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Indhold: Kan Faren ved det jydske Vesterhavs
fiskeri afhjælpes? -"-To Dødsfald. - Fiskeriberet
ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
IO, l. S. 

. Paa Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningØl!s Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl : Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er . 
tilladt, naar Ki.lden angives. 

Kan Faren ved det jydske 
Vesterhavsfiskeri afhjælpes? 

(Ved Overretsprokurator leth.) 

De nylig indtrufne store Tab af 
Menneskeliv blandt Fiskerne paa 
J yUands Vestkyst har i hele Dan
mark og udover sammes Grænser 
vakt en Medfølelse, der' har givet 
sig et varmt Udtryk ved den store 

:~ Gavmildhed, ved hvilken betydelige 
~iPengesummer hurtigt ere samlede 

,l-til de forulykkede Fiskeres Ef ter-

.•. 1: 
~~:, 

ladte, og ligesaa naturligt har den 
Tanke atter stærkt paatrængt sig, 
om der ikke maatte kunne træffes 
virksomme Foranstaltninger til at 
forhindre Gentagelser af slige Ulyk
kestilfælde. Denne Tanke er saa 
meget mere berettiget, som det 
samme, der nu hændte saa mange 
Fiskere paa en Gang, og derfor 
vakte en saa stor Opmærksomhed, 
destoværre ret jævnligt hænder i det 
mindre derved, at snart her, snart 
der drukner nogle Fiskere i Vester
havets Brænding. Saadanne Til
fælde, hvor det hver Gang kun er 
nogle faa, der paa denne Maade 
sætte Livet til, vække ikke den Op
sigt, som hvor Ulykken rammer 
mange paa en Gang, men de danne 
lagte sammen for ikke, mange Aar 
en Sum af tabte Menneskeliv, der 
er langt større end de nyligt saa 
smertelig følte Tab. Saaledes som 
Forholdene nu ere, er det uden Over
drivelse den rene Sandhed, at hver 
Gang disse Fiskere gaa ud for at 
afvinde Vesterhavet den Fortjeneste, 
med hvilken de ere henviste til at 
søge at ernære sig og Familie, sættes 
Livet i Vove, og er det usikkert, OIn 



de komme tilbage. Det lykkes vel 
som, oftest, men heller ikke sjældent 
beholder Havet dem. 

N: aar man vil imødegaa og af
hjælpe 'et Onde, bliver det første 
Spørgsmaal. hvad der er Aarsagen 

I til samme. Svaret herpaa er her 
bekendt nok, J yUands Vestkyst har, 
i Modsætning til mange Steder paa 
Østkysten, saa godt som ingen Fjorde 
eller andre Indskæringer, der danne 
naturlige Tilflugtssteder med smult 
Vande. Ikke heller er denne Kyst 
beskyttet af nogen Skærgaard, men 
er uden Dækning udsat for N ord
sØens fulde Magt, der med Paalands 
Vind uhindret sætter den svære 
Brænding mod Kysten. Af denne 
Grund kunne' Fiskerne ikke, som 
saa mange andre Steder i Landet, 
have Baade, der, naar de ikke ere 
i .Brug, ligge fortøjede i Vandet. 
Deres Baade maa være, saa smaa 
og lette, at de uden Vanskelighed 
kunne skydes ud i Vandet hver 
Gang, de skulle bruges, og hales 
paa Land efter hver endt Fisketur. 
Dette har til Følge, at Fiskerne 
ere indskrænkede til kun at kunne 
benytte smaa Pramme, men med 
disse Fartøjer kunne de kun gaa 
ud, naar Havet er roligt, naar det 
er, hvad de kalde Fiskevejr. De 
skulle ud indtil 4 Mil og derover 
fra Kysten for at komme til Fiske
pladserne, og rejser Havet sig, medens 
de ere ude, gælder det at komme 
hjem i Tide, forinden Brændingen 
umuliggør at lande. Fylder en 
Braadsø en Pram eller kæntrer den, 
er det, ikke af tale om Tabet af 
Fangsten, som oftest Døden for de 
ombordværende Fiskere. De for
tjenstfulde Faresignalstationer have 
gjort megen Nytte ved i Tide at 

varsko Fiskerne og kalde dem hjem, 
naar Søen begynder at true. 'Den 
Tanke at bygge Havne' paa Vest
kysten, hvor Fiskerne kunde søge 
Ly, og som desuden vilde frigøre 
dem for at være afhængige af Far
tøjer, der maa trækkes paa Land, 
er atter optaget til fornyet Over
vejelsp. Men skulde der ikke være 
et Middel endnu; skulde det ikke 
være muligt at konstruere for Fi
skerne tjenlige Fartøjer, der baade' 
ere saa lette, at de uden Besvær 
kunde hales paa Land, og tillige af 
en saadan Beskaffenhed,at man 
uden at frygte Brændingen uskadt 
kunde gaa i Land med dem?' Det 
kunde maaske' ved første Ø~kast 
synes umuligt at løse en saadan Op
gave, og dog finder jeg'en Beretning 
om, at den andet Steds synes ltt 
være løst endog paa en meget simpel 
Maa:le. 

Hvad jeg her sigter til er følgende: 
Der findes i Tidsskrift for Fiskeri 

femte Aargang (1879) S. 286 ff. en 
med et Forord af nu afdøde Birke
dommer Fiedier ledsaget Beretning 
fra en dansk M::t...nd Hans Gunnar 
Kruuse om Fiskeriet paa Vestkysten 
åf Sydamerika. H. G. Kruuse var 
oprind'elig Fiskel' og blev senere 
Skibsfører og Fabrikejer i Korsør. 
I 1877 forlod han denne By og gik 
til Vestkysten af Sydamerika. I sin 
Skrivelse til Fiedier, der er dateret, 
Juli 1879, siger han, 'at hans person
lige Erfaringer indskrænker. si~ til 
Kysten af Peru paa 3 o til 22 o sydlig 
Brede; men at dpt et ham bekendt, 
at alt, hvad han herom kan meddele, 
for det meste vil paSSe ogsaafor 
Kysten af Chili og tildels ogsaa 
Ecuador op til Landtangen ved Pa
nama. Kruuse skriver videre: 



"Den her omtalte Kyststrækning 
begrænses mod Vest af det syd
lige stille Hav. Oordilleras de 
los Andes-Bjergkæden løber uaf
brudt langs Kysten og naar i 
ikkun en 15 danske Miles Afstand 
derfra sin største Højde 15 il, 

20000 J;"od. De rivende Smaa
elve, der findes, styrte med et 
sall, voldsomt Fald ned mod Ky
sten hen over stenet Bund, at 
ingen Vegetation kan trives og 
ingen Fisk stædes der. Der kan 
derfor ej være Tale om Fersk
vandsfisk, og alle Fisk, der her 
forekomme, erellentede fra Havet. 
Men dette Haver ogsaa rigere 
paa Fisk end noget andet, og 
dette er begrundet særegne 
Forhold". 

Kruuse omtaler nu nærmere, at 
denne Fiskerigdom skyldes en langs 
Kysten fra Syd mod Nord løbende 
kold Overfla,destrøm, der fører de 
antarktiske Vande, af en Temperatur 
mellem 12 til 14 o R., helt op til 
N ordgtænsen af Peru, hvad der be
virker, at hele denne Kyst, skønt 
den ligger indenfor det tropiske Bælte 
dog har et tempereret Klima, hvor 
Varmen aldrig stiger højere end en 
almindelig Sommerdag herhjemme 
uden en Gang at være saa trykkende. 
Selve Kystens Beskaffenhed beskriver 
Kruuse saaledes: 

"Af Vegetation er her liden eller 
ingen paa Havbunden. Det store 
Hav ruller sine vældige Dønninger 
ind mod Kysten med voldsom 
Kraft mod den næsten altid ste
nede eller sandede Strandbred, og 
denne Beskaffenhed holder Bunden 
'angt ud. Saa rig paa Vegetation 
$OP! Havbunden paa de sydligere 
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kolde Kyster af Patagonien og 
Falklandsøerne er, saa fattigt er 
det her. Men paa hine Steder, 
hvor de mest kæmpeagtige Tang
arter gro, ere Kysterne ligesom 
den norske omgivne af mangfoldige 
Øer og Klipper, der hæmme Bræn
dingens Voldsomhed; men disse 
mangle næsten alle Vegne her 
aldeles, og Søen bryder med fuld 
Voldsomhed mod Kysten overalt 
saaledes, at Landing med Baade 
altid er en stOl' Vanskelighed." 

Brevskriveren gaar dernæst over 
til at meddele, at Fiskeriot drives 
dels af Italienere, dels af den ind
fødteBefolkning, de saakaldteScholas, 
en Blanding af Spaniere og den gamle 
peruanske Befolkning, dog overvej
ende af den sidste Race. Italienerne 
holde sig altid til de større Havne
stæder og fiske med fra 16 til 22 
};'od lange og ca. 6 Fod brede Dæks
baade samt med Nedgarn. De inter
essere os ikke videre her; desto mere 
clerimod den indfødte Befolknings Fi
skeri. Herom hedder det: 

"Scholaerne fiske i deres Kanoer 
"Balzas" og næsten altid med 
Snøren; kun til at fange Rejer

4
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Smaafisk til Agn anvende de et lille 
Vod .... De indfødte gaa sæd
vanlig ud i den tidlige. :Morgen 
enten til Søs eller tæt ind til 
Skærene, hvor de ofte i den fryg
teligste Brænding ligge med deres 
Bahas. Bundsnøren er deres 
Fiskeredskab, og de forstaa at 
bruge den. De fiske ofte en be
tydelig Mængde Torsk, Makrel, 
Boniter og· andre af de bedre Fi
skearter til lidt efter Middag; da 
de gaa til Land og slutte dBres 
Dagværk. At bruge Bakker lader 
sig her, da Sælhunden øjeblikkelig 



vil indfinde sig for at røgte dem, 
ikke gøre." 

Men hvorledes ere da disse Balzas, 
med hvilke Brevskriveren siger, at 
de indfødte kunne ligge i den fryg. 
teligste Brænding. Kruuse )kriver 
herom: 

"Som tidligere anført slaar en 
vældig Brænding overalt mod Ky· 
sten, og med Undtagelse af nogle 
faa af de større og nogenlunde 
beskyttede Havnepladser, er det 
umuligt at lande med Baade eller 
selv med Kanoer. Men hvor dette 
ikke lader sig gøre, har Kystbe· 
folkningen dels til Færgefart til 
Skibene og dels til Fiskeri for
skelligartede Flyderedskabel', de 
saakaldte.Balzas. Paa nogle Ste
der især i det sydlige Peru og i 
Ohili bestaa disse af 2 Søløve· 
skind, der ere sammensurrede med 
2 Rafter, hvor oven·paa igen er 
en lille Platform, og hvert Skind 
forsynet med et lille Pusterør med 
Prop til at fylde dem med Luft. 
Paa disse Balzas gaar Scholaen 
igennem og over den frygteligste 
Brænding, som paa sin Top kaster 
hans Balzas højt op paa Kysten, 
og i det Øjeblik, Brændingen igen 
gaar tilbage, springer han ud og 
holder staaende paa det tørre sit 
lette Redskab tilbage. De have 
opnaaet en overordentlig Færdig. 
hed i at betjene dem. Paa mange 
Steder maa Skibenes Ladning paa 
disse Balzas føres til og fra Baa· 
dene, der ere opankrede udenfor 
Brændingen. Andre Steder pua 
Kysten anvendes 5, 7 il, 9 Rafter 
af let Træ 8 a 12/1 Diameter 
sammensurrede efter Længden og 
forsynede med en lignende PI(1t
form, og atter paa de nordligere 
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Kyststrækninger af Peru er Bal· 
zasen kun et af Siv sammenbundet 
Knippe af Oigarform, 10 il, 12 
Fod langt, 2 Fod Diameter i den 
tykkere Agterende, og Forenden 
spids tilløbendp , lidt opadbøjet. 
Denne Balzas, der ogsaa bjærger 
sig udmærket, tager Fiskeren hver 
Gang paa Ryggen efter Brugen 
og stiller den i Solen til 'l'ørring. 
Det maa erindres, at det her 
aldrig regner. Med Raftebalzasen, 
der ofte er af større Dimensioner, 
gaas langt til Søs, navnlig paa 
Fiskeri efter Torsk, ofte ud af 
Sigte af Land." 

At ud af Sigte af Land betyder 
noget andet, hvor Illan i kort Afstand 

. fra Kysten har en Bjergkæde, end 
hvor Landet er fladt, behøver ikke 
at siges. 

Der kan ingen Grund være til at 
tvivle pau, at Kruuses Beretning i 
det væsentlige er rigtig, og navnlig 
at det store Stillehav sætter en saa
dan Brænding mod de bverken ved 
en Skærgaard eller paa anden M:aade 
beskyttede Kyster af Peru og Ohili, 
at det er umuligt at gaa igennem 
samme med noget Redskab, der ligner 
en Baad, hvorfor den derværende 
Befolkning er bleven tvunget til, for 
ikke at være afska.aret fra at benytte 
Havet, at opfinde lette Redskaber, 
pau hvilke man med den fornødne 
Øvelse i at bruge disse med Lethed 
kan trodse og passere selv - som 
Kruuse siger den frygteligste 
Brænding. 

Skulde det være muligt, at lignende 
Redskaber med Nytte kunne~bruges 
hos os og da navnlig paa Jyllands 
Vestkyst? Som Svar paa dette Spørgs· 
maal vil det sikkert i hvert Fald kunne 
siges, at Brændingen hos os ikke kan 



være svær~re end den, som det umaa
delige Stillehav sætter mod Perus og 
Ohilis udækkede Kyster, Det er en 
almen bekendt Sag, at man med en 
sammenbunden Tømmerflaade kan 
passere en Brænding, der \"ilde sluge 
enhver Baad, men vil en saadan 
Balzas, bestaaende - som Kruuse 
udtrykker sig - af RfLfter af let Træ, 
salIllllensurrede efter Længden og for
synede llled en Platform, være et 
Redskab, som er i Stand til at bære 
Fiskel:ue, deres Bakker og hvad de 
ellers maa føre med sig, og til at 
bære Fangsten? Ville dpslige Balzas 
kunne føres freIlI i Søen ved Roning 
og Sejl med den tilstrækkelige Hur
tighed, som vore Forhold kræve? 
Kruuse taler ikke 0111, hvorledes de 
bringes fremad og styres. Ikke heller 
er hans Beskrivelse saa nøjugtig, at 
den er tilstrækkelig til derefter at 
bygge Redskabet. 

Der er saaledes meget, der trænger 
til Besvarelse, forinden det kan af
gøres, om de af Kruuse skildrede 
eller dog lignende Redskab~]' maatte 
kunne være tjenlige paa Jyllands 
Vestkyst; men saa meget tror jeg 
allerede nu kan siges, at Kruuses 
Beretning viser, at man paa de af 
ham omtalte Kyster har forstaaet, 
jeg vil ikke sige at bekæmpe, men 
at udnyttl' Brændingen ved af den 
at lado sig bære næsten som i en 
Leg ind paa Land, saa at Brændingen 
ikke er til Hinder for hverken at 
komme ud paaHavet eller for, uan
set dens Magt, at komme i Land 
igen. Hvad det vilde have at betyde 
for vore Vesterhavsfiskere, om de 
kunde opnaa dette, vil jeg ikke be
høve at sige. " De vilde faa mange 
flere Fiskedage end nu og dermed 
langt større Fortjeneste, de vilde ikke 
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behøve at ile hjem, fordi Havet rejser 
sig ved Kysten, og den Fare at miste 
Li\"et ved Forsøget paa at naa Land 
igennem Brændingen, vilde saa at 
sige ikke mere eksistere. 

Vil IlIan nn spørge, hvorledes dette 
ela kan tænkes prøvet, saa vil jeg 
svare: Send 2 Huge raske Vesterhavs
fiskere rundt om Kap Horn til Peru 
og lad dem blive der i 2 Aar for 
at sætte sig inll i Forholdene og lære 
at lave og bruge disse Balzas, for 
atter at vise og lære os det her 
hjemme. Lad os antage, at hver 
af disse to Fiskere til Hen- og Til
bagerpjsen samt Opholdet 111. v. be
høver 2000 eller 3000 Kr. afu'lig, 
saa bliver det for 2 Aar 8000 a 
12000 Kr. i det hele, en Sum, der 
sandelig kun er ringe imod det, der 
nu er samlet til de forulykkede "Fi
skeres Efterladte, og som ligeledes 
kun er ringe, dersom dens Anvendelse 
maatte kunne forebygge sli'ge Ulykker 
for Fremtiden baade i det store og 
det smaa og tilmed skaffe Fiskerne 
mange flere Fiskedage og dermed for
øget Fortjeneste ved at gøre dem 
mere uafhængige af Vejrliget. 

To Dødsfald. 

Højskoleforstander Ernst Trier paa 
Vallekilde Højskole er død. Den 29. 
December ophørte et Hjerte at slaa, 
som hørte til dem, der bankede var
mest og følte dybest for legemlig og 
aandelig Fattigdom og N ød. Faa 
have haft bedre Lejlighed, ingen en 
lykkeligere Evne end han til at sprede 
"Lys over Landet" og til ved sin 
Personlighed at vække de talrige 
Unge, som Aar efter Aar i over et 



kvart Aarhundrede have samlet sig 
om hans Lærestol. Han glemte 
aldri~ sine gamle Elever, og de 
glemte aldrig ham. 

.Ernst Trier fødtes den 23. ,Januar 
1837 i København, blev Student 1855 
og theologisk Krwdidat 1863. I sin 
Studentertid grebes han mægtigt af 
Grundtvig, han sluttede sig til den 
Kreds, der stod Grundtvig nærmest, 
og han stod fast yed sin stærke gnmdt
vigske Kristentro hele Livet igennem. 
Efter som Feltpræst at have gjort 
en Del af Felttoget 1864 med aab
nede Trier 1. November 1865 sin 
"Folkehøjskole i Vallekilde" , der fra 
en ringe Begyndelse trods Modgang 
og Pengetrang voksede sig saa stor, 
at den i en Række Aar har været 
den stærkest besøgte Højskole i 
Landet. Den lejede Bondestue, hvori 
Skolen begyndte, er ombyttet med 
en Række store Bygninger, op ad 
Skolebygniilgerne har rejst sig Gym
nastikhus og Lærerboliger og en Fri
menighedskirke. 

Da Dansk Fiskeriforening i· Aaret 
1891 havde besluttet at gøre et For
søg med OprettElsen af en Fisker
skole, henvendte man sig til Trier 
herom og fandt i ham den rette Mand. 
Det viste sig hurtigt, at han havde 
sin sædvanlige Evne til at paavirke 
de unge og give dem Interesser 
det viste sig bl. a. deri, at adskillige 
af de første Holds Elever have søgt 
tilbage til Vallekilde. - Fiskerifor
eningen og Danmarks unge Fiskere 
skylde Ernst Trier Tak. 

Omtrent samtidig llled Højskole
forstander Trier er en af hans Elever, 
Fisker Niel8 0l8en af Holbæk (tid
ligere Stadslunde ) i en Alder af kun 

6 

35 Aar bleven kaldt bort fra Hustru 
og Hjem. Olsen var en ualmindelig 
kundskabsrig Mand inden for sin 
Stand, og han forstod særdeles godt 
den vanskelige Kunst at sætte sine 
Tanker klart frem i Tale som pau, 
Prent, hvad vore Læsere oftere have 
haft I~ejlighed til at se, da han var 
en af de faa Fiskere, der gentagne 
Gange have fulgt Redaktionens Op
fordring til at komme frem med, hvad 
der ligger dem paa Sinde. Niels 
Olsen døde af en Blodforgiftning 
rimeligvis stammende fra et fbrsømt 
Saar~, som, da hall henvendte sig 
til Lægen, allenide var saa vidt frem
skreden, at Livet ikke stod til at 
redde. Det var et ualmindelig virk
somt Liv, der her fandt en brat Af
slutning i en tidlig Alder. 

-------~~ 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 1. Januar 1894. 
I ·den sidst forløbne Uge har det 
været dl'lt bedste Fiskevejr, vi paa 
lange Tider have haft, og alle de 
Kuttere, som endnu ikke ere op
lagte, have da ogsaa været paa 
Ravet. Idet Fiskerne ikke - belært 
af Erfaringen fra de sidste Par 
Maaneders Fiskeri turde stole 
paa, at det gode Vejr vilde holde 
sig ret længe, toge de kun ud paa 
de nærmest liggende Fangstpladser, 
og Udbyttet blev desaarsag ikke saa 
godt - særlig i kvantitativ Hen
seende som det vilde have blevet, 
dersom de straks vare afsejlede til 
de længere bortliggende og bedre 
Fangstpladser. Fiskeriet er fore-· 
gaaet i Aalbækbugten, nord for 
Hirtsholmene og nordost for samme 



og jo længere ud fra La,nd Kutterne 
have været. jo bedre har Kvaliteten 
ogsaa været af Rødspætterne; de i 
Aalbækbngten fiskede have knn vejet 
9-10 Pd. Sno og bleve betalte med 
fra 85 Øre-1 Kr. pr. Sn., de øst
ligst fangede vejede fra 13-14 Pd. 
Sno og bleve betalte med fra l Kr. 
75 Øre til 2 Kr. 50 Øre pr; Snes. 
Udbyttet har været fra 50 op til 
220 Snese pr. Kutter. To af de 
Kuttere, som drive Kullerfiskeri som 
Hovederhverv, have haft ret godt 
U dbytte af Kuller og ~orsk. Kuller 
betales for Tiden med l Kr. Snesen, 
de afsættes hovedsagentlig til Norge. 
Torsk betales med 10 Øre pr. Pd. 
En her hjemmehørende Kvase er 
indkommen med 2000 Stkr. levende 
Hummer. Fra Sverrig og Norge er 
der ligeledes tilført. forskellige Par
tier, dog hal' Tilførslen i det hele 
været noget knap. Prisen .er l Kr. 
25 Øre pr. Pd. Sildetilførselen har 
været meget ringe og vil næppe tage 

7 

nogen Fart førend VI ere godt inde 
i det nye Aar. 

Fiskekutteren "Maagen" af Fre
derikshavn er den 24. ds. ankommen 
til Ohristiania fra Stavanger:med sin 
anden Ladning af levende Torsk. 

Kl. 

Rettelse. 
r Medlemsbladets Nr. 51 for 2Ide De

cember 1893 have vi efter "Norsk Fiske
ritidende" optaget en Artikel om "Det 
med Dampskibe drevne Havfiskeris Ud· 
vikling i Tyskland". Vi beklage meget 
at vi have fulgt vor ærede Kollega,hvor 
han taler om" Tønder" Is og Kul i Stedcn 
for "Tons", hvorved saavel Størrelserne 
som Pris forholdene blive ganske ufor· 
staaelige. Efter sagkyndig Udtalelse til 
os maa her antagelig være ment den nyere 
Vægtbestemmelse: "Tanne" a 1000 Kilo
gram, og det vil da lettere forstaas, at 
hver Trawldamper aarlig bringer 900 Tons 
Kul og 240 Tons Is, idet en Ton Kul har 
en Værdi af 20 Mark, og en Ton Is af 
ca. 4 Mark. 

fiskekroge-Fabriken riSK -Comissionsforretnin~, 
. - Setnled.aUle t Aalllerg 1883 Ø! J 1J Rass EckArnførdA 

Dansk Kommissionshus 
for 

t KøbeD Ila .... 1888 - • 11. t U Ut 
anbefaler lit Udsalg af a.lle Sortor 
Filkekroge, ..... vel J Staa.I, .l æm 
Bom Messing, samt Pilke i Tin Hg 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

modtager Sendinger af Slid, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

I'isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, lieur Wall. HambuA; 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Danek Korre
spondance. Prima ~eferencer. 

Altona Fiskea uction. 
Jobann Cohrs (beediget Anctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
~ :3 
:.:: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
:;; r gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :-0 
f : hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 %, Kasser 
tf. :; til Forsendelse leveres gratis. 
G.l > 
~ ... Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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Xøbenha, vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 
""""":""""", .... """" .. ,:""""", .... , .... ",,,:" .... """ .... , .... """"""""",'" 

Dansk Fiskenætfabrik. 
Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K, Udelukkend e 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat 
N"a9"b, Li:D..er og Ta-vser 

samt alle Artikler henhørende til Fiskeri. 

prima Garn. 

Fabrikatet tilkendt første Klasses Medalje ved den nordiske Udstilling 1888. 

Sildenæt, AalerlJser, Bundgarn" Vod m. m.paa Lager. 

Fiskenætfa1:)riken "Danmar k", 
Grønnehave, , Helsingør, Stengade 15;' , 

(en_ NIlEltfa.brik!. Da.n:m.ark __ dri..,.. ved Daznplua.1't) 

leverer efter Bestilling eller" fi'a, Lager fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slag;s Nætog 
Garn fra 10 % til 20 % und~r sædvanlige Priser. Bmnu7:dsgarll, 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 Ugl Tid~· 

I!Ikrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
Manare i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret a.f ca.nd. ma.g. H. P088dt. - Trykt hos Frantz Ckriøttreu. København, 
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Nr. 2. II. Januar. 1894. 

Med.1e:c::Lsb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Bestyrelsesraadet. Om AaIen. -
Flskerlberetninger. - Bekendtgøzelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 

, fra 9-11. Redaktøren a.f Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10,1. S. 

Pa.a Grund af Flytning vil Modelsam
Iingen være lukket indtil videre. 

Breve og andre Forsendelser til For-· 
. enlngens Konsulent bedes altid alene adres

serede til hansBopæl: Falkon.rgaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl. 

ved 
Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje. 

ved 
Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskerbog. 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Boreningens Med-

lemmer ved Henvendelse til Borenin
gens Kontor, Stormgade 20 Kø
benhavn V. 

Bestyrelsesraadet. 

Ved den i December Maaned fore
tagne Afstemning i den ene Tredie
del af Landets Amter, faldt Valget 
til Bestyrelsesraadet paa følgende 
Medlemmer: 

Fat· Ringkøbing Amt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 

Genvalg. 
Sognefoged Chr. Gai Noersgaard, 

Dbmd., Harboøre. Genvalg. 
Strandfoged And. Hansen, Søndervig. 

Genvalg. 

For Vejle Amt: 
Etatsraad C. Eckardt, R. af Dbg., 
til 0rumgaard pr. Daugaard. Genvalg. 

For Viborg Amt: 
Konsul .T. Jensen, R. afDbg~, Dbmd., 

Viborg. Genvalg. 
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Fot, Maribo Amt: 
Kammerh., Hofjægerm., Lehnsgreve 

Baben-Lewetzau, til Aalholm, 
Nysted. Genvalg. 

Fisker Rasm. Nielsen, Dbmd., Skalø. 
Genvalg. 

For Sorø Amt: 
Fisker Hans Hansen, Karrebæks

minde. Genvalg. 

F01' Præstø Amt: 
Apotheker A. Aa'rslejf, Præstø, Gen

valg. 
Hofjægermester Alf. Hage, Oremands

gaard. Nyvalg. 

Om Aalen. 
(Ved Overretsprokurator Lelh. 

, Der foreligger nu den 3. Beret-
, ning fra den danske biologiske Station 
ved dennes Forstander Dr. phiI.. 
Petersen, og jeg tror, at alle Venner 
af Fiskerisagen bør 'paaskø~ne og 
glæde sig over den ~Iaade. paa 
hvilken Stationens unge og dygtige 
Forstander arbejder. Skønt Stationen 
kun har arbejdet i 3 Aar, haves 
allerede nu fra' samme forskellige 
Iagttagelser og fastslaaede Kends
gerninger, der vistnok maa blive af 
en ikke ringe Indflydelse paa en 
kommende Revision af Fiskeriloven. 
Idet jeg forbeholder mig mulig ved 

. ,en senere Lejlighed at omtale nogle 
andre af disse værdifulde Iagttagelser, 
skal jeg her indskrænke mig til at 
beskæftige mig med den, der angaar 
Aalens Yngle dragt, og hvad dermed 
staar i Forbindelse. Om dette Emne 

, taler Stationens Forstander Dr. Peter
sen, saavel iet lille Afsnit af sin 
Indberetning (Nr. III) til Indenrigs-

ministeriet, vedrørende Aaret 1892, 
som ogsaa j en Opsats i nærværende 
Blads Nr. 46 og 47 for 1893. Begge 
Afhandlinger supplere hinanden. 

"';":~1! 

En rigtig Forstaaelse af, hvad der 
ligger i dette Emne, nar særdeles 
stOl' Betydning for det praktiske 
Fiskeri, og idet jeg i det følgende 
skalgaa over til nærmere at paa
vise dette, skal jeg dog først forsøge , 
at klare nogle Misforstaaelser, der 
synes at have indsneget sig i Dr. 
Petersens nævnte Afhandlinger, saa
vidt disse angaar min Virksomhed 
i denne Sag. ' 

Dr. Petersen gør mig den Ære i 
nærværende Blads Nr. 47 for 1893 
at fremhæve, at jeg*) er den, der 
først har fremsat den rigtige An
skuelse om det virkelige Forhold 
mellem den blanke Aål og den gule 
Aal, der, indtil da af' ille: vare, an- ' 
sete for to' forskellige Sla,gs Fisk, 
uemlig at den blanke Aal er den 
gule Aal i Y nglrdragt, med andre 
Ord, at enhver hlank AaI tidligere 
har, været ;gul og først, er bleven 
blank,naal' Kønsmodrnheden melder 
sig og Forplantflingsakten forestaar. 
Herfor, siger Dr. Petersen, maa man 
være mig meget taknemmelig. Dette 
er jo saa smuk en Paaskønnelse, som 
jeg paa nogen Maade kan vente; 
men derefter tilføjer Dr. Petersen: 

"Det vilde være uskønsomt at 
bebrejde ham (Leth), der jo ikke 
er Zoolog, hvad der mangler i 
hans Bevisførelse' for den frem
satte A nskuelses Rigtighed t, , 

J eg har haft nogen Vanskelighed 

*) I mit Skrift: "Nogle Bemærkninger 
til det Folkethinget fOl'elagte Forslag 
til Lov om Fiskeriet i Danmark" 1882 , 
(aftrykt i Fiskeritidende 1882 p. 393 
ff). 



ved at bringe denne:Udtalelse i Sam
klang med samme Forfatters Ytrin
ger i nærværende Blad for 1892 p. 
429, hvor han skriver, at: 

"aldeles fyldestgørende Beviser, 
. om end maaske ikke direktehaand
gribelige, alt i nogle Aar have 
været førte for, at de gule Aal 
blive til blanke Aal". 

Forfatteren tilføjer paa det næmte 
Sted, at)kke desto mindre have dog 
mange tvivlet om, at dette forholder 
sig saai 
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"Men i . dette Efteraar (1892) 
har der her paa den biologiske 
Station gentagne Gange været 
opbevaret gule Aal fangne i Yod, 
.der efter nogen Tids Forløb (flere 
Uger) have forvandlet sig til vir
kelige Blankaal". 

Den Gang, i Efteraaret 1892, be
tragtede Forfatterenaltsaa sin Iagt
tagelse, at nogle samme Efteraar i 
Stationens Dam indespærrede gule 
Aal gik og bleve blanke, kun som 
et Supplement til alt i nogle Aar 
førte "aldelesfyldestgørende Beviser", 
men disse Beviser havde ingen andre 
end min Ringhed befattet sig med 
at føre. Nu derimod netop et Aar 
senere, siger Forfatteren, at da jeg 
ikke er Zoolog, vilde det være uskøn
somt at bebrejde mig, bvad der 
mangler i hine Beviser. Hvilke ere 
da disse Mangler, som Forf~tteren 
mener nu at have fundet? Han siger 
først: 

"Han (Leth) forudsætter nemlig, 
. synes det, at der kun er Tale 

om en Farveforandring for at 
gøre en "gul" Aal til en "blank". 

I mit i Februar 1892 i "Dansk 
Fiskeriforening" holdte Foredrag, 
hvori jeg i det hele gjorde Rede for 
Sagen, omtaler jeg (nærværende Blad 

for 1892 p. 268) ikke alene den 
blanke Aals fra den gules afvigende 
Farver, men ogsaa at (len blallke 
Aal har Navlen lukket og i Maven 
kun en lille slimet Masse, lllen ingen 
Føde, hvoraf ses, at den ikke mere 
tager Næring til sig, hvorhos jeg 
endvidere nævner. at dens Skind er 
langt tykkere og stærkere end. den 
glileAals. Dette turde være til
strækkeligt til at vise, at det er urig
tigt, naar Forfatteren vil underlægge 
mig den .Mening, "at, del' kun· er 
Tale om Farveforaqdring for at gøre 
en gul Aal til en blank". 

Forfatteren siger dernæst: 
"Selve Faneforandringen synes 

af ham· (Leth) at være mindre 
rigtigt opfattet; thi hans Omtale 
af nogle graa Pletter paa Aalene, 
som han havde iagttaget hos Fi
skerkonerne ved Gammel Strand, 
er vist kun en Forandring lignende 
den i det foregaaende omtalte". 

De Ytringer af mig, som Forfat
teren her sigter til, men ikke referorer 
ganske korrekt, findes i Tidsskrift 
for Fiskeri 1882 p. 397 ff,' hvor jeg 
taler om, at man træffer Aalen paa 
alle Overgangens Trin fra gul til 
blank og tilføjer: 

"Jeg har set nogle, hvor de 
staalgraa Pletter først vare ved 
at bryde frem paa den gule Bund
farve, andre, der allerede vare 
blevne helt tigre de, fremdeles· 
andre, der vare næsten blanke 
paa den ene Side, men endnu for 
Størstedelen vare gule paa den 
anden Side, og endelig andre, der 
vare blevne næsten helt blanke, 
saa at man endnu kun kunde 
skimte den oprindelige gule Bund
farve". 

Denne Farveforandring opfattede 



.Jeg alteaa ogsaa efter Dr. Petersens 
Mening netop rigtigt, nemlig som be-
· tegnende de forskellige Trin i den 
gule. Aals Overgang til at blive blank, 
og da Dr. Petersen vilde forsøge at 
eftervise denne Overgang fra først 
til sidst hos Individer, der holdtes 
i Fangenskab i Dammen paa den 
biologiske Station, fulgte han den af 
mig anviste Vej, idet han lod sig 
leda af Farven med Hensyn til Valget 
af de Eksemplarer, med hvilket For
søget gjordes. Han meddeler nemlig 
(dette Blad tor 1893 Nr. 47 p.432), 

· at hall hertil valgte nogle ,gule Aal: 
"paa hvilke jeg (Petersen) kunde 

-bemærke et ganske svagt Metal
skær, der lod formode, at de vilde 
blive blanke dette Ef teraar" , 

hvad da nogle af dem ogsaa meget 
rigtigt bleve. 

løvrigt bekræfter F~rfatteren og
saa Rigtigheden af min Meddelelse 
om, at man træffer Aalen paa alle 
Trin ~f OvergalIgen fra gul til blank. 

· Han siger herom bl. a.: 
_ "Særlig har jeg set dem i alle 

Overgange med Hensyn til Hudens 
Omdannelse d. v. s., saavel i 
Henseende til Farve (gul med 
svagt Metalskær, til sølvhvidt 
med stærkeste Metalskær), som 
andre Forhold, men ikke saa 

- hyppig, som man skulde tro". 
Denne Udtalelse, af hvilken det ses, 

at Forfatteren i Overensstemmelse 
med, hvad jeg havde paapeget, til 
at kende de forskellige Trin i Over
gangstilsbnden fornemmelig benyt
ter Tilstedevæ.relsen .,af de tilsva
rende . Farveforandringer, har dog 
,den Mangel, at den ikke oplyser, at 
. disse Forandringer ikke skride frem 
ligeligt over hele Huden, men frem~ 
træde som uregelmæssige Pletter, .. 
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der efterhaanden brede sig mere og 
mere indtil det fllildstændig blanke , . 

Udseende er naaet. Det er netop 
dette der gør, at man med nogen 
Opmærksomhed ikke kan. forveksle 
disse Farveforandringer med dem, 
som skyldes Aalens, ligesom flere 
andre Fisks, Evne til i en ikke ringe 
Grad at tillempe sin Farve til Lig
hed med sine Omgivelser. *) 

Forfatteren siger endelig, at naar 
jeg omtaler, at jeg ofte har set Over
gange mellem gule og blanke AaI, 
beviser det ikke meget; thi jeg har, 
hedder det, kun tænkt paa Farven 
men ikke maalt øjnenes Størrelse 
og heller aldeles ikke omtalt Køn
nene; om begge Køn blive blanke 
eller ej; men mener Forfatteren, at 
det vilde være uskønsomt at bebrejde 
mig dette, da jf.lg jo ikke .6r Zoolog. 

Man maatte herefter sikkert vente, 
at Forfatteren, der jo er Zoolog af 
Fag, for sit Vedkommende havde 
undgaaet de Fejl, som han holder 
mig tilgode, fordi jeg ikke' er af Fa
get menckun Lægmand. Det træffer 
sig imidlertid ikke anderledes, end 
at Forfatteren heller ikke har om
talt de Aals Køn, som han inde
spærrede i Stationens Dam som gule, 
og som gik i samme og blave blanke. 
Om begge Køn bleve blanke eller ej, 
melder han heller aldeies intet om, 
og hvad øjnene angaar, ja, saa til
staar han: 

"Desværre var jeg den Gang 
ikke opmærksom' paa den store 
Forskel mellem "gule" og "blanke" 
Aals øjne." 
Jeg tror imidlertid ikke, at der 

her med Føje kan rejses noge~ Be-

*) Se nærmere· herom i mit tidligere 
nævnte Foredrag i dette Blad for 1892, 
p. 261. 



brejdel!!e hverken mod Dr. Petersen 
eller mod mig; thi det, som vi begge 
gik ud paa,. val' hverken at oplyse 
noget angaaende Aalens Hanner og 
Hunner eller at beskrive alle En
kelthederne af den af alle kendt!' 
store Forskel mellem gule og blanke 
Aal, men derimod at godtgøre, at 
trods denne store Forskel er den 
gule og den blanke Aal i Virkelig-' 
heden den samme Fisk, henholdsvis 
i dens Vækstperiode og i dens Yngle
dragt. Det vilde næppe være lykke
des mig at udrede dette, der hidtil 
var undgaaet Naturforskernes Op
mærksomhed, dersom jPg ikke i mang-
foldige Aar allerede fra min første 
Ungdom havde syslet llled Na-
turvidenskaberne, fol' en stor Del 
eksperimentelt, og derved lært, at 
det, som det her komlller an paa, 
naar man vil haabe at lopnaa noget, 
er l) at se rigtig, ~) at forstaa det 
sete rigtigt og 3) af det sete og for
staaede at drage rigtige Følgeslut
ninger. Det er Dr. Petersens ube
stridelige Fortjeneste at have ført 
et haandgribpligt Bevis for, at jeg 
paa det hel' omhandlede Omraade 
har set, forstaaet og tydet rigtigt, 
og herfor maa ilian være ham meget 
taknemmelig; thi lige siden Aposte
len Thomas Tid er der jo ikke faa, 
for hvem Intet er overbevisende . , 
naar det ikke er haandgribeligt, og 
jeg er, som allerede tidligere ovenfor 
antydet, fuldt ud enig med ,Dr. 
Petersen, naal' han Ulltaler: 

"At den rette Forsta.aelse af 
dette Forhold el' af den største 
Betydning for vore Aalenskeriers 
hele Drift." 

(Sluttes.) 
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Fiskeriberetninger . 

Fjaltring, d. 30. December 1893. 
For Havfiskeriet er Vejret frem
deles meget ugunstigt, saa at Fi
skerne, trods den store Rigdom af 
fortrinlig Fangst for Kysten, kun 
har meget ringe Udbytte. De en
kelte Gange, man siden den store 
Ulykke har været ude, har dog Re
sultatet været godt, men en Gang 
var der igen nær sket Ulykke, idet 
Brændingen blev stærk i Løbet af 
kort Tid. P. 

Thorsminde, den 29. December 
1893. I Nissum Fjord har der i 
den sidste Tid været fanget store 
Mængder Helt, som har opnaaet 
Priser af indtil l Kr. pr. Snes) 
solgt i Omegnen. En stor Del. er 
eksporteret. 

Dette er omtrentlig den eneste 
Fortjeneste, man har haft, idet Hav 
og Vejr stadig ikke tillader at tage 
af den rige Mængde Fisk, som nu 
staar lige uden for Kysten. P. 

Esbjerg, d. 6 .• Januar 1894. Fi
skeriet fra Esbjerg ha.r formedelst 
Storm og Uvejr været standset i 
omtrent hele December Maaned, 
kun lykkedes det Fiskerne i de 
sidste 3 Dage af Maaneden, da 
Vejret var nogenlunde, at gjøre en 
Tur, der gav gjennemsnitlig 2500 
Pd. Kuller pr. Baad, som val' solgt 
efter Kontrakt til 8 Øre pr. Pd. 

Fiskeriet har saaledes i hele Ef ter
aarssæsonen været yderst tarveligt, 
alt paa Grund af ugunstige Vejr
forhold. Det har vist sig at saa
vel Rødspætter som Kuller har 
va)ret tilstede i rigelig Mængde, og 
Fiskerne gik Sæsonen i Møde llled 
godt Haab, men bleve bitter skuffede, 



idet det som anført ikke har været 
mnligt at drive noget regelmæssigt 
og vedvarende Fiskeri. Linefiskerne 
have derfor maattet eade Aaret med 
Underskud og Tab. 

Nu da Vinteren rigtig tager fat 
er der kun ringe Udsigt til at fuu 
oprettet Tabet. Farvandet er alle
rede saa fuldt af Drivis, at Bandene 
ikke kunne passere dette, m~n lllaa 
holde sig inde. Fiskerne have derfor 
sluttet sig sanlInen med deres Bakker 
og ere gaaede i Kompagni med 
S,makkerne "Signal" og " Grand 
Charge", der som større Fartøjer 
bedre egner sig til at holde Søen i 
det forllaanden værende Vintervejr, 
for paa denne Maade at tjene lidt 
til det daglige Brød. L. M. 

Frederikshavn, d. 8. ,Tanuar 1894. 
Ogsaa i den sidst fot'løbneUge vare 
Vejrfol'holdene saa gunstige i nogle 
Dage, at vore Fiskere kunde komme 
paa Havet. Fiskeriet har særlig 
været· dreve~ paa Herthas Flak med 
ret variabelt Udbytte. Kutterne havde 
fra 20 op til 130 Snese Rødspætter 
pr. Kutter, Fisk vl'jende fra 12-16 
Pd. Snesen og betalte med fra l Kr. 
75 0re-2 Kr. 50 0re pr. Snes. 
En enkelt K1.ltter har været ved 
Fangstpladsen paa Trindel Grunden 
paa Tungefiskeri uden at faa noget 
særlig godt Resultat, dog havde den 
150 Pd. Tunger, der blev betalt med 
den gode Pris af 90 0re pr. Pll., 
og ca. 160 Pd. Slethvar og Ising, 
der opnaaede 15 0re pr. Pd. En
kelte Kuttere forsøgte Fiskeri ved 
Anholt uden Resultat. Fiskeriet fra 
Skagen har i den sidste Tid været 
ubetydeligt. Hummertilførslen er ved
blivende knap, og Prisen er i Stig
ning, der betales for Tiden fra 1 
Kr. 50 0re-1 Kr. 55 0re pr. pa. 
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Sildetilførslen har nu snart naaet 
den Højde, den havde før Jul, der 
er tilført ca. 1500 Ks., hvoraf den 
overvejende Del er afsat til Provin
serne, Resten er afgaaet direkte til 
Tyskland. Prisen er endnu 4 Kr. 
pr. Ks., men bliver den for Tiden 
ret haarde Frost staaende vil Islæg 
i Skærgaarden hindre Fiskeriet noget, 
og PriseJl af den Grund sikkert stige 
hurtigt. Kl. 

København, den 7. Januar 1894. 
Den pludselig indtraadteVinter med 
6 a 8 Gr.s Frost med fltiv Kuling 
af N. O. tilligemed nogle Dages gen
nemtrængende Kulde tillagde paa et 

. Par N ætter Kallebodstrand, foruden 
at lægge Isdække over hele Havnen, 
Islæget standsede Aalestangeriet, og 
Kulden nled Grødisen bragte stor 
Dødelighed iblandt Fiskebeholdnin
gerne, som l heIllaa i Havnen, saavel 
i Hyttefade som i Kvaser. Særlig 
Aal og Torsk, som var. de eneste 
60rter, hvoraf fandtes noget Oplag, 
gik det ud over. - Største Parten 
døde og ma,atte realiseres straks; det 
bragte dog ikke noget· Prisfald td 
Betydning for Aalenes Vedkomme.nde, 
da disse med Lethed lod sig realisere 
til 10 a 11 Kr. pr. Lpd. for blank 
Aal. U dsøgte levende blanke Aal, 
hvoraf der kun er lidt tilbage, ere 
betalte med 12 Kr. pr. Lpd.; Torsk 
harderimoJ været soigt til meget 
moderate Priser for døde Varer, lige
som Kassetorsk fra Provindserne kun 
har o:\?naaet smaa Priser, - men 
Beholdningerne ere nu til Dels slupne 
op, saa Priserne vil vel· bedre sig i 
den nærmeste Tid, hvis Vinteren 
vedvarer. F. 
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for 
fiskekroge- Fabriken risK -Comissi~nsforretllin~, . 
- 8.J1'IIU!dallle. I A a J II o f IP: 1883 ~ J N Rass Eckt>rnførdt> 

Dansk Kommissionshus 

I K .1I~1I11 Il TI 1888 .., V v, 
.. nbefaler sit I;dsalg af alle Surter 
Fiskekroge, sa.t\ vel i Staal, JæJ11 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. For ... ndes mod Efterkrav. 

Conrad Chriatensen. 
st. Strandstræde 41. 

IKøbenha.vn K. 

T.Kent& GO. Grimsby, 
Fiskeauktionahr & 

Commissionsforretning, 
modtager Sendinger til For
handling. 

Stort Lager af østers, til 
billige Priser. 

Ref.: York City Bank, Grimsby. 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Foriland
!ing. Prompte Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

Til Salg. 
En stærk Dæksbaad. der 

lader ca. 40 Tdr. Korn og 
egner sig til Aalevodsfiskeri, 
Sandgravning o. dsl, er til 
Salg eller Bytte mod en 
Kvase. F. Chrlsttreu, Bold
hus gade 1, Kbhvn. K. anviser. 

Fisko:.r; HaUlwer • 
Ludwig Griin, 

78. NeiUlf Wa.ll, Halllbnrs, 
mod tager Søndinger til Forhandling 
Pl';:>mpte Afregning. DanIlk Korre
apondance.. Prima Referencer. 

Anrloncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

J4'or etaÆtende Avertissementer 
indrøm mas betydelig Rabat. 

Fiskerforeningen for Ulfsund og tilQrænsende Vande 
afholder Generalforsamling paa J ærnbanehotellet i V ordingborg Søndag den 
14. ds. RI. 3. 

Flere forskellige SpørgsmaaL angaaende Lovforandringer samt det 
bebudede Cirkulære fra "DanSk Fiskeriforening" vil kom~e til Forhandling. 

Fiskerforeningen for København og Omegn 
afholder Generalforsamling Lørdag den 20. ds. Aften RI. 6 i Rjælderen 
paa Hjørnet af GI. Stormgade og Vestervoldgade hos Hansen. 

Diskussions-Emner bedes anmeldt til Kasser,eren 8 Dage forinden 
Generalforsamlingen. Bestyrelsen. 

'" . ,a CD Danmarks største Fiskeforretning 
~1 
:.: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
=- læ I gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
f : hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
CCD , 

LI.. :; til Forsendelse leveres gratis. 
CD> 

~ /IO Telegram- og Brev-Adresse: Carl BIRla-, København. 

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. 



16 

. Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

. af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

"'""""""""", ..... """" ..... ",-.""""""""""""""""""""""'" 

Dansk Fiskenætfabrik. 
l 

Ældste Nætfabrik GI. Strand 50, København K, Udelukkende 

i Danmark. leverer af eget Fabrikat prima Garn. 

N eet, Li.:o.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. pas Lager; 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

<eneate Nætiabrlll: l DanllXl&rk .0111 drive. ved D_p'Jua.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort JIled de nyestC\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader; Rejeruser, R ej.8r ader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgar'u,Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz[1 Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af lJgeblade. PIeeer, Værker og Tldl!l
skrifter, Cirkulalrer, merkantile TryksReer og LejUeheds
sRn~e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQ8SeZt. - Trykt hos Frantz Ckristtreu. Københa.vu. 
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Nr. 3. 18. Janu·ar. 1894. 

Med.1en:l.s"bl.e.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer qptages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade l, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Om Aalen. - Fiskerilovens Revision. 
Generalforsamling. - Fiskerlberetnlnger. - 4de 

Bidragsliste. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er, aIlIbent 
fra 9-11. Redaktøren 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 angives. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

L . 
Lidt Vejledning til Karpeavl. 

. ved 

Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje. 

ved 
Arthur Feddersen. 

III. 
E~ liden fiskebog. 

ved 
Arthur Feddersen 

.udleveres gratis til Foreningens Med-

lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20 Kø
benhavn V. 

Om Aalen. 
Ved Overretsprokurator Leth. 

(Slutning.) 

Sammenfatter man i Korthed de 
Oplysninger, som den nyere Tid har 
bragt om den Aal, der har praktisk 
Interesse for vort Land, ~ro~ jeg, at 
disse Oplysninger kunne udtrykkes i 
følgende Hovedsætninger: 

Den gule og den blanke Aal er 
t'kke to forskelltge Fzsk, men den 
samme Fzsk henholdsvis t' Vækstdragt 
og Yngledragt,. 

Aalen yngler z'kke ~'østersøen "ller 
sammes Tilløb og ejheller z' vore Far· 
vande,. 

Alle blanke Aal have først været 
gule og alle ere de fødte ude i det 
salte Hav samt derfra 'vandrede ind 
#l os og vtaere znd i østersøen med 
sammes Tllklb,. 

Alle de Aal, der have vokset szg 
store ude z' østersøen og de z' denne 
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ud/øoende ferske Vande maa for q,t 
naa Hl at yngle, drage ud tt? det 
saltere Vand gennem de i Sammen
Hgnlng med østersøens Størrelse og 
Vandmasse forholdsvls smaa tre 
Render, Bælterne og Sundet, der 
danne de eneste Forbindelsesveje mel
lem østersøen og Nordsøen. 

Af disse Sætninger kunne vi ud
drage Følger af megen Betydning 
{Ol' Driften af vort Fiskeri efter Aal. 

Vi se saaledes, at' enhver Fred
ning af den blanke Aal er hensigts
løs. Det kan ikke hjælpe at fore
skrive, at de Garn, hvori man fan
ger den, ikke maa have under en 
vis Maskestørrelse, for at de mindre 
Aal kunne slippe igennem· og vokse 
sig større, thi den blanke Aal er en 
udvokset Fisk, der ikke bliver større, 
end den er, og hvis forskellige Størrel
ser beror paa, hvorvidt den har 
fundet mere eller mindre gunstige 
Livsvilkaar i sin nu afsluttede Vokse
tid. Ikke bener kan det nytte, i vore 
Farvande, at frede eller laase visse 
Arealer, for at give Aalen Lejlighed til 
uforstyrret at yngle i samme, siden den 
overhove~etikke yngler hos os. Frem
deles kunne vi skønne, at den langt 
overvejende Del af de om Efteraaret 
vandrende blanke Aal· kommer til 
os fra den store 0stersø, og at det 
kun er en ringe Mængde af disse 
Aal, der kan hIdrøre fra og have 
vokset sig stor i vore egne Vande. 
Heraf følger, at det ikke kan have 
nogen videre Indflydelse paa Mæng
den af den blanke Aal om Efter
aaret, om den gule Aal fredes mere 
eller mindre i vore egne Farvande. 

Endelig se vi nu, at Naturen har 
skænket os en saa gunstig Beliggen
hed, at den i Lejlighed til Fiskeri 
efter den blanke Aal har for vor 

Fod lagt en Velstandskilde af næ
sten uber('gnelig Værdi, naar vore 

, driftige Fiskere kun kunne faa Lov 
til at udnytte den. Destoværre er 
dette sidste endnu et svævende Spørgs
maaI. Som bekendt hersker der 
nemlig en Strid om, at Fangsten af 
den blanke Aal, ialt Fald hoved
sagelig, skulle være forbeholdt Kyst
ejerne. J eg vil haabe og efter bedste 
Evne bidrage, hvad jeg formaar, 
til, at denne Strid ender til Fordel 
fol' Fiskerne; thi det modsatte vilde 
efter min Mening være ikke alene 
uoverensstemmende med Lovgivnin
gen, men tillige et stort nationalt 
Tab for hele Landet. 

Der er meget i Aalens Biologi, 
der endnu er uklart og ukendt, og 
som trænger til fortsatte Undersø
gelser for at blive oplyst. Et for
tjenstfuldt Bidrag i d~nne Retning 
er jo nylig fremkommet ved Hr. 
.Adjunkt Feddersens ogsaa her i 
Bladet meddelte Undersøgelser. Et 
af denne Zoolog for nogle Søndage si
den i naturhistorisk Forening paa
begyndt, men, medens· jeg skriver 
dette, endnu ikke afsluttet Fore
drag, har han velvilligt givet mig 
Tilladelse til at benytte lige overfor 
denne Udtalelse af Dr. Petersen: 

"at der mellem de blanke Aal 
findes, saavel spidshovede som 
bredhovede (i Betydning af Klæp
aal), maa jeg bestemt protestere 
imod; findes de sidste mellem de 
blanke Aal, er det i hvert. Fald 
yderst sjældent." 
Denne Protest gælder den Be

mærkaing af mig i mit tidligere om
talte trykte Foredrag (nærv. Blad 
for 1892 p. 275), at den i øvrigt 
kun mere enkeltvis forekommende 
Form, den saakaldte Bredpande . 



(Krøyers Klæpaal) ifølge nøjagtige 
af mig i Efteraaret 1891 med Fiske
konernes Hjælp foretagne Undersø
gelser forekommer baade som gul 
og blank Aa1. Under sit nys i na
turhistorisk Fprening holdte Fore
drag omtalte Hr. Feddersen ligele
des, at man mellem de blanke Aal 
finder saavel bredhovede som spids
hovede, og foreviste tvende i Spiri
tus opbevarede Hoveder af blanke 
Aal det ene af en bredhovedet, det , 
andet af en spidshovedet. 

Imidlertid tror jeg, at det vilde 
være uskønsomt at bebrejde Dr. Pe
tersen hans ovennævnte tilmed ved 
denne sidste Sætning kun noget be
tingede Protest, eller at han ikke 
har set i dette Stykke, hvad vi andre' 
have set. Der skal jo et vist Held 
til med Hensyn til, hvad man -faar 
at -se, men i hvert Fald kan det 
ikke hænge saaledes sammen, som, 
Dr. Petersen synes at formene, at 
Bredpanderne ikke ere andet end 
store magre gule Aal. Det er iøv
rigt en bekendt Sag, at en N atur
forsker sjælden eller aldrig undgaar 
en Gang imellem, tilmed naar han 
er ivrig i sit Fag, at tage Fejl eller 
at gøre en Slutning, der 'viser sig 
ikke at kunne staa sin Prøve. Det 
gode er, at naar der kun bliver set 
rigtigt, og det sete rigtigt forstaas 
- begge Dele forekømmer mig med 
Føje i Reglen at rnaatte siges om 
vor biologiske Station - saa er der 
bag efter mange flere end selve Iagt
tageren, der kunne hjælpe til at 
drage de rigtige Slutninger ud af 
det sete. 
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Fiskerilovens Revision. 

I Anledning af det af Dansk Jn
skeriforenings Lovudvalg udsendte 
Circulære (se nærværende Blad 1893 
Nr. 52), have vi modtaget følgende: 

Forslaget om Forbud imod An
vendelsen af Piglyster vil formodent
lig vinde Tilslutning blandt Fiskerne, 
da der jo er al Sandsynlighed for, 
at selvom der ikke kan stanges fuldt 
saa mange Aal med Savlyster som 
med Aalejærn, saa vil der kunne 
opnaas en bedre Pris for de med 
Savlysterne fangede Aal, da disse jo 
ikke ere saarede, men godt kunne 
opbevares i Hyttefade og forsendes 
i Kvaser, især da der jo upaatvivle
lig snart vil fremkomme langt mere. 
hensigtsmæssige Savlystre end de 
nu kendte, naar de først blive de 
eneste lovlige Stangeredskabel'. Og 
saa vil Fiskeriet hurtigt bedres, naar 
Smaaaalene kan faa Lov til at gaa 
i Fred for Piglystre o. 1. 

Det andet Forslag, at lovligt Maal 
for Aal skal være 17 Tommer, vil 
derimod vække almindelig Modstand, 
og det med Rette; mange Steder 
falde Aalene jo altid smaa, og Han
aalene blive jo, efter hvad der er 
oplyst i Medlemsbladet, aldrig stort 
længere end 14 a 17 'J.1ommer, saa 
de vilde alle blive ulovlige. - 14 
Tommer er absolut det højeste, der 
kan gaus op til. 

Kallehave i Januar 1893. 
Carl Hansen. 

Generalforsamling. 

