende Fangstpladser. Grunden her
til var, at man ikke mente at kunne 
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fiske saa meget paa et enkelt Sted, 
at det kunde betale sig at holde Trans
portdamperen i stadig Fart mellem 
England og Island, og efter at den 
for sidste Gang i sidste Del af Juli 
havde faaet den af Kutterne ind
fangede-Last, forlod e Kutterne Ønun
darfjorden. 'I Følge indløben Efter
retning har Fiskeriet været mindre 
godt; Kutterne have forsøgt Fiskeri 
paa en Mængde forskeUige Pladser 
("Ternen" har saaledes været. paa 
ca. 10 forskellige Pladser), men de 
fleste Steder var Fjsk~riet resultatløst. 
"Ternentl ankom til Frederikshavn 
den 10. Septbr. efter kun 7 Dages 
Sejlads fra Island; den medbragte ca. 
80 Tdr. saltede Rødspætter; "Nord
vest" ventes i den nærmeste F-remtid. 
Det er Meningen, at de tre andre 
Kuttere, "Maagen" , "PrinsValdemar" 
og "Prinsesse Marie", der alle ere 
forsynede med "pam", skulde forsøge 
'forskefiskeri ud for Vestlandet af 
Island, for inden Hjemturen at faa 
fisket en Ladning levende Torsk, 
hvilken Ladning for sidstnævnte Kut
ters Vedkommende vil søges afsat i 
England, for de to andres i Norge. 
Markedet i Holland er vedblivende 
uheldigt for Salg af den under Island 
fangede Vare; Englænderne holde 

. stadig Markedet oversvømmet, og 
hvad der er det mest ærgerlige for 
vore under Island arbejdende Fiskere 
er den Omstændighed, at en stor Del 
af den Fisk, som Englænderne bringe 
til Markedet, er fanget under Island 
paa dansk Søterritorium; saaledes 
paastaa i hvert }I'ald den nu ind
komne Kutters Besætning. Englæn
derne' "trawle" væk over det hele, 
om de ere inden eller uden for Sø
territoriet er dem lige meget. Der 

. burde gøres noget for at afhjælpe 
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dette Misforhold, i modsat Fald vil 
vore flLa og forholdsvis smaa Fartøjer 
umulig kunne tage Konkurrencen op 
med Englands .talrige og store Damp-
Trawlski.be. Kl. 

~----'--" ---- --- .. _-

Fiskeriberetninger. 

Fra Isefjorden. Sidste Halvdel 
, af Avgust, ~1a.aned . har Fiskeriud
'byttet været yderst tarveligt saa godt 
S'om af alle Fiskeredskabet, hvilket 
hovedsagelig skyldes det ustadige 
stormfulde Vejrlig med stadig ved
varende høj Vandstand, som særlig 
han hindret Fangst af Agn til Kro
gene .. 'N aar A.gu kun har v~ret til 
at drIve op, saa have -Aalekrogene 
ellers givet temmeligt godt Udbytte. 

Alt. Vodfiskeri har været yperst 
tarveligt i sidste Halvdel af lVIaane
den. Fiskeriet med Pulsvod kan 
betragtes' som afsluttet for i Aar, 
medens Drivvoddet jo endnu kan 
give godt Udbytte i en Maanedstid 
eller saa omtrent, naar kun Vejret 
passer. Den stadige vestlige og 
nordlige Vind giver daarligt Aalefi
skeri het·, vi mangle sydøst eller 
østlig Kuling med ikke for koldt 
Vejr .. 

,Silden har de allersidste Dage' i 
Maaneden vist sig her i Fjorden, 
men kun i ringel\tlængde. li2 'Ol 
pr. Garn har til Dato været et stort 
Udbytte. Prisen har været '125-
175 Øre pr. Ol. . 

Aale- og Torskeruser ere nu ud
satte, men hidtil er i~tet fanget. ' 

Sidste 14' Dages Fiskeriudbytte 
har været langt ri,ngere end noget 
tilsvarende Tidsrum i den f9rløbne 
Sommer, og godt var det dgtignok 
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om Efteraarsfiskeriet maatte blive 
saa meget' rigeligere. 

TJen 1. September 189,1. O. 

Fiskeriet i Ulfsund. Der er i 
J uli og Avgust Maaneder her i 
Sundet kun drevet Vodfiskeri; dette 
har, givet et ret tilfredsstillende U d~ 
bytte, især med Haandvod 'er der 
fisket godt, medens Drinodfiskeriet 
har været generet en Del af Stille. 

De jydske Fiskere ere rejste hjem 
sidst i A \'gust og have sikkert haft 
et godt Udbytte. Nogle Gedderuser 
,ere udsa,tte sidst i ~faaneden. 

C. H. 

Gilleleje, den 7. September 1893. 
Fiskeriet. fra Gilleleje har.i .afvigt~ 
Avgust Maaned' været drevet med 
føJgen:d~Udbytte, for' Kvasefiiikeriets 
Vedkommende: 1106 Snese Rød
spætter å 3,63 Kr., 70 Snese;Tu:nger 
11 75 Øre og 93 Stkr. Hummer å 1 
Kr. ~ Sildefiskeriet tog sin Begyn~' 
delse midt i Maanede.n, men hidtil 
med et me!;et tarveligt· Udbytte, idet 
der, med Undtagelse af enkelte Dage, 
hvor en eller anden heldig Baad kom. 
ind med henved 70 Ol, kun er fisket 
meget 'smaat og enKelte 'Dage: saa 
godt ~om' intet. L. 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn har 
i Sommermaanederne J uH Dg A vgust 
været drevet af ca. 10 Fartøjer, 
væsentligst med Snurrevod ·efter Rød
spætter og har givet følgende U d· 
bytte: i .Juli ca. 70000 Pd. Rødspæt
ter å ca. 8 ø. pi'. p(l. 5600 Kr. 

,i August ca. 60000 Pd. Rødspætter 
, a ca. 10, ø. pr. Pd. 6000 Kr .. 

laIt 130000 Pd. til en Værdi 11600 
Kr., der hovedsagenlig er forhandlet 
i Indlandet 

Rødspætten, har\ gennemgaaende 
været stor og af udmærk~t Kvalitet. 

. Til Byens Folk har. Fiskehandlerne 
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solgt Rødspætten for ca. 20 Øre 
pr. Pd. 

Et saadant Sommerfiskerihar man 
ikke tidligere. kendt, eller rettere 
man har slet ikke k('ndt til noget 
Sommerfiskeri, idet det har '~æret 
almindelig Mening blandt Fiskerne 
her, at der intet kunde fiskes i.den 
varme Aarstid. Ved de Forsøg. der 
med saa stort· Held, saaledes ere 
gjorte, er denne gamle Tradition 
kuldkastet, og Æren herfor har ude
lukkende Snurrevodsfiskerne, der i 
den prægtige Sommertid med· deres ' 
Brøndfart,øjer har' kunnet bringe 
Rødspætten levende ind til Fiske-

handlernes Hyttefade. At Sommer
fiskeriet herfra har en endnu større 
Fremtid for sig er sikkert; men des
væne ere de her hjemmehørende 

. Fiskerkuttere paa Grund af deres 
. Lidenhed ikke vel skikkede' til at 

isættes Brønd. thi en saadan maa 
nødvendigvis til for af drive, ,især et 
lønnende Sommerfiskeri. Paa Fiske
handelens Omraade med Indlandet 
er Esbjerg i Sommer· kommen godt 
med eg .er bleven en ikke,ubåtydelig 
Korikunent til Frederiksha:vn . og 
Struer. Formedelst Storm og uro
ligt Vejr' har Fiskeriet været ind
stillet i de sidste 3 Uger. L.-M. 

AnJIOJ1Cer fiskekroge- Fabriken ris~ -Comissionsforretnin~, 
- Stfl'lll. ellaille I A a Ilt er g 1883 o~ J 'li' Rass Eck rnførd i Medlemsbl~det tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

~'or etaaende Avertisitonienter 
indrømmes hetydelig Rltha,t. 

iK.llellba'fIlI888~ .11. " e e, 
1>nbefaler sit Udsalg at alle Sortor 
Fiskekroge, san vel i Staal, Jæn} 
Bom Messing, samt Pilke i Tin II)! 

Rly, Forsendo8 mod Efterkrav, 

Conrad Christensen. 
St, Strandstræde 41. . 

Køhenhavn K. ' 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Oorrespondance. 
Prima Referencer. 

søger. Leverandører for daglig. Levering af Sild og Rødspætter i Comrilission. 
Afregning og Cassa følger .strax !3fter Salget. - p'rovision5 %, 

Heinrich Hinrlchsen, 
Fiskeforretning en gros. 

li·t Altona Fiskea uctiOll., ~ 
l~:? '. JoliallD Cohrs (beediget Auctionator). ~ 
~ !f ~ . Telegram-Adresse :.Cohrs, Altona. Dansk Correspondanc6.. ~ 

"Sejl og Udsalg' af Sejldug; 
Prima amerikansk Bam· 

uldss,ejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
~andtæt præpareret Dug, 

Hør- og Ha~psejldug 
i alle Kvaliteter. 

Ny~jøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir- "
kelil:1t bIllige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid- frit. 

F. N. Hal mas:' 
Telefon 129. 
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EG benhavns Mekaniske 
: Næt og Gun-.Fabrik 

M. L. Utz'on, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V~ Vesterbrogad~ 70. 

Dansk Fiske·nætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, Købenn.avn K, Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat . prtma Garn. 

Na9t, L1..:o..er og Ts-v-ser 
samt alle Artikler Jltenhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske V dstilling 1888. 
SlIdenæt,Aaleruser, Bundgarn, Vod ~. in. paa Lager. 

Fiskenætfabrike'n "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enede Nættabrik t Danmark _ drive. 'P'8Cl Damp1l:n.ft) 

, Merer· efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestC\ og bedste 
Maskiner' forsyp.ede, nyanlagte Fa,brik:Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20% under sædvanlige Priser. Bomuldsgaril, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gi!es Rabat. Fornpørgsler besvares itrab. 

~rantz . Christtreus Bogtrykkeri,.' 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. PIeeer, Værker,)p, TldF
skrifter, Uirkulalrer, merkantile Tryksftcger og LejUl'heds
.An~~ i omhygj:!;elig Udfør~lse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. POBBelt. - Tl'ykt hOB Frantz Ckri8fJtreu. København. 
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Med.l.e:D:l.Sb~ade1:; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pr. PetitIinie II! l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: FerskvandBfulkeriets Kaar. Mindre 
Meddelaløer. - FIskeriberetninger. - Bekendtgørel
eer. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desuden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden anglves. 

Ferskvandsfiskeriets Kaar. 
Af Arthur Feddersen. 

Dersom man spørger de i Fersk
vandsfiskeriets Drift og Udbytte del
agtige Medborgere, om Fiskeriloven 
af 5. April 1888 har bidraget til at 
forbedre Vilkaarene for dette Fiskeri, 
vil man i bedste Fald høre, at dertil 
har man hidtil intet mærket. Spørger 
man videre, faar man i Almindelighed 
det Svar, at Enkeltrnand ikke finder 
større Interesse i at foretage noget, 
som han ikke kan sikre for sig selv, 
og at Vanskelighederne for at tilveje
bringe et Regulativ ere for store. 
Desuden gør Henvisningen i Lovens 
§ 60, at forfølge Overtrædelser af 

Lovens Bydende ved private Politi
sager, alle vedkommende brøstholdne. 
Heri maa ogsaa Grunden søges til, 
at der hidtil kun er oprettet et eneste 
Regulativ, nemlig det i Aar frem
komne for Fiskeriet i en Del af 
Sneum Aa, Ribe Amt. 

Dette Regulativ, som er stadfæstet 
.. af Ribe Stiftamt, bør kendes af alle 
i Ferskvandsfiskeri interesserede, fordi 
det indeholder adskilligt, der maatte 
kunne tjene som Grundlag for en 
lignende Ordning andet Steds. Det 
aftrykkes derfor her: 

L Almindelige Bestemmel.<Jer. § 1. 
Ved Sneum Aa forstaas i dette Re
gulativ Vandet fra det Punkt, hvor 
Middelvandstandpunktet for nævnte 
Aa i Henhold til Indenrigsministeriets 
Skrivelse af 27. September 1890 nu 
er sat af Fiskerikontrolløren for Jyl
land, og til Endrup Mølle mod N ord 
og Brammingegaards Møllebro mod 
øst. - Ministeriets Skrivelse er blandt 
andet saalydende: at Grænsen for den 
ommeldte Aas Udløb i Havet efter 
Forholdenes Beskaffenhed findes at 
maatte bestemmes saaledes, at Aaens 
U dløb regnes ud paa Vadderne til 
Middelvandstand. - Linien taget i 
lige Retning fra Matr. ::Nr. 14 Vest 
for Darum Strandvej og~Mtr. Nr. 38 
øst for samme Vej over Vadderne 



til Middelvandstandpunktet en 
Længde af 1265 Alen med Tillæg 
af den i Fiskerilovens § 54 fastsatte 
Afstand 100 Favne eller 300 Alen. 

Det af Fiskerikontrolløren afsatte 
Middelvandstandpunkt er af ham an
ført saaledes: Vinklen mellem Ribe 
Domkirke og Vilslev Kirke 290 52' 
20", Vinklen mellem Vilslev Kirke 
og Darum Kirke 660 40' O", Vinklen 
mellem Darum Kirke og Sneum Kirke 

. 230 O' O", Vinklen mellem J'ærne 
Kirke og Tjæreborg 280 12' O". 

§ 2. Middelvandstandpunktet, der 
som nævnt nu er sat, er tydelig af
mærket med en Bøje, fastgjort med 
en forsvarlig J ærnkætting til øn ved 
Pu:qktet anbragt Sten og er forsynet 
med Paaskrift: u Middelvand for 
Sneum Aas Udløb". 
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§ 3. Fra Middelvandstandpunktet 
og ud derfra de lovbestemte 100 
Favne (§ l) og indtil saa langt, som 
Aaen optages under nærværende Re
gulativ, maa intet faststaaende Fi
skeriredskab af Ruser eller nogen 
anden lignende Art fremtidig mere 
anbringes til Fangst efter Laks og 
Ørred. - Selvfølgelig er herfra und
tagen den eller de, som før Fiskeri
lovens Ikrafttræden maatte have er
hvervet sig særlig Ret og Hjemmel 
til et saadant Fiskeris Anbringelse. 

§ 4. LodsejerIles Fiskevand bliver 
fremtidig at forstaa saaledes, at Linien 
Hd fra Land drages ud i· Retvinkel 
paa Midtstrømslinien. 

II. Om Laks- og Ørredfiskeri. § 5. 
Til Fiskeri af ~aks og Ørred maa 
kun fremtidig anvendes og benyttes 
de saakaldte Skydegarn eller N æt. 
- N ættene skulle bindes saaledes, 
at hvert Sting i Masken, der skal være 
pn ligesidet firkant, bliver mindst 
2 'l'ommer, saa at Maskens Omkreds 
mindst er 8 Tommer.- Garnet eller 
N ættel1e skqlle bindes saaledes, at 
Maskerne i Garnet endog Daal' det 
!:lI' tjæret eller raadt uden Stramning 

-holder ::\faalet. ]}fidtstrømslinien maa 
ikke overskrides, og der m,aa til dette 
}i'iskeri ikke benyttes Radgarn, som 
a,nbringes i Strø,mløbet. 

§ 6. Skydegarn til Fangst efter 
Laks og Ørred maa fremtidig ikke 
sættes hinanden nærmere ind ved 
Ejendomsskel end 3 Alen - tre 
Alen - til hver Side fra Skellet. 
Sker Kolision, sl,æres altid paa egen 
Line. 

III. Om Flynder- og Skrub b ejiskeri. 
§ 7. Det er tilladt om Sommeren 
i Aaudløbet at drive Fiskeri efter 
Flynder og Skrubber. Til Fangst 
af disse Fisk maa dog kun benyttes 
GIir, ogsaa kaldet Kry. 

IV. Om Aale-, Gedde- og andet 
Fiskeri. § 8. Til Fangst efter Gedder, 
Aborrer, Skaller og ;tndre Smaafisk 
maa kun benyttes Kroge, herfra und
tages dog Tiden fra 10. Novbr. til 
L Marts. Aalejærn paa Træstage 
er det tilladt at benytte, dog Dlaa 
saadanneB'iskeriredskabermellem de 
savdannede Flæner og Tunger ikke 
komme hinanden nærmere end 1/2 
Tomme for neden og 1/4 Tomme for 
oven, jfr. Fiskerilovens §§ 12 og 33. 
Aalekroge maa benyttes til enhver 
Tid, dog med en Afstand af mindst 
1/4 Tomme mellem Od og Stang. Lyst
fiskeri (Med ding) efter Smaafisk er 
tilladt .til enhver Tid. Aalerusen er 
det tilladt til enhver Tid at anbringe 
i den Form, at Armene og den for
reste Del af Hovene kun maa have 
en Dybde af 30 Tommer. - Rad
garn til dette Fiskeri maa dog kun 
benyttes i en Længde. af 12 Alen i 
sE\lve Strømløbet og Midtstrørnslinien 
i intet Tilfælde overskrides. Fiske
riet lilaa dog kun udøves under for
nødent Hensyn til de i Fiskerilovens 
§ 53 indeholdte Fredningshestem~ 
melser, hvorefter det er forbudt paa 
nogen som helst J\laade at fiske efter 
Laks, 01TI.'rt eller Foreller i Tiden 
fra 1. Decbr. til L Febl'nar, Helt i 
Tiden fra 1. Januar til 1. Februar, 
Gedde og Aborre i Marts Maan~d, 
Brasen i Maj Maaned og Krebs i 
Juni l\faaned. 

V. Om Forbud. § 9. I det her 
omhalldleile Fiskevand skal Bmg af 
Vod af nogen.som helst Slags eller 
lloget andet FiskeredsJplO af lignepde 
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Konstruktion til Fangst efter nogen 
Slags Fisk være fuldstændig forbudt 
i Tiden fra 1. Marts til 10. Novbr. 
Dette Forbud omfatter dog ikke For-

. syning til eventuelle U dklækningsan
stalter eller i videnskabeligt Øjemed. 
- Dog skal saadant Fiskeri" Ud
øvelse først tillades af Udvalget (Be
styrelsen) og selvfølgelig under Iagt
tagelse af Fiskerilovens §§ 50, 53, 

. 56 og 57. Brug af Ørredlyster og 
Aalekam er til enhver Tid forbudt. 

VI. Om Opsynet. § 10. For at 
Fiskeriet fremtidig kan hlive drevet 
uforstyrret, og i det hele taget at 
Tilsynet med Overholdelse af RE'gu
lativets }1'orskrifter i E'nhver Hen-· 
seende kan blive efterkommet, an
sættes der en fast Opsynsmand, der 
beskikkes af Udvalget. Han lønnes 
det første Aar med 5 pCt. - fem 
Procent - af Laks-, Ørred- og Aale
nskeriets Nettoindtægt, for hvilken" . 
Løn han selv har at sørge for sin 
Befordring og afholde de med hans 
Bestilling medgaaende Kontorholds
udgifter. Lønnen betales halvaarlig, 
regnet fra Ansættelsen, og udredes 
af de nskeriberettigede I,odsejere og 
Fiskere. Ved Nettoindtægten vil være 
at forstaa, at der kun maa fradrages 
Bruttobeløbet af, hvad der er anvendt 
til Anskaffelse af de anvendte Fiske
riredskaber. Hvor en Lodsejer til 
anden ~fand. udlejer sin Fiskeriret, 
har han ligeledes at svare 5 pCt. af 
deniridgaaede I,eje. Enhver, der 
driver eller lader drive I.Jaks-, Ørred
og Aalenskeri, er under Bødeansvar 
(j fr. Kapitel VIII.) pligtig derover 
at føre Bog og hver~ Aar inden 10. 
November til Udvalgets Formand. at 
opgive sin Brutto- og Nettoindtægt 
af FiskeriE't for det forløhne Aar og 
inden 14 Dage derefter åt betale det 
Beløb til Formanden, som Udvalget 
saaledes maatte have paalignet ham. 
Det er en Selvfølge, at Brugere eller 
Lejere af anden Mands Fiskeriret 
skal til Udvalgets F'ormarid betale 
samtlige Procent af den indgaaede 
Lejeafgift. 

§ 11. Opsynsmanden skal være 

særlig nskerikyndig og med Bopæl 
enten i Sneum eller Darum Sogne. 
-- Han har i sin Bestillin~ samme 
Myndighed som Politiets Betjente, 
iøvrigt bestemmes hans Rettigheder 
og Pligter m. v. ved en Instruks, som 
udarbejdes af Bestyrelsen. Efter F'or
løbet af det første Aar vil Opsyns
mandens Løn fremtidig være at fast
sætte ihvprt Aars Januar Maaned 
af Bestyrelsen. Det i Aarenes Løb 
mulig fremkomne Overskud anvendes 
til Udklækningsanstalter eller lig
nende. 

VII. Om Afholdelse af Udg{fterne, 
fomn ledigede ved Regttlativet. § 12. 
Til Regulativets Trykning, Bekendt
gørelse, Skfivematerialier, Rejser osv. 
svares der fr~mtidig aarlig l pCt. 
en Procent - af Nettoindtægten, der 
betåles samtidig med den i § 10 
nævnte Afgift. 

§ '13. Naar Regulativet er ved
taget og~ stadfæstet, vil saadant af 
Udvalget være at bekendtgøre i de 
lokale Blade og ved lokal Kirke
stævne med Angivelse-af, hvor trykte 

. Eksemplarer af Regulativet ligger til 
almindeligt Eftersyn og kunne er
holdes udlevered,e af Fiskerne. Trykte 
Eksemplarer af Regulativet ville være 
at levere vedkommende Politimestre 
og Sognefogder. . 

VIII. Om Lodsejernes Fiskevand 
og indbyrdes Forhold. § 14. Gene
ralforsamlingen bestaar af samtlige 
fiskeriberettige Lodsejere. Den aar
lige Generalforsamling afholdes i J a
nnal' Maaned. Bekendtgørelse om 
Tiden og Mødestedet samt Forhand
lingsemnerne sker ved Kirkestævne . 
eller ved anden paa Egnen brugelig 
M aade med 14 Dages Varsel. Ge
neralforsalJllingen bestpmmp!', hvor 
næste Genoralforsamling skal af-
holdes. . . 

§ 15. 1?estyrelsen hestaar af 9 
Medlemmer, der skulle være Lods
ejere bl Fiskevandet. Den vælges 
af Generu.lforsamlingenfor 4 Aar, 
saaledes at Halvdelen afgaar hvert 
andet Aar; første G:tng afgaar den 
mindre Halvdel ved Lodtrækning i 



Januar 1895. - Bestyrelsen vælger 
for 2 Aar ved simpel Stemmeflerhed 
af sin Midte en Formand; han er 
tillige Kasserer og Regnskabsfører 
og overtager som saadan i det hele 
Kasse bestyrelsen og Udbetalingen af 
Opsynsmændenes Lønning m. m. 
Hvert Aar inden 1. April aflægger 
han til Bestyrelsen Regnskab for det 
forløbne Kalenderaar; det gennem
gaas af Bestyrelsen og godkendes af 
den paafølgende Generalforsamling. 
- Første Gang bestaar Bestyrelsen 
af det til nærværende Regulativs U d
arbejdeise nedsatte Udvalg. For
manden saa vel som Bestyrelsen i 
sin Helhed er ulønnet, men hafte 
Udlæg refunderes efter Regning. 

§ 16. Dette Regulativ træder i 
Kraft 14 Dage efter at det er stad
fæstet af Ribe Stiftamt. 

§ 17. For Overtrædelser af de i 
dette Regulativ optagne Bestemmelser 
er vedkommende Overtræder ifalden 
en Bøde af fra 2 til 100 Kr., der 
tilfalder de fattiges Kasse i det Sogn, 
hvor Forseelsen er begaaet. løvrigt 
kommer selvfølgelig ogsaa Fiskeri-

. lovens § 59 samt de i Fiskeriloven 
indeholdte Straffebestemmelser til An-
vendelse. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Tirsdag d. 19. 
ankom Kutteren "Nordvest" fra Is
land efter at have været borte pall, 
Rødspættefiskeri i ca. 5 Maaneder; 
den medbragte 150 Tdr. saltede 
Rødspætter og har i det hele fisket 
680 Tdr., det højeste Antal som 
nogen dansk Kutter har naaet i Aar 
under Island, naar Kutteren alligevel, 
trods den rigelige ]'angst, pall, Grund 
af de uheldige Konjunkturer pall, 
Markedet, vil give Tab for dens 
Rhederi, kan det kun være meget 
at beklage. Kl. 
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Sammenstød mellem Fiskekvaser. 
N atten mellem den 21. og 22. ds. 
passerede der et beklageligt Uheld 
idet Kvaserne "Notos" og "Løkken" 
begge af Frederikshavn kolliderede 
i Indsejlingen til Havnen, "hvad der 
desværre havde et Menneskes Død 
til Følge. Da Sammenstødet ~skete 
befandt Skibsdrengen pall, "Notos" 
sig paa Fordækket, og han maa der 
siKkert være bleven ramt af "I..løk
ken "s Spryd; han faldt nemlig plud
selig om pall, Dækket, og da Folkene 
ilede til saade, at Blodet flød ud 
af Næse og Mund paa ham, og at 
han bevægede Haanden en Smule, 
men kort derefter var han død; man 
mente I først, at Dødsaårsagen var 
.Sprængning af et Blodkar, foranle
diget af den pludselige Skræk. ved 
Sammenstødet (han var lige tørnet 
ud af sin Køje), da man nemlig ikke 
kunde opdage noget Spor af, at han 
har lidt Overlast, meu ved Distrikts
lægens Undersøgelse konstateredes 
det, at Dødsaarsagen var Knusning 
af Brystet. Den Afdøde, der var 
17 Aar gammel, hed Laurltz Chr. 
Knudsen og var Søn af Smed Rnud
sen's Enkel i Løkken. Begge Kva-

. serne have lidt megen Skade· ved 
Sammenstødet, "Løkken" fik saaledes 
Sprydet og J agerbommen ødelagt 
og Plankerne i Stævnen forskubbede, 
dens' Anker blev ved Sammenstødet 
hugget ind i Siden pall, "Notos", 
hvor det sad urokkelig fast; endvi
dere fik "Notos" Røstet knækket. 
Hvem der bærer Skylden for Uheldet 
vides ikke, det vil i al Fald først 
kunde konstateres efter SøfDrklarin-
gen er afgivet. Kl. 

Struer, den 15. Septbr. Hr. Re
daktør! Indrøm mig Plads for ef ter
staaende Linier: En god Gerning 
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er liu for flere Pladser bleven ud
ført ved de i Foraarsmaauederne ud
satte smaa Rødspætter, og Inden
rigsministeriet fortjener Tak, fordi 
det har ydet Penge til et for Fiske
riet saa nyttigt og for de fattige 
Fiskere saa gavnligt Foretagende. 
En stor Glæde er det at {'rft1re, at 
de udsatte smaa Rødspætter ere 
voksede saa stærkt, nemlig mindst 
en ':L'omme pr. :Maaned. Dette har 
man faaet at vide ved de af den 
biologiske Station mærkede. Fiskerne 
ere ogsaa omhyggelige for, naar de 
faar en eller flere af de mærkede 
Fisk i deres Garn, at sætte dem 
ud igen fol' nu til Efteraaret at 
kunne faa god Nytte og J1'ortjeneste 
lved dem. Et tilfulde ligesaa stort 
Gavn vil det gøre, ,om den nuværende 
Limfjordslov kunde bli,"e revideret 
og derved flere af dens :Mangler 
blive rettede. Især her paa Vestfjor
den udøves der til Tider et meget 
uheldigt l11skeri, nemlig naar Aalo
vod bruges til Fangst af Rødspætter, 
hvorved der desværre ødelægges store 
:Mængder '. af Rødspætteyngel. Til 
Tider drages der Dræt til Baaden 
med flere Hundreder unge Rødspæt
ter. Nogle bringes nok i Land til 
Føde, men hvad der en varm Som
merdag kastes over Bord er til Dllls 
ikke længllr lllvlldygtig Fisk. Denne 
Ulæmpe kunde fjernes, dersom man 
kun afskaffede den saakaldtll Bøtte
kalv til Aalllvodsbrug og derimod iud
førte Brugen af et efter den nuværende 
Lov lovligt Flynder-Snurrevod med 
Bøttekalv, hvilket paa ingen :Maadll 
kan skade Yngelen, men vilde bi
drage til, at Fiskerne :fik et rigeli
gere Udbytte af derlls Dagsgllrning, 
medens nu Fjordbunden, især Venø 
Bugten, der er fuld af dll saakaldte 

Finker og andet Snavs, næsten 
umuliggør at trække Vodden til 
Baaden. Det vilde være en bety
delig Lettelse at drage Baaden til 
Vod den, idet man derved blev fri 
for de mange Finker. En saadan 
Ændring i den nuværende I .. ov vilde 
bl. a. være meget kærkommen for 
vor talrige Fiskerbefolkning. H. 

Fiskeriberetninger. 

Aalefiskeriet i Limfjorden. I 
Avgust :Maaned har Aalefiskeriet i 
Limfjordens vestlige Del, især omkring 
Struer, givet et temmelig godt Re
sultat. Efter Meddelelse til os har 
der saaledes paa Struer Rhed ligget 
en større hollandsk Aalekvase, som 
har indladet ca. 18000 Pd. Aal, der 
er~ solgte og leverede til et hollandsk 
og fransk Selskab af Fiskeekspor
tørerne del' paa Pladsen. Prisen er 
ca. 40 Øre pr. Pd. Aalllkvasen er nu 
afgaaet direkte til Parktown. P. 

Frederikshavn, d. 18. Sept. 1893. 
Det gunstige Fiskevejr vi havde i 
Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge varede desværre altfor kort; kun 
i to Dage var det nogenlunde og en 
stor Del af denne Tid gaar endda 
med til Sejlads til og fra Fiskeplad
sen, saa U dbyttet har kun været 
ringe. I ca.·5 Dage rasede Stormen 
med ualmindelig Voldsomhed, man 
kan rigtig mærke, at det er J ævn
døgnstider, enkelte Kuttere ledll en 
Del Skade under Sejladsen hjem, 
en sprang saaledes læk og en anden 
mistede hele Bougsprydet, samt en 
Del af Forrigningen. I den Tid der 
blev fisket forsøgte ingeu Fiskeri paa 
Vestkysten; paa Herthas Flak i 



Kattegat var Udbyttet bedst, de der 
fiskende havde fra 50-'50 Snesfl 
Rødspætter pr. Kutter, Fisk af 
mindre Størrelse kun vejende fra 
1O~--12 Pd. pr. Sno og betalte med 
fra l Kr. 05 0re-1 Kr. 75 Øre 
pr. Sno De under den svenske Kyst 
fiskende Kuttere opnaaede kun mindre 
Udbytte ca. 50 Snese' pr. Kutter, 
Fisk vejende ca. 16 Pd. Snesen og 
betalte med ca. 3 Kr. pr. Snes. I 
Farvandet Øi3t for rrrindelens ]'yr
skib var Udbyttet af Rødspætter 
kun ringe, en Del Krøyfisk indbrag
tes derfra, h;vilke opnaaede følgende 
Priser: Pigh~ar store 50 0re, mindre 
20-25 0re pr. Pd., Slethvar fra 
12--20 0re pr. Pd., Issing fra 12-
16 0re pr. Pd. Endnu har der 
ingen Bummertilførsel fra Norge 
funden Sted og fra Vestkysten har 
der kun været ringe Tilførsel, ,la 
Stormen har forhindret Røgtningen 
af Tejnerne, Priserne ere for Tiden 
l Kr. 35 0re pr. Pd. Kl. 

Sallerup, den 12. September 1893. 
Med den sidste Uges kølige Vejrlig 
har Sildefiskeriet taget sin Begyn
delse. Her er fisket enkelte Smaa
partier af Sild; men om dette Fi
skeri vil give noget af sig i Aar, kan 
man endnu ikke udtale sig om. Torske
fiskeriet bar begyndt at bedre sig lidt 
med de sidste Dages Kuling og er 
af en god Kvalitet. Derimod er Gedde
fiskeriet. meget-usselt til 'Dato, og der 
er ingen Udsigt til noget Geddefiskeri 
af Betydning i Aar, medmindre her 
skulde trække Gedder til fra andre 
Pladser. Den Geddebestand, som i 
Iløbetaf Vinteren og Foraaret var 
gaaet ind i Ferskvandsudløbene, og 
som ventedes tilbage til Stranden, er 
ganske uddød i Sommer, da Vandet 
i Noret og Udløbene er 4elt udtørret. 
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Masser af Gedder, Aborre og andre 
Ferskvandsfisk er her ødelagt af 
Tørken. Her er udsat en De'l 
Aaleruser, men der er ikke fisket 
noget i dem endnu. Derimod skal 
der, efter bvad man hører, være fisket 
godt med Aal paa Sydsiden af Knuds
hoved,hvor Fiskpriet er lejet af Fi
skere fra Karrebæksminde. Drivvods
fiskeriet er omtrent ophørt for i Aur. 
N aar Vejrflt er hflldigt, kan her fiskes 
ca. 100 Au1 pr. N at. Rejer, der før 
var til at faa i Vod om Efteraaret, 
er næsten ikke til at faa nu, højst 
l il, 2 Pd. Rejer pr. Nat. A. C. N. 

Til Kerteminde er der i Juli Maa
ne9 indbragt: 2500 Sno Rødspætter 
a.85 Øre Snesen, vejende 7-8 Pd. 
og 500 Pd. Aal a 34 øre. I Av
gust: 2670 Ol Sild til en Pris fra 
2-2 Kr. 30 Øre pr. Ol og '400 Pd. 
Aal a32 0re. I første Halvdel af 
September: 5600 Ol Sild fra 1-11

/ 2 
Kr. pr. Ol. 

I Sildefiskeriet, som ]'iskerne her 
basere en stor Del af deres Aars
indtægt paa, og som gør, at mange 
af de yngre Fiskere, som ellers fare 
til Søs, lade sig afmønstre og rejse 
hjem for at deltage i Fiskeriet, har 
til Dato kun givet et meget tarve
ligt Udbytte. Det beskæftiger i Aar 
50 Baade med 2 Mands og l Drengs 
Besætning paa hver, men mange 
Dage ere Baadene indkomne uden 
en eneste Sild. 

Galeasen "Thomas" herfra Byen 
ført af Kapt. From er vendt tilbage 
efter 6 Ugers Fiskeri i Nordsøen 
efter Makrel. Han er meget .. tilfreds 

. med Fiskeriet, som har givet et 
Brutto-Udbytte af ca. 20UO Kr. 
Fartøjet blev ekviperet og bar afsat 
Fisken, 48 Tønder i Haugesund i 
Norge. K. 

Frederikshavn, d. 25. Sept. 1893. 
Ejheller i denne Uge har Fiskeriet 
været begunstiget af Vejrforholdene, 
kun i et Par. Dage tillodes det Fi
skerne at røgte deres Dont, heftig 



Storm og uroligt Vejr tvang dem 
snart til at søge Havnen, saa Ud
byttet har gennemgaaende været 
tarveligt. Enkelte Kuttere have paa 
den nordlige Side af Skagen haft 
ret godt Udbytte, fra 100~150 Sno 
pr. Kutter, Rødspætter vpjende fra 
15-17 Pd. Snesen og betalte med 
fra 3 Kr. 35 0re-3 Kr. 50 0re 
pr. Snes, Fangsten er hovedsagentlig 
afsat til Kvaser, der enten ere af
sejh,de til Kristiania eller Køben
havn. Hovedparten af Kutterne 
have i Farvandet sydøst for Skagen 
paa det saakaldte Herthas Flak 
drevet Fiskeri, Udbyttet herfra har 
været variabelt, idet Kutterne ere 
indkomne' med 10-100 Sno pr. 
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Kutter, Rødspætter vejende fra 10-
14 Pd. pr. Snes og betalte med fra 
l Kr. 25 01'e-2 Kr. 25 0re pr. 

,Snes, som man ser vedblivende høje 
Priser. En Del anden Fladfisk er 
indhragt og solgt til følgenge Priser; 
Pighvar store 50-60 0re pr. Pd., 
smaa 20-25 0. pr. Pd., Slethvar 
12-15 0. pr. Pd. og Ising 10-12 
0. pr. Pd. Enkelte Bangsbostrand 
Kuttere have drevet Fiskeri i Far
vandet nordfor Læsø, men kun haft 
ringe U dbytte af smua Rødspætter. 
I det stormfulde Vejr er der kun 
fanget ubetydeligt af Hummer paa 

. Vestkysten, saa· Tilførselen har kun 
været ringe, Prisen er ca. 1 Kr. 35 
0re pr. Pd. Kl. 

Dansk Kommissionshus FiSK -ComissionsforrBtnin~, 
for 

En Fisker 
kan faa overdl'agetFiskered
skaber i komplet Stand enten 
til Købs eller til Leje af en 
afdød ung .Fiskers Efterladte. 
God Beboelse kan medfølge. 
Billet rnrkt. "Fisker" mod
tager Bladets Kontor. 

.'isk og HUDlUle ... 

Ludwig Griin, 
18. NI'IIl'r Wall. Hamhor~ 

mQ,ltager SelHlinger til Forltan,lling 
Pr.lmpt,e AfregninJ.{~ Dansk Korre· 
8}lcmrlanGe. Prima R~f('ll'enCflr 

J. N. Hass, Eckernførde, 
modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Oorrespondance. 
Prima Referencer. 

Cllr. Christensens Skibs- og Baadebyggari i Kolding 
anbefaler sig med Nybygning af de forskellige Handels-, Lyst- og Fisker-~ 
fartøjer til meget moderate Priser. 

HoiDJri~h Billl1ri~hsolll1, E~iornfl_. _O, 
søger Leverandører for daglig Lev;ering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. - Provision 5 0/0' 

Heinrich Hinrichsen, 
. Fiskeforretning en gros. 

li·~ Altona Fiskeauction. 
~ ~.~ ~lol~ann Coln'l!iI (beediget Auctionator) . 
.;: f':::: 'rt>ll:'j.?;rnm-Adl'l:'ssH: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

':Gi 
tog Danmarks' største Fiskeforretning 
_e> 
::,:: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
=. f gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 

c f '" hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 %, Kasser 
C) Q) , • • 

..... :; 'hl Forsendelse leveres grabs. 
e» 
~ '" Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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Kø benha, vns :Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredska be~ 

af Bomuld og Ralnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat 

N"se"t, L::i..:D..er og Ta-v-ser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

prima Garn. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enewte Nætfabrik i Danmark eom drive. ved DaDlpJuø.ft) 

everer efter Bestilling eller fra Lager fra vbrt med de nyestc! og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
l/arn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares &traks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn R, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker '>B TidF
skriCter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
IiIllna-c i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af ca.nd. ma.g. H. Posselt. Trykt hOB Frantz Okristtreu. København. 
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:Med.l..e:r:c..sb~a.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse ti1 

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

pr. Petitlinie af II. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Raba.t. 

I nd hold: Ferskvandsfiskeriet. Kaar, - Svar til 
Hr. Aug, S. Ludt. - Mindre Meddelel.er. - Fiskeri· 
beretninger. Bekendtgørelser. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor er Hyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desuden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, l. S. 

Paa Grund af I<'lytning vil Modelsam
lingen være lukket indtil videre. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Ferskvandsfiskeriets Kaar .. 
Af Arthur Feddørsen. 

(Slutning.) 

Skønt dette Regulativ kun har 
virket fra indeværende Sommer, viste 
det sig, at der dog var nogen for
øget Opgang af Ørred og Laks i 
Sneum Aa, saa at Lodsejerne atter 
kunde være tjent med at udsætte 
deres Fangeredskaber. Men allige
vel opnaaede. man dog ikke, hvad 
der ved Regulativets Oprwttelse var 
tilsigtet, idet adskillige Fiskere over
traadte dets § 3 og opsatte Ruser 
indenfor det af Indenrigsministeriet 
fastsatte Middelvandstandspunkt. 

En Henvendelse til vedkommende 
Øvrighed viste sig. uvirksom, idet 

d~nne henviste til Fiskerilovens § 60 
. og forlangte, at Interessentskabet 
for Snenm Aa skulde forfølge Over
trædelsen som privat Politisag. Her
imod er strengt taget intet at ind
vende. Men det kan dog ikke nægtes, 
at vedkommende Politimester meget 
godt maatte 'have kunnet støtte In
teressentskabet overfor et saa aaben
bart Brud paa det af Stiftamtet god
kendte Regulativ. Ruser vare remlig, 
hvad vi personlig have overtydet 
os om, opstillede indenfor de 
Grænser, Regulativet paabyder, og 
det er næppe tænkeligt,at Fiskerne, 
der dr:eve det umedholdelige Fiskeri, 
vilde have vedblevet dermed, dersom 
Politimesteren alvorligt ha.vde fore
holdt dem, hvilke Følgerne kunde' 
blive. 

Som Forholdet imidlertid er, har 
Interessentskabet intet andet at gøre, 
end ved Fogeden at nedlægge For
bud imod Opstillingen af Ruser 
. eller andet lignende Redskab inden
for de ved Regulativet fastsatte 
Grænser. Dernæst maa det anlægge 
Sag, hvorved Forbudet kræves god
kendt, Mulkt idømt, Drstatning til
kendt, Redskabet konfiskeret og alle 



Udlæg ved Sagen godtgjorte. Saa 
snart da en Dom er erholdt, og Fi
skere skulde være denne overhørig, 
vil Politiet ikke kunne nægte sin 
Bistand. 

Mou det tykkes os, at Loven i 
saadant Tilfælde kunde have sikret 
et Regulativs Kraft over for Over
trædelser paa samine 1\1aada, som 
den har sikret Vedtærters Overhol
delse. 

Del' kan være Anledning til ved 
denne Lejlighed at skrive nogle 
Linier GUl et Par andre Forhold, 
sem Fisiæriloven omhandler for Fersk
vandsfiskeriets Vedkommende. 

Det er{laaledes Lovens Forlangende 
-- i § 50, andet Stykk{l - at Ejerne 
af ,.,Indretninger for Fiskefangst 
(Aa,lega.arde,Aalekister,Laksegaarde, 
Øf'red:tener o. a.)", der ikke lade et 
Rum af 3 Alen eller· mindst en 
Tredi~d01 af Vandløbets Brede 
"ajtb~llrt for Fiskenes Gang op og 
ned", skulle fra &lopgang til Solned
gang lade saadanne Indretninger 
.staa arubne, samt at "i alle Tilfælde" 
akal :de holdes aabne fra Solnedgang 
Lø:t'dag Aften til Solopgang Mandag 
Morgen. 
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Det langt overvejende Fiskeri,som 
rammes ved dette Paabud, er Aale
fangsten ved Møllernes Stemværker. 
Men selv om man bortser fra, at 
v13tnokde fl€'Ste Vandmøller have 
en utvidsom Rettighed til at op
stemme Vandet som Drivkraft for 
deres IndlL'iti og derfor næppe kunne 
hindres i at bruge det, dar er deres 
Ret efter· eget Tykke, er det dog en 
631\,1'e tvivlsom Sag, om vi1'kelig noget 
Steds en saadan Oplukning, som 
denpaabudte, i ringeste 1YIaadekan 

hjælpe til Fiskenes Gang op. Ingen 
Fisk vil nemlig kunne trænge sig 
igennem den Strøm, der vælder ud, 
naar Vandmølleren trækker sine 
Stigbord, i alt Fald ikke, hvor Spørgs
manlat gælder større Vandløb. 

Endelig turde det være højst tvivl
somt, om I,oven· har Styrke nok til 
at kunne "i alle Tilfælde" paabyde 
at slippe Vandet fra Solnedgang 
Lørdag Aften til Solopgang Mandag 
Morgen og derved meget væsentlig 
gribe ind i det paa Vandkraften 
etablerede Mølleri eller Fabrikanlæg. 
Har Loven ikke denne Styrke, er 
det uheldigt, at den i dette Tilfælde 
er kommen til at opstiUe et Paabud, 
der nogle Steder kan overholdes, 
andre Steder ikke. I § 51 staar 
der jo ogsaa udtrykkeligt, ~t Fiskeri 
og Industri har lige Ret, saaledes 
at det ene Brug ikke kan "tilpligtes" 
at vige for det andet. DerlloIl,l alt
saa Mølleren eller Fabrikanten holder 
paa sin Fabrikdrift, har Fiskeriet 
at tie stille. 

r en fremtidig Fiskerilov vilde det 
derfor vistnok væro praktisk at skelne 
imellem rene Fiskeriindretninger og 
de med Møllebrug forbundne. Langt 
hellere end at søge indskrænket det 
sidste frit Brug af den forhaanden
værende Vandkraft, maatte det fore
trækkes at give Møllerne at Paalæg 
om at indrette Aale: og Lakse
eller0rredtrapper, muligvis endda 
for større Anlægs Vedkommende 
med Udsigt til Hjælp ved Oprettel
sen af saaaanne. Eller Staten kunde 
fol' større og vigtigere Anlægs Ved
kommende træffe Overenskomst med 
de paagældende Ejere om en Ord
ning til gensidig Nytte. 

Ferskvandsfiskeriernes Kaar ere 
ikke gode. Til samme Tid, som man 
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ideligt maa høre, at der kunde 
bringes meget ud af dem, faar man 
fra anden Side at vide, at deres 
U dbytte ikke opfordrer til at ofre 
synderligt paa en Forbedring. Heri 
ligger der en ikke ringe Modsigelse 
og en saameget større, som der netop 
skal en rationel Drift til for at 
skaffe et forsvarligt U dbyttp. Men 
en saadan koster Tid og Ppnge og 
først og fremmest Udholdenhed. Det 
der først skal gøres E'r at skaffe 
Kendskab til de Omraader, det kan 
lønne sig at arbejde med og ikke' 
alene til Vandene selv, men ogsaa 
til alt det, der l'ørersig i dem. 

Ferskvandene have sikkert nok 
meget fælles med Kystvandene, men 
tillige saa meget særligt, at man 
bnrde sørge for deres Pleje uaf~ 

hængig af hines. Dette kan næppe 
opnaas forinden man giver dem deres 
egen Ledelse l,igestillet med Kystn~ 

skeriets. For Tiden savner Fersk~ 

vandsnskeriet et samlende Led, hvor 
det kau ty hen med Klager og Øn
sker, saalænge det ikke tager imod 
den fra "Dansk Fiskeriforening" til~ 

budte Hjælp. Dette ligger riinelig~ 
vis deri, at det endnu er mindre 
kendt i Landet, at Foreningen staar 
villig til at yde den Hjælp, den kan 
overkomme, naar den kun faar An
ledning t11 at virke.· Det er virkelig 
for meget forlangt, at Foreningen 
skal i saa Henseende komme til 
Folks Dør, naar den hverken ind
bydes eller faar et Vink derom. 

En af Grundene til Ferskvands
fiskeriets Tilbageholdenhed ligger 
muligvis deri, at Loven om Fiskeriet 
i Danmark har noget stedmoderlig 
og ·uforstaaende taget sig af Fersk~ 
vandsfiskeriet. Det er derfor ogsaa 
muligt, at en særlig Lov for Fersk-

vandsnskeri kunde udrette en Del 
til at vække Lysten for en alvorligere 
Pleje af dette. Men for at tilvpje
bringe en saadan Lov og imøde
komme dette Erhvervs virkelige Krav, 
vilde det ingenlunde være for me~ 
Arbejde, om. der blev nedsat en 
Kommission af kyndige Mænd paa, 
Omraadet, der knnde fara LR-jligloo 
til at udtale sig Ol]l vort Ferskvands
fiskeri. Allerede deri vilde d'0T ligge 
en Spore af ingenlunde ringe V ægt. 

Det . er ikke af Vejen, naar tier 
skrives om FersKvandsfiskenets Ka>a/r 
at fremhæve atter og atter, at vort 
lille Land har et ikke ringe Flade
rum dækket af det fersk.e ValId·. 
Det er derfor naturligt, at detØns~e 
ligger os nærpaa I..Jivet at opnaa 
et forholdsvis Udbytte, af disse 
Vande og helst et lige SM l'egelllet 
som det Land-, Skov- og Havebrug 
~iver. Til dette Ønske er der des
Jtden saa meget større Grund, som 
de nævnte Vande j sig optager en 
ikke ringe Del af de Værdier, der 
oprindelig høre Landjorden til,næn 
som ved atmosfæriske Nedslas, ved 
N edbøren, vaskes ud og føres ud i 
vore Indvande for til sidst a;t for
svinde i Havet. Med Rette kan man 
opstille som en Kendsgerning,at 
en ikke ringe Næringsværdi dervød 
Aar efter Aar rØves fra MaTk og 
Skov, og derved gaar tabt for var 
Økonomi eller kun omsættes i en 
ringe Kapital. :Men dette er et 
Tab for den almindelige Hushoidning, 
som ikke bør tillade nogen som helst 
Værdi at gaa taht og allermindst, 
Haar det sker saa aabenlyst som i 
dette Tilfælde. DE't gælder ·altsaa 
om ·ved Indlands-Vandbruget at lid
nytte ogsaa den Værdi, søm eller-s 
drukner i Havet. 