Jægerspris-Nederdraaby og Kul
hus Fiskerforenings ,ordinære aarlige 
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Generalforsamling afholdtes Torsdag 
den 21de December i Kulhuskroen. 

Formanden, C. Brammer, bød den 
talrige Forsamling, der bestod af ca. 
50 Medlemmer, velkommen, og op
læste Protokollen for sidste Gene· 
ralforsamling samt en Beretning om, 
hvad der i Aarets Løb er foretaget 
til Gavn for Fiskerne og Fiskeriets. 
Fremme paa de nævnte Fiskerlejer, 
hvoraf det fremgaar, at: 

1. Et Andragende til Frederiks-
',borg Amtsraad om et Tilskud til 

Kulhusbroens Fuldførelse var i Amts· 
raadsmødet den 28de Januar bevil· 
get med et Beløb af iaIt 1000 Kr. 
med 200 Kr. aurlig i 5 Aur, og paa 
den Betingelse, at Gjerlev-Draaby 
Sogneraad ligeledes giver et· aurligt 
Tilskud, dog kun i 4 Aar, fordi der 
tidligere er ydet 200 Kr. Paa 
Havnebestyrelsens til Soglleraadet 
indgivne Andragende herom nægtedes 
dette Tilskud foreløbig og udsattes 
til næste Aar (1894). 

2. Et Andragende til Indenrigs
ministeriet fra Nederdraaby Fiskere, 
om at erholde en Vej til Stranden, 
anbefalet af "Dansk Fi:okel'iforening"s 
Bestyrelse, efter at SogIlflrandet havde 
erklæret sig for Nødvendigheden af OB 
Trangen til en Strandvej for Fiskerne, 
(jfr. Lov for Fiskeriet i Danmark n,f 
5te April 1888 §§ l, 5 og 6) blev 
bevilget og Vejen derefter udlagt 
efter Fiskernes Ønske og paa Kom
munens Bekostning. 

3. Et Andragende til Indenrigs· c 

ministeriet, ligeledes anbefalet n,f 
"Dansk Fiskeriferening"s Bestyrelse, 
om at erholde Hjælp til Indkøb n,f 
en Ophn,lings- og Tørreplads umid
delbart ved Strandvejen, blev ogsaa 
bevilget, dog pau den Betingelse, at 
Fiskerne selv vilde tilvejebringe Halv-

delen af Kjøbesummen, som var 300 
Kr. Alt gik derefter i Orden efter 
Ønske, saaledes at til N ederdraaby 
Fiskerleje nu haves baade en Strand· 
vej lige fra Byen paa 6 Alens Bredde 
og en ypperlig Ophalings- og Tørre
plads paa 1/2 Td. Land; ikke som 

. forhen til Leje, men som Ejendom. 
. 4. Andragende til Bestyrelsen for 

"Frederik den Syvende"s Stiftelse 
paa Jægerspris, om Tilladelse· til at 
pn,ssere Vejen til den saakaldte Vester
stl'and (Isefjorden) ad Hovedgaardens 
l\hrkvej med Baad paa Vogn, for 
til visse Tider om Sommeren at 
sætte Garn eller 'Kroge, naal' Flad
fisk viser sig bedst i Issefjorden, og 
ligeledes for at hente Sand (og mu
ligvis Tang Olll Vinteren til Kartofl:'el~ 
kulerne) er blevell tilstaaet af Be
styrelsen. 

Derefter fremlagde Formanden 
Regnskabet over Indtægter og Ud
gifter, der, godkendtes; fremlagde 
ligeledes Medlemslisten, der udviser, 
at der i indeværende Aar har været 
70 :Medlemmer i Foreningen. Virk
somhedsplanen for det kommende 
Aar gav Anledning til en længere 
Diskussion, da den fornemmelig gik 
ud pan, Kulhusbroens Fuldførelse Dg 
hvorledes nlan mente at erholde de 
dertil fornødne Midler. At det i 
høj Grad vil fremme Fiskeriet, ikke 
alene for Kulhusfiskerne men ogsaa 
for N ederdraaby Fiskerne og andre 
Fjordfiskere, naar de ere ude paa 
Fiskeri i Issefjorden, er indlysende. 
}i'oruden det foran omtalte forventede 
Beløb fra Amt og Kommune, frem
kom Fiskerne med Ønsket . om at 
gnre Forsøg paa, ved Andragenue, 
muligvis at erholde yderligere Gaver 
af det Classenske Fideikommis, Ra
ben-Lewetzauske Legat o. fl. St. samt 



ved rente fri Laan fra Statskassen, 
imod at Amt -og Kommune garante
r~r hver for Halvdelen. 

Endvidere ytrede Fiskerne Ønsket 
om at erholde nogen Lempelse i 
Fiskerilovens III § 56 angaaende 
"almindelig Forbud" , der omfatter 
Fladfisk, fornemlig Rødspætter j man 
ønsker Tilladelse til at tage disse 
paa 7 Tommer i FJordene, da de 
her sjælden eller aldrig bliver længere. 

Derefter foretoges Valg af Be
styrelsesmedlemmer i Stedet for de 
efter Tur fratrædende. 

Valgte bleve: Fiskerne H. P. 
Pedersen i Nederdraaby, Hans Kri
stensen og Peder Olsen, Kulhus ; 
C. Brammer genvalgtes til Formand. 
Fisker Peder Hansen af Kulhus blev 
valgt til som Foreningens Repræsen
tant at møde paa Dansk Fiskeri
forenings Generalforsamling i Køben
havn til Foraaret. 

Endelig anmodede Formanden Fi
skerne om, paa Opfordring fra Dansk 
Fiskeriforening og Industriforeningen 
ror Helsingør, at møde med Fiske
redskaber og Produkter, henholdsvis 
paa U dstillingerne j Randers og 
Helsingør i den kommende Sommer: 

Fællesmaaltid og Punschegilde, 
hvor Taler og Sange vekslede med 
humoristisk Oplæsning, sluttede dette 
vellykkede Fiskerimøde i Kulhus-
kroen. -r. 

Fiskeriberetninger. 

',Udbyttet af Fiskeriet fra Kulhus 
ogFWederdraaby 'j Novbr. og Decbr. 
r Kulhusrenden har været udsat 
baade Aale- og Torskeruser, men 

.' Udbyttet har været yderst tarveligt, 
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nemlig: en.. 100 Pd. Aal å 40 Øre 
= 40 Kr. Vægten 1/2 å 1 Pd. pr. 
Stk., ca. 150 Pd. Torsk å 12 Øre = 

18 Kr. Vægten 1 å 2 Pd. pr. Stk., 
ca. 60 Sno Skrubber og Sletter a 80 
Øre = 48 Kr. og ca. 100 8tkr. 
EdderfuglC' og Ænder' å 50 Øre = 

50 Kr. 
En usædvanlig' stor F isk, nemlig 

en Helleflynder, strandede pau Kysten 
i Nærheden af Kulhuset, hiet den 
var kommen ind paa Grunden med 
Højvande under sin J agt paa Smaa
fisk. Den ualmindelige, store og her 
paa Fjorden sjeldne Fisk, vejede 86 

, Pd., havde en Længde af 21/ 2 Alen 
og 7 il. 8 Tommer i Tversuit, blev 
dels givet hort til Frænder og Venner 
og dels solgt til 10 Øre pr. Pd. 

Nederdraaby Fiskerleje. I Novem
ber Maaned dreves Fiskeriet mest 
ved Vod dragning efter Agn til Krog
sætte, hvorved tages Torsk af god 
K valitet omtrent 1500 Pd. å 14 Øre 
pr. Pd. Det stormfulde og urolige' 
Vejr hæmmede forøvrigt Fiskeriet en, 
Del j ligesom ogsaa den Omstændig-, 
hed, at Nykøbing- og Rørvig Bugt 
nu ved de af Indenrigsministeriet 
bevilgede Vedtægter, ere lukkede for 
V odfiskerne. Disse klage desuden 
ogsaa over, at Agn (Aalekvabber og 
Kutlinger) ikke forefindes i saa rige
lig Mængde som tidligere i Fjorden, 
hvorfor man ønsker, at Salg af Aale
kvabber til Opkøberkvaserne, del' 
udfører Agn til Tyskland (særlig, 
Stralsund), snarest maa blive forbudt. 
Af Fladfisk, særlig Skrubber, som 
forøvrigt ikke ere gode paa denne 
Aarstid, er der kun fisket ca. 50 
Sno å 1-P/2 Kr., men til 10-15 
Øre pr. Stk. efter Størrelse. Afsæt
ningen sker paa Jægerspris og om
liggende Landsbyer. 



I December :M:aaned har Fiskeriet 
saa godt som været for intet at 
regnej, derimo(lhar Aalest.angning 
været i Brug fra Baad og givet en 
ret god, Dagløn., Ligesom forrige 
Vi.nter har nogle Fiskere handlet 
med svensk Sild, som føres i Kasser 
fra København pr. Bane til Frede
rikssund og afsættes i Landsbyerne, 
først i fersk Tilstand, saalænge, der 
er nogen Afsætning paa disstl, men 
senere efter at være røgede i Skor
stenen. 

Jægerspris, den 30. December 1893. 
C. B. 

'Udbyttet, af Linefiskeriet fra Es
bjærg har været: 

i September Maaned: 
c. ,400'tfKulIeråS0. p. 'tf 32Kr. 

i Oktober Maaned:' 
c. 3S,OSS 'lrKullerå S 0.p. 'tf 3047 Kr. 

2,160 - Torsk 5" " IOS" 
46 - Pighvar 21 " 
i Novemberl\Iaaned: 

C. 120,000 'tf KulleråS0. p. 'tf 9600 Kr. 
6,900 - Torsk - 5 - " 345" 

13 - Pighvar ,6 " 

laIt i disse 3 Maaneder: 13159 Kr. 
at fordele, paa 13 Kuttere. Decem
ber 1\;Iaaneds Udbytte, der vil blive 
meddelt nøjagtig senere, andrager 
maaske, ialt 3000 Kr. eller ca. 200 
Kr. pr. Kutter. 

Rødspættefiskeriet fra Esbjærg, der 
i November Maaneds Begyndelse teg
nede til at blive godt, men som efter 
at kun et Par Ture vare utlførte, 
formedelst U vejr helt ophørte, har 
maaske givet i 'Udbytte ca. 100,000 
Pd. Rødspætter til en Gennemsnits
pris af 4 '0re pl'. Pd. ellei' ialt ca. 
4000 Kr. Samtlige Kuller ere 
sendte til Tysklan,d. Torsken er 
væsentligst solgt til Byen og Om-

I 
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.egnen og Rødspætten væsentligt til 
England. . L. M., 

Frederikshavn, d.15. Januar lS94. 
I Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge saa det ud til stadigt Vejr, og 
vore Fiskere toge alle paa Havet, 
dog var det kun i et godt Døgn, det 
tillodes dem at drive deres Erhverv. 
I Forhold til den korte Fisketid maa 
U dbyttet kaldes ganske godt; de nord
ost for Hirtsholmene fiskende Kuttere 
havde det mindste Udbytte fra 30-
SO Sno pr. Kutter, Rødspætter af 
ret god Kvalitet vejende fra 14-17 
Pd. Sno og betalte med fra 1 Kr: 
75 0re-2 Kr. 50 0re pr. Sno Af 
de nord for Læ.sø paa Trillegrunden 
fiskende Kuttere havde to i den 
korte Tid endog fisket ca. 130 Sno 
hver, for de øvrige var Udbyttet fra 
60-SU Snese, Fisken herfra hal' 
vejet fra '12-14 Pd. Snesen og er 
betalt med fra 1 Kr. 65 0re-;-1 Kr. 
S5 0re pr. Snes. Fra begge de 
nævnte Fangstpladser er der ind
kommen mindre Partier anden Flad
fisk, der fandt livlig Atsætning til 
følgendf:l Priser: Pighvar 00-65 0re 
pr. Pd., mindre do. 25-30 0re, Slet
h,var U-IS 0re pr. Pd. og Ising 
1'2-15 0re pr. Pd. Af Tunger 
vIser der sig vedblivende desværre 
saa godt som ingen, enkelte Kuttere 
gaa en Gang imellem til de Fangst
steder, hvor Tungen i andre Aar ofte 
kunde fiskes i rigelig Antal, lllen i 
den sidste Tid have saadanne For
søg som oftest været ganske resul
tatløst; Fiskerne kunde' ikke reHor
klare sig Grunden hertil, idet. de 
ikke vel. k;unne! 'anta.ge, at dtM.e 
]'iskesort s:;ta pludselig skulde vis@o 
sig at være opfisket i Kattegat. IT. 
Forgaars og i Gaar var det atter 
Havvejr, men heller ikke længer, idet 

J 
J 



det i Dag blæser en kraftig sydlig 
Kuling med stærk nordgaaende Strøm; 
de ved Læsø tiskende havde atter 
væl et de heldigste, idet nOll:le endog 
havde ca. 180 Sno pr. Kutter, Rød
spætter af samme K vulitet som for
hen nævnt. Fiskeriet ved Skagen 
med Joller girer i denne Tid kun 
ringe Udbytte, ligesom Kuttertiskeriet 
herfra ej heller er godt. Hummer
tilførslen. er meget knap, der er vel 
tilført (la. 2000 Stkr. udelukkende fra 
Vestnorge, Prisen er fra l Kr. 50 
Øre 1 Kr. 60 Øre pr. Pd. Silde
tilførslen gaar fremdeles uhindret, mil 
end der enkelte Steder i Skærgaur
den er en Del Is, TilfØl'slen er til
tagen, der er ankommen ialt ca. 
2500 Ks. i Løbet af Ugen, som ho
vedsagentlig er afsat til Provinserne; 
Prisen er stadig 4 Kr. pr. Ks. 

Fiskekutteren "Prins V nidemar" , 
Skpr. Fr. Thiel, udgik den 9. ds. af 
Havnen for atter at forsøge østers
skrabning paa Bankerne i Nordsøen. 
Kutteren er nu forsynet med flere 
Skrabere, end den havde første Gang, 
den var ude paa· dette Fiskeri, og 
der er godt Haab om, at den vil 
komme tilbage med endnu bedre 
Resultat, end den havde paa sit iøv
rigt vellykkede første Forsøg. Kl. 

4de Liste 
over 

Bhlrag, Indkomne til de forulykkede Fiskeres 
Efterladte ved "Dansk Fiskeriforening". 

Ved Toldkontrollør Stub, Neksø: lnd
samlet ved Lærer O. Ohristen~en, Sandvig: 
O. Ohristensen 4 Kr. P. ~1. Mortensen 2. 
Kristian P. Kofod 1. E. Hansen 2. A. 
Jørgensen 1. Andr. Holm 1. Hans Kofod 

. 1. A. P. Madsen 0.50. Jørgen H. Kaas l. 
A. Kjøller 0.50. Peter Hammer 1. Til
sammen 15 :Kr. Ved Avlsbruger M. N. 
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Lund, Tein: M. N. Lund 2. Peter Jensen 
2. Karl .1\1. Kofod l. Jens P. Bendtsen 2. 
Jørgen P. Olsen L Jørgen P. Kofoed 1. 
Alf~ed Ohr. Jeusen l. Julius Bidstrup 1. 
Kuml Haussen 1. P. J. Stange 1. Llldvig 
Jensen 0.50. Emil Larsen L H. P. 0.25. 
Karl Jørgensen 1. Janus Hansen 2. Ohr. 
Hansen 0.50. P. Kure L Anton Petorsen 1. 
Niela Peter Bendtsen 1. lVI. Ohristiansen 
1. Tilsammeu 22 Kr. 25 øre. Ved For
mnnd Jens Holm, Bølsbavn: T. Westh l. 
L. 2. B. L N, Engel LL. Olsen 1. M. P. 
Nuhr 1. Lars Ipsen 2. Oluf G. Jel1sen 1. 
Kristian lpsell 1. Vald. Hansen 1. M. P. 
Skov 1. X 0.50. J. Holm 1. Tilsammen 
14 Kr. 50 øre. Ved Fisker Karl Svarth, 
Vang: P. H.,Pedel'!;en 2. Hans J. Holm 
2. Th. P. Svart 1. H. P. Pedersen l. Hans 
P. \Vang 1. Hans P. Wang 1. Jens P. 
\Vang 1. P. J. Vang 1. Jens A. Andersen 
0.35. Hans ~<\ndersell 0.25. Jells H. Holm 
1. Ånton l\tladsen 1. Peter Holm 1. Kresten 
Holm 0.50. Hans A. Holm 1. Mogens L. 
lVIllnk 0.50. M. N. Holm 1. P. T. Holm 
0.50. K. P. Svartz 0.50. Tilsammen 17 Kr. 
60 øre. Ved FormalId A. P. Kruse, Snoge
bæk: Peter A. Petersen 0.50. H. P. Møller 
0.50. Mads .T aeobs(,n 0.50. P. Ransen 0.50. 
Jul. Dam 0,50. Anton Kofod 0.50.A. Han
sen 0.25. J. N.· PIUlll 0.50. S. P. Kruse 
0.50. H. '1'. Hansen 0.50. L. P. Schou 0.25 
A. P. Pedersen 0.50. Lars Masens Enke 
1. Peder Maagen~en 0.50. Anton Sommer 
0.50. A. P. Kruse 2. G. Bech 1. Rasmus 
Hansen 1. A. P. Hansens Enke 0.50. J. 
P. l\lortensen 0.50. Otto Pedersen 0.50. 
Peder .Taeobsen 0.50. Hans P. Kruse 0.50. 
M. Mogellsen 0.50. J. J. Kjoeller 1. J. A. 
Kruse 0.50. M. Pedersen 0.50. Niels Kruse 
0.50. Tilsammen 17 Kr. Ved Sandemand 
H. E. Sode, Nylars: H. Meyer 5. Ohr. 
Borgen 2. M. J eusell 2. Mikel Kofoett 0.50. 
James Lyster 0.30. M. SØrensen 2. F. M 
Somre 2. H. P. Marker 0.50. Ole Peter 
Mortensen 0.50. F. Olsen 1. Jens Hansen 
0.50. Peder Dahl 1. N. P. Pedersen 1. H. 
P. lpson 1. S. Dam 1. Ohr Kofoed 2. !:l. 
Ipsen 1. N. Pedusen 1. Viggo Engell 1. 
.T. Engell 1. Åndr. Jespersen 1. Jens Lar
sen 1. Å. Sode 1. J' Kofoed l. Ohr. Jen
sen 0.50. Anders KjØller 0.25. P. H. Vesth 
0,25. J. Jensen 1. J. Lund 1. M. P. Blem 6. 
H. E. Sode 1. Tilsammen 40 Kr. 30 øre . 
V cd Opsynsmand L. P. Munch, Hasle: 
O. Petersen 2. L. P. Munch 2. Anor Jør-



gensen 1. Chr. Wang 1. li. P. Holm 0.50 
S. Jespersen 1. F. C, S. 1.25. A. Hansen 
1.50. M. C. Hansen 2. Tilsammen 12 Kr. 
25 øre. Ved Gaardejer Chr. Hansen, Bo
dilsker; H. C. Hansen 3. Kr. Hansen 3. 
Anthon Hansen 1. Poul Kofod 1. 'l'il
sammen 8 Kr. Ved Postbud Frederiksen. 
Neksø: Michael My hre 1. Margrethe ' 
1. K. B. 1. Tilsammell 3 Kr. Ved Fisker 
Peder Kofoed. Listed: Å. Pedersen 2. P. 
Kofoed 2. Ånton Nielsen 1. H. Hermansen 
1. Rasmus BertelselI 0.50. Magnus Jonson 
0.50. Anton Hermallsen 1. Anders Nielsen 
2. li. P. Hansen 0.25. Niels Pedersen 0'50. 
Kristian Holm 1. Ch1'. l'rielsen 0.50. Niels 
Mikkelsen 0.50, P. Pedersens Enke ,0.50. 
Hans P. Olsen 1.25. H. lU. Hermans(lll 
0.50, Klaus Jellsen 0.50. Tilsammen 15 
Kr. 50 øre. Ved J;'isker Anker Holm, 
Nørrekaas, Rønne: Anker Holm 1. A. 
Bohn 1. Julius Jørgensen 1. Cecilie Holm 
1. L. P. Hansen 0.25. Jørgen P. Hansen 
0.25. P. J. Holm 1. Hans Nielsen 0.75. N. 
Kjøller 1. .Jeniua Jensen 0.50. Ole Holm 
1. Christian Holm 1. J. N. Busk 1. A. 
Christensen 1. M. A. Jørgensen 1. J ulins 
Hansen 1. Andrea!\. P. Holm 1. li. G. 
Holm 0.50. J. lpsen 1. M. Knudsen' 0.50. 
Jens Hansen 0.50. P. Skou 0.50. Tilsam
men 17 Kr. 75 øre. Ved Pastor Julius 
Friis Hansen, St. Ols: E. l\hgaard 1. M. 
lVI. Engel 0.25. F. Dam 2. li. A. Hansen 
2. A. Masen 1. Chr. Kofoed 1. H. ,TenHen 
2. A. Mogensen 2. AndI'. Møller 2. Julius 
Friis Hansen 5. Tilsammen 18 Kr. 25 øre. 
laIt 201 Kr. 40 øre. 

Ved Grosserer Thor Hansen, Odense: 
Fru C. J. Christensen. Kbhvn.. '100 Kr. 
Marius Rasmussen, Odense, 10. Eget Bi
drag 25. laIt 135 Kr. 

Ved Fiskerikolltrollør Holstein, !::Ivend
borg'. Fra Dybenskrog og Bjørnø: Peter 
Poulsen 1. Hans Henrik Henriksen 0.50. 
R. Andersen 0.50, Jans Peters Enke 0,25. 
R. Ohristoffersen 0.50. Jørgen Jessen 0.50. 
Peter Larsen 0.50. Frederik Jacobsen 0.50. 
'Hans SØrensen 1. Hans Poulsen 0.25. J. 
P. HlJ,nsen 1. Kristen Hansen' 1. Hans 
Peter Hansen 1. Poul Hansen 1. Poul 
Petersen 0.50. Hans Rasmussen 2. H. :1']. 
Heinrich 1. Lars Madsen 0.25. Tilsammen 
13 Kr. 25 øre. .Fra Fiskeriforeningen for 
Langeland, Strynø og Thorseng, 11.45. 
laIt 24 Kr. 70 øre. 
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Ved Skipper P. Nielsen, Bangsbostrand: 
laIt indsamlet 31 Kr. 

Ved Hof-Jægermester v. Holstein-Rathlou, 
Rathlollsdal, Odder: Hune v. Holstein
Rathlou 15 Kr. Jnlie v. Holstein-Rathlou. 
Villa Holsatia, Hou, 20. E. v. Holsteill-
Rathlou, Hofjægermester, Rathlousdal. 
500. Frk. Vilhelmine Ovesen 1. Partikulier 
Ovesen 3, Et. L'hombreparti 1.20. Fabri-
kallt Hall. Odder. 10. Slagter Andresen, 
Odller, 20. Stationsfol'stander Koster, Mal
ling, 1. Frk. Bjerring 2. Manufflkturhandler 
R. .1 ensen, Odder, 6. Møller R. Jensen, 
Fillerup, 20. Møller .1. O. Jaeobsen 5. 
Møllebyggerne Chr. Jensen, Thyge Larsen, 
Kristen Pedersen og Hans Rasmussen 
hver 1. Murer Niels Jørgensen 1. Kjøb
mand P. W. Møller, Odder, 20. Parti kulier 
S. Wahl og Hustru IO. En lille 'l'ysker ~. 
J;'ru v. Buchwaldt, Ouder, 10. Frk. Julie 
Petersen, Villa Holsatia, Hou, 3. Gartner 
Nielsen, ibd., 2. lYIarieJacobsen, ibd., 1. 
Slagter Jørgensen, Boulstrup, 5. ,Frk. 
Gram, Rodstenseje. 1. Forvalter Olemmen-

I sen, ibd., 1. Maren, Bertha, Sine, Emma, 
" Søren Mortensen, Claus, Christian, Niels 

Peter, alle ibd' j hver 0.25. 2.25. Søren
sen, Laurits, Peter. Hans, Niels, alle ibd., 
hver 0.20. 1. Poul Helms, ibd., 22. 1\10.
terialforvalter Høyer 2. ]'ru Terndrup, 
Rathlousdal, 10. SammesBørn 3.50. Apo
theker 'V. Aabye, Odder 10. Apotheker F. 
V. Aabye. ibd., 10. Frk. Aabye, ibd., 5. 
Skolebørn i Torrild 8.90. Skovrider Schrø
der, Veilshuset, 10. Pastor Thygesen, 
Odder, 10. A. B. 5. Børnene paa Rathlous
dal 8.25. Cand. theol. A. SØrensen, ibd., 4. 
Fl'k. M. Holm, ibd., K Gartner Sørensen. 
Kirstine Melgaard, Marie GOl'vad, Elev Pe-

Elev Jensen, Elev Kring, Oluf Peter
sen, alle af Rathlousdal hver 1 =7. Stine 
Svennings en, Odder, 2. Forvalteren paa 
Gyllingnæs 2. Jomfruen, ibd., 2. Forvalter 
Thomsen, 'RathlousdaJ., 5. Forvalter .før-

ibd., 2. Frk. LethJ ibd., 1. Fru 
.n~'IlS'~Il. ibd., 2. Gartner Nielsen, ibd., 2. 
!::Ikytte Jørgensen, Hou, 3. Arbejderne pall, 
Odder Andelsslagteri 10. Ohr. Flinch, Chr. 
Andersen, Marine lJaursen, Peder Jensen. 
Niels Chr. Nielsen, Anders Larsen, Thyge 
Andersen, Jacob Sørensen, Carl A. Ander
sen, Marie Sørensen, Julie Andersen, An
gelica Jeppesen, alle af R~thlousdal, hver 
0.50. 6. Niels Knudsen og SOfie Peder
sen, ibd., hver l. = 2. }I'ra Hou 6. Jacob-



sen, Andkjær, 5. Folkene pall. Andkjær 
2. Samtligll Fiskere i Hou 10. Skovrider 
Bryndum, Marienlund, 10, Redaktør Bønne· 
løkke, Silkeborg, 2. En lille Dreng l. 
Godd Templar Logen i Silkeborg 3. Enke 
Ane Andersen i Rørth 1. Postbud Chre
sten Andersen, Hou, 1. Stationsforvalter 
Petersen, ibd., 2. laIt 867 Kr. 10 øre. 

'15 

Ved Strandkontrollør A. Frost, Vejrs 
pr. Va.rde: Cand. plin. A. Knudsen, Kbhv., 
10 Kr. 6 (P. Nielsen, Jeppe Andersen,' 
Peder S. Christensen, Niels Ohr. Graun
gaard, Peder Mortensen og Jens Chr. 
Christensen), hver 1. A. l<'rost 2. IHans 
Bertelsen, Martin Hansen, Elias Lambert
sen og Niels M. Gundesen, hver 0.50. 
Thorvald Juul Frost, Ferdine Juul Frost, 
Niels Bloch, Nielsen og Ole Hansen, hver 
0.25. Alle af Vejrs; ialt 21 Kr., End
vidern ved Pastor Jørgensen, Ho: P. 
Jessen Nielsen 1. SØren Madsen 2. L. Lo
renba:m 1. Jens H. Bokher 3. Jeppe Han
sen 0.50. og Pastor Jørgensen 4. Alle af 
Ho. lalt 11 Kr. 50 øre. Tilsammen 32 
Kr. 50 øre. 

Ved Redaktør Hansen: Indsamlet . ved 
Avisens Redaktion: 2371 Kr. 14 øre. 

Ved Lehnsgreve Moltke-Bregentved:' 
Ved Lærer Preben Hansen: Fra Karise 
Sogn 107 Kr. 60 øre. Ved Købmand 
Bygeberg: :1:<'1'11. Spjellerup og Vemmetofte 
3.25. Ved Økonom Burmeister : Fra Haslev 
Højskole 92. lait 202 Kr. 85 øre. 

Ved Grosserer' Carl Bang: Carl Bang 
20 Kr. I Bech 3. J. A, Stilling 3. P. H. 
Løhman 2. L. Larsen 2. Ferd. Johansen 
5. C. T. Larsen & Co. 10. O. Winkler 20. 
Dansk Fiskenetfabrik 10 .. Urtekramforret
ningens Personale GI. Strand 42 12. S. 
Jensen St. Kongensgade, 20. J. J. Storm 
20. Theodor Plass, Gøteborg, 20. .J;'rantz 
Witte & Co., ibd., 20. Danmarks Fiske
handlerforening 100. laIt 267 Kr 

Ved Capt. Bojesen : Sadelmager Daniel
sen 10 Kr. Eget Bidl'ag 20. lait 35 Kr. 

Ved Kommandør Fugl: V. M. 4 Kr. 
Pastor emer. Brasch 20. Danielsen 4. M. 
og I. 1. Nogle Smaapiger i Ryesgades 
.J;'riskole 2. G. E . .J;'. 10. lait 41. 

Ved Grosserer Adolph Carl: C. Heim
burger, St. Petersborg, 100 Kr. Dampskibet 
"Erik"s Besætning 42. Dampskibet "Mag
nus" Besætning 119, Ilemlig: Kaptajnen 25, 
l. Styrmand J. P. Lorenzen 6, 2. do. H. 
J. Hansen 4. 3. do. A. H. Nielsen 4. Tøm-

mermand Joseph Ch1'. Jensen 4. Matro
serne Boye Thuren Nielsen 4, Peter Peters 
4, Peter Christensen l, Hans Jensen 4 og 
Niels P. Nielsen 4. Letmatros Carl Johan 
Nielson 3. Kok Hans Hallevad 2. Messe
dreng Carl Mackeprang l. 1. Maskinmeste~ 
C. Pfaff 15. 2. do. Andreas Nielsen 4. 3. 
do. F. Jansen 4. Fyrbøderne Hans Jacob 
Hansen, Sophus Nielsen, Hans Koefod 
Hansen og Emil Gustafsonhver 4. Hov
mester Johansen 5. Wm; Milburn & Co., 
Newcastie, 10 sh. = 9. Dpsk. "DaniIs Be
sætning 51.50, nemlig,: Skipper C. lVI. 
Kræmel' 20. l. Styrmand iT. H. Hofte 5. 
2. Styrmand V. J. Larsen 5. 2. Mester 
Th. Poulsen 4. Assistent C. 'l'orsager 3' 
Kok V. Jensen L 'l'ømmermand A. P' 
Jensen 2. Matroserne H. J. Petersen, J. 
J. Svendsen, Peter. Jepsen og Thomas 
Thomasen, Letmatros Bertel Glistrup. samt 
.J;'yrbøderne R. Lagerqvist, P. Enochsen. 
J. Hansen og L. Larsen hver l Kr. Messe
dreng P. Eskilsen O,fiO. Hovmester K. 
Plougmann 2. Dpsk." Volmerus Besætning 
47, nemlig: I. P. Jørgensen 10. 1. ThIestel' 
O. Gamet 3. 2. do. Alb. H. Reinbacker 3. 
l. Styrmand M. A. Riber 2. 2. do. H. C. 
Mathiesen 2. 3. do. F. de Neergaard 2. 
Opvarter Thv. Madsen l. Matroserne Jens 
Larsen, Lars Nielsen Petersen, SØren Peter 
Jensen, Frans Petters en, Peder Christian 
Juliusen, og Martin Dick, hver 2. Tømmer
mand N. M. Nielsen 2. Fyrbøder Rasmus 
Røjgaard 2. Do. H. P. Olaf Olsen l. Do. 
J. U. Olsen 1. Do. Johannes Petersen l. 
Kok Julius SØrensen 2 og Hovmester J. 
H. Krog~ 3. Af Dpsk. "Knud"s Besætning 
61, nemhg: Kapt. N. 1'. Jørgensen ,10, 2. 
Maskinmester C. A. Kampfner 5, 2. Styr
mand J. P. l\lagleby 5, :Messedreng C. C. 
Møller 2, Tømmermand C. V. Nielsen 5, 
J. P. Kuhlmand 3, Matroserne P. A. Møller 
'5, J. A. Johanson 3, S. 1'. Jacobsen l, C. 
A. Bagger 5log G. Andersen 2). Fyrbøderne 
Anton Pedersen l, J. H. lihreutz 3, J. 
Møller l, C. F. V. Nielsen 5, L. Petersen. 
Hovmester 5. Tilsammen 420 Kr. 50 øre. 

Ved Grosserer Chr. H. Munck: Fru J. 
G. 20. Ved Lærer C. Brammer: Fra 20 
Børn l Kong Frederik den Syvendes Stif
telse, Jægerspris 1. Ved Geleff: En Gaard
mand i Kogsbølle 2. X 4. Ved Pastor 
H. Berthelsen, Elbæk pr. 'l'vingstrup: Ind
samlet i Gangsted og Søvind Sogn 66 Kl'. 
50 øre. Ialt 93 Kr. 50 øre. 

Med det tidligere Indkomne ialt 18,857 
Kr. 82 Ore. 

Foreningens Kasserer: 
Chr. H. Munck, 

Veatergade 18, Stuen. 
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BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- S.l'f1lledallle i A a 1110 r I: 18RS •• 

I K.hnbal'. 1888-
anbefaler sit l;;dsalg af alle S".I"r 
}~i$kekrogel san. vel i StMI, .htH'U 
som Messing, sa.mt Pilke i Tin .. ti 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandst.æde 41. 

• Købonnavn K. 

fisK -Comissionsformtninn T. Kent & Co. Brimsby, 
J v 11 E k ruf d ~I Fiskeauktionator & 

• i1. ass, G e ør e, Commissionsforretning, 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
Ung. Prompte Afregning. Stort .Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ret.: York City Bank, Grimsby . 

"""'''''""""""""""""""",,,,'-,'"''''",,,,,,,'''',,,,,,,,,,,'-'''~~'-''''''''-''''''''"''''~ . 

Xø benha, vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. ·L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k"~ 
Grønnel1ave, Helsingør, Stengade 15, 

( __ te Neett'abrlk 1 Dan ....... k __ clrlve. ved D ..... pkN.t't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aalerusef, 
Aalerader, Rejefuser , Rejerader , Bundgarn samt alle andre Slags N æt og 
Garn fra 10 % til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgaru, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagells 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 og Tids
skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds .. 
øan&,e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af (,land. mag. H. P08selt. -, Trlkt hOB Frantz OhriBttreu. Københa;vn, 
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Nr. 4. 25. Januar. 1894. 

:Medl.e:c:usbl.ad.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlstfreu, BOldliusgade I, KøbenhavlJ K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linie af l/S Sides Brede; for st~aende Annonoer indr~mmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fond.til Støtte for forulykkede Fi
skeres Efterladte. - Kan Fareu' ved det jydske 
Vesterhavsfiskeri afhjælpes? Fiskermøde iLynæ •. 
- Altona Fiskeavktion. -l!'iskeriberetninger, -
Opfordring. - Bekendtgørelser. ' 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-'-11. Redaktøren af _Medlemsbladet 
træffes desuden i AJm. 0-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Paa Grund af Flytning vil Modelsam~ 

lingen 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. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl. 

ved· 
Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje. 

ved 
Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog. 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med-

lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20 Kø-' 
benhavn V. 

Fond til Støtte· for forulyk
kede Fiskeres Efterladte. 

Siden Katastrofen ved Vesterhavet 
i N ovem ber. Maaned f. A. og til
skyndet hertil ved de senere indtrufne 
Ulykker trindt om i vort Land, har 
Bestyrelsen for Dansk Fiskeriforening 
gentagne Gange indgaaende drøftet 
forskellige Spørgsmaal, som uvilkaar
lig pa~ttrænge sig enhver, der har 
Interesse for det danske Fiskeri, og 
da særlig taget ,!lnder Overvejelse 
Mulighederne for Tilvejebringelsen 
af et Fond til Hjælp for forulykkede 
Fiskeres Efterladte fra hele Riget, 
en Institution, hvorfra Fiskerne kunde 
vente en hjælpende Haand rede til 
i hvert Tilfælde at yde deres Efter
ladte den første øjeblikkelig nød
vendige Hjælp, om de selv skulde 
sætte Livet til under Udøvelsen af 
deres farefulde Erhverv. At Trangen 
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er til Stede vide vi alle, og det viser 
jo allerbedst de stadige mykker, og 
at Fiskerstanden er Institutionen 
værdig, vil ingen kunde tvivle paa. 
Vi vove sikkert at nære det Haab, 
at Udførelsen af Tanken j Praksis, 
om føje Tid, naar Bestyrelsen fører 
den frem for Offentligheden, ikke vil 
kunne støde paa nogen større Van
skelighed, sikker som r:l'anken maa 
være paa alle Medborgeres Sympathi. 

Kan Faren ved det jydske 
Vesterhavsfiskeri afhjælpes? 

(Af A. Lindholm) 

Under ovenstaaende Overskrift har 
Hr. Overretsprokurator Leth i nær
værende Blads Nr. 1 af 4. Januar 
søgt at vise, hvorledes der muligvis 
kan raades Bod paa· de Ulykker, 
som stadig hav~ ramt., og under nu
værende Forhold - stadig ville ramme 
vore kække Vesterhavsfiskere under. 
Udførelsen af deres ligesaa farefulde 
som slet lønnede Livserhverv. 

Hr. Leth støtter· sig i sin gode 
Hensigt til en Beretning fra en dansk 
Mand, Hans Gunnar Kruse, om Fi
skeriet pau Vestkysten afSydametika. 

Da jeg har befaret de Strækninger 
af Stille-Havets Kyst, som H. G. 
Kruse omtaler. og da jeg tillige 
gennem et fleraarigt Ophold l Peru 
har haft Lejlighed tll at berejse dets 
Kyster og lære Forholdene der at 
kende, saa har jeg anset det for en 
Pligt at give enkelte Oplysninger, 
som forhaabentlig ville bringe lidt 
mere Klarhed i Sagen, selvom jeg 
hermed løber Fare for et dræbe nogle 
skønne Illusioner. 

H. G. Kruses Indberetning, som 

jeg i . det store Helehn attestere, 
bliver værdiløs til det Brug; Hr. Leth 

,VM gøre af den, naar Forholdene 
ikke sammenholdes med Forholdene 
paa J y llands Vestkyst. En saadan 
kritisk Sammenligning har, Kruse 
ikke haft tll Hensigt, og Forholdene 
lade sig i Virkeligheden ikke over
føre. Det stille Hav har - særligt 
for de omhandlede Bredegrader 
ikke sit Navn uden Grund. Jeg 
erindrer aldrig at have set en Paa
landsstorm paa Perus Kyster, . og . 
naar· jeg undtager, at Havet lejlig
hedsvis under Jordskælv kan rejse 
sig og gøre Ulykker,· saa mærkes 
kun liden Forskel i Brændingens ens
formige Slag mod Kysten. Vindens 
Retning følger som oftest 'Kystret
ningen, maaske tvunget hertil af 
Andesbjærgene, som løbe parallelt 
med denne. Søen er dog paa sine 
Steder svær nok, og Kruse har Ret, 
naar han siger: at Landing med 
Baade altid er en stor Vanskelighed. 

V anskeligheden ligger kun i at 
komme Jnd over Brændingen, der dog 
som oftest indskrænker sig tll en 
smal Bræmme i Havstokken. Da 
Kysten oftest grunder temmelig brat 
op, sao. ligger Baaden i kort Afstand 
udenfor Brændingen og afventer det 
belejlige Øjeblik, da en tilstrækkelig 
kraftig Bølge komm~r; som kan slynge 
den helt op paa Land., Hvorledes 
en saadan Manøvre gaar for sig er 
jo enhver Sømand og Fisker bekendt. 
De af Kruse omtalte Balzas egne 
sig naturligvis fortrinligt til at passere 
den Slags Brænding. 

"CholoenH kan ligge i rolig regel
mæssig Sø uden Braad med sin Bal
za og vente paa det Øjeblik, da han. 
for at bruge Hr. Leth's Ord nederst 
Side 5 første Spalte, "kan udnytte 



Brændingm ved af den at lade sig 
bære næsten som ien Leg ind paa 
Land". I Virkeligheden knap 
andet end en skal Blykken 
være - et tempereret Bad, og gider 
han ikke springe ud gennem Bræn~ 
oingen efter sin lette Balza, saa sætter 
han sig rolig i det varme Sand og 
tørrer sine endnu lettere Klædnings
stykker, medens han med Ro venter 
til Balzaen med sin fastbundne lille 
Fangst som oftest kun til eget 
Husbehov af sig selv kommer op 
paa Bredden. 

Skal han ud paa Fangst, \la bærer 
han sit lette Fartøj ud gennem Bræn
dingen og hertil kan der jo nok 
sommetider udfOldros nogen Rutine, 
men er han først udenfor denne, saa 
klarer han sig nden Vanskelighed 
fremad med sin "Pagai", hvormed 
han ror Balzaen. At nogen Fisker 
mister Livet ved saadanne Lejligheder 
maa i hvert Tilfælde betragtes som 
noget overordentlig sjeldent, og da 
rimeligvis foraarsaget ved andre til
fældigt tilstødende Uheld. 

Kystfiskeren kan saaledes til en
hver Tid komme ud paa Havet og 
ligeledes let beregne, naar han kan 
være tilbage. Hans naturlige Anlæg 
for Indolenee og hans faa Livsfor
nødenheder gør, at han som oftest 
kun fisker til Husbehov, eller for i 
Ny og Næ at kunne tilfredsstille en 
Forbirejsende, som til Gengæld giver 
ham lidt Penge eller tiltusker sig 
'Fisk. Klimaet og de vanskelige 
Befordringsmidler ere Hindringer for 
U dnyttelsen af en større Fangst, der
for kan hn,n ogsaa lade sig nøje med 
sin lille lette Balza. Stiller han 
større Fordringer til Livet, saa flytter 
han ind til Havnestæderne og kon
kurrerer ,der med de mere driftige 
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Italienere,' der drive lnsKeriet som 
Forretning og af den Grund fiske 
fra Baade. 

Det synes mig, at Hr. Leth særlig 
lægger V ægt og støtter sin Ide paa 
Udtalelsen ,af Kruse, som denne dog 
næppe, iom Fisker og Søniand,kan 
have ment at skulle forstaas, saaledes 
som hp.ns Ord tyde hen paa; jeg sigter 
her til Sioe 3 anden Spalte nederst 
paa Siden, hvor det hedder: .. , . 
"De indfødte gaa sædvanlig ud i 
den tidlige Morgen enten til Søs eller 
tæt ind til Skærene, hvor de ofte i ' 
den frygteligste Brænding ligge med 
deres Balzas. Bundsnøren er deres 
Fiskeredskab, og de fbrstaa at bruge 
den". - ~Ion Hr. Leth virkelig kan 
tro noget saadant? I saa ]'ald gad 
jeg dog spørge, hvorledes og med 
hvad Hensigt de ligge i den frygte
ligste Brænding? Selvom man kunde 
tænke sig, at Balzaen ved et Varp 
eller anden Fortøjning holdtes paa 
samme Sted og hindredes i at blive 
slynget af Brænding~n mod Klipper 
og Skær, saa vil et saadant Vove
stykke dog næppe hjælpe til nogen 
Fiskefangst; thi Fisken vil simpelt
hen afholde sig fra at komme ind 
i en saadan Brænding, som ogsao 
rummer Fare for den. - N ej, "Cho
loen" vil fornuftigvis gaa i I.Jæ af 
Skærene og Klippeøerne og her, klar 
af Brændingen, røgte sin Dont med 
et bedre Resultat. 

J eg kender desværre ikke tilstrække-
. ligt til den jydske Vestkyst, men saa 
meget ved jeg, at Vesterhavsfiskeren 
har en haardere Fjende at bekæmpe 
end "Choloen" paa Sydamerikas 
Vestkyst. Et barskt Klima - plud
selige Vejrforandringer og Paalands
storm med Braad paa Revlerne, som 
skal passeres i betydelig Afstand fra 
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Land, ere Forhold, som ikke taale 
Sammenligning med de sydameri
kanske 
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Hr. Leth slutter sin Artikel med 
et Forslag om at "sende 2 unge' 
raske Vesterhavsfiskere rundt om 
Kap Horn til Peru, og lade dem 
blive der i 2 Aar for at sætte sig 
ind i Forholdene og lære at lave og 
bruge disse Balzas for atter at viss 
og lære os det herhjemme". - Hr. 
Leth anslaar Omkostningerne herved 
til 8 a 12000 Kr., som jo er en 
ringeSum,naar Ulykker derved kan 
forebygges. Dette er sandt, Dien 
bedst bliver det at spa re denne U d
gift, da den ingen Nytte vil gøre; 
Vesterhaysfiskerne behøver ikke at 
lære, hvorledes man skal gaa gennem 
Braad - og Balzaen egner sig 
maaske endnu mindre end den grøn
landske Kajak for Forholdene. 

To Aar er en lang Tid at spilde, 
naar der daglig staar Menneskeliv 
paa Spil, og vil Hr. Leth fastholde 
sin Tanke, saa skal jeg hellere fore
slaa, at der g~nnem den danske Ge
neralkonsul i Lima søges anskaffet 
og tilsendt nogle saadanne Balzas; 
dette vil næppe koste meget, og vore 
Fiskere ville snart være i Stand til 
at opdage. hvorvidt de ere brugbare. 

. Fiskermøde i L ynæs. 

Lørdag den 6. Januar holdt Lynæs 
FiskeriforeningetMøde, hvortilFisker 
P. Villttmsen, efter Opfordring af 
Fiskeriforeningens . Formand, var 
kommen til Stede. Forhandlingerne 
drejede sig om U dsættelse af Rød
spætfeyngel i IseiJorden, om en Assu
rance for Fartøjer, der kun til Ders 

anvendes til Fiskeri, om mulig Fri
tagelse for Toldklarering af Lynæs
baadene ved Hundested, naar Vejr
forholdene gør det vanskeligt at an
løbe denne Plads, samt om et paa
tænkt Fiskeri efter Hornfisk paa 
forskellige Steder ude i Kattegat. 

Mødet var godt besøgt og Diskus
sionen livlig.' Kredsens Folkethings
mand Hr. Jørgensen Hald, der er 
Medlem af ]'iskeriforeningen, 'var til 
Stede. Man enedes om efter bedste 
Evne at støtte den paatænkte U d
sætning af Rødspætter, samt mulige 
andre Foretagender af lignende Art, 
der kunde tjene til at ophjælpe Ise
fjordens Fiskebestand. Endvidere 
vilde man forberede en saadan Far
tøjsforsikring, som ovenfor nævnt, 
da de omhandlede Fartøjer ikke kan 
forsikres som Fiskefartøjer. Lige
ledes vilde man forberede Indgivel
sen . af et Andragende til Overtold
inspektøren og Generaldirektøren for 
Skattevæsnet om Toldklarerings
spørgsmaalet, og med Hensyn til den 
sidste Sag paa Dagsordenen: Horn
fiskefangst i Kattegat, vedtog man 
straks at ansøge Indenrigsministeriet 
om en Understøttelse til Udrustnin
gerne og til Anskaffelsen af de nød
vendige Garn. Ansøgningen skulde 
indsendes til Dansk Fiskeriforening 
med Anmodning om at anbefale den, 
og Arbejderne skulde derefter fremmes 
med al mulig Hurtighed, for at Planen 
kunde blive realiseret i rette Tid. 

Det var Forsamlingen bekendt, at 
man ogsaa fra andre Fiskepladser i . 
N ordsjælland vilde forsøge Fiskeri 
efter Hornfisk i Kattegattet til For
aaret, naar J;'isken kommer herind 
for at yngle. Da Forsøgene imid
lertid agtedes gjort dels paa for
skellige Steder og dels paa for;>kelIig 



lVIaade, saa mente man, at det netop 
var heldigst, at de blev gjort sam
tidig, idet man saa vilde faa et mere 
paalideligt Skøn over, hvilke Metho
der og bvilke Pladser; der vai'e de 
bedste. 

Altona Fiskea vktion. 

Vi have fra Hr. JohanlI Coln's, 
beeidigter Fischauctionator i Altona, 
modtaget en Aarsstatistik for 1893 

~ ove1' Omsætningen ved Fiskemarkedet 
dersteds, der alt i alt har beløbet 
sig til 1,421,303 Mk. 60 Pf.· mod 
1,329,227 Mk. 16 Pf. i 1892, og saa
ledes udviser en Fremgang af ca. 
92000 Mk. Fra Skandinavien er 
der tilført Markedet Fisk til en Værdi 
af 203061 Mk. ::19 Pf. mod 284966 
Mk. 28 PI'. i 1892, altsaa enNedgang 
med over 80000 :\1k. 1891 viste en 
Tilbagegang paa 70000 Mk. 

Af de enkelte Fiskearter er der fra 
Skandinavien kun tilført: 30880 Pd. 
Tunger (mod 72586Pd. i 1892),28462 
Pd. Pighvar (mod 21171), 55454 Pd. 
Sletter (mod 54829), 53289 Pd. Rød
spætter (mod 129879 i 1892 og 
345296 Pd. i 18901), 241569 Pd. 
Kuller (mod 285236 i 1892, 351813 
i 1891 og; 4::13046 i 1889), 25422 
Pd. Lak::; (mod 11880 Pd.), 6813 
Pd. Ørred (mod 5136), 17050 Pd. 
Gedder (mod ] 2003), 4495 Pd. Aal 
(mod 1694 i 1892 og 10562 i 1891), 
8159 Pd. Helleflynder (mod n,65), 
5192Pd.Hummer (mod 20360), 10704 
Kister il, 200 Pd. Sild (mod 8552), 
18388 Stkr.Makrel (mod 7383) m. v. 

Den mindste Omsætning af skan
dinaviske Fisk, 48U4 Mk. 54 Pf., 
var i September, den største i April 
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26445 Mk. 56 Pf.og i Novemb~r 
32517 Mk. 46 Pf. 

Gennemsnitsprisen var for Tunger 
knn 90 Pf. pr. Pd. moU 114,3 Pf. i 
1892) varierende fra 68 Pf. i Ok
tober til 117,2 i Juli, for Pighvar 
41,1 (mod 42,6), Kuller 11,8 (mod 
14,3), 1tødspætter 15,2 (mod (7,5), 
varierende fra 9,8 i Januar til 25,2 
i Oktober, Sild 4,72 Mk. pr. Kiste, 
Makrel 24,5 (23,1). 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 11. Januar 1894. 
I forrige Uge' mistede mange af vore 
Fiskerlav deres Redskaber paa Grun<,l 
af Strømsætningen. De fleste tabte 
Halvdelen deraf, enkelte endog der
over. Det samnm lede Fjaltring Fi
skerne; men medens disse nogle Dage 
efter fandt en stor Del deraf, lykke
des dette ikke for vore Fiskere. 

I indeværende TI ge have vi haft 
tre Fiskec1age og med god Fangst 
indtil 2500 Pd. De fleste Bande 
havde 15 il, 1600 Pd. pr. Baad. 

For Fjaltring har man fisket ind
til 50 Snese Kuller pr. Baad. De 
af Fisker~le, der ikke have gjort 
fast Akkord med Eksportørerne, faar 
i Aar bedst Betaling. Den sidste 
Fangst har endog naaet til 6 Kr. 
pr. Sno fra Hamborg. P. 

Lemvig, den 11. Januar 1894. 
Sejladsen er nu standset her paa 
Byen, idet Vigen og Havnen ere til-
lagte med stærk Is. P. 

Hirtshals og Omegn, d. 12 .• f anuar 
1894. At afvigte Aar endte bedre 
end det begyndte for Fiskeme er 
bekendt nok, thi Aaret begyndte jo 
med en saadan Vinter, at det hæm-



mede alt Fiskeri, og da Foraaret 
kom, var Fisken af Kulden dreven 
saa langt ud til Søs og paa saa dybt 
Vande, at 'de .ikke kunde naas, saa 
at Fiskerne havde stor Møje med 
at skaffe Agn til Hummertejnerne, 
dog hen }Jaa Sommeren blev saa til
strækkelig Pilktorsk til dette Brug, 
og Hummerfiskeriet blev da saa godt 
som nogensInde, op til eU:. 2000 Kr. 
pr. 2 Mand af de heldigste, men 
efter at dette Fiskeri var ophørt 
blev det en Tid . meget sløjt med 
andet Fiskeri, indtil der i Midten 
af Oktober dels toges nogle Pilktorsk' 
og dels med Hestevod fangedes nogle 
smaa Flynder, samt nogle Laks tæt 
ved Land, og der har' lige' til J ul 

. været fisket godt med dette Vod, og 
mod Slutningen vare Flynderne voks- . 
ede saa godt, at de næsten alle havde 
Maal for Salg, og det var ikk,e sjæl
dent, at 3 Mand tog et VognlæS' i 
faa Timer. . 

Af Kuller og Stortorsk har i de 
sidste Par~Iaaneder været rigeHgt, 
naar Vejret har tilladt Fiskerne at 
gaa ud, men her som overalt har 
Vejret været saa umedgørlig, som kan 
tænkes, hvorfor Baadene fra Hirts
hals flere Gange have maattet gøre' 
Landgang ved Kjul, U ggerby og' 
Tværsted, naar en Kuling har over
rasket dem. Da et Tusind Pd. og 
der omkring af Kuller og Torsk il, 

6 Øre ikke er usædvanligt til 2 Mand, 
saa' ses, at naar kun Vefret vilde 
føje sig e~ Fortjen~sten ikke ringe. 

L. 

Frederikshavn, d. 22. Januar 1894. 
Taage og .. Storm har i forløbne Uge 
skiftedes til at forhindre Fiskeriet, 
dog have)kke faa Kuttere haft ganske 
godt Udbytte, omend Tilførsel i sin 
Helhed .maa kaldes lille i Forhold 
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til de fiskende Kutteres Antal. Der 
er fisket hovedsagelig paa de samme 
Fiskepladser som de foregaaende 
Uger, paa Pladsen nordfor Læsø 
viser det sig, at Rødspætten kun 
findes paa et ganske lilie Fladerum ; 
to Kuttere kan ligge gansk~ nær ved 
hinanden, og den ene kan hurtig op
naa god Fangst - der var flere der 
havde ca. 150 Sno medens den 
anden ikke faar en Fisk i Voddet. 
Fisken herfra har vejet fra 11-14 
Pd. Sno og er betalt med fra 1 Kr. 
45 0re-1 Kr. 80 Øre pr.· Snes. 
De Kuttere, der have fisket paa 
Herthas Flak, have i kvantitativ Hen
seende kun haft mindre godt Udbytte, 
men Rødspætter derfra har været 
af usædvanlig god Kvalitet· af Kat
tegatsfisk at være, den har vejet fra 
15-20 Pd. Snesen og er betalt med 
fra 2 Kr.-2 Kr. 75 Øre pr. Snes; 
ved Skagen skal Fiskeriet have været 
ret godt, hvad der iøvrigt ogsaa frem
gaar af de gode Priser; først i U gen 
betaltes paa Stranden 21/ 2 Kr. pr. 
Snes for den Kvalitet af Rødspætter, 
som senere hen i Ugen kun kunde 
opnaa 1 Kr. 75 Øre pr. Snes. En 
større Kutter hjemmehørende i Fanø 
indkom i Torsdags i Havnen inde
havende et mindre Parti ca. 1000 
Pd. Torsk og Kuller fangede i Nord
søen, de afsattes her til henholdsvis 
5 og 7 Øre pr. Pd. Der meldes fra 
Lysekihl, at Sildefiskeriet der nu 
maa betragtes som ophørt,' idet der 
kun findes enkelte "Stæng" tilbage, 
men Fiskeriet i den sydligere Del 
a:f Skærgaarden er endnu saa rige
ligt, at Silden endnu sælges til' 4 
Kr. pr. Ks., /der er tilført ca. 2200 
Ks. j den sidste Uge. Hummertil
førsien fra Vestnorge har været noget 
rigeligere i denne Uge ialt ca. 5000 

j 



Stkr.; Prisen er ca. 1 Kr. 55 Øre 
pr. Pd. Kl. 

Opfordring. 

Næppe nok ere Gravene i Harbo
øre tilkastede, førend Havet har 
krævet nye Ofre. Den 21. December 
forulykkede Fiskerne Anders Peter 
Hansen og Niels Peter Hansen af 
Fiskerlejet Helligpeder paa Born
holm, efter1a~ende sig 2 Enker og 
12 nforsørgede Børn, fra Grenaa 
meddeles i disse Dage i Bladene, at 
2 gifte Fiskere ere druknede under 

83' 

, Udøvelsen af deres Erhverv, ligeledes, 
efterladende sig Hustruer og Børn, 
og fra Marstal paa .Ærø er i den 
førløbne Del af Vinteren ikke mindre 
end 22 arbejdsdygtige Mænd, der-

iblandt 11 Familefædre, omkomne 
paa Havet, og 10 Enker og 27 likon
fumerede Børn staa uden Forsørgere. 
Fra en Komite i sidstnævnt~By 
har Dansk Fiskeriforening modtaget 
en Opfordring til at deltage i en 
Indsamling til Støtte for disse ulyk
kelige Menneskers Fremtid, 'og vi 
tillade os derfor at meddele, at Bi
drag med Glæde modtages hos For
eningens Kasserer, Grosserer Chr. 
H. Jfunck, Vestergade 18 K. og 
paa Foreningens Kontor Stormgade 
20 V. Regnskabet vil blive offent
liggjort Nationaltidende og lokale 
Blade~ 

Rettelse. 
I forrige Nr. af Medlemsbladet, Side 

23, 9. Linie fra oven, staar "Kutterfiskeriet" 
skal være "Kullerfiskeriet" . 