Det er kun faa danske Vande, 
der hidtil udnyttes med Kløgt og 
med et Udbytte, som kan kaldes 
lønnende i Forhold til de naturlige 
Vilkaar. Man nøjes med det, man 
kan drive ud af V anden~, og man 
tænker ikke over, at der dog mulig 
kunde udvindes endnu mere. Gammel 
Vane og Ligegyldighed~ det er i sin 
Almindelighed Navnene paa Fiske
rnestrene for vore Ferskvande; de 
hve stundom Dumhed og Vindma
geri til Assistenter. Skal Fersk
vandsfiskeriets Kaar 'bedres, maa der 
en ganske anden Pleje til, end man 
hidtil har ydet dem, og der maa 
vises dem en større Opmærksomhed 
end de til den seneste Tid have 
kunnet glæde sig ved. 

Der vil m~re til for at frembringe 
Fiskekød end Vand alene. 

Svar til Hr. Aug. S. Ludt.· 

En Hr. Aug. S. Ludt har i Nr. 
36 af nærværende Blad begyndt 
nogle "Strøbemærkninget paa Fiske
riomraadet", hvori mit Navn er nævnt 
og en Beretning af mig om norske 
Fiskekonservesfabriker er omtalt paa 
en særdeles vranten og noget nær
gaaende Maade. J eg formoder, at 
denne Hr. Ludt er den samme 
Mand, hvem jeg en Gang her i 
Frederikshavn hørte holde et løjer
ligt Foredrag om sig selv, om sin 
stærkt misundte og stærkt forfulgte 

. Fiskeribegavelse, om en umulig J ærn
banevogn til Fisketransport m. m. 
Med dette løjerlige Foredrag i Erin
dring kan jeg ret godt tilgive, at 
Hr. Aug. S. Ludt er bleven gnaven 
over, at jeg i Fjor fik det Hverv at 
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rejse til Norge for at indhente Op
lysninger om Fabrikationen af Fiske
konserves, ligesom jeg kan bære over 
med, at Hr. Ludt vælter sig ind 
paa mig i. en . Sag, der er mig 
aldeles uvedkommende, nemlig de 
norske Sildefiskerier, hvorom Hr. 
Ludt fortrin vis skriver i sine første 
Strø bemærkninger. 

Da Hr. Ludt i Følge egen Op
givelse har ofret Fiskerigerningen 
40 Aars Arbejdskraft, maa det an
tages, at han har Kærlighed til denne 
Sag, og at han saaledes til enhver 
Tid vil sætte Pris pall, Oplysninger, 
som kan udvide hans Begreb om 
Fiskeriet og Fisketilvirkningen i 
Skandinavien. Jeg vil derfor ikke 
tilbageholde den Meddelelse, at den 

. Beretning, jeg i Fjor skrev om Fa
brikationen af Fiskekonserves i Norge, 
er fuldtud paalidelig efter de Op
lysninger, der blev mig givet af flere 
Fagmænd, hvilke Oplysninger jeg 
nedskrev straks paa Stedet. J eg vil 
endvidere gøre Hr. r.illdt opmærksom 
paa, at selve den danske General
konsul i Kristiania har udpeget Sta
vanger som den Plads i Norge, hvor 
Fabrikationen af Fiskekonserves er 
størst, og den danske Vicekonsul i 
Stavanger opgav O. Hauge Thiis 
Fabrik dersteds som den betydelig
ste af Stavanger Fabrikerne, hvilket 
jeg ogsaa ved Selvsyn blev overbe
vist om. 

En saa uvæsenlig Ting, om det 
er ca. 20 eller ca. 15 Aar siden, 
at man i Norge begyndte med Fa
brikationen af Fiskekonserves, kan 
vel med Sindsro forbigaas. J eg 
holder nu paa, at det er ca. eller 
nogle og tyve Aar siden, saaledes 
som der blev opgivet mig, og akcep
terer foreløbig ikke Rigtigheden af 
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Hr. Ludt's Udsagn, at "det var 
først for ca. 15 Aar siden, at Fi
skekonserves begyndte at løbe Sæk
kedans i Norge". Hvad "Sækkedans" 
er for noget i Konservesfabrikationen 
kender jeg forøvrigt desværre ikke. 
Af min Meddelelse om, at den første 
norske Konservesfabrik blev oprettet 
for nogle og tyve Aar siden, maa' 
Hr. Ltidt selvfølgelig ikke slutte 
eller fastslaa, at jeg har været uvi
dende om, at man i Moss eller paa 
andre Pladser i Norge maaske for 
halvtredsindstyve Aar siden har lagt 
Ansjoser ned; men jeg har natur
ligvis ikke kunnet kalde en Ansjos
fabrik en l!-'iskekonservesfabrik. 

En ret ejendommelig Indvending 
af Hr. Ludt imod min Beretning er 
den, at han bestrider, at Brislingen 
fanges om Sommeren i Norge, og 
at den til Dels lever af et lille Hav
dyr, som Nordmændene kalder "Rød
kam". Hr. Ludt gør dog for "Rød
kammen"s Vedkommende en lille 
Indrømmelse, idet han siger: at denne 
Benævnelse høres sjælden. Men 
ellers paastaar Hr. Ludt, at Bris
lingens Føde paa Norsk· hyppigst 
kaldes Aat eller Aate. Om den 
lille vimse Brislings Næring, den 
for S:lrdin~ og Ansjosfabrikationen 
farlige "Rødkam", er "Aat" eller 
"Aute" eller ligefrem Æde paa 
Dansk, kan jo i og for sig være 
ligegyldigt, men derimod kan der 
være Anledning til at spørge Hr. 
Lndt, hvad han mener med, at J3ris
lingen ikke fanges om Sommeren; 
men om Høsten, saaledes som Nord
mændene kalder Efteraaret. Sagen 
er nemlig den, at der fiskes Bris
ling i Avgnst ved Stavanger. 

Det ser komisk nd, at Hr. Ludt 
erkender, at saa vel Brisling som 

Sild helst bør ·staa i Laas 2-3 
Dage, forinden do tages op og ned
lægges eller nedsaltes, i f:amme øje
blik som han, for at gøre en Ind
sigelse imod min Fremstilling, for
tæller, at Brislingen kan blh'e lige 
god som Ansjos, hvad enten den 
har Aat i sig eller ej. Hr. Ludt 
skriver: "J eg har endog haft 2 Aar 
gamle Ansjoser, som jeg selv har 
tilvirket, belagt med Aat, *) uden 
mærkbar Indflydelse paa Ansjosens 
Holdbarhed." -

Maa det være mig tilladt at gøre 
en lille Meddelelse uden for Sagen? 

Jeg erindrer,' at jeg i sin 'fid var 
i en Købmandsforretning, hvor vi 
fik en Sending Ansjoser fra et nyt 
Firma. SOlD, saa vidt jeg i Øjeblik
ket erindrer, hed Ludt. Disse An
sjoser vare ikke gode og bleve ikke 
efterspurgte nf Kunderne. J eg tør 
ikke have nogen bestemt Mening 
om, hvorvidt hine sekunda Ansjoser 
kunne have "æret vel stærkt belagte 
med "Aat" eller den paagældende 
Fabrikant burde haft bedre Kund
skab til, hvad han vilde give sig af 
med at fabrikere, men noget maatte 
der vel have været' i Vejen, siden 
Ansjoserne ikke gefalt Publikum. 

Frederikshavn, d. 12. Sept. 1893. 
Kristian Mikkelsen. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Fiskekutteren 
"Maagen" indkom 1 Gaar direkte 
fra Island efter en meget stormfuld 

*) Hr. L. er altsaa gaaet til den Y der 
lighed at belægge sine Ansjoser med 
"Aat" - maaske for at krydre dem 
ekstra. 
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Rejse, del! indehavde 68 Tdr. saltede 
Rødsp., samt 40 Snese levende Torsk 
fangede under Island j Ei'orsøget pa,;t 

at drive Torskefiskeri maa saaledes 
nærmest betragtes som mislykket, 
en saa ringe Fangst kan selvfølgelil!; 
ikke nær dække de derved foraar
sagetle Udgifter. "Prins Valdpmttr" 
har været noget heldigere, den ind
kom i Lørdags med l 00 Snese til 
Kristianio" hvor den vil søge at af-
sætte Fangsten. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø, den 18. September 1893. 
Fiskeriet i September Maaned har 
været smaat, ved Bandholm er i den 
sidste Tid fisket nogle Sild, enkelte 
Joller have faaet ca. 20 Ol Sild i 
12 å 14 Garn, Kvaliteten god, men 
smaa. Pris l Kr. pr. Ol. 

Der er ligeledes med det kolde 
Vejr begyndt at komme lidt ,Torsk; 
men Sælhunden har som sædvanlig 
meldt sig som Røgter af Ruserne . 

Vodfiskerne have saa godt som intet 
udrettet i længere Tid. Koldt og 
ustadigt Vejr har generet dem. 

R. F. 
Køge Bugt, d. 22. Septbr. 1893. 

Allerede for 2 a 3 Uger siden be
gyndte enkelte af Fiskerne paa at 
udsætte deres Aaleruser, og overalt 
her paa Kysten er Rusefiskeriet nu 
i fuld Gang. Udbyttet har dog endnu 
ikke været synderlig stort, men som 
Regel er det ogsaa først hen i Ok
tober Maaned, at det egentlige store 
Aaletræk finder Sted her i Bugten. 
Den største Del af den her fangede 
Ruseaal føres til Markedet i Køben
havn, og Prisen har i Aar været 8 
å 10 Kr. pr. Lpd. 

Bundgarnsfiskeriet her paa Kysten 
har i Sommer givet et temmelig 
daarligt Udbytte. Undertiden ind
finder Hornfisken sig i Bugten om 
Efteraaret, og da <\en paa denne 
Tid af Aaret er meget fed og i det 
hele taget af en langt bedre Kvali-

tet end om Foraaret, er dette Fi
skeri ofte af stor Betydning for Bund
p;arnsfiskerne. Det har derfor været 
et Lyspunkt for disse, at der i de 
sidste Dage af og til har vist sig' en 
Del Hornfisk, og enkelte af Kystens 
Fiskere har allerede haft en Fangst 
paa nogle faa Snese, for hvilke der 
el' opnaaet en Pris af 8 a 12 Kr. 
for Snesen. J. 

Frederikshavn, d. 2. Oktbr. 1893. 
I den sidst forløbne Uge har Vejr
liget været Fiskeriet en Del gunsti
gere end i de foregaaende Uger, og 
U dbyttet hul' gennemgaaende desaar
sug ogsaa været ret tilfredsstillende; 
i hele den første Halvdel af Ugen 
var det nogenlunde godt Fiskevejr 
og først i Torsda.gs tvang en hæftig 
sydlig Storm Kutterne til at søge 
Havn. Ca. 10 Kuttere have drevet 
Piskeri nordfor Skagen, længere vest
lig vover. de sig nu ikke mere, saa 
det egentlige Vestkystsfiskeri maa 
betragtes som at være ophørt for i 
Aar ; Udbyttet der har været fra 
50-156 Snese Rødsp. pr. Kutter 
af Vægt fra 14~15 Pd. Snesen, 
Fangsten blev hovedsagentlig afsat 
til Kvaser her i Havnen til en Pris 
af 21/ 2 Kr. pr. Snes. øst for Hirts
holmene og paa Herthas Flak have 
en stor Del af Kutterne fisket, Ud
byttet der har været fra 50 op til 
200 Snese Rødsp. pr. Kutter, Fisk 
vejende fra 10~11 Pd. Snesen og 
betalte med fra l Kr . .l5 Øre~l 
Kr. 50 Øre pr. Sries. Saavel nord
for Trindelens Fyrskib som under 
den svenske Kyst er der dreven Fi
skeri, de det sidstnævnte Sted fiskende 
have egentlig gjort den bedste For
retning, omend de kun have haft fra
&0-90 Snese pr. Kutter, saa har 
dog Piskens gode Kvalitet bevirket, 
at de have faaet det bedste pekuniære 
Udbytte, Fisken har vejet ca. 20 Pd. 
Snesen og er bleven betalt med ca. 
Kr. 4.25 pr. Snes. Fra de sidst
nævnte Steder er der indbragt en 
Del Pighvar, for store betalt med 
50 ø. pr. Pd., for smaa 25 ø. pr. 
Pd., Slethvar betalt med fra 12-15 



379 

. ø., Ising med fra 10-12 ø. pr. . tilført de ubetydelige Kvanta, der 
fiskes i selve Farvandet omkring Pd. Hnmmertjlførselen er fuldstæn

dig stagnerende, der er egentlig kun . Havnen. Kl. 

Dansk KomJTIissionshus 
'or 

.~isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

7s. l'ipuer Wall, Haml;lIr~ 
modtager Sondinger til FOThandling 
Prompte A'rol<11h'!l. Dansk Kone
epondance. Prima Rererencer. 

En 

egBbyggat riskBkva~B . 
med Sænkekøl, 719/ 100 T. 
drægtig, er til Salgs hos 
}!'isker 

J. Hamer, 
Vordingborg. 

fiSK -ComissionsforrBtnill~1 
J N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

En god Drivkvase 
af tysk Bygning er billig 
til Salg OOS 

A. Andersen, 
Fisker. 

Kallehave. 

En Fisker 
kan faa overdraget Fiskered
skaber i komplet Stand enten 
til K øbs eller til I~eje af en 
afdød ung Fiskers Efterladte. 
God Beboelse kan medfølge. 
Billet mrkt. "Fisker" mod
tager Bladets Kontor. 

Catechns~mtCarbolinB~ 
sidstnævnte bedste Gonser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Trævær.k mod Vejrligets 
Indflydelse allbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Ad. Goecker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trolhlsg. 5. 

Chr. Christensens Skibs- og BaadBbyggeri i Kolding 
anbefaler sig med Nybygning af de forskellige Handels-, Lyst- og Fiske:r
fartøjer til meget moderate Priser. 

Bøimllli01nl Bimr]_chsøD9) 10kørnflrdlø9) 
søger Leverandører fol' daglig I.ievering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cllssa følger strax efter Salget. - Provision 5 Ofo. 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

] i.~b Altona Fiskea uction. 
~ ~.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 
I'l - Q) 

-< f I:Q Telegl'am-A(lresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B"m

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø benha. vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70~ 

Dansk -Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

Naat, Li:D..er og Tarvser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m.paa Lager. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(ene.te Næt&brik 1 Da.n:ma1'k _m dri..-- ved DlUDpkraft) 

everer 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 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgani, 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 Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker \)g Tid.,:
skrifter, Cirkolairer, merkantile Tr7ksager og Lejligheds
"ance i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af oand. ma.g. H. PQsselt. - Trykt hos Frafl,t~ OAristtreu. København. 
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M:ec:'3.1e:D:l..Sb1a.d.e1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øro 

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

Indhold: Gedden og den brede Bændelorm. -
Fiskeriet paa Jyllands Vestkyst. - Fiøkerlberetninger. 

Bekendtgørelø.r. 

"Dansk Fiskerlforening"s Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desuden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, I. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
IIngen være lukket indtil videre. 

Eftertryk af Meø.lemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Gedden og den brede 
Bændelorm. 

Ved cand. mag. Ad. Jensen. 

Kendskabet tilBændelorm~nes 

Udviklingshistorie og der igennem til 
Kilden, hvorfra Mennesket bliver 
befængt med disse ikke ufarlige 
Snyltere, er af forholdsvis sen Dato. 
Den danske Veterinær Abildgaard 
var den første, der for ca. hundrede 
Aar siden ved Fodringsforsøg 
en den Gang ganske ukendt Methode 
- paaviste, at en i Hundestt)jlens 
Krophule levende Bændelorm ud
vikler sig vider(>, i Tarmen paa 
Vandfug]e, naar Fisken bliver for
tæret, og det lader sig paa Grund-

lag heraf fastslaa, at en Bændel
orms Eksistens forudsætter to Dyre
arter til at huse den paa dens for
skellige' U d viklingstrin : den endelige 
Væt·t, i hvis Tarm den udvoksne 
Orm lever, og Mellernværten, l hvis 
V æv Mellemstadiet - Tinten.
kommer til Udvikling. I Halvtred
serne har Dr. Kuchemneister saale
des gentagne Gange indgivet døds
dømte Forbrydere Tinter fra Svine
kød, og efter Henrettelsen .ved Dis
sektion overbevist sig om, at Tinterne 
havde udviklet sig til Bændelorme; 
og omvendt indgav han Pattegrise 
Stykker af den samme Art B., inde
holdende modne Æg, og de bleve 
til Tinter i Svinet. En anden, lige
ledes her i Landet, men langt hyp
pigere forekommende B., lever som 
Tinte i Oksens Kød. Foruden disse 
to Arter "smalle" Bændelorme træffes 
her af og til endnu en B. den 
"brede" kaldes den,da dens modne 
Led ere bredere end lange - over 
hvis Udvikling mlm endnu ikke er 
f~ldstændig klar. Det sidste Aarti 
har dog betydelig forøget vort K end
skab til dens Livshistorie, hvorom 
jeg her skal fortælle. 
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Den brede Bændelorm (Bothrioce
phahts la tus) opholder sig som de 
andre B. i Tarmen, til hvis V æg 
den holder sig fast med de to af
lange Sugegruber, der sidde paa 
det forreste af de "Led", der sam
mensætte dens Legeme "Hovedet" 
benævnes det paa Grund af sin ydre 
Form; ellers er der ingen Grund til 
at kalde det saaledes, thi der er 
er ingen Mund eller andre for et 
saadant ejendommelige Redskaber 
paa det. Bag Hovedet kommer et 
stort Antal "Led", ikke sjælden 3-
4000, der ere meget smaa i den 
forreste Del af Ormen, men bag til 
efterhaanden blive større. Den An
skuelse er nu almindelig, at ethvert 
af disse "Led" saa vel som "Hove
det" er et selvstændigt Dyr, og at 
en Bændelorm saaledes er en Sam
ling Væsener kædede til hinanden, 
det ene bag det andet; og det er 
Hovedet, der frem bringer denne Ko
loni, idet det stadig udskyder nye 
"Led" fra sin Bagende, en tredive 
Stykker om Dagen;. den hele Kæde 
bliver en halv Snes Alen 
Mund og Fonløjelst'skanal mangle 
disse Dyr ganske, de opsuge gennem 
Huden den fLydenue Næring i deres 
V:-erts 'l'armkanal. Derimod inde
holder hvert Led en Ægge- og Sæd
stok, er altsaa tvekønnet, og de 
ældre, bageste Leds Æggebeholder, 
fyldes med Tusinder af Æg, som 
de sdv befrugte. N u er det Tids
punkt kommet, hvor "Leddet" op
giver sin Forbindelse med den øvrige 
Kæde, det river sig løs, dog aldrig 
enkeltvis, men en Række sammen
hængende Led paa en Gang. 
gene udhHnmes gennem en Aabning 
paa Leddet og føres ud med Tarm
udtømmelserne. 

Ægget er udstyret med en Skal, 
der har et Laag ved den ene Ende; 
det indeholder endnu intet }'oster, 
først naar Æggene strøs ud i Vand 
og have ligget der en 14 Dage
flere Maaneder, alt efter de ydre 
Temperatu~forhold, kommer et saa~ 
dant til SJ'1le. Fostere(!sprænger 

Fig. la. 

Fig. lb. 
Fig. L To Udviklingstrin af den brede 
R, efter Schauinsland (meg'et stærkt for
støn·ede). I Fig. lb. ser man inden for 
Fimrepelscn Larven med sine 6 Borekroge. 

Laaget af og svømmer om i Vandet 
ved Hjælp af den Pels af Fimrehaar, 
hvornwd det er beklædt (se 1 a) 
En Uges Tid efter synker det til 
Bunds stryger Firnredragten af sig 
og kryher endnn nogen Tid omkring 
(se Fig. l b). Men hvad der nu 



skel' med denne lille Orm, paa 
hvilken man let opdager Bændel
ormelarvens sædvanlige 6 Borekroge, 
er os ganske ubekendt. Det er paa 
ingen :Maade lykkedes direkte at 
overføre Fosteret paaFisk og lige 
saa lidt at inficere lavere, i Vand 
levende~ Dyr dermed. Det Spørgs
maal staar - endnu ubesvaret, om 
Ferskvandsfisk ere den første og 
eneste :Mellemvært for Ormen, eller 
om de maa trænge ind i en hvirvel
løs :Mellemvært, for der er at gen
nemløbe yderligere Forvandlinger. 
Hvorledes det nu end forholder sig, 
genfinde vi først den unge Bændel
orm i Kroppen paa ma~lge Fersk
vandsfisk. Fortjenesten af at have 
bragt Klarhed over dette Afsnit af 
den brede Bændelorms Livshistorie 
tilkommer først og fremmest Professor 
Braun i Dorpat.:) 

Der var meget, der tydede paa, 
at 'rinten til den brede Bændelorm 
skulde søges i en Fisk. Saaledes 
dens mærkelige geografiske U dbre
del se. :Medens de smalle B. ere 
ret almindelige over den ganske 
.Jord, saa vidt som Svinet og Oksen 
el'e udbredte, er den brede B. kun 
hyppig i Egne, der ere rige paa 
ferske Vande; i den vestlige Del 
af Schweiz, der er opf'yldt af store 
Søer, findes den hos hvert fjerde 
eller femte )lenneske i Søernes 
umiddelbare Nærhed; allerede i de 
Egne, der ligge 1-4 Mile borte fra 
Søerne, er Snylteren meget sjældnere, 
og endnu længere borte forekommer 
den kun spredt eller slet ikke; i 
IJandskabet Nordbotten i Sverrig og 
blandt Fiskerne ved det kuriske 

*) Zur Entwickelungsgeschichte des brei~ 
ten Bandwurmes von DI'. Max Braun 
(1883). 
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Haver næsten hvert eneste Menne
ske befængt med den, ligesoril den 
hyppig optræder i de øvrige Lande 
omkring den botniske Bugt og den 
østlige Del af østersøen, i St. Pe
tersborg f. Eks. hos 15% af Befolk
ningen; dernæst i Polen, Nord-Ita
lien, 'l'urkestan og Japan. :Man 
kender tillige en hel Række andre 
At,ter af brede B., og de leve alle 
hos Dyr, del' udelukkende eller for 
en stor Del ernære sig af Fisk, som 
Hunde, Isbjøme, Sæler, :Marsvin, 
Skallesluger, Maager, 'l'erner, Hav
skildpadder o. s. v. 

Fig. 2. Et Stykke GedJekød meJ tre i 
Musklerne siddende Tinter af B. latuB, efter 

Braun (naturlig Størrelse). 

Støttende sig paa disse Fakta 
gav Prof. Braun til i Dorpat, 
hvor en Tiendel af Befolkningen 

lider af den brede B., 
omhyggelig at undersøge 
de Fisk, der bragtes 
paa Torvet, og hos næ
sten hver eneste Gedde 
fundt han smaa Bændel
orme i st()r Mængde ind
lejrede i Kødet, Leve-

Fig. H. Tinten i li(l~ 
strakt Tilstand, ren, n.lilten, :l\1ælken og 

efter Ilraun (3 G. Rognen, Krøset og Bug
forstørret). 

hulen (se Fig. 2). Og 
disse cm. langeBændelorme 
(se Fig. 3) viste sig at være uud
viklede Individer af Bothriocephalus 
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latus; det kegleformede Hoved har 
aflange Gruber, der minde om de 
voksne Bothriocephalers vordende 
Hæfteredskaber, og en nøjagtig mikro
skopisk Undersøgelse afgjorde, at 
det netop var B. la,tus. For:It hæve 
enhver Tvivl om, at disse Tinter i 
Gedder virkelig bleve til brede B. 
i Mennesket, anstillede Braun flere 
Forsøg med Studenter, der friVIllig 
tilbøde sig' som Prøveobjekter; efter 
at han havde forvisset sig om, at 
ingen af dem i Forvejen havde Bæn
delorm, indgav han dem levende, 
Gedde-Tinter, og de nødvendige For
sigtighedsregler med Hensyn til den 
Føde, de indtoge under Forsøget, 
bleve selvfølgelig iagttagne. Nogen 
Tid efter viste de tydelige Tegn paa 
at være inficerede med Bændelorme, 
og efter en Afdrivningskur afgav e 
de Bændelorme, der vare typiske 
BothriocephalHs latus. Der kunde 
herefter ikke være Tvivl om, at ,i 
Dorpat, hvor man hyppig nyder røget 
Geddekød, faa Folk deres brede B. 
fra denne Fisk. 

Senere ere lignende, Forsøg an
stillede i Genf med ganske det 
samme Udfald; i denne Byer det 
dog især Ferskvanclskvabben, der 
tjener som Mellemvært, den bringes 
massevis paa Torvet, dens Lever an
ses, let bagt, for en Lækkerbidske~, 
men netop dette Organ indeholder 
næsten regelmrpssig Tinterne. End
videre har man opdaget den brede 
B.s Tinter hos Aborre, Bækørred, 
Hvidm-red, Stalling, Bødforel (Ty
skernes Saibling, Svenskernes Røding) 
og to japanske Laksejiske, en alle
rede ikke lille Liste, der med Tiden 
rimeligvis vil forøges. Det bør endnu 
tilføjes, at man ikke har fundet 
Tinten hos Laksen, hvor man ivrigt 

her ledt efter den, da denne Fisk, 
der' saa hyppig nydes i røget Til
stand, kunde formodes at være Aar
sagen til den hyppige Forekomst af 
B.latus i Nordbotten. Man vil lægge 
Mærke til, at de opregnede Fiske 
næsten udelukkende ere Rovfiske ; 
dette tyder i Retning af, af de faa 
den unge Orm i sig indesluttet i et 
eller andet Dyr. 

Den brede Bændelorm er ikke 
hyppig her i Landet; af 300 Bændel
ormtilfælde hidrørte de 25 fra denne 
Art, især af let forklarlige Grunde 
- fra København og Sorø. I hvert 
Tilfælde bør man dog anvende de 
samme Forsigtighedsregler overfor 
de anførte Fiskesorter som med 
Svine- og Oksekød, hvis man ikke 
vil udsætte sig for at hente en Bæn
delorm. Og til at dræbe Ormen er 
der et paalideligt. Middel: Kødets 
fuldstændige Gennemkogning og Steg
ning. 

Fiskeriet paa Jyllands 
Vestkyst. 

(Korrespondance.) 

Sommerfiskeriet, der begynder St. 
Hansdag, er nu forbi, og skønt denne 
Periode ikke kan sammenlignes med 
E'oraarsfiskeriet, plejer man dog 
gerne at fiske' en Del, navnlig Haj 
("Haa "); men i de sidste Aaringer, 
og da ogsaa i Aar, er det en Und
tagelse fra Reglen, thi man kan 
umsten sige, at der i hele Perioden 
saa godt som intet er fisket, der er 
værd at nævne, saa at Fiskerne ikke 
en Gang have kunnet forsyne sig selv 
langt mindre andre med den her paa 
Kysten ret yndede Haj. Foruden 



denne Fisk findes der her om Som
meren forskellige andre Smaafisk og 
undertiden en Del Makrel; men i 
Aar er det kun en sjælden Gang 
faldet i nogle enkelte Fiskeres Lod 
at fange Makrel, der ellers er en 
søgt Vare i Hamborg. 
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Hvad Grunden kan være til, at 
Fiskeriet er mislykket, er selvfølge
ligt ikke godt at sige. Fiskerne 
mene, at Vejret har været for godt 
navnlig for stille', thi med' stærke 
vestlige Vinde gøres den bedste 
Hajfangst, da Vestenvinden sætte 
Fisken ind paa Land, og hermed 
passer godt det gamle Ordsprog, 
Fiskerne her have, at den Sommer, 
Stormenslaar Bygget af, bliver der 
god Haafangst. At Sommerfiskeriet 
er slaaet fejit, er i og for sig slemt 
nok; men det er næsten værre, at 
Fiskerne saa ikke have Æs - Mad
ding til Efteraarsfiskeriet. De 
pleje at fange en Mængde Smaaflsk 
om Sommeren, som blive .nedsaltede 
og bruges til Æs om Efteraaret, og 
i Aar have de fleste intet fanget, 
sall. de maa skaffe sig Madding andet 
Steds fra, hvilket selvfølgeligt bliver 
en ikke ringe Udgift for dem. Vel 
kan der i Efteraarstiden, da Ind
slagtningen til Vinteren finder Sted, 
skaffes en Del Affald til Æs; men 
det forslaar jo ikke, og siden man 
nu stærkt spiser Hestekød, ere selv 
gamle, Heste, som i tidligere Tider 
ofte brugtes til Æs, ikke saa billige, 
at det gaar an at bruge dem pau 
den Maade, thi Hesteslagterne kunne 
byde højere Priser for dem, end fi
skerne kunne være tjente med at . 
give. 

I:<"'orøvrigt ser det kun mørkt ud 
for vort Efteraarsfiskeri. V ejret har 
antaget en meget urolig Karakter, 

og det er jo desværre under de nu
værende Forhold saaledes, at man 
ikke kan fiske fra den aabne Kyst, 
nuar Vejret er rørigt. De sidste 
halvtredje Aar have været meget 
daarlige for de fastboende Fiskere. 
Vi kunne derfor ikke godt taale, at 
den nu kommende mest rentable 
Periode ogsaa skal bringe fejlslaaede 
Forhaabninger. P. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals og Omegn, d. 24. Sept. 
I den forløbne Maaned har Fiske
riet ikke forandret sig videre; thi 
der har vel nogle Gange været for
søgt med Snurrevod under \ Land 
efter Rødspætter, men uden synder
ligt Resultat; derimod have Kutterne, 
der fiske længere ude ofte været 
heldige, men de sidste Tiders uroligt 
Vejr har sædvanlig, naar de endelig 
er naaet at komme her ud for, atter 
forjaget dem, saa de have maattet 
søge i Læ indenfor Skagen, da som 
bekendt endnu intet Steds er at 
søge Beskyttelse her paa Kysten. 
De sidste Tiders Storme har foraar
saget Entrepenøren ved Hirtshals
molen et betydeligt Tab, idet den 
Skinnevej, der var anlagt langs den 
indre Mole, til Transport af Beton
blokke og andet stort Materiale, 
med Storm og Højvande tog "Rejs
aus" og drev ned paa U ggerby Strand. 

De sidste Tiders uroligt Vejr har 
taget slemt paa Fiskernes Hummer
tejner, for fleres Vedkommende er 
over Halvparten gaaet tabt, men 
forøvrigt er Hummerfiskeriet [ikke 
saa godt som de foregaaende Maa
neder, hvorimod Prisen paa Hummer 



endnu er temmelig høj, ca. 1 Kr. 
pr. Pd. \ 

Forøvrigt har nævnte Fiskeri intet 
Aarsiden Tejnerne korn i Anven
delse givet saa godt SOlll i denne 
Sæson, idet at 1000 Kr. og op efter 
ikke er ualmindeligt pr. 2 Mand. 

L. 

Snekkers ten, d. 23. Septbr. 1893. 
Siden sidste Meddelelse har her saa 
godt 'som intet Fiskeri været. Horn
fisken blev fuldstændig borte, hele 
Eftersommeren er her ikke fanget 
en eneste, saa dette Fiskeri er op
givet for i Aar. Bundgarnene blive 
derfor vistnok ikke sat ud mere, da 
der kun kan være Tale om at fange 
lidt Sild, som i Reglen ere meget 
smaa, derimod kan Fiskerne vente 
at faa ødelagt Garnene, naar de 
rigtige Efteraarsstorme indfinde sig, 
og desuden er der nok at tage Vare 
nu da Aaleruserne ere ude, og disse 
skal altid passes akkurat ellers 
fanges der intet. 

Forberedelserne til Aalefiskeriet 
ere altid vidtløftige og tager lang 
Tid; hele Aal'et rundt sysler Fiskerne 
llled de Redskaber, som benyttes 
dertil, dog passes selvfølgelfg den 
øvrige Gerning ved Siden af, men 
naar Avgust Maaned kommer lægges 
alt andet til Side, det gælder da 
kun om at blive færdig i rette Tid, 
saa det hele kan være i Orden ved 
første "Mørke." 

Allerede i Begyndelsen af Septem
ber vare de fl~ste Ruser udsatte, 
og nu holdes de ude hele Efteraaret; 
d. v. s. der skiftes ofte, thi ellers 
ville Ruserne raadne, det er jo nød
vendigt, at de blive rensede og tør
rede en Gang imellem, og meget 
sjeldent staar Pladsen tom. 

Det første Mørke er allerede 
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gaaet uden at have givet noget Ud
byttll, i alt Fald er det saa ubety
deligt, at det ikke er værd at nævne. 
Grunden hertil er, at det hele Tiden 
har været vestlige Vinde med nord
lig Strøm, og just det modsLltte -
østlige Vinde med sydlig Strøm -
skal der til for at Fiskeriet kan 
.bli\'o godt. Endnu er dog den bedste 
Tid tilbage, det gælder altsaa blot 
om, at Østenvinden snart kommer, 
og saa endelig at den bliver staaende. 
Fiskerne baabe der vil indtræffe en 
Forandring ved Fuldmaant', hvad 
der jo ogsaa plejer at ske. 

Det var virkelig meget øllskeligt 
om Østenvinden da, snl1l't ma,atte 
komme, thi for mange af J:;-'iskerne 
her paa, Kysten er Aalefiskeriet 
næsten et Livsspørgsmaa,l. I. X. 

Frederikshavn, d. 9. Oktbr. 1893. 
I hele den første Halvdel af den 
sidst forløbne Uge vare Vejrforhol
dene Iueget ugunstige for Fiskeriet, 
stærk sydlig Storm umuliggjorde alt 
Fiskeri i Kattegat; 10-12 Kuttere, 
som under Stormen ha,vde holdt sig 
i Læ nord for Skagen, vare de eneste 
som havde faaet Lejlighed til Fangst; 
enkelte af dem havde endda vovet 
sig vest over og fisket i Fa,rvandet 
mellem Hirtshals og Højen nær 
under La,nd og haft ret godt Ud
bytte fra 50-150 Snese Rødsp. pr. 
Kutter, Fisk af mindre Størrelse 
vejende fra 12-13 Pd. Snesen og 
betalt med fra l Kr. 65 Øre--1 
Kr. 85 Øre pr. Snes, de paa, N ord
siden fiskende Kuttere have ha,ft et 
lignende Udbytte, men Fisken der 
fra har været af noget større Kva
litet vejende fra 15-17 Pd. Snesen 
og betalt med fra 21/ 2 Kr.-2 Kr. 

. 65 Øre pr. Snes. Først i Løbet af 
i Fredags afgik alle Kutterne til 



de forskellige Fangstpladser i Katte
gat, men vendte allerede tilbage om 
Lørdagen og i Gau,r, saa Udbyttet 
var hovedsagentlig kun ringe, olUend 
enkelte Kuttere i den korte Tid 
havde opnaaet at fange ca. 150 
Snese Fisk. Der indbragtes ca. 
3000 Slethvar og der fandt 
Afsætning til 12~15 Øre pr. Pd" 
samt ret betydelige Kvantiteter 
Pighvar, Prisen herpaa er uforan
dret. Herrærende mindre Fiske
lmade have haft l'et god Fangst ~f 
Kuller i den sidste Tid, ca. 30 Sno 
pr.Baad for hver Tur, Prisen er 
ca. 1 Kr. pr. Snes, men Kulleren 
er ogsaa lille, kun vejende ca. 15 
Pd. Snesen, en Del er afskibet i 
ispakket Stand til Kristiania. Fra 
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Sverrig er der tHført mindre Kvanta, 
af levende Hummer pr. Dampskib, 
og i Gaar indkom 2 Kvaser lige
ledes fra Sverrig med ca. 4000 Stkr., 
der betales ca. 1 KI:. 10 Øre pr. 
Pd.; i Løbet af denne Uge ventes 
Tilførselen at ville begynde fra 
Norge. Den første rrilførsel af 
svenske Sild havde vi i Lørdags, 
idet "Blenda" ankom fra GøtE'borg 
med ca,. 400 Ks., om det er Garn
eller Vodsild vides ikke bestemt, 
men det formodes, at det er den 
sidstnævnte Slags, da Prisen kun er 
ca. 7 Kr. pr. Kiste, hvis denne 
Formodning er rigtig er det ualmin
delig tidligt, at det svenske Silde
fiskeri har taget sin Begyndelse 
Aar. Kl. 

En 

agabyggat Fiskakvasa En god Drivkvase risK -Comissionsforretnin~, 
J. N. Hass, Eckemførde, 

med Sænkekøl, 719/ 100 T. 
drægtig, er til Salgs hos 
:Fisker 

J. Hamer, 
Vordingborg. 

af tysk Bygning er billig 
til Salg hos 

A. Anderseu, 
Fisker. 

Kallehave. 

modtager Sending'er af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Oorrespondance. 
Prima Referencer. 

løi:t11ri0Jm HiJlllrichsøJlll~ I'ck0rJ1lf(lrdl0~ 
soget' Leverandører fOl" daglig Levedng af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. Provision 5 %, 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

] i.~ Al tona Fiskea uction. 
~ o ~ 

~ :;,.z. .lobaun Coltrs (beediget Auctionator). = ~ d,) 

~ t:r. Tele{.!;rll III-A dl'esse : Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
~ :; 
~:g modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
~ E gaaende for hver Sending. H vis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~'" 
.., ø hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser a f:: 

LI.. t!l til Forsendelse leveres gratis . 
.., > 
~ ø Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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Rø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende] 

I Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. Iii 

N'"~t, L::iD..er og Ta-vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ Nætt'abrlk i Da.nmark tIODl drive. ved Dampkraft) 

everer efter Bestilling eller fra Lager. fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 0J0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgan/, 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 Tlykning af Ugeblade.Pieeer, Værker og Tid~· 

skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJliglleds
Rauce i omhyggelig Udførelse til billille Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hOB Frantz Christtre'U.. København. 
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Kedl.en:uSbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Tordenskjoldsgade 27, KøbenhaVn K.Prisen er for Indlandet 10 Øre 
pl'. Petitlinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Aalegaa.rdsretten. - Mindre Med
delelser. - Fiskerlberetninger. - Bekendtgøreloer. 

"Dansk Fiske'riforening"s Kontor er Hyttet 
til Storm gade 20 Stuen og. er som sædvau
ligt aabent fra 9-11 •. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desuden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, 1. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
IIngen være lukket illdtil videre. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
t.iJladt, naar Kilden angives. 

Om Aalegaardsretten. 
Ved Overretsprokurator T h. L e t h. 

Atter ere vi ved den Tid, paa 
hvilken den blanke Aal foretager sin 
Vandring gennem vore Farvande og 
er Genstand for Fangst ved vore Ky
ster, fjernere eller ,nærmere samme. 
Dette Forhold lægger saa at sige en 
Velstandskilde for vor Fod. Det 
gælder kun f(lr vore Fiskere om at 
udnytte den; men desværre maa det 
bekli\.ges, at der derimod synes at op
taarne sig. en Hindring, der først maa 
fjernes, førend der kan være nogen 
Mulighed for at drage den Fordel 
af denne Rigdom paa Yandreaal, som 
kan og bør drages af samme. J eg 

sigter her til den Paastand fra Kyst
ejernes Side, der paa flere Steder 
dukker frem, at de have Eneret til 
Fangsten af· den blanke AaI. Saa 
længe denne Paastand ikke er under
kendt af Højesteret, kan ingen Fisker, 
der ikke har en særlig Ret at støtte 
sig til, sætte Aaleruser uden at ud
sætte sig for af Kystejeren eller hans 
Lejetagere at faa en Proces paa 
Halsen og blive idømt et Erstatnings
ansvar af en saadan Størrelse, at 
hans hele økonomiske Eksistens øde
lægges. J eg skal oplyse dette med 
Eksempler: hvis Akter ligge for mig. 

Tre Fiskere havde sat 6 Aaleruser 
i en Række, den ene tæt uden for 
den anden. Raden til den inderste 
begyndte i nogen Afstand fra Land 
paa ca. 3 Fod Yand. Kystejeren, 
eller rettere hans Lejetagere, til hvem 
han havde bortforpagtet sin Aale
gaardsret, anlagde Sag imod Fiskerne 
og paastode, at de nævnte Ruser 
faldt ind under, hvad Fiskerilovens 
§ 3 kalder "Aalegaarde eller Aale
stader", som der tilkommer Kystejerne 
ndelukkende Ret til at fiske med. 
Yed den afsagte Underretsdom bleve 
de nævnte 3 Fi;>km'e i Henhold til 
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Fiskerllovens § 59, og idet deres 
Ruser havde staaet udsatte i 38.Et
maal, dømte til bl. a. at udrede til 
Klageren en Erstatning af 1140 Kr. 
(et 'l'usinde, et Hundrede og firti 
Kroner). En anden Fisker, der pa.a. 
lignende Maade havde udsat 3 AsJe
ruser, blev idømt en Erstatning af 
640 Kr. 

Disse Domme ere af Fiskerne 
blevne appellerede til Overtetteu~ ved 
hvilken Sagerne endnu henstaa; men 
skulde det blive Tilfældet, at de over
ordnede Retter stadfæste de nævnte 
Underretsdomme, er det at veute, at 
Kystejerne omkring i Landet ikke. 
ville være længe om at lære at drage 
Fordel heraf. 

Spørgsmaalet under disse Sager 
drejer sig ikke om, at Fiskerne skulde 
have sat deres Aaleruser i en saadan 
Nærhed af Kystejerens ellet 'hans 
Forpagteres i Forbindelse med Aale
gaarde eller Aalestader udsatte Aale
ruser, at det har skadet Fiskeriet 
med disse. Spøl'gsmaalet drejer sig 
udelukkende om, hvorvidt de af Fi
skerne udsatte Aalel'user maa anses 
at være saadanne "Aalegaarde eller 
Aalestader" , som Fiskerilovens § 3 
giver Kystejerne Eneret til at benytte, 
eller maa anses at falde ind under 
de i samme Paragraf nævnte ,Jrit
staaende Aaleruser", som enhver har 
Lov til at benytte, naar han ikke 
kommer Kystejernes fornævnte Red
skaber for nær. Det første paastaas 
naturligvis af Klageren, det sidste 
derimod af de indklagede Fiskere. 
En Hovedstøtte for sin Paastand 
søger Klageren i Udtalelser af Hr. 
Højesteretsassessor Mourier, der ere 
fremsatte i den Debat mellem ham 
og Hr. Fl~ker P. Villumsen, der førtes 
igennem en Række Artikler fra begge 

Sider i afvigte Aargang af nærværende 
Blad. Bem~ldte Thlbat fremkaldtes . 
ved den Paastand af Hr. VilluIDsen, 
at Domstolene' og navnlig HøJesterets
dommen af 7. Maj 1873 i den saa
Wdte Lercbenborgersag havde mis~ 
forsttaet Bestemmelsen om Aale
gaarde i Danske Lovs 5-10-43, 
særlig ved at fortolke denne Artikel 
saaledes, at den gav Kystejerne 
Eneret ikke alene til at bruge Ade
gaarde, men ogsaa til at bruge Aale
ruser ud for deres Grunde. Da De
batten nærmest drejede sig om For
staaelsen af et Lovsted, der ikke 
længere er gældende Ret, men er 
ophævet ved Fiskeriloven af 5; April 
188.8, hvis. § 3 nu indeholder de gæl
dende Regler om Kystejernes AaIe
gaardsret, kunde man. maaskehave 
ventet, at Debatten kun kunde have 
historisk Betydning og saaledes var, 
hvad man med et ret træffende Ud
tryk plejer at sige, alene af akade
misk Natur. Imidlertid bruges Ud
trykket "Aalegaarde" baade i 5-10 
-43 og i Fiskerilovens §§ 3 og 34 
uden nogen nærmere Forklaring af, 
hvorledes det Fiskeredskab er be
skaffent, om hvilket denne Betegnelse 
bruges, og de tvende Forfattere kom 
herved naturligt ind paa at udvikle 
deres iøvrigt temmelig afvigende An
skuelser om, hvad der maa forstaas 
ved Ordet n Aalegaard " . Herigennem 
blev Ordskiftet aktuelt; thi det Spørgs
maal: hvad er en Aalegaard? trænger 
ogsaa efter den nugældende Lov i 
høj Grad til Besvarelse, og denne 
Besvarelse maa blive den samme~fter 
som tør Loven af 5. April 1888, 
eftersom denne ikke hal' ringeste 
Antydning om, at de~ ved en Aa.le
gaard vil have forstaaet noget !tudet 
end ganske det samme Redskab, 

I 



dElr ogsaa tidligere benævnedes saa
ledes. 

En Besvarelse af det nævnte Spørgs
maal har jeg forsøgt i en Afhand
ling, som findes i Nr. 38 og følgende 
N umere af nærværende Blads for
rige Aargang, og saavidt jeg har 
forstaaet, er Hr. Willumsen i det 
væsentlige enig i, hvad jeg deri har 
fremsat. Derimod synes den Be
svarelse, til hvilken jeg kom, paa 
flere Punkter at afvige fra, hvad der 
efter Hr. Højesteretsassessor MDu
rier's Opfattelse· er at forstaa ved 
Ordet Aalegaard baade i Fortiden 
og Nutiden, og der. kunde derfor 
være en Fristelse for mig til at for
søge at imødegaa denne Forfatter, 
hvor jAg ikke kan samstemme med 
ham. Det er imidlertid aldeles ikke 
min Hensigt ved denne Lejlighed at 
komme indherpaa. Min Hensigt 
er tværtimod en ganske anden, nemlig 
den at undersøge, hvorvidt de For
skelligheder, der kunne være mellem 
den nævnte Forfatter og mine An-

'skuelser, have nogen Betydning for 
det praktiske Fiskeri. Skulde det 
vise sig, at dette ikke eller kun i 
mindre væsentlig Grad er Tilfældet, 
tror jeg, at dette er det vigtigste fra 
Fiskernes Standpunkt. En Under
søgelse heraf tror jeg derfor vil være 
nyttig, og dette saa meget mere, som 
den højtærede Forfatters Ytringer ere 
trukne frem for Domstolene under 
Fremlæggelse af de Numre af nær
værende Blad, hvori de findes, og 
det sikkert maa være ønskeligt, at 
disse ikke underlægges andre Me
ninger, end den højtærede Forfatter 
kan og vil vedkende sig. Allerede i 
Debatten med Hr. Villumsen ankElde 
Forfatteren lejlighedsvis over at være 
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bleven "misforstaaet*), og det turde 
være klart, at Misforstaaelser endnu 
i langt højere Grad kunne befrygtes, 
hvor procederende Kræfter, der til
med i Reglen ville være uden særlig 
Sagkundskab paa dette Omraade, 
fremlægge for Domstolene Forfatte
rens Afhandlinger og af yderste Evne 
søge at fortolke hans Ord paa en 
Maade, som passer med vedkommende 
Parts egen Interesse. 
, Idet jeg altsaagaar over til selve 
Sagen, er jeg med Hr. Højesterets
assessor Mourier i, at til en Aale
gaard, saaledes sOIp de i al.Fald 
kendes i Nutiden, hører en eller flere 
Ruser eller rnselignende Garn; som, 
den egentlige Fælde, der holder 
Aalen fangen. Ikke desto mindre 
fremgaar det af Udtrykkene i Fiske
rilovens § 3, at Loven ved Aale
gaarde forstaar en fra Ruserne for
skellig Indretning. Paragrafen taler 
nemlig om: "i Forbindelse med Aale
gaarde eller Aalestader udsatte 
Aaleruser". Aalegaarden er altsaa 
noget, med hvilken Aalerusen sættes 
i Forbindelse. I "nordisk Tidsskrift 
for Fiskeri", tredie Aargang af 1876 
S. 343, giver mag. Georg Winther 
under en Omtale af Aalefiskeriet 
paa Sydkysterne af Asnæs og Refnæs 
følgende Beskrivelse af Aalegaarde" 
og disses Forbindelse med Aaleruser: 

"Indretningen af disse Aale
gaarde' er den, som er almindelig 
Jangs alle Kysterne, at en Slags 
Stilling, der bærer et flettet Ris
gærde og en højst primitiv Bro 
fører ud og sænkes ved paafyldte 
Stene, andre Stillinger føres uden
for den første, indtil der paa den 
l'1aade er dannet et langt Gærde 

*) Nærværende Blad for f. A. SIde 282-83. 
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ud i Vandet til den rigtige tæt
bev.oksede Bund,' hvor Aalene op
holder sig. For Enden og paa 
Siderne opstilles saama,nge Ruser 
som man finder for godt". 
Denne Beskrivelse af Aalegaarde 

og Aalerusers Forbiftdelse med 
salllme stemmer ganske med den' 
af mig i nærværende Blad for f. A. 
Side 392-93 meddelte, og med den 
i Hr. Kaptain D1'echsel's Bog inde
holdte Tegning at' en Aalegaard.' 
Det karakteristiske ved en Aale
gaard bliver herefter det, at Jen 
bærer en Bro, p&a hvilken lllan kan 
fra Land gaa ud paa Redskapet og 
røgte de med samme forbundne Ruser. 
Man kan maaske kalde dette et 
rent Jordbrugerfiskeri, da det drives 
fra Land uden Benyttelse af Baad 
eller andet Fartøj. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. . 