Annoncer Dansk I<ommissionshus Fiskekork. 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

• .I!'or staaende Avertissementer 
indrømmes betydelIg R .. bat. 

for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Grun, 

711. lIe1ler W&ll; Ham'urs, 
modtager Se til Forh .. ndling 
Prompte Afr Dansk Korre-
apond .. n"e. Referencer. 

Saavel tynd som tyk Fiske
kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. BUlow, 
,København. D. 

Brogade 15. 

fiskekroge- Fabriken fiSK -Comissionsfo in" 'T. Kent&: Co. Gcimsby, 
-IItJIYDleullle l '.Ihrg 1885 -s V 11 E k rnf d ~I Fiskeauktionator & 

, i I."'all&u 1888 - J. D. ass, c e ør e, Commissionsforretning, 
F~!k!~;:g:~t sr;:":;f rfs~~l.s~= modtager Sendinger af slid, modtager Sendinger til For-
som Messing, s .. mt Pilke i Tin ug Rødspætter eto. til Forhand- handling. , 

,Bly. FOrilendeø mod Efterkr .. v. Jing Prompte Afregning . ~tort ~ager af østers til 
Conrad Christensen.' . billige Priser. 

St. Str .. ndstræde 41. Dansk Correspondance. " 
IKøbenhavn K. Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
~æ :.:3 modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
:.. Ii' gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :2'0 
f = hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision, 6 0J0. Kasser 
:t. :a til Forsendelse leveres gratis. 
Cl> > 
~ 00 Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 
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Kø 'benha Vll.S Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af , Bon1.uld og Rall1.pgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

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

(ene.te Nættabrik t Danumrk _ dri....- ved DaxDpla'aft) 

leverer efter Bestilling eller fr~ 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 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgar'tl, Hampe

'garn og Hørga~n i alle Nr. til Dagens billigste Priser op i bedste .Kvaliteter. 
. Handlende gives Rabat. Forespørgsl~r besvares. 8t~aks • 

. Frantz ChristtreusBogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tiykning af Ugeblade~ Piecer, Værker og Tidft
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksagel' og Lejligheds· 
sanCe i omhyggelig Ul:lførelse til billige Priser. 

Færdigsyede Sejl, solidt. 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halme8. 
Telefon 129. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 5. I. Februar. 1894. 

Jl.i:ted.l.exn.sb~a.d.e1l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold: Om AalespØrgsmaalet. - Den viden
skabelige Ekspedition til de a.rktiske Fa.rvande om
kring GrØnland.. - Beretning om Sildefiskeriet i 
Øresund 1893. - Ftskeriberetninger. - BekendtgØ
~.l.er. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er a.abent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i A.lm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

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. 

Modelsamlingen. 

Fra Tirsdag den 6. Februar vil 
Modelsamlingen, Stormgade 20 Stuen, 
være aaben uden Betaling for Fiskere 
Søgnedage fra Kl. 9-11 Fm. For 
Publikum holdes Samlingen indtil 
videre aaben hver Søndag fra Kl. 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 
Børn gives kun Adgang, naar de ere 
i Følge med Voksne. 

Udvalget. 

Om Aalespørgsmaalet. 

I de sidste Numre af dette Blad 
har Hr. Overretsprokurator Leth om
talt min Meddelelse "om Aalens 
Yn gIe dragt (t udførlig; men dels fordi 
han og jeg ere enige i Hovedspørgs
maalet, dels fordi min Meddelelse 
var foreløbig, ønsker jeg ikke at dis
kutere denne Sag nu. Naar min 
mere udførlige Redegørelse foreligger 
om Aalespørgsmaalet, vil den maaske 
kunne oplyse Hr. Leth om de Punkter, 
der nu ere ham uklare. 

25. Januar 1894. 
C. G. Joh. Petersen. 

Den videnskabelige Eks
pedition til de arktiske Far

vande omkring Grønland. 
(AJ WiII. Lundbeck.) 

Paa Finansloven for i Aar var der 
foreslaaet 30000 Kr., som første Del 
af en fireaarig Bevilling paa ialt 
188000 Kr. til en videnskabelig Eks
pedition til de arktiske Farvande 



omkring Grønland; Udvalgsflertallet 
har foreslaaet ikke at ,tiltræde denne 
Bevilling, og ved Finanslovens anden 
Behandling blev den forkastet. 
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Forslaget om en arktisk Ekspe
dition~il Danmarks- og Davisstrædet 
var allerede fremme sidste Aar, men 
blev den Gang taget tilbage, da det 
kom temmelig sildig frem, og man 
derfor mente, at der vilde være større 
Sandsynlighed for dets Vedtagelse i 
Aar. Som man ser, er dette Haab 
foreløbig blev en skuffet, idet For
slaget blev forkastet ved Finanslovens 
anden Behandling. Dette Forslags 
Skæbne vil vistnok forekomme de 
fleste, der kende lidt til Sagen, tem
melig overraskende. Der har længe 
været Trang til en dansk arktisk 
Ekspedition til de her omtalte Far
vande, der kunde undersøge Dyre
livet paa de større Dybder. Grøn
lands Landfavna og Favnaen i Havet 
langs Grønlands Kyster ere i en 
lang Aarrække blevne omhyggelig 
undersøgte, og der er samlet et stort 
udmærket Materiale, som dels er be
arbejdet og dels er under Bearbej
delse, saa at de nævnte Favnaer nu 
maa siges at være godt kendte. De 
dybere Dele af Davis- og Danmarks
strædet ere derimod hidtjl saa godt 
som uundersøgte, og der er derfor 
her et Hul, som nødvendig maa ud
fyldes, hvis den grønlandske og is
landske Havfavna skal blive fuld
stændig kendt og forstaaet, og at 
udfylde dette Hul var netop den 
Opgave, som den foreslaaede Eks
pedition skulde løse. Fra norsk, 
svensk, amerikansk og flere Sider 
er der i de senere Tider udført 
mange Dybhavsundersøgelser baade 
i arktiske og andre Farvande, altid 
med l'ige Resultater; Danmark har 

imidlertid hidtil sua godt som intet 
ydet i den Retning. De ovennævnte 
Farvande, hvis dybere Dele ore næsten 
uundersøgte, vilde sikkert berige Vi
denskaben og vort Kendskab til det 
arktiske Dyreliv og Dybhavs-Dyre
livet med et rigt og interessant Ma
teriale. 

Hvis den danske Stat ikke fore
tager disse Undersøgelser, ville de 
sikkert inden lang Tid blive udførte 
fra anden Side, thi alt som Viden
skaben gaar frem og indvinder større 
og større Kendskab til Arternes ge
ografiske U dbredning, kan den ikke 
tillade slige Felter at ligge udyrkede. 

Hvad den videnskabelige Side af 
denne Ekspedition angaar, turde det 
altsaa være klart, at dens store Be
tydning ikke kan omdisputeres, men 
jeg skal iøvrigt ikke her komme nær
mere ind derpaa, saameget mere som 
Dr. phil. H. J. Hansen i en Artikel 
i "Dannebrog" for den 17 . Januar 
d. A. paa en klar og fyldig Maade 
har bevist, jeg tror man kan sige 
Nødvendigheden afdenneEkspedition, 
set fra et videnskabeligt Standpunkt; 
men - Sagen har ogsaa en prak
tisk Side. 

I Davisstrædet og vistnok ogsaa i 
Danmarksstrædet findes der flere 
Fiskebanker, og en Undersøgelse af 
disse og deres Bnndforhold samt 
Kortlægning af den;t vil være af stor 
Betydning for Fiskeriet; tillige vil 
jo Dybde- og Bundforholdene udfor 
Islands N ord- og Vestkyst blive un
dersøgte og kortlagte, hvilket lige" 
ledes har stor Betydning. 

I det sidste Par Aar er der jo 
netop fra dansk Side begyndt Fiskeri 
ved Island, og Erfaringen har hurtig 
vist, at dette Fiskeri hæmmes meget 
af Mangel paa Undersøgelser, navu-



lig af :l\cIangel paa Kendskab til Bund
forholdene. Den foreslaaede Eks
pedition vilde sikkert kunne afhjælpe 
en Del af disse Mangler. En direkte 
Undersøgelse af de islandske Fjorde 
bliver der vel næppe Tale om, dette 
kan imidlertid ogsaa let udføres paa 
anden Maade, saaledes som allerede 
paabegyndt i Somrene 1892 og 93. 
De i disse to Somre udførte Under
søgeiser af Fiskeriforholdene paa de 
islandske Fjorde trænge netop stærkt 
til at suppleres ved Undersøgelser i 
Farvandet udenfor. Jeg skal saa
ledes blot nævne, at det vilde være 
af ikke ringe Betydning at faa nn
dm'søgt, til hvilken' Dybde Rødspæt
terne gaa ud i Farvandet udenfor 
Island paa de forskellige Aarstider i 
men ogsaa adskillige andre Træk af 
de økonomisk vigtige Fiskearters Bi
ologi vilde der sikkert vindes Kund
skab om, og dette kunde saa sam
menarbejdes med de paa Fjorden 
gjorttl Undersøgelser til et Hele. -
Det viser sig jo mere og mere, at 
Havfiskeriet herhjemme tager af, og 
N ødvendigheden af at aabne nye 
Veje for det danske Havfiskeri bliver 
mere og mere indlysende, og er et 
Spørgsmaal af ligesaa stor eller 
maaske større Betydning end Anlæget 
af Fiskerihavne paa Vestkysten og 
lign. Men naar vore Fiskere skal 
gaa til saa langt borte liggende Fi
skepladser som de islandske Farvande 
og der fiske med lønnende TIdbytte, 
da maa de have nogen Oplysning om 
Fiskebestanden og ]'orholdene i disse 
Farvande, thi ellers vil altfor megen 
Tid gaa tabt med at prøve sig frem, 
og trættede ved uheldige Resultater 
vil Fiskeriet ofte blive opgivet efter 
faa Forsøg, uagtet det afpasset efter 
Forholdene kunde drives med Udbytte; 
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at tilvejebringe' disse nødvendige Op
lysninger paahviler imidlertid Staten, 
og jeg tror at have paapeget, at den 
foreslaaede Ekspedition i denne Ret
ning vilde faa en ikke ringe Betyd
ning. Der er saaledes god Grund 
til at vente, at Dybhavsundersøgelser 
baade i Davis- og Danmarksstrædet 
ville faa Betydning for Fiskeridriften 
heroppe. 

Dette var, hvad der kunde ventes 
af direkte praktisk Udbytte af Eks
peditionen, men ogsaa den rent viden
skabelige Side af Sagen vil sikkert 
faa sin praktiske Betydning. Det er 
jo saa, at de praktiske Regler ef ter
haanden udvindes af de videnskabe
lige Resultater, og jo bedre det ark
tiske Dyreliv bliver kendt, jo nøjere 
man kan bestemme Grænsen for 
baade Fiskenes og de lavere Dyre
formers U dbredning, desto bedre og 
klarere Overblik vinder man i det 
hele og dermed ogsaa, hvad de vigtige 
Fiskearters Biologi angaar. Mange 
lavere Dyreformer tjene som bekendt 
Fiskene til Føde og have derfor Ind
flydelse paa disses Vandringer, saa 
at Kendskabet til hines Færden og 
Opholdssteder fremmer Kendskabet 
til disses. At Undersøgelsen af det 
lavere Dyreliv ofte fører praktiske 
Resultater af Vigtighed med sig el' 
jo vistnok vel bekendt, og jeg skal 
ikke her gaa nøjere ind derpaa, lllen 
nøjes llled de givne Antydninger. 
Sluttelig skal jeg blot berøre, at 
Strømforholdsobservationer, Tempe
ratur- og Såltholdighedsmaalinger 
ligeledes have deres store Betydning 
baade for den videnskabelige og den 
praktiske Side af Sagen, og til U d
førelse af saadanne vil der jo blive 
rig Lejlighed. 

J eg tror saaledes, at der ikke blot 



fra et videnskabeligt Standpunkt, men 
ogsaa for vort Fiskeris Skyld er al 
Grund til at udtale en Beklagelse, 
hvis den foreslaaede Ekspedition 
skulde støde paa saa megen Mod
stand, at den ikke naar at blive ført 
ud i Virkeligheden. 

Beretning 
om Bundgarns- og Drivgarns

Fiskeriet efter Sild, samt om Sildens 
Optræden i Øresund i 1893. 

(Ved fhv. Styrmand Fr. W. Fiedier). 

Bundgarnsnskeriet tog sin Begyn
delse sidst i Marts; efterhaanden 
som Drivisen forsvandt saa man 
kunde faa rammet Pæle til Garnene. 
Den nordlige Del af Sundet blev 
først isfrit, saa Fiskeriet herfra kunde 
paabegyndes omtrent 14 Dage før 
end i den sydligere Del af Sundet 
i Køge Bugt. 

Der viste sig straks Masser af 
Sild i Garnene, efterhaanden som 
disse kom ud; den fiskede Sild faldt 
yderst forskellig med Hensyn til 
Størrelsen, der fandtes fra de mindste 
til de største, endogsaa de saakaldte 
Sildekonger, lIgesom de vare meget 
blandede med Brisling. 

Hele April Maaned fiskedes langs 
hele Kysten mange Sild i Bundgar
nene, og ligesom de forekom i alle 
Størrelser, saa var en Del af dem 
fyldt med Rogn og Mælk, en Del i 
Gydetilstand, andre mer eller mindre 
modne og en Del tomme. De fuld
modne Sild falde rigeligst i Begyn
delsen paa Fisket, ligesom Stimerne 
fra først paa Tiden ere størst, men 
mindskes efterhaanden, særlig efter 
Udgangen af April. 
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Størrelsen maaltes forskellige 
Gange, saaledes et mindre Parti den 
7. April; Silden heri maalte fra 111/ 2-

18 Otmtr. eller 43h indtil 7 Tm. 
Den 30. April maaltes et større 
Parti, hvor der fandtes Længder paa 
3 Tm 31/" 4" 41/" 411 II 5/1 '1 t, , 4 , li' , 

53 J /I 53/ /I 61/" 61/" 63/ /I indtil /8' 4' 8' 2' 4 

71//; i ganske enkelte af de større 
Eksemplarer var begyndt Ansættelse 
til Rogn. Iblandt fornævnte Parti 
forekom endvidere en Del Brislinger 
i store og smukke Eksempler fra 4" 
~5". 

Bundgarnsfiskeriet vedvarede i det 
mindste for Køge Bugts V edhommende 
til sidst i Juni Maaned, og gav Sild 
lige til ca. 30 Juni, rigtignok kun 
smaa Partier i Røgtningen, men dog 
hele Tiden blandet med Legesild, 
hvorvel ikke mange i Flokken, saa 
dog altid nogle, og forøvrigt· alle 
Størrelser sammenblandede. 

Paa Bundgarnene hernede fra 
nndes navnlig hen i Maj Maaned 
ret betydeligt af udgydt Silderogn, 
hæftet baade til Ringen og Bunden 
af Garnene; den viser sig, naar man 
kan observere den, som en lysegul 
stivnet geleagtig Masse. 

I Bundgarnene var endvidere et 
ret godt Hornfiske Fiskeri fm først 
i April til hen i Maj. 

Den 27. Juni kom de første Garn-
. sild til Kastrup i en svensk Baad 
fra Drift i Flinterenden, og fra denne 
Dag kom daglig smaa Tilførsler over 
Malmø fra Limhamn og Kysten 
nord efter. Dette varede en 1/2 Snes 
Dage, hvorefter det pludselig hørte 
op for en Tid. 

Silden var lille 6 iL 711
, men fed 

og betingede. gode Priser, da der 
ikke var andre. 

Et Besøg midt i Juli i Malmø gav 



intet Udbytte, da her for Tiden intet 
Fiskeri var. ]'ra Gilleleje forsøgtes 
med Næringer allerede henover l\fid
ten af Juli. En enkelt Baad havde 
henved en Snes Ol, de øvrige kun 
nogle faa Snese Sild til Baads, og 
disse opgaves kun at være mindre 
Eksemplarer, hvilket dog rimeligvis 
har sin Grund i Brug af smaarna,
skede Garn. Skovshoved og Taar
bæk Baade begyndte midt i Juli, 
medens Fiskerne fra Snekkersten og 
der omhing først begyndte i A vgust 
med Næringer, som bundsattes Sønden 
af Hveen i ca. 12 Fvn. Vand; om
trent samtidig begyndte fra Sletten 
og svenske Kysten ligeoverfor med 
Drivgarn i Raadyb og Ørentvisten. 

Den 26. ,Juli indbragte 4 Skovs
hoved Baade 20 li 30 Ol pr. Baud 
fra Bundsætning Sønden for Hveen. 
Silden snarest lille 16 li 18 Ctm. = 

61/ 2", lllen trind og fed og langt til
bage i Modenhed. Den betingede 
en Pris af Kr. 2,50. 

I Slutningen af Juli og hele Av
gust var der kun ringe Fiskeri, lidt 
hist og her; de sidste Dage af Av
gust blev ]'iskeriet lidt bedre, der 
indkom saaledes den 29. Avgust ca. 
40 Baade med 1/2 Snes Ol til hver, 
fra Drift N ord om Saltholm langs 
Østresidpll i 31/ 2 li 4 Fv., den 30. en 
Snes Ba:t de llled lidt Fiskeri, en 
enkelt 0[' til 100, og den 31. l/Z Snes 
Baade llled kun smaat ]'iskeri (fra 
Drift øst om Saltholm). 

I de første 2 Uger af September 
var Fiskeriet ligeledes kun ringe, først 
den 13. kom henved 30 Baade inel 
med jævnt godt Fiskeri, disse Sild 
holdt indtil 19 å 22 emtr. eller 71

//' il, 

81/ 2/1. Halvparten var Rogn og mælke
fyldte Sild, Rognsilden til Dels moden, 
Mælkesllden lidt tilbage, nogle In-
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divider mere udviklede, og Silden var 
taget i Driften i Ftlirvandet (N ord i 
Hollrenderdybet). Silden forekom en 
Del uensartet med Hensyn til Stør
relsen. 

Den 14. var det haard Storm af 
Vest med ualmindelig haardt N or
denvande, og hele næste Uge holdt 
sig mere eller mindre uroligt Vejr 
med stiv Kuling fra V. og SV. med 
Byger, Torden og Lynild, kun ganske 
enkelte Baade horn ind med næsten. 
intet Fiskeri, hvorved Prisen gik op 
i 3 Kr. og derover. 

Den 21. Septbr. blev det haard 
Storm af Syd og S. V. med et rasende 
Søndenvande ; den 23. Illaaltes nogle 
Sild til 18 a 20 op til 23 il, 24 Ctm. 
(8 1/ 2" il, 9") med fuldt ndviklet Rogn 
og Mælke, taget i Driften i Farvan~ 
det i Hollænderdybet. 

Samme Dag indbragtes Sild fra 
Bundgarn fra Køge Bugt, hvilke 
sidste faldt en Del mindre (14-16 
Ctm.) og meget uensartet med Hen
syn til Størrelsen; de vare alle 
tomme. 

Den 29. tog jeg til Kastrup og 
gik llled ud om Aftenen Vinden 
var da S. V. med let Søndenvande 
og gRY pæn Drift: vi drev med Gar~ 
nene 11/ 2 Time, hvorefter vi tog dem 
og løb ind og pillede Sild af, Illen 
havde kun 1/2 Snes Ol, næsten ude
lukkende tHlleget Sild. ],lere'. af 
Baadene gik, efter at have pillet Sild 
af og skudt Garnene ned, ud igen 
paa Efternatten, og enkelte af dem 
kom ind med 1 Snes Ol; andre havde 
derimod ikke noget. 

. Den 30. om l\Iorgenen var Kastrup 
Havn opfyldt af Drivgarnsbaade, 
de fleste hjemmehørende, men ogsaa 
andre omkring fra Kysten; her er en 
udmærket Anstalt for Garntørring, 



let og bekvem Adgang til Jt'iske
pladsen og flere Vognkørere til at 
besørge Silden kørt til København. 
Omtrent hele Fiskerflaaden var nu 
samlet i Kastrup og Dragør Havn, 
da Driften i denne Tid foregik i 
Farvandet fra Sundbyhage og helt 
ned til Drogdens Fyrskib. Silden 
viste sig nu fra Driften heromkring 
at nere udgydt for Størstepartens 
Vedkommende, Efternølere findes dog 
imellem, ligesom Silderogn ret hyppig 
forekommer paa Underkant af N æ
ringerne fra Driften i Farvandet. 
Det observeredes netop her paa nogle 
Garn, der hængte til Tørring og de 
havde været i Driften i Farvandet 
den sidste N at. 

Her var altsaa fundet en af Sildens 
Gydepladser i Efteraaret. Vi talte 
med flere:Jt'iskore, erfarne Folk, om 
dette Forhold, og de vare fuldstæn
dige enige med os, at Silden havde 
været i Gydetilstand i Løbet af den 
sidste Uge, og at den ligeledes havde 
gydet sin Rogn paa den fornævnte 
Strækning. hvor de havde brugt deres 
Drift, nemlig Farvandet fra Sundby 
Hage og syd efter ned igennem 
Drogden. 

Dagen over var det fint Vejr, let 
Luft af N. O., ved Middagstid be
gyndte Baadene allerede at tage ud 
fol' at søge sig en Plads, imellem 2 
og 3 efter Middag krydsede vi paa 
syd efter, alle Baadene vare under 
Opsejling, og en Del af dem havde 
allerede indtaget deres Plads. -
Baadene laa opankrede paa 2 å 3 
Linier paa hver Side af Sejlløbet 
eller Farvandet lige ud fra Fyrskibet 
til, og forbi Røssefyret paa Kastrup 
Rev. At finde en Plads var næsten 
utænkeligt og finde en, man syntes 
om, umuligt; men Plads skulde vi jo 
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have, og saa putt~de vi os ind imel
lem to, som havde indtaget deres 
Plads; det blev omtrent tværs af 
Grunden Knollen, ovre paa Saltholms
siden - Grunden er landløs og ligger 
omtrent midt i Farvandet. 

Da vi naaede Sættetid, laa vi og 
ventede paa, at vor nordre Nabo 
skulde begynde, men han blev ved 
at ligge, indtil vor søndre Nabo ende
lig begyndte saa maatte vi ogsaa 
til at sætte, inden han dl:ev for nær 
ned paa os j herved kom vi temme
lig nær paa hinanden; Garnene 
blev givet nd for Fokken h{ljst, og 
sat tværs i Strømretningen. Efter 
endt Garngivning kunde vi overse 
Forholdene, og det viste os saa langt 
vi kunde se et Utal af Lanterner, 
Garnlanterner fra alle Baadene saa 
langt øjet kunde række Syd og N ord, 
hele Fiskeflaaden var ude, vel hen
ved 400 Baade i Drift med deres 
Garn. En halv Time efter Garn
givning saa vi til det nærmeste Garn, 
men der. viste sig ingen Sild, men 
Driften var heller ikke god- paa 
Grund af tiltagende Strøm 'og Ku
ling, drev vi inden ret længe langs 
i, som er daarlig Drift. Samtidig 
med den tiltagende Kuling b(\gyndte 
det at sætte op med Byger med Lyn 
og Torden ind over Landet, og j 

disse trak Vinden sig om paa S. V" 
efter om Eftermiddagen at have 
været S. O. 

Efter godt og vel en Times Drift 
begyndte vi at drage Garnene, og 
da der var kommen godt og vel 4 
Næringer ind, var Garnlængden 
sprunget, og vor Garnlanterne ikke 
til at se eller skelne fra de andre 
Baadlanterner i Mørket. 

Vi fik rejst Masten hurtigst mu
ligt, og da der var stiv Kuling. satte 



vi Reb i Sejlene og krydsede paa 
for at finde vor Lanterne, prajede 
et Par Baade, som laa under Drag
ning, om ikke de havde fisket nogle 
fremmede Garn, men de havde ikke 
set noget. Efter en Times Sejlads 
fik Baadføreren øje paa en enlig 

,Lanterne, som han bestemt mente 
maatte være vor, vi løb til den, -
og den blev genkendt, som vor egen, 
og Garnene var ogsaa ved den, og 
ved Dragningen viste det sig, at alle 
Garnene vare der, men kun meget 
faa Sild i, men Baadføreren var 
glad for sine Garn. 

Under denne Manøvre vare vi 
drevne saa langt N ord efter som 
tværs af Prøvestenen; her flovede 
Vinden af og det blev fint Vejr, vi 
krydsede da op langs Landet, og 
naaede i Havn til Midnat. Da 
Fangsten var saa ringe, blev Gar
nene skudt ned igen, og Baadførerne 
gik alle ud igen, for at prøve en 
Drift paa Eftematten da var det 
ikke saa vanskeligt at faa en Plads 
som om Aftenen, men Sild blev der 
ingen af. (Sluttes,) 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 29. Januar 1894. 
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Stærke sydvestlige Storme have været 
fremherskende i den sidste Uge, og 
der har kun været levnet Fiskeren 

ringe Tid til at passe sin Dont. 
Udbyttet har desaarsag været meget 
lille, idet en ca. 59 Sno Rødspætter 
har været det højeste nogen Kutter 
har dreven det til; Fisk fra Herthas 
Flak har vejet ca. 15 Pd. Sno og 
ere blevne betalte med fra 1 Kr. 75 
Øre-2 Kr. 50 Øre pr. Snes. En 
enkelt Kutter har fra Fangstpladsen 
omkring Trindelens Fyrskib indbragt 
mindre Partier Krøyfisk, der i den 
herværende Fiskeavktion opnaaede 
meget høje Priser, Tunge blev saa
ledes betalt med 1 Kr. 10 Øre pr. 
Pd. og Ising med 19 Øre pr. Pd. 
Fiskeriet fra Skagen har i denne 
Uge været betydningsløst. Hummer
tilførslen har været ualmindelig stor 
i denne Uge, alene i Torsdags blev 
der tilført over 10000 Stkr., hvoraf 
en større Del var ekspederet direkte 
til Tyskland; de mange Festligheder 
i Anledning af den tyske Kejsers 
Fødselsdag skal være Grunden til 
den store Tilførsel, Prisen er fra 1 
Kr. 50 Øre-1 Kr. 60 Øre pr. Pd. 
Sildetilførslen er aftagen en Del, 
Afsætningsforholdene ere ikke saa 
gode paa Grund af det vedholdende 
fugtige Vejr, der afstedkommer daar
ligt Føre paa Vejene, saaledes at 
da mange "Smaaprangere" daarligt 
kunde komme omkring med deres 
Varer til Landboerne. Prisen holder 
sig vedblivende i 4 Kr. pr. Ks. 

Kl. 

Kvase til Salg. [' ~ n . . f t· T K t & G G' b 
Den i Lynæs hjemmehø- rlS~ -uOmISSIOnS orre nmn, • en o. runs y, 

, rende Fiskekvase »Hanne J 1J H ~"k uf d ~ Fiskeauktionator &. 
Kirstine" 15 Tons drægtig, • ll. ass, CA. er ør e, Commis8ionsforretning, 
bygget al Eg og 8 Aar garn- modtager Sendinger af Sild modtager Sendinger til For-
mel, med tilhørende Sejl og 'F h 'h dl' 
en god stor Baad, er meget I ~ødspætter etc. til or, and- an mg. 
billig til Salg ved Henven- hng. Prompte Afreglllng. Stort Lager af østers til billige Priser. 
delse til Kroejer N. Hansen, Dansk Oorrespondance. 
Ljnæs pr. Frederiksværk. Prima Referencer, Ret.: York City Bank, Grimsby. 
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:Kø benha VllS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(ene.te N .. ttabrik i Danmark _:ID driveø ved Da.:mpJba,ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra 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 0/0 til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe· 
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker og Tidfl
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds. 
sana-e i omhyggelig Udførelse til billige Priser • 

Fiske-Avktioner • 
l Thisted. 

I Henhold til Kg!. Bevilling af 2. f. M. paabegynder jeg 
Tirsdag den 6. Februar d. A. Eftm. Kl. 4: 

Afholdelse af de i Lov 11. Marts 1892 ommeldte offentlige Avktioner over 
fersk Fisk, Krebs, Hummer, ltejer og Muslinger. 

A vktionerne afholdes flere Gange daglig. 
Havfiskens Tal og Bruttovægt anmeldes pr. Telefon umiddelbart efter 

Landsætningen og leveres samme Dag velrenset, efter Nettovægt fra Kgl. 
Vejer, i Thisted. 

Al Fjordfisk sælges og leveres levende. 
Der indkommer daglig store Mængder Kuller, Kabliau, Helleflynder, 

Fjordtorsk, Aal og Rødspætter af sjælden Størrelse og Velsmag. 
Thisted, den 24. .Januar 1894. Carl Zoll, 

A vtoriseret A vktionsmester. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hOB Frantz Christtreu. KØbenhavn. 
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Nr. 6. 8. Februar. 1894. 

:M:eCU-e:c::l..sb1a.det udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

Iinie af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: De Forulykkedes Efterladte i J',Iarstal. 
- lilt Hjæ1llefond, Om Makrelfiskeri i Nordsøen, 
- Generalforsamling. Fiskeriet i Esbjærg Told~ 
distrikt i Aaret 1863. l"iskeriberetninger. - Op-
fordring. - 5te Bidragsliste. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af lVledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Breve og andre Forsendelse}' 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. 

De Forulykkedes Efterladte 
i Marstal. 

Det har behaget H. l\f. Kongen 
at tilstille Dansk Fiskeriforening 1000 
Kr. til dens Indsamling til de For
ulykkedes Efterladte i Marsta1. 

En Hj ælp ef ond. 

Som tidligere meddelt har Besty
relsen i længere Tid haft den Tu,nke 
at søge du,nnet et }1'ond til Under-

støtteise for forulykkede Fiskeres 
Efterladte, gældende for hele Riget. 

Det er os derfor en stor Glæde 
allerede nu at kunne meddele, at 
Bestyrelsens Tanke har funden saa
megen Genklang hos forskellige af 
vore Medborgere, atBestyrelsen straks 
har kunnet tage den Beslutning ved 
at hensætte de Foreningen i dette 
Øjemed skænkede om end endnu ringe 
Midler, til Forrentning i en Spare
kasse, med dem at danne Grundlaget 
for en saadan Rjælpefond. 

~faatte nu ret mange ærede Med
borgere følge det af Grundlæggerne 
givne Eksempel. 

Modelsamlingen, 

Stormgade 20 Stuen, er a.aben uden 
Betaling for Fiskere Søgnedage fra 
RI. 9-ll Fm. ]'or Publikum hol
des Samlin'gen indtil videre aaben 
hver Søndag fra KI. 12-2 mod en 
Entre af 10 øre. Børn gives kun 
Adgang, naar de ere i Følge Il!ed 
Voksne. Endvidere vil Bestyrelses
medlem Hr. Villumsen være tilstede 
Ilørdag d. 10. og IJørdag. d.' 24. d. 



M., for at give nærmere Oplysninger, 
besvare mulige Forespørgsler m. m. 

Udvalget. 

Om Makrelfiskeri i Nordsøen. 
(Af P. Yillumsen.) 

Som bekendt har der i de senere 
Aar her fra Danmark været forsøgt 
et Makrelfiskeri med "Dørg" Vest af 
Norges Sydende og Forsøgene have 
hidtil, saavidt vides, gennemsnitlig 
været kronede med Held. Det er. 
da heller ikke os Danske, der have 
"opfundet" denne Fiskeplads eller 
have gjort et første Forsøg deroppe, 
det have vore gode Venner Normæn
dene Æren af, ligesom det ogsaa 
er dem, der have fundet et godt Af
sætningssted for Fangsten i Amerika. 

Det er heller ikke egentlige Fisker
fartøjsr, der helfra have deltaget i 
det nye Makrelfiskeri, saalidt som 
det har været af vore egentlige Fi
skere, der have bemandet Fartøjerne. 
Det har været Fragtladere, SIhaa
skonnerter og slige, og Besætningerne 
have mest været af vore Matroser, 
der ellers ikke have befattet sig med 
Fiskeri. 

Jo, dog pall. en Maade. At dørge 
Makrel, det kan· enhver af vore Sø
mænd; det har været en yndet Sport 
alle Dage, naar man sejlede tilsøs; 
der kom . vel næppe et Fartøj over 
N ordsøen eller gennem Kattegat paa 
den rigtige Aarstid, uden at Dør
gerne vare ude. 

Ganske vist er det noget andet 
at drive Fiskeriet som Erhverv og 
det greb vore Fragtskuder og vore 
Søfolk heller ikke til, før det kneb 
med Fragt og Hyre. M~n da den 
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Tid kom, tog en Del af dem fat 
paa den nye Virksomhed, vilde ikke 
det ene, saa skulde pet andet, og 
det er al Ære værd, at disse Folk 
ikke lagde Hænderne i Skødet, men 
søgte nye Veje, naar de gamle bleve 
spærrede. 

Der har flere Gange været skrevet. 
i Bladene om dette Makrelfiskeri. 
J eg tror alligevel, at der hidtil ikh, 
er skrevet nok om det, saa lidt som 
det hidtil er blevet drevet i den 
Udstrækning her hjemme fra, som 
det burde; maaske nogle paalidelige 
Efterretninger endnu kunne have In
teresse - heldigst var det, om de 
kunde saaledes vække Interesse, at 
de ansporede til større Deltagelse. 

U de i Nordvestsjælland bor der 
en Mand, Christoffer Andreasen, der 
om Sommeren hidtil sejlede i Fragt
fart med sin Jagt "St. Laurentius" 
paa 31,60 Tons og om Vinteren var 
Lærer i Navigation ved Sømands
og Fiskerskolen i Vallekilde. Lige
som alle andre Skippere, mærkede 
ogsaa han mere og mere, hvor knapt . 
der blev om Fragt og hvor daarlig 
den Sejlads betalte sig, og da han 
saa fik at høre om det nye Makrel
fiskeri, fik han ogsaa Lyst til at 
prøve det. Jagten, han ejede, syntes 
ham imidlertid ikke rigtig skikket 
til den Fart og han prøvede da at 
faa Penge tillaans til et nyt Fartøj. 
Som saa mange andre have gjort, 
henvendte han sig til sit Sogneraad 
og bad om dets Garanti for et Laan 
af Statskassen - som bekendt kræ
ves der en saadan Garanti men 
ligesom saa mange andre fik ogsaa 
han det Svar: "nej vi garantere 
ikke." Saa tog han en rask Be
slutning. J agten maatte underkaste 
sig en Operation, og da denne var 



overstaaet, fremtraadte "St. Lauren
tius" som en straalende ny Galease, 
ikke til at kende igen, uden man 
saa nøje til. Derefter skrev han op 
til en Købmand eller Konsul i 
Norge, og da denne velvilligt havde 
meddelt ham de nødvendige Oplys
ninger og lovet at kreditere ham 
for Tønder,. Salt, Proviant, Redska
ber osv., sejlede han fra Odense 
Fjord, hvor hans Skude laa, med 4 
Mands Besætning, ham selv inclusive, 
og satte Kursen til Norge; det var 
d. 25. Juli. 

Han naaede først Egernsund 
omtrent 11 danske Mil Nordvest af 
Kap Lindesnæs - d. 2. August. 
Her fik han straks 3 Normænd om 
Bord til at følge med paa Turen -
der var mere end nok af Folk at 
faa og gav sig saa i Færd med 
at ruste Fartøjet ud til Fiskeriet. 
Tønder fik han om Bord for 114 
Kr., Salt for 75 Kr., Fiskeredskaber 
for 52 Kr. Provianten kostede 120 
Kr., men derved er at bemærke, at 
Normændene holdt sig selv med Kost 
og de tre Danske betalte Skipperen 
for Kosten af deres Fortjeneste, saa
ledes var det Skik. Ballast, samt 
Lodspenge og Havnepenge androg 
30 Kr. og alt i alt kostede U drust
ningen omtrent 400 Kr. 

Købmanden leverede Tønder og 
Salt paa de Betingelser, at hvad der 
af disse to Ting ikke blev brugt, tog 
han tilbage igen til Leveringsprisen. 

Den 25. August var Skuden klar 
og gik tilsøs. Omtrent 20 Mil 
80 Kvadratmil - udaf Landet Vest 
'efter, traf man paa en Mængde Far
tøjer, der alle dørgede Makrel; 
det var Normænd de fleste, men der 
var ogsaa en stor Del Svenskere; 
af Engelskmænd eller andre N ati-
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oners Fartøje!' saas ingen. Makrel 
var der nok af, det var alt, hvad 
Mandskabet kunne bestride Dørgerne, 
naar Vind og. Vejr var gunstige og 
man traf paa Flokkene. 

Den 2. September kom Fartøjet 
tilbage til Egernsund med 36 Tøn
der Makrel. De solgtes der for 
65 Øre pr. Kilo 2 danske Pund 
- og hele Partiet udbragtes til 
Kr. 1732,37, som saa deltes saaledes: 
Først tog Skipperen 2 pCt. af Brutto
indtægten. Dernæst regnedes Tøn
der og Salt fra og af det tilovers
blevne Beløb fik Skibet lis, de øv
rige 2/S fordeltes ligelig mellem alle 
Deltagerne, hvorved dog maa be
mærkes, at Kokken havde fast Hyre. 
Redskab maatte hver Mand holde 
sig selv med i Forhold til sin Part 
af Fiskeriet. 

Den 12. Septbr. ankrede Galeasen 
paa Rørvigs Rhed i Isefjorden, Tu
ren varede saaledes omtrent 7 Uger, 

Skipperen, Hr. Andreasen, fra 
hvem jeg har denne Beretning, var 
meget vel fornøjet med denne Fangst, 
ogsaa hans Folk. Men nu kommer 
man uvilkaarlig paa denne Tanke: 
"kunde ikke dette Fiskeri lige saa 
godt drives direkte fra Danmark, 
uden at der spildtes Tid og Penge 
paa at anløbe Norge og give Mellem
handlerfortjenesten og andre Beløb 
fra sig der?/ Her hjemme maatte 
vel ogsaa kunne findes Handelsmænd, 
der kunde komme i Forbindelse med 
det amerikanske Marked, ligesom 
her vel maatte kunne faas Tønder 
- de norske er simple Tønder af 
Fyrretræ, men Makrellen saltes om 
naar den kommer i Land og 
øvrige Udrustningsgenstande. Vort 
Salt er dyrt, dyrere end det norske, 
Tolden er højere, og, mærkeligt nok 



Bønderne hos os kunne faa toldfrit 
Salt til at salte deres Hø, men Fi
skerne ikke til Fisk, skønt de sidste 
udføres igen og det første ikke; men 
den Bekostning kunde vel overvindes 
og er dog langtfra saa stor, som alt 
det, der løber paa ved at skulle an
løbe ;Norge. 

Hr. Andreasen antog, at alt, hvad 
Normændene hjalp ham med - og 
hvorfor han forresten baade var tak
nemlig og gav dem Ros - kunde 
være gjort lige saa godt herhjemme, 
naar vi først havde sat os lidt ind 
i Sagen og havde faaet de nødven
dige Handelsforbindelser. Den Ma
krel, der købes i Norge, bliver om
saltet og derefter sendt med Thing
vallaskibene til New-York, det kan 
jo gøres lige saa godt fra Køben
havn. 

Mulig kan ]'rihavnen faa nogen 
Betydning i Fremtiden for et Fiskeri 
som dette. Men hvad vi rigtignok 
først have at gøre, er at bringe mere 
Liv, mere Deltagelse i Fiskeriet her 
fra, siden vil vel nok det øvrige 
komme efterhaanden. Her er en 
vid Mark at arbejde paa, Fiskeriet 
drives i den bedste Sommertid, da 
Nordsøen ikke er saa vanskelig at 
komme tilrette med; Plads er der 
nok af, Fisk synes der heller ikke 
at mangle alle Fartøjerne have 
nok fisket jævnt godt iaar - og 
Redskaberne, der bruges til Fangsten, 
ere saa simple og billige, som man 
kan ønske sig. 

Det s~al til Slutning ikke lades 
ubemærket, at Normændene have for
søgt og endnu forsøge at fiske Ma
krelen i Garn. Dørgen, med næsten 
hvilken Agn som helst, en lille Stump 
Makrelskind eller Klipfiskeskind eller 
desl., har dog vist sig at være Nr. 
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1, god til Fangst, billig at skaffe og 
holde, nem at bruge frem for alt. 

Generalforsamling. 

Fiskerforeningen for København 
og Omegn afholdt siq aarlige Ge
neralforsamling Lørdag Aften den 
20 .• Januar. 

Efterat Formanden, A. N. Leander, 
havde aabnet Mødet, valgtes Fiske
handler Stilling til Dirigent. Ordet 
gaves derefter til Overretsprokurator 
Leth, som foreslog, at Fiskerne, sam
tidig med, at de besvarede Dansk 
Fiskeriforenings Henvendelse, om 
hvorvidt Foreningen kunde bifalde, 
at man ved en forestaaende Revision 
af Fiskeriloven 

1) forbød Piglyster til Aalestang
ning, 

2) sutte MaaJene op for gule Aals 
Vedkommende indtil 17", 

3) gav Forbud imod, atUndermaals-
aal bragtes i Land, 

vedtog en Indstilling til Dansk 
Fiskeriforening om, at Fiskerilovens 
§ 3 ændres derhen: 

4) at som jr"itstaaende betragtes 
alle Aaleruser, der ikke ere for
bundne med Aalegaarde eller 
Aalestader paa en saadan Maade, 
at de kunne røgtes fra en Bro 
uden Brug af Fartøj, 

5)' at fritstaaende Aaleruser kun 
kunne antages at skade Fiskeriet 
med de med Aalegaarde eller 
Aalestader forbundne Aaleruser, 
Ilaar de ikke staa samme nær
mere end Favne paa den 
Side, fra hvilken Aalene komme, 

saaledes at Foreningen anmeldte 
Spørgsmaal til Diskussion paa 



Dansk Fiskeriforenings forestaaende 
Generalforsamling i Foraaret. Dette 
vedtoges og til som Repræsentant at 
møde og forsvare Fiskernes Stand
punkt, valgtes Fisker H. Nielsen. 

"Forbudet mod Brug af Piglyster" 
sattes derpaa under Afstemning, og 
der viste sig overvejende Stemning 
for Forbudet; derimod var Stemningen 
ikke for at sætte MaaJet for gule 
Aal højere end til 14 Tommer. 

Forlnul imod IlancllJTingelse af 
Undennactlsctal, kunde man for Reje
fiskeriets Skyld ikke give Tilslutning, 
da llet vilde være umuligt her at 
sorter8 ~Pangsten paa Fiskestedet, 
idet som oftest Ruserne blive tagne 
i Mørke; der mangler ogsaa Plads 
i Baaden, og det vilde Yare for længe. 

Sortering og Udsmidning maa fore
tages ved Land. 
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Herefter blev der givet Beretning 
om Regnskabet, som godkendtps, 
om indmeldte Medlemmer, om ud
traadte og "ed Døden afgaaede i 
Aarets Løb m. m.; Medlemsuntallet 
var ca.~ 50. 

Da den afgaaende Formand der
efter erklærede, at han paa Grund 
af fremrykket Alder o. a. ikke øn
skede at modtage Genvalg, - valgtes 
G. Zingenberg af Flaskekroen. ~[,il 

Repræsenhwt i Stedet for H. Peter
sen af Tranegilde, som efter Tur 
fratraadte, valgtes Ludv . .ri. Hansen. 
Det vedtoges derefter at deltage i 
en Udstilling af Fiskeredskaber i 
Helsingør i Juni Maaned. Dernæst 
vedtoges det at nedsætte Kontingentet 
fra 6 Kr. aarlig til 3 Kr. aarlig, 
hvorimod nye Medlemmer herefter 
skal betale 2 Kr. i Indskud i Stedet 
for som tidligere l Kr. 

Endelig besluttede lIlan ikke at 
deltage iRandersudstillingen paa 

Grund af de dermed forbundne Om-
kostninger. F. 

Fiskeriet i Esbjerg Tolddi
strikt i Aaret 1893. 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn er 
1893 drevet """U,,,,,,,,,, 

Foraarsfiskeriet med iaIt 45 in
denlandske Sejlfartøjer, drægtig 909 
Tons med 200 lVIands Besætning, 
indkomne 658 Gange, med en sam
let Drægtighed af 10478 Tons og 
en Bestuvning af 2,975,650 Pd. Fisk 
(1984 Tons) til Værdi 110,861 Kr. 
(mod 92821 Kr. i 1892) hvoraf 
39949 Kr. falde paa Esbjergs Fi
skerfartøjer (mod 25,954 Kr. i 1892); 
disse J!'angster bestod af 312,700 
Pd. Kuller, 5\1,500 Pd. Torsk, 645,000 
Pd. Rødspætter og 3,750 Pd. H:Jj
og Snmafisk, ialt 1,020,950 Pd. Fisk. 
lVIiddelpl'is var for Kuller 41/ 2 0re, 
Torsk 4 0re, Rødspætter 35/ S Øre 
og for Hai lU. m. 4 0re pr. Pd. 

Uden egentlig at deltage i For
aarsfiskeriet have J!'iskerdamperen 
"Dania" og l slesvigholstensk J!'isker
kutter søgt Havnen, væsentlig for at 
proviantere m. v. Fiskerkutteren 
dog som Havarist, idet denne var 
kommen paa Grund i Farvandet og 
havde taget Skade pau Roret. Den 
var forsynet med en tobladet Hjælpe
skrue, der dreves af en Petroleums
motor. I Januar og Februar lVIaa
ned fandt formedelst Ishindringer 
intet Fiskeri Sted. Til Byen og 
Omegn er i fersk Tilstand solgt for 
ca. 3000 Kr. I }iiomarssæsonens 
Slutning er i saltet og tørret Til
stand solgt for ca. 4000 Kr. Kulh·l' 
og Torsk. 270,000 Pd. Rødspæt1 Pl 



blev sendt til forskellige Steder i 
Indlandet. løvrigt sendtes Udbyttet 
af Rødspættefiskeriet til de engelske 
Markeder og af Kuller til de tyske 
Markeder. Det større Udbytte iaar 
mod 1892 skyldes dels dette, at 
over Halvdelen af de her kjemme
hørende Kuttere deltog i det mere 
lønnende Rødspættefiskeri, medens 
ikkun 8 Kuttere fiskede med Line 
efter Kuller og Torsk. 

Efteraarsfiskeriet med ialt 30 in
denlandske Sejlfartøjer, drægtig 5851/2 
Tons med 128 Mands Besætning, 
indkomne 432 Gange med en samlet 
Drægtighed af 7,232 Tons og en 
Bestuvning af 467,729 Pd. Fisk 
(312 Tons) tjl Værdi 33,537 Kr. 
mod 19,299 Kr. i 1892), hvoraf 
18694 Kr. falde pau Esbjergs Fi
skerfartøjer, disses Fangster bestod 
af 189,419 Pd. Kuller, 9,360 Pd. 
Torsk, 75,800 Pd. Rødspætter og 
75 Pd. Tunger og Pighvar (I 1892 
beløb Udbyttet sig til 19,299 Kr.) 
188,575 Pd. Rødspætter ere fiskede 
af 11 Fiskerfartøjer, hjemmehørende 
i andre indenlandske Tolddistrikter 
og 15,000 Sth. østers til Værdi 
900 Kr. er fiskede i Nordsøen af 
Fiskerkutter "Prinsesse Marie" af 
Frederikshavn. Et meget lønnende, 
hidtil her ukendt Rødspættefiskeri 
dreves i Sommermaanederne tI uli og 
August og 130,000 Pd. Rødspætter 
til Værdi 11,600 Kr., som var Ud
byttet deraf, solgtes udelukkende 
i Indlandet. Af hele Eftm'aars
fiskeriet er i fersk Tilstand solgt til 
Byen og Omegnen for ca. 2000 Kr. 
J;'orønigt er Kuller solgt pr. Kon
trakt til Tyskland og Rødspætterne 
sendte i Kommission til England. 
Et engelsk Fiskerfartøj og Fisker
damperen "Dania" af Esbjerg have 
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hver en Gang søgt Havnen for at 
proviantere m. v. Middelpris var 
for Kuller 8 Øre, Rødspætter: Som
mer 9 Øre, Efteraars 4 Øre, Torsk 
5 øre. Paa hele Efteraarsfiskeriet 
er et Merudbytte af 14,238 Kr. mod 
1892, hvilket skyldes Rødspætte
fiskeriet, hvorimod Fiskeriet efter 
Kuller og Rødspætter for 19 her 
hjemmehørende Fartøjer gav et Min
dreudbytte af 601 Kr. mod 1B92. 
Tabet for Kullerfiskerne alene er 
3,168 Kr. paa 13 J;'artøjer, som 
skyldes det urolige Vejr, der har 
hindret Fiskeriet i Efteraaret. 

Ialt have i Aaret 1898 45 inden
landske Fartøjer med en Besætning 
af 200 Mand, en Registertonsdræg
tighed af 909 Tons, indkomne 1093 
Gange med en samlet Drægtighed 
af 17,830 Tons, indbragt i Esbjerg 
Havn 502,119 Pd. Kuller, 68,860 
Pd. Torsk, 2,864,075 Pd. Rødspætter, 
75 Pd. Tunger og Pighvar og 3,750 
Pd. Knurhaner og Haier, iaIt 
3,438,879 Pd. og 15,000 Stkr. østers 
(2,296 Tons) til Værdi 144,398 Kl'. 
(mod 112,120 Kr. af 56 Fartøjer, 
dr. 8891/2 Tons i 1892), heraf falder 
paa Esbjerg Fartøjerne 58,643 Kr. 
(mod 45,253 Kr. i 1892.) Der er 
sammenlignet med 1892 for Eshjerg 
J;'artøjernes Vedkommende et )fer~ 
udbytte af 13,390 Kr., som væsent
lig skyldes det Aar efter Aar til
tagende Rødspættefiskeri. løvrigt 
maa Aaret 1893 betegnes som et 
godt Aar for Rødspættefiskerne, men 
som et daarligt Aar for Kuller- og 
Linefiskerne. I 1893 indtraf intet 
Havari eller Totalforlis. Esbjergs 
Fiskerflaades Værdi androg i 1893 
ca. 50,000 Kr. 

Fra Hjerting med Sjælborg dreves 
Foraa'Ysfiskeriet. med 18 Fartøjer, 



drægtig 1941/ 2 Tons, med 54 Mands 
Besætning, indkommen 889 Gange 
med en samlet Drægtighed af 9,526 
Tons og en Bestuvning af 9,500 Pd. 
Rødspætter, 773,200 Pd. Kuller, 
120,540 Pd. Torsk, 187 Pd. Lax; 
ialt 903,427 Pd. Fisk (602 Tons) 
til Værdi 45,742 Kr. mod 35,004 
Kr. i 1892. Middelpris var for 
Kuller 5 Øre, for Torsk 4 3/ 4 0re, 
Rødspætter 4 Øre og T-,aks 130 Øre 
pr. Pd. 

Efteraat'sjiskeriet med 19 Far
tøjer, drægtig 1941/ 2 Tons med 57 
Mands Besætning, indkommen 380 
Gange m ed en samlet Drægtighed 
af 3,887 Tons og en Bestuvning af 
258,210 Pd. Kuller, 26,970 Pd. Torsk, 
700 Pd. Tunger og Pighvar, 531 Pd. 
Lax; bIt 286,411 Pd. Fisk (191 
'1' OllS) til Værdi 22,896 Kr. (mod 
19,422 Kr. i 1892.) Middelprisen 
for Kuller 8 0re, Torsk 5 0re, Tun
bel' 67 og Lax 92 Øre pr. Pd. 

ilal'sfisker-iet har saaledes været 
drevet af 19 Fartøjer, drægtig 1941/ 2 

Tons med 57 Mands Besætning, ind
kommen 1269 Gange med en samlet 
Drægtighed af 13,413 Tons og en 
Bestuvning af 1189,838 Pd. Fisk 
(793 Tons) til Værdi 68,638 Kr. 
(mod 54,426 Kr. i 1892) eller et 
Merudbytte af 14,212 Kr. i 1893, 
hvilket hovedsa,gentlig skyldes det 
heldige l!'oraarsfiskeri. Ilinefiskerne 
i Hjerting ses saaledes at have væ
ret heldigere end Linefiskerne i Es
bjerg, der som ovenfor vist ende 
Aaret med Tab. 

Hjerting med Sjælborgs Fisker
Haades Værdi androg i 1893 ca. 
30,000 Kr. 

U dbyttet af Fiskeriet i hele Es
bjergs Tolddistrikt har saaledes væ
ret for de her hjemmehørende i Drift 
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værende 38 Fartøjer 2,485,442 Pd. 
Fisk til Værdi 127,281' Kr., mod 35 
Fartøjer med 1,728,956 Pd. Fisk 
til 99,679 Kr. i 1892. Altsaa et 
Merudbytte for Tolddistriktets samt
lige Fiskerfartøjer af 27,602 Kr. i 
1893. For alle fra Tolddistriktet 
fiskende 64 indenlandske Fiskerfar
tøjer er Udbyttet iaIt 4,633,217 Pd. 
Fisk til Værdi 213,036 Kr. mod 
3,500,847 Pd. Fisk til Værdi 166,546 
Kr. i 1892, eller for 96,490 Kr. 
mere i 1893. 

L.-M. 

Fiskeriberetninger. 

Esbjærg, d. 23de Januar 1894. 
Fiskeriet med de her hjemmehø

rende Kuttere har endnu ikke kun
net drives i .l anuar Maaned. Et 
Forsøg, som 8 Kuttere gjorde i Maa
nedens Begyndelse, mislykkedes fuld
stændig og Kutterne vare nær komne 
i Besæt i Drivisen, men slap paa 
en nær, der brækkede Roret; den 
kom dog, med Assistance af Hav
nens Damper, ind uden Havari. 
Forsøget Fiskerne med deres Bak
ker om Bord paa Smakkerne "Grand 
Qharge" og "Signal" foretog, faldt 
nogenlunde godt ud, idet Smakkerne 
efter ca. 8 Dages Fraværelse ind
kom med resp. 10,000 Pd. og 6000 
Pd. Kuller, der solgtes for 10 Øre 
pr. Pd. Da imidlertid Ishindrin
gerne vedbleve og i betydelig Grad 
ogsaa var generende for disse 2 
større Sejlfartøjer, mente man, at 
hvis en Damper kunde formaas til 
at tage Bakker om Bord, var der 
større Udsigt til et heldigt Fiskeri. 
Fiskerne associerede sig derfor med 



Fiskeeksportør Købmand H. Friis 
Nielsen her af Byen, der sluttede 
Kontrakt paa halvt Udbytte af saa
vel Line- som Trawlfiskeriet mod 
at Fiskerne bære de halve af U d
gifterne til Ku~ og Olie til Maskin
brug, med Fiskeridamper "Solla " 
af Hamborg. Fiskeridamperen an
kom hertil for ca. 8 Dage siden, 
tog straks Bakker og ca. 20 Mand, 
der var kontraherede til Assistance, 
om Bord og gik til Søs. U roligt 
Vejr har imidlertid hindret Fiske
riet og det lykkedes kun at faa 50 
Bakker Line ud, hvilket gav ca. 
5000 Pd. Kuller, hvormed Damperen 
indkom i Havnen i Dag; for denne 
1!'angst, der rigtignok kun er lille, 
venter man at fan. god Pris. Fisker
damperen afsejler pau. Fiskeri igen 
efter at have kompletteret Redska
ber og Kulbeholdning. Det vil af 
det foranførte ses, at Fiskerne ikke 
lægge sig paa den lade Side, men 
gøre hvad de kunne for at drive 
Fiskeriet. N u er Farvandet for
øvrigt isfrit igen. 

Udbyttet af Fiskeriet i December 
Maaned var kun: 

30,931 Pd. Kuller å 8 ø. 2,475 Kr 
300 "Torsk " 5 15 

34,375 " Rødspætt. ,,4 1,375 
lalt 65,606 Pd. Fisk til Værdi 

3,865 Kr. 

Endvidere indbragte Fiskerkutter 
"Prinsesse Marie" af Frederikshavn 
hertil i Maanedens Begyndelse et 
Parti østers (ca. 15,000 Stkr. a 9 
Øre) fiskede i Nordsøen. 

L.-M. 

Snekkersten, d. 28. Januar 1894. 
Fiskeriet her har hele Vinteren 

været yderst ringe; lige siden Aale
ruserne toges ind er her forsøgt 
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Fiskeri efter Torsk, men uden Re
sultat. Med Snøre har man jævnlig 
prøvet baade ved dansk og svensk 
Kyst, paa dybt og grundet Vand, 
men Fangsten har været aldeles ube
tydelig; m('d Kroge (Bakker) lige
ledes, og Udbyttet har her om Hm

ligt været endnu ringere, saaledes 
ere f. Eks. ofte Here Baade komne 
ind om Morgenen efter at have ha
let Krogene, uden en eneste Torsk. 

Torskeruserne have til Tider været 
holdt ude, og ofte forskaffet Fiskerne 
meget Arbejde, thi hver Gang det 
er paalands Kuling ere de blevne 
fyldte med Snavs og maatte derfor 
tages paa I .... and. Desuden have Sæl
hundene flere Gange været paa Spil 
ved at flaa Ruserne i Stykker og 
tage Torsken, hvilket jo er meget 
ærgerligt, især naa]' Fangsten, saa
ledes som i Vinter, er saa lille, at 
der aldeles ikke er Raad til at føde 
de graadige Sælhunde. 

Tidligere var det saaledes, u..t 
der ofte paa en Dag fangedes Torsk 
nok til at fylde 3-4 Kasser, i denne 
Vinter er der ikke afgaaet en eneste 
Ladning Torsk til Hovedstaden, tvert
imod har Fiskehandlerne flere Gange 
maattet hente Fisk derfra, for at 
Fiskerkvaserne kunde have noget at 
handle med i Helsingør. Saaledes 
ere Forholdene forandrede i Løbet 
af 5-6 Aar snart findes her 
vel ikke Torsk i Sundet. 

Det er imidlertid ikke alene Tor
sken det er galt fat med, ogsaa 
Fladfiskene aftage i en meget foru
roligende Grad. Hvem der tidligere 
satte Garn paa denne Aarstid, kunde 
altid, selvom der ingen Rødspætter 
var, være sikker paa at fange en 
Del Skrupper. Nu fanges her næppe 
saa mange Stykker som tidligere 



Snese, - dog benyttes Garnene saa 
ofte Vejret tillader det. 

De tidligere omtalte Fiskere. som 
med Kvasen "Forsøget" sejlede til 
Albuen for at fiske Torsk i I,ange
landsbæltet, gjorde en claarlig For
retning, idet nemlig K vasen frøs 
inde straks efter at være kommen 
til Bestemmelsesstedet. Fiskerne 
maatte da lade Fartøjet og 
rejse hjem over I,and; nu ere de 
atter afrejste og fonen te, pall. Grund 
af den sidste Tids vestlige Vind, at 
det skal lykkes at bringe KmselI 
flot. Kvasen "Marie" af Espergjerde, 
som hele Efteraaret har tisket l'orsk 
i Langelandsba~ltet, lIlen nu i læn
gere Tid tittI' neret hjemme, er atter 
afsejlet. I. X. 

Fiskeriet i Ringkøbing Tolddistrikt 
var i Altret 18~);) for Pjordells Ved
komIBellde ret heldigt. Der fangedes 
i }<'oraaret en Del Sild, Aal og Helt, 
som fandt god -<.~fsætniIlg undtagen 
Silden, der kUli vanskeligt solgtes, 
da der var Overflod [tf store svenske 
Sild, som Folk hellere køber end 
vore egne, der rigtignok ere mindre, 
men mere velsmagende. Af Gedder 

t og Aborrer var Fangsten kun lille, 
men dog rigeligere end k~aret forud. 
Efteraarsfiskeriet gav et stort Ud
bytte af Helt, som hovedsagentlig 
blev si'nd, til Tyskland, men Priserne 
vare geIllll'mgaaende lave. 

H cuji:-Jwl'iet var i Foraaret sær
dples godt. :B-'angstf>n udførtes i April 
til Tyskland, senere solgtes en Del 
i Indlandet, men den største Part 
blev af }<~iskerne solgte udenfor Ky
sten til tyske Damp-Fiskefartøjer, 
som gik til England dermed. Ef ter
aarsfiskeriet var ogsaa ganske godt. 
Der blev fisket rigeligt i N ovem bel' 
Maaned, hvorimod dpI' kun ml' fire 
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Fiskedage i Decem bel', og paa de 
to nær var endog kun enkelte Fiskere 
paa Ravet. Den største Del af 
Fangsten blev eksporteret til Tysk
land til ret gode Priser. 

Havbruget er i 1893 drevet her i 
Distriktet af 56 Baade med fra 4 
til 7 .l\L1nds Besætning. P. 

Frederikshavn, d. 5. }<'ebruar 1894. 
Kutterne have kun haft daarlig Lpjlig
hed til at fiske, og mange opnaaede 
ikke en Gang at faa Voddene i Havet, 
da opkommen Storm forinden tvang 
dem til at vende om. Udbyttet har 
som Følge deraf kun været ringe, op 
tjl 50 Sno Rødspætter for de enkelte 
KuttElre, som overhovedet kom til at 
fiske. Priserne ere som Følge af 
den ringe l'ilførsel stegne betydeligt, 
der betales saaledes for Rødspætter 
fra Herthas Flak af Vægt fra 13-
15 Pd., 2-3 Kr. pr. Snes og for 
noget min dre Fisk fra Læsøgrullden 
2 Kr. Sno Igaar ,lIlkollI et Parti 
Rødspætter fra Skagen, der paa 
Stranden blev betalt med fra 3-31

/ 2 

Kr. Sn., men de vejede ,ogsaa op til 
18 Pd. Sno Mindre Partier Pighvar 
er tilført, der ligeledes opnaaede 
høje Priser, der blev betalt med 
fra 30-50 Øre fol' smaa, 60-75 
Øre for store, Slethvar og Ising op
lIaaede fra 15-25 Øre pr. Pd. 
Hummertilførslen har været noget 
knap til faste Priser ea. l Kr. 50 
Øre pr. Pd. Kullerfiskeriet giver 
kun ringe Udbytte, hvad er saa meget 
mere at beklage som det gerne ere 
de daarligst situerede Fiskere, der 
drive dette Fiskeri. Der er tilført 
ialt eu. 2000 Ks. Sild; i Lørdags 
ankom Dampskibet "Sandbogen" fra 
den nordlige Del af Skærgaarden 
med eu. 500 Ks. Sild til det her
værende Sildekompagni ; det er den 



første hertil ankomne Sending Sild, 
der i denne Sæson er tagen fra 
"Stæng", skønt Sæsonen saaledes 
begynder at stunde mod sin Slutning, 
er Silden dog kun stegen ubetydeligt 
i Pris, saaledes at den vedblivende 
kan sælges til 4 Kr. pr. Ks. KI. 

Opfordring. 

Fra Bornholms Fiskel'forening har 
Bestyrelsen modtaget en Opfordring 
til at samle Bidrag til de Efterladte 
efter Fiskerne H. P. og N. P. Han
sen, som tilsatte Livet under U d
øvelsen af deres Erhverv en Decem
ber Stormnat f. Aar. 

Bidrag modtages med Tak af For
eningens Kasserer, Chr. H. Mlmck, 
Vestergade Nr. 18 og paa Kontoret, 
Stormgade 20, Stuen. 

5te Liste 
over 

Bidrag indkomne til de forulykkede 
Vesterhavsfiskeres Efterladte ved 

"Dansk Fiskeriforeningl'. 

Indsamlet i Dyreborg pr. Faaborg blandt 
Fiskerne ved Fiskerikontrollør C. Holstein: 
Rasm'. Jeppesen 2.50, L. J. Nielsen 1, H. 
C. Hansen 1, J. Banke 2, Jørg. Tornhøj 2, 
Marie og Anna Tornhøj 1, R. Jørgensen 1, 
P. Hansen 1, N. J. Nielsen 0.50: J. N. Stage 
2, J. Jensen 2, L. Jensen 1, N. Jensen 1, 
R. Jensen 1, .I. Jensen 2, Chr. Jørgensen 
1, ;\1. Jacobsen 1, X 1, Fiskerifoged Chr. 
Jørgensen 5. Hans Jørgensen 1, Lods J. 
Tveede 4, R .• J. Banke 1, P. J. Banke 1, 
J. P. Mortense 1, Karl Holm 1, Jens Jensen 
1, Niels Larsen 1, Olaus Jørgensen, ialt 
41,00. Restbeløbet af Indsamlingen i Løg
stør vedj:Herredsfoged C. Neumann 19,00. 
Indsamlet ved SognepræstLevinsen, Karre-
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bæk, og lj'isker Hans Hansen, Karrebæks
minde, i Kat'rebæk Sogn: 1 Godsforvalter 
Sebbelov, Saltø, 10, Mm'mester H .• Jensen, 
Karrebæksminde, 2, Fisker H. Hansen, do., 
4, E. T. Sørensen. do., 4, Kommis 
Chr. Olson, do., 1, Skibsbygmester P. Her
mansen, do., 4, J;'isker H. Dibbert, do., 4, 
Styrmand P. Nielsen: do., 1, Fisker L. P. 
Nielsen, do., 1, Fisker J. Olsen, do., 1, 
Tømrer s. Olsen, do., 1, Maler 1<'rydenlund, 
do., l, Smed H. Hansen, do., 1, Skibsfører 
O.Mortensen, do., 2, SkibsførerL.S.Hausen, 
do., 2, Klubvært L. Hansen, do., 1, Strand
kontrollør lpsen, do., 4, Fiskehandler R. 
Mortens do 4 Forpagter H. Bagger, do., 
2, Lods' L. La~,en, do., 2, postkører F. 
Petersen, do., 2, Murer N. P. Christoffersen, 
do 1 Enkefru"Sørensen do., 1, Gaards
ka;l iI.~P.1Knudsen, do.: 1, Fisker Chr. 
Larsen, do., 1, Fisker J. Larsen, do., 1, 
Postmester F. Knudseu, do., 2, Slagter J. 
MØller,: do., 5, Murmester Holst, Karrebæk, 
2, Fisker Chr. Ditlevsen, do., 0,25, Sømand 
Chr. Berthelsen, do., 1, Diakonisse-Søstrene, 
do., 1,75, Sognefoged O. Andersen,",do., 2, 
Lærer Brodthagen, do., 2, Tømrermester 
Chr. Oornelius, do., 2, Sognepræst Henr. 
Levinsen, do., IO, Gaardmand Johannes 
Hansen, do., 2, Gaardmand l\'likkel Chri
sten~en, do., 1, Gaardmand Kr'isten Jør
gensen, do., 1, Husmand Jacob Andersen 
do., 0.50, Husmand Hans Petersen, do., 1 
Gaal'dmand J ens Hansen, do., 0,50, Fisker; 
Ole Hansen, do., 2, Fisker Henrik· Bel'
thelsen, _ do.. 1, Fisker. Hans}I venen, EnØ, 
0.50, Husmand Hans Jensen, do., 0,50, 
Morten Mikkelsen5 Enke, Gumperup, 2, 
Gaardbestyrer Lars Nikolaisen, do., 2, 
Gaardbestyrer Peter Olsen, do., 2, Hus
mand Rasmus Ccristensen, Vesterhave, 0.25, 
rreglbrænder R. Møller, Karrebækstorp, 1, 
ialt 104,25. N. 4. U. R. 1. Bruhn & Lehr
mann 10. Brdr. Clausen, Holbæk, 20. Ved 
Ludv. Hansen i Sundbyerne 7. 

Med det tidligere indkomne ialt 19,064 
Kr. 1 øre. 

C h r. H. M u n c kJ 
Ves tergade 18. 
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Fiskekork. fiskekroge-Fabriken . Dansk Kommissionshus 
- Sehmecl"tlIe t A "lilo r g 1883 '8 for 

t Købenllnn 1888 -
anbefaler sit Ud."lg af alle Sorter 
Fiskekroge, Sø.!> vel i Sta"l, Jæru 
som Messing, samt Pilke i Tin ug 
:Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde H. 

København K. 

~Kvase til Salg. 
"Den i Lynæs hjemmehø

rende Fiskekvase "Hanne 
Kirstine'\ 15 Tons drægtig, 
bygget at Eg og 8 Aar ~·am
mel, med tilhørende SeJl og 
en god stor Baad, er meget 
billig til Salg ved Henven
delse til Kroejer N. Hansen, 
Lynæs pr. Frederiksværk. 

Fisk og HUDlDler. 
Ludwig Griin, 

78, Nener Wall, Ha.bus, 
modtagerSendinger til Forha.ndling 
Pr"mpte Afregning. D"n.k Korre· 
spondance. Prima Referencer. 

Saavel tynd som tyk J<'iske
kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. BGlow, 
København. O. 

Brogade 15. 

FiSK -Comissionsforretnin~ T. Kent & Co. Grimsby, 
J II H E k ruf d I Fiskeauktionator & 

• 1.1, ass, c e ør e, Commissionsforretning, 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For· 
Rødspætter etc. til Forhand· handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort Lager af Osters til 

billige Priser: 
Dansk Correspondanoe. 
Prima Referenoer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

~ ~ Danlnarks største Fiskeforretning 
~~ 
~:I modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
~ E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~C> 
::! = hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 0/0. Kasser 
~ :; til Forsendelse leveres gratis. 
<» > 
~ ti) Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

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. 

Nylr,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. Halmø8. 
Telefon 129. 

Tirsdag d. 13. Februar 1894 Kl. Il Form. 
bliver ved offentlig Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, 
bortsolgt .11200 Pd. Tovværk, 2500 Pd. Klude, 1500 Pd. Papiraffald, 
389 Pd. Bly, 970 Pd. Messing, 24200 Pd. Staalaffald, 18300 Pd. 
Jern, 2180 Pd. Støbejern, 11375 Pd. Zinkaske, 100 Pd. Staal, 173 
Pd. Spild af Krølhaar, 39 Sejldugskøjer, 10 Stkr. Zink-Krudtkasser, 
3 Par Vandstøvler, en Del Takkeladsblokke, 200 Sække, 15 Rapperter, 
l Fartøj med Ror og Rorpind, 28 Krudttønder, 14 Træsenge, l Uhr m. m. 

Sagerne paavises fra Magasinet for kassereret Gods Fredag d. 9. og 
følgende Søgnedage fra K!. 10-2, hvor Kataloger til den 'l'id kunne 
erholdes. 

Orlogsværftets Centralkontor den 3. Februar 1894. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, , 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af- Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

""'""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'v""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""",""'"""",,,,,,,,'v 

Fiskerforeningen for København og Omegn 
agter Søndag den 25. Februar Formiddag Kl. 11 i Lokalet Føniks i 'Val ken
dorf1sgade at afholde et større Møde med :E'iskere fra Ilandets forskellige 
Egne for at drøfte enkelte for Standen betydningsfulde Spørgsmaal, hvoraf 
vi fremhæve: Fiskeriloveus § 3 (Aalegaardsl'etten) og Haudelen med Rejer 
(Overgang fra Maal til Vægt) o. a. m. 

Adgang til Mødet gives kun dem, der ere forsynede med Adgangskort, 
der kunne faas ved Henvendelse til Bestyrelsen eller Bogføreren, Fiedler, 
Vesterbrogade 23, 4 Sal, Kbhvn. V. P. B. V. 

Zingenberg, 
(Formand) 

. Flaskekroen pr. Valby. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_ N_tflal.brik t Dannm",k _:tn"dri.veø ved. Da:tnpluaft) 

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 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Vrot'ker vg Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sana-e i omhyggelig TI dførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. H. PQsselt. Trykt hos Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 7. 15. Februa.r. 1894. 

JW.:ed.l.e:r::c.ab1a.detl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linie af lIs Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeavktioner? - Beretning om Silde
fiskeriet i Øresund 1893. - Fiskermøder. - Mindre 
Meddelelser. Fiøkeriberetninger. Bidrag til de 
Forulykkedes Efterladte I Marstal. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Københayn V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Breye 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. 

Modelsamlingen, 

Stormgade 20 Stuen, er aaben uden 
Betaling for Fiskere Søgnedage fra 
Klo 9-11 Fm. For Publikum hol
des Samlingen indtil videre aaben 
hver Søndag fra Klo 12-2 mod en 
Entre af 10 0re. Børn gives kun 
Adgang) naar de ere i Følge med 
Voksne. Endvidere vil Bestyrelses
medlem Hr. Villumsen være tilstede 
IJørdag d. 24. d. l\f., for at give nær
mere Oplysninger) besvare mulige 
Forespørgsler m. m. 

Udvalget. 

Fiskeavktioner? 
Af W. Hansen. 

I Anledning af en Artikel i Dag
bladet "Dannebrog" for 6. Februar 
1894, hvoraf fremgaar, at Hr. Kap
tajn Bojesen efter et Interview af 
Dannebrog skal have udtalt, at Dan
marks Fiskeri efter Kaptajnens Me
ning kunde indbringe et Par Millioner 
mere, hvis ikke Fiskehandlerne trak 
Fiskerne op paa den ene Side og 
Publikum paa den anden, skal jeg 
tillade mig at gøre et Par Bemærk
ninger i }ledlemsbladet, da det for 
ikke praktiske Kendere til Fiske
handelen, efter Kaptajnens Udtalelse, 
maa se ud som Landets Fiskehand
lere skadede Landets Fiskere et 
Par Millioner. 

Fiskerne her i IJandet er ikke saa 
indskrænket en Befolkning, at de 
ikke kunne indse, at det er Fiske
handlerne, som holde Prisen oppe 
paa Fisken derved, at Fiskehandlerne 
stadig maa opbevare Fisken i Hytte
fade, til passende Priser kunne op
naas paa Markederne enten i Ind
eller U dlanc\et, hvilket Fiskerne, som 
have deres Fiskeri at passe, ikke 



kunne være med til. Hvad Tilsæt 
eller Tab vilde det ikke være f. Eks. 
for d8 store Kuttere, som ere be
mandede med 5 å 6 Mand om de, 
naar de kom til København, skulde 
ligge i flere Dage og vente paa en 
passende Pris ved en Fiske-Avktion? 
Som Forholdene nu ere, bliver deres 
Fangst afsat straks ved Ankomsten 
og til høje Priser; at det ikke er 
saa heldigt for det fiskespisende Pu
blikum, det kan indrømmes, da der 
nu ikke kendes Perioder, hvor Publi
kum kan købe Fisken for en Spot
pris, men det er begrundet paa stor 
Konkurrence i Fiskehandelen, hvilket 
kommer Fiskerne tilgode, og ikke 
paa at Fiskehandlerne have for stort 
Udbytte for deres Arbejde og store 
Risiko. De fleste Fiskehandlere, som 
drive Fiskehandel en gros, have ikke 
gennemsnitlig over 5 pCt. Udbytte 
af den aarlige Kapital, der arbejdes 
med og mange knap det. A vktions
omkostningerne fol' Fiskerne vilde 
vist ikke blive mindre end 5 pCt., 
hvis Avktioner bleve oprettede, men 
der vilde blive daarligere Netto Ud
bytte end for Tiden. 

Avktionerne i Tyskland blive ikke 
meget brugte af danske Fiskehandlere 
uden i Mangel paa Kunder, da det 
næsten aldrig kan betale sig at sende 
Varer i A vktion. Statistiken fra 
Altona Fiskeavktion for 1893 viser 
ogsaa en stor Tilbagegang for Til
førsel af Fisk fra Skandinavien. En
kelte Dage, naar Tilførsel er knap, 
kan der ved en Avktion opnaas 
store Priser, men det kan der ogsaa 
uden Avktion, men bliver Tilførslen 
rigelig, opnaas der ikke nær det, som 
ved vore nuværende Afsætningsfor
hold, hvilket vil skade Fiskerne og 
gavne Konsumenterne, hvilket vel 

56 

ikke er "Dansk Fiskeriforening"s 
Opgave med at oprette en Fiske
Avktion. 

Vore Afsætningsforhold ere gode, 
naar hlot Fisketransporten til Tysk
land kunde ske noget hurtigere pr. 
Bane og Dampskib via Korsør-Kiel. 

(Repliserende Bemærkninger.) 

Hr. Fisker W. Hansen har - lige
som jeg selv bemærket en lille 
Erindringsfejl iDagb!. "Dannebrog"s 
Refm'at af mine Udtalelser den 5. 
Februar, ikke som Hr. H. anfører 
ved et "Interview", men ved Aab
ningen af "Dansk Fiskeriforening"s 
Modelsamlings nye Lokaler. 

Det er nogenlunde let forklarligt, 
om en enkelt af de ved saadan Lej
lighed givne mange Oplysninger skulde 
blive gengivet lidt mindre korrekt. 
Mine Udtalelser vare, at Danmarks 
Fiskeri - },~. baade Saltvand s- og 
Ferskvandsfiskeri - vel ledede og 
organiserede bnrde indbringe I~andet 
et Par Millioner mere aarligt, end 
de faktisk gøre. Et andet med dette 
ikke sammenhørende Spørgsmaal er 
saa de samlede Millioners Fordeling 
mellem Fiskerne og Fiskehandlerne, 
hvilken under den nuværende Ordning 
i overvættes Grad afgøres af sidst
nævnte som Mellemmænd mellem Pro
ducent og Konsnment; denne Ordning 
har jeg udtalt mig imod som uheldig 
og som Genstand for D. F. F.s var
meste Interesse at søge modificeret. 

Det havde sikkert været overflødigt 
at omtale den nævnte lille Fejltagelse, 
naar ikke Hr. vV. H. der vistnok 
foruden Fisker tillige er Fiskehandler 
- havde søgt at udnytte den til at 
getltage nogle Betragtninger fra et 
efter min Mening lovlig ensidigt Fiske-



handleT-Standpunkt, stadigt gaaende 
imod Indførelsen her j Lttndet af 
Fiskesalg ved Fiskeavktioner, skønt 
disse have vist &ig at være hensigts
mæssige i de bedst organisel'ede 
Stater; ja, som det er kendt fra undre 
I,ejligheder, søger ogsa~t Hl'. \V. H. 
at give det Udseende af, at det el' 
]'iskehandlerne, der ere de "egent
lige" Beskyttere af Fiskernes Inter
esseI' overfor andre sleullne Menne
sker. 

Tro pau det, hvem SOlll vil! Hr. 
H.s Argumenter herfor ore saa ofte 
imødegaaede, at jeg ikke skal trætte 
Illed Gentagelser. Derimod tror jeg 
at kunne anbefale Hr. H. hellere 
at støtte Avktions-Sugen, suu vil han 
sikkert fremtidig finde en passende 
Løn. deri, at han, saavel som de 
fleste Fiskehandlere en gros, vil for
tjene noget rigeligere end de af ham 
angivne gennemsnitlige 5 Ofo af de 
respektive Arbejds-Kapitaler. Sam
tidigt er jeg overbevist om, at baade 
Fiskerne og Publikum ogsaa ville 
tjene adskillige Procent mere hen
holdsvis som Indtægt og som Mindre
U dgift, hvad i saa Fald blev Fordel 
for alle Interesserede. Et mere ideelt 
Pormaal kan D. ]'. F. ikke arbejde 
henimod ! Sig. Bojesen. 

Beretning 
om Bundgarns- og Drivgarns

Fiskeriet efter Sild, samt om Sildens 
Optræden i Øresund i 1893. 

(Resultatet af Undersøgelser, foretagne med 
Understøttelse fra "Dansk Fiskeriforening".) 

Ved fhv. Styrmand Fr. W. Fjedler. 
(Slutning). 

Den 3. og 4. Oktober var en Del 
Baade inde med godt Fiskeri, af for 
Størstedelen udleget Sild. 
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Den 5. maalte nogle' meget store 
og smukke Eksemplarer fra 21-23 
op til 26 Cmtr. (10"), omtrent Halv
parten var endnu fyldt med Rogn 
og Mælke, Resten luUeget tagne i 
Drift i Farvandet. 

Den 8. maaltes igen et Parti, 
som faldt ikke saa lidt mindre fra 
16-21 Cmtr. Størsteparten af 
disse Sild var udleget, men endnu 
enkelte imellem fyldt med Rogn og 
Mælke; Fiskeriet stærkt i Aftagende. 

Den 18. v~r Snes svenske Baade 
inde med Sild fra Drift i ]'arvandet, 
mellem Drogdens Fyrskib og Kysten 
paa S. V. Pynten af Amager, Silden 
udleget. 

I Ugen fra den 22.-28. blev der 
i Sættegal'll udfor Strøby og Bøge
skov taget nogle ualmindelige store 
Tag Sild, saaledes havde en enkelt 
Mand pa,a et Sæt med 3 Garn i en 
Nat disse ganske fyldt med Sild; fra 
disse 3 Garn blev talt op 350 Ol 
foruden, hvad der gik tabt ved Ind
dragning, idet Bosmen sprængtes 
paa flere Steder af den store Mængde 
Sild; Silden Var stor, aabenbart le
gende hwr, da den var mere eller 
mindre uclleget. - Garnene stod i 
6 Fv. Vand paa Yderkant af Land
grunden. 

Dette udmærkede, men kun kort
varige, Fiskeri varede kun 2 il, 3 N ætter, 
hvorefter det tabte sig omtrent lige
saa pludselig, som det var kommet. 

Den Bl. kom nogle danske Baade 
ind med jævnt godt Fiskeri fra Drift 
mellem Fyrskibet og S. V. Kysten; 
store og smukke til Dels udleget 
Sild; et Par Dage efter indbragtes 
fm Sættegarn udfor Kongelunden 
paaAmager lige udenfor Aalesætterne 
i 3 a 31/ 2 Fv. Vand ca. 100 Ol al
deles udleget. 



Efteraarssildefiskeriet maa hermed 
betragtes som afsluttet for i Aar, 
alle Baadene toges hjem hver til sit; 
i Driften var der slet ikke mere at 
vente. 

Faa Dage efter undersøgtes For
holdene vedSnekkersten.- heromkring 
fra brugtes endnu, naar Lejligheden 
tillod det, Sættegarn paa Kanten af 
Landgrunden paa Sjællandssiden og 
Grunden "Disken"; enkelte N ætter 
kunde dette give nogle faa Ol tom 
Sild, llgesom Bundgarn fra Humle
bæk af og til endnu havde lidt. Her 
under Kysten skal der i Efteraaret 
have vist sig nogen Sildeyngel, lige
ledes usædvanlig med Torskeyngelj 
endogsaa inde i Helsingørs Havn er 
der i Sommer observeret en Del 
Sildeyngel. I Køge Bugt stod endnu 
paa denne Tid flere af Bundgarnene 
ude, men her var intet Fiskeri mere, 
uden nogle faa Ol Sild i en Røgt
ning, og det var kun Smaasild og 
tomme. 

Resultatet af Drivgarnsfiskeriet i 
Efterhøst 1893 i Sundet bliver efter 
det foranførte kun meget tarveligt 
for de allerfleste Fiskeres Vedkom
kommende. Man havde haabet fra 
det rigelige Bundgarnsfiskeri i For
aaret, som gav Sild i Mængde i alle 
Størrelser, at det vilde bringe 
rigelig med Sild i Høst og Ef ter høst, 
men det har været usædvanligt smaat 
med Tilstedeværelsen af Sild i Sundet 
i dette Efteraar. 

Der har været søgt efter Silden 
ligefra den sidste Halvdel af Juni 
Maaned og i Slutningen af denne 
}Iaaned viste der sig lidt Fiskeri 
fra Bundsætning Syd for Hveen i 
12. Fv. Vand. Samtidig paabegyndtes 
Drift i Raadyb og Øretvisten, men 
dette sidste gav kun meget lidt, uden 
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nogen Betydniug. Silden var stor 
og rogn- og mælkefyldt, og der var 
kun meget faa af dem. Paa nogle 
faa Dage var det forbi. 

Sidst i August Maaned viste s~g 

atter lidt Fiskeri fra Drift N. il, N. 
O. af Saltholm med Drift langs 
Østsiden i 3 a 4 Fv. Vand, det 
varede en l!ges Tid, men saa tabte 
dette sig ogsaa. 

Midt i September begyndte Fiskeriet 
at vise sig fra Drift i Farvandet 
(Yderrenden), men det blev straks 
afbrudt af stormende og uroligt Vejr, 
som holdt sig uafbrudt til hen sidst 
paa Maaneden, hvorved Fiskeriet 
forstyrredes en Del. Den fiskede 
Sild begyndte nu at vise sig fuld
. moden eller gydefærdig. 

De sidste Dage i Maaneden, da 
Vejret bedrede sig, begyndte Fiskeriet 
atter at vise sig i Farvandet fra 
Sundbyhage og sydefter, men den nu 
fiskede Sild viste sig at være for en 
Del udtømt. 

Denne tomme Sild maa have gyclet 
i Driften i Farvandet i den forløbne 
Uge, og det bekræftedes af Fiskerne 
ved jævnlig at finde Silderogn paa 
Underkanten af Garnene fra Driften 
i Farvandet i disse N ætter j her er 
saa en af Sildens Legepladser i dette 
Efteraar. 

I de sidste Dage af September og 
nogle Dage inde i Oktober fiskedes 
ret godt mest udtømt Sild, men dog 
blandet med gydefærdig Sild j Fiskeriet 
trak sig mere sydefter ned imod 
Drogdens Fyrskib, men efter 6. og 
7. Oktober sporedes allerede Fiske
riets Aftagende. Det som fiskedes 
i Farvandet efter clenne Tid var uden 
større Betydning, og kom fra Drift 
mellem Drogdens Fyrskib og S. V. 
Kysten. 



Sættegarns Fiskeriet ndaf Strøby 
og Bøgeskov i Ugen mellem den 22. 
-28. Oktober var Sild, som legede 
her og derefter forsvandt. 

Det Sildetræk, som viste sig i 
~~linterenden tidligt i Sommeren, val' 
ganske vist en østersø-Sild, da den 
val' forskellig fra den Sild, S011l blev 
fisket i Farvandet paa vor egen Side. 
Dette Sildetræk viste sig ogsaa kun 
meget sparsomt i Sommer, Silden er 
mindre end den sædvanlige Høstfisk 
15, 16-18 Cmtr., mest tom, men 
dog ogsaa blandet med rogn- og 
mælkefyldte Eksemplarer. Antagelig 
gyder den i J!'linterenden, eller om 
det mulig er den samme, som blev 
fisket østen af Saltholm l de sidste 
Dage af A vgust og nogle Dage op 
i September; det tør jeg ikke afgøre. 
Den viste sig jo en Maaned tidligere, 
end den Nord 1m kommende (som 
togl'S i Sættegai:ll Syd for Hveen). 

Aarsagen til det gennemgaaellde 
knappe og daarlige Fiskeri over hele 
Sæsonen maa tilskriH's uheldige 
Vejr- og Vindforhold, som holdt sig 
over den bedste Tid af Fiskeriet. 
Da vedholdende vestlige Vinde bragte 
for meget Nordenvande, som i Reglen 
ikke giver godt Fiskeri; Søndenvande 
giver det bedste Fiskeri. 

Fiskermøder. 

.b'i;,;kerforeningen for Ulfsund og 
tilgrænsende Vande holdt den 23. f. 
M. et stærkt besøgt ::\Iøde i Kalle
have J!'ærgegaanl, hvor P. Vt'llumsen 
efter Opfordring var kommet til 
Stede. Forhandlingerne drejede sig 
om et Cirkulære fra Lovrevisions
udvalget, nemlig om dettes proponerede 

59 

Afskaffel&e~f Piglyster til Aalestang
ning, samt tlt SuvlJstre skulde være 
de eneste lovlige Redskaber til dette 
Fiskeri. Desuden forhundledBs der 
om Størrelsen af do Aul, del' muatte 
sælges eller ilundhringes, idet lllaH 
vel fandt, ~lt det lIU for 'riden gæl
dende lovlige Maal, 12 Tommer, VUI' 

fol' lill"', men at man i Ulfsund, hvor 
Aalene ltltid falder smaa, ikke turde 
gaa saa vidt llled Maalet, SOllI Cir
kulæret foreslog, 17 Tom. Det ud
taltes fra flere Sider under Mødet, 
at Savlystret var endnu aItfo!' lidt 
prøvet i Ulfsund, til at Illan turde 
afskaffe det velkendte og godkendte 
Piglyster. Man blstod, at en stor 
Mængde smaa Aal bleve ødelagte 
af det sidstnævnte Redskab, især da 
dette brugtes, ikke alene uf egentlige 
Fiskere, men ogsaa af det endnu 
større Antal Ikkefiskere, der om 
Vinteren kom fra nær og ~jern og 
drev Aalestangning som Erhverv 
eller Sport. Alligevel var mange for 
eller gjorde Modstand mod Savlystret 

som det synes at fremgaa af nogle 
Taleres Ord, vistnok af helt andre 
Grnnde, end at det var uprøvet, 
skønt denne Side af Sagen ganske 
vist har sin Betydning for en Del 
af de i Mødet deltagende Fiskere. 

Ved Afstemningen forkastedes Cir
lrulærets Forslag om Aalejernene. 

Angaaende AalenesStørrelse mente 
man, at Vodaal paa 14 Tommer og 
Stangeaal paa 13 Halefinnen med
regnet burde være lovlige. I 
Paranthes bemærket, vilde en saa
dan Lovbestemmelse være let at om
gaa, IllUH kunde blot tage Under
maalerne fra Voddene, og bringe 
dem over til Stangeaalene, saa blev 
de straks lovlige - j Nødsfald kunde 
man prikke dem lidt med et Lyster. 



Man rnaa nu stadigt erindre, at 
Voddrift og AaJestangning ere disse 
Egnes vigtigste, j;1 mosten ene~te 

Fiskerier, at røre dened, er at be
r0re Fiskerbefolkllingen paa de (JIll
meste Steder. 

Den '27 .• Januar dannedes i Sletten 
"ed .ØresUlld en ny }i'iskerforening 
}Jaa et Møde i Slettens Kro, hvortil 
P. rnlu IIII<ell , efter Opfordring af 
l<'iskcl'lle, hanle indfundet sig. Han 
afæskedes forskellige Oplysninger, 
som Fiskerne behøvede og lm"ede 
at sende et Udkast til Love for den 
nye Forening, afpasset efter dennes 
Behov. Den nye Forening har ind
mddt sig som Medlem i Dansk Fi
skeriforening. 

Fiskerskolen Vallekilde. 
Den 29. Januar kom P. Villumsen 

til 8tede paa Skolen efter Anmod
ning fra Forstanderen. Da den for
rige Husfiidslærer ikke er ved Skolen 
mere, og den nye ikke kunde flette 
de saakaldte Aalekuber, hvad nogle 
af Eleverne trængte til at lære, 
brugtes ViUumsen til i al Hast at 
indvi Lærer og Elever i Kunsten, 
hans Ophold paa Skolen kunde nem
lig ikke vare længere end 3 Dage, 
Til- og Hjemrejsedage fraregnede. 
Rimeligvis vil der til næste Aar be
høves en ny Lektion. 
Forn~en den omtalte Kubebinding 

holdt Villumsen adskillige Foredrag 
om Fiskel'iemner, deriblandt to fol' 
hale Højskolens Discipelantal 200 
,Mand. 

Mindre Meddelelser. 

Nekrolog. S. A. Buch, Sekretær 
ved Foreningen til de norske Fiske-
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riers }i'remme,' er afgaaet ved Døden 
i Bergen. Sekretær Buch val' en 
dygtig Mand, del' ikke har bidraget 
lidet til Udviklingen af de norske 
Fiskerier; særlig hu.l' hall gjort sig 
fortjent SOllI Organisator ved de for
skellige ],iskeriudstillinger. "Dansk 
}i'iskeriforening" har i ham mistøt et 
nf sine korresponderende Medlemmcr, 
i hvem m<1,n havde lært at kende Cll 

opmærksom og tjenstvillig Mand, SaHl 

gentagne Gange fandt Lejlighed til 
at vise Foreningen og Bestyrelsens 
Medlemmer en Tjeneste. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 12. Febr. 1894. 
Vi have i den sidst forløbne Uge 
haft uroligt Vejr hele Tiden, del' i 
Slutningen af Ugen kulminerede llled 
en orkanagtig Storm, der ikke alene 
lImuliggjorte alt Fiskeri, men ogsaa 
virkede meget hæmmende paa Søj
ladsen i Almindelighed. Der har 

,saaledes slet ingen Tilførsel fundet 
Sted med Undtagelse af mindre Par
tier Rødspætter fra Skagen, der fan
gede under Stranden med J olIer i 
de korte Pavser, der har været mel
lem Storm perioderne ; Vægten af disse 
Fisk har været fra 16-18 Pd., og 
de ere betalte med fra 2 Kr. 75 
Øre-3 Kr. 25 Øre pr. Snes. Hummer
tilførslen har været meget knap til 
noget stigende Priser, der betales fra 
l Kr. 60 Øre-1 Kr. 65 Øre pr. Pd. 
Sildetilførslen har, været temmelig 
uregelmæssig foranlediget af det storm
fulde Vejr. Dampskibet "Blenda", 
hvormed Hovedparten af Silden for 
det meste kommer, har saaledes været 
gentagende Gange forsinket, i Fre-
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dag~ over et Døgn. Man kan ikke 
andet end fuldt ud for~taa .Pi~ke

handlerne~ Misfornøjelse med dette 
]'orhold; de tabe mange Penge. ved, 
at en saa let fordærvelig Vare som 
fersk Sild indtræffer saa længe efter, 
at den er bestilt. Det var ønskeligt, 
at det forenede Dampskibs~el~kab 

~atte en kraftigere Damper i Gang 
paa denne Fart, der bedre end 
"Blenda" forstod at holde Rute. 
Prisen er for Tiden noget i Stigning, 
men Silden sælges dog endnu for 

Til de Forulykkedes Efter
ladte i Marstal 

er indkommen til "Dansk Fiskerifor
ening" : 

Hans JUajestæt Kongen 1000 Kr. H. l. 
H. Nr. 95 5. Helene Rasmussen 10. Pauline 
Dybdal 10. V. M. 2. T. 2. Lehnsg-reve 
Moltke-Bregentved 100. Kammerherre E. 
Vedel, SorØ, 10. Apoteker N. E. C. Ras
mussen, Tarm,20. W g. 50. Chr. H. Munck 
10. A. B. 2. I Frimærker 1. J1'rederik 
Preislev 2. Frk. E. M .. Jørgensen 10. C. 4. 

lait 1239 Kr. 
Chr. H. Munck, 
Vestergade 18. 4 Kr. pr. Ks. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Tordenskjoldsgade 27. 

~or stau.ende Avertissementer 
indrømmes betydelig Rabat . 

.Kvase til Salg. 
Den i Lynæs hjemmehø

rende Fiskekvase ,Hanne 
Kirstine", 15 Tons drægtig, 
bygget af Eg og 8 Aar ~am
mel, med tilhørende SeJl og 
en god stor Baad, er meget 
billig til Salg ved Henven
delse til Kroejer N. Hansen, 
Lynæs pr. Frederiksværk. 

P. Christiansens Farvehandel CatBohn samt Carbolinanm, 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgado 25. 
Fabrik og Lager af 

olierevne Farver. tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakker, 
Olie og Fernis, BIack Varnish, 
alle Slags Pensler, Catecbu, 
Carbolineum osv. til billige 
PriS"er. 

sidstnævnte bedste Couser
veringsmiildel for Fartøjer 
ogaltTræværkmod Vejrligets 
Indflydelse anbefales. Priser og 
Brugsanvisning sendes paa Forlangende. 

Ad. Goeeker, 
Kjøbenhavn K. Herluf Trollesg. 5. 

ris~ -Comissionsforretninn T. Kent & Go. Grimsby, 
11 '&'''k rnf d ~1 Fiskeauktionator & J.:N. ass, L\J 6 ør 6, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter eto. til J1'orhand- handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort lager af østers til 

billige Priser. 
Dansk Uorrespondance. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

Fiskerforeningen for København og Omegn 
agter Søndag den 25. Februar Formiddag Kl. Il i Ijokalet Føniks i \VaU,en
dorffsgade at afholde et større Møde med Fiskere fra Landets forskellige 
Egne for at drøfte enkelte for Standen betydningsfulde Spørgsmaal, hvoraf 
vi fremhæve: FiskeriIovens § 3 (Aalegaardsretten) og Handelen med Rejer 
(Overgang fra Maal til V ægt) o. a. m. 

Adgang til Mødl't giu~'l kun dem, der ere forsynede med Adgangskort, 
der kunne faas ved H(l;II(~lhiplse til Bestyrelsen eller Bogføreren, Fiedler, 
Vesterbrogade 23, + N:tI, !\:i;!tl'll. V. P. B. V. 

Zina-enberg, 
(F"ormand) 

Flaskekroen pr. Valby. 
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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. 

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

(6n_ Næt:f8.b:rik 1 nan_k 110_ driv ... ved. D1unplDø.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte ~'abrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomulds{larn, Hampe
garn og Hør,garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. PIeeer, \Tærker og Tid~· 
skrifter, CIrkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sanKe i omhyggelig Udførelse til billige Priser; 

Dansk Fisken æt fa, brik, 
GI. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af Em Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
hestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, l)ansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

ltedigeret iii cand. mag. H. Posselt. - Trykt hos Frantz Christtreu, København. 



Nr. 8. 22. Februar. 1894. 

:M:ed1e%D..eb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade l, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linie af l/S Sides Brede; forstaaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Kan Faren ved det jydske Vesterhavs· 
fiskeri afhjælp •• ? - Forsiltdngllforeningen for Fi. 
skerfartøjer. Mindre :Meddelelser. - Fiakeriberet· 
ninger. - Bidrags1iste. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kebenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen, 

Stormgade 20 Stuen, er aaben uden 
Betaling for Fiskere Søgnedage fra 
KI. 9-11 Fm. For Publikum hol
des Samlingen indtil videre aaben 
hver Søndag fra KI. 12-2 mod en 
Entre af 10 øre. Børn gives kun 
Adgang, naar de ere i Følge med 
Voksne. Endvidere vil Bestyrelses
medlem Hr. Villumsen være tilstede 
Lørdag d. 24. d. :M., for at give nær
mere Oplysninger, besvare mulige 
Forespørgsler m. m. 

Udvalget. 

Kan Faren ved det jydske 
Vesterhavsfiskeri afhjælpes? 

Af D. Munck·Poulsen. 

Jeg maa være enig med Hr. Lind
holm - efter de af ham fremførte 
Oplysninger - i, at Chilis "Balzas" 
sikkertere aldeles ubrugelige her, 
hvilket jeg for Resten var paa det 
rene med straks efter mit Kend
skab til Vestkysten, da en saadan 
"Balza" ved at føres ind over Rev
lerne ofte af Braadsøerne vilde 
blive rullet flere Gange rundt og 
sandsynligvis slaaet itu for derefter 
at gaa til Bunds. Skønt dette alt
saa efter min og vist efter alle Vester
havsfiskeres :Mening vilde blive Bal
za'ens sørgelige Skæbne, hvis den 
stiftede Bekendtskab med ",T ern
kysten", kan jeg dog ikke andet end 

, fuldt ud slutte mig til Hl'. Overrets
prokurator Leth'sTanke i Artiklen 
i nærværende Blad for 4. Jan. d. A.~ 
og jeg vilde gerne rigtig have under
streget følgende Sætninger i oven
nævnte Artikel: ,,lyren skuUe der 'ikke 
være et Middel endnn, skulde det 
ikke være rnuligt al lumstr'uere frn-
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Fiskerne ~jenlige Fartøjer, der baade 
ere saa lette, at de uden Besvær 
kunne hales paa Land, og tillige af 
en saadan Beskaffenhed, at man uden 
at frygte B1'ændingen 'Uskadt kunne 
gaa i Land med dem?" 

Jeg er nær ved at tro, at jeg uden 
Overdrivelse kunde svare Hr. r~eth: 
"Saadan et Fartøj er konstrueret!" 
Af en Baadebygger i Vorupør 
der selv eropfødt her og fra Barn
dom af har deltaget i Fiskeriet og 
fra flere Fiskerlejer heromkring er 
kendt som en praktisk Mand, der 
har foretaget og opfundet flere For
bedringer paa Baadebyggeriets Om
made og aarlig bygger mange Baade 
og Pramme - er til Ministeriet ind
sendt en Tegning til en saadan Baad, 
der ikke er stort større end de nu
værende Fiskerbaade, men som er 
indrettet som Dæksbaad, der dog 
kan ros med Aarer. Samtidig med 
Tegningen er indsendt Andragende 
om en Understøttelse paa 1000 Kr. 
til Hjælp til Bygningen af en saadan 
Baad, og Tanken - som ganske 
sikkert er et stort Fremskridt - er 
anbefalet af Fiskerkompagniet, be
staaende af 36 dygtige Fiskere. 

Kaldes 12000 Kr. lidt, da er 1000 
Kr. endnu mindre, og "Dansk Fiskeri
forening" saavel som andre formaa
ende Mænd kunde sikkert gøre vel 
mod Kysten ved at fremme denne 
Sag og paavirke Regeringen til at 
bevilge denne Sum. Tegningen er 
maaske mangelfuld og Beskrivelsen 
mulig ligesaa, men Mandens Genialitet 
borger for, at alle de praktiske Hen
syn, der kan og bør tages - og som 
kun kan tages af Kendere ville 
blive tagne og udførte samvittigheds
fuldt; men da Manden er fattig, kan 
han ikke udføre Tanken uden Under-
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støtteise. Støt derfor Sagen, hvem 
der kan, saa findes sikkert et godt 
Middel - maaske det bedste. 

Er virkelig den udtænkte Dæks
baad al Hr. Poulsens Ros værd, er 
der jo vel ingen Tvivl om, at Re
geringen nok vil støtte Konstruktøren; 
imidlertid vil man gør-e vel i at erindre, 
at .Forsøg gentagne Gange ere fore
tagne tidligere, uden at de konstru
erede I!'artøjer have vist sig at svare 
til Forventningerne, man stillede til 
dem, og de høje Lovtaler man hørte 
om dem, før de endelige Resultater 
forelaa. Red. 

Forsikringsforeningen for 
Fiskerfartøjer 

hjemmehørende i Esbjærg (med Hjer
ting) og Fanø Tolddistrikter afholdt 
Lørdag den 10. Februar 1894 sin 
aarlige Generalfursamling paa Hotel 
Spangsberg i Esbjærg. Foreningens 
Formand, Hr. Toldforvalter Hassing, 
aabnede Generalforsamlingen og bød 
Interessenterne velkommen, beklagede 
at Vejret havde bevirket, .at kun saa 
faa vare mødte. Det reviderede 
Regnskab fremlagdes og godkendtes 
enstemmig. Derefter oplæstes Sta
tus-Opgørelsen. Foreningens Status . 
maatte siges at være ret god og 
Kassebeholdningen var 3277 Kr. 21 
øre. 

Status-Opgørelsen var saalydende: 
Indtægt: 

Kassebeholdningen ved Aarets 
Begyndelse ......... 2507 Kr. 52 ø. 

Præmier, ordinære •.. " 893 - 44 • 
Renter af Foreningens ]!'or-

mne i 1893. . . . . • . .. 110 • 48 -

3511 Kr. 44 ø. 



Udgift: 
Administrationsltdgifter: 

Porto ........... . 
Kassererens Honorar .. 
Stempelmærker til Poli-

cerne ..........• 
Synsgebyrer ....... . 
Udgifter i Anledn. af den 

aarlige Førerprøve ... 
Andre Udgij~er: 

Leje af et Lokale, 'l'l'ykn. 
af Blanketter ..... . 

Ristorno: 
Fiskektr. "l\1ercur" 45.25 

"Svalen" 10.00 
"Neptun" 14.25 
"Emanuel" 

(FanØ) 23.25 
------

Kassebeholdningen var ved 

3 Kr. 84 ø. 
89 - 34 -

1 - 30 -
21 -

" 
14 - 50 -

11 - 50 -

92 - 75 -

234 Kr. 23 ø. 

Aarets Udgang ..... "--3~!_--=-~ 
Balance ... 3511 Kr. 44 ø. 
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Revisorer genvalgtes Købmand H. 
Windfeld, Hjerting, og Konsul C. 

_ Breinholt, Esbjærg. Alle valgtes en
stemmig. 

Førerprøven ønskedes afholdt Lør
dag den 10. Marts d. A. 

Formanden gav tIl Slutning nogle 
vejledende Oplysninger for Fiskerne 
m. H. t. deres Pligter overfor den 
nye Registreringslov ved Registrering 
af ~'artøjer under 20 Tons Brutto. 

Understøttelsesforeningen for 
Enker og Børn efter paa Søen for
ulykkede Fiskeres Generalforsamling 
tog derefter sin Begyndelse. For
manden, Hr. Toldforvalter Hassing 
fremlagde det reviderede Regnskab, 

Fortegnelsen over forsikrede Fartøjer, Interessenterne etc. viser: 
]<'ar- Tonsdræg- Taksations- Interes- ~'orsik- Præmie Forer~iJ?-g-
tøjer tighed sum senter nngssum ens RISIko 

Kr. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 

for Esbjærgs Vedk. 9 106 17925 14 17393.75 347.88 13915 

" 
Hjertings 

" 
18 1731

/ 2 26825 22 21526.25 430.56 17221 
" Fanø's " 

3 351
/ 2 5750 3 5750.00 115.00 4600 

Ialt 30 315 50500 39 44670.00 893.44 35736 

Foreningens Formue indestod hid
til i Varde og Omegns Sparekasse, 
men da Esbjærg nu havde sine egne 
Pengeinstitutter, der maatte anses 
for solide, forespurgtes om General
forsamlingen samtykkede i, at Kapi
talen indsattes i "Es bjærg Panø 
Bank", hvilket besvaredes bekræf~ 
tende. 

Ved Valget af Funktionærer i 
Stedet for de efter Tur fratrædende 
genvalgtes Landmand P. Windfeld, 
Hjerting, og valgtes Skibsbygmester 
S. Abrahamsen, Fanø, i Stedet for 
efter Tur fratrædende Fisker M. Klint, 
Fanø, og til Suppleant valgtes Skibs
reder P. N.Winther. Til Foreningens 

der enstemmig godkendtes. Ekstrakt
Udskriften viser: 

Indtægt. 
Kassebeholdningen ved Aarets 

Begyndelse ......... 1161 Kr. 42 ø. 
Kontingent. -. . . . . . . .. 214 - " 
Renter af Foreningens For-

mue 58 - 90 -

Balance ... 1434 Kr. 32 ø. 
Udgift. 

Understøttelse til EnkeI'lle 
efter Fiskerne Kræsten 
Nielsen, Hjerting, og Hans 
Chr. Christiansen. . . .. 140 Kr. " ø. 

Kassebeholdnin~en var ved 
Aarets ;Udgang ..... '. 12~_--=---E_-_ 

Balance ... 1434 Kr. 32 ø. 
Til Foreningens Revisorer gen

valgtes enstemmig Kbmd. H. Wind-



feId, Hjerting, og Konsul C. Brein-
holt, Esbjærg. L.-M. 

Mindre Meddelelser. 

Om Makrelfiskeri. I dette Blads 
Nr. 6 har Hr. P Villltrnsen givet 
en Beskrivelse over {;" dfaldet af en 
Rejse paa Makrelfiskeri Vest for 
Norge, der jo maa kaldes meget 
heldig, da der i 7 Dage er fisket 
for over 1700 Kr., og saa endda er 
sejlet 40 Sømil frem og tilbage, til 
og fra Fangstpla.dsen i samme Tids
rum. Skagerak er ofte su,a fuldt af 
:Makrel, a,t der har kunnet trækkes 
2 il 3 V ognlæs i Landdragningsvod 
med et Dræt kun 200 Fv. fra Land. 
At Nordmændene alene skal have 
",,'Eren af at kende Dørgfiskeri efter 
M'Ukrel forholder sig ikke rigtigt. thi 
her har ofte været fisket Mængder 
med de aabne Kystbaade, og jeg 
her en Dag med kun 3 Dørge haft 
81 Snese a 8 Snese pr. Fjerding, 
saa det med et større Fartøj og Plads 
til mange Dørge vilde give ander
ledes, men her som ved andet Fiskeri 
i Skagerak, er der jo det miserable 
Forhold. at der ingen Havne ere at 
søge til, og der kun kan gaas ud 
med saadanne Baade, der kan trækkes 
paa Land hver Aften, saa Fiskerne 
ofte maa forlade Pladsen, hvor de 
vide der er Fangst i Overflødighed. 
Det er underligt, atKattegat Kutterne 
endnu ikke have givet sig af med 
dette Fiskeri i Sommermaanederne. 
At det af Hr. Villumsen omtalte 
Fartøj kun gjorde en Rejse maa vel 
have sin Grund deri, at det ikke 
hlev færdig tjl Turen før saa sent, 
thi Makrel kan dørges fra Midten 
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af Juni til langt hen i September, 
mulig længere. At alle ikke har 
været lige heldige med Fiskeriet 
under Norge i afvigte Sæson, ses af 
en Beretning fra an Amerikaner, der 
kun havde 50 Tdr. for sin lange 
Rejse. At Dørgens, saavel som alt 
Fiskeredskabs Form, har væsentlig 
Indflydelse paa heldigt Resultat er 
en Kendsgerning, der ikke lader sig 
omtviste. T. M. Lølh. 

Et Møde Søndag den 11. d. M. i 
Nykøbing 'p. Mors ang. Oprettelsen 
af en Fiskeriforening for den nord
lige Del af Hmfjorden var besøgt 
af ca. 100 Personer, hvoraf den over
vejende Del var Fiskere. Der fandt 
en ret betydelig Diskussion Sted saa
vel fra JJ'iskernes Side som fra lJ den
forstaaendes. Foreningens For
maal er, sammen med de andre Fi
skeriforeninger her i Fjorden, at gøre 
sin Indflydelse gældende overfor Lov
givningsmagten, saa der arbejdes hen 
til gode og tidssvarende Love for at 
fremme Fiskeriet og hæmme Rov
fiskeriet, som særlig drives med ulov
lige Redskaber og paa enkelte Pladser, 
der burde være fredede. Man haaber, 
at Foreningen skal finde stor Tilslut
ning fra Befolkningens Side, da Kon
tingentet er sat yderst lavt. Der ind
meldtes straks 90 Medlemmer og 
valgtes en foreløbig Bestyrelse, be
staaende af 6 Fiskere og 3 lJ den
forstaaende 

Hvad en Torskemav8 kanindeholde. 
I en temmelig stor Torsk, der for 
nogen Tid siden fangedes af en Fisker 
fra Harboøre, fandtes der ved Ren
gøringen en lille tilproppet Medicins
flaske, der, efter hvad der skrives 
til os - næsten var fyldt med Kam
ferolje og sikkert i længere Tid har 
generet dens slugne V ært j Væksten. 
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Dansk 8stersfiskeri i Nordsøen. 
Fiskekutteren "Prins Valdemar", der 
den 10. f. l\f. udgik til Fiskeri paa 
Østersbankerne i Nordsøen, vendte 
i Tirsdags tilbage efter altsaa i ca. 
l Maaned at have været beskæftiget 
med dette Fiskeri; i den Tid har 
Kutteren ikke været i Havn, men 
holdt sig til Søs selv i de sværeste 
Storme, hvorpaa særlig Slutningen af 
J anual' har været saa rig, og Kutteren 
har ret denne Gang haft Lejlighed 
til at vise, hvilket udmærket Sø skib 
det er. L dbyttet af Fiskeriet, ca. 
22000 Stkr. østers, maa kaJdes godt, 
særlig naar man ser hen til, at man 
i mange Dage fuldstændig var hindret 
fra at skrabe paa Grund af det urolige 
Vejr, Fangsten er solgt til Firmaerne 
Carl Bang og Vendsyssel Fiskeeks
portforretning og skal være udbragt 
til ca. 1300 Kr. 

Kutteren "Prins Valdemar" udgik 
i Fredags atter til Nordsøbankerne 
for at fiske østers, ligesom Kutteren 
"Prinsesse Marie" i disse Dage gør 
sig sejlklar for at udgaa til det 
samme Fiskeri. Kl. 

Fis)reriberetninger. 

Sallerup, den 17. Februar 1894. 
Den sidste lVfaaneds Tid er her gjort 
Forberedelser til at tage fat paa 
Bundgarnsfiskel'iet, og dette havde 
allerede været i fuld Gallg havde 
ikke Stormen hindret L dsætningen, 
og nu har Frosten taget fat, saa 
det ikke er godt at vide, naar man 
har Is paa Vandet. 

Rusefiskeriet giver kun lidt U d
bytte af Torsk og ganske faa Gedder, 
men maaske det kan bedre sig nu 
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da Vejret er bleven godt, og Ruserne 
rensede og istandsatte. Aalestang
ningen giver nu ikke saa det kan betale 
sig, 7 til 8 Pd. Aal er nu det hele 
2 Mand kan stange pr. Dag. Men 
det er at haabe, Vinteren hurtig vil 
ophøre, saa Sildefiskeriet kan be
gynde, da det beskæftiger de fleste 
af Fiskerne her, dels ved Pasning 
af Garnene og dels ved Afsætningen. 

A. C. N. 

Fiskeriet ved Struer Distrikt 1893 
dreves af 70 Baade, hver med en 
Besætning af 2 il, 3 Mand. Udbytet 
har været: 
71300 Sno 

5200 " 
87400 " 

Rødsp. 
Torsk 
Aal 

4200 Stkr. Hummer 
22350 Pot. Rejer 

til 33000 Kr. 
10500 

1140 Sth. Vildænder-
185 Ol Sild 

24400 
3500 
8600 

650 
350 

Heri er Fiskernes" eget Forbrug 
ikke indbefattet. Den væsentligste 
Del af Fangsten er udført til Eng
land, Holland og Tyskland. 