Fundne Sildegarn. En Øresunds
fisker fandt forny lig, drivende i 
Sundet, to Sildegarn, tilsyneladende 
svenske; gamle og raadne vare de. 
At finde forliste Garn i et saa be
sejlet Farvand er nu ikke saa sjældent, 
og at de-ere gamle og raadne heller 
ikke, det er slet ingen Omtale værd 

men det mærkelige ved Fundet 
var, at man tydelig havde bestræbt 
sig for at hindre, at Garnene kom , 
tilbage til Ejermanden, .ller at denne 
blev opdaget. Alle de saakaldte 
,,0reflæ" ,hvorpaa Ejers og Hjem- . 
steds Mærkebogstaver smdv.anlig ere 
anbragte, vare nemlig omhyggelig 
borttagne, dette var sket med Vilje, 
thi Garnene havde ellers ingen Skade 
lidt hverken af Storm eller Skibsfart. 

Her foreligger sandsynligvis et 
Forsøg paa' at snyde en eller anden 
Redskabsassurance - noget, der 
ikke er ukendt i disse "velgørende 
Indretningers" Annaler. Ejeren af 
de gamle Garn har skaaret :Mærke
flæeneaf disse, har derefter sat dem 
ud, har ladet dem drive med en god 
Vind og er saa kommet tilbage med 
den Besked, at to af hans' bedste 
Garn - naturligvis - var borte, 
at et forbisejlende Skib desværre 
maatte have sprængt Garnlænken -
o. s. v. Saa betaler Assurancen 
Beløbet en Assurance er som 
Kamelen i Abf.1bogen: "den kan have 
store Byrder og nøjes med lidet" - og 
saa er den Sag heldigt ordnet. L. 

Druknet Fisker. Da Fiskekutteren 
"Frederikshavn", der føres af Skipper 
Mikkel Nielsen, forrige Onsdag Aften 
vendte hjem fra Farvandet ud for 
Hanstholmene, hvor den havde forsøgt 
Fiskeri, skete ud for Skagen under 
Manøvrering med Storsejlet den 
Ulykke, at Fisker Marinus Sørensen 
faldt over Bord og druknede. Skibet,' 
der var i stærk Fart, slingrede meget, 
og der var høj Sø; man hørte Manden 
raabe nede i Vandet, men han kunde 
Ikke ses. Roret blev straks lagt ned 
for at stagvende, men da Storsejlet 
i Øjeblikket ikke var halet tilstræk
kelig an, kunde Kutteren ikke straks 
vende, saa der gik nogen Tid, og da 
man kom til .det Sted, hvor han for
mentes at skulle være, var Fiskeren 
forsvundet. Den forulykkede kunde, 
som det desværre ofte er Tilfældet 
mellem Fiskerne, ikke svømme; han 
var 22 Aar gammel og Søn af Uhr-
mager Sørensen paa 'Læsø. KI, 

Islandsfiskeriet. Den sidste af vore 
under Island fiskende Kuttere, "Prin
sesse Marie", hjemkom Torsdag den 



12. ds. efter at have været under· 
Vejs i 19 Dage og haft en noget 
stormfuld Rejse med megen Modvind .. 
Forsøget med Torskefiskeri er heller 
ikke lykkedes med denn.e Kutter; den 
medbragte foruden ca. 150 Tdr. sal
tede Rødspætter kun et mindre Parti 

. ll'lvende Torsk og ca. 4000 Pd. tør
saltede Kabliau. Det kvantitative· 
TI dbytte har for denne Kutters Ved
kommende forøvrigt været godt, den 
har fisket ca. 600 Tdr. saltede Rød
spætter ialt, men det pekuniære Ud
bytte svarer desværre langt fra til 
Forventningerne, hvad som bekendt 
er foranlediget ved de lave Priser 
paa salt Rødspætte i Aar. Der er 
desværre ikke Anledning til at tro 
at Forsøget paa at drive Fiskeri 
under Island med herfra udsendte 
søgaaende Kuttere vil blive gentaget 
næste Aar; det kan kun være at be
klage, at dette Foretagende, der kun 
er startet ved store Ofre af saavel 
Arbejde som· Penge, skulde lide saa 
ublid en Skæbne; dets heldige Gen-

. nemførelse vilde have været til stort 
Gavn for Folk og Land. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet i Ulfsund i September. 
I Begyndelsen af ]\;faaneden fiskedes 
her ret godt med Drivvod; længere 
heu paa 1\Iaaneden, da ]\;Iaanen tog 
til og Vejret tillige blev ustadigt og 
koldt, tog Fiskeriet betydelig· af: 
Rejer, som i denne Tid plejer. at 
vandre ind i Sundet, er der endnu 
ikke indtruffet noget af Betydning. 
Haandvod er helt opgivet for i Aar. 
En Del Gedderuser ere udsatte og 
paa nogle enkelte Pladser er ~er 

fisket ret godt, men ellers har det 
været betydningsløst; lidt Aaleruser 
ere der ogsaa forsøgt med ved N y
ord, men ingen har fisket noget af 
Betydning. Geddeyngel af Størrelse 
fra 6-10 Tommer er her mange af; 
bare nn Bundfrosten i Vinterens Løb 
ikke skal blive for slem. C. H • 

Fra Isefjorden. Sidste Halvdel 
af September har Fiskeriet været 
lidt bedre her, men dog langt fra 
godt. 

Det stormfulde ustadige Vejr med 
stærkt Flodvande vilde efter al 
Sansynlighed have sat betydelige 
Sildestimer ind i Fjorden om saa
danne havde staaet nær Kysten 
udenfor, men Resultatet er blevet 
kummerligt nok, den gennemsnitlige 
Tilførsel af Sild i sidstIl Halvdel af 
Maaneden har ikke været over 30-
40 Ol pr. Dag fra ca. 10 Baade. 
Priserne have varieret fra)OO-150 
Øre pr. Ol. 

De fleste Fiskere her fra Pladsen 
have ligget over Sildefiskeriet og 
forsømt Drivvodsfiskeriet, som for
modentligt vilde have givet et bety
deligt bedre Udbytte. 

Et Par jydske Kvaser, som have 
drevet sidstnævnte Fiskeri, have gjort 
gode FOITetninger. Men - Nætterne 
ere lange og kolde, og det er ulige 
mere behageligt at drive Sildefiske
riet paa den Maade som vi her 
driver det end at slæbe meJ Vod. 
Vi sætter nemlig vore Garn ud om 
Aftenen sejler hjem og sovm'JQlig 
i Sengen til hen mod Morgenstunden 

Aalen bider endnu paa Kroge, 
men det ustadige Vejr hæmmer en 
regelmæssig Drift af dette Fiskeri. 

Rusefiskeriet har været usselt ... til 
Dato. Torsk findes næsten ikke i 
Fjorden og Skrubber i ringe Mængde 



I Holbækfjordens vestlige Ende er 
udsat en Del Torskeruser efter Laks
ørred, men hidtil har Udbyttet været 
lig O. 

Aaleruserne vilde muligt under 
heldigere Vejrforhold have givet 
noget Udbytte, men stadig sydvest 
og vestlig Vind med høj Vandstand 
er saa uheldig som vel mulig. 

Den 2. Oktober 1893. O. 

Frederikshavn, d. 16. Oktbr. 1893. 
I saa godt som hele den sidst for
løbne Uge har Vejrliget været ugun
stigt for Fiskeriet, i den meste Tid 
have Kutterne derfor været i Havn 
og kun i meget korte Tidsrum har , 
der været Lejlighed til Fiskeri, saa 
Udbyttet har kun været ubetydeligt. 
Under saadanne Forhold søge Fi
skerne, som naturligt er, til de 
nærmest ved Havnen liggende Fangst
pladser, og der er saaledes i Læsø
renden og paa Trillegrunden, nord 
for Læsø, forsøgt Fiskeri, som sagt 
med ringe Resultat, hver Kutter 
h'Rvde ca. 30 Snese smaa Rødsp. af 
en Vægt fra 10-11 Pd. Snesen, 
her betalte med l Kr. 25 Øre pr. 
Snes. I Aalborgbugten og i Far
vandet vest for Anholt skal en Del 
Kuttere have forsøgt sig, kun en
kelte ere her indkomne med Fangst, 
men der af at dømme maa Fiskeriet 
der ikke være daarligt, en Kutter 
havde saaledes 250 Snese Rødsp., 
Fisk af samme Størrelse som de 
fornævnte og betalte med lignende 
Priser. Formodning om, at det var 
V odsild viste sig at være rigtig, i 
Begyndelsen af Ugen indtraf 4 
Dæksbaade med ferske Sild fra 
Sverrig, og i Løbet af Ugen er der 
tilført forskellige Partier pr. Damp
skib; Vejret er endnu vel varmt for 
Eksport af Sild særlig til Landet, 
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Varen lider for meget ved den ofte 
lange Transport, saa der er endnu 

. ikke rigtig Efterspørgsel, Prisen er 
ogsaa temmelig høj, ca. 7 Kr. pr. 
Ks. Hummel'tilførselen har rjgtig 
taget Fart mi da Fredn-ingstiden er 
ophørt saavel i Norge som i Sverrig, 
adskillige Hummerkvaser.ereankomne 
fra Sverri g og pr." Dampskib fra 
N orge er der ogsaa tilført betydelige 
Kvantiteter vel i det hele ca. 15000 
Stkr. Prisen er dalet betydelig der 
betales ca. 1 Kr. pr. Pd., der er 
for Tiden livlig Afsætning paa 
Hummer. Kl. 

Struer, den 5. Oktober 1893. I 
Medlemsbladets Nr. 39 har der i 
min Meddelelse indsneget sig en 
Trykfejl, som jeg beder rettet. Der 
staar nemlig i Linie 9 og 6 f. n. 
nævnt "Bøttekalv" , hvor der skulde 
staa "Bøttekølle" , det Redskab, en 
Stang med Kølle eller Kop, hvor
med Fiskeren "pulser" Fisken eller 
jager den ind i Redskabet. Samtidig 
tillader jeg mig paa ny at henlede 
Opmærksomhedpn pall. den Skandale 
som det er, at Aalevoddene' øde
lægger saa mange Smaafisk. Det 
vilde være saare ønskeligt, om Loven 
i den Henseende kunde blive revi
deret, saa at det blev aldeles for
budt at tage Smaafisk med i Land. 
Staten yder jo nu Tilskud til For
søgene med at indbringe Smaaflyn
dere i Limfjorden, for at de i den 
kan vokse op. Men det er da saa 
meget værre, at de samme udsatte 
Smaafisk ere i Fare for atter at 
blive fisket. Dersom man derimod 
lod indfange U ndermaalsfisk uden
og indenfor Tyborønkanal og lød 
dem føre længere ind i Limfjorden, 
vilde en saadan Forholdsregel være 
meget nyttig. Fiskere fra Agger og 



Krik, der i September vendte hjem 
fra Fiskeri andre Steder i Limfjor
dtm, hvor der ikke er laaset Vand, 
som i Kpk-Fjord, har udenfor 
denne Fjordnsket efter Rødspætter 
og ha.r taget i et Dræt op til 1000 
smaa Rødapætter, medens der kun 
fandtes enkelte Maalsnsk imellem. 
Alt blev bragt i Land, men det er 
bekla!;eligt, at et saadant Rovfiskeri 
kan være tilladt. H. 

Esbjerg, den 5. Oktober 1893. 
Fiskeriet fra Esbjerg i September 
Maaned har været saa godt som 
fuldstændig indstil1et, væsentlig paa 
Grund af uheldige og urolige Vejr
forhold. Trawlfartøjerne, Smakkerne 
"GrandCåFge" og "SignaI" af Es
tljerg have begge været her nogle 
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Gange, men have ikkun hjembragt 
ubetydelige Fiskefangster. "Signal" 
ha.r dog. anløbet udenlandske N ord
søhavne og der losset Fangster. 

Fiskerne have Baaledes i Septem
ber Maaned haft god Lejlighed til 
at bringe Fartøjer og Redskaber i 
Orden til Efteraarsfiskeriet og ligge 
nu færdige til at stikke i Søen, saa 
snart som Vejret bedager sig. 

De første Kuller i Efteraarssæ
sonen indbragte Smakken "Grand 
Charge" i Mandags, ligesom en af 
Krogfiskerne indbragte ca. 400 Pd. 
af samme Fiskeart. L.~M. 

Rettelse. 
r Figurfol'klaringen i Nr.41 ataar under 

Fig. 1 b. "indenforu
, skal være "ovenfor". 

GatBohUsamtCarbolU18~ Dansk Kommis8ionshus fis~ -ComissionsforrBtnin~, 
sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværk mød Vejrliget. 
buUlydel88 a.nbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes ~aa forlangende. 

Ad. Goeeker, 
. KJøbenhavn K. Herluf Trollesg. 6. 

for 

Fisk og Komlner. 
Ludwig Griin, 

18, lIlluel' W.U,· H_burs. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Kone
spondanoe. Prima Referencer. 

J. J. Hass, Eckernførde, 
modtagflr Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
oa tllal'ænsende Vande 

afholder Bal i Kallehave Færgegaard Søndag den 29. Oktbr. Ballet be w 

gynder KI. 5 Eftmd. Alle Foreningens Medlemmer med Damer have fri 
Adgang. Bestyrelsen. 

BøilllJfie1ll Bin:richsønt Eckørnflrdløt 
søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. Provision 5 %, 

Heinrich IDnriehsen, 
Fiskeforretning en gros. 