Af 7 i Tolddistl'iktet hjemhørende 
større Fiskekvaser er drevet Fiskeri 
i Nordsøen og Kattegattet, men disses 
Fangst er indbragt til andre Told-
~~~ ~ 

Frederikshavn, d. 19. Februar 1894. 
I saa godt som den hele sidst fo~'
løbne Uge have vi haft roligt Vejr 
med østlig Vind og 4-5 Gr.s Frost, 
og alle vore for Tiden under Be
manding værende Kuttere, ca.: 60 i 
Tallet, have da ogsaa været paa 
Havet. Paa Herthas Flak var der 
mod Sædvane intet Fiskeri, saa 
Kutterne trak sig længere ind mod 
I..iand; i Aalbæksbugten særlig blev 
der fisket af mange og.Udbyttet var 
særlig i Slutningen af Ugen jævnt 
godt, enkelte 'havde endog op til 250 



Sno 1>r. Kutter, men Fisken var som 
sædvanlig, saa nær inde under Land, 
af lille Kvalitet kun vejende fra 10 
-12 Pd. Sn.; paa Grund af den 
store Knaphed paa Fisk opnaaedes 
dog i Begyndelspn høje Priser 2 Kr. 
25 Øre pr. Snes, lllen senere hen 
sank Prisen endog ned til 1 Kr. 25 
Øre Snesen. Fra Skagen meldes om 
rigt Fiskeri; en enkelt N at fiskede 
flere J olIet saa godt, at der blev 
ca. 30 Kr. til hver Mands Part; der 
har funden Tilførsel Sted flere Gange 
derfra, Prisen har været fra 21/ 2-

3 Kr. pr. Snes for Fisk vejende fra 
16-18 Pd. Snesen. Det lader til, 
at Tungefiskeriet atter vil give lidt 
Udbytte; i denne Uge have 4 Kuttere 
forsøgt i Farvandet omkring Trin
delens Fyrskib og haft et Udbytte 
af godt 600 Pd. Tunger, der op
naaede høje Priser fra 1 Kr. 10 Øre 
-1 Kr. 20 Øre pr. Pd.; i Sandhed 
en drøj Pris for et Pund Fisk. 
Sammesteds fra indbragtes forskellige 
Partier Skærissing, der blev betalt 
med fra 16-20 Øre Pd. Hummer
tilførslen har været ualmindelig rige
lig, ca. 11000 Stkt. foruden ,større 
Partier, der ere indladede direkte i 
Isvogne til Tyskland, Prisen er fra 
1 Kr. 60 Øre-l Kr. 70 Øre pr. Pd. 
Iforgaars ankom 2 svenske Dæks
baade med 200 Tdr. svensk Sild; 
men da "Blenda" samtidig indkom 
med ca. 600 Ks., opnaaede de kun 
lave Priser for deres Last, Tilførslen 
har iøvrigt været normal, Prisen er 
stadig 4 Kr. pr. Ks. K!. 

København, den 19. Februar 1604. 
Fisketorvets Forsyning er for Tiden 
og har i længere Tid været meget 
knap med høje Priser for det IJidt, 
der kom frem. Svensk Skærgaards
sild bliver endnu tilført dog knap 
saa rigeligt som tidligere; Kassetorsk 

68 

koster omkring ved 2 Kr. Pd., Stang
aal fra 30-40-50 Øre pr. Pd. 
efter Størrelse, nogle faa Stenbider, 
som har været tilført er betalt med 
40 Øre pr. Stk., Gedder 50 Øre pr. Pd. 
D~r klages over, at der bringes 

mange Undermaalsaal i Land fra 
Kalleboderne, men de ere i 
Reglen ødelagte af Piglysteren, saa 
Udsmidning ikke vilde nytte, da de 
ikke ere levedygtige. 

Paa Søndag afholdes det store 
, Fiskermøde her i Byen, hvortil "Fi

skerforeningen for København og 
Omegn" har ladet udgaa Indbydelse 
til Fiskerne i Landets forskellige 
Egne, desforuden ere indbudte 
Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse, 
Regeringens Konsulent i Fiskerisager, 
Chefen for Fiskeri Inspektionen in
denfor Skagen, en Del lokale Fisker
foreninger omkring i Landet, foruden 
en Del mere bekendte Fiskere og 
Fiskehandlere fra Provinserne, Fiske
handlere og Kommissionærer fra 
København, - saa man venter et 
talrigt besøgt Møde med en alvorlig 
og indgaaende Diskussion om de for 
Fiskerne saa vigtige Spørgsmaal, 
som staar paa Programmet, om Aale
gaardsretten og Rejehandelen, for
uden hvad der ellers maatte komme 
frem fra andre Sider. :Mødet vil blive 
aabnet præcis KI. 11 1

/,. 

Bidragsliste. 

"Dansk Fiskeriforening" har mod
taget ved Hr. A. M. Andersen, Mar
strand, følgende Bidrag: 

Fiskeeksportør Th. Plass, Marstrand, 25, 
do. L. Stankewitz, ibd., 25, do. N. H. Storm, 
ibd., 25. Rapt. J. Brorsen, Dpsk. "Ajax" 
af Helsingør, 10. Kapt. A. Madsen, Dpsk. 
"Gøteborg" af Kbhvn., 10. Kapt. A. P. 
Thomsen. Dpsk. "København" af Kbhvn., 
15. Eget Bidrag 25. 

lait 135 Kr., af hvilke Halvdelen bliver 
at tilstille de fra Marstal og Halvdelen de 
fra Bornholm Forulykkedes Efterladte. Med 
det tidligere er ialt indkommet til Marstal 
1306 Kr. 50 øre. Bidrag modtages fremdeles. 

Chr. H. Munck, 
Vestergade 18. 
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BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge-Fabriken 
- s.1'flRedaIDe i A al Ile r r; 1888 811 

11.1In •• ". 1888 -
anbefale!' Bit U dnlg .. f .. Ile Sorter 
Fi.kekroge, øa.. vel i Staal!.. ;TæTn 
Bom MeBBing, øa.mt Pilke i 'l'in ug 
Bly, Forsende. mod Efterkrav, 

Conrad Christensen: 
St. Strand.træde U. 

IKØbenhavn K. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Grun, 

78, Jeuer Wall, Bambus. 
modtager Sendinger til Fo~handling 
Prompte Afregning, Dansk Korre
spondanoe. Prima Referencer. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves· altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. Billow, 
København. C. 

Brogade 15. 

P. Christiansens Farvehandel r' L n ' . f t' T Kent & Co Grimsby 
ETord::j~i~~~~~~ 25, JIS~If-lJHOmISSIEonks ~: ndm~, • Fiskeauktion~tor &. ' 

F .. brik og Lager af • • ass, C euuør e, Commissionsforretning, 
olierevne Farver, tørre Far- modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
ver, Tørrelse, Copallakkel', Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
Olie og Fernis, BlackVarnish, St t 
alle Slags Pensler, Cateehu, ling. Prompte Afregning. or Lager af østers til 
Carbolineum osv. til billige Dansk Correspondance. billige Prlse~. . 
Priser. Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

si Heinr. Biirsch. .Iamburg. Hafenstrasse 140. ti~ 
g;; Danøk·Fløke-Kommisø:lon en pos. =::, 

Co) f Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. :e;;-~ 
-=~ Specialitet: Lax, Ørred, A.al. ci~~ 
.~ ~ 
m:' Telegram -Adresse: & Fragtbrev-Adresse: S- CD E 

;; Bilrsoh, Hamburg. W Bilrsch, Altona. '!" ;" ~ 

I Sejl og Udsalg af Sejldug. 
IPrima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug, 
I-Iør- 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. Halmo8. 
Telefon 129. 

. Fiskerforeningen for København og Omegn 
agter Søndag den 25. Februar Formiddag KI. 11 i Lokalet Føniks i Walken
dorffsgade at afholde et større Møde med Fiskere fra Landets forskellige 
Egne for at drøfte enkelte for Standen betydningsfulde Spørgsmaal, hvoraf 
vi fremhæve: Fiskerilovens § 3 (Aalegaardsretten) og Handelen med Rejer 
(Overgang fra Maal til V ægt) o. a. m. 

Adgang til Mødet gives kun dem, der' ere forsynede med Adgangskort, 
der kunne faas ved Henvendelse til Bestyrelsen eller Bogføreren, Fiedler, 
Vesterbrogade 23, 4 Sal, Kbhvn. V. P. B. V. 

ZIn.renberg, 
(Formand) 

Flaskekroen . pr. Valby. 



70 

Kø benha V'llS :M:ekwske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle S]agsFisker~dskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

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

(en_te N_tfabrik l Dann>a",k __ drive. ved. DaJnpkraft) 

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 °10 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. BOinuldsgartl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Ch#sttreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Piecer, Værker og Tid!l
skrifter, Cirkulairer, merkantUe Tryksager og Lejligheds .. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Dansk Fisk enæt fabrik , 
Gl. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af Em Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger· tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af cand. mag. H. PosseZt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 9. I. Marts. 1894. 

Medl.e:cc..sbl.a.det; ltdgaar hver TorsIlag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Bllldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/sSides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rubat. 

Indhold: Dansk ~i"i,keriforenil1gs Hjælpefoud. 
- Nyt PræserveTingsmiddeL - Flskert'orellingen fOl" 

København og Omegns :''løde. - 11iskeribel't"tniuger. 
Bidragsliste. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøi'en af ~ledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alelle adres
serede til hallS Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af lVledlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforening 
har grundlagt en Hjælpefond for for
ulykkede ]'iskere og deres Efterladte. 
Bestyrelsen har haft den Glæde til dette 
Øjemed at modtage forskellige Gaver, 
ialt noget over 1000 Kr., foruden 
flere Tilsagn om aarlige Bidrag. Det 
er en Selvfølge, at Fonden, der skal 
gælde for hele Riget, først tt æder i 
Virksomhed, nu ar den har nattet en 
betydeligere Størrelse. 

Bidmg til Fondl?l1 modtugl?s uf 
"Dansk Fiskeriforening"s Kasserer, 
Grosserer Clit. H. -,-~[ullcl{, Vester
gade 18. 

Nyt Præserveringsmiddel 
for Fiskegarn, Ruser, Bund

garn, Sildegarn osv. 

Efter at Forstanderen for den 
biologiske Station i Danmark havde 
tilskrevl?t Formanden for de forenede 
Staters l!-'iskerikommission om Oplys
ninger allgtuwnde de i Amerika sæd
vanlig brugte Midler til Bevaring af 
Fiskegarn, modtog han det Svar,at 
man hyppig brugte 1'jære, Gærve
midle1' osv. foruden, særlig i Fiske
fartøjer med Damp, Kogning med 
Vand og Sæbe osv.; men, udtaler 

1i'ormandl?l1, man er ikke aldeles til
freds med disse Midler og eksperi
tTIl?nterer stedse med nyp. Han hen
viste 1<'orstunderen for \'or bIologiske 
Station til at prøve et nyere (ikke 
ganske nyt) Middel, som er paten~ 
tel'et og forhandles af " National 
\Vaterproof Fiber Co.", New York 
City, og SOllI er udmærket anbefalet 
saavel af Fiskere som af den ameri· 
kanske Fiskerikommissions særlige 
Sagkyndige, ~ den bekPmlte .7. W. 
Collins. 

Midlet anvendes koldt, siges cl!;,!'; 



og paa en særdeles nem Maade, det 
synes ikke dyrt, det gør ikke Traa· 
dene stive og skal gøre Garnene mere 
holdbare end Tjære. 

Ved "Dansk Fiskeriforening"s For· 
søg over Præparation af Fiskegarn 
har det vist sig, at af de præparerede 
Prøver holdt Kultjæren bedre end 
noget andet brugt Stof, idet de her· 
med behandlede Prøver endnu efter 
2 Aars særdeles haarde Medfart ere 
lige san, stærke som ved Begyndelsen 
af Forsøget. 

Hvis det amerikanske Middel vir· 
kelig er mere holdbart end Tjære og 
desuden ikke i Besiddelse af Tjærens 
andre uheldige Egenskaber, maa det 
sikkert faa en stor Udbredelse. 

Det vil i Aar blive forsøgt i Praksis 
paa virkelige Fiskeredskaber ombord 
i den biologiske Station. Resultaterne 
af Forsøget ville sikkert interessere 
Fiskerne og skulle senere blive med
delte. 

Fiskerforeningen for Køben
havn og Omegn 

afholdt et Møde den 25. Februar i 
Salonen "Føniks", hvorW var indbudt 
Repræsentanter for de lokale Fisker
foreninger fra alle Landets Egne, 
Regeringens Fiskerikonsulent, "Dansk 
Fiskeriforening"s Bestyrelse samt be
kendte Mænd inden for Fiskehand· 
lernes og Fiskel'nes Kredse. For
uden Bestyrelsesmedlemmerne vare 
ca. 50 Deltagere til Stede. Til For
handling forelaa Forslag til For
andring af § 3 i Fiskeri1~ven af 5. 
April 1888 og Overgang fra Maal 
til V ægt ved Salget af Rejer. 

Formanden for Fiskerforenillgen 
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for København og Omegn, Hr. ]'isker 
Zingen b erg, bød Velkommen og an
gav Punkterne i Dagsordenen; han 
foreslog dernæst Fisker P. Larsen 
til Dirigent; denne valgtes, og efter 
at have takket for Valget gav han 
Ordet til 

Overretsprokurator Leth, der ud
talte sig paa følgende Maade: Det 
er paatrængende nødvendigt, at en 
ny Ordning af Fiskerilovens § 3 blev 
truffen. Et vigtigt Spørgsmaal var 
det, hvor nær man med fritstaaende 

. Ruser maatte komme til Aalegaar
dene; dette er ikke bestemt i Loven, 
her bør der sættes en Bestemmelse, 
men vistnok forskellig for de forskel
lige Egne. For Tiden ere Kystejerne 
jo tilbøjelige til at sige, at Ruserne 
altid skade Fiskeriet i Aalegaardene. 
Spørgsmaalet kan næppe afgøres med 
Bestemthed; ]'iskerne ere for Tiden 
nødte til helt at undlade at sætte 
Ruser, hvis de ikke ville risikere at 
blive indviklede i en Proces, der 
helt kan ruinere dem; der er saaledes 
i verserende Processer dømt til Skades
erstatninger paa mellem 1000 og 
2000 Kr. 

Taleren gik nu over til Spørgs
maalet: Hvad er en Aalegaard? Dette 
er heller ikke bestemt i den nugæl
dende Lov, og Kystejerne kalde der· 
for de fritstaaende Ruser for Aale
gaarde og anføre herpaa "Cdtaleiser 
af afdøde Birkedommer Fiedier i 

. ældre Fiskeritidsskrifter. Imidlertid 
synes det dog af Lovens Ord at frem
gaa, at Ruser ere noget fra en Aale· 
gaard forskelligt. Taleren viste og 
forklarede her en af Fisker Hilde
brandt lavet Model af en Aalegaard 
fra Refsnæs. Det karakteristiske for 
Aalegaarden er, at den ved en Bro 
er i Forbindelse med Land. Skal 



enhver Ruse betragtes som en Aale
gaard, ja saa er ]'iskeriet efter den 
blanke Aal udelukkende i Hænderne 
paa Kystejerne. Taleren omtalte her 

4 hvorledes østersøen stadig forsyner os 
med blanke Aal og paapegede, at de 
geografiske Forhold vare os særdeles 
gunstige, saa at det var et stort Tab 
baade for Fiskerne og for Landet, naar 
dette Fiskeri ikke blev tilstrækkelig 
udnyttet, hvad det aldrig vilde blive, 
naar Fiskerne udelukkedes fra det. 
Taleren oplæste følgende Resolution, 
som var vedtaget paa Fiskerfor
eningens Generalforsamling, og SOIlI 

han anbefalede til Vedtagelse: 
"Forsamlingen anser følgende 

Ændringer for nødvendige: Fiske
riloven af 5. April 1888 § 3 første 
Stykke, andet Punktum affattes 
saaledes: "Ethvert Slags Fiskeri 
udfor Kysten af andre, ogsaa ]'i
skeri med friststaaende Aaleruser, 
er tilladt, naar det udøves længere 
fra Land end de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller A::tlestader 
udsatte Ruser ere anbragte eller 
paa disse Redskabers lukkede Side 
eller i en Afstand af mindst 240 
Fl'. fra deres Fangeside. " Mellem 
Paragrafens første og andet Stykke 
indsættes: "Som fritstaaende anses 
alle Aaleruser, der ikke ere for
bundne med Aalegaarde eller Aale
stader paa en saadan Maade, at 
de kunne røgtes fra en Bro over 
samme uden Brug af ]'artøj." 

Ordet gaves dernæst til Fiskehand
ler l}funck fra Fredericia, han slut
tede sig Leth, men anførte, at mange 
Aalegaarde ere Særrettigheder; han 
fremhævede, at Resolutionens Af
standsbestemmelse . var altfor stor. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø, 
som dernæst talte, fremhævede de 
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store Værdier, Talen her var om, 
hvilke for største Dden gik tabt, 
da Kystejerne aldeles ikke formaaede 
at udnytte Aalefiskeriet. 'raleren 
havde en anden Opfattelse af AuJe
gatude end den gængse, de eksisterede 
efter hans Mening ikke mere, men 
vare forlængst gaaede af Brug; hvad 
man nu kaldte Aalegaarde var kun 
Aaleruser i Forbindelse med Kysten. 
Han troede ikke rigtig paa Viden
skabens Opdagelser med Hensyn til 
den gule og den blanke AaI. Han 
holdt ligeledes paa, at Resolutionens 
Af.tand var for stor, og beviste yed 
Oplæsning af Eksempler, at der kunde 
fiskes udmærket med langt mindre 
Afstand; han mente 50 Fvn. vare 
passende. 

Fisker Hildebrandt, Refnæs mente 
ligeledes, at den foreslaaede Afstand 
var altfor stor og fremførte ligeledes 
Beviser for, at der kunde fiskes godt 
i Ruser, der stod hinanden meget 
nærmere, han mente 50-70 Fvn. 
vilde være passende. Han fremførte 
af sin Erfaring Eksempler paa, at 
nærstaaende Ruser kunne gavne hin
anden, ligesaa fuldt sOm skade. Han 
fremhævede, at der i Aar, der havde 
været et udmærket Aaleaar, var 
gaaet enorme Summer tabt paa Grund 
af den eksisterende Aalegaardsret. 

]'isker Hans Nielsen, København, 
fremhævede Nødvendigheden af at 
blive enige om et Forslag; han mente, 
at Afstanden maaske efterIlaanden 
kunde fastsættes i Vedtægter. 

Fiskehandler Løhmann, Køben
havn, udtalte i Tilslutning til Rasmus 
Nielsen, at gul og blank Aal vare 
to forskellige Arter, og han brød sig 
ikke meget om, hvad de Lærde mente 
derom. 

Efter at Dirigenten havde opfordret 



de efterfølgende Talere til at holde 
sig strængt til Dagsordenen talte 

Jakobsen, Præstø, han fremhævede 
N ødvendigheden af en Afstandsbe
stemmelse, dernæst burde den ved
tagne Afstand altid afmrerkes, saa 
at Fiskeren kunde se, hvor nær han 
maatte komme; at dette skete skulde 
paases af Fiskerifogderne. 

Leth replicerede til flere af de 
foregaaende Talere og berørte korteljg 
de af Munck omtalte Særrettigheder. 
Han mente, man altid maatte ha ve 
Lov at sætte Ruser udenfor Gaardene, 
thi de Aal, der gik udenfor, vilde 
dog aldrig komme i Gaardene. Om 
Afstanden var for stor sat, turde han 
ikke udtale sig om. 

Leander, København, gjorde Be
mærkninger om Afstanden. 

Rasmus Nielsen replicerede til 
Leander, han betonede skarpt, hvor 
uhelcljge Forholdene vare, der var 
endog forlangt Erstatning fol' Ruser 
anbragte 500 Fv. fra Kystejerens 
Stade. Han foreslog 50 Fy. som 
passende Afstand. 

Leander kunde ikke samstemme om 
Afstanden, den maatte være forskel
Hg paa forskellige Steder. 

Hildebrandt og Ludvif/ Hal/sejt 
gjorde forskellige Bemærkninger. 

Leth foreslog, at man kun skulde 
forlange Bestemmelser om Afstand, 
som Lovgivningen saa nærmere mnatte 
bestemme. 

Hans Nielsen sluttpde sig til de 
·50 Fv. 

Den oplæste Resolution blev der
paa med stor Majoritet vedtaget, 
saaledes at der sattes 50 };'v. som 
Afstandsbestemmelse i Stedet for 240 
Fv., at Afmærkning skulde ske og 
finde Sted senest den 15. A vgust, 
for at faa Gyldighed. 
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Man gik derefter over til Behand~ 
Hng af Spørgsmaalet om Indførelse 
af Vægt i Stedet for Maal ved Salget 
af Rejer. 

RaMnHs Nielsen udtalte, at Kø
benhavn her som altid kom bagefter, 
thi i Provinserne solgtes Rejer alle 
Vegne efter Vægt. 

Løhmann udtalte, at Vejningen 
vilde medføre store Vanskeligheder, 
saalænge der ingen Fiskehalle var, 
og ønskede Fiskerne Forandringen, 
vilde Fiskehandlerne gærne være 
med, men han betragtede det som 
sikhrt, at det vilde trykke Prisen. 

Leander holdt paa Vejningen. 
Jacobsen, Præstø, udtalte paa 

dette Tidspun~t, at han meget be
klagede, at han havde givet Møde, 
og at han var i høj Grad utilfreds 
med Mødet og dets Resultater. 

Rasmus Nielsen ønskede Vejnin
gen; han beldagede, at København 
ingen FiskeJmlle havdo, men mente 
dog ikke, at Vejningen bohøvede at 
vente paa den. 

Fiskehandler .Niels Hcmsen mente, 
at Vejningen nok kunde udføres; at 
Rejekonerne for Tiden vare nødte 
til at have deres egentlige Fortjeneste 
yed at maale, hvad de købte for en 
Pot ud som to Potter eller mere 
var forstaaeligt, men uheldigt, Rejer 
maatte jo kunde vejes saavel som 
enhver anden Vare. Han anbefalede 
Vejningen meget varmt; den vilde 
bringe en ganske anden Stabilitet i 

. Forholdene; han oplyste, at næsten 
alle Fiskehandlere længe havde Øn
sket Vejningen ·indført (stærkt Bifald). 

Dit'i,r;enten takkede Taleren for 
hans klare og i }l'iskernes Interesse 
gaaende Foredrag. 

Fiskehandler Stilling mente, at 
};'iskerne havde l\Iagt over Spørgs-



maalet, de kunde fordre, at Salget 
skulde ske efter Vægt. 

Lean(ler ønskede, at Piskerne knn 
skulde sende RE'jel' til de Handlere, 
der vilde sælge efter Vægt. 

Stejlen Ande1'sen Taarbæk. Piske
handlerne maatte passo, at V ægten 
holdtes, og at ikke 1 Pd. blev 2 som 
ved ~Iaalet. 

Yed Afstemning yedtoges Overgang 
til Salg efter V ægt enstemmigt. 

Diskussionen blev nu erklæret fri 
og HenncUlsen fra Madsnesund ud
talte kort om 0nskeligheden af 
Told for svensk Sild. 

Løhmann angreb den brugelige 
Skik at give 17 Pd. til Lispundet ; 
Handelen burde ske· pr. Pd. eller 
] 00 Pd.; dette havde han a.llerede 
indført. 

Niels Hemsen sluttede tillJøh-
mann, han erklærede· at villø støtte 
ham. og udtalte sin Taknemlighed 
over, at Løhmanll her var gaaet foran. 

Piskehandlor Stilling mellte, at 
det ene Pund var mIen Betydning. 

Ludvig lfansen ønskede Overvægten 
afskaffet. 

RaB1UuB Nielsen vilde ogsaa af 
med Overvægten; i Provinsen eks
isterede den ikke; han anbefalede 
Københavns Fiskehandlerforening at 
klare den Sag, den val' nærmest til 
det. 

Lølmw Il /I vilde ha\'e Lispundet 
bort, saalænge det brugtes, vilde de 
17 Pd. vedblive at eksistere. 

J.Viels Hansen oplyste, at Fiske
hundlerforeningen allerede for længere 
Tid. siden havde haft fat paa Spørgs
maalet, lIleu den Gang ikke kunnet 
føre det igennem. 

Leander oplyste, at naar der solgtes 
under 16 Pd. maatte Overvægten og
saa til, og den blev jo da mere følelig. 
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Det vedtoges enstemmigt af For
samlingen i Fremtiden at sælge pr. 
Pd. eller 100 Pd. 

HanB Nielsen bad· Porsamlingen 
at give I,øhmann, som den der var 
gaaet foran, et Tillidsvotum, For
samlingen efterkom dette ved at rejse 
sig. 

Fisker Jensen, København, ~1nbe

falede at gaa bort fra Aalejernet og 
kun benytte Saks, da Jernet slog 
altfor mange Aal ihjel, medens Un
dermaulsaalene, der havde været i 
Saksen, nok kunde leve. 

Rasmus Nielsen fremhævede, at 
Saksen kun kunde bruges paa fall, 
Steder og mente, at Saksen ogsaa 
ødelagde Aalen, Jernet kunde der
imod gøres lidt videre, saa tog det 
ikke saa mange UndermaalsaaL 

Hildebrandt mente heller ikke, at 
J el'llet kunde undværes, mangen fattig 
Fisker vilde herved helt miste sit 
Erhverv. 

Plere udtalte sig endnu bestemt 
mod Afskaffelsen af J ernet. 

Løhmann udtalte sig om det uhel
dige Fisketorv i København. og an
befalede Landets Piskere at skabe 
en Opinion for bedre Forhold. 

En Pisker fra Korsør gjorde op
mærksOln paa det uheldige i, at Fisk 
sendt fra Provinsen af de køben
ha vnske Handlere afregnedes pr. 
Kasse og ikke efter Vægt. 

~Viels Hansen gjorde herimod op
mærksom paa, at der altid regnedes 
4 Lispd. pr. Kasse, han anbefalede 
Piskerne altid at mærke Vægten paa 
Kassen. 

Klokken var nu bleven ca. 4, og 
Mødet hævedes med et Leve for 
Dirjge~ten. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn. d. 26. Febrnar1894. 
I første Halvdd af d"'ll sidst for
løbne {; ge ntre Vejrforholdene gun
stige for Fiskerif't, og samtidig viste 
det sig heldigvis at være ret rigelig 
med Fisk paa enkelte Fangstpladsel', 
saa Tilførsel har v;ur!:'t betydelig; 
i de sidste Dage har Vejret atter 
været stormfuldt, saa det nu' kun 
enkelte Kuttere, der havde noget 
nævneværdigt Udbytte. Nogle Kut
tere have forsøgt Ji'iskeri norden for 
Skagen, men uden tilfredsstillende 
Resultat, noget bedre var .Fiskeriet 
paa Herthas Flak; men det er dog 
Fiskeriet: paa den nord for .Læsø 
liggende saakaldte Trillegrund, der 
gav det bedste Udbytte; ikke faa 
Kuttere havde imellem 200 og 300 
Sno Rødspætter hver, Fisk vejende 
10-12 Pd. Snesen, da den store 
Knaphed paa Fisk nu er forbi, ere 
Priserne dalede dygtigt, der er be~ 
talt fra l Kr.-l Kr. 35 Øre pr. 
Snes. I den Tid, der var Lejlighed 
til at fiske, gav Tungefiskeriet paa 
Trindelgrunden jævnt godt Udbytte, 
der er ialt indbragt ca. 3000 Pd., 
Prisen, der først paa Ugen var l 
Kr. 20 Øre pr. Pd., dalede senere 
ned til 1 Kr. Ret betydelige Kvan
titeter Slethvar og Ising blev ind
bz:agt samme Steds fra, Prisen var 
henholdsvis 18-22 Øre pr. Pd. og 
16-20 Øre pr. Pd. For en mindre 
Del store Pighvar opnaaedes 60-70 
pr. Pd. Hummertilførslen fra Gøto
borg har været ret rigelig, 5--6000 
Stkr., Prisen er ca. 1 Kr. 60 Øre 
pr. Pd. I Begyndelsen af Ugen var 
Sildetilførslen rigelig, men senere hen 
er der indtraadt større Knaphed, 
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idet den løse Fangst udenforStængene 
kun har givet ringe Udbytte; det 
varer viHt ikke længe, inden der ind
træd!'r en dygtig Prisforhøjelse, fore~ 
løbig sælges Silden endnu til 4 Kr. 
Kasst>n, men med vistnok kun ringe 
Fortj(~I\eHte. Klo 

Bidragsliste. 

"Dansk Fiskeriforening" har siden 
sidste ::\Ieddelelse modtaget: 

Til de forulykkede Eiskeres Efterladto 
paa Bornholm: O. O. 2. Ohl·. H.l\L 5. Med 
det tidligere 74 Kr. 50 øre. 

Til de forulykkede Sømænds Efterladte 
i Marstal: F. L. T. 10. N. O. O. 20. Enke
dronning Karoline Amalies Skore 3. O. O. 
2. Med ,lo t tidligere 1341 Kr. 50 øre. 

C h r. H. M u n l) k, 
Vestergade 18. 

"Meddelelser fra Dansk 
Fiskeriforening". 

I. 
Lidt Vejledning tiIKarpeavl. 

ved 
Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen,dens Fangst og Pleje. 

ved 
Arthur Feddersen. , 

III. 
En liden Fiskebog. 

ved 
Arthur Feddersen 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20 Kø
benhavn V. 
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BEKENDTGØRELSER 

P. Christiansens Farvehandel [' II C ' , f t' r Kent & Co G imsby 
(grundlagt 1875), rlS~ - OfnlSSlons orm mnn '. . • r , 

Tordenskjoldsuadc 25. ~I Flskeauk,tlonator & 
Fabrik og Lager af J. N. Rass, Eckernførde, ' Commlssionsforretning, 

olierevTne F1arver, tørre Far- modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For-
ver, Ørre se, Copallakker, handling. 
011'1'. og Fer l'S Bl kV 'I Rødspætter etc. til Forhand-n, ae arms l, Stort Lager af østers til 
alle Slags Pensler, Catedlll, ling, Prompte Afregning, b" P' 
Carbolineum osv. til billige Dansk Corrcspondanee. Ilhge riser. 
Priser. Prima Referencer. Ret.: York City Bank, Grimsby. 

D k b d t-I S I 61
/ 2 Tons Brutto, solid og god samt æ s aa, I a g godt udhalet. Nærmer~hos.Købmand 

, F. N. Hansen, GllleleJe. 

li·~ Altona Fiskeauction. i ~i 
fil ~~ Johann Cohrs (beedig.et Auctionator). 15 ~ l 
,"C!)<I> ~"'(R 

"'1 f ~Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ? i ~ 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enetote, Nætfubrik l. Dazunark BOD> drl.-. ved DaDlpkraft) 

,leverer efter Bestilling eller fra IJager fra vort med de nyest~ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fahrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser; 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 % under sædvanlige Priser. Bomulds.qaru, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens hilligste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade l, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af rgeblade. Piecer, Værker OB Tids .. 
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksager og LejUcheds
s3nlte i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

. 
C!) • 

.&:IC!) Danmarks største Fiskeforretning 
" ~:: modtager alle Sorter Fisk\} i Kommission. Afregning og Penge om-I·', ~ i 
:~ ~ i gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for hedre Salg ises Fisken og 

~ Cl> hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
t ~ 5 til Forsendelse leveres gratis. 
~' C!) > 
! !i! Cl> Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. 
Dansk-Fiske-KoDlwission en gros. 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 
S p e e i a li t e t: L a x, ø r r e d, A a l. 

Telegram -Adresse ; ~.. ]'ragtbrev-Adresse; 
Biirsch, Hamburg. ~ Biirsch, Altona. 
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Kø benha, vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og H alup garn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Pagbbd,.. som sendes til Piskere i alle IJandets Egne og er 
ved sin store U dbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Pabrikanter af: Bølgedæmpere , )i'iskekassel', Fiskekl'oge, 
Fiskeknrve, ]i'iskenæt, l .. inego(ls, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet ang!l,aendeLedige 
Tjenester og PladssøgeIIde ved J!"iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer o. L kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 

Da,nsk Fiskenætfa, brik, 
Gl. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af en Maaned en stor Del [tf sit fortrinlige Lager 
hestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

N ye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
GI, Strand 50, KøbcllbavlI K. 

Redigeret a.f cand. mag. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz CkrisUreu.· Københa.vn. 

j 

I 
~1 
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Nr. IO. 8. Marts. 1894. 

M:ed.J..e:c::u!\bl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Boldhusgade l. København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af lIs Sides Bredo; for staaende A.nnoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: SpØrgsmaal fra den biologiske Station. 
- Havfiskerierne. Fiskermøde.-lJ'iBkerforeningen 
for KØbenhavn og Omegn. Mindre Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er au bent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i A.lm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor 1fedlemmcr og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

. Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets A.rtikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings aar lige 
Generalforsamling 

er fastsat til Lørdag den 14. April. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. VillurYisen vil være til Stede 

Lørdag den 10. Marts Kl. 9-4. 

Spørgsmaal fra den biologiske 
Station. 

Da det er kommet til min Kund~ 
skab, at der under forrige JYfaaneds 
(Februar) stærke Storme med stærk 
norden Strøm og stor Afkøling af 
Vandet er død en Del Gedder, 
AborTer og Skaller i Smaavandene 
Syd for Sjælland, f. Eks. i Guldborg
sund, i Grønsunelog i hele Bøge
strømmen, bedes alle, der kunne give 
nærmere Oplysninger om denne Sag, 
at tilskrive mig saadanne. Det vil 
være af særlig Interesse at faa at 
vide, hvor mange Fisk eller Pd. Fisk 
af hver Art fo~' sig, der ere fundne 
døde paa de enkelte Kyststrækninger, 
hvor Meddelerne høre hjemme; om 
Dødsfaldene indtraf saavel paa lavt 
som paa dybt Vand, om de indtraf 
baade blandt ]'iskene i Hyttefade 
og Ruser samt i det frie Faryand. 

Meddelelserne bedes adresserede 
til Forstander'en for den biologiske 
Station, h..øbenhavn ø. 

Jeg griber Lejligheden til at takke 
alle dem, der ved tidligere Fore
spørgsler have givet mig Oplysninger 

. om ]'iskeriforhold, og takker pau, 
Forhaand dem, der ved denne Lej
lighed ville gøre det. 

C. G. Joh. Petersen. 



Havfiskerierne, 
deres tidligere, nuværende og frem· 

. tidige Tilstand 
Refereret af C. G. Joh. Petersen. 

I "The Fish Trades Gazette" har 
Sekretæren for det skotske "Fishery 
Board", W .. Fztlton, skrevet en Række . 
interessante Artikler (9) om de evro
pæiske Havfiskerier Illed særligt Hen
syn til Nordsøen. J eg vil forsøge 
kortelig at give et Uddrag af disse 
Artiklers Hovedindhold, særlig med de 
hos os aktuelle Spørgsmaal for øje. 

Fremkomsten af en ny Beretning 
om de britiske ];~iskerier fra "the 
Seleet Commitee of the House of 
Commons" er Aarsagen til F.s Ar
tikler. Han mener, at vi med den 
ere komne ind i en ny Æra paa 
Fiskerilovgivningens Omraade, idet 
Beretningen "ikke" , som tidligere 
Beretninger gøre, "hviler blot paa 
Udtalelse,;' af indbyt'des 'rivaliserende 
Klasser af Fiskere,rnen paa Kends
gerninger og Statistik". 

Komiteen mener, at 1) det el' 
tilstI'ækkelig bevist, at Nordsøen er 
overfisket for Flynderfiskenes Ved
kommende - med andre Ord, at 
Mennesket kan forstyrre og har for
styrret Naturens Ligevægt; 2) at For
bud mod Salg af Undermaals-Flad~ 
fisk bør iværksættes; 3) at 3 Kvart
mils Søterritorium er for lidt for 
Fiskerispørgsmaals Vedkommende, og 
at der bør nedsættes en international 
Kommission mellem N ordsø-Staterne 
for at ud vide Søterritoriets Grænser. *) 

*) Det vilde maaske være heldigere at 
. tænke paa en Udviden af Søterritoriet 

alene i Henseende til Fiskeriinteresser, 
ikke tillige for andre Interessers Ved
kommende, 00" man burde maaske der
for holde paa'" en Udvidelse af Fiskeri
territoriet og ikke paa det. man ellers 
forstaar ved Søterritoriet. 

O. G. Joh. p, 

N aar man hidtil har fulgt andre 
Regler i Lovgivningen i Storbritanien, 
er det særlig, fordi man hidtil ganske 
hat' savnet positive Kundskaber om 
Fiskerim'nes Tilstand. Det var i 
denne tidligere Periode, at en saa ud
mærket Mand som Prof. Th. Huxley 
raadede til at lade Fiskerne fiske, som 
de vilde, uden hæmmende Baand, og 
dette, mener F., var ganske logisk rig
tigt; men nu, da vi have positive Data 
at holde os til, er Forholdet et andet, 
og naar nu Prof. Ifu,xley stedse tier 
stille, da mener lian, at denne Tavs
hed er tilstrækkelig talende. 

Fulton gaar derpa.a over til at 
beskrive den hele historiske Udvikling 
af Fiskerierne og omtaler udførlig 
de store gamle Sildefiskerier i Øre
sund, ved Skandinaviens Kyster, Hol
land og senere Britanien. 
Han omtaler, at det er Hollænderne, 

der have udviklet de søgaaende Fi
skerier og særlig Nordsøfiskeriet i 
ældre Tider; først ved deres Silde
fiskeri, derpaa ved deres Hvalfiskeri 
i det 17de Aarhundrede ved Spits
bergen og Grønland, samt ved Torske
og Pighvar fiskeri i Nordsøen og ved 
Island, hvorfra de længe forsynede 
London med Fisk. Men ogsaa Yar
mouth deltog tidlig i Sildefiskeri, lige
som enkelte andre engelske Pladser. 

Religionssvingninger med deres for
skellige Paabud om Fastespiser synes 
at have haft stor Indflydelse paa 
Fiskeriets Gang i Britanien i ældre 
Tid. Fiskerierne bleve meget fayori
serede ;-ed Bygning af Fiskerihavne 
og paa anden Maade, og det synes, 
som om. det nøjsomme og strænge 
hærdende Liv, en Havfisker maa føre, 
altid har gjort Fiskerne til Nationens 
Kæledægger. 

Ogsaa i disse ældre Tider synes 



det "stadig nye" Spørgsmaal om 
"umoden Fisk" at have staaet pau 
Dagsordenen, og forskellige Lov
bestemmelser om Fiskerierne have 
eksisteret gennem den hele Periode. 

Først i de sidste 10 Aar have de 
engelske Fiskerier taget et ganske 
ukendt Opsving, hvortil Jernbaner 
og Ispakning særlig bar bidraget. 
Det er i dellDe Periode, at Trawl
fiskeriet har udviklet sig i Nordsøen 
saa enormt, som det har. 

Ved Storbritanien fiske nu ca. 
29000 Baade og mere end 120000 
Mand, og Udbyttet er aarlig omtrent 
700000 Tons Fisk til en Værdi af 
over 20,00000) Pd. Sterling. 

Følgen af dette stærkt udviklede 
Fiskeri har været, at der har vist 
sig en kendelig Aftagen af visse 
Fiskearter; saaledes ere de dyre 
Flynderarter, særlig Tun.q~ og Rød
spætte, blevne sjældnere og ere sam
tidig stegne betydeligt i Pris. Det 
synes ogsaa, at andre Fiskearter ere 
blevne sjældnere, især naar Hensyn 
tages til, at Omraadet, hvorpaa der 
fiskes, er bleven forøget saa at sige 
aarlig, og Fiskernes Antal stedse er 
steget. 

Det er ikke ved engelske Kyster 
alene, at en saadan Aftagen af Fiske
mængden har fundet Sted, men noget 
lignende er sket ved alle evropæiske 
Kyster, i Nordamerika og Avstralien. 

Fulton viser dernæst, hvorledes 
Overfiskningen naturligvis først gaar 
udover Kystjiskerierne j de forskel
lige Lande og henpeger paa, at det 
længe har været nødvendigt at ordne 
østersfiskerierne ved Love i de for
skellige Lande, for at faa det bedste 
U dbytte af dem og hindre deres 
totale Ruin. 

Han omtaler, at blandt Havfiskene 
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synes Silden ikke at være aftaget i 
Mængde og formoder, at Trawlen 
ved at fange dens Fjender, saasom 
Torsk osv., sikkert har fredet denne 
Fisk; derimod antager han, at andre 
pelagiske Havfisk, saasom MaJerelog 
Pi7chard, lettere ville blive over
fiskede, og at den første maaske er 
overfisket paa enkelte Steder. 

For 'nmd Fisk viser .Statistiken 
en stor Tilvækst, hvilket selvfølgelig 
ikke forhindrer, at mange Pladser, 
særlig de ved Kysterne, ere over
fiskede; men det er særlig Fladfiskene, 
for hvilke Statistiken viser en ovm'
ordentlig Nedgan.q. 

Der er ingen Tvivl om, at det er 
Trawlen, som hovedsagelig har frem~ 
bragt dette sidste Resultat; thi den 
har fanget de fleste Fladfisk; men 
I!gsaa andre Redskabe~' have bidraget 
hertil, og f. Eks. i Danmark, hvor 
Trawlen aldeles ikke bruges i Katte
gat, er Resultatet blevet det samme: 
Ove1:fiskning af de væt'difulde Flad
fisk. 

N aar dette sørgelige Forhold er 
kommen saa vidt, mener F., og sikkert 
med Rette, at det stammer fra, at 
Havfiskerierne ikke, saaledes som 
mange af de mindre Fiskerier f. Eks. 
Østersfiskeriet, er underlagt privat 
Ejendomsret, men alle have Lov at 
deltage i dem og tage, hvad de kunne 
faa; og han fremhæver, hvor stort 
et Ansvar den engelske Regering der
for har overfor denne Sag; thi Staten 
indtager den direkte Bestyrers og 
Vogters Plads overfor Folket og sidder 
inde med Magten og Pligten overfor 
denne Sag, ligesom den private Ejen
domsret gør det paa andre Omraader. 
Han betegner Forholdet saaledes: 
Havfiskerierne ere til for det almene 
Bedste. Regeringen, som Folkets ud-



øvende Magt, har den Pligt at be
skytte døm, ikke til Gunst for en 
enkelt Klasse Medbor'gere, men for 
at hele Folket kan nyde godt af dern 
paa den bedste Maade. 

Han omtaler derpaa, hvorledes 
denne Pligt har været opfyldt i ældre 
Tid og henviser til, at det aabenbart 
ikke er Interesse, det har skortet 
pau; thi Hundreder af Love ere 
blevne udstedte herom, saa vel i hvert 
n f KongerigPrlIe som i begge i For
ening. Mere end 1(10 Kgl. Kommis
siOIler og Parlaments-Komiteer have 
afgivet Beretninger. Han mener, at 
over 1000 forskellige Regeringshund
linger have søgt at ordne Fiskehandel, 
Fiskepolifi og Fredning af Fiskt'n osv. 

Det httr i disse Skrhelsel' aldrig 
manglet paa Cdtryk som "Legeplad
ser", "Yngel", "Rogn", "Yngletid", 
))Undermaalsfisk" osv., oghm mener 
derfor, at man altid har el 'rlt, at 
for. at saadanne Love kum!, ·jælpe 
noget, maa de være baserede paa 
virkelig Kltndskab ornFislcenes N atut'
historie. Man har kun hidtil maattet 
nøjes med, hvad Ulan formodede eller 
gættede sig til om denne; thi kendt 
noget nærmere til den har man ikke. 

Og hvor hentede man disse For
modninger og Gætninger? 

Hos ))the 'p1'actical 1nan' and the 
jishennan" . 

En af Deltagerne i en af de senere 
nedsatte Kommissioner, den før 
nævnte Prof. Httxley, forbavsedes i 
Begyndelsen ved at høre Fiskernes 
Svar paa de forskellige Spørgsmaal 
om Fiskenes Naturhistorie og kom 
hurtig til det Resultat, at de i Reglen 
ikke vidste noget andet om Fiskene, 
end hV01'dan de skulde fange dem; og 
paa deres Udtalelser havde Lovgivnin
gen hovedsagelig hidtil været bygget. 
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Det var den "praktiske Mands" 
Regering, og Resultaterne i Lovgiv
ningen bleve af Kommissionen i 1865 
beskrevne saaledes: "Vi finde Lovene 
om Havfiskeri~rne indviklede, for
virrede og ntilstrækkelige; mange 
Paabud, endog af nyere Datum, ere 
aldrig blevne satte i Værk; mange 
vilde være yderst skadelige for ]'i
skernes Interesser og for det almene·. 
bedste, om de sættes i Værk." 

Siden denne Kgl. Kommission sad, 
er det blev en mere og mere erkendt, 
og er nu i alle Lande opretholdt 
som et Princip, at Ordningen af Fi
skerierne, hvis den skal være fornuftig 
og heldbringende, maa være baseret 
ikke paa lVleningm', men paa positiv 
Kundskab, tilvejebragt ved Statistik 
og videnskabelige Iagttagelser. 

Det er en bekendt Sag, at der i 
nogen Tid alt har været arbejdet 
paa Tilvejebringelse saavel af stati
stiske Data som af videnskabelige 
Undersøgelser; men ofte ere de første 
mangelfulde, og i Reglen ere de sidste 
kun udførte nær Kysterne. Skal 
man komme til en endelig og god 
Ordning af Fiskerierne i Havene, 
maa begge Dele oparbejdes, og Under
søgelserne, helst under internationalt 
Samarbejde, føres ud paa de egent
lige Fiskepladser til Søs. Herpaa 
bør Staterne i fælles Interesse sam
arbejde: Særlig synes det nødven
digt at udvide de enkelte Landes 
Søterritorium betydeligt, da man jo 
paa den Maade lettest vil komme 
til at faa .Magt til at lovgive paa 
bedste Maade efter de paa hvert 
Sted forskellige Forhold. 

J eg har saa nøje omtalt W. Ful
tOr/S Artikler, fordi de aabenbart 



omtale mange Spørgsmaal, der di
rekte kunne overføres paa vore hjem
lige Forhold, og navnlig er den af 
den sidst nedsatte KOlllite udtalte 
Mening, at de søtel'ritot'iale Græn
ser bm' udvides for at .qavne Fiske
riet, af største Interesse for danske 
Forhold. Vi have en forholdsvis stor 
Kyststt'ækning, og mange af vore 
værdifuldeste Fiskerier trænge i høj 
Grad til Fredning. 

Fiskermøde. 

Tolv Fiskere fra Liseleje havde 
gennem Ohefen for Fiskeriinspektionen 
indenfor Skagen, Hr. Kapt. Trolle, 
rettet Anmodning til Dansk Fiskeri
forening om at blive optagne som 
Medlemmer. Da man imidlertid 
antog, at det baade vilde være 
billigete og hellsigtsmæssigere for 
disse Mænd,at der dannede sig en 
Lokalforening ude hos dem, ove1'
droges det til P. Yillumsen at sætte 
sig i Forbindelse med dem paa For
eningens Vegne. 

Efterat V. havde korresponderet 
med Fiskerne, og disse havde an
modet ham om at komme til Stede 
ved et paatænkt Møde, hvor For

. slaget Olll at oprette en)okal Fisker
forening fol' Liseleje skulde drøftes, 
rejste V. ud til Stedet Tirsdag den 
13. f. M., og Mødet afholdtes samme 
Dag hos Fisker L. P. Rasmussen, 
der velvilligt havde stillet sit Lokale 
til Disposition. 

Efter nogen Diskussion, der navn
lig drejede .... sig om, hvorvidt.Liseleje 
var stort nok til, at en Forening, 
som den~paatænkte,~de(vilde kunde 
trives, da det var forbundet med en 
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Del Udgifter, enedes man dog om 
at sætte alle Smaahensyntilside og 
stifte Foreningen. Et Forslag om 
at henvende _sig tiLN abobyerne:Jlaa 
begge Sider, for at være sammen 
llled dem og ha ve en Forening i 
Fællesskab, mødte ingen Sympati, 
Fiskerne vilde helst have en for dem 
selv. 

Der oprettedes da straks ,en" For
elling: Fiskerforeningen for Liseleje ; 
der tegnede _ sig 19 Medlemmer. En 
Bestyrelse valgtes og.,Villumsen_ an
modedes om at -bistaa med 'A:ffattel~ 
sen af den nye Forenings Love, lige
som Bestyrelsen bad ham indmelde 
Foreningen i Dansk Fiskeriforening, 
saasnart han kom tilbage til Køben
havn. 

Foreningens Formand er Pisker 
L.P. Rasmussen. De øvrige Be
styrelsesmedlemmer '~: ere ~_ Fiskerne 
J ens Olsen, Morten Hansen, Ole J. 
Rasmussen og Hans Pedersen. Lille 
som den er, synes den nye Forening 
ved den Energi, hvormed den griber 
sin Sag an, at varsle godt for Frem
tiden. 

Fiskerforemngen for Køben
havn og Omegn. 

Vi have modtaget følgende: 

Bestyrelsen for "Fiskerforeningen 
for København og Omegn" tillader 
sig ved denne Henvendelse at hen
lede Redaktionens Opmærksomhed 
paa en Urigtighed i Referatet af Fi
skermødet den 25. Februar d. A. 

N aar Referatet angiver de Mødtes 
Tal til ca. 50 foruden Bestyrelsen, 
saa;:er dette en Urigtighed, idet Be
styrelsen ca. 1/2 Time efter Mødets 
Aabning talte de Mødtes Antal til 
83 å 84. 
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Ligesom Bestyrelsen indestaar for 
sit Tals Rigtighed, imødeser den en 
Berigtigelse heraf i Medlemsbladets 
næste Nummer. 

Io Bestyrelsen for Fiskel'foreningen 
for;København og Omegn den 4. 
Marts 1894. 

G. A. Zingenberg, 
Formal!'.!. 

H. Nielsen. P. Larsen. J. A. Stilling. 
Ka.serel'. 

L. A. Hansen. 

Vor Referent angiver Antallet af 
de ved Mødet tilstedenerende til ca. 
50 foruden Bestyrelsen. Da vi selv 
kom til Stede paa Mødet KI. 123/ 4 
taltes 52 udenfor Tribunen, og da 
vi forlod Mødet KI. 31/ 4 var Antallet 
endnu mindre. Red. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeriafdelingen ved Landmands
forsamlingen i Ran deTs. De danske 
Statsbaner har indrømmet "Med
lemmer" af Landmandsforsamlingen, 
Dommere og Udvalgsmedlemmer Dob
beltbillet for Enkeltbillets Pt'is ved 
Rejsen til Randers; ligeledes fri 
Retttr for de udstillede og ikke solgte 
Genstande. • 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 5. Marts 1894. 
Uroligt Vejr har været det mest 
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fremherskende i sidste Uge og Fiske
rief -har desaarsag kun givet ringe 
Udbytte i sin Helhed, de fleste af 
Kutterne have ligget uvirksomme i 
Havnen, dog have 7 8 Kuttere, 
der ihærdigt benyttede de korte Peri
oder, hvori Vejret var nogenlunde 
roligt, httft noget Udbytte, idet de 
paa Herthas Flak indfangede 40-
100 Snese Rødspætter hver, af en 
Vægt fra. 1l~13 Pd. Snesen, hvilke 
Fisk paa Grund af den store Knap
hed opnaaede gode Priser fra 2 Kr. 
-2 Kr. 35 Øre pr. Snes; nogle 
Kuttere, der forsøgte Fiskeri under 
Læsø, indkom uden Resultat. Fra 
Skagen er der tilført en Del Rød
spætter, fangede udfor Sydstranden 
og derfor af mindre Kvalitet, kun 
vejende IO-H Pd. Snesen og be~ 
talte paa Stranden med 1 Kr. 25 
Øre Snesen. Skønt Hummerprisen 
vedvarende holdt sig meget højt, er 
Tilførselen fra Norge *) dog ret rige~ 
lig, i sidste Uge alene saaledes ca. 
7000 Stkr., foruden forskellige Par
tier, der ere ekspederede gennem
gaaende. Prisen er for Tiden 1 Kr. 
75~1 Kr. 90 Øre pr. Pd.; i de 
tyske Avktioner har Hummeren endog 
gaaet op til ca. 250 Pfennig pr. Pd. 
inel. Tolden ca. 35 Øre pr. Pd. 
Sildetilførselen har været· en Del 
uregelmæssig, der er tilført ca. 1500 
Ks., Prisen er endnu 4 Kr. pr. Ks. 

KI. 

*) I sidste Nr. staar "Hummertilførselen 
fra Gøteborg,", skal være "Norge". 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
Søh'llled&U1e f A t. I Il 11 r g 1888 &8 

I Kellenbt.'n 1888 
anbefaler .it l;d • .,lg af alle Sorter 
Fiskekroge, .saR vel i Staal, JæJ1l 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
S!. Strand.træde 41. 

IKjilbenha Vll K. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

18, Nener Wall. Ht.mbnrs, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer. 

Fiskekork. 
Saavel tynd lIom tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. BUlow. 
København. C. 

BroDade 15. 
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P.f Christiansens Farvehandel [. ~ C . . t t· n T Kent & Co Grimsby 
(grundlagt 1875), r IS~· Offilsswns orm nln~l' • , 

Tordenskjoldsgadc 25. d Fiskeauktlonator & 
p:. Fabrik og I,ager af J. N. Hass, Eckernfør e, Commissionsforretning, 
olierevne Farver, tørre Far- modtager Sendinger af Sild, modt~ger Sendinger til For-
ver, Tørrelse, Copallakkcl', h dl 
Olie og Fernis, Black Varnish, Rødspætter etc. til ll'orhand- an mg. . 
alle Slags l'ensler, CatecllU, Hng Prompte Afregning . ~tort ~ager af østers ill '. . billige Priser. 
Carbolinellm osv. til billige Dansk Correspondance. . . . 
Priser. Prima Referencer. Ret.. York City Bank, Grimsby. 

D k b d t-I S I 6
1/2 Tons Brutto, solid og god samt æ s aa I a g godt udhalet. Nærmer? hos .Købmand 

, ' F. N. Hansen, GllleleJe. 

ii·~ Altona Fiskeauction. ~ ~i 
~ s.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ ~ l· 
~-~ ~~~ 
~ f c:Q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. $l' i! '=' 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(en_te N_ttabrik 1 Dan:mark IIOD> 'driveø ved. Dampkraft) 

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

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ø~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
g~ Danlilk·:t~iske-Ko __ ission en gros. =:: 
Co) ... Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ?!; It ~ 
tg ,~~ 

~:: Specialitet: Lax, Ørred, ARI. ,g::!.:::! 
~- ø-
m:' Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse:;' ... g 

;; Borsch, Hamburg. ~ Borsch, Altona. '!'" :'" ~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom-

uldssejldug, direkte ind- ~f/J.E N~~ 
kjøbt, tilbydes langt under ~ ~~ 
gangbare Priser. jf ~ 
Vandtæt præpareret Dug, ~ 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, hiveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Kvaseskipper 
søges til at føre en Kvase, hjemmehørende i København. Billet mrkt. A. 
Nr. 135 bedes indsendt til dette Blads Kontor. 



!tø benha, vns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn· V. Vesterbrogade 70. 
""""""""""""""',""""""""""""""""""''-''''''''''''''''''~ 

Opmaaling:sfIFtØJ]øt u]I811l1ch ~~ 
overtager den 15. lIlIarts Fiskeri-Inspektionen indenfor Skagen. 

Skriftlige eller telegrafiske Henvendelser til Inspektionen adres

sereB~" til Brevpostkontoret, København. Anmeldelser om Red

skabskollisioner bør ledsages af nøjagtige Oplysninger om, hvilken 

Afmærkning den Skadelidte har benyttet. 

Carl Trolle, 
Ohef for Fiskeri-Inspektionen 

indenfor Skagen. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Piecer, Værker ug Tid.~· 
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksage.o og IAejlighedø· 
øana-e i omhyg~elig U dførf\lse til billige Priser. 

Da,nsk . Fiskenætfabrik, 
GI. Strand 50, København K., 

ndsælger i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lage.r 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af eand. mag. H. PosseZt. - Trykt hOB Frantz Ohristtreu. København. 



N r. II. 15. Marts. 1894. 

Ked.1e::c:l..s'bl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Den biologi.ke Station i Drøbak. -
Om Makrelfiskeri.-La,s Kruses Død.-Berigtigelse. 
- Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. -
Bidrag.liste. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af' Medlemsbladet 
træll'es desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, ej' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Til de lokale Foreningers 
Bestyrelser. 

Paa given Foranledning meddeles, 
at Bestyrelsen har fastsat en Be
talingsskala for Medlemsbladet, saa
ledes at 15 Blade koste 25 Kr., 18 
koste 30, 2l koste 35, 24 koste 40 
Kr. o~ s. fr. 5 Kr. for hver 3 Blade. 

Endvidere bekendtgøres, at For
eningerne kunne faa Bladene fordelt 
pr. Post mod at betale Portodift'e
reneen, 2 Kr. 12 Øre om Aaret for 
15 Blade. Red. 

Den biologiske Sation i 
Drøbak. 

Enhver, som passerer Drøbak pr. 
Dampskib i den sidste Tid, skriver det 
norske ,jMorgenbla.det", vil have lagt 
:;\færke til en nyopført Bygning paa 
Holmestadfjeldet lige ved Søen. Det 
er den biologiske Stations Bygning, 
der ligger med sin smukke }i'aQade 
mod Syd og med sin brede vestre 
Gavlside mod Osk<irsborg. Huset er 
nu færdigt fra Arkitektens Haa,nd 
(J. Hjorth), og det har nIlerede staaet 
sine Prøver paa drn mest udmærkede 
Maade i de sværo Vinterstorme. Huset 
skal i Løbf't af Vaarell blive malet 
og efterhaanden sættf'S i saadan Stand, 
.at man efter al Sandsynlighed alle
rede i Sommer kan benytte det til 
videnskabelige Undel'søgelser, hvis 
lll:lll 0pIUlar d(~ IwthpIHligE' Bf'vil· 
lingpr. I Bygllil1gen~ 'raarn skal 
der anbringes en Cisterne, hvori Sø
vand fra flere .Favnes Dyh pumpes 
op for <IN'vaa at ledes til forskellige 
Akval'jPI" I ParterrE'-Etagens vestre' 
Rum indrE'Ues dertil stone Akmrier, 
hvortil Publikum vil faa Adgang. I 



Stueetagen er der 5 Rum, som ind
rettes fo; videnskabelige Arbejder, 
nemlig zoologiske og botaniske i den 
østre og fysiologiske i den vestre 
Del. Det er her, at Videnskabs
mænd og andre videnskabeligt inter-· 
esserede faa deres Arbejdsplads. I 
Kvistetagen indrettes der et stort 
Bibliotekværelse, et eller to Beboelses
rum og et Værelse for fysiologiske 
Lysforsøg. Fra Taarnets Platform, 
der beskyttes ved et Rækværk, har 
man den prægtigste Udsigt, som man 
kan ønske sig, ud over Kristiania
fjorden. Omkring Huset mod Søen 
er opført Kajer og Mole, hvorved 
man har skaffet sig en lille Baade
havn, der forøvrigt kun er bestemt 
til Brug om Sommeren. Foran Husets 
Sydside er der i Grunden bygget et 
aabent Bassin, hvis Bund ligger over 
Havfladen. Dette er bestemt tilOp
bevaringssted . for forskellige Slags 
Havdyr og Havplanter, hvorfra de 
mindre Akvarier inde i Stationens 
Bygning kunne forsynes. 

Stationen har allerede vundet ad
skillig Sympathi inden for den viden
skabelige Fagverden, og der er alle
rede flere Botanikere, Zoologer og 
Fysiologer, hvoriblandt ogsaa et Par 
Universitetslærere, som agte at op
holde sig ved Stationen til Sommeren 
for videnskabelige Arbejders Skyld. 
Kommer dertil Drøbak som billigt 
Levested og med sit dejlige Søvand 
til Bad hal' man jo Tiltræknings
punkter nok. 

Det er at haabe, at de bevilgende 
Myndigheder ogsaa ville støtte denne 
gode Sag. 

Efter hvad der meddeles os, er 
det først efter en længere Kamp i 
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Storthinget og som et Kompromis, at 
Norge nu faar to faste biologiske 
Stationer, den oven omtalte i Drø
bak og den i Bergen,som alt har 
virket et Par Aarstid. Den oprinde
lige Plan var at indrette en bevægelig 
flydende Station, som vor danske 
biologiske Station, og der er jo ingen 
Tvivl om, at dette sidste maatte 
have passet langt bedre for den lange 
norske Kyststrækning. Red. 

Om Makrelfiskeriet. 
Af K. Andreasen. 

I dette Blads Nr. 8 har Hr. T. 
M. Løth imødegaaet Hr. P. Villum
sens Artikel om Makrelfiskeri Vest 
for Norge. Da jeg er den af P. 
Villumsen omtalte Fører af Gale
asen "St Laurentius", kan jeg ikke 
undlade at gøre nogle Bemærkninger 
om Hr. Løths Opfattelse af Makrel
fiskeriet. . J eg maa dog først hæve 
den Misforstaaelse, at det skulde 
være i 7 Dage jeg fiskede for 1700 
Kr. Del' er ved en Fejltagelse i 
Hr. Villumsens Stykke kommen til 
at staa den 25. A vgust i Stedet fol' 
den 5. Avgust. Ved at læse Hr. 
Løths Fremstilling af Makrelf1skeriet 
faar man straks det Indtryk, at Hr. 
Løth ikke forstaar at gøre Skel 
mellem Makrelen paa de forskellige 
Aarstider, ligesom heller ikke paa 
de forskellige Fiskepladser. J eg ved 
meget vel, at der til Tider iSkage
rak kan fanges Masser af Makrel, 
men de ere af en ganske anden 
StølTelse og Kvalitet end dem, som 
i Avgust fanges Vest for Norge. 
Den sidstnævnte er langt stølTe og 
federe end den første~ saa at medens 



der (efter Hr. Løths Udsagn) gaur 
8 Sno pr. Fjerding af dem som fiskes 
i Skagerak, regner man kun 7 Sno 
af den anden til en hel Td. Det 
er ingen ringe Forskel. 

At fange Høstmakrelen med Dørg 
Vest for Norge, bliver vi nok nødt 
til at give Nordmændene Æren for 
at have paabegyndt, da det er en 
Kendsgerning, som ikke lader sig 
bestride. At Hr. Løth ikke har 
Kendskab til Makreldørgningen Vest 
for Norge fremgaar ogsaa demf, at 
han mener, at Makrelen kan dørges 
der ude paa samme Tid, som den 
maaske kan dørges i Skagerak. Dut 
er imidlertid en forkert Opfattelse). 
Den saakaldte "Høstmakrel " fang(\s 
kun i et kort Tidsrum af omtrellt 
6 Uger, og da som Regel i Avgust 
og i Begyndelsen af September. 

Den Bemærkning Hr. Iiøth gør 
om en Amerikaner, der kun havde 
50 Tdr. for sin lange Rejse, kan 
ikke virke afskrækkende for os, ti 
det er en Selvfølge, at det ikke kuude 
betale sig for ham at sejle den lange 
Vej med omtrent en Snes Mands 
Besætning og en Pose not af flere 
Tusinde Kr.s Værdi. Han fiskede 
nemlig ikke med Dørg. Det er at 
ønske, at Makrelfiskeriet maa faa 
en større Betydning for os Danske, 
navnlig derved, at Fangsten kun<le 
afsættes til Opkøbere herhjemme 1il 
en Pris svarende til den, som be
tales f. Eks. i Norge. Det kun!le 
jo ogsaa tænkes, at Tolden paa Salt, 
som forbruges til Nedsaltning nf 
Eksportfisk, kunde bortfalde, og at 
Fiskeriet ogsaa derved kunde fremmes. 
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Lars Kruses Død. 

Herom skrives fra Skagen den, 9. 
Marts til "Hjørring Amtstidende" : 
Det i Gaar omtelegraferede sørgelige 
Budskab om Lars Kruses og den 
unge Fisker Bertel Sørensens Død 
gik som en Løbeild gennem Skagen, 
og det ,var øjensynligt, at Budskabet 
overalt, saavel blandt de Afdødes 
Standsfæller som blandt Skagens 
øvrige Befolkning, modtoges med Rø
relse og dyb Eftertanke. 

IJars Kruse gik om Morgenen paa 
Havet fra Nordsiden for at røgte 
sin besværlige, daglige Gerning. I 
Baaden befandt sig, foruden de Af
døde, Fiskeren Søren Kruse - Lars 
Kruses Broder - samt Niels Leer. 
Ved Middagstid sejledes hjemefter, 
og da Baaden skulde ind over anden 
Revle, kom en Sø og kæntrede den. 
Alle fire Ombordværende kom dog, 
trods deres tunge Paaklædning, op 
paa Baaden, men atter gik den rundt, 
og endnu engang lykkedes det dem 
alle at komme op og holde sig fast 
ved Kølen. Kæntringen var imid
lertid observeret af en anden Baad, 
der ogsaa søgte mod IJand, og. i 
hvilken foruden Fisker Jens Martin 
Jensen ogsaa en af Søren Kruses 
Sønner befandt sig; men før disse 
kom til Stedet, kæntrede Baaden 
rundt tredje Gang, og da var det 
kun de to, Søren Kruse og Niels 
Leer, der havde saa mange Kræfter 
tilbage, at de kunde komme op paa 
Baaden igen, hvorved disse bleve 
bjergede, medens de to gik bort med 
Søen og den stærke Strøm. 

Dette Sorgens Budskab vil ogsaa 
lyde rundt over Landet og blive mod
taget med Vemod; thi særlig Kruses 



N avn har gennem Drachmanns Skild
ringer aabnet det danske Folks øje 
og Deltagelse for den Kamp, der 
kæmpes for Tilværelsen, og den Op
ofrelse for i N ød stedte )fedmennesker, 
der udvises af Klittens hærdede Søn
ner. Lars Kruses Navn blev baaret 
af en af Danmarks Hædersmænd, der, 
foruden hvad han som ung var med 
til at bjerge af Mennesker i private 
Baade, ved en ca. 30-aarig Virk
somhed som Baadformand i Skagens 
Redningsbaa(l, endvidere var med til 
at redde 180 Menneskeliv, og han 
var, som berørt, den mest populære 
og ude i Landet vel næsten den 
eneste kendte af Redningsmændene 
her oppe fra, og det skal derfor ved 
denne Lejlighed ej hellør henstaa 
upaataft, at vi have flere N avne her 
oppe, der have en med Kruses Nam 
ligesidet stolt Virksomhed at se til
bage paa. Navnene skulle dog ikke 
her nævnes af Fare for ikke at faa 
dem alle med. 

Lars Kruse blev 64 Aur gammøl 
og efterlader Hustru samt Here 
Børn, der alle ere gifte og bosiddende 
i Skagen. Kruses efterladte Enke 
var tidligøre gift med Fisker Iver 
Andreasen, som den 27. December 
1862, under Redningsforsøg ved den 
svenske Brig" Daphne", sammen med 
7 andre af Redllingsbaadens Mand
skab forulykkede. HUH blev saa 
senere gift med Lars Kruse og har 
altsaa nu for anden Gang mistet sin 
Ægtefælle ved ulykkelig Hændelse 
paa Søen. 

For kun 3 Dllge siden var Lars 
Krusø med i Redniugsbaaden, hvor 
man under hesværlige Forhold red
dede Besætningen fra den paa Revet 
strandede Galease "Gefiena" af Bre
men, og sikkert vil det blive et Savn 
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for Redningsbaadens faste Mandskab 
at have mistet sin gamle Formand 
og Baadkammerat, med hvem det 
har taget saumangen haard Dyst. 

Lars Kruses Lig blev fund.!'lt i Dag 
af en Baad og bragt til hans sØr
gende Hjem. 

Ære være hans Minde! 

Berigtigelse. 

Ærede H1·. Redaktør! 
I nærværende Blads Referat af 

mine Ytringer paa Fiskerimødet i 
"Føniks" den 25.. f. M. er tillagt 
mig den Udtalelse: at Afstandsbe
stemmelsen for de fritstaaende Aale
ruser fra Aalegaardene vistnok burde 
sættes forskellig for de forskellige 
Egne. -Dette beder jeg berigtiget 
derhen, at mine paagældende Ord gik 
ud paa, san.ledes som referet i BerI. 
Tid.s ::\-forgenavis for 27. f. M., at 
jeg vel var mig bevidst, at paa nogle 
Kyststrækninger kunde man nøjes 
med kortere Mstandsbestemmelser 