ii·~ Altona Fiskeauction. ~ ~~ 
~~~ ~~~ 
~~i' JO)lann Co)ars (beediget Auctionator). t'l iiI ~ 

..q E 'XI Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Corr8lpondance. ~ ~ ~ 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Gun-Fabrik 

M. L. UtzQn, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende 

I Danmark. leverer af eget Fabrikat : 
~E:et, Li:n..er og Tav-ser 

samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

prima Garn. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken"Danmar k", 
GrønneIlave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætf'a.brik i DanD:Ull.rk ao"", drive. ved n ..... pk:ra.f't) 

everer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, 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 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 Tlykning afUgebl3de~ Pieeer,Værker \)@, Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryks3ger og Lejligheds
liIan::-e i omhyggelig Udførelse til billige Priser.· 

.Redigeret af oand. mag. H.PQ88elt. - Trykt hOl Frantz Ohristtrev. København. 



Nr. 43. 26, Oktober. t893. 

Med.1e:c:::l..sb1.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages vod Henvendelse til 

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

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

Indhold: Spæd RØdepætteyngel findea ikke i 
østersøen. - Om Aalegaard81'etten. Hal.næsfiske-
rierne. Fiskeriberetninger. - BekendtgørelJle •. 

"Dansk Fiskeriforening"s Kontor er flyttet 
til Storm gade 20 Stuen og er som sædvan
ligt aabent fra 9-11. Redaktøren af Med
lemsbladet træffes desnden i Alm. 5-7 
Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artilder er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Spæd Rødspætteyngel findes 
ikke i østersøen. 

(ForelØbig Meddelelse.) 

Af Dr. pInt C. G. Joh. Pe.tersen. 
Forstander for den danske biologiske Station. 

I Beretning III fra den danske 
biologiske Station pag. 10-11 ud
tales paa Basis af Un_dersøgelser i 
vore danske Farvande, at spæd Yngel 
af Rødspætte og Skrubbe ikke findes 
i de af vore Fj'orde, lave Øgaarde etc., 
hvor Vandet ikke' er tilstrækkelig salt 
og derfor ikke vægtfyldigt nok til at 
kunne bære de flydende Æg af disse 
Fiskearter; men derimod findes sau.
dan Yngel i Mængde, hvor mere salt 
Vand umiddelbart beskyller Kysterne, 

f. Eks. i Kattegat, Storebælt og Nord 
for Fyn. 

Det laa jo nær at undersøge, hvor
ledes det da gaar disse Fiskes Yngel 
i østersøen, hvor Vandet særlig ved 
Kysterne er særdeles brakt. Allerede 
i Aar er det lykkedes mig at faa 
denne Sag opklaret' ved talrige Fi
skeriforsøg tildels fra Kanonbaadell 
"Rauch" langs vore østersøkyster. 

Resultatet er dette, at spæd Bød
spætteyngel, f. Eks. under 3 Tommers 
Længde, ikke fandtes i Farvandene 
ved Køge, Møen, Falster eller Syd
siden af Lolland. Saadan Yngel 
fandtes ejheller ved Øerne Syd for 
]'yn eller i den sydlige Del af Lille
bælt Syd for Fænø, eller i hvert Fald 
kun ganske enkelte Individer; endelig 
kan jeg oplyse, at den heller ikke 
fandtes ved Bornholm. Derimod 
fandtes saadan spæd Yngel af Rød
spætter i Storebælt, N ord for Fyn 
og særlig hyppig i Kattegat, hvor 
den kunde skaffes til Veje i et næsten 
ubegrænset Antal. Spæd Yngel af 
SlcTubbe, Pighvar og SletlwaT fandtes 
derimod ved østersøens aabne Kyster 
undertiden i Mængde. 

J eg maa pau Grund af det fore-
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liggende antage, at Rødspætteyngel 
ikke udvikles i østersøen, i hvert 
Fald ikke hvert Aar og i Mængde, 
men maa indvandt'e fra Kattegat 
gennmn Sundet og Bælterne paa 
sanlIue Maade, som den indvandrer 
i næsten alle vore mindre Farvande, 
hvor den heller ikke udklækkes, og 
hvor derfor ogsaa de ganske spæde 
Unger mangle. 

Hvorledes det forholder sig med 
de andre Fladfiskes Yngel, skal jeg, 
naar det store M:Lteriale er bleven 
gennemarbejdet, nærmere søge at op
lyse, ligesom der skal fremsætte 
min Formodning om Grundene til, 
at Rødspætteyngelen ikke kan ud
vikles i østersøen, uagtet Rødspæt
tens befrugtede Æg i det mindste 
til visse Tider og pan sine Steder 
forekomme i østersøen. 

Til Slutning endnu blot detto: Hr. 
Geheimeraad, 'Professor V. Hensen i 
Kiel hal' paa min Opfordring ved 
Dr. Apstein ladet foretage lignende 
Undersøgelser over Fladfiske-Ynge
lens .J!"'orekomst ved de tyske østersø
kyster, og han har skriftlig meddelt 
mig sine Resultater, der nøje stemme 
overens med Fundene fra danske 
Kyster; jeg beder ham modtage min 
Tak for hans udviste Imødekom
menhed. 

Om Aalegaardsretten. 
Ved Overretsprokurator T h. L e t h. 

(Slutning.) 

Hr. Højesteretsassessor Mourier's 
Opfattelse af en Aulegaards Beskaf
fenhed er en nogen anden. Han ud
trykker denne saaledes i nænærende 

. Bla ds Aargang for f. A. S. 283: 

"Efter min Opfattelse er Aale
gaarden saaledes som den omtales 
i D. L. 5-10-43, en til Aale
fangst hestemt Indretning, der 
bestaur af et Gærde, en Væg 
eller Rad, der fra Kysten an
bringes ud imod Dybet og ender 
med en Fælde for Aalen, hvis 
Gang i Havet dels hindres og 
dels ledes ved Gærdet eller V æg
gen, hvad enten Fælden nu be
staar af en "Gaard" eller af et 
Bundgarn eller hvilken som helst 
anden Form Fiskeren vil give den. 
J eg kan ikke se det urimelige i 
vedblivende at kalde Indretningen 
en Aalegaard, om ogsaa Forf.s*) 
firkantede Gaard med de ruselig
nende Garn blev ombyttet med 
et Bundgarn eller bundgarnlig
nende Redskab, naar Fiskeren 
kunde finde sig tjent dermed. 
Hovedsagen er, at den hele Ind
retning er i Forbindelse med Ky
sten, støtter sig til denne, og det 
kan godt ske, fordi "Gaarden" 
er i ndrettet som et Bundgarn". 
Dette, som Hr. Højesteretsassessor 

.Mourier her betegner som Hoved
sagen ved en Aalegaard, nemlig at 

. Indretningen er i Forbindelse med 
Kysten, støtter sig til denne, betoner 
han ligeledes et andet Sted, (nærv. 
Blad f. A. Side 91-92), hvor han 
siger: 

"Forf. *) har ganske Ret, naar 
han siger, at en Aalegaard maa 
og skal støtte sig til Kysten og 
ikke kan undvære Forbindelse 
.me.d denne, forsaavidt han ved 
Aalegaard tænker pau et med 
Jen i D. L. hjemlede 
Eneret priviligeret Redskab". 

*) o: Hr. Villumsen. 



Forskellen mellem den højtærede 
Forfatters og min Opfattelse af,hvor
ledes en Aalegaard skal være be
skaffen for at være et Fiskeredskab, 
til hvis Brug Fiskerilovens § 3 giver 
Kystejeren Ene,ret, bliver saaledås 
den, at medens jeg In ener, at Red
skabet skal bære en med Kysten 
forbunden Bro, ad hvilken det kan 
røgtes, taler Forfatteren ikke herom, 
men siger, at Redskabet bestaar af 
et Gærde, en V æg eller Rad, der 
ender med en Fælde, og at det 
skal og maa støtte sig' til 'Kysten, 
samt "ikke kan undvære, Forbindelse 
med denne, naar det skal nyde godt 
af Eneretten. 

U anset Forskellen mellem disse 
tvende Opfattelser følger det af dem 
begge, 'at Aaleruser, der hverken 
ere forbundne med Kysten eller med 
nogen Aalegaard, ere de i Fiskeri
lovens § 3 omtalte nlritstaaende 
Aaleruser". Dette bekræftes ogsaa 
ved, hvad den højtærede Forfatter 
skriver i nærv.Blad for f. A. Side 
115, hvor det hedder: 
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"Hvad derhos Udtrykket "frit
staaende Aaleruser" angaar, da 
synes mig ikke, at dets Forstaa
else kan volde nogen Vanskelig
hed og Tvivl, og at det derfor 
er ubilligt at bebrejde Lovgive
ren, at han har brugt det. Det 
betegner en Aaleruse, der ikke 
ved en Rad eller et Gærde er 
sat i Forbindelse med Kysten 
eller med nogen Aalegaard". 
Denne Definition paa ,Jritstaaellde 

Aaleruser, at de ere Aaleruser, der 
ikke ved en Rad eller et Gærde er 
sat i Forbindelse med Kysten eller 
med nogen Aalegaard, er efter min 
Mening maaske temmelig gunstig for 
Kystejerne, men den træffer i hvert 

Fald det, hvorpaa det hovedsagelig 
kommer an for Fiskerne. Efter 
denne Definition, nemlig i Forbindelse 
med Forfatterens ovent'or citerede 
Opfattelse af, hvad der forstaas ved 
en AalegaCt1'd, til hvis Brug Kyst- , 
ejeren har Privile!9um paa EBeret, 
ville Forholdene i Medfør af Fiske
rilovens § 3 i Prahis stille sig paa 
følgende Maade: 

N aar en Kystejer udfor sin Kyst 
an bringer en til Aalefangst bestemt 
Indretning, bestaaende af et Gærde, 
en V æg eller Rad, der fra Kysten 
anbringes ud imod Dybet og ender 
med en Fælde for Aalen, og denne 
Indretning er i Forbindelse, med 
Kysten og støtter sig til denne, skal 
enhver anden vige for dette Fiskeri, 
og holde sig i en saadan, Afstand 
fra ,samme med sine Redskaber, 
disse være fritstaaende Aaleruser 
eller hvilke som helst andre, at han 
ikke skader Kystejerens Fiskeri med 
den nævnte Indretning. Ogsaa er . 
Kystejeren eneberettiget til at an
bringe en saadan Indretning. 

Derimod er Kystejeren ellers ikke 
eneberettiget til Aalefiskeri . ud for 
sin Grund, men enhver anden er~ 

naa,r han holder sig de foranstaaende 
Regler efterrettelig, berettiget til 
Fiskeri ud fol' Kysten med Aale
ruser, der ikke ved en Rad eller et 
Gærde er sat i Forbindelse med 
Kysten eller nogen Aalegaard. 

Det er dettH, der er Hovedsagen 
for Fiskerne, at de ere sikre paa, 
at de uden at spørge Kystejeren 
om Forlov, uden at svare ham nogen 
Afgift derfor, hverken i Aal eller i 
Penge, og uden at risikere at blive 
idømt' en Skades~rstatning til Kyst
ejeren, kunne sætte Aalernser over
alt, hvor ingen særlig Ret til Fiske-



riets Udøvelse el' ,erhvervet, naar 
disse Aaleruser kun ikke ved en Rad 
eller et Gærde ere satte i Forbin
delse med Kysten eller med nogen 
Aalegaard og ikke staa i en saadan 
Nærhed af Kystejerens priviligerede 
Indretninger, at de skade Fiskeriet 
med disse. 

En Anerkendelse heraf kan søges 
opnaaet ved Domstolene, der jo 
overhovedet ikke kunne undgaa at 
paakendedette Spøl'gsmaal, siden 
det er indanket fol' dem. Da man 
for Domstoleno har paaberaabt sig 
den højtærede Forfatters Udtalelser, 
tror jeg, at det vil være et Gode, 
,om der ikke behøves at tvistes om 
disses Forstaaelse, og jeg henstiller 
derfor til den højtærede :&'orfatter, 
hvorvidt .han særligt af Hensyn til 
den store Vigtighed, som Spørgs
maalet har for det praktiske Fiskeri, 
maaske maatte finde Anledning til 
at berigtige, hvor jeg i det foran
staaende muligt maatte have mis
forstaaet ham. 

Halsnæsfiskerierne. 
Af C. Brammer. 

Efteraars-Sildefiskeriet er nu til
'endebragt for i Aar, da Vejret saavel 
som Mørket lægger Hindringer i 
Vejen; ellers vilde Fiskerne nok have 
fortsat Drivfiskeriet nogen Tid endnu, 
da Udbyttet hidtil kun har været 
simpelt for de fleste. Naar undtages 
enkelte Baade, som have været hel
dige og fisket for 12-1600 Kr., have 
de fleste haft 0-700 Kr. og de uhel
digste kun 4-500 Kr. Sildefiskeriet 
maa derfor kaldes "under et Middel
aar" , ja endog uheldigere end det i 
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flere Aar har været. Silden synes 
næppe at have været saa stor eller 
saa god som i de foregaaende Aar, 
men Prisen desuagtet ret god, i Gen
nemsnit 1,50, maaske endog 1,75 pr. 
Ol, nemlig fra 1,40-2 Kr. pr. Ol. 

Da Hundested Baildehavn nu er 
tilgængelig, fuldført og, uddybet, saa
ledes at alle hjemmehørende og 
enkelte fremmede Baade kunne søge 
dertil, saa have 23 store Dæksbaade 
og 3 smaa drevet Sildefiskeri derfra 
med en Besætning af 124 :lYIand. Fra 
l,ynæs Baadehavn udgik der 25 store 
og 4 smaa Dæksbaade med eD> Be
sætning af 137 Mand. Det nøjagtige 
U dbytte kan ikke opgives, førend 
alle Baadeejerne have indbetalt deres 
Havneafgifter til Havnefogderne, nem- . 
lig 2 pCt. af Brutto-Indtægterne; men 
efter de erholdte Oplysninger kan 
man desuagtet anshta det samlede 
U dbytte tilnærmelsesvis til omtrent 
36000 Kr., der fordelte til 261 Mand 
og 55 Baadparte med Fradrag af 
Fællesudgifterne kun udgør en Netto
Indtægt pr. Mand af ca. 100 Kr. paa 
Helpart eller ca. 2 Kr. daglig i }<'j

sketiden. Denne Dagløn bliver imid
lertid betydelig reduceret, naar alle 
U dgifterne fradrages samt alle' de 
Dage, der gaa til Forberedelserne 
til Sildefiskeriet og nogle Dage bag 
efter, alt i alt mindst Halvdelen af 
hele Netto-Fortjenesten, altsaa ikke 
engang 1 Kr. daglig paa egen Kost. 

Nætterne mellem den 12. og 13. 
Septbr., 21. og 22. Septbr. samt 1. 
og 2. Oktbr. vare i Aar særlig storm
fulde, saa at flere Baade mistede Red
skaber, Ankre o. dsL og enten maatte 
søge Havne eller Læ ved Hesseløen 
og lignende Steder. 5 Baade fra 
y derby i Odsherred troede man l 

flere Dage vare forliste. 



Ogsaa Aalenskeriet med Ruser er 
snart forbi,. og di~se op for i 
Aar, naar det første Maaneskin ind
træffer, hvaq jo sker, i disse Dage. 
IKulhusrenden, paaGrønnæssegaards 
Stade, er udsat 45 Ruser. hvori der 
ikke er fisket mere end f~r 3 Kr. pr. 
Ruse. Paa den øvrige Kyst fra Grøn
næssegaards-Stadet til Lynæs og til 
Hundested har der været udsat lige 
sa/.!. mange Ruser med samme Re
sultat, altsf1a fisket .ialt paa Halsnæs
sideli for omtrent 270 Kr., et yderst 
daarligt Udbytte, næppe l!" af det 
tidligere i de gode glunle Dage,. ua 
det ikke var ualrninueligt, at Jer 
fiskedes fra 15-20 Kr. i hver Ruse, 
uagtet Priserne vare lavere, .nu fra 
40 til 50 Øre pl'. Pd. 

Angaaenue Halsna'snskerierne kan 
jeg yderligere ti IfflJ e, at det i nogle 
Aar saa indbringende,Kvasefiskeri i 
Kattegat efter Rødspætter desværre 

. saa godt som aldeles er ophørt. I 
sin Tid forefandtes 7-8 K vaser hø
rende til Lynæs og Hundested Havm', 
nu kun 2, hvoraf den ene imidle~'bl 
har ligget ubrugt i Ramen det sidste 
Aarstid, medens den anden el' bleven 
bedre udrustet, forsynet meu Damp
spil osv. og indrettet til at drive Vod
fiskeri i N ordsøen, hvor den har 
drevet Rødspættefiskeri næsten hele 
Sommeren med ret godt Held. Ma
kreifiskeri i Nordsøen, til Nedsaltning 
i Tønder, har ogsaa været ret heldigt, 
men havde lønnet sig endnu bedre, 
hvis det havde været paabegyndt en 
Maanedstid tidligere, hvad man nok 
vil huske til næste Sommer. 
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Fiskeriberetninger. 

Kerteminde, den 5. Oktbr. 1893. 
I sidste Halvdel af September Maa
ned har· Sildefiskeriet været bedre 
end den øvrigø Del af Sommeren. 
Der er i anførte Tidsrum indbragt 
7090 Ol SHd til en Pris fra l Kr. 
25 0re-l Kr. 55 Øre fir. Ol. Det 
øvrige Fiskeri har været uden Be-
tydning. R. 

Hirtshals og Omegn, d. 7. Oktbr. 
De sidste Tiders Storme, har som 
det var at vente, rigtig rumstel'('t 
med Fiskernes HumuIert,jner, thi 
at forlise IIalYparten er at slippe 
for godt Køb, og en Fisker havde 
af 50 Tejner kun 8 Stkr. tilbage og 
det enilda. i en saa ramponeret Til
stand, at de næsten yare værdiløse. 
Uagtet Prisen paa Hummer er højere 
('}]f! nogensinde tidligere paa den 
'rid af Aaret, langt over 1 Kr. Pd., 
saa er dette Fiskeri dog sau godt 
som opgivet for i Aal', da det er 
altfor risikabelt at vove Tejner ud 
i det urolige Vejr, som nu raader. 

I de sidste Dage, da Vejret har 
været nogenlunde medgørligt, har en 
Del Baade været· ude med Snurre
vod, og nogle udmærkede Flynder 
af Mellemstørrelse solgte til 10-1l 
0re pr. Pd. 

Med det saakaldte Hestevod, der 
trækkes langs Stranden, har der 
ogsaa været fisket en Del suraa 
Flynder. der dog for største Delen 
ere under det til Salg lovbefalede 
M~lal,. men yppenligt til Husbehov 
for Fiskerne. L. 

Sjællands Odde, den 10. Oktober. 
Resultatet af Efteraarssildefiskeriet 
her ved Odden synes i Aar at ville 
blive tarvelig som aldrig før. Alle-



rede i Slutningen af Avgust Maaned 
tog dette Fiskeri sin Begyndelse, og 
med Undtagelse af de Afbrydelser, 
det for Fiskeriet i flere Hepseender 
temmelig ugunstige Vejrlig har for
aarsaget, har det nu været drevet 
siden; men for Flertallet af Fiskerne 

, har Fangsten stauig været uden nogen 
videre Betydning. Da Efteraarssilde
fiskeriet forhen har været den mest 
betydningsfulde Faktor for Fiskerne 
her og som Regel det Fiskeri, der 
har været flere Familiefædres Hoved
erhverv, har det daarlige Udbytte, 
dette har givet i Aar, været en stor 
Skuffelse for Oddens Fiskere. I Al
mindelighed ophører Efteraarssilde
fiskeriet i Slutningen· af Oktober, og 
hvis Fiskeriet i den Tid, der. er til
bage, ikke vil give nogen betydnings
fuld In{ltægt, hvad der desværre kun 
er ringe Sand~ynlighed for, bliver det 
kun lidt, Fiskerne her paa Kysten 
har erhvervd til at forsørge sig og 
sme med i den kommende Vinter. 

J. 

Frederikshavn, d. 23. Oktbr. 1893. 
Endskønt Vejrliget i den sidst for
løbne Uge har været Fiskeriet ret 
gunstigt, har Udbyttet uog kun været 
middelmaadigt, og Forholdene have 
medført, at kun den mindste Del af 
Fangsten er tilført de stedlige For
handlere, I Begyndelsen af U gen 
havde en Del Kuttere forsøgt Fiskeri 
nord for Skagen, men Udbyttet der 
var gennemgaaende tarveligt højst 
ca. 50 Snese Rødsp. af V ægt fra 
14-16 Pd., betalte med op til 21/ 2 

for Snesen; Fangsten blev afsat til 
Kvaser paa selve Fiskepladsen. De 
fleste Kuttere have drevet Fiskeri i 
Aalborgbugten, ejheller der har U d
byttet været særlig rigeligt, de hel
digste havde fra 120-130 Snese, og 
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det havde de endda været ca. 8 
Dage om at nske, de der havde op
naaet at faa nogenlunde Last, af
sejlede til København for at sælge 
der, de, der kun havde mindre Par
tier, -- og det var de fleste - .ind
kom her i Havnen; Fisk derfra har 
vejet fra 12-13 Pd . .snesen og er 
betalt med ca. 11/ 2 Kr. 'pr. Snes. 
Forskellige Kuttere have forsøgt 
'l'ungefiskeri paa de sædvanlige 
Fangstpladser for· denne Fisk, Kob
bergrunden, Vestsiden af Læsørerlden 
og Farvandet . omkring Trindelens 
Fyrskib, men med kun ringe Held, 
tidligere Aar har Tungen dog ofte 
vist sig i støn'e Mængder ved denne 
Tid, m~n i Aar lader det til at være 
for tidligt, at Kutterne have begyndt, 
erikelte have haft ca. 50 Pd. Prisen 
er for Tiden ca. 80 Øre pr. Pd. 
Skagboerne have allerede begyndt 
at lægge op, ca. 20· Kuttere ere af
rustede og dl'res Mandskab har be
givet sig hjem for i Vinter at. drive 
Fiskeri dels fra deres Smaajoller, 
dels med Landdragningsvod. Ogsaa 
i denne Uge har Hummertilførselen 
været betydelig, fra Sverrig er der 
til et enkelt Firma pr. Kvase tilført 
ca. 10000 Sth. og en stor Del er 
ogsaa tilført fra Norge pr. Damp
skib; Prisen er stabil ca. 1 Kr. pr. 
Pd. Sildetilførselen har kun funden 
Sted pr. Dampskib, der er ialt til
ført ca. 1200 Ks., hvoraf dog en 
Del er ekspederet direkte til Tysk-" 
land, endskønt der har funden "Ind
sig" af Sild Sted, har den dog endnu 
ikke vist sig i større Mængder, saa 
den holder sig endnu vel dyr, d'er 
betales for Tiden fra 6-61/ 2 Kr. 
pr. Ks. K!. 
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BEKENDTGØRELSER 

AIlrloncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvcndelsc til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

J:4'or staaende Avertissementer 
indrømmes betYllelig Rabat. 

fiskekroge- Fabriken fisK -Comissi~nsforretnin~, 
s'l~mti:a~~J:~Nøl~:s'l18H3.. J. N. Hass, ECkernførde, 

anbefaler sit t;(lsu,lg a.f alle Sort f H 

J4'iskekrogel BaH. vel i Staat, fJooI'n 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. For •• ndos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Str .. ndøtræde 41:

Kllbenh .. vn K. 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Bal iKaIlehave Færgegaard Søndag den 29. Oktbr. Ballet be
gynder Kl. 5 Eftmd. Alle Foreningens Medlemmer med Damer have fri 
Adgang. Bestyrelsen. 

Øøinrich ØiDlrichsøml~ Ick9rmlførd,~ 
søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning og Cassa følger strax efter Salget. - Provision 5 %, 

Heinrich Hinriehsen, 
Fiskeforretning en gros. 

]i.~ Altona Fiskeauction. ~ ..... o ø li" 

~ l;.~ JoJlaun Cohrs (beediget Anctionator). ~ 
~ ~ ~ Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ 

~ .g Danmarks største Fiskeforretning 
~= :.:: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
l; læ gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :-0 
f : hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
tf. :; til Forsendelse leveres gratis. 
~ ... ~ . Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
kPligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik Gl. Strand 50, København K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N'"t::et, Lin..er og Tav-ser 
samt alle Artikler henhørende tjl Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønneliave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneøt6 Næt'",hrik i Dannlark .om drive. ved Dampkraft) 

oyerer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest(' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt alle andre .sla~s N æt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. BOlnuldsgarJl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Cl!risttreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker vS Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LejUgheds« 
fiu,n2'e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigoret af cand. mag. H. Posselt. Trykt hos Frantz ChrilJttreu. København. 
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:M:ed1eXXl,.Sb1e.det ndgaar hver Torsd,ag. 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 Rabat. 

Indhold: Om Aaleg .... rd.retten. - Om Fiske
riet 'ved Fænø og i de nærm oste Farvande~ - Et 
ejendommeligt Aaletræk. - Fiske,iberetninger. -
Bekendtgørelsor. ' 

Danak Fiskeriforenings Kontor er Storm
gade 20 Stuen, København V., og er som 
sædvanligt aabent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i m. 
0-7 Svanholmsvej 10, l. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

, Breve, og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
KøbenhavnV. 

, Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Om Aalegaardsretten. 

I Anledning af den Henstilling til 
mig, hvormed Hr. Overretsprokurator 
Leth's Artikel "om Aalegaardsretten" 
i "Dansk Fiskeriforening"s Medlems
blad for 26. d. M. slutter, tillader 
jeg mig at meddele, at jeg, da Spørgs
maalet' om Indholdet og Omfanget af 
Kystejernes Aalegaardsret er bragt 
f'Or Domstolene, ikke finder det stem
mende med min Stilling som Dommer 
at udtale mig' om samme uden for 
Retten. 

København, d. 28: Oktbr. 1893. 
, Mourier, 

Højesteretsassessor. 

Om Fiskeriet ved Fænø og i 
de nærmeste Farvande. 

Fra "Beretning om den danske biologiske 
Station IIL" 

Ved C. G. Joh. Petersen. 

I Modsætning til i Holbæk-Fjorden 
findes i Lille-Bælt syd for Middelfart 
kun et eller to Bundgarn, der be
nyttes til Sildefiskm'i om Foraaret. 
Bundgarnsfiskeri synes ikke a.t kunne 
brede sig stort syd for Fredericia, 
og navnlig Baaringsvig; der har efter 
Sigende dog ofte været gjort Forsøg 
derpaa. Det er saa meget mærke
ligere, som der ikke mangler Sild, i 
det mindste ikke i Kolding~Fjorden; 
her fiskes en Del med de saabldte 
Sildevod, . der dog ogsaa tillige 
fange Torsk, Ørreder og enkelte 
Fiskearter og' med lige, stor Ret 
kunde bIdes Torskevod; de ere af 
tysk (slesvigsk) ,Oprindelse og ere 
hos os særlig udbredte i Lille-Bælt og 
Vejlefjord; de ere væsentlig forskel
lige fra de store egentlige Sildevod, 
der f. Eks. bruges i Limfjorden og 
ved Faaborg til Sildefangst. Ogsaa 
idet egentlige Lille-Bælt bruges 
Torske-Silde1'od til.Fansst af Sild. 
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En anden ogsaa fm. Tyskll.\.pd 
stammende ~Iaade Jl.~ ~f!~e ~ild palt 
er at pilke 4~Jll lJlE:)d sllla~ plank-o 
skm.be4~ .lfessiHgkrqge paa en He
st~haaf~~llør!'l; der' er ingen Agn 
pal}." :g:n;gene~ som ere anbragte i 
et 4nfai af 2 paa J:ry~l' :3nøre; ~e 
hold~s med begge Hænder i en stn.dig' 
pilkende Bevægelse, idet man har 
ef). Spøre i hver Haand. Depne 
Maade anvendes særlig paa to Steder 
i Koldingfjorden: ved Løger-Odde, 
om Foraar . og Forsommer og ved 
Løver-Odde om' Efteraaret; den be
nyttes en stor, Del af Aaret, Mid
~OI9merqg Midvitlter q.Qg undtagne; 
thi . p.a~ dis~e Tider sypeg Silden lidet 
talrig. Om Efteraaret drives der 
fiwdBildegarn i ~~lve Bæltets Snev
ring. 

N aar der som i enkelte Aaringer 
f!)p1ffi.er ~fill)er af Horrtjisk o~ Ma.,. 
krel h"erh:ld, efterstræbes de foruden 
i}:f de faa Bundgapl ved Middelfart 
Rg!!!al}. med Garn og Vod; der fiskedes 
qqg frUl tp~g~t lidt af disse Fisk i 
1§~1 og 92. 

Torskefiskeriet drives hele Aaret 
~lJRdt i Strif"ttnen ~ne4 Haapds~øre 
q6! J+rog;beds~ Udbytte sy~es det 
fLt give fra Begyndelsen '~f S~ptember 
W Pliln WQ4 .:r \.!l, og ogs~a til en
g~lte ri~er om. lforalj.ret. '. ." 

f!orsk~r1J,$ejisk~riet drives mest i . 
~io:r~:ne, aelvfølgelig dog i}{ke i de 
~YQe p~~e, ll:f B~ltElt, fra S~Il~~l~ber 
*U 4.Pril, og &1l~S !j,t 'bliYf ~lm~~~~~ 
lig,ere Aar f'Qr 4ar . 

Qm S9mA1er~n llrives Rødspætte-: 
fil!l;.f1ri RlL~ 4lg~bqngen og del~ 01$

~i.4J. R~lt FJ9r~eI\es lYJRMerpun'd mEl4 
~arfl, l(.t;fig,e og i ~~ ap.erf>~~stEl 4~r 
jtlk~tJ tilij~w l}lc,q $uu.rrø.v.oil:. S~~r
r~fQg. kaI} ipq "bruge,s, hvor BtlIJ,den 
i~ke ~r ~!fqr '!lj~vn. p,et,~ fi~f.~~ 

syne!> her at give gennemgaaende 
Jangt større E,~4splf)tter end de to 
andre Fiskeriør; d'e stq:re E,ødspætter 
ere' nemlig ikke' aHi4' viilig~' til :tt 
tJide p:.ta Krog ogkunqe i~ke ~~kes 
i de i E,eghm t;;maamaskede Garn; 
PI1h,ef Jlq. i lfpdlllfltning til det psent
lige Kattegat kun findes meget lidt af 
ganske unge Rødspætter i disse Far
vande, følger deraf, at Snurrevoddene>! 
Fangst bestaar gennemgaaende'. af 
større Fisk end Garnenes j thi' disse 
kunne ikke faa de største Fisk med. 

I Fjordene fiskes en Del Skrub
ber og Isinger, der finde Afsætning 
i de nlf)rliggende Byer, særlig i K91-
ding. Rejefiskeri med Ruser og RrVe
hov (Rejegarn) drives i Gudsø-Vig 
og GamboTg-F,jprd, men' er ud~n 
større Bfltydldng. . 

Aalefiskeri drives med Haandvod 
i Fjordene paa Grænser,ne af Bam
deltangen og Mudderbunden, ogm,ed 
Drivvod særlig i Kolding- og' G~m
borg-FjordensBændeltangsbælte, men 
?gsaa apdre Steder, hv()r~æp.del
tang findes i Bæltets Snevring og i ' 
Bredning~n syd ~erfor ,,'ftiqn~nip~ 
Bugt" og paa Flækøjet. Drivvods
fiskere bo i stort Antal i SkJerba:ik, 
med fiske den største Del af Som
meren ved Lolland ell~r andre Steder 
tor først hen mod Efteraaret at' 
vende hjem til ~ille-Bælt og fQrlsætte 
Saa langt ud paa ]Uter~ar~t, l>om 
det kan betale sig. De komme der
ved i Slutningen' af Fisketiden ofte 
i Kollision nied de i den yderste 
Del af Koldipg-rjor?en l>tl1ltende 
TOl'skerllser, qden at 'dette dog her 
synes at føre til alyodigere Konflik
ter. - Aalehaandvoddenne fang~ 

foruden Aal ogs~a Aalekvabber, 
Skrubber. og enkelte Torsk, hvHket 
bi?r~~e~ t~ a,~ ~æve deres Fortjene-
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ilte en tiel. DrivvoddeJle fali ogsaa 
~ri Del, ~ærljg Aalekvåbber og Torsk, 
foruden AaIeIle, og navnlig fanga de 
marige smaa Torsk, detere værdi
løse som Fødemiddel; og af hvilke 
en stor Mængde dør. De før Ilævnte 
Torskevod; der bruges ogsail. oni 
Vinteren, skulle til sine Tider faa 
endnu støhe Mærigder af Smaatorslt 
i Voddene. 

Aales~angning om Vinteren er af 
ringe BetydJling; da det sjne.s at 
være. for faitAal i Fjordene til at 
dette Fiske.d kim lØnne sig: Om 
Sommeren blusses en. Del Ari'! og 
Ørreder. 

A(Jtlekroge . bruges meget lidt og 
. kunne de fleste Steder aldeles ikke 
bruges; da Sinaa-Torskene gaa paa 
Krogene; før Aalene finde dem. 

Aalentsefiskeriet er nok det vig
tigste af alle Fiskerierne i disse 
Farvande; det drives kun ved Ky
sterne af det egentlige Bælt med 
Aalernser, der fiske. syd fra. Raden 
er for det meste af Garn og eIlkelte 
Steder umiddelbart i Brændingen af 
Risflætninger. I Bæltets Snevring 
ere Adegaarde~e kun korte, da de 
ikke føres -ud tii mere end 5-6 
Alens Dybde ved Rusens Forbøjle, 
meu Ruserne meget store, over 3 
Alen i Forbøjlen. Søndenfor langs 
Føns-Skov og ved den lige over for 
liggende jydske Kyst bruges hele 
Rækker af mindre Ruser, de saa
kaldte "Kasteruser", der staa ved 
Pæle. 

I Aal~ruserne fiskes foruden A.al, 
tillige Aalekvabber, Torsk i Mængde 
dg ofte enkelte Skrubber og Isinger, 
undertiden 0i'1'ed dg Laks, ja, Horn
fiSk paa Udvandring fta østersøen, 
og Sildestimer kunne undertiden 
komme i de store Ruser. - Til sine 

Tidef kommer der efter Sigeria~ 
mange smaa Torskeunge:" i RUserne, 
og de dø under Røgtnirlgeh, aå de 
som Regel blandes med AilleslHri, 
Aal og Masser af Vahdiriamd. Selv 
saa jeg aldrig ganske smaa Torsk'e
unger i Ruserne; og Fiskerne sagde 
ogsaa, at der overhOtedet ingen fan
gedes j de to Aar, jeg laa. d~t. 

Aalefiskeriet med Ruser våter fft 
September til heri mod Jul; hvilket 
er længereeIld paå de fleste årldre 
af vore Kyster. 

N aar dette Fiskeri hår saa stor 
. Betydning iLille-Bælt, stammer dette 
selvfølgelig fra, at derffa de Vande, 
der ligge inde ved østersøen, !toril", 
mer store Mængder af Blankaal . 
igeIlnem paa Vej ud mod mete aabent 
Vand; disse Skarer fordoolalIriaas!te 
mange Gange den Aalemiengde, def 
ellers vilde komme frå de nærriieste 
Farvande. 

Der klages meget over, at dette 
Fiskeri er taget åfi den sidste 
M{mneske~lder, og dette et tid~ii 
Tvivl rigtigt; men Forltlariligen;l1gget 
ogsaa nær; thi naar man nede syd 
paa i Bælfet udsætter flere og flere 
Ruser, hvilket man har gjort, og 
ÅalevoddeIie desuden udtynde Be~ 
standen af de gule Ah'!, maa den 
Mængde Blankaal, der gaar gennem 
Bæltet, selVfølgelig blive mindre. 
Aalevoddene fange oggaa virkelige 
Blånk-Aal baade i Kolding- og G:'lm
borg-}i'jortl ("Sandaal"), men ikke i 
den Mængde, man skulde tro, og 
Aal, det' i Løbet af nogle Uger ville 
blive blanke, fange de ogsaa. Ved 
at udsøge saadaime Aal; der ved 
deres Udseende (Skællene træde ty
deligere frem end sædvanlig) lod mig 
formode, at. de vlIde blive blanke 
dette Ef teraar, og opbevare dem i 



Dammen ombord, overbeviste jeg mig 
gentagne Gange om, at gule Aal 
virkelig paa nogle faa U ger knnne 
blive blanke. Dette sker i Saltvand 
dog vist kun i Avgust og Sept~mber 
Maaneder; til andre Tid~r har jeg 
i det mindste ikke kunnet nnde gule 
Aal af et saadant Ydre. 

Medens man i Holbæk-Fjorden 
kun havde betydelige Fiskerier af 
1) Aal med Vod og Kroge, ,2) Sild 
i Bundgarn og Næringer og 3) 
Skrubhenskeri, have vi her i Fænøs 
Nærhed foruden de samme Fiskerier, 
der for Sild dog optræde under andre 
Former, tillige et rigt T01"skejiskeri, 
Rødspættejiskeri og Aalerusejiskeri. 
Man skal vanskelig i vore snævre 
indenskærs Farvande nnde mere 
uligeartede Forhold end i de to her 
nævnte. En Forstaaelse af, hvorfor 
dette maa være saaledes, fremgaer 
af det foregaaende. Aarsagerne maa 
søges i de to Farvandes saa forskel
lige Bundforhold, hydrogmnske For
hold og Bæltets Beliggenhed mellem 
østers ø og Kattegat. 

Et ej endommeligt Aaletræk. 
Af Arthur Feddersen. 

I Sneum Aa trækker der hvert 
Efteraar omtrent i Tiden fra 11. Sep
tember til 11. November en Del Aal 
op, der af Egnens Folk kaldes "Hav
aal((, fordi disse Aal komme ind fra 
Havet, muligvis egentlig kun fra Flad
vandene uden for denne Del af den 
jydske Kyst. Trækket mæl'kes et Par 
Mil op efter Vandløbet og gi\'er Lej
lighed til Fangst af disse Smaaaal, 
der mest tjene til stedligt l!'orbrug. 
Størrelsen er kun ringe, idet der i 
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Almindelighed gaar 6-8 Stkr. paa 
et Pund. Gaardmand Jes Jensen i 
Lille Darum og Køhmand Jens Chr. 
Sørensen i Allerup have sendt mig 45 
af disse Aal, tagne den 16. Oktbr., 
og de have tillige meddelt mig, at 
de den l. Okthr. undersøgte 48 Stkr., 
der vejede 9 Pd. og den 14. s. l\L 
30 Stkr., .dervejede 6 Pd. 

De modtagne 45 Stkr. vejede til
sammen omtrent 9-10 Pd., men her
ved maa erindres, at alle Aalene ved 
Modtagelsen vare døde og vistnok 
havde tabt noget i V ægt. 

Imellem disse Aal var der 24 
Hunner, af hvilke de mindste (1.2 
8tkr.) vare fra 345-430 mm. l;lllge. 
Hunaalene havde aaben "N avle" og 
for det meste Maven fyldt med Rejer 
og Tanglopper. Det samme var Til
fældet med Hannerne, og alle Aalene 
vare "blanke" eller i Overgang. Han
nernes Lappeorgan var kun lidet ud
viklet; Hunnerne vare heller ikke 
synderligt fremmelige. En Hun havde 
kun Æggestok i den ene Side. 

Det er tydeligt nok, at disse "Hav
aal" ikke kan sammenlignes med 
Monb3'eneller det Aaletræk, som 
sker ved Vaar eller først paa Som
meren, men at det er AaleJaring af 
en anden Art. 

J eg griber Lejligheden ,til at fore
slaa indført et dansk Ord i Stedet 
for det franske "la montee", der 
falder lige svært i Tale og i Skrift. 
AaleJaring danner jeg i Lighed med 
"Eel-fare", det ved 'rhames og Severn 
brugte Ord for Monteett, hvilket ud
ledes fra det angelsaksiske" to fare", 
som er lig med "at rejse", og hvoraf 
atter er dannet flere Ord, f. Eks. 
"wayfarer" , en Vejfarende. Efter 



Vidensk. Selskabs Ordbog har "fare" 
bl.a~ Betydningen (l) "fOl'andre Op
holdssted"., "rejse fra Sted til andet, 
enten til Lands eller V ands". "Farer 
op" udtydes samme Sted som lig med 
"begiver sig op ad. med en Fart". 
I det hele bruges Ordet "fare" saa 
almindeligt, at Brugen af Aalefaring 
fol' "la montee" for den fra Havet 
opstigende Aaleyngel næppe vil kunne 
vildlede nogen. 

Naar Krøyer fra Ribe meddeler, 
at en Slags Aal fra Havet v~ndrer 
op i Aaen, er det naturligvis det 
samme Træk, som iagttages i Sneum 
Aa. Han mener, at det er hans 
Visseaal, der foretager en saadan 
Vandring, og han nnfører tillige om 
Visseaalen, at den om Efteraaret 
synes at vandre fra Havkysterne ind 
i Fjordens*). Ellers har jeg ikke i 
vo~ Litteratur fundet nogen Iagt
tagelse om en saadan Vandring, naar 
jeg undtager, at Rawert angaaende 
Fiskeriet i Randers Fjord skriver, 
at "Aalen gaar om Sommeren ud af 
Fjorden og kommer igen i Oktober 
fra Havet", og at man derefter 
vender Ruserne**). Imidlertid passer 
Krøyers Kendetegn paa Visseaalen 
ikke paa Efteraars-Faringen fra 
Sneum Aa, i hvert Fald har den 
ikke den Farve, som skulde være sær
egen for Visseaalen (Anguilla acuti
rostris). 

Da det er ønskeligt at erholde saa 
mange Oplysninger som muligt an
gaaende dette hidtil ikke synderligt 
paaagtede Aaletræk, anmoder jeg 
herved enhver, som maatte kunne 

*) Danmarks Fiske III, S. 653 og Anm. 
**) Den oekonomiske Correspondent Nr. 

17. 1821. 
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give Underretning fra andre Vande, 
hvor et lignende Efteraarstræk fra 
Havet sker, end de her nævnte, at 
meddele mig noget derom, samt om 
hvad der ellers ved den Lejlighed 

. af mærkeligt er iagttaget i Aalenes 
Færd. 

Fiskeriberetninger. 

Kulhus og Nederdraaby Fiskerlejer, 
d. 12. Oktbr; 1893. Paa Grund af 
den usædva.nlige Varme og "Stille" 
i den største Del af Juli og A vgust 
Maaned har saavel Vod-som Garn
fiskeriet været særdeles heldigt i 
Roeskildefjord, hvad Aal og Fladfisk 
angaar, men yderst slet Rejefangst. 
ligesom de 2 foregaaende Maaneder, 
hvorimod den har været ret heldigt 
i Kulhusrenden og Frederiksværk 
Bredning. Der har været udsat 
henved 100 Rejeruser af 8 Ma.nd, 
og Udbyttet var omtrent 800 Kr., 
.dog særlig begrundet paa den høje 
Pris, nemlig fra først af endog 1.75 
Kr. og senere ikke under 1 Kr. pr. 
Pot Rejer. En Rejeruse koster fra 
25 indtil 50 Kr., idet Bøjlernes 
Størrelse skal være forskellig, efter 
som de skulle passe til dybt Vand 
eller til grundt Vand. 

Nederdraaby-Fiskerne bar drevet 
Aal- og Sildefiskeri samt noget. Garn
fiskeri. N aar Vejret er gunstigt 
drages Vod baade Dag og N at næsten 
uafbrudt, men deri forekommer en 
Del smaa Aal, der kastes ud igen,' 
saaledes at kun Aal hvoraf der højst 
gaar 5-6 Sth. til 1 Pd. tages. 
Med Voddene tages ogsaa, Agn (Aale
kvabber, Kutlinger o. fr.) til Kroge, 
og paa disse tages Aal til 1 a 2 



Pd. Stk. Jyderne og Fiskerne højere 
oppe i Fjorden bruge hovedsagelig 
Pulsvod, hvorved tages 1 a. 200 Pd. 
Aal i et Døgn, men Prisen er ogsaa 
derefter, nemlig kun 22 Øre pr. Pd. 
idet tyske Opkøberkvaser, som ligge 
der stadig hele Tiden, have sluttet 
fast Akkord imod at tage "Revl og 
Krat", medens vore Fiskere, der 
daglig sende levende Aal til Køben
havn, opnaa den dobbelte Pris, ja 
endog indtil 60 Øre pr. Pd., selv
følgelig med Fradrag af Omkost
ningerne til Forsendelse. og Kom
missionær. 

Efter de Oplysninger, man har 
meddelt mig angaaende V od- og Krog
fiskeriet af ca. 50 Baadselskaber (3 
Mand) i Roskildefjorden, er der fisket 
omtrent 75000 Pd. a 25 Øre = 18750 
Kr., fordelt paa 150 Malld, altsaa 
125 Kr. til Mands, og det andrager 
vistnok mere. 

Garnfiskeriet i N ederdraaby Bred
ning har været ret heldigt, saaledes 
at der til en Baad med en Besæt
ning af 3 Mand og 10 Garn i Reglen· 
er fisket fra 5-20 Snese pr. Døgn 
(mest Skrubber og enkelte Torsk). 
Prisen gennemsnitlig 11/2=2 Kr. pr. 
Snes, men pr. Stykke efter Størrelsen, 
1 Skrubbe paa 1 Pd. til 25 Øre og 
nedad efter V ægt. Torsk 25 Øre 
pr. Pd. 

N ederdraaby Fiskerne. have i 2 
Maaneder drevet Sildefiskeri med 
Sættegarn paa Bredningen med 4 
Baade, hver med en Besætning af 2 
Mand og 16 Næringer, der sættes 

. om Aftenen ved Solnedgang og drages 
om Morgenen KI. 4-5. Udbyttet 
var sædvanlig 8-10 Ol pr. Baad, 
men denne Sild er meget mindre end 
Drivsilden i Kattegat og maa derfor 
sælges omkring i Bønderbyerne til 
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1 Kr. højst 1,25 pr. bl, eller rettere 
Stykkevis, i det l:iøjeste 1 Snes ad 

. Gangen til øjeblikkelig Brug, ikke 
til Nedsaltning. 

Som tidligere berettet hat Fiskerne 
ved N ederdraaby i Sommer faaet en 
god Vej til Stranden, og· nu i de 
sidste Dage, ligeledes paa ;,Dansk 
Fiskeriforening"s Anbefaling, er dtli: 
af Indenrigsministeriet bevilget 150 
Kr. til Hjælp tH Indkøb af en Op
halings- og Bredeplads, hvorover Fi
skerne selvfølgeHg ere meget glade 
og taknemHge. . 

Kulhusfiskerne have drevet Silde
fiskeri med 6 Baade og en Besætning 
af 30 Mand, ligesom Halshæsfiskerne 
ved "Drivning" iKattegattet og ined 
samme daarlige Resulta~, nemlig ~un 
et Udbytte af 1328 bi SIld :i 1,50 
Kr. 1992 Kr., altsaa i. Gennem
snit omtrent 60 Kr. paa Part, idet 
Baaden tager 1 Part; men som 
sædvanlig er der. stor Forskel paa 
Fortjenesten pr. Baad. 

Efter Fiskejournalen til Ministeriet 
er Antallet af Fiskere, der driv.e 
E'iskeri, 60, som Hovederhverv 36, 
som Bierhverv 24. 

Af disse 60 Mand har deltaget i 
Sildefiskeriet 30, i Rødspættefiskeriet 
24, i Aaiefiskeriet 10, i Torskefiske
riet i5 og i Hornfiskefangst 4 .. 

~. B. 
Frederikshavn, d. 30. Oktbr. 189,3. 

Detstaar for Tiden meget daadigt 
til med Fiskeriet h,er oppe, idelige 
Storme have ganske hindret Kutterne 
at tage paa Havet i den sidst· for
løbne Uge, lit Faktum som dog hei
digvis sjældent indtræffer; der et saa
ledes intet tilført Markedet og af 
den Grund kan Eksportørerne ikke 
nær tilfredsstille ' Efterspørgselen, 
da saa godt som alle Oplag af Fisk 



ere forbrugte. Endnu i Dag stormer 
det *rr~t, ~e~ Baroweteret stjg{'r, 
sall- per er fIaab oIIJ. bedre Fprpohl. 
Eit enkelt Sildebaad' med ca. 100 
Tdr. f~r*e Sild fra Sverrig er ap.~ 
komme~1 tillig~ erd~r tilført mindre 
Partier'pr. Dampskib, men der er 
som sagt ikke rigtig Fart i Silde~ 
trafiken endnu; derimod tilføres der 
vedblivende betydelige Kvantiteter 
I:J1.JQlQler, povedsagentlig fra Sverrig 
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pr. Dæksbaad, dog er der ogsaa til
ført mange fra det østlige Norge pr. 
Uampskib, i de vestnorske Distrikter 
ophører Fredningstiden ikke før 1. 
November, saa derfra er endnu intet 
tilført. Tilførselen i den sidst for~ 
løbne Uge har mindst andraget 
20000 Stkr. Prisen er stegen lidt, 
der betales nu ca. 1 Kr. 5 Øre pr. 
Pd. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

CateBhnsa~t~aPb8Itn8~ 
sidstnævnte bedste Copser: 
TCringsmIddel'· for ·~artøjer 
og alt :rr(Blf~r'" lQod Yejrliget~ 
Irrdft);~elll~~t-tbefales. 'Priser og 
Brug$anvlshin,g sendes paa Forlangende. 

Ad. GO~I:II~', 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

Dansk Kommissionshus .. , 

Cor 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78. ~eo3r Wall. Il_bors. 
modtagerSendhiger tilForhandJing 
Prompte Afregning. Dansk Korr,,' 
apondanee. Prima Referencer. 

risK' Comissiansforretnin~, 
j. J. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

BøiJllJfi~h Binliehsøn'l Eckølnførdlø'l 
søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission. 
Afregning ogCa~sa følger strax efter. Salget. Provision 5 Ofo. . 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretoing en gros. 

ii.~, Alt'ø'ij~ ·~·rf~~eauction. 
1.!·E- '.JOh",lID Collrs (beediget Auctionator). 
~ !" Telegraw-AdrQsse: CQhrs,·Altona. Dansk Correspondance. 

Færdigsyede Se.il, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

UndersBg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendefj altid frit. 

J. N. Halmøe. 
. Tel~fon 129. 
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Kø benh~ vns Mekaniske 
,; , 

Næt og Garn-Fabrik 
M. L. Utzon, 

anbefaler alle 8JagsFiskeredskaber 
af Bomuld og Halnpgarn. 

Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik Gl. Strand 50, København K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garll. 

N'"a3t, Lin.;er og Ta""V"ser 
samt alle Artikh'lr henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Ste~gade 15, 

(eneste NætCabrlk l Dantnark IIOtn driveø ved D ..... pkraft) 

everer efter Bestilling eller fra I.JUger fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 o I o til 20 o Io under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, H ampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, . 
Tordens~joldsgade 27, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade •. Pie,eer, Værker OB Tid~· 

skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
san"e 'i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af 'cand. mag. H. P088elt. - Trykt hos Frantz Chriøttreui KøbenhaVni 



,========= 
N,.. 45. 9. November. 1893. 

:Med2e:ro.sbJ..a.d.elI udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Fllanb Chriattreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 ørtl 

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

Indhold: VeBtky.tha.vne. Nyt om Fiskene. 
Yngelpleje. - En ny Eksportartikel til Avstrallen. 

Islandskutterne. - Mindre !lIeddeleiser. Fiske
rib6~etninger. _ Bekendtgørelser. 

DalJSk Fiskeriforenings Kontor el' Storm
gade 20 Stuen, KØbenhavn V,

' 
og er som 

sædvanligt aabent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
.lingen være lukket indtil videre. 

Brev~ og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af l\'Iedlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. . 

Vestkysthavne. 

Lørdag. den 4. November afholdtes 
efter Indbydelse af "Dansk Fiskeri
forening" et Møde mellem denne 
Forenings Havneudvalg og 7 Re
præsentanter for Vestkystens Fiskere 
fra Frederikshavn til Nymindegab. 
Paa Mødet, der lededes af Forenin
gens første Vicepræsident, Højeste
retsassessor Mou,rier, diskuteredes 
de danske Nordsøfiskeres Ønsker om 
Anlæggelsen af en eller flere Fiske
rihavne paaVestkysten, og de der-

til foreslaaede forskellige Pladser 
gjordes til Genstand for nærmere 
Prøvelse. Mødet havde ellers en 
fuldstændig privat Karakter, og der 
kan saaledes ikke gives noget Re
ferat af Forhandlingerne. Mødets 
Resultater ville nu blive nærmere 
drøftede af Udvalget og den samlede 
Bestyrelse, hvorefter der til General
forsamlingen i Foraaret vil foreligge 
ell IndstjUing i Spørgsrnaalet til ende
lig Behandling. 

Nyt om Fiskenes Yngelpleje . 

Den franske Naturforsker Frederic 
Guitel meddeler i Oktoberhæftet d. A. 
af Ann. Mag. Nat. Hist. forskellige 
Iagttagelser, han har haft Lejlighed 
til at gjøre i de store Forsøgsdamme, 
som ere blevne indrettede ved den 
zoologiske Station i Banyuls-sur-lVIer, 
over 2 Smaafisks interessante Færd 
i Forplantningstiden, hvoraf vi her 
skulle meddele vore Læsere et Uddrag. 

Hannen til den ene af disse (Blen
nius Sphynx) vælg!\}> til sin Rede en 
lille Hule med en snæver Aabning, 
der lige er stor nok til at lade den 
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slippe igennem. Ud af Hullet rager 
kun dens sml,lkke, sorte, blaastribede 
Hoved, de~ er udstyret med to gule 
hornagtige Forlængelser, og den lille 
Skabning bliver trofnst paa Vagt i 
denne Stilling. Saa snart den faar 
øje paa en Hun, der søger sin Føde 
mellem de nærved voksende Alger, 
rejser den sig halvvejs ud af Reden, \ 
medens dens Rygfinne, som er høj 
og veludviklet og meget stærkt farvet, 
rejser sig i Vejret. Den bevæger den 
forreste Del af sit Legeme i lodrette 
Bugtninger, uden 'rvivl for at til
trække sig Hunnens Opmærksomhed, 
og hvis hun ikke følger denne Ind
bydelse, forlader den Reden og gaar 
hende i Møde. Dens Farver blive 
yderlig levende, og Hovedet antager 
en dyb sort Farve, hvorpaa de blaa 
Streger træde tydeligere frem, og de 
sorte, gule og blaa Baand pau. Siderne 
af hans Krop antage en straalende 
Klarhed, hvorpaa den pludselig styrter 
sig løs paa Hunnen, medens den glim
rende Rygfinneatter rejses. Det er 
ikke altid, at den lille -Hans An
strængelser nytte, men hvis. Hunnen 
bønhører ham, gaar hun ind i Reden 
og begynder straks at afsætte sine 
Æg der, som klæbe sig fast til 
V æggene med fine Traade. Hele den 
Tid; Hunnen er optaget af Æglæg
ningen, er Hannen Genstand for en 
umaadelig Ophidselse, og naar Hun
nen, som ellers er fuldstændig skjult 
i Reden: nu og da lader sit Hoved 
se og viser Tegn til, at hun ønsker 
at slippe bort, farer han løs paa 
hende, bider hende og tvinger hende 
til at gaa derind igen. Nu og da 
tt'ænger han selV ind i Reden og be
frugter de aflagte Æg. Dette gen
tager sig, indtil Hunnen har lagt alle 
sine Æg; den forlader da Redeu og 

vender ikke mere tilbage, medens 
Hannen lokker nye Hunner til og 
samler nye Æg i Reden. Senere 
bliver den med en overraskende Iver 
og Haardnakkethed paa sin Post som 
Bevogter og Beskytter af Æggene. 

J eg har, skriver Guitel, fanget 
Hanner, der bevogtede deres Æg og 
sat dem i en Beholder, og naar jeg 
da efter 14-28 Timers Forløb bragte 
dem tilbage i Nærheden af deres 
Rede, har de altid funden den igen; 
jeg har taget en Han og ført den en 
Snes Alen bort fra den flydende 
Planke, hvor den havde indrettet sin 
Rede; denne Planke var omgivet af 
talrige andre, der pegede i forskellige 
Retninger; ikke desmindre var den 
efter kort Tids Forløb tilbage paa 
sin Post. En anden Han blev ført 
50 Alen bort fra Reden, den fandt 
tilbage i Løbet af halvanden Time. 
Alt dette tyder paa, at denne lille 
Fisk maa være i Besiddelse af en 
meget stærk Hukommelse og stor 
Faderkærlighed. Hvis ma~ bringer 
Sand" Grus, Skaller eller andre Sager 
ind i Reden eller lægger dem saadan, 
at de spærrer Døren, bærer Hannen 
dem altid et Stykke bort i Munden. 
Den forfølger ivrig Rejerne, som 
skaanselsløst fortærer dens Æg, hvis 
den er saa uforsigtig at forlade dem 
altfor længe; den jager ogs~a rasende 
efter andre Fisk, som passere forbi 
Indgangen til Reden, _ især andre 
Hanner af dens egen Art, forfølger 
og bider dem, hvis de ikke flygte 
langt bort. 

H vis man tager et Spejl og fører 
det frem og tilbage foran en saadan 
paa Post værende Han, farer den løs 
paa sit Spejlbillede og hører ikke op 
med sit Angreb, før dens indbildte 
Modstander er forsvunden. / 
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En ny Eksportartikel til 
Avstralien. 

Under denne Overskrift meddeler 
"Norges Sjøfartstidende": 

Fra d'Hrr. Schrøder & Svendsen 
i Melbourne har vi modtaget flg.: 

Melbourne, d. 28. Avgust 1893. 

"Vi tillade os herved at forespørge 
om De gennem Deres vidt læste 
A vis kan give os Oplysning om, hvor
vidt der fra Norge foregaar Fiskeri 
af Springer. Vi har nemlig i Kom
mission at købe Tænder af ovennævnte 
Sødyr, og kan for disse (Tænderne) 
betale 3 Kr. pr. 100 Stkr. De maa 
være friske, ikke hule eller sprukne . 
og udtages bedst ved at Kæberne 
dyppes i kogende Vand. 

H ver Springer har en Tandbesæt
ning af 170-180 Stkr. 

Oplysninger angaaende dette skulde 
det glæde os at modtage gennem 
Deres ærede Blad eller direkte fra 
eventuelle Fiskere." 

Redaktionen af "Norges Sjøfarts
tidende" udtaler sin Tvivl om, at 
denne Fangst har nogen Betydniug 
i Norge, men henviser til, at den i 
Danmark drives med Udbytte. 

Til ovenstaaende, som vi aftrykke 
efter "Dansk Søfartstidende", skal 
Redaktionen bemærke, at den eneste 
Hval, der fanges regelmæssigt her i 
Farv:1ndene, Marsvinet, kun har højst 
100 Tænder, og at disse ere saa 
smaa, at der næppe kan være Tale 
om, at der ved "Springer" er Illent 
~farsvinet eller "Tumleren"; rimeli
gere er det, at her er Tale om 
større Delfiner, men vi finde det 
ikke en Gang sandsynligt, at vor al
mindelige Delfins Tænder, der findes 

i et Antal af indtil 200 hos hvert 
Dyr, vil kunne afgive den ønskede 

. Handelsvare, og i hvert Fald fanges 
den jo saa sjældent, at der næppe 
kan være Udsigt til en ny og stadig 
Indtægtskilde for vort Land. Vi ere 
imidlertid villige til at skaffe nær
mere Oplysninger i Sagen. 

Islandskutterne. 

Saafremt det uheldige Udfald af 
Islandsfiskel'iet vilde have medført, 
at de dertil benyttede Kuttere straks 
maatte sælges (de ere nemlig for store 
og uhandlelige til vort hjemlige ]'i
skeri), vilde store Værdier derved 
være gaaet tabt og mange af Mand
skabet blevne brødløse; men dette 
bliver nn heldigvis ikke Tilfældet, 
takket være de driftige og energiske 
Redere, som ikke ville givo tabt, men 
arbejde hen til, at Danmark ogsaa 
kan komme i de Staters Række, der 
drive Storfiskeri og ikke nøjes med 
at drive Fiskeri ved egne Kyster og 
Indvande. Kutter "Prins Valdemar" 
ndgik saaledes i Fredags af Havnen 
for at drive Fiskeri i Farvandet 
mellem Hirtshals og Helgoland og 
under den hollandske Kyst, hvor det 
særlig er Tungefiskeriet, den vil lægge 
sig efter; Fartøjet er forsynet baade 
med Skovl-Travl og Snurrevod. Den 
største Parthaver i };'artøjet, Hr. 
Grossemr Oskar Ekmann af Kjøben
havn, befinder sig ombord for at be
nytte Lejligheden til at gøre sig , 
bekendt med Fiskeriet. Kutteren 
"Prinsesse Ma.rie" vil uu i Morgen 
afgaa til Østersbankerne i Nordsøen 
for at skrabe østers, den har tid
ligere forsøgt dette Fiskeri med ret 
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tilfredsstillende Resultat, men en 
Hæmsko {or dette Foretagendes Ren
tabilitet er den temmelig høje 'rold 
fra 1 Kr. 50 Øre-1 Kr. 75 Øre pr. 
100 Stkr. paa den østers, der ind
bringes; efter Sigende ville Fartøjets 
Rhedere indgive et Andragende til 
Generaldirektoratet for Skattenesenet 
om Fritagelse fol' eller Nedsættelse 
af Tolden pall.. østers fangede af og 
indbragte af danske Fiskefartøjer, 
idet de formene, at da den nugæl
dende Toldlov af 4de .Tuli 1863 
emanerede, havde man iKke dette 
Forhold for øje, da dette Fiskeri 
nemlig ikke tidligere er drevet af 
danske Fartøjer, og de haabe, at den 
paagældende Avtoritet vil stille sig 
imødekommende over for d"nne Sag. 
Kutteren "Maagen" er afgaaet til 
N orge for i Lighed med de forp
gaaende Aar at sejle i Fragtfart med 
levende Torsk fra Fiskeridistrikterne 
omkring Stavanger til Kristiania. Kut
teren "Nordvest" er den eneste, hvortil 
der ikke endnu er funden nogen An
vendelse; den er foreløbig oplagt i 
Frederikshavns Havn og er til Salg 
for e\'entuelle Liebhavere. Kutteren 
"Ternen'" er solgt af Fiskehandler 
Th. Brønnum til "Vensyssel Fiske
eksportforretning" i Frederikslul vn, 
der nu lader indsætte "Dam" i den 
og lldruster den til Nordsøfiskeri, 
hvortil man mener, at den vil være 
fortrinlig skikket. Den indsatte Dam 
skal gøres saa stor som mulig, og 
da den paa Grund af Fartøjets Stør
relse kommer til at ligge dybere end 
hos vore andre mindre Kuttere, vil 
Fisken lettere kunne holdes levende. 
Endnu kan man ikke have nogen 
Mening om, hvorledes det vil gaa til 
næste Foraar, men der er dog Sand
synlighed for, at i det mindste et 

Pur Fartøjer atter vil kOlInue til at 
fiske under Island til næste Aar. 

Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Fed Aal. For nogle Dage siden 
fangpdes der i Aaberg Sø i Vedersø 
Sogn en Aal, der havde en Vægt 
af paa det nærmeste 4 Pd. Aalen 
maa.1te 8 Tom. i Omkreds og 35 
Tom. i Længden. P. 

Fiskeriberetninger. 
, ' 

København, den 7: Novbr. 1898. 
Drivgarnsfiskpriet efter Sild er nu 
aldeles ophørt, i det mindste hvad 
Drift i Farvandet angaar. I de sidste 
14 Dage er der taget nogle gode 
Tag i Sættegarn inde paa Grunden, 
baade ved Sydpynten af Amager og 
pau. 'en Strækning ud af Strøby og 
Bøgeskov, Sønden for Køge; sidst
nævnte Sted havde en Mand paa 
en N at i 3 Sættegarn 350 Ol. Garnene 
vare blinde af Sild og bristede paa 
flere Steder ved Inddragningen, og 
en Del Sild gik tabt. Her var godt 
Fiskeri i nogle Nætter, men kun 
smaa Priser. Afsætningsforholdene 
ere nu vanskelige, idet her i længere 
Tid har været rigelig Tilførsel af 
svensk Skærgaardssild, som trykker 
Priserne. I den øvrige Del af Fiske
tiden har Sildefiskeriet gennemgaa
!::lnde været daarligt for de fleste, men 
saa have Priserne til Gengæld været 
ret gode, især fra 1<'ørstningen. 

Har Sildefiskeriet gennemgaaende 
, været daarligt j Efteraaret, saa har 

Aalefiskeriet for dettes Udøvere været 
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ualmindelig slet. Dette Fiskeri ud
øves med fritstaaende Aaleruser uden 
for Kalleboderne ved Amagerpynten 
og lige over for paa Sjællandssiden. 
Dette ualmindelig uheldige Resultat" 
er foranlediget ved de stadig \estlige 
og sydvestlige Vinde med stiv Kuling 
og Blæsevejr hele Tiden, hvilket har 
gjort, at Redskabet sjældent stod til 
at fiske. Omtrent hver Gang man 
kom til det, skulde der sættes om, 
og naar man lige var færdig med 
det, kom en ny Storm og forstyrrede 
Sættet. Der forsøges endnu, men 
næppe med store Forhaabninger, da 
Tiden er for langt fremrykket. 

F. 

Frederikshavn, den 6. Nvbr. 1893. 
Endskønt v' ejrhget i den sidst for
løbne Uge var Fiskeriet ret gunstig, 
have vore Kuttere ikke opnaaet noget 
godt Udbytte af deres AnstrængeIser ; 
:Fisken viser sig kun sparsom paa 
de . forskellige ]"iskepladser. , Paa 
Trillegrunden Nord for Læsø have 
en Del Kuttere drevet Fiskeri med 
temmelig tarveligt Resultat, den 
bedste havde ca. 60 Snese, mindre 
};'isk vejende fra 12-13 Pd. Snesen, 
dog betalte medsaa store Priser 
som fra 1 Kr. 50 0re-1 Kr. 75 Øre 
pr. Snes. De paa Herthas Flak 
fiskende have ejheller haft godt U d
bytte, og hvad de fangede blev hoved
sagelig afsat paa selve Fangstpladsen 
til Kvaser. Noget bedre Resultat 
kan de under Anholt fiskende Kuttere 
opvise, de bedste have haft ca. 100 
Snese Rødspætter, vejende fra 16-
17 Pd. Snesen og betalte med ca. 2 
Kr. Snesen; Fisken herfra er af 
mindre god Kvalitet særlig paa Grund 
af, at den er saa rognfyldt. Pau 
Kobbergrunden Sydost for Læsø have 
5-6 Kuttere drevet Tungefiskeri, 

men ikke med rigtig godt Res~ltat 
endnu; de have haft fra 100-200 
Pd. Tunger pr. Kutter, hvorfor de 
have opnaaet en Pris af fra 70-80 
Øre pr. Pd. Fra samme Sted er. der 
indbragt en Del Pighvar, betalte med 
fra 50-60 Øre pr. Pd. for store, 
20-30 Øre pr. Pd. for mindre, Slet
hvar 12-15 Øre og Ising 10-12 
Øre pr. Pd. 6 Kvaser og Kuttere 
her af Byen have i det sidste Par 
Maaneder drevet ret lønnende Torske
fiskeri ved Østkysten af Læsø; h vel' 
Par Fartøjer (de fiske nemlig altld 
2 og 2 sammen for ikke helt at stanse 
Fiskeriet, den ene maa jo nemlig en 
Gang imellem ophøre for at bringe 
Fangsten frem) have ca. 150 Ruser. 
Tor.sken vejer ca. 30-40 Pd. Snesen 
og bliver gerne betalt i København 
med 3 Kr. og noget der over pr. Lis
pund. Til Vinter, naar Isen hindrer 
Fiskeriet paa ovennævnte Grunde, 
hror den hurtig lægger sig, vil de 
forlægge Fiskepladsen til Farvandet 
ud for Asaa. Desuden ere to Kuttere 
holdte op med Rødspættefiskeriet og 
have kastet sig over Kullerfiskerietj 
det gaar ret godt, de større Fartøjer 
kan jo ofte fiske til Tider, hvor de 
mindre Baade, der ellers drive dette 
};'iskeri, maa holde sig hjemme. Fisken 
bliver hovedsagelig afsat her. Silde
tilførslen har kuu fundet Sted pr. 
Dampskib i der er ialt tilført ca. 2000 
Ks., hvoraf en Del er afgaaet direkte-' 
til Hamburg. Silden har endnu ikke 
vist sig rigtig rigelig ved den svenske 
Skærgaard, saa der er vedbliven1e 
ikke rigtig Fart i Eksporten. Man 
er allerede bange for, at det skal 
blive et af de mislykkede Sildeaar, 
som engang imellem forekommer; 
skulde det blive Tilfældet, vil det 
være et føleligt Tab for mange. 



Prisen holder sig temmelig højt, ca. 
6 Kr. pr. Ks. Hummertilførslen har 
vel aftaget noget, men er dog endnu 
rigelig; der er tilført ca. 10000 Stkr.; 
Prisen stiger langsomt, der betales 
nu 1 Kr. 10 Øre pr. Pd.; den første 
vestnorske Sending ankom i Dag. 

Kl. 

Sjællands Odde, d. 30. Oktbr. 1893. 
Det nu her voo Kysten tilendebragte 
Sildefiskeri har i Aar givet et saa 
ringe Udbytte som næsten aldrig før. 
Aarsagen hertil har for en væsent-. 
lig Del været det stormfulde Vejrlig, 
vi jævnlig have haft i Efteraaret, 
saa Garnene ofte have maattet staa 
i 2 a 3 Dage, uden at det har været 
muligt at komme ud og faa dem 
røgtet. 

I Almindelighed er Efteraarssllde
fiskeriet det mest betydningsfulde 
Fiskeri, der drives her ved Kysten 
og det Fiskeri, ved hvilket flere af 
Oddens Fiskere skulle erhverve det 
nødvendige til Livets Ophold om 
Vinteren. Dette har ikke været Til
fældet i Aar, og det er derfor ikke 
uden m!:'d en vis Frygt, at mange 
af Oddens Fiskere se den kommende 
Vinter i Møde. S. J. 

Sallerup, den 30. Oktober 1893. 
Siden min sidste MeddpIeIse har 
Fiskeriet her kun givet et yderst 
tarveligt Udbytte. Vejret har jo og
saa været yderst slet i den s~nere 
Tid, saa Redskaberne blive fulde af 
al Slags. Plantevækst og Dynd og 
helt stoppede. Sildefiskeriet med 
Sættegarn har til Dato ikke givet 
hoget Udbytte, saa det har kunnet 
betale sig. Torsken, som havde be
gyndt at indfinde sig, er omtrent 
rent ophørt nu. Gedder er her og
saa kun meget faa af i den senere 
Tid. Et enkelt Bundgarn er udsat j 
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men saavidt vides har det ikke givet 
noget Udbytte af Betydning. 

Aalestangning har nu taget sin 
Begyndelse, efter Sigende med en 
Fangst paa en 5 a 6 Pd. Aal til 
Mands pr. Dag. Aalene ere kun 
smaa og give kun smaa Priser. 
Fiskeriet med Aaleruser har været 
lidt bedre i sidste Mørke, men naar 
Hensyn tages til Sliddet paa Ruserne 
hliver O\'erskuddet kun ringe. Jeg 
tvivler ikke pm, at Aaleruser kunde 
betale sig paa flere Steder, men saa 
længe Aalefiskeri Retten er saa svæ
vende som ved den nu værende Fi
skerilov, kan ingen godt gøre noget 
omfattende Forsøg i den Retning. 
Det var at ønske og haabe, at Fi
skeriloven ved en fremtidig Revision 
vilde· sætte en bestemt Grænse for 
Grundejernes Rettigheder. 

Drivvodsfiskeriet er nu ophørt her 
for i Aar. Her var jævnt godt af 
Aal; men Rejer som ellers har været 
til at faa i Vod paa denne Aarstid 
er ikke til at opdrive. A. c~ N. 

Køge Bugt, d. 1. November 1893. 
Overalt her paa Kysten ere Bund
garnene nu optagne. . I Almindelig
hed optages disse ellers i den første 
Halvdel af Oktober Maaned, men i 
Aar hlev det noget senere, da det 
en Tid saa ud til, at Hornfisken 
vilde indfinde sig i Bugten, og de 
fleste af Fiskerne lod e derfor Bund
garnene staa i Haab om Fangst af 
Hornfisk. Kun en enkelt af Fiskerne 
var imidlertid saa heldig at faa en 
Fangst paa nogle og tyve Snese 
Hornfisk, for hvilke der opnaaedes 
en Pris af ca. 10 Kr. Sn., medens 
Udbyttet for de andre Fisketes Ved
kommende kun blev nogle faa Snese. 

Aalerusefiskeriet har hidtil ikke 
været saa godt, som det ellers plejer 
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at være her i Bugten. Da dette 
Fiskeri imidlertid, saafremt Vejrliget 
ikke skulde blive særlig ugunstigt, 
kan drives en Maanerls Tid endnu, 
er der dog Haab om, at det endelige 
Resultat kan blive tilfredsstillende. 

Prisen har hidtil været ca. 50 a 60 
Øre pr. Pd. Ruseaal. J. 

Rettelse: 
I Nr. 42 for 19. Oktober S. 391 2. Sp. 

L. 14 er udfaldet Ordet "enig". 

BEKENDTGØRELSER 

Annon cer fiskekroge -Fabriken fis~ ~ C~missi~nsfmBtnin~, 
Medlemsbladet tilbydes og - SeI'fll1edallle I Aalborg 1888_8 

I Købenba?n 1888-
optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
TordenskjoldsglIde 27. 

J:I1or staaende Avertissementer 
h.drømmes betydeliII R~bat. . 

anbefaler sit Url salg af alle Sorter 
Fiskekroge, sau. vel i Staal, .lænl 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Jlly. ]i'orsonrlcs mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KØhenhavn K. 

J. N. Rass, Eckernførde, 
modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Et Fiskerh us 
ved Køge Bugt med Jordlod og mange Redskaber sælges paa Grund af 
Dødsfald billigt; kim ses hos Ejerinden, Fisker Brunns Enke, Greve 
Mark pr. Taastrup St. 

N ærmere Oplysninger ogsaa ved Billet mrkt. ,,700 Z". 

Blil]ri~h Bil]rillllsll]~ !Itlrl]flrdll~ 
søger Leverandører for daglig Levering af Sild og Rødspætter i Commission . 
. Afregning og Cassa følger strax efter Salget. - Provision 50f0. 

Heinrich Hinrichsen, 
Fiskeforretning en gros. 

Altona Fiskea uction. !! ~ 
'" (!) æ 

Joltann Col .. ,!!) (beediget Auctionator). 5 : ~ 
j::. .. .. 

Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !Tl 1: ~ 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
~: 
~:: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
l; E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :-0 
~ : hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 %, Kasser 
~ :; til Forsendelse leveres gratis. 
~ 1: Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld 'Og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik G l. Strand 5 O, Kø benha vn K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

Nset, L:i:c..er og Ts""Vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, HelsiDgør, Stengade 15, 

(enene NætCabrik I D __ rk IIOID <biv_ ved Da:mpløaft) 

eve~er efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
G~rn fra 100f0 til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgani, Hampe
garn og Hørgarn i 'alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsg,ade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Pieeer, Værker vgTidf:
skrifter, Cirkalairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
MaDIre i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. ......., Trykt hOB Frantz Chri.ttreu. København. 



Nr. 46. 16. November. 1893. 

:Medl.e:D:I..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/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat •. 

Indhold: BestyreIsesraadet. - Om Aalens Yng
ledragt. - Hvorledes finde Fiskene deres Føde? -
Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor er Storm
gade 20 Stuen, København V., og er som 
sædvanligt aabent fra 9-11. RedaktØ1'en 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København' V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angive_s. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens Love ere 
Stemmesedler med tilhørende Med
lemsfortegnelse pr. Post udsendte i 
de Amter, hvor nyt Valg af Med
lemmer til Bestyrelsesraadet skal 
finde Sted og forventes de tilbage
sendte til Kontoret i udfyldt Stand 
inden 15. December. De afgaaende 
Bestyrelsesraader, der efter Lovene 
kunne genvælges, ere for 

Ringkøbing Amt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 
Sogn'efoged Ohr. Gaj Noersgaard, 

Dbmd., Harboøre pr. Lemvig. 
Strandfoged AndersHansen,Søndervi g 

Vejle Amt: 
Etatsraad O. Eckardt, R. af Dbg., til 

0rumgaard pr. Daugaard. 

Viborg Amt: 
Konsul J: Jensen, R. af Dbg., Dbmd., 

Viborg. 
Maribo Amt: 

Kanimerh., Hofjægerm., Lehnsgreve 
Raben-Levetzau til Aalbolm, Nysted. 

Fisker Rasmus Nielsen, Dbmd., Skalø 
pr.' Fejø. 

Sorø Amt: 
Fisker Hans Hansen, Karrebæks

minde. 
Præstø Amt: 

Fyrmester Rosen, Stevns pr. Store
hedinge. 

Apoteker A. Aarslefl', Præstø. 

Om Aalens Yngle dragt. 
(Foreløbig Meddelelse). 

Af Dr. phil. C. G. J O h. P e te r s en. 
Forstander for den danske biologiske Station. 

Aaleh~ndelen hos os saa vel som 
i mange andre evropæiske Lande 
har i mange Aar skelnet strængt 
mellem to Slags Aal, de "gule II oe; 
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de "blanke". Prisen paa de sidst
nævnte er i Reglen betydelig højere 
pr. Pd. end for ,;gule" Ad, naar 
disse da ikke ere af særlig god Kva-" 
litet. Den I,ethed, hvormed en Fi
skebanJler sorterer Aal uden at være 
i Tvivl om, hvorvidt Åålene skulle 
henregnes til den ene eller den anden 
af disse Kategorier, har frembrll,gt 
en stærk Overbevisning hos disse 
Folk om, at de bave at gøre med 
to helt forskellige Fiskearter; saa 

det er det imidlertid ikke; thi der 
er store Fors~elligheder til Stede f. 
Eks. i Henseende til" Hovedets og 
Kroppens Form, der er Forskel paa 
Læbernes Størrelse, paa Skællenes 
og Sideliniens Udseende, paa øjnenes 
Størrelse og Stilling og paa· Hudens 
Tykkelse og' Beskaffenhed, ja For
skellighederne strække sig til Fiskens 
Indre, sallvel til Muskulaturen som 
til Fordøjelses- og Forplantnings
organer*). Disse to Aaleformer for-

Hunner. 
Gule Aal Blankaal 

Forsommer (Klæpaal). Efteraar. Efteraar; 

at man i Reglen betragtes med megen 
Medlidenhed, hvis man ytrer Tvivl 
i saa Henseende. Det maa jeg og
saa give Fiskere og Fiskehandlere 
Ret i, at det næsten altid er over
maade let at afgøre, om en Aal er 
"blank" eller "gul". Naar man ikke 
særlig har beskæftiget sig med Aal, 
er man i Almindelighed tilbøjelig 
til at antage, at det kun er Farven, < 

der udgør det væsentligste Skelne
mærke mellem disse to Slags Aal; 

veksles virkelig i Praksis saa sjælden, 
at jeg har tænkt mig Muligheden af 
i en fremtidig Fiskerilov at behandle 
dem som to forskellige Fiskearter, 
hvilket det i ilereHenseender vilde 
være heldigt at kunne. 

Efter i flere Aar at have iagttaget 
Tusinder af Aal, og stedse haft Op
mærksomheden henvendt paa disse 

*) Anm.: Dette har }'isker Niels Olsen 
meget rigtig bemærket. (Se Medlems
bIaget fol' 1892 pag. 76.) 



.to. nævnte Formers Optræden, de 
"gule" og de "blanke", kan jeg op
lyse følgende: 
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1) "Gule" Aal har jeg set fra ca. 
6 ctm. (ca. 21/2 Tom.) og opad i alle 
Størretser, saa store som Aal overho
vedet ere komne mig for øje. Paa 
disse Aal' ere (naar de ikke ere ganske " 
smaa) Siderne kanariegule, medens 
Ryggen er mørkeregrønagtig eller 
brun-sort. Bugen kau ligesom Siderne 
være gul, men er ofte hvid. Farverne 
ere i det Hele noget varierende, dog 
i hvert Fald matte eller kun med 
ganske svagt Metalskær, i Reglen 
helt uden dette. Skællene skimtes 
gennem den mat gennemsigtige Over
hud som mørke, langagtige Pletter, 
ejendommelig ordnede efter to Skraa
retninger, som hos alle de egentlige 
Aale-[Anguilla]Arter. Huden er tynd 
og blød. øjnene ere temmelig smaa. 
Indvoldene fylde meget i 'disse AaI, 
selvom der ingen Føde er i dem; 
Aalene blive derved ejendommelig 
bløde at tage paa. Rogn: og Mælk 
are altid meget lidet udviklede, omend 
Rognen hos de store Hunner kan være 
temmelig bred. 

N aar en "gul" Aal er mager, synes 
Hovedet paa Grund af Kroppens 
Tyndhed særlig stort, Tindingemusk
lerne springe tydelig frem, og Læberne 
'Ville i Reglen særlig hos de ikke 
altfor smaa Aal kunne ses uden for 
øjnene, naar Hovedet betragtes lodret 
oven fra. (Se Figurerne.) 

Magerheden bliver mere iøjnefal
dende hos store Aal end hos mindre 
og kan navnlig giv.e de største Aal 
(Hunnerne) et ejendommeligt frastø
dende Ydre. Dette har foranlediget, 
at disse benævnes med egne Navne 
af ~'iskerne, saasom Klæpactl, Bred
pande., Prokuratorer etc. Disse store, 

ofte meget forslugne Hunaal afvig.e 
ogsaa i Henseende til fler!' af Lege
mets Forhold mel' eller mindre fra 
de yngre Aalehunner. Ere Aaleue 
fede, og Kroppen derfor meget fyldig, 
synes Hovedet lille, og Tindingenmsk
lerne træde aldeles ikke frem paa 
nogen iøjnefaldende MaacIe. 

2) De "blanke" Aal udmærke sig 
ved et stærkt iøjnefaldende Metalskær 
paa Sider og Bug: Et Bronceskær 
ses ofte i Nærheden af Sidelinien 
saavel hos Hunner som hos Hunner; 
Bugen el' sædvanlig ren sølvhvid. 
Hudens sorte Farveeeller kunnf! over~ 
dække disse l\fetalfarver noget ved 
at overtrække dem med en gru,alig 
Tone, men Skællenes Glans og:ejen
dommelige Mosailiordning skimtes 
altid tydelig under dette gTaa Over
træk. Den graa Tone kan komme 
og svinde meget hurtig, undertiden 
pau faa Timer, og er vist sjælclen 
paa frisk fangede Individer, den op
træder ofte i Pletter. I Reglen er 
der ingen graa Tone at se pall. Bug 
og Sider, men Overhuden dækker 
som en vandklar Fernis de metal
glimrende Skæl. 

Selve den afflaaede Hud er meget 
tykkere end paa de "gule" AaI. 

Sidelinien med sine ejendommelige 
Rør og Punkter (et for hver ca. 3/4 
-1 Tomme) er særdeles tydelig, mørk 
paa lys Grund. 

øjnene ere meget større end hos 
"gule" Aal af sanllue Længde, og 
hvælve sig saa langt ud til Siderne, 
at Læberne, der ere temmelig 
smalle, ikke kunne ses uden for 
dem, naår Hovedet betragtes oven 
fra. øjnenes Tvermaal er hos Han
nerne omtrent lige saa. stor som 
Pandens Brede mellelTI øjnene, hos 
Hunnerne derimod noget mindre, ja 



hos de store endog kun lig Pandens 
halve Brede. Hos lige store Hanner 
og Hunner er der ikke betydelig 
Forskel paa øjnenes Størrelse. Hos 
en "gul" og en "blank" Hunaal paa 
henholdsvis 203/ 4 og 20 'J'ommer (ca. 
54 ctm. og ca: 52 ctm) vejedes øjnene 
efter at være udtagne af Hovedet. 
Et ar den "gules" vejede 75 mgr. og 
maalte i Tvermaal 51/ 2 mm., et af 
den "blankes" vejede 170 mgr. og 
maalte 71/ 2 mm. 

Hos to Hanaal, en "gul" og en 
"blank", begge 141

/ 2 Tomme (ca. 39 
ctm.) lange, vejede et af den "gules" 
øjne 40 mgr. og maalte 5 mm., et 
af den "blankes" derimod vejede 80 
mgr. og maalte 6 mm. i Diameter. 

Det gælder altsaa baade for Hanner 
og Hunner, at de "gules" øjne ere 
meget mindre end de "blankes". 

Dette Forhold egner sig udmærket 
til at skelne "blanke" og ,.gule" Aal 
fra hverandre;· ·selv om alle Farver 
ere borte (i Spiritus), eller man blot 
har Hovederne, er det som Regel let 
at skelne de "gules" Hoveder fra 
de "blankes". 

Der er ogsaa andre Forhold i 
Hovedet, der gør det "muligt at kende 
de "blanke". Lugteorganet er saa
ledes mere opsvulmet end hos de 
"gule", saa at Snuden faar en egen 
Form derved. 

Da de "blanke" Aal normalt altid 
ere fede, har jeg ingen bredhovedede 
"Klæpaal-agtige" kunnet finde mellem 
dem; afmagres de ved i halve Aar 
at holdes i Hyttefad (hvor de intet 
spise), blive deres Tjndingemuskler 
noget fremspringende. De·" blanke" 
Aal ere ogsaa efter Fiskernes Sigende 
næsten altid spidshovedede. I det Hele 
gælder det i Fiskehandelen, at spids
hovedede Aal ere godt ansete (fede), 

424 

bredhovedede derimod lidet agtede 
(magre og tørre). Indvoldene fylde 
i "blanke" Aal meget lidt, endog 
saa lidt, at de ere "haarde som 
Træ" at føle paa; derimod ere Køns
organerne, særlig Rognen, betydelig 
mere udviklede end hos de "gule", 
saavel i Henseende til hele' Organets 
som de enkelte Ægs Størrelse. 

For at paavise dette, fremstilles her 
nogle Vejninger af "gule" og "blanke" 
Aal, der ingen Føde indeholdt i deres 
Maver: 

Blanke Hg,nnt'r. 
Totalvægt Kønsorganer Fordøjelsesorganer og 

Svømmeblære 
121 Gram Langt under 1 Gram. ca. 5 Gram 
106 - 31

/ 2 -

101 - 6 
92 
86 
83 

Gl~le Hanner. 
125 Gram Langt under 1 Gram. Cf<. 10 Gram 
110 - 10 -
90 -

340 Gram 
245 
225 
180 
160 

385 Gram 
250 
235 
175 
165 
160 

Blanke Hnnner. 
61/ 2 Gram 

41
/. 

31
/ 2 

3 
2 1

/ 2 

Gule Hunner. 
21/2 Gram 
2 
21

/ 2 

Under 1 
1 
1 

ca.11 Gram 
- 81

/ 2 -

- 7 
- 6 
- 51

/ 2 -

40 Gram 
271

/ 2 -

20 
24 
171

/ 2 -

20 

Tarmkanalen vejer saaledes hos 
de "blanke" Hanner omtrent kun det 
halve af, hvad den vejer hos de "gule", 
og hos de "blanke" Hunner 3-4 
Gange mindre end hos de· "gule". 
Man kan ogsaa tydelig se, at saavel 
Leveren som Maven og Tarmene ere 
indskrumpede hos de "blanke" Aal, 
og hele Bughulen er meget mindre 



rummelig end hos de "gule", saa at 
man blot ved at tage paa Aalene 
uden at se dem kan føle, om de ere 
"blanke" eller "gule". 

Kønsorganerne ere hos de "blanke" 
Hunner mindst dobbelt saa vægtige 
som hos de "gule'", men de fylde i 
det Hele saa lidet, at de langt fra 
kunne fylde det op, som Tarme, Mave 
og Lever ere svundne ind. 

(Sluttes). 

Hvorledes finde Fiskene 
deres Føde? 

Fiskenes Sanser ere som bekendt 
i Almindelighed kun temmelig ringe 
ud viklede; finest er sæd vanligvis 
Lugten og Synet, og det er da na
turlig ogsaa disse to Sanser, Fiskem! 
benytte, naar de søge deres Føde. 
Direkte Forsøg herover' ere udførte 
af Mr. Gregg Wilson ved Plymouth 
"Marine biological association", og 
nedenfor skal her gives et kort Re
ferat *) af nogle af disse Forsøg. 

Mr. Gregg Wilson beretter: Saa 
vidt jeg kan skønne, lugte i Almin
delighed Fisk, der ikke ere meget 
sultne, til Føden, før de tage den. 
Lubben gaar imidlertid aldrig arVejen 
for et Maaltid, og straks, naar noget 
kastes i Dammen, hvori den svømmer 
omkring, styrter den sig over det og 
sluger det. Den betænker sig ikke 
paa at æde raadn'e Ting, eller hvad 
der har ligget i stærkt lugtende 
V ædsker, og ofte har det moret mig 
at se dens Færd, naar den altfor 
sent angrede, at den havde slugt 
Muslinger, der havde været i Spiri-

*) Efter "Natural SCience" Oktober 1893. 
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tus, Ohloroform eller Terpentin. Kun 
naar den lige er mættet med god 
Føde, eller den er bleven led ved 
noget, gør den sig den Ulejlighed 
at lugte til Føden før den spiser. 
Paa den anden Side er der adskil
lige Fisk, der se ligesaa godt som 
Lubben, og som i Almindelighed 
ogsaa opdage deres Føde ved øjnenes 
Hjælp og som dog ere mere forsigtige. 
Hvidlingen (Gadus ruerlangus) f. Eks. 
synes at stole langt mere paa sin 
Lugtesans end paa sit Syn og nærmer 
og fjærner sig gentagne Gange saa-

. danne stæl·kt lugtende Sager, der 
falde paa dens Vej, og som Lubben 
vilde snappe uden Betænkning; ,dog 
ophører ogsaa Hvidlingen med at 
være fintfølende, hvis den er meget 
sulten, eller hvis der er andre Fisk 
til Stede som Medbejlere til Byttet, 
der kastes for den. Under saadanne 
Omstændigheder vil endogsaa meget 
usmagelig Føde blive slugt selv af 
de mest forsigtige af de Fisk, der 
søger Føden m~d Synet, og paa samme 
Maade vil under lignende Omstæn
digheder endog en fuldstændig lugtløs 
Agn med Held kunne benyttes. H vor 
der færdes store Skarer af Fisk, er 
det sandsynlig, at mange ere meget 
sultne, og den deraf følgende ivrige 
Kappestrid vil faa dem til hastig at 
sluge den Føde, de kun have prøvet 
med øjnene, og heraf kommer det 
rimeligvis, at man med Held kan 
bruge Læderstumper til Agn ved 
Torskefiskerierne i Moray Firth og 
Øerne N ord for Storbritanien, medens 
de ere til ingen Nytte længere Syd 
paa, hvor Fisken er langt mindre 
talrig.' Fisk, der finde deres Føde 
ved S) net, kan man dog faa til at 
jage ved Lugten alene. Labben f.Eks., 
som i den Grad udelukkende stoler 
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paa sit Syn,at den uden Betænkning 
tager en Krog, som er agnet med 
en hvid Fjer eller en lille Stump 
Flonel, som man lader danse henad 
Vandets Overflade, er dog, selvom 
den er blindet, i Stand til at TInde 
sin Føde nied stor Lethed, hvilket 
jeg adskillige Gange overbeviste mig 
om ved at iagttage forskellige Indi
vider, der fandtes i Plymouther-Akva
nerne. 

Om Sletten (Plæden ) skriver MI. 
'Vilson: At denne ]'isk søgte. sin 
Føde .ved øjnenes Hjælp viste sig 
klart af deres Opførsel, naar jeg 
sænkede et lukket Vandglas, hvori jeg 
havde ophængt Orm, ned i Akvariet 
til dem; den ene Gang efter den 
anden bumsede de med deres Snuder 
mod Glasset netop paa det Sted, 
.hvor Ormene befandt sig; men at de 
ogsaa kunde erkende deres Føde ved 
Lugten, selv naar de ere forhindrede 
i at se den, blev, vist paa forskellige 
~faader. H vis man sauledes i Stedet 
for et lukket Kar benyttede sig af 
et Rør, sa,a vilde man efter kort Tids 
Forløb se PI æderne stimle summen 
ved den aabne Ende; og hvis man 
endelig anvendte en Trææske med 
smaa Aabninger i Væggene, da saa 
man Fiskene jage ivrigt søgende om
kring i enhver Retning, ja selvom 
man bare hældte noget Vand, hvori 
man nogen Tid havde haft nogle 
Orme liggende, ud i Akvariet gennem 
et Rør, der havde været anbragt i 
samme Stilling i Here Dage og saa
ledes ikke kunde forurolige Fiskene, 
og dette. fremdeles blev gjort af en 
Person, som ikke kunde ses, saa saa 

_ man nogle fall Sekunder efter PI æ
deine begynde at jage omkring med 
en saadan Iver, at de ofte sprang op 
over Vandet, saa højt endogsaa, at 

en enkelt ved en Lejlighed for op 
over Akvariets Rand, der var 2 Tom. 
over VandHaden, o~ faldt ned paa 
Gulvet ved Siden af. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 13. Nvbr. 1893. 
Det staar daarligere og daarligere 
til med ]'iskeriet heroppe fra, end
skønt vi i den sidst forløbne Uge 
havde et efter Aarstide~ endog for
trinligt "HaHejr(', kan Resultatet 
gennemgaaendo kun kn,ldes kummer
ligt; hvor et saa stort Antal Kuttere 
drive Fiskeri, indbringes der 'selv
følgelig altid noget,. saafremt en 
Fremmed f. Eks. i Dag vilde besøge 
vore ]'iskehuse, vilde han se stor 
Tralvhed med at pakke ret betydelige 
Kvantiteter og saaledes muligen tro, 
at Fiskeriet hal' været godt, men 
naar Værdien af det indfangede skulde 
fordeles forholdsvis pau hver enkelt 
Kutter, vil det blive altfor lidet til 
paa nogen l\faade at svare Regning. 
Lokket af det gode Vejr have 6-7 
Kuttere forsøgt Fiskeri i Farvandet 
mellem Skagen og Hirtshals, men 
uden Resultat, de TIskede knap saa 
meget, at det kunde være nok' til et 
Maaltid om Bord; det lader til, at 
Fisken om Vinteren trækker bort 
fra Land, i hvert ]'ald var der intet 
paa da sædvanlige Fangstgrunde. I 
Læsørenden er der en Del Kuttere, 
der have forsøgt Rødspætte, men de 
have kun haft ringe Udbytte, der
imod haye de fanget en Del Torsk, 
der fandt hurtig Afsætning til Priser 
af fra. 8-9 Øre pr. Pd. Paa Trille
grunden nord for Læsø have en Del 
været uoget heldigere og haft fra 



50-100 Snese pr. Kutter, Fisk vej
endl'l fra 12-13 Pd. Snesen og be
talte med ca. 1 Kr. 75 Øre pr. Sno 
Fra Farvandet omkring Trindelen 
og omkring Anholt er der indbragt 
enkelte Partier Rødsp., 1}len Fisken 
har været af daarlig Kvalitet med 
store Hoveder og mager Krop, saa 
de opnaaede kun en Pris af ca. 11/* 
Kr. Snesen, skønt de ofte vejede ca. 
18 Pd. Snesen: 3-4 Kuttere have 
b af t ca. 200 Pd; og noget derover 
pr. Kutter af Tunger fangede paa 
Kobbergrunden og ved Trindelen, 
men ej heller dette Fiskeri giver nær 
det Udbytte,' man~i:de foregaaende 
Aar er vant til; Prisen er ca. 85 
Øre pr. Pd, Hummertilførslen har 
funden Sted saavel pr. Kvase fra 
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Sverrig som P.t. Dampskib fra Norge, 
der er tilført ca. 8000 Stkr. Prisen 
er ca. 1 Kr. 10 Øre pr. Pd. Deu 
i sidste Uge indtrufne rigelige Til
førsel af Sild fra den svenske Skær
gaard, har heldigvis, slaaet Frygten 
om et mislykket Sildeaar til J orden, 
ja Tilførslen var endog saa stor, at 
enkelte Baade maatte returnere til 
Sverrig uden at faa solgt Lasten, 
hele Markedet i Tyskland er over
svømmet af den svenske Sild, saa 
vore Eksportører kunde vanskelig af
sætte Sild i hele Vognladninger til 
Tyskland, derimod afsættes en detail 
betydelige Kmntiteter pakkede. i 
Kasser til Provindserne, Prisen er 
ca. 5 Kr. pr. Ks. Kl. 

Catoobn samt CarbolinaUlD, Dansk Kommissionshus fis~ -Comissionsforretnin~, 
sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværk mod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Ad. Goeeker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Troliesg. 5. 

Fisk og HUDlmer. 
Ludwig Griin, 

78, Keuor Wall, Hambus, 
modtagerSendtnger til Forhandling 
Prompte Afregning. Danøk Korre
øpondafic6. Prima RefereDcer. 

J. If. Hass, EGkernførde, 
modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Et Fiskerhus 
ved Køge Bugt med Jordlod og. mange Redskaber sælges paa Grund af 
Dødsfald billigt; kan ses hos Ejerinden, Fisker Brunns Enke, Greve 
Mark pr. Taastrup St. 

Nærmere Oplysninger ogsaa ved Billet mrkt. ,,700 Z". 

1!.~ Altona Fiskeauc.tion, 
~ ~ .. ..; Johann Cobrs (beediget Auctionator). 
>::1- a.l .qf !Xl Telegram-Adresse: 90hrs,Altona. Dansk Correspondance. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Van~t~t pr~pareretDug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1893. 

}'ærdjgsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

UndersøfJselv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Ga,m-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle S] ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik Gl. Strand 50, København K, Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N""set, Li:n..er og Ta-vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

( __ Nætfi>brik i Danmark _m drive. ved. Dampk...at't) 

everer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest~ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgar1/, 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 Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker og Tid~

skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
"lOnge i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. P08selt. - Trykt hos Frantz ChriBttreu. København. 



Nr. 47. 23. November. 1893. 

Medl.e:lXl.sb1adetl 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 Rabat. 

Indhold: Opfordring. - Om Aalene Yngledragt. 
FIskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor er Storm
gade 20 Stuen, København V;, og er som 
sædvanligt aabent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
0-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam
IIngen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans'Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Opfordring. 

En .. ,frygtelig Ulykke har Natten 
mellem den 20. og 21. d. M. ramt 
den fattige Fiskerbefolkning paa Jyl
landsNordvestkyst. Henved50Fiskere 
ere under Udøvelsen af deres farefulde 
Gerning druknede ved i Nattens Mørke 
at sætte paa Land under en pludselig 
voldsom Rejsning af Havet med paa
lands Vind; de fleste af dem vare 
Familieforsørgere og efterlade Enker 
og en talrig Flok af uforsørgede Børn, 
der selvfølgelig herved ere bragte i 
den sørgeligste Nød. 

Bestyrelsen for "Dansk Fiskerifor
ening" har straks besluttet at stille 
sig i Spidsen for en IndsamEng til 

Bedste for de efterladte Familier, og 
vi opfordre herved vore Medborgere, 
som have Hjerte for de ulykkelige, 
til at yde os Bidrag til Afhjælpning 
af Nøden, idet vi haabe at blive satte 
i Stand til ikke blot at hjælpe i øje
blikket, men ogsaa at støtte de ufor
sørgede Børns Fremtid. 

Bidrag modtages hos Foreningens 
Kasserer, medundertegnede Grosserer 
Chr.ll. Munck, Vestergade 18 Stuen, 
København K., og iøvrigt af enhver 
af os undertegnede. 

En Redegørelse for Anvendelsen af 
de indkomne Bidrag vil i sin Tid 
blive offentliggjort. 

København, d. 23. N ovbr. 1893. 

I.Jehnsgreve Moltke-Bregentved, 
Præsident. 

Dronningens Tværgade 2. - Haslev. 

Mourier, Sig. Bojesen, 
Højesteretsassessor. Kapt. i Flaaden. 

Vicepræsident. Frederiksgade L 
Gm!. Kongevej 120. 

A. W. Bonnesen, 
Kommandør. 

Ahlefeldtsgade 21. 

Adolph Carl, 
Grosserer. 

.Il'rederieiagade 18. 

Chr. H. Munck, 
Kasserer. 

Vestergade 18 St. 

Vilh. Petersen, 
Grosserer. 

Niels Juelsgade 5. 

Ths. Brønnum, 
Fiskehandler. 
Frederikskavn. 

George E. Fugl, 
Kommandør. 

Willemoes gade 46 • 

C. G. Joh. Petersen, 
Dr. phiL 

Stockholmsgade 19. 

P. Villumsen, 
Fisker. 

Snekkersten. 

Bidrag modtages og~aa paa 'dette Blads 
Kontor. 



Om Aalens Yngle dragt. 
(I!'oreløbig Meddelelse). 

.Af Dr. phil. C. G. J O h. P e te ru n. 
Forstander for den danske biologiske Station. 

(Slutning.) 
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3) Vi have altsaa her at gøre 
med to Slags Aal, der· virkelig i 
saa mange og saa betydelige For
hold afvige fra hinanden, at man 
skulde tro, de slet intet havde med 
hinanden at gøre. Lad os derfor 
en Gang gaa ud fra den Anskuelse, 
at de ere to Arter af Aal i zoolo
gisk Betydning, d. v. s. at den enes 
Livsførelse ikke er afhængig af den 
andens, at man f. Eks. kan tænke 
sig at udrydde den ene, uden at 
udrydde den anden Art. 

En saadan Antagelse vil finde 
Medhold hos næsten alle Fiskere 
og Fiskehandlere, og vilde paa en 
Maade bestyrkes, naar man ser, 
hvorledes den ene Slags Aal lever 
paa en helt anden J\faade end den 
anden, træffes paa andre Tider og 
Steder og fiskes paa helt andre 
Maader. 

Men nu kommer Vanskeligheden: 
Hvor kan det være, at man aldrig 
træft'er "blanke" Aal mindre end 
for Hannens Vedkommende ca. 33 
ctm. (12 6/ 8/1) og for Hunnens Ved
kommende c. 44 ctm. (c. 17/1); i det 
mindste har jeg aldrig truffet dem 
mindre, og jeg har dog søgt en Del 
derefter, og man har hjulpet mig 
med at søge derefter, baade Fiskere 
og Fiskehandlere. Man ser altsaa 
ikke Hannerne, førend de ere saa at 
sige fuldvoksne; og Hunnerne ere i 
hvert Fald mere end halvvoksne, før 
man kan finde dem. Yngel af de 
"gule" Aal ser man derimod i Mængde 
i vore Farvande. 

De "blanke" Aal komme jo i 
Mængde ud af baade Søer og Bække 
hos os, og de vandre, i det mindste 
mange Steder, ikke derind som store 
"blankelI Aal, det ved mani de maa 
derfor dannes paa Stedet. Hvorfor 
kan man da ikke finde dem der som 
yngre? 

Det er Em Vanskelighed, man 
støder paa, naar man antager, at 
de "blanke" Aal ere en egen Art. 

En anden Vanskelighed er den, 
at for at en Fisk -kan vokse og 
blive stor, maa den spise, men det 
er yderst sjældent, at man i det 
mindste i Saltvand, ser "blanke" Aal 
med Føde i sig, hvilket Leth rigtig 
har gjort opmærksom paa (se senere). 
De "gule" ere ofte fuldt proppede, 
saa de ere ganske tykke af Føde i 
men jeg har aldrig set en "blank" 
(fuldt ud blank) Aal med Føde i 
sig, og de fanges ej heller, undtagen 
maaske helt undtagelsesvis, paa 
Kroge. Skønt der i Fjorde, hvor der 
er mange Blankaal, s~ttes 10,000 
Kroge om Natten, fangf's kun;,gule" 
Aal paa dem. De "blanke" maa 
fanges paa anden Maade (i Ruser). 
Heller ikke denne Vanskelighed kan 
man komme ud oyer, saavidt jeg seri 
nej der bliver vist intet andet at 
gøre, end at efterspore, om der ikke 
skulde være en Forbindelse mellem 
de "gule" og de "blanke" Aal paa 
en eller anden Maade. Denne 
U dvej har man da ogsaa i længere 
Tid tænkt pua. Allerede Professor 
Chr. Liltken tvivlede i 1873 om de 
3 Krøyerske Aalearters Selvstændig
hed (Vandreaalen, Visseaalen eller 
den gule Aal og Klæpaalen), men 
den der først fremsatte den efter 
min Anskuelse rigtige Formening 
om det virkelige Forhold i er Hr. 



Overretsprokurator F. H. T. Leth i 
et lille Skrift: "Nogle Bemærkninger 
til det Folketinget forelagte For
slag til Lov om !Fiskeriet i Dan
mark". 1882. (Aftrykt i Fiskeri
tidende 1882 p. 393 ff.) 

Herfor maa man være ham meget 
taknemmelig, og det vilde være 
uskønsomt at bebrejde ham, der jo 
ikke er Zoolog, hvad der mangler i 
hans Bevisførelse for den fremsatte 
Anskuelses Rigtighed. Han forud
sætter nemlig, synes det, at der kun 
er Tale om en Farvefor'andt'ing for 
at gøre en "gul" Aal til en "blank", 
medens det efter det forudgaaende 
er klart, at der er Tale om en 
Omformning saa at sige af alle 
Aalens Organer; og selv Farvefor
andringen synes af ham at være min
dre rigtig opfattet; thi hans Omtale 
af nogle graa Pletter paa Aalene, 
som han havde iagttaget hos Fisker
konerne ved gammel Strand, er vist 
kun en Forandring lignende den i 
det foregaaende omtalte, hvor de 
sorte Farveeeller udvide sig eller 
trække sig sammen; noget de kunne 
gøre i .kort Tid, og som de, sall. 
vidt jeg ved, ere tilbøjelige til at 
gøre under unormale Forhold, som 
f. Eks. i Karrene ved Gammel 
Strand eller i Hyttefadene. I hvert 
Fald ere de graa Pletter ikke noget 
væsentligt, naar der er Tale om 
"blank" eller "gul" AaI. At han 
lægger Hovedvægten pall. Farven 
fremgaar tydeligt af hans Udtalelse 
om, at han har set Aal, der vare 
gule paa den ene og blanke paa 
den anden. Dette vil i den rette Be
tydning af Ordene "gul" og "blank" 
være en Umulighed efter det oven
for fremførte; jeg har heller aldrig 
set saadant i Virkeligheden. Naar 