end _ paa andre, men man maatte 
dog, for at have en bestemt Regel 
atgan. ud fra, hellere sætte en fælles 
fast Afstandsbestemmelse. 

København, den 6. Marts 1894. 
JErbødigst 

T. Leth. 

Mindre Meddelelser. 

Esbjerg Fiskef"iforening afholdt 
Søndagen den 25. f. M. Generalfor
samling paa Hotel Spangsberg i 
Esbjerg. Formanden, Fiskeeksportør 
Thomsen, aabnede Generalforsamlin
gen og bød de mødte Medlemmer 



velkommen. Det reviderede Regnskab 
for 1893 fremlagdes og godkendtes 
enstemmigt. Foreningens Indtægt 
havde udgjort 70 Kr., og Ka.ssebe
holdningen mr ved Aarets U ugang 
57 Kr. 99 øre. Medlemsantallet 
var 21 Fiskere og 12 passive Meu
lemmer. Ved Valget af Bestyrelses
medlemmer genvalgtes Fisker O. J. 
Christiansen og Proprietær P. Brein
holt, der efter Tur fratraadte, og 
valgtes Fisker Jens P. Jensen. Til 
Dansk Fiskeriforenings forestaaende 
Generalforsamling vedtoges det at 
sende en Repræsentant, hvortil va.lgtes 
Fisker J. A. Heide Sørensen. 

L.-M. 

Strandet fiskerkutter. Fisker
kutteren "Prøven", Skipper Povlsen, 
af Thisted, havde forrige Søndag det 
Uheld, at dens Ankerkætting brast 
medens den laa for Anker udfor 
Skagen, hvorfor Skibet drev iud paa 
Kysten og strandede. Skipperen var 
i· Land for at afsætte sin Fangst, 
da Uheldet skete, men da Søen ikke 
var særlig høj den næste Dag, fik 
han ved Skagboernes Hjælp Kutte
ren sat ud, uden at den havde taget 
nogen Skade, det skal ogsaa være 
et stærkt, nyt Skib; den indkom til 
Frederikshavn i Tirsdags. Den havde 
faaet sin Baad knust, og, som det 
fremgaar af ovennævnte, mistet sit 
Anker. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

fra Harboøre skrives der til os 
den 26. f. M:: 

I forrige Uge gik vore Fiskele 
ud, men havde kun en Fangst af 
nogle ganske faa Stkr. Kuller. Fisken 
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maa derfor antage(at staa saa langt 
af Land, at den ikke kan naas met! 
aabne Baude. Derfor vil vore Fiskern 
forsøge at drive Fangst med Kut
terne, . der ere oplagte i Lemvig 
Havn, og en Del af disse gøres nu 
klare. P. 

Halnæsftskeriet. Siden Sildefiske
riets Slutning i Oktober Maaned har 
der for de herværende Fiskere ikke 
været noget Fiskeri at drive. Man 
kan derfor ikke undres over, at Fi· 
skerne, saasnart Lejlighed bydes, for
søger at gøre en Fangst. Ca. 15 
Dæksbaade herfra ·have derfor gjort 
li'orsøg med Tungefiskeriet ved An
holt, men desværre kun med daarligt 
Udbytte; Grunden til det daarlige 
Fiskeri maa vel Hl Dels søges i det 
vedbliv('Il(le Stormvejr; flere Baade 
have været ca. 8 Dage om at gøre 
et Sæt. laIt er fra disse Baade 
kommen i Land her: 

ca. 1000 'iI Tunger 

" 
400 - Kuller og Slethvar 

" 400 Sno Rødspætter 
For Tungerne er her betalt en 

Gennemsnitspris af 75 Øre pr. Pd.; 
for Rødspætter ca. l Kr. pr. Snes. 
"li'iskerne antage dog, naar Vejret 
bedrer sig, at Udbyttet vil blive større. 

Lynæs, den 1. Marts 1894. 
n. 

Sallerup, den 3. Marts 1894. 
Bundgarnsfiskeriet har nu taget sin 
Begyndelse med denne Maaned. Her 
er nu udsat en halv Snes Garn, men 
det lader ikke til, at Silden rigtig 
vil begynde endnu; her er kun fisket 
op til 7 a 8 Ol i enkelte Garn. 
Silden er af ret god Kvalitet. Prisen 
er for Tiden l Kr. pr. Ol til For
handling. Det ser destoværre ud til 
at her som sædvanlig skal blive Rets
sager om Bundgarnsstaderne, hvilket 



her snart hører til Dagens Orden, 
siden Vedtægten blev indført. 

Rusefiskeriet er uden Betydning 
for Tiden. Aalestangning giver kun 
ringe Udbytte, nu da Vejret ved-
blivende er stormfuldt. A. C. N. 

København, den 12. Marts 1894. 
FisketonetsForsyning med Fisk er 
for Tiden ret rigelig, om ikke for 
alle Sorters Vedkommende saa dog 
namlig for de simplere Sorter som 
Torsk, Bundgarnssild, Skrubber o. a., 
og der opnaas kun meget smaa Priser 
for denne Slags Varer. Bundgarns
sild har i længere Tid været tilført fra 
Kerteminde og Aunøfjord, men falder 
saa smalt, at Smaahandlerne kun tør 
købe til meget lave Priser, 2, 3 a 4 
Kr. for en hel Kllsse; Halvdelen er 
ligefrem usælgelig paa Grund af 
Sildens ringe Størrelse. Torsk og 
Skrubber i Kasser fra Bundgarnene, 
som der er rigelig af, maa sælges til 
lignende smaa Priser. Af levende 
Torsk i K vaser er Tilførslen ogsaa 
rigelig, i Gaar indkom ikke mindre 
end 8 Kvaser; levende Torsk koster 
fra 1,50-2 Kr. pr. Lpd. Gedder 
og Aborrer er der kun knap Tid 
paa, da de ikke maa fiskes i denne 
Maaned, men lidt Tilførsel kommer 
fra Sverige. Aal, prima Varer, er 
ligeledes i høj Pris, da der kun er· 
knap Beholdning fra forrige Efteraar. 
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Fiskeri er her slet ikke noget af 
trods det aabne Vand, saa vore Fi
skere ere meget uheldig stillede, naar 
de ikke h,we været Sllll heldige at 
faa Beskæftigelse ved et eller andet 
Arbejde. Torsk findes her ikke; der 
har været gjort Forsøg med Kroge 
med forholdsvis god Agn, men det 
har maattet opgives, fordi der ikke 
var Torsk. Ligeledes har Ruser været 
sat i længere Tid, men der faas i 
Reglen kun Aalekvahber, som ere 
vanskelige at faa noget for. 

I disse Dage har nutn paabegyndt 
Tømningen af en Del af Kastels
graven, som dt>refter skal fyldes til 
Brug for Anlæget af Frihavnsbanen ; 
der ventes her et godt Udbytte af 
Fiskeriet, som nu har hvilet i mange 
Aar. F. 

Bidragsliste. 

"Dansk Fiskeriforening" har siden 
sidste Meddelelse modtaget følgende 
Bidrag: 

Til de forulykkede Fiskeres Efterladte 
paa Bornholm: Haaber--.B. 5. S. Johannes
son 10. Med det tidligere; 89 Kr. 50 Ore. 

Til de forulykkede Sømænds Efterladte 
i Marstal: 1:5. ·Johannesson· 15. 1<'. J. H., 
lludkøbing, 2. Med det tidligere: 1358 
Kr. 50 Ore. 

Chr. H. Munok, 
Vestergade 18. 

BEKENDTGØRELSER 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875 l, 

Tordenskjoldsgado 25. 
}~abrik og Lager af 

olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, CopaUakker, 
Olie og Fernis, Black Varnish, 
alle Slags Pensler, Catechu, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

risK -ComissionsforrBtnin~, T. ~~~!a~k~~:t~;u:sbYI 
J. It Hass, Eck~rnførde, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter eto. til Forhand- handling. 
!ing. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

billige Priser. 
Dansk Uorrespondance. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank t Grimsby. 

Altona Fiskea uction. ~! ~ 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5! 'i 

Telegmm-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 



9:3 

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

(en_ Nætfabrik i nanxnark .oJD drive. ved naJDpkraft) 

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. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

e:J Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !!~ 
g~ Dansk-Fiske-Kommission en gTOS. =!,.;' 
c:.,) ::: "Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ CD ~ 
~~ ~~~ 
c -= S P e c i al i t e t: L a x, ø r r e d, .il. al. ,g :::!.;: ø- ~ 
!XI :. Telegram - Adresse: + Fragtbrev-Adresse: 5' ~ ~ 

...: Borsch, Hamburg. Borsch, Altona. ~. ~ 
ti') 

Dæksbaad til Salg, 
61/ 2 Tons Brutto, solid og god samt 
godt udhalet. Nærmere hos Købmand 
F. N. Hansen, Gilleleje. 

Kvaseskipper 
søges til at føre en Kvase, hjemmehørende i København. Billet mrkt. A. 
Nr. 135 bedes indsendt til dette Blads Kontor. 

Danmarks største Fiskeforretning .i:. • .a <I> .. -= 
Cl> c 
"& = modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
g, ~ gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
æ. ~ til Forsendelse leveres gratis. 
<I> > 

.:æ '" Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

O:f:fe:n tlig A -V ktioIL. 
Lørdag den 11. Marts 1894 K!. II Fm. hliver ved off'entlig Avktion, der af

holdes pua Orlogsværftet, bortsolgt 9000 Pd. Tovværk, 2100 Pd. Spild 
af Tov, Klude, Papiraffald, 316 Pd. Zink, malet og umalet Sejldug, 

11900 Pd. Staalaff'ald, 21100 Pd. Jern, 9000 Pd. galv. Jern, 39000 Pd. Jern
spaaner, l Kabys, 40 Takkelladsblokke, 4 Spil, l Gangspil, l Bradspil, 
20 Par Vandstøvler, 595 Par Lædersko, 16 Ln.ngtrøjer m. m. 

Sagerne paavises il\:1agasinet for kasseret Gods Onsdag den 14. og 
følgende Dage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tjd kunne erholdes. 

Orlog8liætj~et8 CentmlkontM', den 10. Februar 1894. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker og Tids· 
skrifter, Cirkuhdrer, merkantile Tryksagel' og J..leJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 



:Kø benha Vl'lS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af BOml,lld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Bekendtgørelse 
for Fiskerne i Nordsøen. 

Kanonbaaden "Grønsund" indtager Station paa Jyllands Vestkyst i 
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 Haag af 1892 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefale-s det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. 1 an
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststat~on: "Es
bjærg/{. Klage over Skade, foraarsaget af fremmede FiskQre, maa indsendes 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketterues trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "Esbjærg" . 

Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen 
og Skagerrak i Marts 1894. P. Sehultz, 

Chef. 

Dansk Fiskenætfabrik, 
GI. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Underteguede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
GI. Strand 50, København K. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hos Frantz Christtreu. Københa~ 



. Nr. 12. 22. Marts. 1894. 

M:edJ..ern.sb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforoam. 
ling.-Fiskeri·UdBtillingen ved den 17. danske Land
IDAndsforsamling i Randers. Mindre Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og }!'iskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Med dette Nr. af Medlemsbladet 
følger som Tillæg "Dansk Fiskeri
forening"s Aarsberetning for 1893. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Koncertpalæet Lørdagen den 14. 
April 1894 Kl. 9. 

1. Valg af Dirigent. 
2. Meddelelse fra Præsidenten. (For 

lukkede Døre). 

3. Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelse forelægges. 

4. Beretning afgives om Foreningens 
Virksomhed i 1893 j Virksomheds
planen for 1894 forelægges. 
a. Fiskerilovrevisionsforslaget. 
b. Betænkning fra Udvalget for 

Vestkysthavne. 

c. Forsikringen for danske Sejl
fartøjer til Fiskeribesøg. 

d. Modelsamlingen. 
e. Fel'skvandsfiskerijU dklæknings 

og Forsøgsanstalten. 
5. Valg af 2 Revisorer. 
6. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter Tur fratræ
dende: Højesteretsassessor Mou
rier, Kommandør Bonnesen, 
Kommandør Fugl og Dr. phil. 
O. G. Joh. Petersen. 

7. Forslag til Beslutning af Over
retsprokurator Leth og Fisker H. 
Nielsen: 

Generalforsamlingen beslutter at 
henvise til Overvejelse af det Udvalg, 
der er nedsat til Udarbejdelse af en 



af Foreningen forberedt:Revision af 
Fiskeriloven, nedenstaaende af Fisker 
Hans NielselI og Overretsprokurator 
IJeth foreslaaede Ændring i Fiskeri
love~s -§ 3:-

1) Fiskeriloven af 5. April 1888 § 
. 3 første Stykkes andet Punktum 
affattes saaledes: 
"Ethvert Slags Fiskeri udfor 

Ky~ten af andre, ogsaa Fiskeri 
med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, naar det udøves længere 
fra Land, end de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller Aalestader 
udsatte Aaleruser ere anbragte, 
eller paa disse Redskabers luk
kede Side, eller i en Afstand af 
mindst 240 Favne fra deres Fan
geside" . 

2) Imellem samme §'s første og 
andet Stykke indsættes et nyt 
saalydende Stykke: 
"Som fritstaaende anses alle 

Aaleruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saadan Maade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme 
uden Brug af Fartøj". 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Bestemmelser 
for 

Fiskeri -u dstillingen. 
ved 

Den 17de danske Landmandsforsamling i Randers 
26de Juni-lste Juli 1894. 
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(Udtog af Virksomlledeplanen. De i [ l satte Stykker 
ere helltede fra dennes almindelige Del og med

tagne som Fi.keriudstillingen vedrØrende). 

128. Fiskeriudstillingen sorterer 
under Sektionen forProduktudstillin
gen og varetages af "Dansk Fiskeri
foreningI' ved et i den Anledning 

nedsat Udvalg, der bestaar af For
eningens Præsident, Lehnsgreve 
Moltke-Bregentved (Formand), 2. 
Vicepræsident, Grosserer Chr. H. 
l1funck. Kommandør A. Bonnesen, 
og Fiskehandler Th. Brønnum, Fre
derikshavn, samt Foreningens Kon
sulent, Adjunkt A. Feddersen. 

129. Den omfatter 2 Afdelinger: 
~ I. Fisk og Fiskeriprodukter. 

II. Redskaber og Apparater 
til Fiskeri og kunstig Fi
skeavl. 

130. Anmeldelserne ske paa der
til bestemte trykte Blanketter, for 
Fisk og Fiskeriprodukter efter Skema 
C 2 og for Fiskeriredskaber efter 
Skema B. 

[Blanketterne rekvireres hos 
.,Dansk Fiskeriforening", Stormgade 
20, København V. 

Anmeldelserne indsendes til samme 
Sted inden den 15. April 1894. De 
indsendes i 3 ligelydende Eksem
plarer, hvoraf det ene tilbagesendes 
Anmelderen med Kvittering for, at 
Anmeldelsen er modtaget. 

Anmelderen maa opgive Størrelsen 
af den attraaede Grund- eller V æg
plads, samt hvorvidt Genstandene 
ønskes udstillede under Tag. 

Gulv- eller Vægflade under Tag 
betales med 25 Øre pr. Kvadratfod, 
ubedækket Plads med 5 Øre pr. Kva
dratfod.] 

Erhvert'sfiskere ere fritagne for 
at betale Stadepenge. 

131. Adressen for de Genstande, 
der sendes til Udstillingen, er: "Til 
Sektionen for Produktudstillingeu i 
Randers (Fiskeri)". De skulle afle
veres fragtfri paa Udstillingspladsen, 
[hvor de modtages fra den 18. til 
den 23. Juni, let fordærvelige Fi-



skerip'rodukter dog indtil den 25. 
, T uni inklusiveJ. 

Sal.9sprisen skal paahæftes de 
Genstande, som ønskes solgte. [Salg 
~ker gennem Salgskontoret mod en 
] 'rovision af 2 pCt., der tilfalder 
J landmandsforsamlingen.] 

Mærkning og Pakning. En pas
sende Tid forinden Udstillingen vil 
der blive tilsendt Udstillerne l'1-færlæ
sedler, som behørigt udfyldte skulle 
være tydeligt paahæjtede Kollieme 
ved Ankomsten til Randers. Kolli
erne skulle være forsynede med mindst 
2 Mærkesedler, anbragte paa for
skellige Sider af dem. 

I samme Kollo maa ikke pakkes 
'Ting, der henhøre under forskellige 
A fdelinger. Kolli, der indeholde flere 
TI dstillingsgenstande, skulle være led
sagede af en i 2 Eksemplarer ud
fmrdiget Liste over Indholdet, med 
hver Genstand henført til det Hold, 
hvori den ønskes udstillet. 

Indpakningen maa være forsvarlig 
og rigelig. 

Til Opbevaring af Pakmaterialet 
er der i Nærheden af U dstillings
terrænet udset,~en Plads, der anvises 
af Pladsinspektøren. Det Pakmate
rinie, der henbringes hertil, skal være 
tydeligt og solidt mærket med den 

. Udstillingsgenstands Katalog.Nr., 
hvortil det hører. 

132. Bortfjernelse af Udstillings
gtnstandene maa ikke ske, førend 
Udstillingen er sluttet, Søndag Af
ten den 1. J uH, og skal være fuld
bl agt inden Tirsdag Aften den 3. 
J.tli (jfr. dog § 134).] Indenlandske 
G enstande, der ikke ønskes solgte, 
~il Sektionen efter Udstillerens An
modning paatage sig at besørge hjem
sendte. 

133. I'pakket Fisk skal være ned-
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pakket senest Fredag den 22. Juni 
og ved Indsendelsen være ledsaget 
med en skriftlig Erklæring fra l!d
stilleren, saalydende: 

J eg erklærer herved, at den af 
mig i ............. Hold udstillede Fisk er 
nedpakket den ............................................ . 

(1: d.tillerens Navn og Bopæl). 

134. F ersk Fisk og anClre let for
dærvelige Varer maa straks fjærne~, 
dersom Sektionen forlanger det; de 
kunne fornyes under Udstillingen. 

135. Prøvernes Størrelse skal 
for at komme i Betragtning ved Be
dømmelsen være følgende: af fersk 
og . ispakket Fisk mindst 30 Pd.; af 
tørre, saltede Sager mindst 20 Pd.; 
af røgede Sager mindst ~O Pd.; af 
vaad, saltet Fisk 1/2. Td.; af Anchovis 
1/2 Dunk; af syltede Muslinger og 
østers l Glas eller l Dun.k; af Fisk, 
der paa anden Maade er konserveret, 
et Kvantum i Forhold til det foran 
anførte; af Fiskegødning 10 Pd. 

136. Som Præmier uddeles Me
dailler i et Antal, som nærmere vil 
blive bestemt af Komiteens Formand 
i Forbindelse med Sektionen for Pro
duktudstillingen efter Forslag af 
Dommerne. Desuden stilles der et 
Pengebeløb af indtil 400 Kroner til 
Dommernes Raadighed til Opmtmt
Tingspræmier paa 40, 20 og 10 Kr. 
for indenlandske Genstande. 

137. Klassifikation. 
I. Afdeling. Fisk og Fiskeriprodukter. 

243. Hold. Fersk og ispakket Fisk. 
244. Hold, Saltet og tørret Fisk. 
245. Hold. Lagesaltet Fisk, Ancho

VIS m. v. 
246. Hold. Røget Fisk. 
247. Hold. Hermetisk nedlagtli'isk, 

Krebsdyr; østers m. v. 



248. Hold. Tran og andre Fiskeri~ 
produkter, der ikke høre 
til andre Hold. 

II. Afdeling. Redskaber og Apparater til 
Fiskeri og kunstig Fiskeavl. 

249. Hold. Garn og Ruser m. v. 
til Havfiskeri. 

250. Hold. Do. og do. m. v. til 
Ferskvandsfiskeri. 

251. Hold. Krogfiskeriredskaber til 
Havfiskeri. 

252. Hold. Do. tilFerskvandsfiskeri. 
253. Hold. Baade, Transportmidler 

for levende og død Fisk, 
Sejldug, Tovværk m. v. 

254. Hold. Apparater til kunstig 
Fiskeudklækning, kun
stig 0stersavl, Musling
avl m. v. 

255. Hold. Levende Fisk fra Ud
klækningsanstalter og 
Damkulturer, 

256. Hold. Modeller, Præparater i 
Spiritus, Tegninger, Bø
ger og videnskabelige 
Samlinger til Fiskeriets 
Oplysning. 

Mindre Meddelelser. 

En theoretisk Prøve i Navigation 
for Fiskere, der agte at blive Førere 
af Fiskerfartøjer, er for nogle Aar 
siden paabudt af Esbjærgs Fisker
fartøjsforsikringsforening for derigen
nem at faa Sikkerhed for, at ikkun 
Fiskere med de fornødne theoretiske 
Kundskaber antages til Førere af i 
Foreningen forsikr.ede Fartøjer. Ved 
denne' Prøve skal Vedkommende godt
gøre Kendskab til: 

1 Kompassets Benyttelse, 2 de 
IQvbefalede Regler on1Lanterneføring 
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og Lydsignaler, samt 3. Styreregier 
for at undgaa Paasejling m. v., 4. 
Grunde, Sømærker, Baaker og Fyr 
i den Del af Nordsøen, der ligger 
mellem Nymindegab og Rødeklip-Fyr, 
5. Forholdsregler sigtende til Ordning 
af Fiskeripolitiet i Nordsøen o. s. v. 
(her under Registrering) og endelig 
6. skal han kunne sk'elne Farver. 
For Skager ak og Kattegats Fiskeri 
kan tages en Tillægs Prøve. 

Prøven, der afholdes hvert Aars 
Marts Maaned, i Aar Lørdagen den 
10. Marts KI. 11/ 2 Eftmd. paa Fanø 
Navigationsskole, er ialt bestaaet af 
28 Fiskere. Foreningen udsteder, 
naar Prøven er bestaaet, et Fører
bevis herfor, hvilken i Forbindelse 
med Attest for praktisk Duelighed 
fra 1 Fiskerfartøjsfører, udfordres 
for at kunne føre et i Foreningen 
forsikret Fartøj, hvorhos Vedkom
mende skal have fyldt sit 20. Aar. 

L.-M. 

Under 12. d. M. er det - efter 
forudgaaende Forhandling mellem 
J usti tsministeriet ogMarin eministeriet 

bestemt, at det lovbefalede Til
syn. med Dampkedler og Maskiner i 
Sejlfiskefartøjer fremtidig skal over
tages af Fiskeriinspektionerne uden
for og indenfor Skagen, hver for sit 
Distrikts Vedkommende. I den An
ledning har Marineministeriet under 
s. D. udfærdiget "Instruks for Fiske
riinspektionerne vedrørende Tilsynet 
med Dampkedler og l\faskiner an
bragte i Sejlfiskefartøjer" og "Vej
ledning for Kedelpassere i Sejlfrske
fartøjer" . 

Aal i Damme. Som et Bevis paa, 
at Aaleavl endog kan løIlne sig j 

mindre Damme, meddeler en tysk 
Godsejer fra Braunschweig, at han 
indsatte ca. 500 Stkr. Aaleyngel i 



en lille Dam:,:og ved Affiskning af 
Dammen nogle faa Aar senere fik 
ca. 250 Stkr. Aal fra 1/2 tH 2 il, 3 
Pd.s V ægt. Indkøbsprisen for :\Ion
teen var kun 6 Mark, medens de 
solgte Aal indbragte 200 :Mark; i 
Dammen fandtes endnu en halv 
hundrede Aal, som vare for smaa 
til Salg, og som derfor atter indsattes; 
disses Værdi sattes til 20 Mark. 

Sv. Fiskeritidsskrift. 

At sortere Aal. De hollandske 
Aalefiskere i Volendammen, som 
sende Aal til England, ha ve fundet 
en bekvem :\1aade at sortere Aal 
flfter Størrelse. De anbringe i Dam
men to Sold, hvoraf det tætteste 
sidder nederst, og Aalene sortere 
sig nu ganske simpelt selv i tre Stør
relser; de mindste opholde sig i det 
nederste Rum, de største bli\'e lig-
gende ovenpaa. (Deutschc J;'. Z.) 

Ji'isker Christoffer Dalsgaard, som 
ganske særlig udmærkede sig ved det 
usædvanlig farlige og anstrængende 
Redningsarbejde efter Barkskibet 
"Erates" Stranding den 7. Februar, 
ved gI. Skagen er af H. M. Kongen 
bleven benaadet med Dannebrogs
mændenes Hæderstegn. 

Fiskeriberetninger. 

Snekkersten, d. 10. ~1arts. Be
grundet paa det vedvarende milde 
Vejr, have Fiskerne iaar udsat Bund
garnene tidligere end sædvanligt, det 
første udsattes allerede den 28de 
Februar. Tidligere, da Pælene stode 
løse, og Krabber benyttedes til at 
fastholde dem, var det meget almin
deligt, naar_forresten Farvandet nI' 

isfrit, at sætte Bundgarnene ud i 
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sidste Halvdel af Februar; - blev 
det endelig galt, og Isen vendte til
bage, da var det en temmelig let 
Sag at kaste Pælene omkuld, og da 
tog Redskaberne ingen Skade. N aar 
saa Isen atter forlod Sundet, var 
Garnet hurtigt stillet op, og Fiske
riet kunde fortsættes. Nu er man 
jo imidlertid gaaet over til at ramme 
Pælene ned i Grunden, hvorved baade 
Krabber og Toug spares, ligesom 
Gtlrnet staar sikrere og bedre. Dog 
er der den Ulempe ved denne Me
thode, at Pælene ikke kan kastes 
omkuld som tidligere, og altsaa er 
det mel e -voveligt nu at udsætte 
Bundgarneue saa tidlig paa Aaret, 
at der kan ventes Is. 

Som bekendt har Fiskeriet hele 
Vinteren været meget daarligt, og 
da man haaber der ingen Is kom
mer, løbes Risikoen; lidt Fortjeneste 
trænges der jo haardt til, saa de 
fleste af Bundgarnene ere nu ude. 

Der var straks rigelig Fangst, 
men til liden Nytte, idet Fangsten 
kun bestod af Smaasild, der ikke 
have værEt til at sælge, fordi Mar
kedet stedsr er overfyldt med store 
svenske Sild. Ganske lidt er solgt 
herhjemme til meget lave Priser, 
ligesom man har forsøgt det svenske 
Marked, hvor det højeste, der er_ op
naaet, har været 5 Kr. fer en Baad· 
ladning. 

Torskefiskeri med Snøre forsøges 
stadig i Raadyb, nu og da kan det 
hænde, at en Baad kommer hjem 
med et Par Snese Torsk, som dog 
altid ere meget smaa. Ruserne give 
fremdeles kun et meget ringe Ud
bytte. 

Rødspætter findes ikke; den eneste 
Slags Fladfisk her fanges er Skrup
per, SOm dog kun findes i ringe 



Mængde og er en daarlig Handels
vare. 

Fiskeri efter Laks drives lejlig
hedsvis og mest af Fiskere fra Esper
gærde, som sejle enten N ord for 
Kronborg eller Syd efter til Nivaa
bugten med Garn. Udbyttet har 
den meste Tid været ringe, enkelte 
Nætter dog ganske godt; den stør
ste Fangst en enkelt Baad har op
naaet en Nat, har. været 27 Pd. a 
75 0rt>. 

Kvasen "Forsøget" er atter hjem
kommen fra Albuen og medbragte 
en Ladning Torsk, som var kjøbt. 
Foreløbig bliver Kvasen hjemme. 
Besætningens Nettoudbytte har for 
hele Vinteren kun været 65.Kr. pr. 
Mand, saa Lysten til Fortsættelse 
kan sandelig heller ikke være stor. 
K vasen 11Marie" af Espergærde op
holder sig fremdeles dernede, men 
efter hvad der meddeles, er Fang-
sten kun ringe. I. x. 

Frederikshavn, d. 19. Marts 1894. 
Paa Grund af stormende Vejr var 
Fiskeriet i forrige Uge kun ringe, 
og forskellige Kuttere lede tilmed 
ret betydeligt Havari. Fiskeriet ved 
Skagen var derimod ret godt. 

Hummertilførslen var jevnt rigelig 
saavel fra Norge som fra Strømstad ; 
Prisen steg til 1,90 Kr. a 2 Kr. pr. 
Pd. en gros. 

Sildetilførslen var ligeledes ret ri
gelig, og Priserne de samme som i 
længere Tid. 

I Begyndelsen af den sidst forløbne 
Uge havde vi meget stormfuldt Vejr, 
der kulminerede med en orkanagtig 
Storm i Tirsdags, der foranledigede 
megen Skade, saavel paa Søen som 
paa Land; i de sidste fem Dage har 
det derimod været meget smukt Vejr, 
og alle vore Kuttere have da ogsaa 
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været paa Havet. U dbyttet har været 
ganske godt, men desværre klages 
der ovel, at Fisken stadig aftager i 
Størrelse; en Del..i.Kuttere forsøgte, 
efter at have afsat. deres Fangst fra 
Herthas Flak til Kvaser, at fiske 
paa Nordvest Siden af Skagen, men 
det blev resultatløst. De paa Her
thas Flak fiskende havde fra 100 op 
til 200 Sno Rødspætter pr. Kutter, 
vejende fra 12-14 Pd. pr. Snes og 
betalt llled fra 1 Kr. 65 0re-2 Kr. 
pr. Snes; de under Læsø nskende 
havde lignende Udbytte i Antal, men 
de vare kun af ringe V ægt, 10 Pd. 
pr. Snes, der .... opnaaede ca. 1 Kr. 
25 Øre pr. Snes. Stenbideren be
gynder nu at komme frem, der ind
bringes saavel af Kutterne som af 
de mindre Baade en Del, som nnder 
iet Afsætning \til 3-4 Kr. Snesen. 
Et Par Kuttere have forsøgt Tunge
fiskeri ved Trindelen, men desværre 
uden Resultat. Hummertilførslen 
har været jevn, og man maa forbavses 
over, at Priserne endnu stige, der 
er betalt ca. 2 Kr. 10 0re pr. Pd.; 
der er i denne Uge betalt 305 Pfen
nig for . Hummer i Hamborg-Avk
tionerne. Sildetilførslen er lidt efter 
lidt betydelig aftagen; "det milde V ejr 
gør nu sin Indflydelse gældende og 
nu komme oven i Købet Helligdagene 
i Paasken, saa Tilførslen er sikkert 
snart forbi for i Aar; at Prisen saa 
længe har holdt sig meget billig skal 
have sin Aarsag i, at det Kvantum 
Sild, der i AaI' er indestængt, er 
usætlvanlig stort, saa stort endog, 
at det ikke skal kunde betale sig at 
opfiske dem fuldstændig, man maa 
saa lade Silden faa sin frie Vilje, 
og lade den slippe ud af sit Fængsel. 

Kl. 
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BEKENDTGØRELSER 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgade 25. 
Fabrik og J.sger af 

o!ierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakker, 
Olie og Fernis, BlackVarnish. 
alle Slags Pensler, Catechu; 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl_edaUle 1 Aalllol'g 188l1', 

1 Køl/eli ha". 1888 
anbefaler tit Udsalg af alle Soder 
Fiskekroge, SQ vel i Staal, Jærn 
som Mes.ing, Sll.mt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
st. Stund_træde 41. 

KØbenbll.vn K. 

fisK -Comissionsforretnin~1 T. Kent & Co. Grimsby, 
1 II H E k nf d Fiskeauktionator & 

• 11. ass, c er ør e, Commissionsforretning. 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter ete. til Forhand- handling. 
Jing. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ret.: York City Bank, Grimsby. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, lenI' Wall, Hambllrlo 
modtager Sen til Forbll.ndling 
Prompte Af . Dll.nsk Korre' 
8pondll.nce. rimll. Referencer. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. Bulow, 
København. C. 

Brogade 15. 

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

(enene Nætfabrtk I Dansnark .Olll driv_ ved. DatIlpJua.f't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 0/0 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. 

Kvase. 
En to Aar gammel Beltsbaad med Dam og godt udhalet kan paa Grund 

af Ejerens Sygdom købes for den billige Pris af 350 Kr. 
Nærmere ved Henvendelse til Andreas Kok-Jensen, Korsør. 

lt·~ Altona Fiskeauction. ~!i 
~ ~~ Johann Cohrs (beediget Åuctionator). 5 ~ l 
~m~ ~~~ 

<01 f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. SI' i '{' 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
BOldhusgade I, København K, 

tilhyder sig med Tlykning af Ugeblade. Pieeer, Værker og Tids- ~ 
skrifter, Clrkulairer, merkantile Tryksagel' og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Kvaseskipper 
søges til at føre en Kvase, hjemmehørende i København. Billet mrkt. A. 
Nr. 135 bedes indsendt til dette Blads Kontor. 
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Xø benha. vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle SJ ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

;;~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~;~ 
i~ Dansk-Fiske-Kommission en gros. .g:-:';' 
c.:: 5 . Modtager alle Sorte!' Fisk til Forhandling. !:(t ~ 
...:.- ..,. I' t t L ø d Al l ~.,,'" =-= ",peClft I e: ax, rre ,a.ft. =;:!.~ 

~ cl'! 'I'el~gram-Adresse: Fragtbrev-Adres se. ~.;: 
;,..: Borsch, Hamburg. Borsch, Altona.' '!" :" ~ ø . 

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. 

Dansk Fis k enæt fa b rik , 
GI. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af en Maaned en stor Del. af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dal1sk Fiskenætfabrik, 
GI. fUrand 50, KøbenhaVn K. 

Redigeret af oand. mag. H. P08selt. - Trykt hos· Frantz Christtr.eu. København. 



Nr. 13. 29. Marts. 1894. 

:M:ecu.e:c:::LSb~a.~e'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Danol!: Fiak.riforenin~. Generalforsam • 
ling. - }'ra Udklækningsanstalten. }'iskeri·Ud· 
stillingen ved den 17. dansk. Landmand.forsamling 
i Rander.. Indbydelse til et almindeligt b'i8keri
mØde i Randers. -Højesteretsdom angaaende Fiske
riet i Gudena •• - Hjerting-Varde. - ~indre Med
delelser. - Fiokeriberetnioger. Bekendtgøreleer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V" er aabent 
fra 9-1i. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Bestyrelsen. 

Da Hr. Fiskehandler Th. Brøn
num af }1'rederikshavn har nedlagt sit 
Mandat, har Bestyrelsen for "Dansk 
Fiskeriforening" suppleret sig med 
Hr. Grosserer og Fiskehandler Carl 
Bang af København. 

Randersudstillingen. 

Husk at indsende Anmeldelser 
inden 15. April. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General~ 
forsamling 

Koncertpalæet Lørdagen den 14. 
April 1894 Kl. 9. 

1. Valg af Dirigent. 
2. Meddelelse fra Præsidenten. (For 

lukkede Døre). 
3. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelse forelægges. 
4. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1893; Virksomheds
planen for 1894 forelægges. 
a. Fiskerilovrevisionsforslaget. 
b. Betænkning fra Udvalget for 

Vestkysthavne. 

c. Forsikringen for danske Sejl
fartøjer til :B'iskeribrug. 

d. Modelsamlingen. 
e. Ferskvands6.skeri;Udklæknjngs~ 

og Forsøgsanstalten. 
5. Valg af 2 Revisorer.' 
6. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer. 

dels i Stedet for de efter Tur 
fratrædende: Højesteretsassessor 
Mm~rier, Kommandør BOI~nesen, 



Kommandør Fugl og Dr. phil. 
C. G. Joh. Petersen, dels i Stedet 
for Hr. Fiskehandler Ths. Brøn
nU1n, der har nedlagt sit Mandat. 

7. Forslag til Beslutning af Over
retsprokuratot; Leth og Fisker H. 
Nielsen: 

Generalforsamlingen beslutter at 
henvise til Overvejelse af det Udvalg, 
der er nedsat til Udarbejdelse af en 
af Foreningen forberedt Revision af 
Fiskeriloven, nedenstaaende af Fisker 
Hans Nielsen og Overretsprokurator 
Leth foreslaaedeÆndring i Fiskeri
lovens § 3: 

1) Fiskeriloven af 5. April 1888 § 
3 første Stykkes andet Punktum 
affattes saaledes: 

" 
Ethvert Slags Fiskeri udfor 

Kysten af andre, ogsaa Fiskeri 

104 

med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, naar det udøves længere 
fra Land, end de j Forbindelse 
med Aalegaatde eller Aalestader 
udsatte Aaleruser ere anbragte, 
eller paa disse Redskabers luk
kede Side, eller i en Afstand af 
mindst 240 Favne fra deres Fan
geside" .. 

2) Imellem samme §'s første og 
andet Stykke indsættes et nyt 
saalydende Stykke: 
"Som fritstaaende anses alle 

Aaleruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saadan l\faade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme 
uden Brug af Fartøj". 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Fra Udklækningsanstalten. 
Foranlediget ved flere Forespørgsler 

angaaende Fiskeyngel og om dennes 
Levering, Pris m. v. meddeles, at sao. 
vidt Beholdningen af Yngelen, der 
kan afgives i April, sIa at til, ville 
de indgaaende Bestillinger blive effek
tuerede i den Orden, de indgaa. 
Prisen vil være for Yngel af dansk 
Ørred 12 Kr. pr. Tusind Stkr., af 
irsk eller tysk Indsøørred 15 Kr. pr. 
Tusind. Derimad kan endnu ikke 
Prisen tor Geddeyngel fastsættes, men 
herom vil nærmere Meddelelse frem
gaa. Transporten sker for M od
tagerens Regning og paa hans egen 
Risiko. Emballage beregnes billigst; 
men naar' den leveres ubeskadiget 
tilbage i Løbet af 12 Dag,e, godt
gøres Værdien. 

Fiskeriudstillingen 
ved 

den 1,. almindelige danske Land
mandsforsamling i Randers. 

For at opmuntre Fiskere til god 
og holdbar Pakning af fersk Fisk 
udsætter "Dansk Fiskeriforening" ved 
Fiskeriudstillingen i Randers i inde
værende Aar 

tre Ekstrapræmier 
for de bedste Forsendelser af fersk 
Fisk, der indgaa til Fiskeriudstillingen 
og ere pakkede af Fiskeren og hans 
Hussbnd uden fremmed Hjælp. 

a. Fiskesendingen skal enten være . 
pakket i Spaankurv, og den maa da 
i alt (Brutto) ikke veje over 50--.55 
Pd., medens den skal indeholde mindst 
35-40 Pd. Fisk, - eller Sendingen 
skal være pakket i Vidiekurv, veje 



Brutto 100 Pd; og indeholde mindst 
75 Pd. Fisk. 

b. Sendingen skal være afleveret i 
R;anders paa Udstillingspladsen senest 
den 25. Juni, Middag KI. 12. 

c. Dersom Fisken er ispakket, skal 
den være pakket senest Fredag den 
22. Juni Middag. Den skal tillige 
være ledsaget af en Erklæring i Lig
hed med den for ispakket Fisk fast
satte, saalydende: 

J eg erklærer herved, at den af 
mig i Hold udstillede Fisk er ned
pakket af mig selv og min Husstand 
den (jvfr. de alm. Bestemmelser 
fol' Fiskeriudstillingen, Stykket 133). 

d. Varerne tilhøre Udstilleren og 
kunne af ham sælges efter Bedøm
melsen den 25. Juni. 

e. Disse Ekstrapræmiers Størrelse 
er 50, 25 og 25 Kr. 

. Enhver nærmere Oplysning kan 
erholdes ved Henvendelse til For
eningens Konsulent, Hr. A. Feddet'sen, 
København V. 

J{øbenhavn i Marts 1894. 
Dansk Fiskeriforenings 

Udstillings udvalg. 

Indbydelse 
til 

et almindeligt Fiskerimøde i Randers. 

I Forbindelse med Fiskeriafde
lingen ved den 17. danske Landmands
forsamling, som afholdes i Randers 
i Tiden fra den 26. Juni til 1. J uH 
d. A., indbyder "Dansk Fiskerifor
ening" herved til et almindeligt Fi
skerimøde eventuelt Fredag den 29. 
og Lørdag den30.Juni (nærmeleFast
sættelse af Tiden vil dog fremkomme) . 

. Efterhaanden som Udstillinger paa 
de forskellige Omraader have udviklet 
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sig, har man erkendt, at en ikke 
ringe Del af det Udbytte, de bringe, 
skyldes den IJejlighed, de yde til For
handling ved personligt Møde imel
lem Sagkyndige. For at den derved 
skete Udskiften af Tanker kan faa 
fastere Form, knyttes til Spørgsmaal, 
som netop høre Dagen til og dernæst 
kunne blive tilgængelige for større 
Kredse, har man til Udstillingerne 
knyttet Diskussionsmøder ell~r Kon
ferencer. Hidtil have vi ikke her i 
Landet fulgt det af andre Lande 
givne Eksempel at forbinde Ffskeri
udstillingerne med saadanne Diskus
sionsmøder. Men de hist og her af
holdte mindre Møder tyde paa, at 
der er en Trang i saa Henseende. 

Det er da ogsaa næppe tvivlsomt, 
at et saadant Møde vil kunne bidrage 
meget til at yde nyttige Vink i Dis
kussionen om Fiskerisagen, og Tiden 
turde netop være den rette, naar man 
ser hen til den formentlig nær fore
staaende Revision af Fiskeriloven. 
Desuden vil der paa et saadant Møde 
kunne fremdrages mangen Udtalelse 
og fremkomme mangt et Ønske fra 
Fiskerbefolkningen, som hidtil ikke 
har været til almindelig Drøftelse, 
ligesom ogsaa forskellige Oplysninger 
kunne ventes om, hvad der for Tiden 
stærkest rØrer sig hos Fiskerstanden 
med Hensyn til dens Erhverv og 
dettes Vilkaar. 

Til dette Møde i Randers indbydes 
enhver Fisker og i Fiskeri interesseret 
Person og særlig indbydes de lokale 
Fiskerforeningers Formænd eller der
til valgte Tillidsmænd. 

Der vil ikke ved Mødet blive holdt 
egentlige Foredrag undtagen som Ind
ledning til opstillede Diskussions
emner, efter at disse ere blevne fast
satte af "Dansk Fiskeriforening". 



Anmeldelse af Forslag til Diskussion 
ved Mødet kan indsendes af enhver, 
som vil df'ltage i Mødet; men demaa 
være indsendte til "Dansk Fiskerifor
ening"s Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V" senest den 31. Maj d. A. 
Da det kan ventes, at der vil indgaa 
et ikke ringe Tal af Forslag til Dis
kussion, saa at Tiden muligvis vil 
være for knap til at optage dem alle, 
forbeholder "Dansk Fiskeriforening" 
sig at afgøre, hvilke Emner der maa 
udskydes. 

Mødets Ordning og Forretnings
gang vil blive fastsat, saa snart der 
haves et Overblik over de indkomne 
Forslag, og Forhandlingerne paa 
Mødet ville blive ledede af Foreningen. 

København i Marts 1894. 
Udstillingsudvalget. 

Højesteretsdom angaaende 
Fiskeriet i Gudenaa. 

Under en af Højesteret paa
dømt Sag, der i 1. Instans var an
lagt som privat Politisag af Povl 
Nielsen af V æth, hvis Ejendom støder 
op til Gudenaaen overfor Frisenvold 
Fiskergaard, imod Ejeren af denne, 
Eksam. juris S. Ostenjeldt i Randers, 
havde førstnævnte paastaaet denne 
anset med Bøder for Overtrædelse 
af :Fiskeriloven og tilpligtet under 
Dagsmulkter at holde sin Laksegaard 
aaben til de i nævnte Lov fastsatte 
Tider. 

Det var i saa Henseende under 
S:\gen in confesso, at Ostenfeldt, efter 
at Fiskeriloven af 5. April 1888 den 
1. Januar 1889 var traadt i Kraft, 
var vedbleven som tidligere at holde 
sin Laksegaard der spænder .tværs 
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over Gildenaa - lukket hele Aaret 
rundt, og navnlig ogsaa til de Tider, 
da Laksegaarde i de i Lovens Af
snit II ommeldte ferske Vande efter 
Lovens § 50, skulle holdes aabne, 
nemlig fra Solnedgang Lørdag Aften 
tH Solopgang Mandag Morgen, og 
at han heller ikke havde holdt sig 
de i Lovens § 53 givne Frednings
bestemmelser efterettelig, hvorefter 
det er forbudt at fiske efter Laksr 

Ørred eller Foreller i Tiden fra den 
1. December til den 1. Februar og 
efter HæIt i Tiden fra den 1. Januar 
til den 1. Februar. Det val' herimod 
fra Ostenfeldts Side gjort gældende, 
at Bestemmelserne i Fiskerilovens 
Afsnit II kun angaa saadanne Søer, 
Aaer,Bække og lignende Vandløb, 
hvor Retten til at drive Fiskeri alene 
tilkommer df'n eller de tilstødende 
Gr~ndejere, enhver ud for sin Grund 
og til Midtstrøms eller andre, til 
hvem Grundejerne have overdraget 
deres Ret, og at Bestemmeherne i 
bemeldte Afsnit følgelig ikke finde 
Anvendelse paa den Del af Guden
aaen, hvori hans Laksega~rd er be
liggende, idet Retten til Fiskeri i 
dette Areal - der efter hans Paa
stand fra Arildstid i retlig Henseende 
havde været betragtet som Fjord
gebet og navnlig som hørende til 
Randers Fjord, der i gamle Doku
menter forudsættes at strække sig fra 
Havet langt ovenfor Frisenvold Fi
skergaard - ikke tilkommer de til
stødende Grundejere ud for deres 
Grund, men derimod Ejeren af Fri
sen vold Fiskergaard, der fra gammel 
Tid har været anerkendt som en med 
særlig Hjemmel bestaaende Fiskeri· 
indretning. 

Medens denne Ostenfelds Opfat
telse var godkendt af Underretten, 
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havde Viborg Overrot derimod sta
tueret, at den Omstændighed alene, 
at Benævnelsen "Randers Fjord" 
undertiden j gamle Dokumenter bruges 
i en saadan Sammenhæng, at en 
Del af Gudenaaen ovenfor Randers 
By synes at være indbefattet der
under, ikke j og for sig kunde be
rettige til at betragte denne Del af 
Gudenaaen, hvor Vandet under al
mindeHge :B'orhold er ferskt, som et 
Fjordgebet, paa hvilket den nye Fi
skerilovs Bestemmelser om Fersk
vandsfiskeri maatte anses uanvende
lige; Ostenfeld havde vel villet gøre 
gældende, at det ikke skulde kunne 
afgøres af Domstolene, om et Vand
areal skal betragtes som Fjord eller 
som Aaløb, idet dette Spørgsmaal 
efter Fiskerilovens § 44 skulde høre 
under Indenrigsministerens Afgørelse, 
men heri kunde Overretten ikke give 
ham Medhold, thi efter Rettens For
mening angik den nævnte § efter 
dens Indhold og Plads i Loven kun 
de Tilfælde, hvor der er Tvivl om, 
hvorvidt et Saltvandsareal skal hen
regnes til det aabne Hav eller være 
undergivet Lovens Bestemmelser om 
Fiskeri i Fjorde. Derimod var det 
vel rigtigt, at der med Hensyn til 
Fiskeriretten i Gudemtaen gælder 
andre Regler end dem, der i Med~ 
før af Fiskeriloven ere de for fælles 
ferske Vande i Almindelighed gæl
dendfl, og at lIavnlig Ostenfeld, efter 
hvad der er antaget i en af Højest»
ret den 27" Xovember 1889 i en Sag 
melkm ham og 3 Gaardmænd i 
Orertornbæk afsagt Dom, som Ejer 
afFrisenvold Laksegaard, der spænder 
tvers over Gndenaaen, og som an
toges allerede fra gammel Tid af 
at ha\<e været anerkendt som en med 
særlig Hjemmel bestaaende Fiskeri-

indretning, maa anses berettiget til 
at fiske, ikke blot ud for sin Grund, 
men ogsaa andet Steds i Gudenaaens 
Hovedløb nedenfor hans Laksegaard, 
ligesom han, der iøvrigt ikke har 
nogen Eneret til Fiskeri sammesteds, 
efter hvad der er antaget i den 
nævnte Dom, maa anses berettiget 
til at modsætte sig, at der i dette 
Vandareal drives Fisked af Andre, 
som ikke dertil maatte have særlig 
Adkomst, paa en saadan Maade eller 
med saadanne Redskaber, at Fiskenes 
Opgang til hans· Laksegaard derved 
vilde hindres eller hæmmes; men 
dette var efter Overrettens Skønnende 
uden videre Betydning med Hensyn 
til nærværende Sags U dfald, idet 
Bestemmelserne i Fiskel'ilovens Af
snit II, jfr. navnlig Udtrykkene i §§ 
50 og 53, jfr. § 49, ikke, som af 
Ostenfeld paastaaet, blot angaa de 
Søer, Aaer, Bække og lignende Vande, 
hvor Retten til Fiskeri alene til
kOlllmer den eller de tilstødende 
Grundejere enhver ud for sin Grund 
og til Midtstrøms, men ogsaa dem, 
hvor Andre have en særlig Ret til 
:B'iskeri, uden at Loven indeholder 
nogen Antydning af, at der derved 
kun skulde være sigtet tjJ dem, der 
hu\'de erhvervet Fiskeriretten ved 
Overenskomster med de tilstødende 
Grundejere, og navlllig hinde den 
Omstændighed, at Frisenvold Lakse
gaard, der, som meldt, spænder tvers 
over Gudenaaen, allerede fra gammel 
Tid af har været anerkendt .som en 
med særlig Hjemmel bestaaendeFi
skeriindretning, ikke gør Bestemmel
serne i :B'iskerilovens § 50 om ~ .. akse
gaardes Aalming fra Solnedgallg 
Lørdag Aften til Solopgallg Mandag 
Morgen, uanvendelig paa samme, thi 
disse Bestemmelser gælde efter Pa-



· ragraffen just for de Laksegaarde, 
hvis Ejere kunne godtgøre at have 
særlig Adkomst til Vandløbets Af
spæning, medens Laksegaarde, der 
spænde tvers overvedkommende Vand
areal, efter Paragraffens Bestemmel
ser, i andre Tilfælde skulle holdes 
aabne hver Dag fra Solopgang til 
Solnedgang. 

Ostenfeld maatte herefter ved sit 
paaklagede Forhold anses at haye 
overtraadt de ovennævnte Bestemmel
ser i Fiskerilovens §§ 50 og 53, og 
da Poul Nielsen, der havde godtgjort, 
at hl1ns Ejendom støder til Guden
lUl,en ovenfor Frisenvold Fiskergaard, 
maatte anses kompetent til at paa
tale disse Overtrædelser, der høre 
til dem, som i Følge Fiskerilovens 
§ 60 kunne paatales af enhver til 
paagældende Vand grænsende Lods
ejer, var Ostenfeld i Overensstemmelse 
med den af Nielsen derom nedlagde 
Paastand anset efter Fiskerilovens 
§ 58 med en Statskassen tilfaldende 
Bøde af 10 Kr., medens han derimod 
frifandtes, forsaavidt Nielsen end· 
videre havde paastaae.t ham tilplig
tet til under Dagsmulkter at holde 
sin Laksegaard aaben til de lovbe
stemte Tider, idet der ikke havdes 
nogen Hjemmel herfor. 

Denne Dom stadfæstedes af Høj
esteret, lnorhos Sagens Omkostninger 
for denne Ret paalagdes Ostenfeld 
med 300 Kr. "Berl. Tid." 

Hjerting - Varde. 

Hjerting. den 24. ko/farts 1894. 

Medens Interessen i Løbet af den 
sidste Menneskealder i stedse sti
gende Grad har knyttet sig til Es-
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bjærgs Udvikling og dens Betydning 
for vort Landbrug, Skibsfart og 
Fiskeri m. m. og man overalt -
om end ikke altid med lige god 
Villie -- er kommen til Erkendelse 
af, at Esbjærg maa blive Pulsaaren 
for en meget betydelig Del af vort 
Lands Omsætning, medens alles Tan
ker saaledes mere eller mindre har 
beskæftiget sig med Esbjærg, vil det 
næppe være faldet ret mange ind, 
at spørge om, hvorledes det imid
lertid er gaaet den lille Fiskm'by 
Hjerting, hvorfra Dampskibsforbin
delsen lIled England først sattes i 
Gang og - trods de primitive For
hold - fortsattes temmelig stadig i 
en længere Aarrække, indtil man 
bestemte sig til at bygge Havnen 
ved Esbjærg. Med Dampskibsfor
bindelsen tabte Byen selvfølgeBg 
ogsaa de væsentligste af sine andre 
Indtægtskilder, dens Skibsfart og 
Handel flyttede til Esbjærg og me
dens der her bragtes store Ofre for 
at frembringe en bekvem Havn og 
byggedes mange Mile Jærnbane der
til, maatte Hjerting selv se hvorledes 
døn kunde bjærge sig. Det gik da 
ogsaa temmelig jævnt ned ad Bakke, 
og det vilde vel være gaaet endnu 
raskere, om ikke Badegæsterne} hvoraf 
Byen paa den Tid var forholdsvis 
talrig besøgt, havde givet nogen Ind
tægt. Fiskeriet stod den Gang paa 
et meget lavt Trin, der fiskedes kun 
med aabne Baade, som bemandedes 
med en 6 a 7 Mand, oiJg da man 
ikke kendte til Eksport, kunde -Ud· 
byttet kun blive tarveligt, knap nok 
til TI dkommet, hvorfor Fiskerne heller 
ikke kunde glæde sig ved synderlig 
Sympati hos den øvrige Del af Be
folkningen, der næsten betragtede 
det som noget nedværdigende at be-



fatte sig med denne Forretning. 
Der kunde maaske være gaaet mange 
Aar, inden der var sket nogen For
andring til det bedre, om ikke til
fældigvis en ung Sømand her fra 
Byen, som havde fisket paa Ameri
kas Kyst, var bleven tilsinds at 
vende hjem til sin Fødeby, for at 
bosætte sig der som Fisker. Paa 
Hjelm ejen udsøgte han sig blandt 
de norske Lodsbaade et Fartøj efter 
sit Hoved, han købte Fartøjet, gik 
ene Mand OUl Bord og styrede nu 
Kursen mod Hjerting, for at begynde 
Fiskeriet der, saaledes som han 
havde prøvet det i ,A merika. 
Vejret val' nok alt andet end gun
stigt paa Hjemturen, saa det har 
næppe l, været nogen ren Lystsejlads, 
men han ankom i god Behold til 
Hjerting, hvorfra han siden den Tid 
udelukkende har drevet Fiskeriet, 
og er hleven en velstaaende Mand 
derved. }i'ordelen ved dpn ny l\fe
thoele viste sig snart; med den skarpt
byggede Dæksbaad kunde der gaas 
betydeligt længere ud og med 3 
Mands Besætning, Føreren iberegnet, 
kunde Fiskeriet drives, selv under 
mindre gunstige Vejrforhold, ved 
Hjælp af Sejl og Ror klarede man 
nemlig det besværlige Arbejde med 
at skyde og drage Linerne, hvortil 
man tidligere havde maattet bruge 
Aarerne. De gamle Fiskere, som i 
Begyndelsen rystede paa Hovedet, 
og betragtede det hele som N arre
streger, maatte snart erkende, at 
Fiskel>jet llled deres aabne Baade 
var et tilbagelagt Stadium, det blev 
nu unge, raske Folk som lagde sig 
efter }i'iskeriet og pall, Skibsbyg
mester Dahls Værft i Esbjærg bygge
des en Mængde Baade efter samme 
Konstruktion, som den norske Lods-
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baad. Fra Hjerting har der nu i 
en Aarrække været fisket med om
kring ved 20 saadanlle Baade og 
fra Esbjærg og Fanø med et noget 
lignende Antal. I de senere Aur 
hul' der imidlertid været nogen Til
ba,gegang med Hensyn til Kuller
fiskeriet. Fiskemængden er aftaget 
betydelig, navnlig i Nærheden af Ky
sten og Fiskerne have derfor maattet 
efterllaanden gaa længere og længere 
til Søs for at træffe den, og med 
godt Vejr foretrække de ofte at gaa 
helt ned norden for Horns Rev, hvor 
der som Regel gøres god Fangst, 
men der er ikke saa lidt Risiko 
forbunden dermed, da det ofte lmi
bel' med at komme tilbage. Be
grundet paa dette Forhold, indsendte 
Fiskerne fra Hjerting og Esbja~rg 

for et Par Aar siden et Andragende 
til Regeringen, om at faa udlagt en 
Ga!>bøje i Slugen (det Sted, hvor 
man passerer Hornsrev ) men endnu 
har der ikke vist sig noget Tegn til, 
at mun har taget Notits af Andra
gendet og det synes i dette som i 
saa mange andre Tilfælde at be
kræfte sig, at medens der er nok af 
Begejstring, naar der skrives og tales 
om det farefulde' Vesterhavsfiskeri, 
saa mærker man ikke meget til Be
gejstringen, naar det virkelig gælder 
om at bidrage til at gøre denne 
Gerning noget mindre farefuld. 

Fra Fanø er Fiskeriet nu omtrent 
fuldstændig opgivet, og hvis der ikke 
snart indtræder gunstigere Omstæn
digheder, eller aabnes' ny Udveje, 
maa man sikkert nok ogsaa va:~re 

forberedt paa yderligere Tilbagegang 
for de· herboeude Fiskeres Vedkom
mende. For nogle Aar siden be
gyndte man at gøre Forsøg med 
Laksefiskeri her i,Fjorden, og da det 
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tegnede til at blive ret lønnende, er 
der efterhaanden kommen flere og 
flere Ruser langs Stranden, men Ud
byttet synes at blive mindre, eiter
haanden som der kommer flere Ru
ser. Der er ligeledes ofte talt om 
at gøre Forsøg med Aalefiskeri, og 
efter Sagkyndiges Mening er del' al 
Sandsynlighed for, at dette Fiskeri 
maatte kunne drives llled For
del, foreløbig mangler Fiskerne imid
lertid baade Sagkundskab og Mod 
til at ofre Penge paa et saadant 
Forsøg, SOUl, hvis det lykkedes, kunde 
blive til et udmærket Bierhverv, paa 
en Tid af Aaret, da der ikke drives 
Havfiskeri. 

En af Ulemperne for Fiskeriet i 
sin Helhed her, er de mindre hel
dige Afsætningsforhold, idet Fisken, 
for at forsendes, maa transporteres 
l :Mil til nærmeste Jærnbanestation; 
muligvis kan der dog i en nær lfrem
tid ventes at indtræde en Forbed
ring i dette 1<'orhold, i det mindste 
mener man at turde gøre sig For
haabninger i saa Henseende efter 
den velvillige Stilling Rigsdagen har 
indtaget overfor. Forslaget om en 
Jærnbane fra Nymiudegab, med 1<'01'
bindelse fra Billum over Hjerting 
til Esbjærgi at et saadant Banean
læg i høj Grad vil ophjælpe I<'iske
riet, er udenfor al Tvivl og da Ba
,nen, med Esbjærg som Endepunkt, 
vil kunne anlægges som let smalsporet 
Bane, afpasset efter Egnens Krav, 
kan man, med Resultatet af lignende 
Privatbaner for øje, temmelig sikkert 
regne paa, at den vil kunne forrente 
sig. Fra Varde Byer der imidler
tid gjort store Anstrengelser for at 
bringe. Forslaget til at strande, og 
efterat man i Varde i en lang Aar
række har stillet sig afvisende til 

Tanken om et Baneanlæg, er man 
nu tilsyneladende blev en ivrig fol' at 
faa Banen, naar man kunde forhindre 
at Stykket Billum-Esbjærg kom med, 
og man benyttede alle mulige Mid
ler, baade lokkende og truende, over 
for IJandbefolkningen, for at bevæge 
den til at opgive Tanken om denne 
Forbindelse. Bestræbelserne har dog 
nærmest virket i modsat Retning, 
Landmændene ville ikke godkende den 
Betragtning, at det skulde være en 
Dumhed at komme i direkte For
bindelse med en By som Esbjærg, 
og Argumenterne som benyttes, ere 
ogsaa temmelig -modstridende og ofte 
ret komiske. Man paastaar saale
des, at der, ikke vil blive noget at 
køre med paa det paagældende 
Stykke, som altsaa vil være ødelæg
gende for Banens Rentabilitet og 
samtidig stempler man det som en 
ren Rovbane, der vil rØve Trafikken 
fra Varde og berøve Val'de By dens 
naturlige Opland. Talen om Rov
bane er i Virkeligheden aldeles ube
rettiget, da den samtidig kommer 
til Varde, og med det naturlige Op
land forholder det sig saaledes, at 
Befolkningen der har sine egne Hand
lende og Haandværkere i alle Bran
cher og saaledes kun i ringe Om
fang benytte Varde som Hanqelsby, 
og da Godstrafikken i ethvert Til
fælde maa gaa over Esbjærg, vil 
man kun opnaa at paadrage sig en 
urimelig og unødvendig Udgift, ved 
at forlænge Transporten ad en Om
vej over Varde, med Omladning der. 
Om den direkte Forbindelse med 
Esbjærg overhovedet vil skade Varde, 
er et stort Spørgsmaal, man maa 
ogsaa her tage med i Betmgtning, 
at forbedrede Kommunikationsmidler 
altid medføre støn'e Produktion og 



Omsætning og skaber nyt ] jiV paa 
mange Omraaderj men alene af 
Hensyn til en saadan Mulighed, at 
ofre Landbrugets Interesser og af
skære et Opla.nd, som i Forvej~n er 
bleven temmelig stedmoderlig be
handlet, vilde i ethvert Tilfælde være 
uretfærdigt. 

For Hjerting er dette et Livs
spørgsmaal, sejrer Vardenserne i 
denne Kamp, vil Hjerting for be
standig være afskaaren fra et saa
dant Gode som en J ærnbane vilde 
være for Byen, og alt Haab om en 
yderligere Udvikling af vort Fiskeri, 
vort Badevæsen m. m. maa dermed 
betragtes som opgivet. 

P. Thomsen. 

Mindre Meddelelser. 

8stersflskeri. Kutterne "Prins Val
demar" og "Prinsesse Marie" indkom 
først i forrige Uge fra Nordsøbankerne 
efter i ca. en Maaned der at have 
fisket efter østers; den førstnævnte 
havde ca. 24000 Stkr. og den anden· 
ca. 15000 Stkr., et Resultat, der 
maa kaldes ganske godt; "Prinsesse 
Marie" vilde være bleven paa Fangst
pladsen, indtil den havde faaet større 
Last, m('!1 Proviantmangel tvang den 
til at søge Havn. 0stersprisen er 
desvæl're dalet noget, da særlig det 
tyske Marked skal være overfyldt. 

Fiskekutteren "Maagen" indkom i 
Torsdags fra Kristiania, efter i Løbet 
af Vinteren at have gjort 4 Rejser 
fra Stavanger tll Kristiania med 
levende Torsk. Kl. 

Havari. Trawldampskibet "Dania" 
indkom i Onsdags til Frederikshavn 
fra Nordsøen, hvor en mægtig Braadsø 

fuldstændig havde maset Kabyssen, af 
hvilken GrUnd man ikke kunde faa 
noget som helst Mad tilberedt. Kokken 
var heldigvis gaaet ud et Øjeblik før; 
han var sikkert ellers bleven dræbt, 
da alt det indvendige Inventar lige
ledes blev knust. " Dania " afgik atter 
efter at have faaet opsat en ny Kabys. 

Kl. 
Fiskehandel. I Harboøre Kro 

sluttedes der den 29. Februar Akkord 
mellem Firmaet Busse &; Bade, Ham
borg hvilket Firma i mange Aar 
har købt Fisk her fra Sognet _. og 
7 Baadelag om Leverancen af . al 
Kuller for næste Aar efter følgende 
Priser: 61/ 2 Øre for Oktober, Novem
ber og December, 7 Øre for Januar,. 
10 Øre for Februar og 6 Øre for 
Marts Maaned, alt pr. rengjort Pund 
Kuller, modtaget paa Stranden. 
Formodentlig slutter endnuftereBaad
lag sig til denne Akkord. De 7 
Baadlag ere: Kruse, Mollerup, Toft, 
Kr. Kristensen, O. Kristensen, L. 
Llyvholm og M. J. Flyvholm. 

Der er nu 23 Baadelav her for 
Sognet. Før Ulykken den 21. Nvbr. 
var der 28. 

Strandinger. Lemvig, 15. Marts. 
("Holstebro Avis.") At det forfær
delige Vejr, der herskede i Tirsdags 
Aftes, og som her paa Stedet i Styrke 
endog overgik Stormen forleden, vilde 
hringe Ulykker paa Søen med sig, 
kunde lDan næsten vente, og igaar 
iudløb da ogsaa hertil Underretning 
om Strandingen af ikke mindre end 
4 Fiskerfartøjer i Thyborøn Kanal. 
Der henlaa her under Uvejret 7 Far
tøjer tilankers. Fire af disse, nem
lig Skonnerten "Den lille Tumler" 
af Lemvig, "Marie" af Grenaa, "Dag
mar Elisabeth" af Thisted og "Dan
nebrog" af Aarhus, drev e for deres 



Ankere ind paa Grundene. Kutteren 
"HarmO.nien" af Struer truede lige
ledes med at drive i Land, men 
Mandskabet kappede Rigningen O.g 
undgik derved Stranding. Dette 
Fartøj blev i Gaar indslæbt til Lemvig 
af Dampbaaden "Prøven". Af de 
4 strandede Fartøjer ere "Den lille 
Tumler" O.g "Marie" lække, sidst
nævnte endO.gsaa fuld af Vand, O.g 
de ere fO.rladte af Besætningerne. 
"Den lille Tumler"s Mandskab ind
kO.m i Gaal' til Lemvig, hvO.rimod 
"Marie"s Mandskab tO.ges O.m Bord 
i I) Dagmar Elisabeth" . "Prøven" 
hal' fO.rgæves forsøgt at tage "Danne
brO.g", der staar lettest, af Grunden; 
de andre 3 staa næsten paa tørt 
Land. FO.ruden de nævnte 5 Far
tøjer laa endvidere Kutteren "Haa
betIl af Nykøbing paa MO.rs O.g "Nr. 
l" af Esbjerg til Ankers i Kanalen; 
men disse undgik at drive paa Land. 

Fiskeriberetninger. 
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Frederikshavn, d.26. Marts 1894. 
Endelig have vi da havt en af de 
gO.de Fiskeuger med gO.dt, stadigt 
Vejrlig, der hele Tiden har tilladt 
Fiskerne at være paa Havet. FO.r 
første Gang i Aar have Kuttere 
været paa Vestkysten i større Antal, 
O.g heldigvis er dette FO.rsøg straks 
krO.net med Held, ja 10-15 Kuttere 
have endO.g havt usædvanlig gO.dt 
Udbytte, en enkelt har saaledes i 
U gens Løb indfisket 2 Laster, hvO.raf 
den ene blev sO.lgt til en Kvase paa 
Fangstpladsen, den anden afsat hel' 
O.g som tilsammen indbragte c. 1500 
Kr. Ikke faa have havt et Udbytte 
af c. 300 Snese Rødspætter af ud-

mærket Kvalitet, vejende fra 19-23 
Pd. Snesen, betalt med fra 3 Kr. 
40 Øre til 3 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Det hal' O.gsaa været lidt daarlige 
Tider i de sidste Maaneder, saa 
denne Uges heldige Fiskeri har sat 
svært Humør i Folk. Fiskeriet i 
Kattegat har i }i~O.rhO.ld til Vestkyst
fiskeriet givet tarveligere Udbytte; 
fra Baadene ved Skagen have en 
Del K vaser faaet Last af Rødspæt
ter, vejende fra 13-16 Pd. Snesen, 
SO.m blev betalt med l Kr. 50 
01'e-2 Kr. pr. Snes. Fiskeriet paa 
Herthas Flak har givet jævnt gO.dt 
U dbytte, Fisk af lidt mindre Kvalitet 
end fO.rnævnte, SO.m dO.g O.pnaaede 
l Kr. 50 Øre~2 Kr. 25 Øre pr. 
Snes her i Havnen. De ved Læsø 
fiskende Kuttere have havt mindre 
gO.dt Udbytte af Rødspætter af lille 
Kvalitet af en Vægt fra 10-13 Pd. 
Snesen, betalt meg fra 1 Kr.-l Kr. 
40 Øre pr. Snes. Fiskekutteren 
"Jensine" har i de sidste Uger 
drevet Fiskeri i N O.rdsøen med StO.r
Bakker O.g er i denne Uge indkO.m
men til Ohristianssand med 16 stO.re 
Helleflynder fO.ruden fO.rskellige Par
tier af TO.rsk O.g Skader; nærmere 
Underretning O.m, hvad Fangsten er 
udbragt til, mangler endnu. Hummer
tilførselen har kun været lille og 
der er endelig indtraadt en ReaktiO.n 
med Hensyn til Priserne, SO.m des
værre er indtraadt meget pludselig, 
hvad der let kan paaføre EkspO.r
tørerne, der ligge med et Lager af 
flere Tusinde Hummer, stO.re Tab; 
AuktiO.nsprisen er O.mtrent gaaet en 
:Mark ned. Kl. 
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BEKENDTGØRELSER 

P. Christiansens Farvehandel 
p (grundlagt 1875), 
t! (Tordenakjotdsgadc 25. 

Fabrik og J.ager af 
olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakker, 
Olie og Fernis, Black Varnish, 
alle Slags Pensler, Catechu, 
Carbolineum osv. til billig o 
Priser. 

FisK' Comissionsforretnin~, T. Kent & Go. Grimsby, 
J lT 11 E k rnf d Fiskeauktionator & 

• il. ass, c e ør e, Commissionsforretning, 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
Hng. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

'~ilFiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(ene.te Næt.fil.brik i DaDm.al:ok .aDl drI. ..... ved. Darø.plDa.ft) 

leverer efter Bestilling eller ft'a 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 0J0 til 20 0J0 under sædvanlige 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. ~ ~~ 
~o~ ~~~ 

~ å ~ Johann Vohrs (beediget Auctionator). 5 ~ l 
~~~ ~~~ 