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han derfor omtaler, at han ofte har 
set Overgange mellem "gule" og 
"blanke" Aal beviser det ikke meget; 
thi han har kun tænkt paa Farven, 
men ikke maalt øjnenes Størrelse, 
eller andre væsentlige Forhold, som 
f. Eks. Indvoldenes Vægt, Køns
organernes Udvikling, etc. 

Endelig omtaler han aldeles ikke 
Kønnene; . om begge Køn blive 
"blanke" eller ej o. s. v., og hans 
Udtalelse om, at der mellem de 
"blanke" Aal findes saavel "spids
hovedede" som "bredhovedede" (i 
Betydning af Klæpaal) maa jeg be
stemt protestere imod; findes de 
sidste imelIem de "blanke" Aal, 
er det i hvert Fald yderst sjældent. 

Hans Anskuelse var imidlertid 
den, at de "blankelI Aal ere de 
"gulelI Aal i Yngledragt" , og denne 
Anskuelse deler jeg, og vil søge at 
støtte den med gode Grunde. 

Det kan nok gøres nødig at støtte 
den; thi i Udlandet synes ingen til 
Dato at ville dele denne' Mening; 
ja det sidste store skandinaviske 
Fiskeværk (Lil1Jeborg) nævner end 
ikke denne hele Sag med et Ord, men 
opfatter Aaleformerne som Varieteter 
af en Art, uden at gøre Forsøg paa 
at udrede Forholdet mellem de for
skellige Former. -

-l) Den simpleste og mest slaa
ende Maade, hvorpall. man maatte 
kunne bevise, at de "gule" Aal 
blive "blanke", var at holde dem i 
Fangenskab, til de vare bIerne 
"blanke"; men det har sine V anske
ligheder at faa de "gule" Aal til at 
spise og overvintre, nuar man ikke 
har en lille Dam eller Sø, hyori de 
kunne leve, til sin Raadighed. J eg 
mali. nemlig antage, at der gaar 
lang 'rid, førend. en mager "gul" 



Aal bliver~fed og derefter "blank". 
For at komme ud over disse Van
skeligh~der valgte jeg at indsætte i 
Dammen ombord "gule", fede Aal, 
som jeg tog i August Maaned, og 
paa hvilke jeg kunde bemærke et 
ganske svagt Metalskær, der lod 
formode, at de vilde blive ,.blanke" 
dette Efteraar. Efter nogle Ugers 
Forløb viste det sig, at virkelig 
enkelte af de indsatte Aal, skønt 
de ingen Føde fik ombord, vare 
blevne ægte "blanke" Aal, med 
alle de for disse karakteristiske 
saavel ydre som indre Kendemær
ker; de vare bl. a. aldeles sølvhvide 
uden gult Skær. Den største Del af 
de indsatte Aal vedbleve derimod 
at være gule. J eg har flere Gange 
gjort dette Forsøg om igen, altid i 
Maanederne August og September, 
hvor Blankaalene synes at være tal
rigst til Stede ved vore Kyster; og 
næsten altid ere en eller flere af 
disse "gule", fede, spidshovedede Aal 
blevne "blanke". 

Desværre var jeg den Gang ikke 
opmærksom paa den store Forskel 
mellem "gule" og "blanke" Aals 
øjne, saa derom iagttog jeg intet, 
men Aalene vare saa fuldstændig 
"gule", at ingen vilde falde paa at 
kalde dem "blanke". At de fede, 
spidshovedede, Aal derfor blive 
"blanke", er givet; og dermed er 
det i aller højeste Grad gjort sand
synligt, at de magre ogsaa blive "det. 

2) Der fiudes selvfølgelig i N atm'en 
Overgange mellem "gule" og" blanke" 
Aal, særlig har jeg set dem i alle 
Overgange med Hensyn til Hudens 
Omdannelse d. v. s. saavel i Hen
seende til Farve (gul med svagt 
Metalskær, til sølvhvidt med stær
keste Metalskær), som i andre For-
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hold, men ikke saa hyppig, som 
man skulde tro. Naar man erindrer, 
at der er saa mange Forhold, der 
adskille de "gule" og de "blanke" 
Aal, vil det heller ikke undre, at 
man saa sjælden træffer Individer, 
der i dem alle staa paa Overgangen; 
særlig de sidste Forandringer 
(Farven) synes at gaa temmelig 
hurtig for sig (faa Uger), dette bi
drager ogsaa til at man sjælden. 
træffer utvivlsomme Overgangsindi
v.ider, om hvilke man ikke kan sige, 
om de skulle regnes for "gule" eller 
"blanke". Saadanne Individer fore
komme imidlertid, i Saltvand særlig 
i August og September. 

3) Den Antagelse, at de "blanke" 
Aal ere Aalene i Forplantnings
dragt, forklarer udmærket, hvorfor 
Kønsorganerne altid hos de "blanke" 
Individer ere større og mere frem
skredne end hos de "gule"; lige
ledes forklarer den, hvorfor der 
ingen "blanke" Hunner findes 
under c. 44 ctm. (17") og ingen Han
ner under c. 33 ctm. (12 5/ 8"); thi først 
med disse Størrelser ere Aalene 
yngledygtige. Endvidere forklarer 
den, hvorfor de store magre Aal 
(Klæpaalene) saa sjælden vandre ud 
af vore ferske Vande; nemlig fordi 
de først vandre, naar de ere blevne 
fede og "blanke", altsaa ikke ere 
Klæpaal længere. 

Denne Anskuelse staar endvidere 
i god Harmoni med det, d"er sand
synligvis finder Sted hos Havaalen 
og ogsaa er formodet om vore al
mindelige Aal, at de dø, naar de 
have forplantet sig en Gang; thi at 
øjnene hos de . "blanke " Aal efter 
Forplantningen skulde svinde ind til 
deres halve V ægt, og Aalene blive 
"gule" igen, er lidet rimeligt j naar 



de først ere blevne "blanke", v~d
blive de aabenbart at være det. 
Aalen bliver med andre Ord kun 
"blank" en Gang i sit Liv. 

Endvidere forklarer denne An
skuelse det Forhold, at de "blanke" 
Aal ikke æde, eller i hvert Fald 
kun yderst sjælden æde synderlig; 
mange andre Fisk ophøre jo ogsaa 
under Forplantningstiden at tage 
Føde til sig. 

J eg kan ikke se anderledes paa 
denne Sag, end at alle disse Grunde 
tale for, at de "blanke" Aal maa 
opfattes som Aalene i Forplantnings
dragt, og de "gule" som Aalene i 
y ækstdragt; netop hvad Leth i sin 
Tid antog j og jeg kan ikke se, at 
der er nogen som helst paalidelig 
Iagttagelse, der ikke kan forklares 
paa en ganske simpEIl Maade ud fra 
denne Mening. 

Vilde nu nogen spørge: Have vi 
da hos os kun en Art Aal, - maa 
jeg dertil svare, at dette er et 
aabent Spørgsmaal; thi vel hidrøre 
de Karakterer, som de fleste For
fattere have anvendt, for at støtte 
Antagelsen af flere Arter som Regel 
kun fra Kønsforskel, Aldersforskel, 
Yngledragtens Forhold til V ækst
dragten, Magerhed eller Fedme, men 
om andre Karakterer (f. Eks. Finne
stillingen) tør jeg ikke udtale dtltte 
med Bestemthed; kun saa meget er 
sikkert, at skal der opstilles to eller 

. flere. Aalearter hos os, maa man 
kunne paavise saavel "gule" som 
"blanke" Individer indenfor hver af 
dem. Herpaa have Zoologerne 
hidtil ikke tænkt. Dette Forhold 
vil dog sikkert genfindes indenfor 

det mindste alle Aaleslægtens 
(Anguilla) Arter Jorden over, og 
rimeligvis ogsaa blandt andre Slæg-
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ter indenfor Aalenes (Murænoidernes) 
store Familie. -

At den rette Forstaaelse af dette 
Forhold er af største Betydning for 
vore Aalefiskeriers hele Drift, behøver 
jeg kun at nævne; en af de prak
tiske Følger af den her fremsatte 
Forstaaelse af vore Aaleformers 
indbyrdes Forh01d er, a.t man maa 
sørge for ikke at udrydde den "gule" 
Aal; thi saa forsvinder ogsaa den 
"blanke". (Se iøvrigt Leth). 

Til nærmere Oplysning om de tre 
nævnte Aaleformer: de almindelige 
"gule", Klæpaalene og de "blanke" 
Aal vedføjes 3 Figurer; jeg haaber, 
at man vil kunne genkende de nævnte 
Former i de tre Omridsfigurer paa 
Side- 422. 

Der er endnu mange dunkle 
Hpørgsmaal i Aalenes Biologi at 
løse, særlig det: hvor gaa de "blanke" 
Aal hen om Vinteren? Ja hvor gaa 
Makrel, Hornfisk og Stenbider hen 
om Vinteren? Til at undersøge 
dette har der mig bekendt endnu 
ingen Ekspedition været udrustet. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 20. Nvbr. 1893. 
Omend den sidste Uges Fiskeri i 
Udbytte overgik den foregaaende en 
Del, saa kan Resultatet dog 1angt 
fra kaldes godt, idet hele taget ser 
det ud til at der forestaar Fiskeriet 
en Dekadence-Periode; et Tegn her
paa er ogsaa, at den herværende 
Skibsbygmester N. Olsen endnu 
ikke har kunnet afhænde den paa 
hans Værft i Sommerens Løb byg-



ged e Fiskekutter, den løb af Stab
len i sidste Uge og fik Navnet 
"Olga", der er af c. 40 Tons Br. 
Drægtighed og er et i enhver Hen
seende solidt og velbygget Fiskefar
tøj. Paa Herthas Flak havde en
kelte Kuttere nogenlunde godt Ud
bytte c. 100 Snese pr. Kutter, men 
de fleste havde kun omkring ved 50 
Snese, Rødspætter vejende fra 10-12 
Pund Snesen betalte med fra l Kr. 
25 Øre til l Kr. 50 Øre pr. Snes. 
Rødspætter fangede i Læsørende 
have haft en efter Fangststedet 
ikke almindelig Størrelse, de have 
vejet fra 13-15 Pund Snesen og 
ere betalte med fra l Kr. 75 Øre 
til 2 Kr. 25 Øre pr. Snes. En en
kelt Kutter har ved Trindelenhaft 
en Fangst af c. 200 Snese Rød
spætter af c. 12 Pund Vægt til P/2 
Kr. Snesen, men Resten har haft 
betydeligt mindre, ejheller har Tunge
fiskeriet der været godt. Fra Fangst
pladserne ved Sydvestsiden af An
holt ere ikke faa Kuttere indkomne 
med ret gode Laster, hvad Kvanti
teten angaar, men Kvaliteten er 
vedblivende meget tarvelig, Fisken 
vejer fra 12 op til 20 Pund Snesen, 
men bliver dog ikke betalt mAd høj
ere Priser end fra 85 til l Kr. 50 
Øre pr .. Snes. Fra de forskellige 
Pladser er indbragt en Del Torsk, 
der har funden let Afsætning til 
8-9 Øre pr. Pund. Paa Kobber
grunden have 3-4 Kuttere atter 
forsøgt Tungefiskeri, men Udbyttet 
er endnu for knapt, 200 Pund 
Tunger er for. ringe en Fangst til 
at det kan svare Regning selvom 
Prisen er 85 Øre pr. Pund. En 
Del anden Fladfisk er indbragt her
fra og er afsat til vanlige Priser. 
Hummertilførselen har været meget 
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ringe i Forhold til de foregaaende 
Uger, Prisen har dog ikke under
gaaet nogen Forandring men· holder 
sig stabil l Kr. 10 Øre pr. Pund. 
Ln enkelt Sildebaad er ankommen 
fra den svenske Skærgaard, iøvrigt 
har Tilførselen fundet Sted pr. Damp
skib, ialt c. 1000 Ks., Priser er e. 
5 Kr. pr. Ks. Kl. 

Fra IsefjorJlen. Som allerede 
tidligere meddelt havde vi lidt Silde
fiskeri her i September Maaned og 
ventede, at den brede Ende vilde 
være tilbage til Oktober Maaned, 
men disse Forhaabninger slog fuld:
stændig fejl, her er forsøgt med Silde
garn adskillige Gange i Løbet af 
Oktober Maaned, men stadig uden 
Resultat. Sildefiskeriet blev saaledes 
yderst slet, vi kan gerne uden at 
gaa for vidt kalde det fuldstændig 
mislykket, for naar alt bliver gjort 
op, saa har hele Sildefiskeriet snarere 
været Tab end Gevinst for Fiskerne. 

Med Torskefiskeriet er det gaaet 
paa lignende Vis; her findes næsten. 
ikke Torsk oppe i Fjorden. I den 
ydre Del, særlig Nykøbingfjord, er 
der fisket lidt Torsk i den sidste 
Halvdel af Oktober Maaned. Prisen 
paa Torsk er derfor uforholdsmæssig 
høj; 14-20 ja op til 25 Øre pr. 
Pd. bliver her betalt for Torsk. 

Lidt Udbytte har dog Torskeruserne 
givet; her er fanget nogle Skrupper 
og en enkelt Ørred, men det samlede 
Udbytte staar ingenlunde i Forhold 
til det Arbejde, som er ydet, og det 
betydelige Antal Ruser som vi har 
staaende ude. 

Aaleruserne har ogsaa givet et 
meget tarveligt Udbytte, men her er 
det for en væsentlig Del de uheldige 
Vind- og Vandstandsforhold, som 
har hæmmet Fiskeriet. Her er og-



saa Mulighed for, at her' kan blive 
·lidt Aal endnu, naar blot der med 
det første kunde blive passende Lej
lighed. 

Ogsaa for Fiskeriet med Aalekroge 
har Vejret været uheldigt; grundet 
i den stadige høje Vandstand har 
det været yderst vanskeligt at skaffe 
Agn. Aalen var ellers meget villig 
til at bide paa Krogene, og endnu 
saa sent som midt i Oktober Maaned 
havde to Fiskere her fra Byen over 
100 Pd. paaen Nat. 

Aalestangeriet har nu taget sin Be
gyndelse, og det. har vist sig temme
ligt godt i de sidste otte Dage, man 
har drevet det. 

Muslinger tegner det derimod meget 
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daarligt med, idet. flere Baade har 
været ude for at lede, men ikke har 
været heldige nok til at finde Mus-
linger enten her eller der. O. 

Fra Lemvig skrives til os den 8. 
d. M.: Saa godt som alle Fisker
kuttere, der ere hjemhørende her, ere 
nu ankomne og have lagt op for i 
Aar. Mandskabet agter som sæd
vanligt, at drive Baadfiskeri fra Ky
sten i Vinter. Udbyttet har næsten 
for alle Fartøjers Vedkommende 
været middelmaadigt. Fra Foraaret 
af gav det ret godt for Vestkysten, 
men Fangsten i Kattegattet i Som
mer var meget daarligt. I den sidste 
~faaneds Tid har man paa Grund af 
det stadig urolige Vejr ikke kunnet 
arbejde. Priserne for Fangsten have 
været upaaklagelige. 

Bundgarn. fiskekroge -Fabriken tiSK- Comissi[lnsf~rretnin~, 
Et godt brugt Bund

garn ønskes tilkøbs. Til
bud bedes tilsendt Fisker 
A. Thillerup, Kal
lundborg. 

- !løbllledallle I AI iling 1888_11 
I K.ben hlya 1888 -

anbefaler Bit 'Gdaalg af .. Ile Sorter 
Fiskekroge, Ba .. vel i Bt .... l, .T",m 
Bom Me.sing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. ]'or.endos mod Efterkr .. v. 

Conrad Christensen. 
St. Str .. nd.træde 41. 

København K. 

J. N. Hass, Eckernførde, 
modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Et Fiskerhus 
ved Køge Bugt med Jordlod og mange Redskaber sælges paa Grund af 
Dødsfald billigt; kan ses hos Ejerinden, Fisker Brunns Enke, Greve 
Mark pr. Taastrup 81. 

Nærmere Oplysninger ogsaa ved Billet mrkt. ,,700 Z". 

Altona Fiskeauction. ~QO). 

= ~ ~ 
.~ g'8 1 ~~ ~ohann Cohrs (beediget Auctionator) . 
..-.Q f cq Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ ~ Danmarks største !Fiskeforretning 
.!!:!~ 
~:I modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om,. 
:; r gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :0 ::!: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 °/0' Kasser 

. ~ :;; . til Forsendelse leveres gratis. 
~ ~ Telegram- og Brev-Adresse: Carl Ban" København, 
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Kø benh~ VllS :Mek~niske 
Næt og G~rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende 

I Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

Na9t, L:i..n..er og Ta-v-ser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enene Netta.brik 1 Da.unark _Dl drive. ved D ...... plua1't) 

everer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal,;s Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgar'tI, Hampe
garn og Hørgarn i alI e Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Tordenskjoldsgade 21, Kjøbenhavn K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. PJecer, Værker og TJdl1=
skrifter, CJrkulalrer, merkantile Trrksager og LeJligheds
M8ftICe i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Rodigeret af cand. mag. H. POSStlt. :- Trykt hOB Frantz Christtreu. København, 



Nr. 48. 30. November. 1893. 

Ked.1e::r::x:Lsb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

frantz Christtreu, Tordenskjolfigade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øro 

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

Indhold: Ulykken ved Vesterbavet. Forsøg 
med UndereØgeleer af RØdepætter. Svar til lir. 
Cbr. Mikkehen. - Fiøkeriberehrlnger. - Bekendt
søreløer. 

Dansk Fiakeriforenlngs Kontor er Storm
gade 20 Stuen, København V., og er som 
sædvanligt aabent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
~7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
IIngen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl : Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

IDykken ved Vesterhavet. 

Den store, sørgelige Ulykke, hvor
ved henved et halvt hundrede brave 
Vesterhavsfiskere tilsatte Livet, og 
over hundrede Børn bleve faderløse, 
har, som naturligt er, betaget hele 
tlen danske Nation. Smaa og store, 
rige og fattige have kappedes om 
at bidrage med deres Skærv til at 
lindre N øden blandt de efterlevende, 
og en Glæde maa det være for alle, 
der have Interesse for Fiskerne, at 
se, i hvilken Grad Bidragene i disse 

Dage ere strømmede ind, og at høre, 
at der til Dato næsten er indkommen 
200,000 Kr., en Sum, der imidlertid 
ingenlunde overstiger, hvad der vil 
udkræves til at sikre de efterlevende 
mod N ød og bringe Hjælp til nye 
Redskaber, Baade og lign. 

Ogsaa udenfor Danmarks Grænser, 
i vort· Naboland Sverrig, har man 
haft øje og Hjærte aabent for de 
ulykkelige; Gøteborg Fiskerforening 
har udsendt et varmt Opraab til 
Landsmænd om at yde Bidrag, og 
ogsaa frå Stockholm og flere Steder 
hører man om Komiteer i lignende 
Øjemed. 

Forsøg med Undersøgelser 
. af Rødspætter. 

Fra Forstanderen for den danske 
biologiske Station have vi modtaget 
følgende Oplysninger: 

I Foraaret 1892 udsattes for Sta
tens Regning ca. 70000 smaa, 2-aa
rige, levende Rødspætter i LimfJor
den. De vare fang~de i Vesterhavpt 
og lever{'de for .2 a 3 Øre pr. Stk. 



]\fan haabede, at de skulde trives 
godt i Limfjorden, og ved atter at 
fanges: uaar de vare blevne større, 
bidrage til at forøge Fiskeriets Ud
bytte. Fiskerne mente senere at 
kunne genkende de fremmede Rød
spætter og paastode, at de vare 
voksede godt. For at faa Klarhed 
paa dette Spørgsmaal mærkedes ca. 
1000 andre Rødspætter, der i For
aaret 1893 udsattes i Limfjorden til
ligemed en Mængde ikke mærkede 
Fisk. De mærkedes paa den af den 
biologiske Station til Mærkning af 
Fladfisk opfundne lVIande. 
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Omtrent 50 af disse mærkede Fisk 
ere nu blevne indfangede og Mær
kerne indsendte til biologisk Station. 
30 af disse genfangede Fisk ere bleme 
maalte, og det har derved vist sig, 
at de med en enkelt Undtagelse 
ere voksede fra 8-9-10 Tommers 
Længde i Foraaret (Marts og April) 
til 13-141/ 2 Tommer nu i Novem
bnr (Maalene tagne fra Snudespids 
til Halespids), d. v. s. fra ca. lia 
Pd. til omtrent 1 Pd., eller fra en 
V ærdi af 2 a 3 Øre til ca. 20 Øre 
pr. Stk. Fiskene ere altsaa voksede 
godt med disse Mærker pau; Fiskene 
uden Mærker ere maaske endog voks
ede mere; men det maa antages, at 
man vanskelig finder bedre Mærke
methode end (!enne, der baade synes 
holdbar og tydelig og næppe vil 
skade Fisken, naar den udføres med 
tilstrækkelig Omhu og med den 
yderste Renlighed, desinficerede N aale 
o .. s. v. 

Da det er særdeles rimeligt, at 
denne Methode i Fremtiden jevnlig 
v!l blive anvendt fra den biologiske 
Station, opfordres alle, der maatte 
se saadanne Mærker, til at ailevere 
dem og helst den hele Fisk (i hvert 

Fald Oplysning om dens Længde fra 
Snudespids til Halespids, samt Fangst
sted og Fangstdato ) i saltet og tørret 
Tilstand til biologisk Station : Adresse: 
Biologisk Station, Overpostkontoret, 
København, hvis det ikke vides, hvor 
Stationen er opankret til den Tid. 

Mærkerne bestaa af to runde Ben
plader, en paa hver Side af Fisken; 
en Sølvtraad, der gaar igennem et 
Hul i Pladerne og Fiskens Kød, 
fastholder begge Plader. Paa Inder
siden af den ene af disse er ind
brændt et Nummer. Hver Fisks 
Nummer er op skreven i en Protokol, 
der indeholder Angivelse om Udsæt
ningens Sted og Dato, samt om 
Fiskens Længde; Benpladerne ere i 
Begyndelsen hvide, men blive senere 
brune eller sorte, da der i Reglen 
sætter sig Planter paa dem. Pladen 
paa den mørke Side af Fisken er 
noget over en halv Tomme i Tver
maal. 

N aar der mall, lægges meg'en V ægt 
paa saadanne Forsøg som de nævnte, 
hvor man fanger slllaa U ndermaals
Rødspætter ude til Søs, og sætter 
dem ind i de Sllevre Fjorde, hvor 
de vokse op og atter fanges, er det 
af 2 Aarsager : l) fordi det maa 
antages, at denne Trafik paa visse 
Steder ligefrem vil kunne betale sig, 
idet man skulde fange Fisk for flere 
Penge end der medgaar til U dsæt
ningen. Det Sted i Limfjorden, hvor 
man har vist mest Interesse for at 
aflevere de indfangede Fisk, er Thi
sted Bredning, hvor Hr. Agent 
Tachou særlig interesserer sig for 
Sagen; af ca. 300, der udsatte Fisk 
med :Mærker paa, ere ca. 20 allerede 
nu afleverede, og efter hvad der op-



lyses, -ere endnu flere blevne fiskede. 
Disse 20 fangede Fisk repræsentere 
i Værdi omtrent Halvdelen af V ær
dien af de i Foraaret udsatte Fisk. 
2) Selv om det viser sig, at disse 
Forsøg ikke ligefrem direkte betale 
sig, ville de dog, naar de udføres 
med mærkede Rødspætter, tjene til 
at give Fiskerbefolkningen Beviset 
for, hvor nødvendigt det er for Fi
skeriets Fremme i vore Smaavande 
at give Fladfiskene 1.'id til at blive 
store, og hvor hurtigt dette vil lønne 
sig, nemlig paa fan Maaneder. 
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Her er imidlertid en vid Mark for 
fremtidige Undersøgelser; thi Fiskene 
ville næppe vokse lige stærkt i alle 
vore Farvande, paa nogle Steder er 
der maaske Yngel nok foruden den 
udsatte etc. Det maa antages, at 
biologisk Station i Fremtiden vil 
kunne give yderligere Oplysning om 
uisse Ting, der maa formodes at 
kunne blive af størst Betydning for 
vore Inder-FjordesFiskeridrift. Mange 
Steder vil det maaske lønne sig at 
udsætte Skrubber eller andre Flad
fisk, saasom Pighvar, alt efter Na
turforholdenes Beskaffenhed. 

Man kan imidlertid ikke vente, at 
disse Fisk som Regel skulle forplante 
sig i Fjordene, man maatte vedblive 
med Udsætning af saadan Yngel. 
Kommer man en Gang i 1.'iden til 
en saadan Fiskeridrift, der nødven
digvis betinger Fredning af de smait 
Fladfisk, (ikke saa meget ved For
bud mod forskellige Redskaber som 
ved FM'bud mod Ilandb~'ingelse af 
Fisk under en vis Størrelse), maa 
det anses for givet, at saadanne 
Fjorde ikke kunne være aabne for 
hele Danmarks Fiskerbefolkning , 
Fiskeriet maatte forbeholdes de om
boende Fiskere i kun disse vilde kunne 

kontrollere hinanden og have en 
fælles Interesse: at vedligeholde 
Fjordens Fiskebestand, saa at den 
gav det stø'rste aarlige Udbytte, den 
overhovedet kunde vedblive at give. 

Den 16. November 1893. 
C. G. Joh. Petersen. 

Hr. Chr. Mikkelsens Svar 
til mine Strøbemærkninger 

paa Fiskeriomraadet. 
Af Aug. S. Ludt. 

Hr. Redaktør! 

Jeg beder Dem om godhedsfuld 
Plads for følgende: 

Hr. CM. Mikkelsen i Frederiks
havn er i høj Grad bleven ilter, 
fordi jeg har fremdraget nogle vild
ledende Momenter i hans Beretning 
om hans Norgerejse. 

Hr. Mikkelsen overser ganske, at 
naar han for Statens Penge gør en 
Rejse og giver Indberetning derom 
til Vejledning i et statistisk Tids
skrift, saa er enhver Borger i Staten 
berettiget til at prøve Lødigheden 
af dens Indhold, og uvigtigt er det 
ikke, for hvem der vil drage N ytte 
af en Beretning, at vide, om det 
han læser er fuldt paalideligt eller ej. 

Forresten har jeg meget vanskeligt 
ved at indse noget gruopvækkende 
til Skade for Hr. Mikkelsen i hvad 
jeg har anført. 

J eg har sagt den bevislige Sand
hed, at Aug. Thorne paa Moss de
buterede i 1841 som Konservesfabri
kant, altsaa for 52 Aar siden, hvilket 
staar i Strid med Hr. Mikkelsens 
Indberetning om, at den første Kon- ,
servesfabrik etableredes paa Moss 



for ca. 20 Aar siden. Hr. Mikkel
sen siger: Jeg hohler '/lU paa, (tt det 
er ca. elle?' nogle ogtYl'e Aar siden, 
o.q akcepterer foreløb(q ikke Rigtig
heden af Hr. Lndt's Udsa.qn, Jeg 
vil bede Dem Hl'. Redaktør om i 
Henhold til de Dem forelagte Breve, 
at være saa elshærdig at føre Hr. 
Mikkelsen paa ret Vej. *) 

Dernæst har jeg sagt, at det lille 
Krebsdyr, Hr. '.Mikkelsen benævner 
Rodkam, kun af en forsvindende 
Brøkdel af den norske Befolkning, 
kendes under denne Benævnelse, hvor
imod Benævnelse "Aat" kendes over
alt, hvor del' langs den uon.ke Kyst 
fanges Sild eller Brisling, men naar 
Benævnelsen kun kendes af en blandt 
flere Hundrede, for ikke at sige Tu
sinde, er det absolut forkert at give 
Udtrykket et nationalt Præg. 

J eg overser ikke, at Hr. Mikkel
sen har lyttet til, og som han selv 
fortælle I', straks noteret sig hvad 
man har sagt ham. Men, at han 
er bleven narret, kan da fornuftigvis 
ikke jeg bære Skylden for. 

Der er jo forresten forskellig andet 
i Hl', Mikkelsens Indberetning, som 
jeg ska:! nsomst har fOl'higaaet, bl. 
a. at Hr. Thiis's Forretning fra 
ganske lille har vokset sig stor og 
mægtig, hvad. der vitterlig ikke er 
Tilfældet. 

Hr. Mikkelsen har bebrejdet mig 
Mangel paa Kærllghed til Fiskeri
gel'llingen. Men det stik modsatte 
fremgaar dog af mine Strøbemærk
ninger, og hvem der ikke er altfor 
nærsynet maa - mener jeg - kunne 
finde ud, at det HI'. Mikkelsen bw'de 

*) Hr. Ludt har ganske rigtigt forevist 
os to Breve, der bekræfte, at Thornes 
.fabrik er anlagt 1841. Red. 
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have givet Indberetning om, mangler 
hos ham og findes netop i mine Strø
bemærkninger. 

.Teg har ikke sagt, hvad enhver 
som kan læse kan overbevise sig om, 
at der ikke fanges Brisling om Som
meren i Norge. Jeg har tvertimod 
netop bekræftet dette, men paapeget, 
at Brislingesæsonen er Høsten. 

Jeg troede virkelig ikke, at det 
skulde behøves at trætte en forstandig 
Læser med, for Hr. Mikkelsens Skyld, 
at forklare Forskellen melløm Sæson 
og Ikkesæson. 

Sluttelig skal jeg, med Hensyn 
til hvad der ligger udenfor Sagen, 
som Hr .. Mikkelsen helst skulde ha ve 
tiet med, bemærke, at det er bekendt 
nok, at det var mig som gjorde lind-
saltet nu under Benævnelse blod-
saltet Brisling til en Industrigren 
her i Danmark. Min Debut vttr 
glimrende og jeg hævdede denne til jeg 
sluttede denne Forretning i 1889 
efter 12 Aars Kamp, og efterat jeg, 
forfulgt af en smudsig Konkurrance, 
havde tilsat min :I!'ormue. 

Naar Hr. Mikkelsen nu insinuerer,' 
at han husker fra sine Læreaar, at 
ingen vilde købe mine Ansjos, da 
var mit Renome, dels gennem Bronce
og Sølvmedaljer, som jeg i Ind- og 
Udland havde erhvervet mig, men 
fornemmelig og netop gennem hvad 
jeg præsterede i Handelen, saa grund
fæstet, at Hr. Mikkelsen kun kan 
Skade sit eget Renomme ved at 
fremføre noget saadant. 

J eg skal kun tilføje, at det er 
meget beklageligt, at en Udsending 
fra Regeringen giver en Indberetning 
saa ukorrekt og saa upaalidelig, ·som 
den Hr. Mikkelsen giver til Bedste 
i statistisk Beretning for 1891-92. 



Fiskeriberetninger. 

Helligpeder, den 15. Nvbr. 1893. 
I A vgust Maaned er fisket: 

Sild, 2000 01 til 15 a 25 Øre pr. 
Ol, Torsk, 2000 Pd. til 5 Øre pr 
Pd., AaI, 50 Pd. a 25 Øre pr. Pd. 

I September Maaned er fisket: 
1800 Pd. Torsk il. 5 Øre pr. Pd. 

305 Sno Torsk il. 60 Øre pr. Snes. 
Sommersildefiskeriet maatte af

sluttes midt i Avgust paa Grund 
af uroligt Vejr, og Efteraarssilde
fiskeriet har kun givet et ubetydeligt 
Udbytte paa Grund af daarlige Af
sætningsforhold, hvortil kommer, at 
Silden har været af mindre god 
Kvalitet; der er ikke fisket meget 
efter Sild af de angivne Grunde. 
Torsken har været god baade i A v
gust og September; i Sept(:'mber 
synes der at have været rigelig Torsk 
paa Fiskepladserne, men det urolige 
Vejr, vi saa at sige have haft siden 
midt i Avgust, har gjort, ;~t Udbyt
tet er blevet forholdsvis ringe. De 
fangede Aal ere indfangede i Tæller. 

z. 
Esbjerg, den 15. November 1893. 

Rødspættejiskeriet, der ophørte i 
Slutningen af A vgust Maaned, er nu 
atter paabegyndt af de herværende 
Snurrevodsfiskere, og 6 Kvaser have 
i Løbet af de sidste Par Dage her
til indbragt ca. 100000 Pd. Rød
spætter, et Udbytte, der ikke staar 
tilbage: for det heldigste Fiskeri i 
Foraarssæsonen. Hidtil have de her
værende Fiskere været af den Me
ning, at der ikkun kunde drives et 
lønnende Kuller- og Torske-Fiskeri 
i Efteraars- og Vinter-Sæsonen; denne 
gamle Ide er altsaa kuldkastet, og 
det er atter Snurrevodsfiskerne, der 
have ..Æren af at have brudt med 
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Traditionen. Rødspætten, der dog 
ikke falder i store Eksemplarer, be
tales for Tiden med 5 Øre pr. Pd. 
og eksporteres med Dampskibene til 
London. En enkelt Fiskehandler 
havde i Tirsdags købt ca. 60000 
Pd. Rødspætter. Kullerjiskeriet 
giver for Tiden et tilfredsstillende 
Udbytte. 

Saafremt Vejret og Vinteren ikke 
lægger Hindringer i Vejen er her 
saaledes Udsigt til et godt Fiskeri 

den tilbageværende Del af Aaret. 
L.-M. 

Harboøre, den 9. d. M.: Hav
fisket, der plejer at tage sin Begyn
delse i Oktober, har, naar undtages 
en mindre Sildefangst, endnu paa 
Grund af daarligt Vejr ikke givet 
noget Udbytte. De langvarige vest
lige Vinde, vi mi har haft, har sat 
Fangsten ind under Land, saa at 
man· maa haabe, at Fiskerne snart 
kunne faa helgi gt Vejr og komme 
til at bruge deres Erhverv, især da 
Udbyttet har været saa daarligt det 
sidste Par Aar. P. 

Frederikshavn, d. 27. Nvbr. 1893. 
U agtet de meget stærke Storme, der 
herskede i Begyndelsen af den sidst 
forløbne Uge, og saa mange Steder 
tilføjede Fiskerne ubodelig Skade 
saø.vel ved Tab af Menneskeliv som 
af Redskaber, ikke direkte har be
rørt de frederikshavnske Fiskere i 
nogen af disse Henseender, have de 
dog medført næsten fuldstændigStands
ning af Fiskeriet, og da Vejrfor1wl
dene længere hen i U gen bedredes, 
og Kutterne atter toge ud, maatte 
de desværre skyndsomst returnere 
paa Grund af paany opstaaet Storm. 
Udbyttet har saaledes væl'et meget 
tarveligt, fraregnet at nogle Kuttere 
have haft enkelte Snese Rødspætter, 
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kan man gerne sige, at Udbyttet 
har været lig Intet. Det straalende 
Vejr, vi have i Dag, har atter lokket 
ane Kuttere. paa Havet, maatte det 
nu . blot blive af Varighed. Hummer
tilførslen har funden Sted pr. Damp
skib saavel fra Gøteborg som fra 
0st- og Vestnorge hovedsagentlig i 
mindre Partier, ialt ca. 8000 Stkr. 
Prisen er stegen en Del, der betales 
nu fra 1 Kr. 15 0re-1 Kr. 20 Øre 
pr. Pd. Der er kun tilført Sild pr. 
Dampskib fra Gøteborg ca. 2000 

Ks., nu da det køligere Vejr er ind· 
traadt, er der ret kommen Fart i 
Eksporten af ferske Sild til Provin
serne, særlig er Afsætningen til Land
boerne stegen betydelig, Silden maa 
jo ogsaa ubetinget betragtes som 
Danmarks billigste Næringsmiddel, 
4 Kl'. for en Kasse indeholdende 
Nt. ea. 150 Pd. Sild kan ikke kaldes 
dyrt, naar dertil lægges Fragten 
kommer 1 Pd. ikke til at koste over 
3 Øre Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

: Bundgarn. 
Et godt brugt Bund

garn ønskes~ilkøbs. Til
bud bedes tilsendt Fisker 
A. Thillernp, Kal
lundborg. 

Til Salg. 
En Drivkvase ined Sænke

køl, bygget af Eg, to Aar 
gammel, drægt!$ 5"/1Q.O Tons 
er til Salgs. .!!in Silctebaad 
til 2 Mand kan tages i Bytte. 

Fisker P. Jensen, 
Lindemark, pr. Stege. 

ris~ -ComissionsforrBtnin~, 
J. N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte ,Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Et Fiskerh us 
ved Køge Bugt med Jordlod og mange Redskaber sælges paa Grund af 
Dødsfald billigt; kan ses hos Ejerinden, Fisker Brunns Ellke, Greve 
Mark pr. Taastrup St. 

Nærmere Oplysninger ogsaa ved Billet mrkt. ,,700 Z". 

1 j.~ Al tona Fiskesuetion . ..... o = 
~ 1;.:0 Johann CoJu-s (beediget Allctionator). = - Q) 

. ..:1 f cq Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondanc6. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
VaridtiBt præpareret Dug, 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbingp. Falster 
i Februar 1893. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
. skriv om Prøver af Dug, 

disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø benha,vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70., 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N"" aet, Li.::D...er og Tav-ser 
samt alle Artikler henhørende til }i'iskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m.- m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danm·ark'>',. 
Grønnebave, Heløingør, Stengade 15, 

(ene.te Nøettabrtk i Danma.rk.oDl driv_ ved. DaDlpkra.ft) 

everer efter Bestilling eller fra lÆger 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% under sædvanlige Priser. Bomuldsgartl, Hatnpe
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, Kjøbenham K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Piecer, Værker og Ticb
økrit"ter, Cirkulairer, merkantile Trykøager og Lejliglledø. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 



Opfordring. 
En frygtelig Ulykke hat' Natten mellem den 20. og 2l. d. M. ramt den Cattige 

J<'iskerbeColkuing pall. Jyllands Nord,·estkyst. Henved 50 Fiskere ere under Udøvelsen 
af deres CareCulde Gerning 4J:uknede ved i Nattens Mørke at sætte pall. Land under en 
pludselig volds,Qffi Rejsning af Havet med paalands Vind; de fleste af dem vare Familie
forsørgere og efterlade Enker og en talrig Flok uforsørgede Børn, der selvfølgelig herved 
ere bragte i den sørgeligste Nød. 

Bestyrelsen for "Dansk Fiskeriforening" har straks besluttet at stille sig i Spidsen 
for en Indsamling til Bedste for de efterladte Familier, og vi opfordre herved vore Med
bO,rg~re, som have Hjerte CO,r de ulykkelige, ,til at yde os Bidrag til Afhjælpning af NØden, 
idet vihaabe at blive satte i Stand til ikke blot at hjælpe l Øjeblikket, men ogsaa at 
støtte de uforsørgede Børns Fremtid. 

Bidrag modtages hos Foreningens Kasllerer, mednndertegnede Grosserer Ckr. H. 
Munck, Vestergade 18, Stuen, København K., ogiøvrigt af enhver af os undertegnede. 
En Redegørelse for Anvendelsen af de indkomne Bidrag vil i sin Tid blive offentliggjort. 

Købenl.avn, den 23. Novbr. 1898. 

Mourier, 
Højesteretaassessor. 

Vicepræsident. 
GmI. Kongevej 120. 

Adolph Carl, 
Grosserer. 

Fredericiagade 18. 

A. Aaral", 
Apotheker. 

Præstø. 
C. Brammer, 
thT. Lærer. 
Jægerspris. 

Dreyer, 
Etatsraad. 

Odense. 
V. 8rentzMann. 

Fisker. 
Anholt. 

Thor Hanaen, 
Grosserer, 

Odelllle. 
J. Jenaen, 
Konsul. 
Yihorg. 

M. MIchaelsen, 
Konsul. 
Randers. 

Chr. bl Høersgaard, 
Sognefoged. 
Harboøre. 

Lehnsgreve Moltke-Breøel!tved, 
Præsident. . 

Dronningens Tværgade 2. Haslev. 
Sig. Bojesen, A. W. Bonneaen, 

Kapt. i tlaaden. Kommandør. 
Frederikllgade 1. Ahlefeldtsgade 21. 

George E. Fugl, 
KommandØr. 

WillemQesgade 46. 
viih. PetereelI, 

Grosserer. 
Niels Juelsgade 5. 

Fr. Th. Adolph. 
Grosserer. 

København .. 
P. Brelnholt, 
Proprietær. 

Esbjærg. 
C. Eckardt, 

. )J}tatsr.aa4 
ørumgaard, Daugaard. 

A. Hansen, 
Strandfoged. 
Søndervig. 

O. Hau~aard, 
Gæstgiver. 

Thisted.. 
Lars Kuhlmann, 

Fisker. 
Hornbæk. 

O. Neumann, 
Herredsfoged. 

Løgstør, 
Raben·Lewetzau, 

LehnBli!'eve. 
Aalholm; Nysted.. 

Stub, 
Toldkontrollør. 

Neksø. 

Chr. H. Munck, 
Grosserer. 

Vestergade 18 St. 
P. VHlumsen, 

Fisker. 
Snekkersten. 

Ahlefeldt-Laurvigen, 
Lehnsgreve. 
Tranekær. 

H. BI/hl, 
Skibsbygmester. 
Frederikshavn. 

C. Fabricius, 
KOllllul. 
Skagen. 

Hans Hansen, 
Fisker. 

Karrebæksminde. 
v. Hølateln-Rathløu, 

Hofjægermester. 
Rathlousda.l, Odder. 

C. Lindholm, 
Strandkontrollør. 

Gilleleje. 
P. Nielsen, 

Skipper. 
B!l-ngsbostrand. 

ROllen, 
FyrnIester. 

Stevns. 
Thøger SøreDsen, 

Strandfo~ed.. 
VesterVlg. 

Ths. Brønnum, 
Fiskehandler. 
Frederikskavn. 

C. G. Joh. Petersen, 
Dr. phil. 

Stockholmsgade 19. 

G. Berthelsen, 
Konsul. 

RingkøbiJ.g. 
J. D. Clausen. 
Fiskeriejer. 

Holbæk. 
A. Frost, 

Strandkontrollør .. 
V ejrs, Varde. 

Ludvig Hansen, 
F'isker. 

Sundbyerne. 
C. Holstein, 

Fililkerikontrollør. 
Svendborg. 
O. Lawaetz, 
Proprietær. 

Kallundborg. 
R. Nielaen, 

Fisker. 
Skalø, FejØ. 
Schmlegelow, 

Forretningsfører. 
København. 

~dilr8ret af ca~d. mag. H. P08Beet. - Tqkt liol Frane, Ohrjsttretf. København, 



Nr. 49. 7. December. f893. 

l'll[ecu.e~elb~e.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved HenvendeIso til 
Frantz Chrl8ttreu, Tordenskjoldsgade 27, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øro 

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

Indhold: Bestyrelsesr" .. det. - Lammefjords-
silden. Fiskeriberetninger. - lste Bidragsliate. -
Bekendtgøtelset. 

Dan8k Fiskeriforenings Kontor er Storm
gade 20 Stuen, København V., og er som 
sædvanligt aabent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
0-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Model8am
lingen være lukket illdtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angive8. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens Love ere 
Stemmesedler med· tilhørende Med
lemsfortegnelse pr. Post udsendte i 
de Amter, hvor nyt Valg af Med
lemmer til Bestyrelsesraadet skal 
finde Sted og forventes de tilbage
sendte til Kontoret i udfyldt Stand 
inden 15. December. De afgaaende 
Bestyrelsesraader, . der efter Lovene 
kunne genvælges, ere for 

Ringkøbing Amt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 
Sognefoged Chr. Gaj N oersgaard, 

Dbmd., Harboøre pr. Lemvig. 
Strundfoged A ndersHu nsen,Søl1denig 

Vejle Amt: 
Etatsraad C. Eckardt, R. af Dbg., til 

ørumgaard pr. Daugaard. 

Viborg Amt: 
Konsul J. Jensen, R. af Dbg., Dbmd., 

Viborg. 

Maribo Amt: 
Kammerh., Hofjægerm., IJehnsgreve 

Raben-Levetzau til Aalholm, Nysted. 
Fisker Rasmus Nielsen, Dbmd., Skalø 

pr. l!'ejø. 

SOTØ Amt: 
Fisker Hans Hansen, Karrebæks

minde. 
R~æstø Amt: 

FyrmRster Rosen, Stevns pr. Store
hedinge. 

Apoteker A. Aarsleff, Præstø. 

Lammefjordssilden. 
Yed Overretsprokurator T. Leth. 

Som bekendt gælder det om de 
fleste Saltvandsfisk - maaske for 
dem alle - at de ere mindre, jo 
længere inde i 0Rt.erR(.'iRTlS eft.t>l'h "t li nrlpn 
mere og mere brakke og tilsidst 



næsten ferske Vande man træffer dem. 
Saaledes er Silden i Bælterne støJ're 
end Silden omkring Bornholm, og 
denne atter større end Silden i Far
vandet v.ed Stockholm og i den botniske 
Bugt, den saasaldte Strømming, hvis 
Længde angives kun at være gennem
snitlig 180 m. m. *) (lidt under 7 
Tommer), medens Nordsøsilden an
gives at naa en Længde af 370 m. m. 
(noget over 14 Tommer), altsaa over 
den dobbelte, hvortil naturligvis 
svarer langt mere end den dobbelte 
Vægt. 

Det ligger nær at antage, at denne 
Aftagen i Sildens Størrelse, jo fer
skere Vandet, i hvilket den opholder 
sig, bliver, har sin Aarsag i, at 
Silden trives bedst i Saltvand, og at 
den bliver sat mere og mere tilbage 
i sin Vækst og Trivsel, jo mindre 
saltholdigt det Vand er, i hvilket 
den tildels imod sin Natur tvinges 
til at leve. 
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Et smukt Bevis for denne Anta
gelses Rigtighed synes at kunne 
hentes fra en lille ~ Sild, som jeg i 
Mangel af en bedre Benævnelse vil 
kalde "h1mmefjordssilden". 

I Begyndelsen af Halvfjerserne af 
indeværende Aarhundrede blev Lam- . 
mefjorden, eller dog den største Del 
af s'~in'me, for at tørlægge den til 
Ager og Eng, afdæmmet fra sin hjd~ 
tilværende Forbindelse med Isefjor
den. Vandet blev, saavidt muligt, 
pumpet ud ved Dampmaskiner, der 
endnu stadig benyttes til at fjerne 

*) IFølge nyere, .l,JndersØgelser findes dog 
i .den botniske Bugt ret hyppigt stor 
Sild (275-340 m, m., ja til 375 m. ro.), 
men disse ere dog stedse langt i .Mindre-

. tal mod den egentlige StrØmning, og 
fiskes de fieste Steder kun hændelsesvis. 

Red. 

Vand fra det Inddæmmede, saa ofte 
dette puatrænges .. Som det imidler
tid gaar med de fleste af dells Slags 
Inddæmninger fra Havet, nemlig at 
det ikke lykkes at tørlægge hele 
Arealet, men at der pau de dybeste 
Steder bliver en Sø tilbage, saaledes 
gik det ogsaa i Lammefjorden, idet 
der blev en til Dæmningen grænsende 
Sø tilbage af et Areal paa vel 1000 
å 1200 Tønder Land. Søens Vand
stand skal for de tørlagte Arealers 
Skyld holdes 10 Fod lavere end 
dagligt Vande i Isefjorden paa den 
udvendige Side af Dæmningen, hvor
for sørges ved Pumpning. Da Søen 
saaledes er fuldstændigt afspærret 
fra enhver Forbindelse med Stranden 
og derfor intet Afløb har, men den 
naturlige Tilvækst af dens Vand
masse ved Nedbør og Tilløb af 
noget Overfladevand maa skaffes bort 
ved Pumpning, er som Følge heraf 
dens Vand i Aarenes Løb blev en 
fuldstændigt ferskt. I dette Fersk
vand lever og forplanter sig endnu 
en Sild, der ikke kan stamme andet
steds fra end fra Sild, der bleve 
indespærrede i Fjorden. ved dennes 
Inddæmning. Denne i Søen nule
vende Sild er imidlertid i Aarenes 
Løb bleven ganske lille. Brødrene 
Olausen, _der eje Søen og drive et 
rationelt Aale- og andet Fiskeri i 
samme, gjorde mig ved et Besøg 
hos dem for ca. 3 Aar siden op
mærksom paa denne lille Sild og 
viste mig den Venlighed paa min 
Anmodning at sende mig et Eksem
plar af den til nærmere Undersøgelse. 
Dette Eksemplar, der meddeltes mig 
at være et af de største, som fandtes 
maalte ca. 182 m. m. (knapt 7 
Tommer),' en Længde, der saaledes 
omtrent ganske er den samme, som 
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den jeg har fundet opgivet for Strøm
ningen i den inderste næsten ferske 
Del af østersøen, nemlig som oven
nævnt, 180 m. m. J eg kan tilføje, 
at ved et Besøg, som jeg nylig -
i Xovember d. A. gjorde Brø
drene Olausen, havde disse den God
hed at meddele mig; at "Lalllllle
fjordssildeu" endnu bestandig lever 
og yngles i Søen, og at den viser 
sig velnæret og fed, skønt løs i 
Kødet, men at den synes bestandigt 
at blive mindre. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 27de November 
1893. Aalefiskeriet er nu afsluttet 
for Fiskernes V<idkommende herfra, 
det Haab man havde til at Novem
ber /Mørket skulle bringe noget, blev 
ikke opfyldt, thi ihvorvel Vind.en 
først paa Mørket holdt sig østlig af 
og til, saa var Udbyttet af Fiskeriet 
aldeles forsvindende; det egentlige 
store Træk var passeret i Oktober. 

Efter et Brev fra Langeland har 
der paa N O-Kysten af Øen været 
fisket taalelig, fra Stigsnæs langs 
Sjællandssiden opefter Knudshoved 
været godt Fiskeri. Omø melder 
ogsaa ret godt Fiskeri. Ligeledes 
har en ny Begynder med Aaleruser, 
ved Albuen, fisket udmærket. 

Alle disse Steder bruger man som 
bekendt at sætte Aaleruser paa 
Pæle, som holder dem bedre staa
ende, end dem, der sættes for Sten, 
og Krabber paa Dybet. Prisen for 
blanke Aal er nu høj, ca. 10 Kr. 
pr. Lispund. 

N oget hidtil ukendt har vi haft 
paa Fiskehandelens Omraade i den 

senere Tid, idet her til Pladsen har 
været tilført et Par Kvaseladninger 
"levende Sild" fra den svenske 
Skærgaard. 

Den første Last ansloges til ca. 
1000 Ol, og Silden lod til at be
finde sig meget godt i 1!'angenskabet. 
De var kvikke og levende straks 
efter Ankomsten i men der dør na
turligvis alligevel en Del og vand
død Fisk er ikke ,.,godVare". Kva
sen havde haft :3 Dages Rejse her
ned, og havde faaet Lasten ligefra 
et Notebrug. 

Fisketorvets Forsyning har ellers 
i længere Tid været rigelig for de 
almindelige Sorters vedkomm.ende, 
som Rødspætter, Torsk m. m. og 
Priserne har været moderate, men 
der klages over at Omsætningen 
er yderst tvær og treven. Skær
gaardssild i Kasser (smukke Varer) 
har næsten ikke været til at sælge. 
Fra Vesterhavsfiskerne har. der 
været en Del Stortorsk, medens 
Vinden stod østlig med godt Vejr, 
indtil man hørte om den forfærde
lige Ulykke, der i Løbet uf faa 
Timer kræ.vede ca. 50 .Menneskeliv. 

F. 
Gilleleje ultimo November 1893. 

Resultatet af det afsluttede Silde
fiskeri foreligger nu, men, som man 
frygtede, er II dbyttet saa us&elt, 
som heldigvis kun sjældent kan paa
vises for ttillelejes vedkommende. 
Der tiskedes med 38 Baade; med 
en Besætning af 190 Mand i om
trent 2 Maaneder og hele .det sam
lede Udbytte beløb sig kun til 13000 
Ol til en Gennemsnitspris af 140 
0re, ultsaa kun ca. 71 Kr. pr. Maud, 
og hertil kommer et ualmindeligt 
Slid paa Redskabeme og Tab af 
mange Garn i det under hele Fi~ke-



tiden herskende stormfulde Vejr, 
saa Fiskerne kunne med god Grund 
have Aarsag til at se den kommende 
Vinter imøde med Ængstelse. 

L. 
Snekkersten. d. 3. December 1893. 

Aulefiskeriet er nu afsluttet for i 
Aur, men har desværre givet et alt
for lille Udnytte. For den ht~rrærende 
Fiskerbefolkning er dette Fiskeri uf 
allerstørste Betydning; der ofres ri
geligt baade af Tid og Penge, da 
en af Betingelserne for et godt TI d
bytte ere velforarbejdede og gode 
Redskaber, og næsten hele Aaret 
sysler Fiskerne med disse. Suameget 
større hliver altsaa Skuffelsen og 
Tabet, naar Fiskeriet mislykkes, san
ledes som i Aar. Grunden. hertil 
er udelukkende den, at Vinden holdt 
sig til Vestkanten uafladelig saalænge 
FisketidJln varede. Pau Strækningen 
Helsingør-Sletten hal' været udsut 
ca. 11 00 Ruser, som ejes af omtrent 
70 Fiskere, hvorimod ca. 200 har 
været beskæftigede ved Fiskeriet. 
Fangsten blev 50000 Pd. AnI, som 
er afsat til en Gennemsnitspris af 
46 Øre pr. Pd., hvilket giver en 
Sum af 23000 Kr. Dette fordelt 
til 70 Fiskere giver ca. 328 Kr. til 
hver, eller fordelt til 200, som ult
saa har deltaget i Fiskeriet, giver 
det kun 115 Kr. pr. Mand. :x aar 
nu betænkes, at hver især af de 70 
Fiskere hvert Aur har en reel Pen
geudgift af fru 200 -400 Kr. til de 

/ Redskaber, der benyttes ved Aale
fiskeriet, saa llIaa det indrømmes, at 
det har været en duurlig Forretning. 
Selvfølg!'lig er Fangsten iHe lige 
fordelt; det højei;te' nogen enkelt 
hul' funget er for ca. 2500 Kr. Det 
bedste Fiskeri har væl'et pau Staderne 
udfor Snekkersten BavIl, hvilket for-
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øvrigt har været Tilfældet i en Aar
række. Det synes 'næsten som om 
Havnen har haft en vis Indflydelse 
herpaa. thi faktisk er det, at For
andringen er sket siden denne er 
bleven bygget. 

Forrige Aar blev for A alefiskeri
ets Vedkommende betragtet som et 
Middelaar, og da var Fangsten 
100000 Pd. a 45 Øre, altsaa 45000 
Kr. imod 23000 i Aar, til akkurat 
samme Antal Fiskere. 

Det skal imidlertid udtrykkelig an
føres, at det ikke er muligt at give 
aldeles bestemte Tul, Illen det er 
efter saa paalidelige Oplysninger, 
som det overhovedet er muligt af 
tilvejebringe. 

Som tidligere meddelt har Fiske
riet efter alle andre Fiskesorter i 
Sundet ghet et yderst ringe Udbytte 
hele Aaret. NIlskulde Torskefiske
riet begynde, tidligere var November 
og December den bedste Tid, men 
endnu er det aldeles ubetydeligt 
hvad her er fanget, uagtet der stadig 
prøvesbaade med Ruser, Garn, 
Kroge og Snøre. 

Kvasen "Made" af Espergjerde, 
mee tre Mand fra samme Sted, har 
hele Eftera.aret drevet r!'orskefiskeri 
med Kroge i Langelandsbæltet. I 
Begyndelsen var det smaat med 
Fanbsten, nu i den sidste Tid der
imod noget bedre. Fisken er afsat 
paa Stedet til en Pris af indtil 21/ 2 

Kr. pr. Snes. For nogle Dage siden 
afsejlede Kvasen "Forsøget" af Snek
kersten med en Besætning af fire 
Mand, ligeledes for at fange rforsk 
ved "Albuen". Som Agil (Madding) 
b(;nyttes Sild, del' fanges ved Gøte
borg og sendes til København. hvor
fra de hurtigst muligt ekspederes 
videre til Fiskepladsen. I. X. 
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Frederikshavn, d. 4. Dcbr. 1893. 
Sidste Mandag udgik vore Kuttere 
af Havnen und er Vejrforhold, der 
var meget lovende for et heldigt 
Fiskeri, men pludselig opstaaende 
heftig Storm nødsagede desværre 
Kutterne til hurtig at søge H11vnen 
allerede Dagen efter, og dut stor-

o mende V ('j rli g holdt sig største Delen 
af Ugen, først om Lørdagen bedre
des det noget for atter i Købet at o 

Søndagen at blæse op til en forry
gende østlig Snestorm. DIlder disse 
Forhold kan man nok tænke sig, at 
Udbyttet af Fiskeriet kun har været 
ringe, et Par Stykker har under An
holt fisket mindre Partier af Rød
spættel', og en enkelt har pa.u Her
thas Flak haft ca. 100 Sno Rødsp., 
hvorfor er betalt 2 Kr. Snesen, men 
i det hele taget har Udbyttet \'Luret 
--= O. Det (\1' det daarligste Eftpr
aarsflskeri vi have haft her siden 
Fiskeriet med søgaaende Kuttere har 
taget sin Begyndelse. Hummertil
forslen er nu i jævn Aftagen, 'l'il
førsien sker hovedsagelltlig fra de 
vestnorske Distrikter, Prisen er stegen 
noget, der betales fra 1 Kr. 20 Øre-
l Kr. 25 Øre pr. Pd. Sildetilførslen 
har dels funden Sted fra Gøteborg 
pr. Blenda iaIt ca. 1600 Ks., dels 
fra Lyspkihl pr. Dampskib "Sand
bogen" Ca. 800 Ks.; en enkelt Silde
baad indhlll, men kunde ikke op
Daa antageligt Bud paa sin Last, 
hvorfor' den atter afse.ilede. Prisen 
er ymlbliveude fra 31/ 2-4 Kr. pr. Ks. 

I Følge hert l indløben Eftel'l'et* 
ning er Kutteren "Prinsesse lbrie" 
indkommen til Esbjerg Søndag dpn 
2. ds., indehavende ca. 14000 Stkr. 
østers, optadne fra, Ballkerne i Nord* 
søen; Fangsten ska,l sendes direkte 
til Rederiet Vendsyssel Fiskeeks-

portforenings Filial j Kjøbenbavn. 
Kutteren "Prins Valdemar" har 

anJøbet Yirniinde i Holland, men 
del' meldes endnu intet om, hvorledes 
Forsøget med at fiske i Nordsøen 
er faldet ud. Kl. 

lste Liste 
over 

indkomne Bidrag til de forulykkede 
Fiskeres Efterladte 

ved Dansk Fiskeriforening: 
Ds. kgl.Højh.: Kronprinsen og il.{ronprin

sessen 500 Kr. 
Ved Fisker P. Hildebrandt, Hefsnæs 

Fiskerforening', I'. Hildebramit 20 Kr., T. 
Hildebrandt IO, 'r. Ch. Larsen 5, J. Has-

o mussen l, M. Rasmussen 1,50, P. Ras
mussen 1,50, Andersens ,Enke'. 2, N. O. 
Petersen 2, M. Jenson 5, P. Petersen l, 
Ebbe Lal's~n 2, J. Olseus Enke 2, N. Ol
sen l, H. Rasmnssen 2, Kr. Hansen 1, P. 
Olsen l, H. Olson 25 ø. P. Larsen ,'2, S. 
Larson 1, P. Andersen 2, M. Petersen l, 
A. Jensen 2, P. Petersen 2. S. Olsen 1, 
M. Rasmussen 2, P. Christensen 1, J. Lar
sen 1,' A. Lal'seJl 50 ø. P;' Rasmussen 50 ø. 
P. Larsen 4, A. Hansen 1, J. Petersen 
35 ø. R. P. Olsen 35 ø. J. Rasmussen l, 
J. Jensen l, A. Rasmussen 50 ø, J. Ras
mussens Enke l, N. J. Nielsen 5, Mette 
Nielsen 50 ø. li. Larsen 4, M. Nielsen 10, 
H. Jørgensen 2, M. Jensen}, J. Rasmus
sen 3, A. Hansen 50 ø, ]l'. Nielsen l, N. 
RasmusselI 2, 1'. SØrensen 50 0. Alle 
Hansen Ulstrup I, H. Jonasen l, H. Lar
sen l, H. Larsen l, P. Christensen 2, M. 
Olsen I,N. Jensen 75 ø., Stine Andersen 
1. lait 122 Kl'. 70 øre. 

Ved Strandkontrollllr Lindholm: jc lud· 
samlet ved Gilleleje Havnebestyrelse 174 
Kr. 50 øre. 

Indsamlet ved Kapt. Hllyer,: Phillipsen 
og C. Larsen i Kastrup: C. Høyer 5 Kr. 
Chl'. Larsen 5, Th. Pllllipsen 5, Joh. Lar
sen 5, RUl!. Jørgensen 3. Peter Nielsen 5. 
J). Gjertsen 5, C. Larsen 5, A. Johnsen 3, 
Flensburg 3, Dr. ·Veroner 3, P. J. Peter
sen 2, M. Larsen 2, Fogelstrøm 3, Svend
sen 1, M. O. Jacobsen 3, C, Thøllnessen 

~:. ' 
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4, Chr. Petersen 10, C. Svendsen 2, H. 
Petersen 2, P. Gjertsen 3, V. Svendsen 2, 
H. Gjertsen 5, A. Hansen 2, C. Larsen ], 
L. Jensen 1, C. Nielsen 1, C. Petersen 1, 
C. Hedegaard 2, Cai Nielsens Enke 4, 
Niels Christensen 1, H. Rubow 2, Hjort 1, 
J. Jensen 2. C. ~ielsell 2, O . .Tansen 5, 
C. A. Pauls,,n 1. Marie Grentzmann 1, 
G. D. Steffensen 4, D. O. Ja.'obsen 4, Jens 
Crillesell 2. Kastrups Bjergere 100, C. L. 
Nordstedt 5, G. Hansen 2, Emma 50 ø., 
Christine 50 ø., Catrine 50 ø., Christen 
25 ø., Sophie Larsen 1, Jens Land 25 ø., 
Peter Hansen 25 ø., F. Fagerstrøm 1, C. 
Petersen 5, O. Jacobsen 2, Th. Hansen 1, 
W. Gesehvendtner 1, C. Geschvendtner 1, 
P. Lapain 2. A. Lapain 2, N. Nielsen 2, 
G. Wendt 1, O. Bacher 1, C. Bacher 1, 
P. Corneliussen 1. C. Petersen 1, H. Olsen 
1, C. Petersen 1, Starup 2, Anna Høyer 
2, Jørgen Nielsen 50 ø., .J . .B. 5, P, Mørk 
2, Lille Pige (Sparegris) 1,33, H. L. 5, 
Chr. Bohlmann 3. A. J. Johansen 1, H. 
Nissen 2. Jens Larsen 2, F. Valborg 50 ø" 
P. Jensen 3, Stevenius 1. Andersen 1. 
Carl Egeberg 50 ø., Oscar Christenssn 1, 
Hans Petersen 1, R. .J. Bændsen 50 ø. 
.Jens Jensen 25 ø., Hans Larsen 50 ø., 
Lars Olsen 50 ø" M. Nielsen 50 ø., 1 
L'hombreparti 2,50, C. B. Petersen' 5, N. 
Høyer 3, C. Land 1, Chr. Larsens Børn 2, 
Ved Bødkermester Rasmussen 23, Frk. 
FaItman 1,30, Martha 50 ø., Ved Skue
spiller Tønnesen og Frne. en Aftenunder
holdning med frit Lokale hos D. O. Ja
cobsen i Kastrup 38.87, P. 'l'ønnesen 2. 
laIt 372 Kr. 50 øre. 

Ved Apotheker Aarsle1f: Fiskerifore
ningen for Præstø og Omegn 100 Kr. 

Lehnsgreve Molkte-Bregentved 1000 Kr. 
Ved Højesteretsassessor Mourier: A. 

Melbye 50 Kr., Pastor emer. S. Jensen 
20, C. P. 5, F. 10, P. 4, E. 10, Pastor 
Killinel 20, J. E. B. 20, Højesteretsasses
sor Rimestad 25, Marie og Norre 10, Et ' 
Spilleparti 21, C. M. Christiansen 10, En
kefru Litta Jespersen 5, Uhrmager Kyhn 
20, cand pharm. Holger Larsin 10, Pro
fessor .B. 2, O. B. 1, Une H. 50 ø., C. W. 
og J. W. 15, A. og O. S. 10, S. S. 5, C. i 

• S. og J. 5, NB. 5, X. V. 10, Kathinka 2, 
Br. 10, C. og C. 6, M. H. 2. N. L. 10. 
"M". 5, "O." 2, A. K. 10, S. H. 2, C. 128: 
15, S. 8, T. 5. C. D. 5, S. A. H. 6, N. 50: 
5, S. W. 10, W. 2, M. 10, J. og M.2, 

Tennisgrisen 5, P. og J. 60. laIt 475 Kr. 
50 øre. 

Ved Grosserer Vilh. Petersen: Gros
serer Th. Lund 100 Kr., Grosserer Jørgen 
Hertz 25, KjØbmand P. W. Wulff, Stubbe
købing, 50, E. T. 11,7, H. M. L. 10, G· 
C. 10, Cathrine Petersen 1, Fru' W. .I· 
10, Et opløst Læsoselskab i Skibby 30, 
Et lille Convellt i Skibby PI'rostcgaard 10, 
Indsamlet i Skibby Sogn ved Pastor Osten
feldt 132. laIt 389 Kr. 7 øre. 

Ved Kontoret: Professor Ltitken 30 Kr . 
Viceinspektør Winge 10, Inspektør Le
vinseu 5, Cand. Lundbeck 2, Carl Fager
strøm l,~Kollservator Scheel 2, Nicolaj 
Nielsen l, H. P. 5, R. T. l, E. P. l, A. 
P. 2, P. T. 2,. S. 20, W. L. 1, J.; 00 ø., 
Ubenævnt 2, Oand. Jensen 5, E. T. 2. W. 
S. 5. Tilsammen 97 Kr. 50 øre. 

Ved Grosserer Chr. H. Munck: Fru Anna 
Munck 10 Kr., H. 2, K. ~I. 1, Dr. G. Stage 
30, Departementschef Andersen 50, G 
Mackeprang 2, P. Maekeprang 2, A. R: 
Gerløv 4, Frk. SchlichtkruU 50, H. S. 10. 
Ohr. Hansen 20, J. N. Klampenborg 6 
Fru G. Arntz IO, Fru G: 10, Læge A. og 
Hustru 20, -h 10, C. W. 10, H. W. 10, 
M .• J. 2, P. M:. 2, J. 1\'1. O. 10, J A. E. 10, 
Herrens Tiende I 7, Axel Berg 20, D. 0.4' 
Helga S. 10, Agnes 2, Frk. Kaja Jørgensen 
10: Malermester L. C. Hansen 5, L: F. 10, 
a 10, Dr. L. K. R. 10, A. P. M. 10, Enk.e· 
fru A. T. 20, M. J. 2, Etatsraad P. Koefoed 
100, Skovrider Rosen 20, }<'. E. Kerrn 100, 
T. M. 5, B. P. 3,50, Handelsmand N. P. 10, 
F. Madsen 5. Carl F. S. 10, Voldkvarlerets 
Skoles Personale 76, L. C. 8, T.2, F. Bech 
15, Smedemester A. C. Engqvist 10, Ju
stitsraad Hersleb 30, Etatsraad F. Koch, 
Vemmetofte 50, Fra Børnenes SparebØsse 
3, Permin, Statafgaard, Haslev 10, L. G. 20, 
Hansine 2, A. B. 2, indsamlet blandt dansk
fødte i Malmø ved H. og ~L 339, Hofjæger
mester Howden-Rønnenkamp, Næsbyholm 
100, Aug. Thiele, Fuirendal10, Ankersmede
mester A. W. Holm 10, G. E. 50, indkom
met ved Oplæsning i Schneckloths Latin
og Realskole 156, P. D. 5, B. W. 3, C. V. 
Prytz 20, Wievel 25, Christens 10, Skole
inspektør F. Ellerlllann 10, Justitsraad 
Permin, Haslev 10, Fisker Jens Christian 
Larsen, J!'akse Ladeplads 4, Gethemoer Ny
holm 10, Personalet i Alleenbergs Variete, 
Direktør Ca!,'l Schultz 10, Fru Bentzen 50 
Øre, Frk. NQrdahl50 Øre, Frk. Stella BIoek 
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50 Øre, Frk. Astrid SØrensen 50 Øre, Frk. 
Helga Lau 50" Øre; Frk. "Mercedes Martens 
50 Øre, I"rk.: Bertha Hein 50 Øre, Frk· 
Alvilda Zartmann 50 Øre, Elvira Petersen 
50 Øre, Fru Anna Christensen 50 Øre, 
Kellner Chr. Jacobsen 1 Kr., Kellner Chr. 
Groth 1, Kellner Peter Schendlev 1, Kell
ner Peter Olaf Svendsen 1, Kellner Rudolph 
Mortensen 1, Mathilde Qvist 50 Øre, Marie 
Larsen 50 Øre, Ekspedient Carl Christensen 
1 Kr., Ubenævnt 50 Øre, i'alt 22,50, An
dreas Petersen 2, "To Søstre 10, M •. IO, Cand. 
jur. Dybdal 10, J. &. E. T. 5, G. E. J. 2,50, 
J. B. 4, Magasineringens Arbejdere ved 
Hærens Laboratorium 8,50, J. J. 5, Tømrer
mester Dobel 20, fhv. Forpagter Schrøder 
20, Sognefoged N. Nielsen, Vridsløsemagle, 
5, Chr. H. Munck 100, Kultusminister 

Goos 30, L. J. 5, A. G. 10, Holst, Ellely ved 
Kolind, 8, K. 1, E. A. 5, Ved P. Schmiclt, 
Dragør SkibsfØrerforening og Fiskere, 
739,71. Ved Christoffer Andreaserr, ind
samlet ved Vallekilde Højskole, 72,50, T. 
&. S. 6, L. B. 2. V. L. 5, S. 2. Ved Apo
tIleker Bergmann: Indsamlet i Glumsø 
konservative Klub 28, N. S. 4, F. M. 6, 
Lehnsgreve Wedell Wedellsborg 200, Enke
grevinde Wedell Tybrind 25. H. T. 1. 
laIt 3019 Kr. 21 øre. 

Tilsammen 6,250 Kr. 98 øre. 
Bidrag modtages fremdeles med Tak 

af enhver af Indbyderne og hos Dansk 
FiskeriforeniJlgs Kasserer. 

Grosserer Chr. H. Munck, 
Vester gade 18, Stuen. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvelldelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

.l1'or staaende Avertissementer 
indrømmes betydeli~ Rabat. 

Bundgarn. 
Et godt brugt Bund

garn ønskes tilkøbs. Til
bud bedes tilsendt Fisker 
A. Thillerup, Kal
lundborg. 

Dansk Kommissionshus 
for 

.Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, Neucr Wall, Hambur" 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afre~ing. Danøk Korre
øpo1ll1ance. Prima ReferencflT. 

Til Salg. 
En Drivkvase med Sænke"

køl, bygget af Eg, to Aar 
gammel, drægtig 577/100 Tons 
er til Salgs. En Sildebaad 
til 2 Mand kan tages i Bytte. 

Fisker P. Jensen, 
Lindemark, pr. Stege. 

Gateohu samt Garbolineum, 
sidstnævnte bedste Conser
veringsmiddel for Fartøjer 
og alt Træværkmod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Ad. Goecker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 6. 

fis~ -Comissionsforretnin~, 
J. N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Al ton,a Fiskea uction . 
.Johann Coltrs (beediget Auctionator). 

Telegram'-Aclresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ i Danmarks største Fiskeforretning 
~: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
:; E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og ::0 
f : hensættes i min Isk~lder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
~:; til Forsendelse leveres gratis. 
~ ~ Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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X,ø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik G 1. Strand 50, Kø benha vn K., Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

~€et, Li:n..er og Ta-vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m: m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_e N..,tta.brik l Danma.rk SOUl drlveø ved Dlunpkraft) 

evel'er efter BestHling 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 % under sædvanlige Pl'jS01'. Bomuldsgaru, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri,· 
Boldhusgade I, Kjøhenhavn K, 

tilbyder sig med Tlylming af I1Keblatle. Piecer, Værker og Tld~
,du-ifte .. , Cirkulaircr, JIlcj"l~a .. tiJe TJ:ykljuger og Lejligheds
liIaDKC i omhy!!;gelig Udførelse til billige Priser.· 

Rj'\(ligAret af cand, m9.g, H, p()~~clt, Trykt hos FI'f/.!ilz Christtl'e". København. 



Nr. 60. 14. December. 1893. 

:M:eCl1e.:ra..sbl.eidet udga&.r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade l, København K.Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linie af l/S' Sides Brede; for ataaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: nen 17. danske Landmandsforsamling 
i Randers 1894. Kattegatsftskeriet. Mindre Med
delelser. Fiskeriberetninger. - 2den Bidragsliste, 

BekendtgØrelo.r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontorer Storm
gade 20 Stuen, København V., og er som 
sædvanligt aabent fra 9--':11. Redaktøren 
af Medlemsbladet træffes desuden i Alm. 
5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Pall. Grund af Flytning vil Modelsam
lingen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendeiser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

. Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Den 17. danske Landmands
forsamling i Randers 1894. 

Vi have faaet tilsendt,· en Virk
somhedsplanfra Landmandsforsam
lingen i ;Randers. Som det vil erindres, 
blev den udsat fra i Sommer til næste 
Aar og skal nu afholdes i Dagene 
fra Tirsdag den 26. Juni til Søndag 
den l.J uli inkI. 

FiskeriafdeUngen varetages af 
"Dansk Fiskeriforening" ved et i den 
Anledning nedsat Udvalg, der bestaar 

af Foreningens Præsident, Lehnsgreve 
Moltke-Hregentved (Formand), Kom
mandør Bonnesen, Fiskehandler Th. 
Brønnum og Foreningens Konsulent, 
fhv. Adjunkt A. Feddersen. 

Afdelingen er 'klassificeret saaledes: 
I. Fisk og Fiskeriprodukter. 

243 Hold: Fersk ogispakket Fisk. 
244 Saltet og tørret Fisk. 
245 Lagesaltet Fisk, Ansjos 

rn. v. 
246 Røget Fisk. 
247 Hermetisk nedlagt Fisk, 

Krebsdyr, østers m. v . 
248 Tran og andre Fiskeri

produkter, der ikke høre 
til andre Hold. 

II. Redskaber og Apparatet' til 
Fiskeri og kunsti.q ]i'iskeavl. 

249 Hold: Garn og Ruser m. v. til 
Havfiskeri. 

250 

251 

252 

253 

Garn og Ruser m. v. til -
Ferskvandsfiskeri . 
Krogeredsbber til Hav
fiskeri. 
Krogeredskaber til Fersk
vandsfiskeri. 
Baade, Transportmidler 
for levende og uøll Fisk, 
SejlJug, Tovværk m. v. 
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254 Hold: Apparater til kunstig Fi
skeudklækning, kunstig 
østersavl, Muslingavl m.v. 

255 Levende Fisk fra Udklæk
ningsanstalter og Dam
kulturer. 

256 Modeller, Præparater i· 
Spiritus, Tegninger, Bøger 
og videnskabelige Sam
linger til Fiskeriets Op
lysning. 

Anmeldelser tilsendes "Dansk Fi
skeriforening" , Stormgade 20, Kø
benhavn V., og maa ske paa tre lige
lydende Blanketter, der faas udleve
rede paa "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor. 

Forsendelsesomkostningerne afhol
des af Udstillerne, men Stadeplads 
er fri f 01' Erhvervsfiskere; ellers be
tales Gulv eller Vægflade under Tag 
med 25 Øre, ubedækket Plads med 
5 Øre pr. Kvådratfod. 

N æl'mere Oplysninger gives ved 
Henvendelse til Kontoret eller For
eningens Konsulent, A.. Feddersen, 
Falkonergaardsvej 16, København V. 

Kattegatsfiskeriet. 

Til Oplysning om Fiskeriets Gang 
i Kattegat kan jeg efter indhentet 
Underretning meddele følgende: 

I Grenaa Havn betaler hvert af
giftspligtigt Fiskefartøj kun Havne
penge en Gang ugentlig. Paa neden
nævnte Fortegnelse er hvert saadant 
Fartøj kun anført for hver Gang, det 
hat' betalt Havneafgift: 

Aar Afgiftspligtige Fiskefartøjer i Granaa Havn 

1876 62 Stykker. 
1877 100 
1878 246 

1879 390 Stykker. 
1880 243 
1881 173 
1882 193 
1883 358 
1884 467 
1885 781 
1886 956 
1887 1225 
1888 1334 
1889 1769 
1890 1996 
1891 1458 
1892' 954 
1893 till/u 93 823 
Den langt overvejende Del af disse 

Fartøjer, næsten dem alle, drive Fi
skeri efter Flynderfisk (Rødspætter), 
og Pladserne, hvor d('tte Fiskeri 
drives, er Kattegats mellemste og 
sydlige Dele. 

Flere Fiskehandlere have forladt 
Byen. 

Tallene tale iøvrigt hedst selv. 
C. G. Joh. Petersen. 

Mindre Meddelelser. 

Videnskabelig Undersøgelse af de 
danske Have. Marineministeriet har / 
nedsat en Kommission til Under
søgelse af de danske Haves Natur
forhold. Kommissionen, der holdt 
sit konstituerende Møde Lørdag den 
9. December, bestaar af Kommandør 
Wandel, Direktør for Søkortarkivet, 
som Formand, Kaptajn, Fiskerikon
sulent Drechsel, Kaptajn Buenson, 
Underbestyrer af det meteorologiske 
Institut, Dr. phil. -C. G. Joh. Petersen, 
Chef for den danske biologiske Station, 
og Dr. phil. Rørdam. 



Et Fiskermøde afholdtes I.iørdag 
den 2. December i Vejle, hvor Med
lem af "Dansk Fiskeriforening"s Be
styrelse, Fisker p; Villumsen var 
kommen til Stede og holdt et længere 
Foredrag for de forsamlede ca. 80 
Fiskere fra Vejle, Horsens, Frede· 
ricia og Koldingegnen. Etatsraad 
Eckardt, 0rumgaard, Ji'oreningensBe
styrelsesraad for Vejle Amt, diri
gerede. Hr. Villumsen talte væ
sentligst om Fiskeriloven og Mulig
hederne for dens Revision og omtalte 
"Dansk Fiskeriforening"s Arbejde i 
nævnte Retning;· han gav dernæst 
Oplysninger om Danmarks Deltagelse 
i det mere søgaaende Havfiskeri, om 
Fiskeriet under. Islands og Norges 
Kyster. Som Resultat af Mødet ved
toges det at virke hen til Dannelsen 
af lokale Fiskerforeninger i Vejle 
Amt, og et Udvalg nedsattes, der 
skulde udarbejde Lovudkast o. s. fr. 

Tab af Menneskeliv under den 
sidste Storm paa de· britiske Kyster. 
Den engelske Handelsminister med
delte for nogle Dage siden i Parla
mentet, at at ifølge de Beretninger, 
der indtil den 23. November vare 
indløbne til Handelsministeriet om 
Virkningerne af Stormen, der rasede 
paa de britiske Kyster fra den i6. 
til 20. f. lVI., er det samlede derved 
foraarsagedeMennesketab 238 Per
soner, (hvoraf 1 omkom ved en Red
ningsbaads Kæntring). Ved Kyst
vagterne og fra Kysten af reddedes 
198 Personer, ved Fisker- og Privat
baade 102, ved Baade fra Skibe 68, 
ved,Rednindsbaadene 105, paa anden 
Maade 35, ialt 508 Personer .. Han
delsministeren udtaste dog Frygt for, 
at Tabet af Menneskeliv sluttelig 
vilde vise sig endnu langt større. 

Nat. 
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Indtægten af Fiskeriet i Køge 
Bugt. I Følge Optegnelser over Fi
skeriet i den Del af Køge Bug,t, der 
ligger norden for Køge, bar Ind
tægten af de forskellige J;'iskerier i 
Tidsrummet fra 1. November 1892 
til 1. November 1893 været ca. 
7699 Kr. I Fiskeriet har 12 Fi
skere deltaget. 

Med Hensyn til Indtægtens For- . 
deling efter de forskellige Fiskerier. 
der har været drevet her i Bugten, 
falder paa: 
Aalefiskeriet. . . . 3725 Kr. 
Hornfiskefangsten . 2010 
Sildefiskeriet. . . . 1721 
Torskefiskeriet. . . . . .. 130 
M akrelfisk eri et. . . . . .. 112 

Bundgarnsfiskeriet har i de sidste 
Par Aar givet et mindre tilfreds
stillende Udbytte, hvad der har 
været :temmelig føleligt for flere af 
Kystens Fiskere, eftersom dette 
Redskab er kostbart saa vel at an
skaffe som at vedligeholde. Horn
fiskefangsten om Efteraaret har saa
ledes i de sidste Aar været uden 
videre Betydning, thi medens denne 
Fisk forhen som Regel indfandt sig 
her i Bugten om Efteraaret, synes 
den nu at blive sjældnere og sjæld
nere at træffe paa denne Tid af 
Aaret. Makrelfiskeriet, der her 
drives ved Hjælp af Bundgarnet, har 
ogsaa i Aar været temmelig betyd-
ningsløst. J. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø, den 12. December 1893. I 
forrige Maaned var Fiskeriet smaat 
men i Begyndelsen af denne og til 
Dato er her fisket nogenlunde godt, 



hovedsagelig af Torsk, som for det 
meste hidtil er solgt i Jlandet til 8 
a 10 Øre; hvis Vejret tillader det 
og Frosten bliver borte endnu et 
Stykke Tid, vil Julen blive dobbelt 
glædølig for Fiskerne efter som Ok
tober og November har været meget 
daarlige. 

Paa Grund af det kolde og usta
dige Vejr har Vodfiskeri et alt for 
længe siden ophørt og Actlestang
ningen her tager først sin Begyn
delse naar Isen har lagt sig 

R. F. 

Køge Bugt, den Il. December. 
Por ca. en Uges Tid siden er Aale
rusefiskeriet ophørt her ved Kysten. 
Paa det nærmeste har dette Fiskeri 
i Aar været drevet i henved tre 
Ma:weder, m€'n uagtet den lange 
Fisketid har Udbyttet dog ladet en 
Del tilbage at ønske, idet Resul
tatet for flere af Fiskernes Ved
kommenee har været ikke saa lidt 
under, hvad det ellers plejer at 
være. 

Priserne har imidlertid gennem
gaaende været ret gode, og som 
oftest er der paa Markedet i Kø
benhavn, hvortil den overvejende 
Del af den her i Bugten fangede 
Rusaal føres, opnaaet en Pris af 9 
a 10 Kr. pr Lpd. J. 

Sallerup, den 5. Debember 1893. 
Fiskeriet har i November Maaned 
kun givet et meget ringe Udbytte; 
men Vejret har ogsaa stadig lagt 
Hindringer i Vejen. Sildefiskeriet 
er nu afsluttet for i Aar uden at 
have givet noget nævneværdigt. U d
bytte. Torskeruserne ere nu for en 
Del optagne, da det ikke kan betale 
sig at passe dem. Af Gedder er 
her kun meget faa at opdrive til 
Dato. Aalestangning drives nu af 
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en stor Del af Fiskerne her, na.ar 
Vejret tillader det; U dbyttet har 
enkelte Dage været jævnt godt ca. 
8 å 10 Pd~ Aal pr. Mand. I det 
hele tegner det til at blive en lidet 
lønnende Vinter for Fiskerne her. 
For faa Aar tilbage kunde her om 
Vinteren fiskes jævnt godt med 
Torsk; men Torsken har paa de 
senere Aar Tent forladt Bugten her, 
enten det saa skyldes forandrede 
Bundforhold eller andre Aarsager. 
Smaafisk som Tobis og andre af den 
Slags er her ingen)\Iangei paa" saa 
det kan ikke være af Mangel paa 
Næring, at her ikke er Torsk. 

A. C. N. 

Gilleleje, den 6. ;December 1893. 
Fiskeriet fra, Gilleleje .har i Følge 
Fiskerijournalen for Novbr. Maaned 
kun givet følgende ubetydelige U d
bytte: 

550 Snese Rødspætter a 2.41 Kr. 
88 Pund Tunger. a 0.72 " 

179 " Slethvar .. å 0.10 " 
L. 

Sildefiskeriet i Nyborg Tolddistrikt 
1893. Efteraarssildefiskeriet, der 

nu har været sluttet en Tid, har j 
Aar ifølge N at. givet et meget daar
ligt Udbytte. Der her i det hele 
fOL; Tolddistriktets . Vedkommende 
deltaget 30 Baade med en Besæt
ning af 102 Mand eller gennemsnitlig 
3 Mand pr. Baad, og der er bleven 
fisket ca. 8800 Ol Sild, som er solgt 
til en Gennemsnitspris af l Kr. 50 

. Øre pr. Ol, hvilket giver et Udbytte 
af ca. 13,200 Kr. eller omtrent 130 
Kr. pr. Mand. Fiskeriet har for de 
fleste . Baades Vedkommende strakt 
sig over et Tidsrum af ca. 3 Maa
neder, idet en Del Baade allerede 
begyndte det nævnte Fiskeri i Juli 
Maaned og først lagde op i Oktober. 



Fortjenesten har altsaa gennemsnitlig 
~æret lidt Gver 40 Kr. pr. Mand om 
Maaneden, hvilket er et tarveligt U d
bytte, naar henses til, at Arbejdet 
udføres paa egen Kost og Logis, 
samt til alt, hvad Fiskerne ere ud
satte for under Udførelsen af deres 
Gerning i mørke stormfulde Nætter 
ikke at tale om Slittage paa Baade 
og Redskaber. 

Hirtshals, d. 25. November 1893. 
Siden sidste Meddelelse har Fiskeriet 
bedret sig lidt, thi med det saakaldte 
Hestevod, hvormed der fiskedes en 
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. Del Undermaals Rødspætter i Begyn
delsen af Oktober Maaned, er der 
vedbleven at tage en ikke saa lille 
Del Flynder, og de e.re nu voksede, 
saa at ca. Halvparten holder. Jet 
for Salg lovbefalede Maal, ja et 
Selskab (3 Mand) ,havde endog en 
Dag et helt enspænder Læs saadanne 
Fisk, og foruden disse fik Fiskerne 
nogle gode Laksørreder i Voddet, 
op til over 30 Pd. 

Foruden nævnte Fiskeri har været 
forsøgt med Bakker i en Afstanq af 
ca. 2 Mil fra Land, og det gav vel 
et Par Hundrede Pd. for de bedste 
af de enkelte, der vovede dem saa 
langt ud i det urolige Vejr, men for 
dem, der fisker nærmere Land, har 
dette Fiskpri kun givet ringe Udbytte. 
Torskefiskeri. med Haandsnøre var 
i nogie Dage ret godt ud for Hirts
hals og gav over 20 Kr. pr. to Mand 

- til de heldigste, men nu har her 
atter været K uting, der har foraar
saget tyk Vande, 80111 helt forpurrer 
dette Fiskeri. 

}I~iskerne venter nu ,paa en halv 
Storm af S. V. eller V. med Høj
vande, der kan drive Fisken . nær
mere Land, især Kuller. Med Slut
ningen af Molearbejdet gaar det kun 

smaat i disse Tider, da. der udfor
dres nogenlunde stille Sø og Vejr 
for at dette Arbejde kan gaa, men 
uagtet Molen ikke blev saa lang som 
ønskedes, saa er der dog betydeligt 
mere Læ end tidligere, og en F!?r
længeise af ca. 600 Fod, der kunde 
føre den udenfor Revlen, vil utvivl
somt føre til, at Molen, som saadan 
betragtet, vil gøre ypperlig Nytte. 

L. 

2den Liste 
over 

indkomne Bidrag til de forulykkede 
Fiskeres Efterladte 

ved Dansk Fiskeriforening: 
Ved Lærer C. Brammer, Formand for 

Jægenpris og KulhuB Fiskerforening, ind
samlet i Jægerspris: C. Brammer 2 Kr., 
N. Petersen 2, N. l\Iadsen 2, A. S. J uhl 2, 
S. Nielsens Enke 4, Bocher 5, O. Rasmus
sen 4, H. Poulsen l, N. Andreasen 1, A. 
Sehestedt 5, Frederiksen 1, Andersens 
Enke 1, Jakob Olsen 2, Kirkegaard 1, L. 
Petersen 2, A. Christensen 2, Millian 
Voigth 1, Næhnnger l, Høffner 1, Bodil 
Bidstrup 1, A. Larsen 1, Hans og Marie 
Larsen 1, H. Lund 2, O. Larsen 1. laIt 
46 Kr. 

Ved Fisker Kasper Nielsen, Kulhus, 
Jørgen Espensen 25 ø., Peter Jensen 1 Kr., 
Christen Andersen 50 ø., Jens Frederik
sen 50 ø, Niels Peter Nielsen 1, Peter 
Nielsen 25 ø., Niels Christen 1, Niels 
Christensen 1, Niels Johansen 1, Christen 
Nielsen 1, Niels Larsen 50 ø" Nicolai 
Nielsen l, Jens Petersen 1, Jens Nielsen 
25 . ø., H. Peterse!j- 50 ø., P. Hansen 1, 
Kasper Nielsen 1, Rasmus Christensen l, 
Anders Christensen 50 ø., Hans Christen
sen 1, Andera1Helsen 1, Peder Larsen 50 Øre, 

" Elias Hansen 1, C. J. L. Petersen 1, J ens 
Anderssn 75 ø., O. Kristensen 25 ø., P. 
Kristensen 1, R. Jensen 50 ø., P. Olsen 1, 
Ole Christoffersen 1, h P. Olsen 35 ø., 
Lars Jørgensen 25 ø. laIt 23 Kr. 85 øre. 

Ved Fisker Anders .Larsen, Nedre 
Draaby, Hans. Larsen 2, Anders Larsen 1 



Sven. G. Olsens Enke 50 ø., Peder J ak ob
sen 50 ø., Il. P. Petersen 1, C. F. Chri
stiansen 1, F. S. Petersen 1, X Hansell 
50 ø" Niels Petersen 1, A. Christiansen 
50 ø., N. R. Larsen l, Jens Hansen 1. 
Søren Larsen' l, L. P. Hansen l, O. Han~ 
sen 35 ø., H. P. Jensen 35 ø., Niels AIl
dersen 35 ø., C. Frederiksen 25 ø., N. 
Frandsen 1, H. RnsmuHsen 1, Chr. Olsen 
50 ø" Rasmus Olsen 50 ø" H. P. Jensen 
1, Anders Christsen 1, R. Nielsen 50 ø., 
Sognefoged A. Jacobsen 1, J. P. Olsen, 
50 ø., Lars P. Petersen 50 ø., Hans Hansen 
50 ø. laIt 22 Kr. 30 øre. 

Ved O. Lawaetz, Refnæsgaard: Ind
kommet :til Refsnæs Aalefiskerforening 50 
Kr., fra 2 Ubenævnte i Kallundborg 10. 
laIt 60 Kr. 

Ved Fisker Chr. Ludvigsen: Fra Jyl
linge Fiskere og Beboere 58 Kr. 

Ved Fisker A. F. Larsen: Fra Fisker
foreningen for den sydlige Del af Roskilde
fjord 97 Kr. 56 øre. 

Vad Lehnsgreve Moltke· Bregentved: 
Cand. jur. Viggo Aagesen 10 Kr., Hr. 
Trolle 10, Haslev Handels- og Industri
forening 200, Lehnsgreve og IJehnsgrev
inde Danneskjold-SamsØe 200, Sekretær 
Gjessing, Bregentved 10, Forvalter Sel
chou-Hansen, Bregentved 5. Fuldmægtig 
Haas Bregentved 2, Kaptejn UlrIk 10, 
Møller Petersen, Bregentved 2, Godsejer 
Neergaard, Førsløv 100, Do. Boserup, Bas
lev 10, Ingvar Petersen 5, Jomfru Ander
sen 2, Kristine Jacobsen 4, Hans Jacob
sen 3, Jens Hansen 2, Hans Larsen 2, 
Frederik Jensen 2, Peter Olsen 2, Chr. 
Nielsen 2, Jomfru Schroll 4, Ane Marie 
Hansen 1, Maren Kathrine Johansen 1, 
Sophie Petersen 1, Christine Rasmussen 
1, Karen Petersen l, Peter Larsen 3, Jom
fru Johansen 2, Caroline Nielsen 1, Ma
dam Spichmann 2, alle af Breg(mtved, 
Jagt junker, Forstinspektør Hauch 10, 
Lehnsgreve Mogens l!'rijs 200, Etatsraad 
N eergaard, Gunderslevholm, 150. Ind
samlet ved Kjøbmand H. Byg~bel'g i Spjel
lerup: Fra store og lille Spjelierup 130,85. 
Fra Smerup 49,15. Grev H. Moltke til 
Marienborg 100, fra Forskellige i Haslev 
20, L. B. 3, Jomfru Olsen 1, Sophie 
Bryggepige' 25 ø., Marie Kokkepige 25 ø., 
Søster Vilhelmine Gjersing 1, Jomfru 
Hansen 50 ø., Jomfru Drews 1, Maren 
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Petersen 25 ø., Marie Petersen 25'1 ø., 
Gartner SØrensen 2, JohannesØrensen 50 
ø., Jomfru SØrensen 1, Frøken E. Prip 
2, Bodil 1, Ragnhild 1, Fru Thalbitzer 20, 
Forpagter Thalbit.zer 30, Alle af Thureby
holm. Skrodsbjerg Skole 5. laIt 1330 Kr. 

Ved Kommandør Bonnesen: A. S. 15 
Kr., Elisabeth Nimb 2, Fru Budelmann 10, 
O. B. IO, J. lrminger 10, Sumhsgades 
Skole: A. B. 2, C. F. l, B. + P. + N. + 
U. 4, Kommandør Sølling 10, A. K. 5. 
Fra en Komite paa Agel'sø ved L. Møller 
167,10 A. W. B. 20, R. H. 5, Kaldahl 2. 
laIt 263,10. 

Ved Grosserer Adolf Carl: Konsul Fr. 
Krebs 20 Kr., Fru Etatsl'aadinde M. Carl 
10, Fru M. Andersen 10, }<'rk. Emilie Carl 
2, C. A. L. 20, Grosserer C. Drost 20, 
Kamma 2, Poul 2, Julie 2, Sylvia 2, Carrie 
IO, H. T. P. 10, Kaptejn M. Carl 20, Kom
mandør Buchwald 10, Fabrikant Rasmus 
Olsan 25, Grosserer, Carl Erlenbeek 10, 
L. C. Kraemer 10, C. M. R. 10, Arbejdere 
og Funktionærer ved Carl Lunds Fabriker 
71,20, Andreas C. 100, Manufakturhandler 
C. A. Teller 1, Pensionist Larsen 1, Fær
gebestyrerne Frederiksen og Aanonsen 20, 
Indsamlet ombord i Dampskibet "Svend": 
N. W. Schmidt, Fører, 36, Chr. S. Han
sen, Styrmand, 4,50, Matroserne: H. P. 
Andersen, Carl Kuhumynck, Oluf Olufsen, 
J. Bendtsen og Axel Svendsen, hver 1,80, 
C. Jungernann, Tømmermand, 1,80, Fyr
bøderne: Ole Henriksen, Chr. Eriksen, J. 
I,æsmann og Alfred Kristiansen,' hver 2,70, 
O. P. Schmidt, Kok, 1,80, H. Jensen, Hov
mester, 4,50, F. Lakjer, Passager, 18, 
A. C. 50. laIt 524 Kr. 60 øre. 

Ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen: B. 
B. 2 Kr., Kaptejn Olsen 10, Fr. J. 20. 
Joks K. 5, E. P. 10, Frk. Levinsen 30, 
Kand.LevlDson 20, P. 10. laIt 107 Kr. 

Ved Grosserer Chr. H. Munck: C. Jen
sen 2 Kr., Gertrud 2, J. S. 2, B. 1, C. M. 
10, Ved Inspektør Hansen: Fra samtlige 
Funktionærer paa Hambros Badeanstalt i 
Borgergade 10, Ved Skolelærer Blichfeldt, 
Ishøj, 36, Lærere og Elever' i Østerbros 
Døtreskole 84.53, G. i K. 2, H. & T. 37 
20,00, Indsamlet af Fajanceforrner N.Jen
sen blandt Fajancefabrikell Aluminias Ar
bejdere 52,50 ø. En lO-Øres Indsamhng 
i Østerbro Nr. 19 ved Fru V. 29,10. Ind
samlet ved Pastor Horubeck i Lundby 
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Sogn 100,50, C. J., KleIund pr. Holsted, 
10, E. & H. S. 5, GI. Carlsbergs Arbejdere 
200, '.Ingeniørregimentets Underofficerer 
38,75. Fra Lærerpersonalet og Elever i 
Kapelvejens Skole 65. Inusamlet af ~fa
skinarbejderne Th. Larsen, C. Rasmussen 
og Em. Lind paa Burmefster & Wains 
Maskinværksted, Christianshavn, 57,60. 
Indsamlet ved Pastor Gede i Viby Sogn 
119,70. Fra Inspektør og Personale ved 
Vestervoldgades Betalingsskole 62. Fra 
Børnene i samme Skole ,88,29, C. S. 3, S. 
J. 3, A. Sommer 6, Maskinafdelingens 

Kontorer og Værksteder i København 
samt 4de Maskinsektions Personale (Stats
banerne) 500, Ingeniør Alex Foss 10. Ved 
Sognepræst A. Andersen og P. Feilberg 
indsamlet i SØberg Sogn 193. laIt 1712 
Kr. 97 øre. 

Tilsammen med det tidligere indkomne 
10,496 Kr. 36 Ore. 

Bidrag modtages fremdeles med Tak 
af enhver af Indbyderne og 110S Dansk 
Fiskeriforenings Kasserer, 

Grosserer Chr. H. Munck, 
Vestergade 18, St. 

BEKENDTGØRELSER 

AnnOTlcer 
i Medlemsbladet tilbylles og 
optages ved Henvemlelse til 

Frantz ChrisUreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

.F'OT etaaende Averti8arementer 
in.1r",nmes betydelig Rabat. 

En god Drivkvase, 
en Damjolle og en Pram 
er meget billig til Salgs 
paa Grund af anden Be
stemmelse. 
Fillker A. Andersen, 

Lilleø pr. Bandholm. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78., IllIler Wall, llamlllll'& 
modtagerSendinger tilForb .. ndIing 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Refereneer. 

Til Salg, 
Kn stærk Dæksbaad, der 

lader ca. 40 Tdr. Korn og 
egner til Aalevodsfiskeri, 
Sandgravning o. dsl., er til 
Salg eller Bytte mod en 
Kvase. F. Christtrer, Bold
hus gade 1, Kbhvn. K., anviser. 

fiskekroge -Fabriken 
- Iløl'flDlIllaUle l AaUug 1888_S 

l K.benlla •• 1888 -
anbefaler sit U ds_Ig af alle Sorter 
Fiskekroge, ,a" vel i Staal, .J rem 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. ForBendo, mod Eftorkr .. v. 

Conrad Christensen. 
St. Strands træde U • 

KøbenhaVll K. 

ris~· Comissionsforretnin~1 
J. N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Coltrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: ,Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 



Xøbenhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kj ø benhavn V. Vester brogade 70. , 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K, Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N139t, L::i..:o.er og Ta-vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888. 

Sildenæt, Aaleruser., Bundgarn, ·Yod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken ,,Danmar k", 
Grønnehave, HelslAI'er, Stengade 15, 

(en ... Neøttll1;brUc t Danmark __ driv_ved. DaJDpluaft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyattlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgan/, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. PJecer, Værker og Tldø
skrifter, Clrkulalrer, merkantile Tryksal'er og Lejlll'heds
".-ae i omhyggelig TI dføreIse til billige Priser. 

Redigeret af oand. mag. H. POBBeZt. - Trykt hoa Frantz ChriBttre",. København; 



Nr. 5i. 21. December. 1893. 

:M:ed1e:z:i:uab1s.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz 'Cbrlsttreu, Boldhd8gade I, København K. Prisen er forIndlandet 10 Øre pr. Petit

linie ar l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Det med Dampskibe drevne Havfiskeris 
U dvikllng og nuværende Stilling i Tyskland. - An
dragende til Rege;dngen og Rigsdagen. - Endnu et 

,SVAr til Hr.,AlIl. S. Ludt. -;I!'r .. et Fiekerlaug paa 
H .. rboØre. Fløklldberetulnge:t. - llekendtgørelser. 

DllAtt Fi""øriførilJlinglt Kontor ,er' Storw
gade 20 8tueIl, KøbenhaVn V., og er so~ 
sædvanligt aabent fra 9-11. RedaktØren 
af Medlemsbladet træffes desuden 'i Alm. 
5-7 Svanholmsvej 10, 1. S. 

Pall: Grund' af Flytning vil Modelsam
i ngen være lukket indtil' videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af :Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives.' 

. Det med Dampskibe drevne Hav· 
fiskeris Udvikling og nuværende Stilling 

i Tyskland. 

Af en lndheretning (af 1. Pebruar 
1893) til Rigskansleren fra" Dampf

. s eefiscberei-Vereins U nterweser" er 
efterstaaende Bemærkninger et U d
drag, der gengives efter Norsk P.-T. 

Den første Piskedamper sattes i 
Gang 1884 af Grosserer Busse i 
Geestemiinde. ~ De Betænkeligheder, 
SOlD inden for PagmænderH's Kreds 

rejste sig mod det nye Poretagende, 
bleve hurtigt overvundne, saaledes 
at Antallet af Piske dampere stadig 
er tiltaget i Tyskland. 
'. Af Piskedampel'e var der l: 
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! I 1885. 1 - - 1 
1886. . 2 1 3 
1887. 6. l - 7 
1888. 10 2 - 12 
1889. 14 5 -- 19 
1890. 18 6 - 24 
1891 . 32 14 46 
1892. 44 16 l I 61 

En ny Piskedamper med alt Til-' 
behør koster ca. 120000 Mark, og 
der er altsaa i Tyskland anbragt ca. 
6 1/ 2 Million Mark isaadanne ]j'ar
tøjer. 

I nogenlunde gunstige Aar kan 
man regne en gennemsnitiig Pangst 
for en saadan Piskf'darnper til 6000 
Oentner ·til en Værdi af 65000 1\fal'k. 
}fan kan ~aa.1e(lm, nno('r f':l1n'ltige 
Fangst- og Marhdsforlwld fol' Jen 



462 
-":,,,--~ ... _. 

samlede Flaade gøre Regning paa 
en Fangst af 366000 Oentner Fisk 
til Værdi af ca. 4 Millioner Mark. 

Hvor stor Del af denne Sum, der 
. sættes i Omløb, fremgaar af følgende 
Sammenstilling: 

En Fiskedamper bruger aarlig 900 
Td. Kul. For 61 Dampere udgør 
dette ca. 55000 Td. til Værdi af 
ca; 11 00000 Mark. 

Forbruget af Trawl og Trawlstel 
som Træer, Bøjler og Staaltrosser 
udgør aarlig for hver Damper 5000 
Mark, altsaa jalt ca. 300000 Mark. 

Hver Damper bruger gennemsnitlig 
hvert Aar 240 Tønder Is og Fiske
handlerne bruger for hver 60 Otnr. 
Fisk, som sendes ind i Landet, 1 
Td. Is. Alt i alt bliver dette 21000 
Td. Is til Værdi ca. 85000 Mark 
(Arbejdsløn og Transport). 

Paa hvert Oentner Fisk kan man 
regne to Vidiekurve til Forsendelsen. 
For de 61 Damperes Fangst gør 
dette ca. 732000 Kurve, værd ca. 
500000 Mark. 

lVIandskaberne paa en Fiskedamper 
er 10-11. Altsaa paa 61 Dampere 
ca. 650 Personer, som faar ca; 820000 
Mark i kontant Betaling og 234000 
Mark for Kost, tilsammen 1054000 
Mark. 

Det maa særlig betones, at de i 
det foregaaende anførte store' Sum
mer udelukkende kommer i Omløb i 
Landet selv. Samtlige Fiskedampere 
benytte nemlig tyske Kul. Ligeledes 
indsamles Isen i Omegnen, hvorved 
årbejderbefolkningen og Bønderne 
faa rigelig Vinterfortjeneste. For
bruget af Vidiekurve kommer ogsaa 
det tyske Landbrug og Kurveindu
strien til Gode. Ogsaa Garnbindere, 
Rebslagere og Smede finder lønnende 
Beskæftigelse ved Damperne. Hertil 

kommer ogsaa de mange Arbejdere 
'og Haandværkere, som finde Beskæf
tigelse paa Værfterne ved Bygning og 

. Reparation af Fiskedampere. Alle
rede i 15 Aar har Farten med smaa 
Sejlfartøjer, ved hvilken Kystbefolk
ningen udgjorde Hovedmassen af Be
sætningen, stadig gaaet tilbage, men 
netop for disse Folk ere Fiskedam
perne blevne et Asyl, hvor de, i det 
mindste tilnærmelsesvis, finde de· 
samme Forhold som paa deres tid
ligere Fartøjer, og, hvad der er det 
vigtigste, en rigelig Fortjeneste 
Hyrerne paa Fiskedamperne er alle-

'rede ca. 50 Ofo højere end paa Fragt
fartøjerne. 

Hovedbestanddelen af Besætriin:' 
gerne udgøres af Folk fra Ostfrisland 
og Oldenburg., Hertil kommer enkelte 
Fiskere. fli'Il Finkenwårder og Blan
kenese og endelig Folk fra Pommern 
og 0stpreussen. 

Andragende til Regeringen 
og Rigsdagen. 

131 Fisk~re i og ved Harboøre 
have til Regeringen og Rigsdagen 
indsendt et Andragende om en bedre 
Ordning af Fiskeriforholdene paa 
denne Del af Jyllands Vestkyst. 
Andragerne udtale bl. a., at den 
første Betingelse for, at Havfiskeriet 
her kan drives paa en Maade, der 
er mere lønnende og mindre fare
fuld, end d.et nuværende Kystfiskeri 
med sman. an.bne Baade, er, at der 
kunde tilvejebringes en Havn, hvor 
saavel Baadene som større Fartøjer 
kunne søge ind, bn.ade for at afhænde 
deres Fangst og for at [aa den nød
vendige Forsyning til Fiskeridriften, 
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saavel som ogsaa j længere vedhol
dende Stormvejr kunne søge rrilflugt. 
. Da Anlæget af en Ram ud fra 
den' aabne Havkyst vistnok er for
bundet med saastore Udgifter og 
forskelHge Vanskeligheder, at nanr 
den skal bygges sanledes, at den ikke 

, skal tilsande og i det hele være til
gængelig til enhver TiJ, vil dertil 
medgaa saa betydelige Summer, at 
det aldeles vil afskrække fra at 

, . 
komme ind der·paa. - Derimod for
mene de, at der kunde blive gjort 
noget mere for en bedre Ordning af 
Forholdene ved Tyborøn Kanal, dels 
saaledes at Høfd Nr. 59 kunde blive 
forlænget og forstærket ved at bygges 
'noget højere" og, d~r tillige byggedes 
,en lignende IIøfd ud' fra 'Kanalens 
N ~rdside, og saåiedes at ,disse to 
Høfder kunde komlne til at danne 
Molen for' Kanalen, som derved vil 
blive en Slags Forhavn, hvor Far
tøjerne kunde sejle ind og allerede 
der komme i mere smult Vande. 

Dernæst udtale Andrægerne sig for 
Anlæget af en mindre Fiskerihavn 
ved den søndre Side af Kanalen, 
ved østre Side af den søndre Lim
fjordstange, 'ud imod Kanalen, hvor 
der er forholdsvis roligt Vand, og 
hvor Sandpumperen let vil kunne 
bringe det Sand bort, som muligt 
til enkelte Tider kunde ophobe sig 
der, da den i det Hele, naar der 
tilvejebringes nogen Sikring af Kysten 
Nord for Kanalen, vil have let ved 
at holde tilstrækkelig Dybde i Ka
nalen og at holde Havnen aaben. 

I Forbindelse hermed vil det være 
nødvendigt, at der anlægges en Jern
bane fr~ Havnen til Lemvig Station 
for derved at komme i Forbindelse 
med Htatens Jernbaner særlig Syd 
paa, til Forsendelsen af Fisk' til de 

udenlandske 'Markeder. - Derved 
vil Forbindelse selv under Isforhold 
være sikret. 

Dernæst er det nødvendigt, at Sejl
løbet igjenuem Tyborøn Kanal af
mærkes og belyses san ledes, at Sejl
fartøjerne kunne passere ud og ind 
derigjennem baude vedNatogvedDag. 

N aar de her omhandlede Alllæg 
kunne udføres, og Kanalen er saa
ledes uddybet, at Fartøjer med ca. 
11 Fods Dybtgaaende, kan sejle 
derigjennem, saa er det utvivlsomt, 
at Vesterhavsfiskeriet vil tiltage i 
en meget betydelig Grad, da det ikke 
alene er Fiskerne nærmest Syd og 
N ord for Kanalen, men ogsaa for en 
længere Strækning af Vesterhavs
kysten, som ville søge derhen og drive 
Havfiskeri med større Fartøjer, men 
det vil ogsaa blive Fiskere fra en 
stor Del at Limfjordens Kyster, som, 
særlig om Vinteren, ,tille søge dertil 
for at drive Fiskeri paa Vesterhavet. 

Endnu et Svar til· Hr. 
Aug. S. Ludt. 
Af Kristian Mikkelsen. 

Jeg havde troet, at den lille Dis
kussion mellem Hr. Aug. S. Ludt og 
mig var endt med de, to Indlæg, et 
fra hver Side, men jeg har taget fejl. 
Hr. Ludt er atter mødt frem med 
et Indlæg om ingen Verdens Ting og 
med en arrogant Belæreise, som jeg 
iniidlertid maa beklage ikke bar nogen 
Interesse for mig. 

Der er nu kom~et et nyt Moment 
ind i Sagen, som i alt Fald synes 
at give en psykologisk Forklaring af 
Hr. Ludts Urimelighed; thi han paa
beraaber sig at have maattet bukke 
under for en "smudsig Konkurrence" I 



trods 12 Aars ihærdig Kamp paa 
Liv og Død. Hr. Ludt mener alt
saa, at han er forfulgt, og derfor 
el' det, som sagt, psykologisk for
klarligt, at han med bitter Lidenskab 
ser skævt paa alt, hvad der fra anden 
Side fremkommer om An sjoSt· l' og 
Fiskefrikadeller. Jeg kan imidlertid 
forsikre Hr. Ludt OUl, at jPg til Dato 
ikke har befattet mig med Tihirkning 
af FiskekoDserves, og jeg fiuder saa
ledes ingen Grund til at tage Affære 
for Hr. Ludts smudsige Konkurrenter, 
hvilke rimeligvis endnu lerer og l11aa
sk~ selv vil gaa j Rette med Hr. I.JUdt. 

Jeg maa endnu engang komme til
bage til min Beretning om norske 
Fiskekonsenesfabriker, og j<'g vil da 
tillade mig at fremhæ,'e, at jeg skrev 
denne Beretning som pra ktisk For
retningsmand efter at hare erkyndiget 
mig om, hvad jeg antog, væsentlig 
kunde have Interesse for entrepre
nunte Forretningsfolk at faa at vide 
angaaende Fabrikationen af Fiske
konserves. Saaledes ansaa jeg det 
rigtigt at give Oplysninger om, hvad 
dpI' laves i de norske Fa briker, hvad 
et saadant Foretllgende koster at 
starte, hvorledes Forretningl'n ren
tere!',hvordan Afsætningen forpgltar 
osv. At forsøge ved en lang Be
skrivelse at give en grun(lig Belæring 