...:j f cq Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. !D æ 'f 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade I, København K, 

tilbyder sig med Tlykning af Ugeblade~ Pie cer, Værker og Tids
skrifter, Virkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Fiskere 
i Provinserne, som ville sende Rejer til Forhandling paa Københavns Fiske
torv, anmodes om at slutte sig til den paa det almindelige Fiskermøde her 
i Byen den 25. Februar d. A. vedtagne Overenskomst med Fiskehandlerne 
at forlange af deres Forhandler, at Rejerne kun maa sælges efter Vægt (ikke 
efter l\faal). . 

Den 25. ~Marts 1894. 
Bestyrelsen for København og Omegns Fiskerforening. 

Fiskerforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder ekstraordinær Generalforsamling iKallehave Færgegaard Lørdag 
den 8. April Kl. 4. 

Til Forhandling kommer: Spørgsmaalet om Piglyster eller Savlyster m. v. 
Bestyrelsen. 
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ltø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. VesterlJrogade 70. 

sj Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !li 
g:c; Dansk·Fiøke·KoDlDlission en gros. Cl =-:lI:I 
~ 5 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. !: CD !!:. 
il =s S li e e i a li i e i: L a x, ø r r e d, .ti. a I. : ~ S 
~:! Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: ~.~ g 

;; Biirsch, Hamburg. T Biirsch, Altona. '!='. ~ 

Kvase. 
En to Aar gammel Beltsbaad med Dam og godt udhalet kan paa Grund 

af Ejerens Sygdom købes for den billige Pris af 350 Kr. 
Nærmere ved Henvendelse til 4ndreas Kok-Iensen, Korsør. 

. 
ep • 
.a" Danmarks største Fiskeforretning t"g 
i = modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
=. f gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og o f: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 0J0. Kasser 
{t.:;, til Forsendelse leveres gratis . 
... > 
'i .. Telegram- og Brev-Adresse: Car] BanIt, København. 

» 

Dansk Fisk enætfab rik , 
GI. Strand 50, København K., 

udsælge:.- i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af cand. mag. H. POBBelt. - Trykt hos Frantz Ohri8tfreu. København. 



Nr. 14. 5. April. 1894. 

M.d.l.e:J:D..sb~a.d.etl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Dan8k Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Fra Udklækningsanstalten. - "/,'iskeri·Ud
stillingen ved den 17. danske Landmandsforsamling 
i Randers. - Behandling af Makrel for det ameri
kanske Marked. - Makrel-Fiskeriet i Nordsøen. 
Nye Lokalforeninger. Mindre Meddelelser. 
Fi8keriberetninger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desnden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFiskel'e daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Bestyrelsen. 

Da Hr. Fiskehandler Th. Brøn
num af }1'rederikshavn har nedlagt sit 
Mandat, har Bestyrelsen for "Dansk 
Fiskeriforening" suppleret sig med 
Hr. Grosserer og Fiskehandler Carl 
Bang af København. 

Randersudstillingen. 

Husk at indsende AnmelJelser 
inden 15. April. 

Delegerede' for de lokale 
Foreninger 

erindres om, at de skulle medbringe 
Fuldmagt fra Jeres Bestyrelse, og 
at Je respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlemmer, for at de Dele
gerede kunne have Stemmeret ved Ge
neralforsamlingen den 14do April. 

Dagsorden 
fol' 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Roncertpalæet f--lørdagen den 14. 
April 1894 RI. 9 præcis. 

1. Valg af Dirigent. 
2. Meddelelse fra Præsidenten. (For 

lukkede Døre). 
3. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelse forelægges. 
4. Beretning Rfgives om Foreningens 

Virksomhed i 1893; Virksomheds
planen for 1894 forelægges. 
a. Fiskerilovrevisionsforslaget. 
b. Betænkning fra UJmlget for 

Vestkyst havne. 



c. Forsikringen for danske Sejl
fartøjer tilFiskeribrug. 

d. Modelsamlingen. 
e. Ferskvandsfiskeri; U dklæknings

og Forsøgsanstalten. 
5. Valg af 2 Revisorer. 
6. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer, 

dels i Stedet for de efter Tur 
fratrædende: Højosteretsassessor 
lrIotwier, Kommandør Bonnesen, 
Kommandør F1~gl og Dr. phil. 
C. G. Joh. Petersen, dels i Stedet 
for Hr. Fiskehandler Ths. Brøn
num, der har nedlagt sit lVIandat. 

7. Forslag til Beslutning af Over
retsprokurator Leth og Fisker 
H. Nielsen: 

Generalforsamlingen beslutter at 
henvise til Overvejels(af det Udvalg, 
der er nedsat til Udarbejdelse af en 
af Foreningen forberedt Revision af 
Fiskeriloven, nedenstaaende af Fisker 
Hans Nielsen og Overretsprokurator 
I.leth foreslaaede Ændring i Fiskeri
lovens § 3: 

1) Fiskeriloven af 5. April 1888 § 
3 første Stykkes andet Punktum 
affattes saaledes: 
"Ethvert Slags Fiskeri udfor 

Kysten af andre, ogsaa Fiskeri 
med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, naar det udøves længere 
fra Land, end de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller Aalestader 
udsatte Aaleruser ere anbragte, 
eller paa disse Redskabers luk
.kede Side, eller i en Afstand af 
mindst 240 Favne fra deres Fange
side" • 

2) Imellem samme §'s første og 
andet Stykke indsættes et nyt 
saalydende Stykke: 
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"Som fritstaaende anses alle 
Aaleruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saadan Maade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme 
uden Brug af Fartøj". 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Fra Udklækningsanstalten. 

Foranledigetved flere Forespørgsler 
angaaende Fiskeyngel og om dennes 
Levering, Pris m. v. meddeles, at 
saa vidt Beholdningen af Yngelen, 
der kan afgives i April, slaar til, 
ville de indgaaende Bestillinger blive 
effektuerede i den Orden, de indgaa. 
Prisen vil være for Yngel af dansk 
Ørred 12 Kr. pr. Tusind Stkr., af 
irsk eller tysk Indsøørred 15 Kr. 
pr. Tusind. Derimod kan endnu 
ikke Prisen for Geddeyngel fastsæt
tes, men herom vil nærmere Med
delelse fremgaa. Transporten sker 
for Modtagerens Regning og paa 
hans egen Risiko. Emballage be
regnes billigst; men naar den leve
res ubeskadiget tilbage i Løbet af 
12 Dage, godtgøres Værdien. 

Fiskeriudstillingen 
ved 

den 17. almindelige danske Land
mandsforsamling i Randers. 

For at opmuntre Fiskere til god 
og holdbar Pakning af fersk Fisk 
udsætter "Dansk Fiskeriforening" ved 
Fiskeriudstillingeni Randers i inde
værende Aar 

tre Ekstrapræmier 
for de bedste Forsendelser af fersk 



Fisk, der indgaa til Fiskeriudstillingen 
og ere pakkede af Fiskeren og hans 
Husstand uden fremmed Hjælp. 

a. Fiskesendingen skal enten være 
pakket i Spaankurv, og maa da 
iaIt (Brutto) ikke veje over 50-55 
Pd., medens den skal indeholde mindst 
35~40 Pd. Fisk, - eller Sendingen 
skal være pakket i Vidiekurv, veje 
Brutto 100 Pd. og indeholde mindst 
75 Pd. Fisk. 

b. Sendingen skal være afleveret i 
Randers paa Udstillingspladsen senest 
den 25. Juni, Middag RI. 12. 

c. Dersom Fisken er ispakket, skal 
den være pakket senest Fredag den 
22. Juni, Middag. Den skal tillige 
være ledsaget af en Erklæring i Lig
hed med den for ispakket Fisk fast
satte, saalydende: 

J eg erklærer herved, at den af 
mlg 1 Hold udstillede Fisk er ned
pakket af mig selv og min Husstand 
den (jvfr. de alm. Bestemmelser 
for Fiskeriudstillingen, Stykket 133). 

d. Varerne tilhøre Udstilleren og 
kunne af ham sælges efter Bedøm
melsen den 25. Juni. 

e. Disse Ekstrapræmiers Størrelse 
er 50, 25 og 25 Kr. 

Enhver nærmere Oplysning kan 
erholdes ved Henvendelse til For
eningellsKonsulent, Hr. A. Feddersen, 
København V. 

København i Marts 1894. 
Dansk Fiskeriforenings 

Udstillingsudvalg. 

Behandling af Makrel 
for 

det amerikanske Marked 
ved M. Barolay. 

De norske Fiskere ere nu saavidt 
inde paa Behandlingen af Makrel 
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efter amerikansk Methode, at Varen 
for en stor Dels Vedkommende maa 
siges at være som Amerikanerne 
ønsker dpn. For manges Vedkom
mende lader den dog meget tilbage 
at ønske, og da specielt hvad Salt
ningen angaar*). 

Den fejlagtig saltede Makrel kan 
mærkelig nok deles i følgende to 
Klasser: 

1) Den med Villie forlidet saltede. 
2) Den ukyndig saltede. 

N aar Makrelen med Villie saltes 
for lidet, da er det, fordi man er 
vel vidende om, at den derved bliver 
tungere i V ægt, hvorved den altsaa, 
da den sælges efter Vægt, skulde 
indbringe en større Salgssum. 

Men her gælder i særegen Grad 
Ordsproget: "Fals slaar sin egen 
Herre paa Hals". Høstmakrelen er 
nemlig en saa ømfindtlig Vare, at 
den i et saadant Tilfælde at sige, 
hvis der da ikke er gaaet saa lang 
Tid, at den er totalt ødelagt -
øjeblikkelig maa omsaltes, og det 
koster Penge. Det hindrer imidler
tid ikke, at den for bestandig har 
tabt sit gode r dseende, hvilket for 
al Fisk, og denne i Særdeleshed, vil 
forringe dens Salgsværdi betydelig. 
Paa denne Maade fremkommer en 
stor Del af den sekunda Vare, som 
bringes i Markedet. Alt dette gæl
der kun om saadan letsaltet Makrel, 
som kommer hurtig iland; saa mange 
Dage gaar der nemlig ikke, før den 
bliver, hvad Amerikanerne kalder 

*) Da dette vel gælder ogsaa for de danske 
Fiskere, der have begyndt at deltage 
i Makreldørgningen, tillade vi os at 
aftrykke en Del af en lille Piece, der 
ep udgivet af Hr. M. Barclay med 
Bidrag af Selskabet for de norske 
Fiskeriers Fremme. 



"r1~sty", et meget betegnende Navn. 
Det ser nemlig ud, som om Kød
siden paa en saadan Makrel er be
dækket med et tykt Lag Gravrust. 
Fra denne Tilstand til rent ud stin
kende Vare er kun et Skridt. 

J eg skal dernæst omtale den anden 
Klasse. At Folk for første Gang 
kan begive sig ud paa Makreldorg
ning uden at tage med sig en kyndig 
Mand, kan synes utroligt, naar Hen
syn tages til den kostbare Vare; det 
er imidlertid ikke desto mindre sandt. 
N aar de komme ind med fejlagtig 
behandlet Makrel, er Omkvædet 
altid: "Vi snakkede !lied den og 
Sen, og han sagde, vi skulde gøre 
saa og saa". V edkommende har 
da som oftest selv været en Person, 
som ingen Rede har haft paa Tingen. 

Med Saltningen for øje gælder 
det naturligvis først og frommest at 
benytte den rette Sort Salt. Erfa
ringen har godtgjort, at Trapanisalt 
er tilstrækkelig fyldestgjørende, om 
muligen ikke det bedste; det har 
den rette Styrke og er temmelig fri 
for Kalk og andre Urenheder. 

Det bedste· er, at Saltet males 
fint før Benyttelsen, noget som bliver 
mel' og mel' almindelig i Amerika. 
Foruden at man derved undgaar 
alle de Fordybn:nger j Kødet, som 
dannes af Saltklumperne, har man 
tillige den store Fordel, at man med 
Sikkerhed kan paaregne, Rt Makrelen 
ovemlt bliver bedækket med Salt. 
I dette Tilfælde dyppes eller rulles 
dt'D nemlig i Saltet, før den lægges 
i Tønden, hvorpaa man siden strør 
Salt -- om end noget mindre over 
hvert Lag. Denne Methode er ogsua 
meget bekvemmere og hurtigere end 
den anden. 

Hvor vigtigt ch,t er, at Makl'elen 
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overalt bliver bedækket med Salt, 
vil Erfaringen snart vise. Paa de 
Steder, hvor to Makreler komme i 
Berøring med hinanden uden Salt 
imellem, blive de nemlig hængende 
sammen, og naar man senere skal 
rive dem fra hinanden, er det næsten 
uundgaaeligt, at noget Kød følger 
med; i ethvert Fald bliver der en 
rød, fordærvet, tildels ildelugtende 
Plet. En saadan Makrel kan ofte 
smitte en hel Tønde. 

(Sluttes.) 

Makrel-Fiskeriet i Nordsøen. 
Af T. M. Løth. 

I nærværende Blads Nr. 11 har 
Hr. V. Andreasen skrevet en Ar
tikel, der indledes med, at jeg skal 
have imødegaaet Hr. P. Villumsen 
angaaende Makrelfiskeriet Vest for 
~orge, - havde det lydt: suppleret, 
da havde det passet bedre. Hr. A. 
berigtiger først, at det ikke var nok 
med de angivne 7 Dage fra 25. Av
gust, men derimod fra 5. A vgust, 
der altsaa forlænger Rejsen med 20 
Dage; se det giver en Forandring. 
Hr. A. vil nu fortælle Læserne, at 
jeg ikke forstaar at gøre Skæl mellem 
Makrelen paa de forskellige Aars
tider, ligesom heller ikke paa de 
forskellige Fangstpladser, men hertil 
maa jeg bemærke, at jeg i ca. 50 
Aar har brugt Søfart og Fiskeri 
som Hovednæringsvej, og derfor ikke 
godt kan lade mig skolemesterere af 
andre end virkelig erfarne Folk. At 
der af de i min Artikel omtalte 81 
Sno gik 8 Sno paa en Fjerding, er 
rigtigt, men til andre Tider, navnlig 
i A vgust, har jeg taget Mængder, og 
særlig et Aar, til 3 Snese pr. Fjer-



ding, og jeg har aldrig set dem større 
eller federe i Norge, hvor jeg ofte 
har havt Lejlighed til at spise Høst~ 
makrel. Paa en Rejse fra England 
med vestlig Vind fiskede vi 6 Fjer
ding af de saakaldte Høstmakrel, vi 
begyndte lidt øst fra Doggersbanke 
til helt ud for Hirtshals, uden at 
mærke mindste Forandring, hverken 
i Størrelse eller Mængde, og det 
viste sig, at Fisken giver det en god 
Dag, om Vandet benævnes Nordsø 
ellsr Skagerak, naar kun Vind- og 
Strømforhold egner sig til at føre 
deres Føde frem og antagelig bi
drager Vandets Temperatur ogsaa 
til Makrelens Tilstedekomst. 

Det artigste i Hr. Andreasens 
Artikel er imidlertid den Sætning: 
"At Hr. Løth ikke har Kendskab 
til Makreldørgning Vest for Norge 
fremgaar ogsaa deraf, at han mener 
at Makrelen: kan dørges delude paa 
s.amme Tid, som den maaske kan 
dørges i Skagerak. Det er imidler
tid en forkert Opfattelse. Den saa
kaldte Høstmakrel fanges kun i et 
kort Tidsrum af omtrent 6 Uger, og 
da som Regel i Avgust og i Begyn
delsen af September". Det vil af 
ovenanførte ses, at den saakaldte 
Høstmakrel ogsaa er til Stede i 
Skagerak, hvor jeg end yderligere 
den 15. September i et Aar tog 14 
Snese og en anden Gang i samme 
Maaned 26 Snese, nøjagtig Høst~ 
makrel, og det var i nordlig Retning 
af Hirtshals, saa nu bliver man vel 
fri for den Tale, at Høstmakrel kun 
fiskes langt vester af Norge, da de 
samtidig tages i Skagerak. Mit 
Kendskab vil til nævnte Fiskeri nok 
strække til at maale sig med en 
Mands, der kun har et enkelt Aars 
Erfaring. 

119 

Nye Lokalforeninger. 

l Harboøre stiftedes den 17 de 
Marts en lokal Fiskerforening, der 
straks meldte sig ind i Dansk Fisker~ 
forening; Formand er Hr. Fisker 
Peder Mollerup. 

Den 21de Marts stiftedes en Fisker
forening for Hirtshals"; der valgtes 
en Bestyrelse og indtegnedes straks 
35 Medlemmer, men der vil sandsyn
ligvis tegne sig mange flere, hvorfor 
Indmeldelse i Dansk Fiskeriforening 
udsættes til Listen har været hos 
alle Fiskerne. 

Der oprettedes ligeledes en lokal 
Forening den 13de Marts i Kerte~ 
minde; Formand er Hr. Skipper og 
Fisker Christian .Nielsen; Forenin
gen indmeldte sig straks i Dansk 
Fiskeriforening. Ved Dannelsen af 
alle tre Foreninger har Dansk Fiskeri~ 
forenings Bestyrelsesmedlem, P. Vil
lumscn, været medvirkende, ligesom 
han ogsaa efter Opfordring har været 
behjælpelig med Affattelsen af Ud
kast til deres Love. 

Mindre Meddelelser. 

En af Islandskutterne "Ternen" er 
i Vinterens Løb bleven forsynet med 
"Dam", og har ligeledes skiftet Navn 
efter at være afhændet af Fiske
handler Th. Brønnum til "V endsys~ 
sels Fiskeeksportforretning" , den 
hedder nu nEmilie Franziska". Kut~ 
teren udgik i Gaar til Østersfiskeri 
i Nordsøen. Fiskekutteren "Prin
sesse Marie" er ligeledes paany af~ 

gaaet til Østersfiskeri, derimod er 
"Prins Valdemar" i Lighed med de 
andre Kuttere afgaaet til Vestkysten 



for at drive Rødspættefiskeri med 
Snurrevod, hvilket Forsøg faldt meget 
heldigt ud, idet Kutteren i Gaar ind
kom med 300 Snese Rødspætter af 
god Kvalitet. Kl. 

Stranding. Fiskekutteren" Camilla" 
indstrandede i Torsdags paa Vest
kysten ved Højen; paa 3die Revle 
mistedes Roret og lidt længere 
indegik Straakjølen af; stærk Tyk
ningvar Aarsag til Uheldet, men 
Søen var nogenlunde rolig, saa 
Mandskabet kom uskadt i Land i 
egen Baad. Kutteren havde netop 
fuld Last inde af gode Rødspætter; 
Uheldet er saa meget mere beklage
ligt som Kutteren i lang Tid har 
fisket daarligt; denne Last var den 
første gode, den har haft paa lange 
Tider. Lasten gik dog ikke tabt, 
men blev solgt paa Stranden, dog 
opnaaede den naturligvis ikke de 
Priser, den kunde have indbragt heri 
Havnen. Bugserbaaden "Ekspres" 
har forgæves forsøgt at udsætte 
Kutteren, den er et gammelt Fartøj 
og bliver sandsynligvis V rag, den 
skal være forsikret i den københavn
ske Sø-Asuranceforening for Fiske-
fartøjer for 2000 Kr. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals og Omegn, d. 23. Marts. 
Med det saakaldte Hestevod, der 
trækkes i inderste Kil langs Stranden, 
er det temmelig godt med Flynder, 
saa 3 Mand kan have 30-40 Kr. 
for nogle Timers Arbejde, og foruden 
Flynder fanges ofte nogle Stykker 
0rreder, men forøvrigt er Fiskeriet 
ikke af videre Betydning her paa 
Stedet, da det udmærkede Kuller-
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fiskeri, der en kort Tid havdes efter 
den lange Stormperiode, nu har taget 
en Ende, og Vandet endnu er for 
grumset til Torskfiskeri medPilksnøre. 
der ofte i denne l\Iaaned giver godt 
Udbytte, naar Forholdene egner sig. 

L. 
Frederikshavn. d. 2. April 18fA. 

Det straalende Vejl' vi nu i saa 
mange Dage have havt, har bidraget 
sit til det mægtige Opsving, Fiskeriet 
har taget i de halv Snes Dage; ingen 
Kutter indkommer uden at have fuld 
Ilast, der er sikkert indbragt ca. 
250,000 Pd. Rødspætter, og ikke faa 
Laster ere afhændede paa selve 
Fangstpladsen til Kvaser. Den for
øgede Tilførsel har givet svært Liv 
ved Havnen og i Fiskehusene, og 
der er bleven godt ryddet op i de 
store Oplag af Hyttefadene, som om 
det var midt i Sommerens bedste 
Tid; ved at høre om de gode Efter
retninger fra Vestkysten fik Skag
boerne Fart paa sig, og de ca. 30 
Kuttere, der have ligget oplagte her 
i Vinter, ere nu saa godt som alle 
klargjorte, saa nu deltager iaIt ca. 
80 Kuttere i Fiskeriet. Saa godt 
som alle have de drevet Fiskeri paa 
Vestkysten, hvor det vedblivende 
synes at være rigeligt med Fisk; 
man mener, at det er de ualminde
lig stærke Storme, vi havde i Be
gyndelsen af Aaret fra Vest, der 
har sat Fisken ind under Land i 
saa store Mængder. Kvaliteten er 
stadig god; Fisken vejer fra 18-22 
Pd. Sn., Prisen erpaa Grund af 
den store Tilførsel dalet betydelig; 
i Begyndelsen af U gen betaltes der 
op til 3 Kr. 75 0re Snesen, nu der
imod kun 2 Kr. 25 0re Snesen. 
Enkelte Kuttere have ved Læsø havt 
godt Fiskeri af mindre Rødspætter, 
vejende fra 11-14 Pd. Sn., betalte 
her med fra 1 Kr. 15 0re-1 Kr. 
65 0re pr. Sn., ligeledes er der der~ 
fra indbragt forskellige Partier Slet
hvar og Ising. Hummertilførslen 
har kun været ringe til lignende Priser 
som i sidste Uge. Sildetilførslen 
maa nu betragtes som ophørt. Kl. 
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BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- SøI_edalUll l A a l b o I' g 18811 .C 

l K.lln lI.avlI 1888 -
anhefaler sit Ud.alg af alle Sortor 
]<'iskekroge, ."" vel i Staal, .Tæru 
Bom Messing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde U. 

København K. 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgadc 25. 
Fabrik og Lager af 

olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakker, 
Olie og Fernis, Black Varnish, 
alle Slags Pensler, CatecllU, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

Fisk og Hummer. 
_ Ludwig Griio, 

18, Neger Wall, Hllmbllrg, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre· 
spondance. Prima Refereneer. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves altid pall. Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. Btilow, 
Københa vn. C. 

Brogade 15. 

FisK -Comissionsformtnin~, T. Kent & Go. Grimsby, 
J II H E k f d Fiskeauktionator & 

• 11. ass, G ørn ør ø, Commissionsforretning, 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand· handling. 
Hng. Prompte Afregning. Stort Lager af Osters til 

Dansk Correspondanee. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

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

(eneate NeetfB.brik t Dannmrk _Dl driv_ ved Da.Dlplaaft) 

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

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionator). 

Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

Kvase. 
En to Aar gammel Beltsbaad med Dam og godt udhalet kan paa Grund 

af Ejerens Sygdom købes for den billige Pris af 350 Kr. 
Nærmere ved Henvendelse til Andreas Kok-Jensen, Korsør. 

Fiskere 
i Provinserne, som ville sende Rejer til Forhandling paa Københavns Fiske
torv, anmodes om at slutte sig til den paa det almindelige Fiskermøde her 
i Byen den 25. Februar d. A. vedtagne Overenskomst med Fiskehandlerne 
at forlange af deres Forhandler, at Rejerne kun maa sælges efter V ægt (ikke 
efter lVfaal). 

Den 25. ~Iart8 1894. 
Bestyrelsen for København og Omegns Fiskerforening 
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Rø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

oj Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. b~ 
~~ -~ø 
:;:;; Dansk· Fi.ke . KODllBission en eros. 4D :':lO 

r.:: .. ~ Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling, ~<'O ~ _ .. .,,<'0 
~:s Speeialitet: Lax, Ørred, Aal. cZ::t;: 
'" '" d :=O!>:= EDa.. Telegram-Adresse: ~ tbrev-A resse: S"~ ø 

tii Borsøh, Hamburg. W sø h, Altona. '!". ~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Dansk Fiskenætfa, brik, 
GI. Strand 50, København K., 

udsrellrer i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af aud. mag. H. POlØelt. - Tqkt hol Ff"QM,t~ C1øi1ftmf. Københal'U. 



Nr. 15. 12. April. 1894. 

::Med1e=-Bb~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Fra Udklækningsanstalten. - Fiskeri·Ud· 
stillingtm ved den 17. danske Landmandsforaamling 
i Randers. Behandling af Makrel for det ameri. 
kanske Marked. - Fil5keriloveus Paragl'af 2. -
Mindre Meddelelser. - FiskeriberetningH. Be
kendtgørelser. 

... Oansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for ~Iedlemmer og' Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbl~dets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 

Søndag den 15. April vil Hr. P. 
Villu-msen være til Stede i Samlingen 
fra 'KI. 11-3. 

Randersudstillingen. 

Husk at indsende Anmeldelser 
inden 15. April. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved 

Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved 
Arthur Feddersen 

IV. 
Aalefaringen 

ved 
Arthur Feddersen. 

udleveres gl'atis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

Fra Udklækningsanstalten. 

Foranledigetved flere Forespørg:;;ler 
angaaende };'iskeyngel og om den,nps 
Levering, Pris 111. v. meddeles, at 
saa vidt Beholdningen af Yngelen 



der kan afgives i April, slaar til, 
ville de indgaaende Bestillinger blive 
effektuerede i den Orden, de indgaa. 
Prisen vil være for Yngel af dansk 
Ørred 12 Kr. pr. Tusind Stkr., af 
irsk eller tysk Indsøørred 15 Kr. 
pr. Tusind. Derimod kan endnu 
ikke Prisen for Geddeyngel fastsæt
tes, men herom vil nærmere Med
delelse fremgaa. Tmnsporten sker 
for Modtagerens Regning og pau 
hans egen Risiko. Emballage be
regnes billigst; men naur den leve
res ubeskadiget tilbage i Løbet af 
12 Dage, godtgøres Værdien. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Koncertpalæet Lørdagen den 14. 
April 1894 KI. 9 præcis. 

1. Valg af Dirigent. _ 
2. Meddelelse fm Præsidenten. (For 

lukkede Døre). 
3. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelse forelægges. 
4. Beretning afgives 0111 Foreningens 

Virksomhed j 1893; Virksomheds
planen for 1894 forelægges. 
a. Fiskerilovrevisiol1sforslaget. 
b. Betænkning fra Udvalget for 

Vestkysthavne. 

c. Forsikringen for danske Sejl
fartøjer til Fiskeribrug. 

d. Modelsamlingen. 
e. FerskvandsfiskerijUdklæknings

og Forsøgsanstalten. 
5. Valg af 2 Revisorer. 
6. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer, 

nels i Stedet for de efter Tur 
fratrædende: Højesteretsassessor 
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]J;[ourier, Kommandør Bonnesen, 
Kommandør Fugl og Dr. ph il. 
C. G. Joh. PeterselI, dels i Stedet 
for Hr. Fiskehandler Ths. Bmn
mern, der har lled~agt sit Mandat. 

7. Forslag til Beslutning af Over
retsprokurator Leth og Fisker 
H. Nielsen: 

Generalforsamlingen beslutter at 
henvise til Overvejelse af det Udvalg, 
der er nedsat til Udarbejdelse af en 
af Foreningen forberedt Revision af 
Fiskeriloven, nedenstaaende af Fisker 
Hans Nielsen og Overretsprokurator 
Leth foreslaaede Ændring i Fiskeri
lovens§ 3: 

1) Fiskeriloven af 5. April 1888 § 
3 første Stykkes andet Punktum 
affattes saaledes: 
"Ethvert Slags Fiskeri udfor 

Kysten af andre, ogsaa Fiskeri 
med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, naar det udøves længere 
fra Land, end de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller Aalestader 
udsatte Aaleruser ere anbragte, 
eller paa disse Redskabers luk
ked~ Side, eller i en Afstand af 
mindst 240 Favne fra deres Fange
side". 

2) Imellem samme §'s første og 
andet Stykke indsættes et nyt 
saalydende Stykke: 
"Som fritstaaende anses alle 

Aaleruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saatlan lVIaade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme 
uden Brug af Fartøj". 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 



Fiskeriudstillingen 
ved 

den 17. almindelige danske Land
mandsforsamling i Randers.· 

For at opmuntre Fiskere til god 
og holdbar Pakning af fersk Fisk 
udsætter "Dansk Fiskeriforening" ved 
Fiskeriudstillingen i Randers i inde
værende Aar 

tre Ekstrap'i'wmier 
for de bedste Forsendelser af fersk 
Fisk, der indgaa til Fiskeriudstillingen 
og ere pakkede af Fiskeren og hans 
Husstand uden fremnwd Hjælp. 

.a. Fiskesendingen skal enten være 
pakket i Spaankurv, og maa da 
iaIt (Brutto) ikke veje over 50-55 
Pd., medens den skal indeholde mindst 
35-40 Pd. Fisk, - eller Sendingen 
skal være pakket i Vidiekurv, veje 
Brutto 100 Pd. og indeholde mindst 
75 Pd. Fisk. 

b. Sendingen skal være afleveret i 
Randers pall, Udstillingspladsen senest 
den 25 .• Juni, Middag KI. 12. 

c. Dersom Fisken er ispakket, skal 
den være pakket senest Fredag den 
22 .• Juni, Middag. Den skal tillige 
være ledsaget af en Erklæring i Lig
hed med den for ispakket Fisk fast
satte, saalydende: 

J eg erklærer herved, at den af 
mig i Hold udstillede Fisk er ned
pakket af mig selv og min Husstand 
den (jvfr. de alm. Bestemmelser 
for Fiskeriudstillingen, Stykket 133). 

d. Varerne tilhøre Udstilleren og 
kunne af ham sælges efter Bedøm
melsen den 25. Juni. 

e. Disse Ekstrapræmiers Størrelse 
er 50, 25 og 25 Kr. 

Enhver nærmere Oplysning kan 
erholdes ved Henvendelse til For-
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eningellsKnnsulent, Hr. A. Fedde'·8(>;tl. 
København V. ' 

Købenlwvn i MærfR 1894, 
Dansk Fiskerifor8flings 

Udstillingsudvalg. 

Behandling af Makrel 
for 

det amerikanske Marked 
ve,l M. Barclay. 

Slutning, " 

N aar jeg har begyndt at omtale 
Saltningen, da "er det, fordi en Fejl 
deri kan have de mest vidtrækkende 
Følger; det har desuden vist sig, at 
naar en Begynder har faaet sin 
Makrel kritiseret et Par Gange, sna 
bliver den næste Fangst i Alminde
lighed upaaklagelig, hvad Flæklling 
og Pløjning angaar. Men yderlig 
komisk er det, naal' man hører alle 
de forskellige Methoder, som anven
des. Til Flækning bruges saaledes 
alle mulige Slags Knive, ligefi'u 
Barberknive til Tolleknive. Til Pløj
ningen lod jeg en Smed i Haugesund 
forfærdige saadarme trekantede Knive. 
som bruges i Amerika, og Fiskern~ 
skulde selv sætte Skaft pall,. Hvor
dan Skaftet skulde være, og Instru
mentet anvendes, viste jeg ssa mange, 
jeg kunde overkomme; de fleste andre 
vendte Kniven bagvendt i Skaftet, 
hvilket sidste desuden var formet 
"ad libitum". 

Det bedste er, at :\lakrelen bliver 
flækket, renset og lagt i Vand, ef ter
haanden som den fiskes. Synes man 
ikke, at man kan afse noien hertil 
under Dørgningen, bør Mnkrelen 
kastes i en dertil indrettet Krvbbe. 
hvor den kan blive liggende stiile o~ 
i Skygge. Det siger sig selv, at lUan 
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maa benytte ethvert ledig Øjeblik til 
at værke den; er det rigtigt varmt, 
skal der ikke mange Timer til, før 
den bliver saa blød, at Benene stikker 
frem fra Bugen. Tager flere Del i 
V ærkningen, deler man sig i Lag, 
bestaaende af en Flækker og to a 
tre Rensere, alt efter Flækkernes 
og Rensernes Dygtighed. Paa et 
bekvemt Sted opstiller man to Tønder 
(paa smaa Skøjter er der næppe Plads 
til et saadant Arrangement) ved Siden 
af hinanden. Paa den ene Tønde 
sættes en firkantet Kasse, som er et 
Bord højt og ca. 3! 4 Meter bred. 
Til Bund i Kassen er spigret Læg
ter saavidt nær hverandre, at Ma
krelen ikke falder igennem. I den 
ene Side lægges et Bord_ltorizontalt 
i Højde med Kassens Overkant, hvi
lende paa Træklodser spigret paa 
Indsiden af Kassen. Desforuden er 
der udskaaret to Haandtag i Kassen. 
Paa den anden Tønde sættes ogsaa 
en Kasse, som ligner den første med 
Undtagelse af, at den har hel Bund, 
hvori er boret et fingerstort Hul i 
hvert Hjørne, forat Vandet kan sive 
ud; det omtalte horizontale Bord 
findes heller ikke. Tønderne sættes 
saa nær til hinanden, at den første 
Kasse støde til den anden med den Side 
hvor det horizontale Bord (Flække
bordet) er. Brugen af Kasserne 
indses let. Kasse Nr. l øses eller 
lægges fuld af Makrel, Flækkeren 
stiller sig ved Flækkebordet med 
højre Side mod Kasse Nr. 2. Ren
serne stille sig alle ved Kasse Nr. 
2 med hver sin 'rønde ved Siden af 
sig, hvori først er øst et Par Pøse 
Vand. Flækkeren er forsynet med 
en Vante paa venstre Haand, forat 
Makrelen ikke skal glide fra ham, 
,og en Kniv af Form som en Bord-

kniv, ca. 9 Cm. lang og 11/4 Cm. 
bred. KnivE>n slibes med en Flade 
fra Ryggen til Eggen; don afrundedfl 
Del pa,a Enden af Kniven slibs ikke. 
Omtrent 11/2 Cm. af Kniven nær
mest Skaftet er omviklet med Sejl
garn. At Kniven maa være af godt 
Staal og stadig holdes skarp, siger 
sig selv. Flækkeren bør ikke, selv 
om han kommer i Forhaand for 
Renserne. hjælpe til med Rens
ningen, da Blodet vil gøre hans 
Hænder glatte; kan ikke Renserne 
holde ham Stangen, er Kræfterne 
ulige fordelte. 