om selve Tilvirkningen af tip, m!>n2"~

huande Piskekonserves, 1Il11atte jeg 
som praktisk tænkende Forretni ngs
lll<lnd Hnso som liggende uden for 
min Opg~vt', saa vist som ingen 
Mand l:!=lrpr at sy Støder "efter en 
skriftlig Fremstilli ng af Skomager
haandl'ærket. For at kunne lave 
gode J!"'iskekonsenes llIaa man gaa i 
Læl'e pHer have ell :Fagmand til 
Hjælp. Jeg tvider selvfølgelig ikke 
Olll, at en anden mulig kunde ha,'e 
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skrevet mere udførligt om de norske 
Fiskekonservesfabriker, end jeg har 
gjort, men hvad jeg har skrevet, fast
holder jeg, er tilforladeligt, og naar 
alt kommer til alt, bør man vel 
hellere være kortfattet end unødvendig 
vidtføftig i Fre~stiUingen. 

Hr. IJudts Polpmik er ret egen. 
Straks i Begyndels"n af sine "Strø
bemærkninger" skrev han, at Aug. 
'l'hornøe, Moss, begyndte sin Forret
ning i 1841, "meu" , fortæller Hr. 
Ludt, "Thornøe eksellerede dog ikke 
i hermetisk henkogte Fiskea,rtilder." 
"Det var (jeg citerer stadig Hr. L.) 
først for 15 Aar siden, at Fiske
konserves begyndte at løbe Sække
dans (!)." 

N u havde jeg skrevet i miu Beret
ning, at den første Fiskekonsenes
fabrik i Norge blev anlu.gt pau. Moss 
for ca. 20 Aar siden, ihvorvel jeg 
sløt ikke VIll' uvidende om, at man 
i Norge længe før den Tid havde 
befattet sig llIed Nedlægning af An
sjoser, men .at lægge Ansjoser ned, 
kun dog llled rigtig Sprogbrug ikke 
siges at være at fabrikere Fiskekon
serves -,-- og Hr. Ludt er jo af samme 
Meninl!;, naar han skriver, at det 
først var for ca. 15 Aar siden, at 
Fiskekonserves begyndte at "løbe 
Sækkedans" i Norge. 

I.Jigpsaa el' det gaaet Illed Bris
lingensFangsttid i Norge. Da jeg 
skrev, at Brislingens Næring om 
Sommeren var "Rødkam", saavilde 
naturligvis Videnskabsmanden Ludt 
besser m:lchen og oplyste derfor, at 
Sæsonen for den norske Brisling ikke 
val' SorIlllleren - det vilde altsaa 
sige, at den ikke fangedes om Som
meren. Senere hen i "Strøbemærk
ningerne" imødegaar imidlertid Hr. 
IÆdt sig seh, eftel'spm han konsta-
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teredeBrislingfiskeri i Norge i Av
gust Maaned . 

Saaledes gaar det i et væk for 
Hr. Ludt. Ubehændig som han er 
j Brugen af det danske Sprog, vender 
han tillige saadan op og ned paa 
Forhold og Kendsgerninger, at han 
til syvende og sidst ikke engang s(llv 
kan hitte ud af, hvad det egentlig 
er, han mener og vil. 

E'l'ederikshavn, den 12. Decbr. 1893. 

Hermed maa Diskussionen om denne Sag 
være afsluttet i Medlemsbladet. 

Red. 

Fra et Fiskerlaug paa 
Harboøre. 

Natten mellem den 20. og 21. No
vember toge vi ud pua vort sædvanlige 
Fiskeri paa Vesterhavet under lll"b~: 
gunstige Forhold, let Luft havde ri 
af Sydøst, og KI. 12 var det endog 
hel stille. Omtrent KI. 1 fik vi N ord
vest Fuldsejlsluft og Kl. 3 Kuling 
med meget høj Sø. Ved samme Tid· 
havde vi alle vore Redskaber ude 
og begyndte at tage dem ind igen, 
men Vinden- blev stedse stærkere og 
Søen saahøj, at vi aldrig før med 
den Slags Raade have været ude i 
lignende. Efter Samraad med hin
anden be::;luttede vi at hoItle Søen 
til Dagniugen, da vi mente, at Søen. 
paa Revlerne var sua stærk, at vi 
ikke kunde holde ind over dem, og 
tillige tænkte "i, at vi muIigen kunde 
faa Assistance af en Redningsbaad. 
KI. 61/ 2 toge vi fra vore Redskabl)r, 
hvoraf den halve Del omtrent blev 
tilbage i Havet; vOl' Fangst var særlig 
god denne Nat og bestod af ca. 2000 
Pd. Kuller og en Del Torsk. Med 

tre rebede Sejl styrede:vi mod vOr 
sædvanlige Landingsplads lidt N ord 
for Lilleøre, men ca. en· kvart Mil 
fra Land fik vi øje paa en mørk 
Plet inde pan Kysten, som vi antoge 
at være Redningsbaaden Liløre, og 
vi lode da Baa,den gaa over Stag 
og stod mod Vest, da, vi ikke turde 
vove os længere. ind for Brændingen. 
Efter igen at hare Tendt mod Land 
opdagede vi aUer noget! lignende en 
Baad, inden for Revlerne og en stor 
Del Mennesker staaende paa Strand
bredden, men endnu kunde vi ikke 
for de høje Søer se, om det var 
Redningsbaaden; efter atter at håve 
gjort en Vending ud og ind bleve vi 
tydelig var, da den dukkede frem 
igennem en Braadsø, at den var rød, 
øg at der var Folk ombord, og nu 
vidsto vi, at det var Redningsbaaden j 
men da Havet var i saa stærkt Oprør, 
at selv de ældste Fiskere aldrig havde 
været ude i lignende, tvivlede vi paa, 
at de kunde trække den ud til os 

'paa dette Sted, hvor Revlerne vare 
ca. 500 Alen. Efter flere Gange 
med Fare for deres eget Liv at være 
sl:1aede tilbage, kom de dog ved sidste 
Anstrængeise efter ca, 3 Timers For
løb ud tilos, 1/2 Mil Syd for det 
Sted, hvor de kom ud. De vare i 
en . meget forkommen Tilstand og. 
gjorde Tegn til os, at vi hurtigt 
skulde gøre klar og komme over til 
dem. Rask strøg vi Sejlene, fik 
Aarerne ua og holdt Baaden lige i 
Søen til vi fik Forbindelse ved en 
medført Line, hvorefter vi en for en 
kom ombord forladende vor egen 
Baad med Fangst og Redskaber (vor 

. Baad drev senere i Land for Trans 
i en meget havareret Tilstand uden 
Rester af Fangsten). Baaden vendtes 
nu mod Land og alt gik forholdsvis 



godt, saa at vi efter ca. et Kvarter 
alle vare paa La.nd. 

Vel ved vi, at selv med Rednings
baa.den ere vi i Fare og skylder Gud 
Tak for vor Redning, men vi ville 
heller ikke undlade at bringe Red
ningsvæsenet vor Tak i denne An
ledning. 

HarboønJ, den 15. Deebr. 1893. 
Fortunas Mandskab. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 19. Decbr. 1893. 
At meddele noget om Fiskeriet her
fra for Tiden er vanskeligt, c:iter at 
Fiskeredskaberne ere indbjærgede og 
Størsteparten af Baade ere trukne 
paa Land. Saa er der kun AaIe
stangning tilbage, som er et tvungent 
Vintererhverv for saa mange, for 
hvem Arbejdet slipper op paa denne 
Aarstid. Aalestangning skaffer jo 
som bekendt mange Bierhvervsfiskere, 
og dog er Udbyttet af Aalestangnirig 
i de senere Aur aftaget meget føle
ligt, navnlig i Kalleboderne, som for 
en ha.lv Snes Aar eller længere til
bage nok kunde skaffe Stangerne et 
ret godt Udbytte.' Heri venter:man 
sig i Løbet af et Par Aar en For
bedring, efter at Københavns Fit;ker
forening har naaet at faa stadfæstet 
Vedtægter og Fredning for Kallebo
strands V edkommende, ~aaledes at 
Aalevod er forbudt paa det fredede 
'rer1'itorium, ligesom der kuu maa 
bruges Stangejern med en ved Loven 
anorduet, Vidde mellem Tungerne. 
Endvidere haabe1' man ved Fred
ningen at faa ophjulpet Rejefiskeriet, 
som sidste Sommer navnlig var aldeles 
betydningsløst, idet en Ba.ad med 8 
a 10 Ruser de fleste Nætter hele 
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Sommeren over maa.tte nøjes med 
et Fiskeri af mellem 1-2 Potter; 
til Gengæld vare Priserne høje. 

Aalestangningen har til Dato i 
Kalleboderne kun givet meget lidt, 
hvorimod der fra ,,0stre Strand" 
(pa.a den anden Side af Amager) 
meldes bedre Resultat. 

Forsyningen af Københavns Fiske
torv er derfor for Tiden meget knap . 
og med høje Priser. Mellemhandlernes 
Be110ldninger ere omtrent udtømte, 
endogsaa vidt, at der for Tiden 
ikke er Rødspætter at opdrive. Til
førsel mangler, undtagen fol' Torsk, 
som dog i større V ægt betales med 
3 Kl'. pr. Lpd. for levende Varer. 
Prima store blanke Aal er ogsaa i 
en høj Pris, og andre Sorter mangler, 
hvori det ustadige Vejr er en Dei 
Skyld. F. 

Frederikshavn, d. 18. Dcbr. 1893. 
I de sidste fjorten Dage har Vejr
liget været af en saa stormfuld og 
urolig Karakter, at saa godt I som 
alle Kutterne have maattet holde 
sig roligt i Havnen; i over 2 t /2 
Maaned har nu V fljrliget været om
b'ent lige uroligt og i den Tid er 
der næsten intet fisket, saa man kan 
nok tænke' sig, at vore Fiskere med 
bange Anelser se Fremtiden imøde, 
vel hører den frederikhavnske Fisker 
ikke til de daarligt stillede i sit 
Fag, men en saa lang tvungen Uvirk
somhed, vel at mærke paa en Tid, 
hvor han ofte tidligere har haft sin 
bedste Indtægt (ved Tungefiskeri f. 
Eks.), vil naturligvis længe kunde 
mærkes i økonomisk Henseende, selv 
om der nu skulde indtræde bedre 
Forhold, hvad man indstændig maatte 
ønske. Nogle enkelte Kuttere have 
i forrige Uge forsøgt Fiskeri under 
Anholt, men kun en enkelt naaede 
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der ere blevne betalte med fra 1 
Ki .. 10 Øre-l Kl-_ 15 Øre pr:.Sn.; , 
mindre Partier af Torsk fandt hurtig 
Afsætning i denne fiskefattig e Tid 
til ca. 8 Øre pr. Pd. En svensk 
Kvase er ankomnlen fra Strømstad 
med 4JOO Stkr. levende Hummer, 
forøvrigt har Tilførslen i den sidste 
Tid været noget knap; den har fundeu 
Sted saavel fra Gøteborg. Kristiania 
som Kristianssand pr. Dampskib, 
Prisen er fra 1 Kr. 20 Øre~l Kr. 
25 Øre pr. Pd. Sildetilførslen har. 
været ret rigelig ca. 4000 Ks., til
ført dels fra Lysekilde dels fra Gøte
borg, nu i de sidste Dal6e er Til
førslen aftagen betydelig og vil opad 
Jul fuldstændig ophøre en lille Tid, 
Folk nøjes ikke med Sild til Jule-

at,faa godt Udbytte, ca. 200 Sno 
Rødsp,;, som desværre blev næsten 
"opslidt" ,ved den haarde Sejlads til 
Hjemmet i den pludselig opstaaede 
Storm, hvorfor de ogsaa kun opnaaede 
en Pris af ca. 80 Øre pr. Snes. I 
første Halvdel af den sidste Uge, 
medem~ den sydøstlige Kuling var 
fremherskende, havde Skagens Fiskere 
i Farvandet nord for Skagen ret godt 
Udbytte af deres Fi;keri fra aabne 
Baade, Rødspætter vejende ca. 20 
Pd. Sno af god og kødfuld Kvalitet 
betalte paa Stranden' med fra 2 Kr. 
25 Øre-2 Kr. 50 Øre pr. Sno En 
Stør blev fanget sammesteds; den 
blev afsat til Hr. Oarl Bangs Fiske~ 
bandel i København~ I Ny og Næ 
have vo,-:e-herværendeaabne Fiske
joller haft Lejllghed til" at komme 
paa Havet, ' enkelte Gange have de 
haft r",t godt Udbytte af Kuller, 

'højtiden. Prisen er vedblivende 4 
Kr. pr. Ks. RI. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge-Fabriken fiSK -ComissionsforrBtnin~, 
-1III1_tdallle IAalhrg 1888 e,C J:tf Rass EckArnførdA I KelleD ha". 1888 - .., u u, 
anbefaler .it t;'dsalg af aUe Sorior 
]'iekekroge, ..... vel l Bta"l, ,Tætn 
som Messing, samt Pilke i Tin ull 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
t;t. t;tr"ndstræde 41. 

KØbenhavn K. 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Oorrespondance. ' 
Prima Referencer. 

En god Drivkvase, 
en Damjolle og en Pram 
er meget billig til Salgs 
paa Gruud af audeu Be
stemmelse,' 
Fisker A. Andersen, 

Lilleø pr. Bandholm. 

]i.~ Altona Fiskeauction. 
;;;( f! g , ' * !'~ .lohann Cohrs (beediget Auotionator). 
-'li f CQ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ i Danmarks største Fiskeforretning 
:.! modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
"D æ. g gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
f: hensættes i miu Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
~ :; til Forsendelse leveres gratis. 
~ ~ Telegram- og Brev~Adresse: Carl Bang; København. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L., Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiske'redska ber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Ud e I u kke n de 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N'"aet, Li:o..er og Ta-vser 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet:tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888. 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsi.ngør, Stengade 15, 

(en_te Naott'abrik j DlUUllal'k ...... drive. ved D .... pk-n) 

leverer efter Bestilling eller fm Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruserg 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slat;s N ~t 0-

Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. BOlnttldsgan/, Hampe 
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste. Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I. København K, 

tilbyder sig med Tlykning af lTa-eblade. Pieeer, Værker ,)g Tids
økrlfter, Clrkulairer, merkantile l.'ryksager og Lejligheds
tila0a-e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret at cand. mag. H. P08selt. - Trykt hOB l'rat,tz Chri8ttreu. København. 



Nr. 52. 28. December. 1893. 

:M:edJ.eXD..sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
·Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. PrisEm el' for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linie af l/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Den 17. danske Landmandsforeamling 
i Randers 1894. - Cirkulære til de lokale };'orenlIlger. 

Det videIiskabelige UdbYtte af KanonbaadØB. 
nHauoh"s Togter 1883--,86. - Mindre Meddelelser. -
Fiskeriberetninger. - 3die Bidrag.li.te. Bekendt
{("'reIser. 

Dansk Fiskeriforenings Konfor erStortn
gade 20 Stuen, København Y., og er som 
sædvanligt a.abent fra 9-11. Redaktøren 
af Medlemsbladet t~'æffes deslIrlen i Alm. 
0-7 Svanhohnsvej 10, L S. 

Paa. Grund af Flytning vil Modelsam
ingen være lukket indtil videre. , 

Breve og andre Forsendelser tii For
eningens Konsulent bedes altid alene adres~ 
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København Y. 

Eftertryk af Medlemsblådets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angiv'es. 

Den 17. danske Landniands
forsamling i Randers 1894. 

Vi have faaet tilsendt en ·Virk
somhedsplan fra Landmandsforsam
lingen i Randers. Som det vil erindres, 
blev den udsat fra i Sommer til næste 
Aar og skal nu afholdes i Dageue . 
fra Tirsdag den 26. Juni til Søndag 
1. Juli inkI. 

Fiske;riåjdelingen varetages "af 
"Da.nsk Fiskeriforening" ved et j den 
Adledning n,eJsatUdvalg, Jer bestaar 

af Foreningens Præsident, Lehnsgreve 
Moltke-Bregentved (Formand), Kom
mandør Bonnesen, Fiskehandler Th. 
Brønnwm og Foreningens Konsulent, 
fhv. Adjunkt A. Feddersen. 

Afdelingen er klassificeret saaledes: 
l. Fisk og Fiskeriprodukter. 

243 Hold: Fersk og ispakket Fisk. 
244 Saltet og tørret Fisk. 
245 Lagesaltet Fisk, Ansjos 

246 
247 

248 

m. v. 
Røget Fisk. 
Herm ~tisk nedlagt Fisk, 
Krebsdyr, østers m. v. 

'Tran og andre Fiskeri
produkter, dor ikke høre 
,til andre Hold. 

II. Redskaber og Apparater til 
Fiskeri og kl~nstig Fiskeavl. 

249 Hold: Garn og Ruser m. v. til 
Havfiskeri. 

250 Garn og Ruser m. v. til 
Ferskvandsfiskeri. 

251 Krogeredskaber til Hav
fiskeri. 

252 KrogeredskabertilFersk-

253 
vandsfiskel'i. 
Baade, Transportmidler 
for l('v0IHle og doc1 Fisk, 
SejlJug, Tovværk m. v. 
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254 Hold: Apparater til kunstig Fi
skeudklækning, kunstig 
østersavl, Muslingavl m.v. 

255 Levende Fisk fra U dklæk
ningsanstalter 'og Dam": 
kulturer. 

256 Modeller, Præparater i 
Spiritus, Tegninger, Bøger 
og videnskabelige Sam
linger til Fiskeriets Op
lysning. 

Anmeldelser tilsendes "Dansk Fi
skeriforening", Stormgade 20, Kø
benhavn V., og maa ske paa tre lige
lydende Blanketter, ger faas udleve
rede paa "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor. 

Forsendelsesomkostningerne, afhol
des af Udstillerne, men Stadeplads 
er fri for Erhvervsfiskere; ellers be
tales Gulv eller Vægflade under Tag 
med 25 Øre, ubedækket Plads med 
5 Øre pr. Kvadratfod. 

N ærmere Oplysninger gives ved 
Henvendelse til Kontoret eller For
eningens Konsulent, A. Feddersen, 
Falkonergaatdsvej 16, København V. ' 

Cirkulære til de lokale 
Foreninger. 

Straks r det nye Aar vil neden
staaende Cirkulære blive udsendt til 
de lokale Foreninger. Vi have imid
lertid anset det for rettest af Hensyn 
til mulige Generalforsamlinger alle
rede her at offentliggøre samme, saa 
at de respektive Bestyrelser kunne 
gøre d,eres Forberedelser i denne An
ledning. 

I Anledning af en af "Dansk 
Fiskeriforening" forberedt Revision 
af Fiskeriloven for Danmark, til hvis 

Udarbejdelse undertegnede Udvalg 
er nedsat, kunde Udvalget ønske en 
Udtalelse af . . .. . . . om Brngen 
af efterfølgende Fiskeredskaber og 

I om den Behandling, der bør gives' 
disse Redskaber af {lU fremtidig 
Fiskerilov. ~ Forespørgslen gælder 
alle Stangeredskaber til Aalefiskeri. 
--..: Udvalget har ment at burde fore
slaa Forbud mod Brug af alle Red
skaber til Aalefangst, der ere for
synede med Pigge (Kam, Harke, 
Lyster o. s. v.), og at det kun til- ' 
lad.es at bruge Savlystere (Sakse). ' 
Efter Udvalgets Mening bør der 
nemlig forbydes\ ikke blot Handel 
med, men ogsaa Ilandbringelse af 
Aal under en bestemt Længde, me
dens Under~aalsfisken, SMl.vidt må· 
ligt levende; skal udkastes i Havet. 
Dette sidste menes imidlertid for 
stangede Aals Vedkommende med 
Fordel knn at kunne udføres med 
Hensyn til Aal, der ere stangede 
med Savlyster (ikke med Piglyster). 

Udvalget men"", at Fiskeren har 
det i sin Magt,i naar ha.n bruger Sav
lyster, der ikke er for snevet eller 
har unødvendigskatpe Tænder, at 
skaane Undermaalsaalene for døde
lige Saar, u'agtet de større Aal maaske 
nok. saares haardt, særlig hvor Bun
den er sejg; derimod anser Udvalget 
det for givet, at Piglysterne saarer 
saavel de smaa som de store Aal, 
overalt hvor den rammer dem, og at 
Piglysteren i denne' Henseende er 
langt mere skadelig end Savlysteren. 
Hvad disse Redskabers Indflydelse 
paa Bundens Plantevækst angaar, 
antager Udvalget, at de begge paa 
blød Bund ere lige skadelige, idet 
Piglysteren ganske vist ikke, bringer 
saamange Plantedele Ol' til Over
fladen som Savlysteren, men dog 
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overskærer Planternes Blade og Rød
der i lige saa høj Grad. Paa haard 
Bund er Piglysteren næppe saa skade
lig for Plantevæksten som Savlysteren, 
men dpnne Forskel formenes langt 
fra at kunne veje op mod den Skade, 
som Piglysteren frem for Savlysteren 
tilføjer U ndermaalsaalene. 

Plumpstang foreslaar Udvalget 
helt at forbyde. 

Udyalget foreslaar ingen Bestem
melser om Undermaalsaal for blanke 
Aals V edko~menJe, men 17 Tom. 
for gttle Aal (d. v. s. Aal paa om
trent 1/ 4 Pd.), dog med 14 Tommer 
i det første Aar, 15 i det næste, 16 
i det tredje og først 17 i det fjerde 
Aar efter den ny Fiskerilovs Ikraft
trædelse. 

Foreningens ærede Svar udbedes 
snares,t muligt: 

};'or Fiskerilovs-Revisionsudvalget 
Mourier. 
Formand. 

Det videnskabelige Udbytte 
af Kanonbaaden "Hauch"s Togter i 

de danske Have indenfor Skagen 
i Aarene 1883-86. 

Udgivet paa Bekostning af Ministeriet for Kirke
og Undervisningsvæsenet ved Dr. phil. C. G. J o h. 

Petersen. Med Attas og 43 Kort, 
(En Anmeldelse.) 

I Aaret 1883 henvendte den da
værende Ohef for Opmaalingsfartøjet 
Kanonbaaden "Rauch", Kaptajn i 
Flaaden, nuværende Fiskerikonsulent 
Drechsel sig til zoologisk Museum 
for at faa en yngre Zoolog ombord, 
der kunde foretage Indsamlinger og 
gl1re Iagttageleer over Havets Dyre-
1;\,. Oand. mag. nu Dr. phil. og Ohef 
for den danske biologiske Station -

C. G. Joh. Petersen tog imod Tilbndet 
og deltog i Kanonbaaden "Hanehus 
Togter i Aarene 1883-86, i hvilken ' 
Tid navnlig Kattegattet blev gjort ' 
til Genstand for en systematisk Under-" 
søgeise i zoologisk og hydrografis~ .~ 
Henseend~. Der blev ved ca. !Joa " 
Skrabninger, Salt- og Temperatur-·:.·: 
maalinger m. v. samlet et saare be
tydeligt Materiale til Fremme af vort 
Kendskab til de almindeligste Dyre
arters Udbredning og delvis til For
staaelse og Forklaring af de Fæno
mener og Gaader, som netop dette 
Forhold frembyder for Naturforskeren 
og den fiskerikyndige. Thi det er 
naturlig den Omstændighed, at disse 
Undersøgelser vil kunne faa en stor 
Betydning for det praktiske Fiskeri, 
saa vist som dette er afhængigt af 
de lavere Væseners V æren og Færden, 
af Strømninger, Vandets Temperatur 
og Saltholdighed, der betinger dette 
Værks Omtale i et Fiskeriblad. 

Paa Værkets 464 Kvartsiderfindes 
dels en systematisk Bearbejdelse af 
visse vigtigere Afsnit af Kattegattets 
Dyreliv, som Pighude (Søstjerner, Sø
borrer osv.), Bløddyr, Krebsdyr, Orme, 
Mosdyr o. a., dels "Nogle Træk af 
KattegatsHydrografiI884-86" j 'end
videre har Udgiveren hertil føjet et 
særlig interessant Afsnit om de al
mindelige ResuJiater, man kan ud
drage af Undersøgelserne. 

Forf. giver da her først en Over-
. sigt oyer N a tUl'forholdene ide danske 
Farvande indenfor Skagen, Dybder, 
Bundarter, Plante~ækst, Saltholdighed 
og Teinperatur og gaar derefter over 
til en nærmere Paavisning af, hvor
ledes disse forskellige Naturforhold 
Øve deres Indflydelse pall. Dyrenes 
Udbl'(\dels8, IrlOrlec10s i Ho\eusagen 
hvel: enkelt Dyreart har sin karak-



teri~tiske TIdbredning, afhængig ikke 
, af en enkelt' af de nævnte N aturfor

nold, - "Organismernes Liver tvært
imod, paa ethvert Sted af J Qt'dkloden, 
afhængigt af en Sum af forskellige 
Naturforhold, der optræde j forskel
lige Kombinatione~ paa de' forskellige 
Steder."' ' 

vi anse det ikke her' for at være 
den rette Plads at gaa nærmere ind, 
paa ,Drøftelse af Enkeltheder og Re
sultater; dem af vore Læsere,' der 
Inaatte 'have Interesse 'deraf, hsnvise 
~i til Værket selv, der er forlagt af 
Andr. Fr. Høsf& Søn i København; 
vi nøjes med at udtale, at efter vort 
Skøn har et Arbejde som dette ganske 
betydelig' Værdi, saavel de specielle 
systematiske Afsnit som navnlig J~n 
almindelige D{}l. r den' sidste har 
Dr. Petersen haft Lejlighed til 'at 
vise sin Evne til at uddrage det 
~æsentlige af det store Raastof, han 

I , 

har fonnaaet med sund Kritik at' 
samle 'sammen; de Tanker, han har 
udtalt, ville vi ønske ham alt muligt· 
Reld til at føre videre frem, til Ære 
'for' ham selv og til Gavn for den 
viden,skab og det Land, - han har 
'viet sine Kræfter. 

Mindre' Meddelelser. 

Fiskekutteren "Prins Valdemar,r 
in~kom' d. 23. Dcbr. til Frederikshavn 
'og om dens Forsøg paa at drive 
N ordsøfiskøri kan efterfølgendetiene 
til Underretning. Kutteren forsøgte 
først i Farvandet mellem Helgoland 
'O'g Nordspidsen af Holland uden 

, tilfredsstillende, Resultat, der fange
'd~s mIndre Partier Tunge, Kuller" 
'og' 'Rødspætter men ikke noget 

'! 

nævnev ær digt j dernæst forsøgtes 
nnder deri engelske Kyst, paa Nord
kanten af Doverbanken og Farvan
det omkring Horns Rev ligeledes 
med ugunstigt Resultat og da man 
sidstnævnte Sted endog havde det 
Uheld at fau Trawlen beskadiget, 
opgav man Fiskeriet og anløb Y munde 
for at høre nærmere Ordre fra 
Rhederiet. Der fik Kutteren 4 
østersskrabere om bord og fik Ordre 
til at forsøge østersnskeriet paa 
Bankerne i Nordsøen, dette Forsøg 
kronedes med Held,i Løbet af 8 
Dage fiskedes ca. 13,000 Stk. østers 
med hvilken Last Lutt~ren indkom 
i Gaq,r. Kutteren har været ude i' 
flere af de svære Storme, der har 
raset i den sidste Tid og har hele 
Tiden vist sig at vmre et udmærket 
Søskib; det urolige Vejr, vi saa 
længe ha ve haft, har vel ogsaa 
været, den fornemste Grund ,til at 
Forsøget paa at fiske Fladfisk faldt 
saa uheldigt ud... KJ. 

Levende Si/d. Onsdagen d. 20. ds. 
indkom Fiskekvasen "GjertrudMarie" 
fra Marstrand til Fredel'ikshavn med 
en Ladning ca. 35 'i'd. Sild, der holdtes 
levende i Kutterens Dam; en levende 
Sild er en stor Sjældenhed under 
disse Breddegrader saa der samledes 
hurtig en Mængde Nysgerrige for 
at se paa dette Fænomen. Den 
samme Kvase skal fordelagtigt have 
afsat flere Ladninger j Københayn, 

, og denne var egentligogsaa bestemt 
for Købellhuvn, men paa Grund af 
'Modvind maatte den søge herind. 
'Fiskerne gjorde desværre ikke saa 
god en Forretning her, Sildene vare 
først afhændede til det herværende 
"Sildecompagni", men ved Optag
ningen . viste det sig, at de havde 
lidt mrget ved f3ejladsen og skønt 



de vare levende vare Skællene gaaet 
af de fleste, og nnar det er Tilfæl~ 
det er Silden kun lidet holdbar, 
Kompapniet nægtede da at modtage 
dem, :og Silden blev da afhændet i 
Smaaparter tiLByens Folk, en større 
D-elforbkv'lus~lgt. KJ. 

Fiskeavktion i Frederikshavn. Som 
bekendt blev det ved I-loV af 11. Marts 
1892 tilladt her at afholde frivillig 
offentlig Avktion over fersk Fisk, og 
Fiskehandler J. O. I:isager her af Byen 
erholdt Udnævnelse som Avktions~ 

mester. Hr. Jisager har i mange 
Aar arbejdet for at føre denne Sag 
igennem og har vist, sig at være 
Manden, der har haft Viljen og Ev
nen til trods alle Vanskeligheder at 
holde Interessen for Sagenvedlige 
og endelig at faa den realiseret. I 
en til Øjemedet svarende Halle, en 
Træbygning med Betongulv som A.vk~ 
tionsmesteren har ladet opføre ved 
Fiskehusene, blev Tirsdag den 19. 
ds. den første Fiskeavktion afholdt; 
paa Grund af den i det hele ringe 
Tilførsel var det ikke store Kvan
titeter, der bleve foravktionerede, 
men det, der blev solgt, opnaaede 
gode Priser, Pighvar blev sanledes 
betalt med fra 67-76 Øre pr. Pd., 
smaa do. med 35 Øre pr. Pd., Slet
hvar 210re, smaa do. 6-9 0re pr. 
Pd., Tunger 80 0re og Skærising 
15-18 Øre pr. Pd. Alle Frederiks
havns Fiskehandlere vare repræsen
terede og en stor Del Fiskere og 
andre havde givet Møde. Med de i 
Udlandet indvundne Erfaringer for 
Øje er der Grund til at tro, at denne 
Salgsmaade for Fiskerne vil være 
den mest formaalstjenlige, idet de 
formentlig gennem den stedse ville 
kunne opnaa Dagens højeste Pris. 
Man maa derfor ønske det begyrrdende 
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Foretagende Fremgang, at det maa 
overvinde de Vanskeligheder, det 
sagtens, som alt nyt, vil have at 
kæmpe med. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24. December 
1893. Endelig lykkedes det vCire 
Fiskore i Begyndelsen af den sidst 
forløbne Uge atter at komme paa 
Havet og genoptage det desværre 
altfor længe forsømte Arbejde, men 
kun en Dag tillodes ,d,et dem, at 
udøve deres Germng,Stormen nød
sagede dem til at søge Havn og 
indtil i Dag have Vejrforholdene 
endnu ikke forbedret sig. I saa 
kort en Fisketid kan man selvfølge
lig ikke vente, at Kutterne kunde 
have stort Udbytte, dog var der 
enkelte der paa Fangstpladserne ved 
Herthas Flak opnaaede en Fangst 
af ca. 70 Snese Rødspætter, de 
fleste havde meget mindre, de, der 
kom sidst ud og de der ha,vde til 
Hensigt at forsøge Fiskeri paa læn
gere bortliggende Steder opnaaede 
næsten intet Resultat. Fisken vej
ede fra 12-14 Pund Snesen og 
blev betalt med saa store~ Priser 
som 2,-3 Kr. pr. Snes. Nord for 
Skagen har der været ret godt Fi
skeri, ikke faa, Ekstratog ere an
komne hertil med Fisk i Løbet af 
Ugen, J:;'isken er dels bestemt for 
herværende Forhandlere dels bestemt 
til videre Forsendelse; der betales 
for Tiden 2 Kr. 25~~2 Kr. 50 Øre 
pr. Snes derpaa Stranden. Rød
spætter vejende fra 18-20 Pund 
pr. Snes. En af de efter' Torsk 
tiskende Kuttere er indkoIl,lmet og 
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har aIhændet sin Last til den gode 
Pris af 10 Øre pr. Pund. Sildetil
førselen har været yderst ringe vel 
ca. 300 Ks. Prisen er noget 
Dalen da der meldes om rigt Fiskeri 
i Skærgaarden særlig ved Lysekihl. 
En enkelt K vase er indkommen fra 
Sverri g med levende Hummer, iøv
rigt har Tilførslen været størst for 
Vestnorge og i det hele taget rige
lig vel 'iaIt co. 10,000 Stk., Prisen 
er ca. 1 Kr. 20 Øre pr. Pund. 

Kl. 

,3die Liste 
over 

indkomne . Bidrag til de forulykkede 
fiskeres Efterladte 

ved Dansk Fiskeriforening: 
'Ved'Kontrollør stub, Nexø: Indkommet 

ved ,Fisker Johannsen i Nexø blandt Bor
gerne 49,45: Stub 10 Kr. August Holm 
25 øre. Christian Christensen 0.25. J. P. 
Thuesen 1. Peter Chr. Dick L Jul. Dam 
1. Hans The. Pedersen 0.25. L. Kjøller 
0;50. Kristian Larsen 0.50. J. J. Rasmus
Ben 0.50. N. J. Jensen 0.50. J. J. Munch 
L S. S. Hansen 0.50. C. Kjøller 1. C., 
Stange 0.50. Hans Andersen 0.25. Peter 
Ipsen 040. M. P. Jensen 0.50. Matias Otto 
Jensen 0.50. Hans Holm 0.50. 1\1. Jensen 
(150. H. N. Keiser 0.50. Hans Madsen 0.50. 
Marius Andersen 0.50. H. Munch 0.25. J. 
C. Espersen 1. H. A. Lou 1. C. Andersen 
0.50. H. A.Due 0.50. Maskinmester An
dersen 2. Carl T. O. SØrensen 0.50. Ma
rius Andr. Jensen 0.50. Jens H. Finne 0.50. 
Oskar Petersen 0.50. eharles Fritz 0.30. H. 
Kra'gh 2. O. :NI. Lou 1. Herman Holm 1. 
H. P, Andersen 0.50. Hans Alexandersen 
0.50. A. Johansen 0.25. J. P. Hansen 1. 
L. P. Exsteen 0.50. Jens Bentsen 0.25. 
Marius Westh 1. Hans Westh 0.50. 
V. Lind 1. Jens Madsen 1. Hans Chri
stian Jensen 2. Peter Anton Jensen 
0..25. Wilhelm KQvsky 0.25. Chr. Brandt 
2. Maskinmester Nielsen 2. M. P. Mad
sen l. H. N. Hansen 1. Indsamlet ved 
Ravnefo~ed J!)ns Ilolm, Svaneke, 41: Jens 

Holm 1. Peter Low 1. Anton Andersen 
0.50. Hans Jensen 1. 'Vilhelm Kristiansen 
1. Christian Mogensen 1. C. Haagensen 1. 
Hans Lind 1. Th. A. Pedersen 1. N. P. 
Koefoed 1. H. J. Bistrup 1. August Erik
sen 2. A. Eriksen 0.50, P. Mogensen 0,50. 
Laurits Hansen 2. Ludvig Nielsen 1. M. 
D. Lau 1. P. Mogensen 1. Andl'eas Lind 1. 
K. B. Lund 1. Mathias Hansen 1. li. H. 
Lau 1. J. Chr. Hansen 5. Otto Tronberg 
1. Mads Lau 3. Johan Nielsen 1. B. Han
sen 1. P. M. Knudsen 1.50. C. R. Knud
sen 1.50. Jens Hansen Holm 1. M. P. 
Hansen 2. Jens Hjorth 0.50. Mikal JulI. 
Indsamlet ved Købmand Edvard Peter
sen, Svaneke, 8: Jens Johansen 0.50. 
Edv. Petersen 2. Chr. Jensen 1. H. M. 
Jørgensen 1. Aug. Petersen 1. Hans P. 
Pedersen 0.50. Hans Andersen 1. M. C. 
Mossin 1. Indsamlet ved Realskolefor
stander Lundsgaard. Neksø, 40: Aage Jen
sen 0.50. Kristian Vest 0.50. Kristian Kaas 
0.50. Karl Trandberg 0.50. Magnus Madsen 
0.50. ThorJ<'lygenring 0.50. Theodor Dahl 
0.00. Sophus Marcker 0.50. Johanne Kofoed 
0.25. l\'largrethe "Nielsen 0.25. Bolette Pe
tersen 0.25. Karoline Caspersen 0.25. Mar
grethe Hansen 0.50. Katrine Hansen 0,50. 
Bendt Brandt 0,25. Peder Hansen 0.25. 
Aage Hansen 0.25. Jokum Hansen 0.25. 
Valdemar Hansen 0.25. Bentsinus .l\<lyhre 
0.25. Karl Rønne 0.25. Anton Kofoed 0.50. 
Oliva Ipsen 0.25. Emilie Poulsen 0.25. Ja
cobine Jensen 0.50. Anna Schøuning 0.30. 
Dorthea Kofoed 0.25. Christiane Holberg 

'0.25. Karen M. Kirketerp 1.75. Agnes 
Dam 1. Frederikke Dam 0.50. tMarie 
Sonne 0.25. Ellen Thuneberg 0.50. Dorthea 
Kouse 0.25. John Caspersen 0.25. Julius 
];jngell Staberg 0.50. Konrad Sonne 0.25. 
Thorvald Nielsen 0.50. Thorkild Rømer 
0.50. Hans Hl'ønbech 1. Andreas Munch 
0.17. Matbias Thuesen 0.25. Hans Peter 
Dam 1. Kristian Kofoed 0.15. Otto Møller 
0.25. Karl Johnsen 1. Ludvig Olsen 0.50. 
Hans Engell Staberg 0.50. Marie Dahl 
0.50. Asta Kirketerp 0.25. Ulla Kirketerp 
0.45. Emilie Jensen 0.10. Cecilie HarBd 0.25. 
Nicoline Krancher 0.10. Sinius Larsen 0.10. 
Bents & John Myhre 0.25. Johan Frede
riksen Staberg 0.50. Herman Engell Sta
berg 0.50. Edouard Hansen 0.50. Kristine 
Kofoed 1. Anna Thronsen 0.20. Anna 
Munck 0.25. Peder Holm 0.50. Hans Chr. 
Holm 0.20. Anton Harild 0.25. Eskild 



Hansen 0.50. :Mandrup Ponlsen 2. Peter
sen 2 .. Frk. Juul 2. Frk. Andersen 1. Jo
hannes Peter Lundsgaard 3.98. Frk. Han
sen l. Anina, Olsen 0.50. Indsamlet ved 
Havnefoged J. F. A .• Jørgensen, Allinge, 
31.00: J. F. A. Jørgensen 4. J. P. Holm 1. 
Chr. Holm 2. P. Jul. Sandersen' 2. 1\1. O. 
Jensen 1. H. P. Andersen 1. H. Chr. Koe
fod 1. Valdo .Jørgensen 1. A. Alexandersen 
2. A. O. Christensen 1. R. M. Schmidt 1. 
A. Ipsen 1. Frants Hansen 1. Emil Holm 
1. Laurits SØrensen 5. Carl Bendtsen 1. 
C. Hansen 2. N. H. Stub 1. Laurits A. 
Andersen 1. J. P. Ipsen l. Indsamlet ved 
};'isker A. Jensen i' Teilkaas blandt Be
boerne i Ruthsker Sogn 28.50: J. Ipsen 2. 
A. N. Lind l. C. M. Dam 1. G. P. Mogen
sen 1. K. A. Klo 1. A. Dam 0.25. H. A. 
Schou 2. Kirstine Skov l. Elisabeth Skov 
l- H. A. Møller l. Julius Schou 1. Wests 
Enke l. .Jens Nielsen 0.50. H. Jensen 1. 
J. K. Spanner 1. Anders .Jensen 1. Niels 
Peter Espbersen 0.50. Kristian J. Finne 1. 
Jens Julius Finne l. Andreas Jensen Finne 
1. Hans J. Lind 1. Jens P. };'inne l. Thor
vald Peter Finne 0.50. Karl J. Finne 1. 
Christian Holm 0.75. Jtjrgen P. Holm 1. 
Hans P. Andersen 1. Hans Andersen l. 
Indsamlet ved Postbud Frederiksen, :Neksø 
78.75: B. Berg 5. C. Wichmann 5. Jørgen
sen 1. Joh. Hansen l .1. A. Mareker 3. 
N. Andersen 1. R. Sonne 1. Chr. Skov
gaard 1. J. S. Kjærgaard 1. I ... P. Juuhl 
1. J. Chr. Myhre 1. K. Espersen 1. A. 
Jensen l. R. Glistrup 1. Chr. E. Bohn 
1. Chr. lpsen l. Kirstine Sehytt l. 
Jørgen P .• Jacobsens Enke 2. W. Ex
steen 1. Slagter Jensen 1. Søstrene Dam 
1. Chr. Sode 2. J. V. Helm 2. O. Jen
sen l. Chr. Hjorth 2. Chr. Staank 2. 
A. Westh 1. H' l\-louritsen 2. J. C. Peter
sens Enke 0.50. O. C. Hansen 1. T. Ha
rilths Enke 1. H. C. Lund 0.75. B. C. 
Hansen 1. A. S. Muuch 2. O. Dacskou 1. 

. M. Skougaard 1. J. Masen 1. S. A. Bech 
1. L. Pihl 1. H. A. Hansen 1. A. Eirch 2. 
O. Hammer 1. O. Henningsen 1. A. M. 
Kofoed 1. J. Glistrup 1. M. C. Hjorth 1. 
}'. J. El'thmann 2. Bollete Pedersen 1. 
Kruse l. J. P. Pihl 1. M. C. Nielsen 1. 
Th. Marcussen 1. A. Winther l. W. Pe
dersen 1. J. P. 1. Christiansen 1.J. Ko
foed 1. Hanne J unghans L C. Chr. Pihl 
0.50. C. Jarshmann 1. H. C. Brandt 1. 
Indsamlet ved Gaardejer Jørgen Jørgen· 
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sen i Ruthsker Sogn 6,85. Jørgen .Tørgen
sen· 1. .Jens Hansen 1. V. Krak '0.60. L. 
.Munk 0.25. T. Jacobsen 0.25. H. Kofod 
.L Dam 1. L .• L Kjøller l. L. P. Larsen 
0.25. J. P. Andersen 0.25. Jens Kristiansen 
0.25. Ialt 283 Kr. 55 øre. 

Ved V. T. E. Grentzman, Anholt: Sogne
præst Th. Petersen 10. J. Petersen 1.50. 
Hg. 10. Aron 1. v. d. Maase 15. C. S. 0.50. 
A. K. 0.50. C. Svensen 1. .J .. b'rederiksen 
3. R. P. Rasmussen 1. A. H. Rasmussen 1. 
C. }'rederiksen 1. F. C. J<'redel'lksen 0.50. 
B. C. Frederiksens Enke 0.50. C. IJarsen 
0.50. S. J. R. 0.30. C. B. H. 0.30. L. O. 
2. Ole Larsens Enke 0.25. C. SØrensen 
0.35. Ane 0.10. Hanne 0.50. R. Petersen l. 
Karen SØrensen 0.50. C. Petersen 0.50. M. 
Petersen 0.50. M. Møller 1. e.J. Chri:' 
stensen 1. Th. 1.50. A. Petersen 1.50. 
Mette 0.25. S. 0.50. H. C. Rasmussen 4. 
R. P. Enke 3. R. Steffesen 2. St. P. ~iephe
sen 1. A. Stephesen 0.2F). R. Steffesen 1. 
Hustru 0.50. Stephen Jacobsen 2. A. P. 
S. 1. F. Grentzmann 2. L. Grentzmann 2. 
H. Rasmussen 1. J... J. Rasmussen 0.50. 
A. Rasmussen 0.50. F. Kellermann 10. 
Elenora Jensen 1.50. O. Schouboe 5. 
Beyer 2. ]'rk. Sehousboe 5. Ole Christen
sen 1. A. Rasmussen 'l. H. SØrensen 2. 
SØren Chris Enke 0.50. R. Rasmussen 1. 
A. Rasmussens Enke 0.50. R. H. 1. S. 
Jacobsen 0.50. P. Christensen 2. Chr. Pe
tersen 2. J. Steffesen 1.50. H. L. Steff e
sen 1.50. H. e. Andersen 1.25. L. P. Lar
sen 0.50. P. Larsen 0.50. S. P. Christensen 
2. H. ChristeJlSen 0.30. P. H. Larsen 1. 
Asmund &. Raymund Thierry 10. P. Ras
mussen 0.50. H. Jacobsen 0,25. P. 1. H. 
,Tacobsen 2. laIt 136 Kr. 10 øre. 

Ved Etatsraad C. Eckardt :Chr.Eckal'dt, 
ørumgaard, 25. JJ. :Mathias en, Ørum, 10. 
.Jomfru Meyer, ørumgaard, 1, Jomfru 
Jensen, ørumgaal'd 1. Kristian J acob
sen. ørum Mark, l. Martin Nielsen, Ols
næs, 2. Anton Olesen, Ny ørum. 5. Johan 
Iversen 0.50. Balthasar Josefsen 0.50. 
.Jens Nielsen 2. Laurits Rasmussen, Ørum 
Mark, 0.50. Niels Dehnsen 0.50. :Mejeri
bestyrer Petersen, ørumgaard, 1. Niels 
Kristiansens Enke, Ørum 3. Martin J Ør
gensen 1. SØren Madsens Enke 2. H. 
Skougaard 5. Katrine Been 0.50 . .Johanne 
l:lørensen 0.50. Antonette Mareussen 0.50. 
};'r. Lund, Ørum Skole, 3. Madam Hart
vigsen 2. Maler Jørgensen L Bødker Sø· 



rensen 1. Niels Peter ~Iadsen 0.50. Peter 
Peter~en 2. ,T acob Andersen 1.50. Kri
stoffer Niel8eu 1 Ole Peter Bro 1. For
valter Clausen 2. Frederik Frederilfsen l. 
Sognefoged .T. Beenfeldt 5. Peter Karnuk, 
Ny Ørum 1. Christian Frederik Neve, 
Ørum Mark, 0.50. SØren Rosenmeyer 1. 
H. Meyer, Ørum, 13. Peter Aakesen 0.25. 
C. E. Enevoldsen, 'l\løgelkilde 2. H. Lang
kilde Lauesen 1. Niels Skræller, Ørum, 1. 
Rasmus Laursen 1. Smed Lukasscn 1. 
Niels Thomasen 2. Erhardt Mikkelsen 1. 
Niels Hauge 1. Kristian Jespersen 1. An
ton Christensen, Svends MØlle, 5. J ens 
Beenfeldt, ørum. 2. .r ellS Herman Chri
stensen 0.50. ?vløJlcbygger Christen .Jo
hansen 2. J esper P. Rasmussen 0.50. 
V æver Hans Nielsen 0.25. IJauris Jensen, 
Aalykke, 1. Smed Morten Nielsen, Ørum 
Mark, 1. Henrik Nielsen 1. SØren Ander
sens Enke 1. J es Offersen Berg 1. Steffen 
Mikkelsen, ørum, 0.50. Peder Ullerup 0.75. 
Peter Nieolaisen. ørur,n Mark, 2. Christian 
Rasmussen 1. Tønnes Hansen 0.50 .• J ørgen 
Laursen 0.25. J ens Jensen 0.25. J esper 
Nielsen 1. Kr. Nielsen 0.50. Rasmus .Jen
sen 0.50. Skomager Bretlau 0.25. Summa 
1213 Kr. - Endvidere i Dangaard Sogn: 
Snedker. Carl Madsen 1. A. P. Frederik
sen, Villiams borg, 15. Frk. Margrethe 
Stautz 1. I<'rk. Marie Stautz 1, Forvalter 
Kastrup 1. Petrine'Andersen 0.50. Jensme 
SØrensen 0.50. Sine Mortensen 0.50. Gu
stav Laursen 0.50. J ens Peter Petersen 
0.50. SØren SØrensen 0.35. Jacob Reffensø 
1. Peter Nielsen t. Grethe Olesen 1. Fol
kene hos P. Nielsen 1. Enkemadam Jensen 
1. P. Mold 3. Ahlmann 6. Møller A. Pe
tersen 1. Rasmus Iversen 4. Peder J en
sen 2. Miehael Mikkelsen 0.50. Marie 
Christiansen 0.50. C. P. Juul 2. Peter 
.rensen 2. Smed Carl Johan 0,50. A. ::Yl. 
Appel 1. Jens Knudsen 2. Michael Lanr
sen 1. Georg Laursen 0.50. Smedesvend 
Thorvardd 0.25. Niels SØrensen 1. lYlarie 
Laursen 0.25. Morten Olsen 1. Hjuler Niels 
Jensen 0.50. Sadelmager J<'rederik Nielsen 
0.50. Peter Mortensen 2. Hans AlbeItsen 
1. Skræder Hans SØrensen 1. E. P. Laur
sen, Daugaard Mark, 1. Valther, Espekjær, 
2. Sørensen, Daugaard Mark, l. D. Rør
bye, Hastendal, 2. John M. Hørby l. Kir
stine Knudsen 0,50. Peter Petersen, Dau
gaard Mark, 0.50. Jens ,Jensen 0.25. Ras
mus JØrgen Christiansen 0.25. Jens Chr. 
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Jensen, Grobo. 1. Ole Jensen '0.25. Søren 
Jepsen. Daugaard Mark, 0.50. Ole Han
sen 0.50. Peder ,Jørgensen, Kohaugaard, 
1. Jens Hansen Daugaard ~lark, 0.25. 
Morten Laursen· 'rorp 1. SØren Sø
rensens .Enke, Grobo, 4. Jens 'Laursen, 
Harpedal, l. T. Schmidt, Landlyst. 5. Fre
derik Pedersen, Daugaard Mark, 4. JØr
gen Tagaard 3. Marius Jørgensen: 1. S. 
Ulbæk 13. R. Ulbæk 1. J. Jensen 2. S. 
Andersen 1. Hans Frederichsen 2. Carl 
Frederichsen 2. J. S. Rasmussen, Dau
gaard Station, 1. O. SØrensen 1.50. C. An
dersen 1. J. Jørgensen 1. H. P. Jensen 
0,40. C. P. Christensen 1. C. Andersen 
0.25. Buhl 0.25. Niels Chr. SØrensen 0.50. 
J. Christiansen 0.50. P. HØegh 1. SØren 
Sørensen, Daugaard Mark, 1. Peter Udby 
0.50. Jens Olsens Enke 1. SØren Lund 
0.50. Niels K. Nielsen 0.35. Magnus Sø
rensen 0.50. Niels Frandsen 1. Ole Nielsen 
2. Knud P. Jørgensen 0.70. Christian Sø
rensen 0,25. Niels Sehjødth 0.50. Mads 
Henrichsen 1. Anton Jepsen 0.50. Johan 
P. J)!ourltzen 1. Hans Klemmensen 0.25. 
Peder Pedersen 0.25. Knud SØrensen 0.30. 
Peder Rasmussen 1. Lauritz Simonsen 1. 
Ole P. Ha,usen 0.25. Viderich .rensens 
Enke 0.50. Landpost Peder Chr. SØrensen 
0.25. Chr. Nielsen 0.50. SØren Johan SØ· 
rensen 2. Gartner Hansen. Villiamsborg, 
l; Indsamlet ved Lærer Christiansen i 
Hornum Sogn 5.40. laIt 259 Kr. 25 øre. 

Ved Carl Hansen, Kallehave: Indsamlet 
af Bestyrelsen for Fiskerforeningen for 
Ulfs und og tilgrænsende Vande iKallehave 
Sogn 233 Kr. 'f7 øre. 

Ved Gøteborg Fiskeriforening, indsamlet 
af d'Hn. M. Rubenson, J. B. Florin og 
Gustaf Ekman: Aktiebolaget Carnegie & 
Co, 1300.00. Oluf Wigh 100.00. Pontus Fur
stenberg 50.00. Johanssen & Corlander 
50.00. V. SØrensen 50.00. SØren Bjerre 50.00. 
Theodor Heyman 10.00. Oluf MeIin 20.00. 
J. & A. Nielsen 10.00. O. A. & H. 11.00. 
S. A. M.s 20.00. Frlm Hphp 10.00. l\l G. 
5.00. M. O. 10.00. L. L. 6.00. E. G. 10.00. 
Ms. 25.00. H. 25,00. D. 25.00. Da. 25.00. 
laIt 812 Kr. 

Ved 'roldofficiant R. Friis: Fejø Fisker
forening 4 Kr. 25 øre. 

Ved Herredsfoged O. Neumann, Løgstør: 
Indsamlet ved en Komite i Løgstør 388.50 •. 
Frk. Lindholm 5.00. Eget Bidrag 25.00. 
laIt 418 Kr. 50 øre. 
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Ved Konsul J. Jensen, Viborg: Herreds-' 
foged Thrane, Viborg 10. Grosserer F. 
W. Selck, Flensborg, 35. Kongsgaards 
Enke, :j.Ijarbæk, 2. Mads Giverseri 1. SØren 
Jensen 1. Søren SØrensen 2. libds N. 
Olsen 1. OarlM. Olesen 1. Johan Ohr. 
Jensen 1. Hans Frederiksen 1. Ohristian 
Pedersen 1. A .. L. Pedersen 1. Jørgen 
Giversen 1. Hans Johansen 1. Jørgen 
Klausen 1. Lauritz Nielsen 1. J ens Clau
sen 1. Jens Peter Fisker 1. Jens Anton 
Clausen 1. Kresten Jensen 1. Søren Laur
sen 1. Jens Ohr. Jensen 1. SØren Nielsen 
Melgaard 1. Jens Jensen t Jens Peter 
Frederiksen 0.50. Hans Clausen 1. NIels 
P. Jensen 0.25. Johannes Jensen 0.50. Niels 
SØrensen Bjerregaard 1. 'l'hom. Jensen 0.50. 
Peter Jacobsen 1 alle Fiskere af Hjar
bæk -; Viborg Sparekasse 100. laIt 173 
Kr. 75 øre. 

Vedl Kontoret: Fra Skolebørn i Kirkjl
skjensved 5. A. P. 1. Ialt 6 Kr. 

Ved LehnsgreveMoltke-Bregenhed: Ind
samlet i Dalby-Thureby Kommune ved' 
Provst Blom 75. Hofjægermester Neer
gaard, Faarevejle, 50. Fra forskellige i 
Haslev 5. Indsamlet af Pastor Kissmeyer 
blandt Fiskerne i Asminderød Sogn: Hnmle
bæk Fiskerleje 143.31, Sletten 56.51, Nybo 
ag Toelt 33.75, Torpen og Dauglykke 39.80. 
Nogle Beboere i Grønholt og Lønholt 2.50. 
laIt 405 Kr. 87 0re. 

Ved Grosserer Vllh. Petersen: W, Th. 5. 

P. G .. J. 20. ,.Indsamlet i K(}l:n-. og Mel
handlerforeningen 100. 'lait 143 Kr. 

Ved HØjesteretsassessor ,Mtlurier: . Enke~ 
fru 'I'horsteinson 15. M. '8. W.O. 4. Fru 
J. L.IO. E. + 0.5. Z. 5. ' A. II. 5: PaM' 
stor GeDFg Brammer 10. Frk. J. L. B. 5. 
H. 10. Fru St. & M. 5." Unæ~nt 2. N. 
S. Aagaard 100. F; H. 2. E.' R 7. Ved 
Sognepræst Dorph: Fra Førslev Sogn pr. 
Fuglebjerg 178. Eget Bidrag 10. ];'ru 
Louise Brun 25.' H. 10. laIt 416 Kr. 

Ved Grosserer Chr. H. Munck: Ved Sogne
præst P. E. Benzon, Hjel'mind pr: Bjerring
brO': Indsamlet i Hjermirid Sogn 27.82, i 
Hjorthede 30.38 og i Lee 20.01. Væver 
Niels Hansen, Svenernp pr. Rønnede, 2. 
IndsaIDlet bla.ndt Tulle bølle Skoles Børn 
ved Lærer Farl'er . 6.50. H. L. en Guld- ,
mønt udbragt til 6.35. Hr. X 10. A. B. O. ' 
5. A. M. & J. F. 10. Indsa.mlet ved Skole
lærer Blickfeldt, Ishøj, 7. Tilskæl'erfor
eningen af 1888 78.67. V. N. 0.50. Ved 
Geleff: Fra KogsbøUe Skole 10. Indsamlet 
af H. -Michaelsen .i Randers: -Kontrollør 

. Rasmussen ,5. Kapt. A. H. Tøndering 10. 
];'ru Kammerherreinde Scheel 10. Grev, 
Knuth Lilliendal 100. laIt 347 Kr. 23 øre. 

Tilsam.men med det tidligere indkomne 
14,135 Kr. 13 Ore. .. 

Bidrag modtages fremdeles med Tak 
af enhver af Indbyderne og hos Dansk 
Fiskeriforenings Kasserer, 

Grosserer Chi". H. Munck, 
Vestergade 18, St. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge- Fabriken 
- 8ølnudallle 1 "alborl?: 18HS 04 

I K_halla". 1888 -
.. nb.f"ler .it l7dsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, oaa vel l St .... l, .l ",ru 
som Messing, samt ..Pilke i Tjn og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad' Christensen. 
St. :strandotræde 41. 

Købet!h.&vn K. 

fiSK -Comissionsforretnin~, 
J. N. Rass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Si/d, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling .. ,Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer • 
Ludwig Griin, 

18, Nelle .. WaJl, Hambar. 
lllodtagerSendlnge. UlltorJ:w,ndliug 
Prompte Afregning. D .. nsk Kone-
8pondanee. Prima Referencer. 

Al tona Fiskeauction.· 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dans\< Correspondance. 
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:Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 
"",-""""""" ...... """""""" ..... """"""""""""""""""""'" 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Æ.ldste Nætfabrik GI. Strand 50, København K., Ude I ukken de 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

Neet, I:...:iD..er og Ta-vs·er 
samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved de~ nordiske Udstilling 1888. 

Sildenæt, Aaleruser, Bundgarn, Vod m. m. paa Lager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ Nættabrik l D.....-rk laOl:D drlVM ved DalDpk'l't!l.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med. de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slag;s Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgar'ti, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, . 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker ug Tids .. 
I!lkrlt'ter, Clrklllalrer, merkantile Tryksagel' og Lejligheds .. 
toIanJC'e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

, Redigeret a.f' cand. mag. H. POIJII/~lt. - Trykt hOB Jlrantz C/i.riøttreu. Københ~vn. 
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