Flækkeren tager med venstre Haand 
Makrelen op af Kasse Nr. l 'og 
lægger den paa Flækkebordet med 
Hovedet fra sig og Ryggen tilhøjre. 
Kniven holdes med de fire Fingre, 
saaledes at Tommelfingeren kan være 
fri og styre Knivens Bevægelse. Pege
fingeren lægges med inderste Led 
over Sejlgarnet. Idet Makrelen holdes 
med venstre Haand, Illed Fingrene 
samlede langs med den, føres Kniven 
fra Snuden, kløver nu Overlæben og 
Hovedet, langs med Oversiden af 
Rygbenet helt ud til Halen. Det 
bemærkes, at Kniven ikke maa stikkes 
saa dybt i Hovedet, at Gællerne 
overskæres, hvilket gør det vanske
ligere at faa dem ud; ej heller maa 
Halen kløves i to (Svalehale). N aar 
Kniven netop har passeret Bughulen 
stikkes lidt dybt, saa at man siden 
slipper nok ell Gang at anvende 
Kniven for at faa Makrelen til at 
sprede sig ud. Det falder lidt van
skeligt i Begyndelsen, da det hele 
skal gøres i et Snit; men naar man . 
har faaet Øvelse gaar Kniven saa 
let, som det var gennem Smør. Jeg 
har set Folk i Amerika flække 60 
Makreler i Minuttet, naaI' , de har 
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havt en til at lægge Makrelen op 
for sig. En øvet Mand kaster ikke 
Tiden bort med at se efter, om hver 
Makrel er rigtig flækket, men skyder 
den øjeblikkelig over i Kasse Nr. 2. 
Finder da Renserne, at Makrelen 
er fejlagtig flækket ~ f. Eks. at 
Gællnrne ere oversku,arne gør de 
Jnækkeren opmærksom herpaa. Ren
serne ere forsynede mnd Vanter paa 
begge Hænder. De kan sys paa 
lVlaskine af stærkt Bomuldslærred 
eller fineste Sort Sejldug. De gøres 
rummelige og ligner aldeles alminde
lige Vanter med en Tommelfinger. 
Fingervanter har ikke vist sig prak
tiske. Af Vanter maa medtages 
flere Par, da de hurtig slides ud. 
Tommelfingeren, som først slides ud, 
kan naturligvis ogsaa erstattes af en 
ny. At Vanter ere uunugaaelig nød
vendige, vil enhver snart udfinde, idet 
Tommelfingeren ellers temmelig snart 
bliver saar, hvor tyk Hud man end 
har pHa den. Arbejdet gaar des
uden meget raskere fra Haanden, 
da man med Vanter paa ikke er 
saa glat paa Fingrene. Saasnart 
Makrelen kommer over i Kasse Nr. 
2, gribes den af Renseren, aabnes 
og holdes i venstre Haand med Kød
siden op og Halen fravendt. Venstre 
Haands Tommelfinger griber paa 
Oversiden i Agterkant af Gællerne, 
de øvrige Fingre paa Undersiden. 
~Iakrelen holdes godt op, saa den 
ikke kommer nær Kassen. Højre 
Haands 'l'ommelfinger føres forfra 
ind under den Del af Gællerne, som 
nu er tilvenstre, de øvrige Fingre 
griber over. Med en hastig Beval
'gelse vrides saa højre Haand mod 
højre, medens Fingrene samtidig 
trykkes mod Makrelen, indtil Haan
den og den løsrevne Del af Gællerne 

bliver liggende over den anden Del. 
Uden at Haanden løftes fra Makre
len, stikkes nu højl'e Haands Tom
melfinger ind under den endnu fast
siddende Del af Gællerne, medens 
de øvrige Fingre griber over begge 
Dele, hvorpaa Haanden atter vrides 
mod højre og løftes lidt op med et 
Ryk, idet Mnkrelen heIdes lidt til 
højre, for at Indvoldene kan glide 
ud. Det vil da vise sig, at Gællerne 
ere løse, og at Indvoldene kun hænger 
i Endetarmen, som overrives af højre 
Hannds Tommeifiuger. Makrelen 
kastes derpaa i Tønden med Skind
siden op. Indvolde og Gæller lader 
man falde i Kasse Nr. 2, som tømmes 
over Rækken, naar den er fuld; Rogn 
findes nemlig ikke i Høstmakrel. 
N aar 'fønden er fuld af flækket Ma
krel, sættes den hen paa et bekvemt 
Sted og surres, om nødvendig, hvor
paa den fyldes med Vand. Man 
maa være opmærksom paa, at der 
ikke kommer mer ::\Iakrel i Tønden, 
end at Vandet kan staa over. Efter 
en Tids Porløb skiftes Vand paa 
Tønden. Enkelte kar særskilte Net, 
som lægges over Tøndeaabningen, 
andre holder blot en Haav foran, 
naar Tønden lægges ned paa Dæk-. 
ket for at lade Blodvandet løbe ud. 
Gn,ar man nogenlunde snart i Gang 
med at afvaske Blodranden langs 
Rygbenet, er Skiftning af Vand for
inden ikke nødvendig. Efterhaanden 
som IlIan Stykke for Stykke afvasker 
Makrelen, lægges den over i en anden 
Tønde, som derefter fyldes med rent 
Vand. Den mørke Hinde paa Bugen 
rØres ikke. Nu kan ml1ll naar som 
helst gaa O\'(Jl' til at pløje Makrelen. 
En tom 'l\mde stilles da ved Siden 
af den fulde, hvorpaa der i den 
første slaas et Par Pøse Vand. 



Mellem Tønderne, paa Overkanterne 
af samrnm, lægges en Bordstump 
eller en Tøndebund. Makrelen tages 
op af den fulde Tønde og lægges 
paa Bordstumpen eller Tøndebunden 
med Kødsiden op ogHovedettilvellstre. 
Med Ploven gøres nu to Indsnit i 
Bughulens hele Længde, det første 
omtrent halvanden Cm. fra Rygbenet, 
det andet lige langt ind pau Bug
hulen paa den anden Side. Ploven 
skal holdes saaledes, at 'l'ræet over 
Kniven helder lidt indover, saa at 
Snittet ikkø bliver ganske lodret. 
Snittet skal dusuden gøres saa dybt 
som muligt, uden at berøre Skindet 
paa Undersiden; det mart i ethvert 
Fald ikke gaa i~nnelll. Naar Pløj
ningen er udført, skydes Makrelen 
@ver i den tomme Tønde, som atter 
fyldes med Vand. Paa denne Maade 
kommer Makrelen i tre Vand, og 
det er tilstrækkelig; den samlede 
Tid, den ligger i Vand, bør dog være 
mindst to 'l'imer; uden Skade kan 
den dog ligge i ti Timer, naar Vandet 
blot skiftes som omtalt. 

Som allerede nævnt i Indledningen, 
vil jeg tilraade at bruge Trapanisalt 
og da helst malet. St. Ybes Halt 
vil jeg bestemt fraraade at bruge. 
Bruges Trapanisaltet umalet, er 
Fremgangsmaaden følgende: 

Til at salte i bruger man altid 
de Tønder, som ere benyttede ved 
U dvaskningen, da disse ikke ere gisne. 
Makrelen kan tages direkte op af 
Vandet i den Tønde, hvor den be
finde-r sig, og lægges over i den 
tomme; det Vand, som følger med, 
skader ikke, det hjælper blot til at 
danne Lagen. Det nederste Lag 
lægges med Skindsiden ned, efter at 
man hal' strøet et Pal' Haandfuld 
Salt paa Bunden, de øvrige med 
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Skindsiden op. Makrelen lægges 
ved Siden af hverandre i hvert Lag, 
saaledes at ingen kommer over hver
andre med Kanterne. Over hvert 
Lag strøs saa meget Salt, at der til 
Høstmakrelen gaar en Strok Salt til 
tre Tønder Makrel. Til Sommer
makrelen bruges "en til fire" a "en 
til fem". 

Bruges malet Salt, tager man en 
af de før omtalte Kasser med hel 
Bund og sætter op paa en Tønde. 
I den ene Side af Kassen øses Saa 
meget Salt, at omtrent en Trediedel 
af Kassen fyldes. Det resterende 
Rum fyldes lIled Makrel, som er 
færdig til at saltes. Salteren kan 
da meget bekvemt tage Makrelen 
med højre Haand, stryge den over 
Saltet og føre den over i venstre 
Haand. N aar han paa denne Maade 
har faaet en fem, seks Stykker i 
venstre Haand - lagt den ene oven
paa den anden - lægges hele Knip
pet, som det er, i Tønden med Skind
siden op. N aar man paa denne 
Maade har faaet en fem, seks Ma
kreller tykt Lag, strøs Salt over, idet 
man paaser, at Forholdet fremdeles 
bliver det samme. J eg har havt 
Anledning til at forsøge begge 1YIaader 
at salte paa og fundet ud, at den 
sidste Maade er langt hurtigere end 
den første, paa samme Tid som man 
er mere sikker paa, som før nævnt, 
at Makrelen faar Salt overalt. Slaar 
man Tønden til med det samma, 
bør man for Sikkerheds Skyld efterse 
Tønden med stærk Lage. Anbefale 
vil jeg derimod at bde Tønden staa 
til næste Dags Morgen. Der vil da 
i Almindelighed vise sig at være nok 
af Lage paa, og denne Lage er 
bedre, end den man laver, det vil 
sige hvis Makrelen er saltettilstrække-
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lig. Det, som Makrelen er sunket, 
pakkes paa af en anden Tønde eller 
Slump, og er der ikke nok Lage, 
saa maa den forlages. At anvende 
Magt for at faa meget Makrel i 
Tønden maa paa det bestemteste 
fraraades; saa fersk som Makrelen 
endda er, taaler den ikke at trykkes. 

Med Hensyn til Tønder vil 
anbefale, at Fiskerne udelukkende 
benytter fuldbaandede Birketønder, 
eller i al Fald Fyrretønder af det 
tykkeste og bedste Materiale. Man 
opnaar derved at kunne bruge de 
samme Tønder til Eksporttønder og 
undgaar saaledes at ompakke Ma
helen ved Salget, eller sælge dem 
til Underpris. For gode Tønder er 
jeg overbevist, at Køberne vil betale 
fuld Pris, selv om de er noget dyrere. 

Til Slut et Par Alvorsord. For
uden at Makrelen skal være flækket, 
pløjet og saltet rigtig, er der en 
anden Egenskab ved den, som Ame
rikaneren sætter Pris pua, og det er 
at den skal være hvid. Det, som 
hovedsagelig gør den hvid, er Van
dingen, og jo federe den er, jo mere 
maa den vandes; den holder sig 
desuden ogsaa bedre da. To 'rimer 
skulde dog være nok. Hvad jeg har 
sagt om forlidt Salt, gælder naturlig
vis alligevel. 

At ingen bliver Mester uden Øvelse 
er en bekendt Sag. Det er derfor 
nødvendig, at man taalmodig følger 

Juli 26. Skonnert "Margrethe" 
26. Galease ,,'Villemoes" 
28. ,,'Marie" 
31. ? "Mariane" 
31. Skonnert "Fanny" 
31. "Haaoet" 

Avg, 1. ? "St. Laurentius" 
1. Skonnert "Victor" 
1. "Hjalmar" 

13. Jagt "Oort" 

Forskrifterne, saa vil man snart lære 
at skatte den Lettelse i Arbejdet, 
som Methaden giver. At forandre 
det mindste i Fremgangsmaaden, brin
ger en paa Afveje, som fører til 
ingen Ting. 

I Forbindel8e med joranstaaende 
kan (let have siu Interesse at læse 
følgende Indberetninger til Ma'rine
minister'iet Fa Chefen for Fisker'i
inspektionen i Nordsøen og Skager
rak, Kapt. P. Sclmltz: 

For Havnen Egersunds Vedkom
mende er Deltagelsen i det norske 
Høst-Makrel-Fiskeri fra dansk Side 
stadig stigende. 

I Aaret 1891 deltog kun 1 dansk 
Skib, Skonnerten ,,]~'anny" af Odense, 
Kaptajn Rasmussen, drægtig 391/ 2 

Tons. Skibet gjorde god Forretning, 
og Føreren havde Ry af at aflevere 
den smukkest behandlede Fisk for 
det Aal'. 

I 1892 var Antallet af danske 
Skibe forøget til 4, hvoriblandt den 
ovennævnte Skonnert ,,};'anny". 

I indeværende A ar, hvor Høst
Makrel-Fiskeriet var begyndt kort 
forinden Kanonbaadens Ankomst til 
Egersund, have følgende 10 danske 
Skibe givet Møde paa nævnte Plads 
for at udhale sig IIled Materiel og 
Personel, hvorefter de ere afgaaede 
til Fiskepladsen paa nedennævnte 
Dage: 

af };'aabol'g, drægtig 3H Tons 
- Thisted, 42 1

/ 2 

- Køge, 62 
. Marstal, 62 
- Odense, 391/ 2 

Struer, 37 1
/ 2 

- Holbæk, 31 1
/ 2 

- Nykøbing M" 31 
- Nykøbing M., 35 
- Nykøbing M., 28 



Vicekonsul Puntervolds Konsulats· 
Beretning vedrørende det norske Høst
Makrel-Fiskeri, der gennem Inden
rigsministeriets Konsulent i Piskeri
sager er hlevell offentliggjort i inde
værende Aur af begge Piskeri-Inspek
tioner, synes sualedes at have an
sporet flere danske Skibe til Del
tagelse. 

Som det fremgaar af ov<mstaaende 
I~iste over deltagende Fartøjer for i 
A_ar, ere disse udelukkende mindre 
Fragtfarere, der under de trykkende 
FragtforllOld her have søgt en løn
nende Beskæftigelse, og vedkommende 
Pørere skulle have udtalt, at hvis 
dette Aars Fiskeri gav et tilfreds
stillende Resultat, vilde Antallet af 
danske Skibe for næste ARI' blive 
meget betydeligt forøget. 

For Makrelens Vetlkollllllende skel
nos der i Norge mellem ValLI'- og 
Høst-Makrel, hvoraf sidstnæYllte er 
større og federe end førstnæYllte. 

Vaar-Makrelen_ forsendes til Eng
land og Frankrig i ispakket Tilstand, 
medens Høst-Maluelen i de selleste 
Aar er bleven Genstand for Udførse] 
til Amerika i saltet Tilstand efter 
amerikansk Metode, og lmr der vnndet 
et NaYll paa 11al'kedet, hvor den 
endogsaa anses fol' bedre end den 
amerikanske Vare, efter at norske 
Fiskere ore blevne fortrolige llIed den 
amerikanske Behandlingsmaade. 

l NOl'gn betales Høst-Makrelen 
mød 50 til 60 Kr. pr. Td., og i 
A merika opnaar don øn Pris cd 30 
til 36 Dollars pr. Td., mødøns Vaar
Makreløn dersteds ikkø opnanr hojøre 
Pris end 16 Dollars pr. Td., hvorfor 
sidstnævnte anhtgelig ikke kan bærø 
de ston~ TIdgiftul' vod den ltLllgu For
sumldse. 

Høst-}hkrelen afskibes dels llled 
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Thingvalla Liniens Skibe via Kri
stianssand og dels over England med 
Wilsons Skibe .. 

Størrelsen for Skibe, der ere egnede 
til Makrel-Fisk~riet, anses at være 
mellem 20 og 100 Tons. 

Skibe under 20 Tons Drægtighed 
regnes nt være for smaa, dels ford 
de ikke have den tilstrækkelige Sø
dygtighed, og dels fordi de ikke kunne 
afgive tilstrækkelig Plads til den for 
dette Fiskeri forholdsvis hetydelige 
Besætning. 

Eksempelvis kan nævnes, at et 
svensk Fiskerfartøj paa 11 Tons for
rige Aar med haanlt Vejr gik tabt 
i rum Sø med Mand og Mus. 

Skibe over 100 Tons Drægtighed 
anses mindre vel egnede paa Grund 
af Lønningens betydelige Højde over 
Van(}et, idet Fisken da, efter at have 
sluppet Vandet, skal hæves en be
tydelig Højde, hvad Makrelen ikke 
egner sig til, idet don, som N ord
mændelle udtrykke sig, har lien 
ran dden Kæft" og derved rives ud i 
Munden og gaar tabt. 

Kravelbyggede Fartøjer anses bedre 
egnede end klinkbyggede, da Fisken 
i sidstnævnte Fartøjer under lnd
bjærgningen er udsat for at tage paa 
Kanten af Bordene og derved rives 
ud j Munden. 

I indeværende Aars Høst-Makrol
Fiskeri deltage ca. 600 norske Skibe 
rfa forskellige Pladser Kysten rundt. 
Af . fremmede Fiskere deltage et for
holdsvis betydeligt Antal svenske Far
tøjer fra Kattegats Hamene i Bohus
len; disses Antal beløb sig forrige 
Aar til ca. 50, alene fra Egersund. 

De svenske Skihe ere de stærkest 
bemandede og have fra 10 til 12 
Mands Besætning paa Fartøjer af 
ca. 25 Tons Drægtighed. Fordelen 



herved er øjensynlig, da Makrelen 
staar i Stimer, og Fangsten afhængig 
af Snørernes Antal. 

Norske og danske lt'artøjer, hvis 
Besætninger stille større Fordringer 
ombord, ere gennemsnitlig bcuHmdede 
med: 

6 Mand 30 Tons Skibe. 
7 40 
8 l 60 

Danske lt'artøjer paa 30 Tons af· 
sejle fra Danmark med 3 Mands Be· 
sætning og komplettere da op med 
3 Nordmænd. 

Større Fartøjer tage indtil 4 N ord
mænd om bord. 

Efterhaanden som Danske blive 
kendte med Behandlingsmaaden af 
den norske Høst-Makrel, vil Antallet 
af Nordmænd i danske Skibe an
tagelig forringe:>, medens man næppe 
fuldstændig vil kunne afse norsk 
Assistance. 

Selvfølgelig maa enhver Skibsfører 
personlig deltage ful!1t ud i Fiskeriet 
SOUl 6nbver anden af Skibets Besæt
ning. 

Sættes Udbyttet af Fangsten eks
empelvis til 3000 Kr., er Fordelingen 
følgende: 

Skibsføreren erholder 2 pUt. af 
3000 Kr., ialt 60 Kr.; Skibet faar 

Part uf de resterende 2940 Kr., 
ialt 980 Kr.; Skibsfører og 'NIand
skab Part nJ de 2940 Kr., iaIt 
1960 Kr,; Total 3000 Kr. 

Enhver forhyret Nordmænd lønnes 
paa Part med det øvrige Mandskab. 

Besætningen el' paa egen Kost. 
H vel' ~bnd anskaffer sine Dorge, 

som Regel i Antal af 3, med en 
Linelængde af 16 til 18 Favne; de 
koste nogle faa Kroner. 

Udgiften til Tønder, Salt, Skibets 
Forsyning med Udliggerbol1ll11o til 
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Snørernes Anbringelse m. m. er fælles, 
og alle deltage ligelig heri. 

Eksempelvis kan anføres, at oven
nævnte Udgift for Jagten l1Cort"S 
Vedkommende androg ca. 300 Kr. 

Det anbefales udelukkende at an
vende nye Eksport Tønder til Fi
skenes Pakning, da den første Be
tingelse for at Makrelen skal kunne 
blive prima Vare er, at kun bedste 
Sort Tønder benyttes. 

Naar Fiskeren kommer ind for at 
afhænde sin Vare, tilraades det at 
sælge den med Emballage og an
skaffe nye Tønder til næste Tur, i 
Stedet for at tømme Fisken af og 
gaa ud med de brugte Tønder. 

IEgersund ompakker og oIllsalter 
Købmanden altid "i\Iakrelen, forinden 
denne afskibes til Amerika, da enkelte 
mindre godt behandlede Fisk let 
kunne ødelægge hele Tøndens Ind
hold under den lange Overfart. 

Prisen for nye Eksport Tønder i 
Egersund er Kr. 2,30 pr. Stk.; for 
nye almindelige Tønder Kr. 1,80. 

De Saltsorter, der give Makrelen 
det smukkeste Udseende, ere: l o fint 
Trapanisalt, 2 o Liverpoolsalt (Com
men Fishery Nr. 2), 3 o en Blanding 
af ovennævnte 2 Sorter. 

Benyttelsen af St. Ybessalt fra
mades. 

Til en Tønde Makrel benyttes 1/.,. 
Tønde Salt. 

Behandlingen af Makrelsn er føl
gende: 

Hurtigst muligt efter at være fanget 
skal Fisken flækkes og vaskes om
hyggeligt, og det iagttages, at Blodet 
kommer godt af, hvorpaa den lægges 
nogen Tid i Vand, Der bør mindst 
benyttes 2 Hold Vand, og saafremt 
Tiden tillader det 3 Hold, da Van
(lingen gør Fisken hvid. 



Dersom Fangsten gaar saa livlig, 
at der ikke straks kan afses Mand
skab til Fiskens Behandling, bør den 
midlertidig placeres i dertil indrettede 
Krybber, hvor den kan ligge stille 
og i Skygge. Er det l'igtig varmt, 
skal der ikke mange Timer til, før 
den bliver saa blød, at Benene stikke 
frem fra Bugen. 

I Vandet skal Fisken ligge rund. 
N aar Makrelen tages ud af V andet, 

skal den henligge nogen Tid forinden 
Saltningen, for at Vandet kan løbe 
af den. 

Ved Saltningen iagttages, at Fi
sken omhyggelig bliver indgnedet med 
Salt overalt, for at den ikke skal 
faa Pletter og hænge sammen. 

Den hurtigste Fremgangsmaade for 
at sikre sig en god Saltning bestaar 
i, at hver Salter har sin Saltkasse. 

FOl'indenMalu'elen lægges i Tønden, 
bestryger Salteren hver Fisk paa 
begge Sider, og naar den er kommen 
i Tønden, giver han den Salt lagvis. 

Tønden tilslaaes, efterses nøje for 
E'ejl og paafyldes Lage, hvorved be
nyttes følgende Frcmgangsmaade: 

Et Hul bores i Enden af Tønden 
og ved Hjælp af en Tragt fyldes 
denne med en stærk Saltlage, hvor
efter Hullet tilproppes. 

Ved Siden af det tilproppede Hul 
bores et nyt, ganske fint Hul, i hvil
ket stikkes et Rør den saakaldte 
Blæsepibe - gennem hvilket Luft 
pustes ned i Tønden, hvoryed op
naas, at Luft og Lage pines ud 
af alle fine Revner i Tønden, der 
derefter tætnes. med Bomuld. 

Sluttelig tilproppes Hullet, og Fi
skens Behandling ombord er hermed 
tilendebragt. 

Makrelen opsøges mellem 58 o og 
59° N. Bl'. vestenfor den dybe Rende, 
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der løber langs Norske Kysten, ca. 
100 Kml. af Land. 

Kapt. Schultz slc1'iver vidm'e: 

Vedrørende det norske Makrel
Fiskeri for 1893 tillader jeg mig at 
fremsende følgende Oplysninger, der 
,~re blevne mig meddelte af Vicekon
sul Puntervold i Egersund. 

Den hele til Landet indbragte 
Fangst af Høst-}fakrel i 1893 an
slaas til 21,000 Tønder, repræsen
terende en Værdi af OYer en Million 
Kroner, der lUlføres i flækket og 
saltet Tilstand til Nordamerika. Hor
til kommer en Del mindre Makrel, 
der altid saltes uflækket for· at kon
sumeres i selve Norge, da den min
dre Størrelse forefimles i rigelig 
Mængde i Amerika, og derfor ikke 
egner sig til at udføres dertil. 

Sammenligneisesvis anslaas den 
samlede Fangst for 1892 til ca. 13 
a 14000 Tønder, repræsenterende en 
V ærdi af ca. 700,000 Kr. 

Prisen paa den iaar fangede Fisk 
drejede sig i Reglen omkring 60 ø. 
pr. Kilogram (fra 58 til 67 ø.) og 
var ca. 10 pCt. lavere end forrige 
Aar, hvortil hovedsageHg de daarlige 
Tider og finansielle Vanskeligheder 
i Nordamerika bidrog. 

Det lader til, al )lfakrelens Gang 
er noget uregelmæssig; saaledes kom 
saavel Sommer- som Høst-Makrelen 
iaur mindst 14 Dage tidligere end 
sædvanlig, hvorved saavel Sommer
som Høst-Makrel-Fiskerne bleve nar
rede for 14 Dages Fangst. 

Høst-Makrelen opsøges ved Fangst
tidens Begyndelse pau 59 o N. Br.; 
da Makrelen imidlertid iaar kom ca. 
14 Dage før Tiden, kom Fiskerne 
derved i Agterhaanden af Stimerne, 



idet disse) der komme fra N. V. 
og gaa sydover, i Løbet af de 14 
Dage vare naaede ned til 58 o N. Br. 

Enkelte Fiskere, som i Begyndelsen 
befandt sig paa sidstnævnte Bredde, 
kom ind med 90 til 130 Tønders 
Fangst, svarende til fra 4500 til 
6500 Kr., medens Massen, der holdt 
sig i Nærheden af 59° N. Br., kun 
fik 50 til 70 Tdr.s Fangst, svarende 
til fra 2500 til 35uO Kr. 

Det bedste Fiske foregik saaledes 
iaar paa 57 o til 58° N. Br., medens 
det almindelige de andre Aar plejer 
at være mellem 58° og 59 (I N. Br. 
og fra 20 til 30 Mile af Land. 

Saavidt vides, drev alle danske 
Skibe Fiskeriet fra Egersund i et 
Antal af elleve, hvoraf de ti findes 
nævnte i min Fiskeriberetning af 
i7/" d. A.; det elvte Fartøj var 
Kutter "Gladere" af Lynæs: Kap
tajn Poulsen, drægtig 1767/ 100 Tons. 
Dette Fartøj deltog imidlertid kun 
ca. den halve Tid i Fisket, hvilket 
noget nær ogsaa var Tilfældet med 
Jagt "Cort", Kaptajn Poulsen, der 
deltog en Uge længere. 

Den samlede Fangst for danske 
Skibe beløber sig til ca. 24,000 Kr. 
der udelukkende afsattes i Egersund 
O" varierede Prisen for den flækkede 

'" 
og fol' det amerikanske Marked ned-
lagte Makrel mellem 60 og 67 ø. 
pr. Kilogram, medens der for den 
udsorterede, rundsaltede Makrel min
dre, men af samme gode Kvalitet, 
erholdtes omkring 35 Kr. pr. Td. 

V ægten <tf den af de danske Skibe 
fangede flækkede Fisk drejer sig an~ 
tagelig om 35,000 Kilo, hvortil kommer 
omkring 50 Tønder rundsaltet Makrel. 

Efter en løselig Beregning kan 
man regne 3 Nordmænd for hvert 
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Skib, der altsaa deltog i Udbyttet 
med de danske Besætninger. 

Fiskerilovens Paragraf 2. 
(Af P. Willumsen.) 

Medens Fiskerne mangfoldige Ste
der Landet over have været misfor
nøjede med Fiskerilovens § 3 og 
meget tydelig have givet deres Uvillie 
tilkende med nævnte stakkels Mis
foster, sall, har den lige foranstaaende 
§ 2 næsten ganske undgaaet denne 
Skæbne ja, det vil sige, man har 
nok ikke været ganske tilfreds med 
den men man har da ikke offentligt , 
ført Klage over den. 

Dette er forresten underligt nok, 
thi har Lovens § 3 havt Betydning 
for Rusefiskerne og har været dem 
som "en Pæl i Kjødet", saa har § 
2 været slem mod en anden Klasse 
af Standens ærede Medlemmer, nem
lig Bundgarnsfiskerne og har voldt 
disse baade Bekymringer og anden 
Ulempe. 

Medens Paragrafen nemlig be
stemmer, at "naar nogen har lovlig 
indtaget en Fiskeplads og behørigt 
har afmærket sine Redskaber, maa 
han ikke - - fortrænges fra Stedet 
osv.", saa er dette i Almindelighed 
baade ret og rigtigt - og Para
grafen kunde næppe skrives ander
ledes - rigtignok kunde man spørge 
om, hvad der er ment med "behørig" 
Afmærkning, men det lader jo stygt 
at være saa nysgerrig. 

.For Bundgarnsfiskerne har denne 
Paragraf imidlertid ikke været noget 
Evangelium. Et Bundgarn er uligt 
de allerfleste andre Fiskeredskaber, 
bl. a. deri, at medens man uden 



videre kan flytte disse fra den ene 
Plads til den anden, kan have dem 
snart her og snart der, saa kan et 
Bundgarn kun bmges paa et Sted, 
hvor Dybden og mange andre lPor
hold svarer til det, med andre Ord: 
Pladsen og Garnet passer og hører 
sammen. Bundgarnet skal rældm 
baade op til V:uldets Overflade og 
til Bunden, meget nødig mere eller 
mindre; det skal desuden Here af
passet efter Blllldens Porm, om den 
er steilt nedadgaaende eller den er 
lige dyb overalt. Ikke alene Garnet 
selv men ogsaa Pælene maa rette 
sig herefter, baade deres Længde og 
Antal er afhængigt heraf} ligesaavel 
som Garnets Dybde og Radens 
Længde. J a, selv det, at et Sted 
er mere eller mindre udsat for Sø 
og Strøm, :for drivende Tangdynger 
osv.) end et andet, har noget .at sige. 
Paa et udsat Sted maa baade Garn 
og Pæle være langt stærkere, Liner 
og andet Tovværk tykkere, alle Garn
numre grovere og Garnet selv maa 
stenes haardm'e end paa et Sted, 
del' har roligere Vind- og Strøm for
hold. 

Men naar nu en Pisker har været 
saa heldig at have faaet en god 
Pangst i sit Bundgarn, et eller flere 
Aar i Træk, saa vækker det andres 
Lyst til at blive lutns Afløser og 
saa er § 2 straks tilstede Illed sine 
Opmuntringer. Saa laver man blot 
et Bundgarn, hvor man agter at 
sætte det, behøver man jo ikke at 
sige, og saa IJasser man sit Snit at 
komme først -:- saa er den tidligere 
Bruger af Pladsen færdig og hans 
kostbare Bumlgarn ligesaa. 

Sildebundgarnene sættes alminde
ligt ud OlU Poraaret, saasnart Isen 
tillader det, Ofte beror det derfor 
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paa en ren Tilfældighed, hvem der 
kan komme først, Isen kan være 
borte fra Landingspladsen hos Per 
og endnu ligge godt fortøjet hos 
Povl, saa han hverken kan komme 
lUl med Pæle eller Garn. 

Det var ønskeligt, om Vedtægterne 
paa Steder, hvor Befolkningen finder 
det nødvendigt, kunne faa Lov at 
raalle Bod pau denne uheldige Om
stændighed, saa tidlige're Brug kunde 
hjemle nogen Ret til fortsat Brug 
af Pladsen til et Bundgarn. 

Mindre Meddelelser. 

Fanø Navigationsskole, Den 4de 
d. M. afsluttedes den offentlige Por
aarseksamen ved ovennævnte Skole. 
Der indstilledes til almin(lolig Styr
mandseksamen 11 Elever, til Sætte
skippereksamen 3 Elever, til Eks
amen iMaskinlære 1, i Søret 6, 
Geografi og Vejrlære 4, udvidet 
Navigation 3 og i Engelsk 3, hvilke 
alle bestod med særdeles gode Re
sultater. 

Skolens Ledelse er fra lste April 
d. A. overdi'aget til dens mange
aarige Lærer, L. Nic. Sørensen} der 
i Løbet af sidste Sommer har ladet 
opføre en i alle Henseender tidsva
rende ny Skolebygning med fortrin
ligt Materiel. 

Som Andenlærer er antaget tid
ligOl'e Bestyrer af Predericia N avi
gationsskole, Hr. S. N. Buch og som 
Tredjelærer Hr. O. PaIck. Skolen 
forbereder gennem sine tre Klasser 
til Eksamen i alle under begge Af
delinger henhørende Pag, saavelsom 
til Sætte- og PiskeskippereksameI1. 

Elever kt\nne indmeldes til enhver 



Tid, men maa ved Indskrivningen 
pall, Skolen forevise'Bevis for 3 Aars 
Søf:trt siden det fyldtt> 14de Aar 
eller 2 Aar siden det fyldte 17de 
Aar. Alle nærmere Oplysninger er
holdes ved Henvendelse til oven
nævnte Bestyrer h Nic. Sørenst>n. 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 3. April 1894. Det 
vedvarende gode Foraarsvejr frem
skynder de forskellige Slags Fiskeri 
her pall, Pladsen. Bundgarnene, 
som alf)ænge have været ude, give 
dog kun ringe Udbytte, Vejret er 
for stadig godt. Foruden at der 
har været sat Ruser efter Aal, har 
der ogsaa været forsøgt med Aale
vod, men Fangsten har kun været 
meget ringe, Aalen ligger endnu fast. 
Aalestangning i Kalveboderne giver 
heller intet Udbytte mere, efter at 
være bearbejdet Dag ud og Dag ind 
hele Vinteren over med Aalesaks 
og Piglyster. Derimod har enkelte, 
som i den sidste Tid er søgt over 
under Saltholm for at stange, været 
ret heldige og nogle ere komne hjem 
med godt Udbytte; men en saadan 
Tur kræver 2-3 Dages Bortebliven. 
Fra flere Fiskeres Side klages over 
den Mængde Undermaalsaal, der 
trods Vedtægter og Fiskerifoged 
bringes i Land fra Stangeriet i Kalve
boderne, - en saadan Klage blev 
fremført paa Fiskerforeningens sidste 
Møde og Piglysteren fremhævet som 
et meget skadeligt Redskab overfor 
Fredning paa andre Maader. 

Fisketarvets Forsyning er nu rige
lig og Priserne ere gaaede en Del 
ned for flere Sorters Vedkommende, 
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samlTorsk, St.enbidder, Gedde; Aal 
derimod er prisholdende, naar det 
er prima Varer, og paa Stangaal er 
Prisen efter Størrelsen. De første 
Rejer have været paaTorvet og bleve 
solgt efter Vægt a 1,25 Øre pr. Pd., 
det er en af Følgerne af Fiskerimødet 
den 25de Febr., ligesom den tidligere 
Overvægt paa Aal (17 a 18 Pd. til 
I.lpd.) er afskaffet. 

Udtømningen af den Del af Ka
stelsgraven, som skal tørlægges, gay 
i Stedet for et forventet godt Re
sultat, kun Skuffelse, idet det viste 
sig, at der hverken var Gedder eller 
Aal paa den Strækning af Graven; 
der fiskedes kun et mindre Parti 
Suder (smukke Eksempl.) paa 2 a 
3 Pd. Stk. og en Del Karusser, som 
vel næppe kunne løse, hvad der var 
betalt for Fiskeriet, langt mindre 
erstatte den Tid og det Aarhejde, 
der ofredes af paagældende Fisker. 

F. 

Sjællands Odde, d. 29. Marts. Efter 
en for Fiskerne - pall, Grund af 
det daarlige Udbytte af Efteraars
sildefiskeriet - temmelig knap Vinter; 
tog Foraarsfiskeriet sin Begyndelse 
i Slutningen af Februar Maaned. 
Fangsten omfatter først paa Tiden 
især Stenbider, idet denne Fisk som 
Regel forekommer ved Oddens Kyster 
fra Slutningen af Februar Maaned 
til hen paa Forsommeren - under
tiden i temmelig stor Mængde. For
hen, da Stenbideren kun var Handels
vare indenfor Sognets Grænser, spil
lede dette Fiskeri ikke saa stor en 
Rolle, men efter at det i de senere 
Aar har vist sig, at denne Fisk 
kunde finde Afsætning paa Markedet, 
har Stenbiderfiskeriet udviklet sig til 
en ikke ubetydelig Faktor for Fiskerne 
paa Odden. I Aar synes Udbyttet 



af dette Fiskeri imidlertid ikke at 
ville blive saa tilfredsstillende, som 
det til Tider lmr været, idet der 
endnu kun af og til er blevet fanget 
smaa K vt. Stenbidere, ligesom ogsaa 
Rødspættefiskeriet har været udeu 
videre Betydning. Prisen pr. Par 
af Stenbidere har gennemgaaende 
været 25 a 35 0re. 1. 

Køge Bugt, d. 30. Marts. Silde
fiskeriet har paa flere Steder h€'r 
ved Kysten taget sin Begyndelse. 
U dbyttet har dog endnu ikke været 
af videre Betydning, men saafremt 
det milde Vejrlig, vi have havt i den 
senere Tid, vil holde sig, vil dette 
antagelig bringe Liv i Fiskeriet. 

I. 
Frederikshavn, d. 8. April 1894. 

Det vedholdende gode Vejrlig til
lader stadigvæk Fiskerne at færdes 
uhindret paa Havet, det er som om 
Begreberne Storm og oprørt Sø ikke 
eksistere mere, hvad der er saa meget 
mere mærkbart, naar man orindrer, 
at det ikke er saalænge siden, at vi 
have passeret Jævndøgn, en Aarstid, 
som ellers ikke plejer at høre til den 
roligste. . Udbyttet m"aa vedblivende 
kaldes godt, omend enkelte Kuttere 
have været temmelig længe om at 
faa en nogenlunde ordentlig Last 
fisket sammen i de fiskerige Pletter 
træffes nu noget sjældnere. Fiske
riet foregaar langt til Søs, for det 
meste 4-5 Mile fra Land, Kutterne 
fiske spredte langs hele Kysten fra 
Hanstholmen op til Løkken. Rød
spætterne have været af temmelig 
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varierende Størrelse vejende fra 15 
op til 30 Pd. Sno og ere betalte med 
fra 1 Kr. 50 01'e-2 Kr. 75 0re 
pr. Sn., som man ser lave Priser 
efter Fiskens Kvalitet. Udbyttet har 
været fra 100 op til 300 Sn. Rød
spætter pr. Kutter; enkelte Kuttere 
ere gaaede direkte fra Fangstplad
serne til nærliggende norske Havne 
og have der opnaaet betydelig højere 
Pviser end her; Havneudgift etc. 
er ganske vist ogsaa ikke saa lidt 
højere der end herhjemme. Enkelte 
Dage have vi bavt fuldstændig Vind
stille,hvilket har vh'ket hæmmende 
paa Afsætningsforholdene, særlig fol' 
Kvasernes Vedkommende; det kan 
jo heller ikke hjælpe en Kutter stort 
at ligge inde med en stor Last Fisk, 
naar den ikke kan faa den afsat. 
Dampbaaden "Ekspres" har derfor 
under disse Omstændigheder været 
til stor Nytte ved at afgaa til Fangst
pladserne og indbugsere Kutterne, 
der var Tider, hvor den var i Virk
somhed baade Nat og Dag og af
værgede derved store Tab. For første 
Gang i lang Tid har der funden 
Hummertilførsel Sted fra 0stnorge, 
samt pr. Kvase fra Sverrig, dog har 
Tilførslen ikke været stor, vel ialt, 
inkI. det fra Vestnorge ankomne, C. 

4000 Stkr.; i Slutningen af Ugen er 
Priserne atter pludselig faldne be
tydelig til liden Baade for de Eks
portører, der ligge inde med større 
Lager indkøbt til dyre Priser, der 
betales nu fra 1 Kr. 30 0re-1 Kr. 
40 0re pr. Pd. Kl. 

Kvase. 
En to Aar gammel Beltsbaad med Dam og godt udhalet kan paa Grund 

af Ejerens Sygdom købes for den billige Pris af 350 Kr . 
. Nærmere ved Henvendelse til A.ndreas Kok-Jensen, Korsør .... 



P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgadc 25. 
Fabrik og J,ager af 

olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakkel', 
Olie og Fernis, BlackVarnish, 
alle Slags Pensler, Cateehu, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

137 

risK -Comissionsforretnin~, T. Kent & Co. Grimsby, 
J lT H E k f d Fiskeauktionator & 

.11, ass, c em ør e, Commissionsforretning, ' 
modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grlmsby. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
I Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste N .. tftl.brik t D_:mark 110111 driv_ ved D ...... pJuø.ft) 

leverer efter Bestilling eller f['a Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, . Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % 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. 

i !.~ Al tona Fiskea uction. '* ~~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 
<Il f cq Telegram.Adresse : COhrs, Altona. Dansk Correspondanc8. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
.!æ æ 
~ = modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
~ ir gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~c 
::: ~ hensættes i min Iskældel' til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
.! :; til Forsendelse leveres gratis. 
~ ~ Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bang, København. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, I!'iskekasser, Fiskekroge, 
Fiskeknrve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet angaaellde Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved I!'iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer 0.1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade . I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

o! Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !!~ -- -~~ g:;; Dansk·FIske-Kommission en gros. CCI~::o 
c:;> ~::. Modtager alle Sortet' l"isk til Forhandling. ~ ~ ~ 

- ... "t1~ 1!i ii S p e c i a li t e t: L a ]l. ø r r e d. A. a l. .: :!.;: 
•• F =~= !:GI:\. Telegram-Adresse: & ragtbrev-Adresse:;;-g: Co) 

C'i.l Biirsch, Hamburg. W Biirsch, Altona. ~. ~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Da,nsk Fiskenætfabrik, 
,GI. Strand 50, København K., 

ndsælger i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grund tvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af oand. ma.g. H. PQBBeZt. - Trykt hOB Frantz ChriBttreu. Københa.vn. 



Nr. 16. 19. April. 1894. 

])i[e~e:D:l.sbl.a.det:; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer iudrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: H •. kgl. Højhed Prins Valdemar. -
Generalforsamlingen.- Fiskeriberetningen for 1892-
93. Ku1bus~Nederdraaby l<'iskerleje. - Mindre 
Meddelelser. Fiskeri beretninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Storm
gaue 20 Stnen, København V. t er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgængelig for .l\<ledlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. for Pnbliknm Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid ~lene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved 

Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved 
Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved 
Arthur Feddersen 

IV. 
Aalefaringen 

ved 
Arthur Feddersen. 

udleveres gl'atis til Foreningens Med
lemmer ved Hemendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20, Kø
benhavn V. 

Hs. kgL Høj hed Prins Valdemar 
har bevist "Dansk Fiskeriforening" 
en stOl' Ære. Hs. kgl. Højhed mod
tog under Generalforsamlingen i 
Lørdags en Deputation af Forenin-
gens 3 Præsidenter, og besvarede 
lUed særdeles Velvillie den ærbødige 
~>\nmodning imødekommende, som 
Deputationen paa Generalforsamlin
gens Vegne rettede til Hs kg!. Højhed 
om at overtage .. lEl'espræsidiet i ~'or
eningen. -- Det er en Selvfølge, at 
Generalforsamlingens MedlemIl!Ell' 
hilste Meddelelsen herom lIled stor
mende Bifald, ligesom de med Jubel 



sluttede sig til Præsidenten, da han 
senere ved Middagen bragte Hs. kgL 
Højhed en Tak for at have overtaget 
dette Hverv. 

Generalforsamlingen. 
l"oreløbigt RefØrat. 

Dansk Fiskeriforenings aarlige 
Generalforsamling afholdtes i Kon
certpalæet Lørdagen den 14. April. 
Kl. ca. 91/ 2 aabnedes Generalfor
samlingen af Præsidenten, der bød 
Deltagerne Velkommen og foreslog 
Højesteretsassessor Mourier til Diri
gent. - Efter at Præsidenten der
efter for lukkede Døre havde udbedt 
sig og under stærkt Bifald modtaget 
Bemyndigelse til i Forening med de 
to Vicepræsidenter at rette en ær
bødig Henvendelse til Hs. kgl. Højhed 
Prins Valdemar, om at overtage 
Ærespl'æsidiet i Foreningen, gik 
Generalforsamlingen over til at drøfte 
den indholdsrige Dagsorden. - Kas
sereren, Grosserer Munck, aflagde 
Regnskabet for det forløbne Aar og 
forelagde Medlemsfortegnelsen, hvor
efter Præsidenten i korte Træk af
gav Beretning om Foreningens Virk
somhed i Aaret 1893, og bl. a. 
dvælede ved Harboørenlykken og 
Bestyrelsens forskellige Henvendelser 
til Offentligheden. 

Fisker Villu'msen motiverede og 
anbefalede derefter det Forslag, et 
Bestyrelsesudvalg havde udarbejdet 
til en Fiskerilovsrevision, og herom 
førtes en lang, særdeles indholdsrig, 
Diskussion, som endte med, at Ge
neralforsamlingen overdrog et Fem
mandsudvalg, bestaaende af Byfoged 
Neumann, Overretsprokurator Leth, 

samt Fiskerne Carl Hansen, Kalle
have, Ras1nus Nielsen, Skalø og 
La'rs Kuhlmann, Hornbæk, at ar
bejde videre i Sagen. 

Kommandør Bonnesen gav dernæst 
en Udsigt over det Udvalgs Arbejde, 
hvem tidligere Generalforsamlinger 
havde givet det Hverv at undersøge 
):[ulighederne for Anlæg af Vestkyst
havne, og motiverede Udvalgets For
slag, at Diskussionen om denne Sag 
afsluttedes med en Henvendelse til 
Regeringen, om at arbejde hen til, 

, at Thyborønkanalen gjordes sall, sejl
bar som mulig for Fiskerfartøjer. 
Om denne Sag viste Meningerne sig, 
som venteligt var meget delte, og 
medens Vandbygningsdirektør Otter
strøm og Kaptajn Drechsel stærkt, 
anbefalede Bestyrelsens Forslag, søgte 
andre, navnlig Kaptajn Trolle og 
Konsul Berthelsen, at paavise Nød
vendigheden af i det mindste en Havn 
paa Vestkysten. Tilsidst vedtoges 
en af Byfoged Newmann stillet Æn
dring af Bestyrelsens Forslag, hvor
efter Foreningen skulde henstille til 
Regerillge~, at ,virke for Thyborøn
kanalens Forbedring, samt ogsaa at. 
arbejde for Anlæg ar en eller flere 
Fiskeriha vue pall, Vestkysten. 

Efter at denne Sag var afsluttet, 
gav Grosserer Petersen Meddelelse 
om Forsikringen for danske Sejlfar- ' 
tøjer, Fisker Villumsen om Model
samIingen, Dr. Petersen om Forsøgene 
pall, at forbedre Methoderne til at 
præparere Fiskegarn, og Konsulent 
Feddersen om Arbejderne i Fersk
vandsfiskeriets Tjeneste og om Ud
klæknings- og Forsøgsanstalten. 

Efter at Generalforsamlingen der
pall, havde genvalgt Revisorerne og 
de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, 
motiverede Overretsprokurator Leth 



sit og Fisker Hans Nielsens Forslag 
om at henvise til det af General
forsamlingen udsatte Fiskerilovsud
valg nogle af Forslagsstillerne foreslaa
e,le Ændringer til Fiskerilovens § 3. 

Efter en kortere Diskussion ved
toges Forslaget, efter at Prokurator 
I eth havde ændret en i Forslaget 
optaget Afstandsbestemmelse fra 240 
til 50 Favne. 

KI. 41/ 2 sluttede Dirigenten der
etter Generalforsamlinden. 

Efter endt Generalforsamling af-
. holdtes I~ørdag Eftermiddag Kl. 5 

ell Middag i Concertpalæet. Tilstede 
vare som særlig indbudne Forenin
gl'ns Ærespræsident, Hs. kgl. Højhed 
Pnns Valdemar, Folketingsmændene 
N eergaard og H. Holm, Vandbyg
ni ngsdirektørOtt erstrøm, Kaptajn ern e 
DL'echsel, Trolle og Evers, samt For
retningsfører Bramsen. 
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P?'æsidenten, Lehnsgre?'e Moltke
Bt'egentved, der førte Hs. kgl. Høj
h( d tilbords, aabnede Talernes Række 
ved at udbringe Kongens Skaal i 
følgende Ord: J eg tillader mig at 
fOl'eslaa, at vi efter gammel Skik 
tønmer vort Glas for Hs. Maj. 
K-mgen. Det er en Skik, vi gerne 
følge, da vi alle ere besjælede af 
den varmeste Hengivenhed og Ag
teJse for Hs. Maj. Gid Hs. Maje
stæt i mange ArtI' maa beklæde 
Danmarks Trone til Held og Vel
sj~'nelse for det danske Folk l 

For Ærespræsidenten blev Skaalen 
dernæst udbragt j følgende Ord af 
P1 æsidenten: Vi have i Thlg for 
fø 'ste Gang den Ære at se Hs. kgl. 
Højlied. Prins Valdemar i vor Midte. 
Jng vil tillade mig paa Foreningens 
Vegne at byde Ds. kgl. Højhed 

hjertelig velkommen, idet jeg udtaler 
vor Tak, fordi De vilde overtage 
Hvervet som Foreningens Ærespræ
sident. Vi ere stolte og glade der
over, ikke alene paa Grund af Deres 
høje Fødsel, men ogsaa fordi De 
fra Deres tidligste Ungdom har er
hvervet Dem et Navn, der har god 
Klang over det hele Land paa 
Grund af den levende Interesse, 
Ds. kgl. Højhed altid har vist Sø
manden og Fiskeren. Vi stole paa, 
at Ds. kgl. Højhed .vil overføre denne 
Interesse paa vor Forening, og vi 
ville ha abe, at Foreningen maa virke 
saadan, at De ikke maa fortryde, at 
De har knyttet Deres Navn til denl 

Efter denne Tale, der modtoges 
med stærkt Bifald, tog Hs. kgl. 
Højhed Ordet: J eg takker Præsi
denten for den smukke Skaal og 
for den smukke Modtagelse, den 
fandt. Dernæst "il jeg udtale min 
Tak tH Fiskeriforeningen for den 
..Ære, der er blevet mig bevist, ved 
at den har udnævnt mig til Æres
præsident. J eg sætter megen Pds 
paa denne Værdighed og paa den 
venlige Følelse, som derved har lagt 
sig for Dagen, og ønsker, at al mu
lig Lykke og Held maa følge For
eningen i dens Arbejder paa de for
skellige Omraader. Herved udbrin
ger jeg en Skaal for Dansk Fiskeri
forening, for dens Bestyrelse og for 
dens Præsident l 

Anden Vicepræsident, Grosserer 
Ohr. H. Munck: Da man for 10 
Aar siden kom til Erkendelse af, 
at der var Grund til at gøre noget 
for at hjælpe paa det danske Fiskeri 
og den danske Fiskerbefolkning, 
traadteen Kreds af Mænd sammen 
og rettede en Opfordring til lVIed
borgere, som kunde antages at have 



Interesse for den Sag og erkendte 
dens Betydning for Landet, om at 
virke med til dens Fremme. Der 
stiftedes da en Forening med det 
FormaaI at ophjælc1e det danske 
Fiskeri, men eftel'haanden som den 
da valgte Bestyrelse arbejdede paa 
Spørgsmaalets I-løsning, kom den 
mere og mere til Erkendelse at 
der var saa mange og store Opgaver 
at løse, at det var umuligt at udføre 
disse gennem den private Hjælp og 
private Støtte alene. Man henvendte 
sig da til Regeringsmyndighederne 
med en Anmodning om Støtte og fik 
det ogsaa i rigt l\faal, hvilket man 
modtog med Tak og Erkendtlighed. 
Men efterhaanden som Erfaringerne 
udvidede sig, kom man stadig mere 
og mere til Erkendelse af, ,Lt skulde 
der udrettes noget rigtigt, krævedes 
der ikke alene et stort Arbejde i 
Fagkundskab men ogsaa i større 
Pengemidler. Taleren, SOlll h:wde 
havt den Ære i a.dskillige Aar at 
være Foreningens Kasserer, havde i 
nogle Aar maattet forelægge for Be
styrelsen en Finanslov, som udviste 
Underskud. Den blev vedtagen paa 
forventet Efterbevilling, og det var 
jo gaaet hidtil. Man hlM·de imidler
tid maattet se at fin<1e paa Udveje 
for at hindre dette og henvendte sig 
da til Lovgivningsmagten. Allerede 
ved den første Henvendplse fik For
('ningen TInderstøtteise af Rigsdagen, 
men Aal'et ofter var man nødt til 
at banke paa igen og forlange det 
dobbelte rrilskud, og iMr havde 
man da havt den Glæde at modtage 
':l1ilsagn OlU et betydelig forhøjet 
,:eilslmd, og herfor var Foreningen, 
skønJt L nderskud dermed endnu 

,næppe kunne undgaas, meget tak-
uemlig. Taleren var paa Bnstj rel-
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sens Vegne bemyndiget til at udtale 
en Tak til Rigsdagen for dens imøde
kommflnde Holdning og særlig til 
dens to tilstedeværende Repræsen
tanter, Ordførerne for Finansudvalget 
d'Hrr. Red. Neergaard og Statsre
visor Holm. Han vilde bede dem 
ikke svigte Foreningen og udtalte 
Haabet om, at de to Herrers Virk
somhed paa Rigsdagen ~ et Ar
bejde, der vel tidt var brydsomt og 
ikkP al Tid lige opmuntrende og til
fredsstillende maatte blive dem 
selv til Glæde og Fædrelandet til 
Gavn og Ære! 

Folketingsmand Neergaard vilde 
som den, der havde havt Ordfører
skabet for det Budget, hvorunder 
Fiskeriforeningen og Piskerisagerne 
sorterede, udtale sin Glæde over at 
være sammen med en Kreds af Fi
skere og Mænd udenfor denne Sam
fundsklasse, der med Uegennytte og 
med Offer af personligt Arbejde og 
pekuniære Kræfter havde understøttet 
denne Velfærdssag for Landet. Der 
var maaske ikke nogen Stand, der i 
højere Grad vilde kunne gøre Reg
ning paa Almenhedens Sympati, end 
Fiskerbefolkningen, fordi dens N æ
ringsvej var en af de aller naturligste 
for vort Land, en naturlig Følge af 
vore Forhold, vor Beliggenhe!l og 
gammel Vane og Sæd. Den havde 
derfor ogsaa kunnet udvikle sig uden 
nogensinde at have maattetbehøve 
nogen særlig Beskyttelse fra Stats
magten'!! Side og havde i høj Grad 
vist, at den kunde staa paa egne 
Ben, men havde derfor ogsaa kunnet 
gøre Krnv paa det, man kaldte Hjælp 
til Selvhjælp. Di3t TIdtryk, der var 
blevet brugt i elen sidste Tid: Le 
Danemark s'efface, kunde under ingen 
Omstændigheder finde Anvendelse 



paa den Kreds, der her var repræ
senteret. Den jydske Fiskerbefolk
ning havde mange Gange hævdet vort 
Lands Ære under de vanskeligste og 
pinligste Situationer og derfor vundet 
Pn,askønnelse hos alle, hos Konge
huset} Rigsdagen og hver Mand i 
Landet, hvilket kom saa stærkt frem 
i Anledning af den sørgelige Ulykke 
siuste Efteraar paa Jyllands Vest
kyst. Fiskeriforeningen udførte et 
stort og nyttigt Arbejde for det 
danske Fiskeri. Der kunde være 
dem, der kunde være tilbøjelige til 
at se kritisk paa en saadan For
enings Virksomhed; der havde til 
Tider været kritiske Røster fremme. 
Men Kritik, selv en maaske noget 
uretfærdig Kritik, var ikke til Skade, 
derved kom Sandheden bedre frem, 
og Resultatet saa vel af den retfær
dige som uretfærdige Kritik overfor 
Foreningen havde været dette, at 
Foreningen med forholdsvis smaa, 
Midler havde virket overordentlig 
meget for den Sag, uen vilde virke 
for. Tn,leren havde paa Rigsdagen 
gennemgaaet Foreningens Budget og 
fundet, at der udførtes ret betydelige 
Ting med forholdsvis ringe :lV1iuler. 
Hvis Staten skulde tage saaclanne 
Opgaver op som Indretning af ]'a1'e
signalstationerne paa Jyllands Vest
kyst, Fremnie af Ferskvandsfiskeriet 
o. lign., som ]'iskeriforeningen havde 
taget paa vilde det blive langt 
kostbarere. Sligt Arbejde udførtes 
nok sua gout i el! };'orening, der SOUl 

denne gik til dot af lutter Kærlighed 
til Sagen, og som havde forvaltet de 
den betroeue Midler med saa megen 
Skønsom hed og Sparsommelighed. 
Foreningen havde utvidsomt Grund 
til at vei1te Støtte fra l.Jovgimings
magten, da det "ar en Sllmfunds-
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opgave af største Betydning, den ar
bejdede paa med saa megen Dygtig
hed. Taleren vilde, da Fiskerifor
eningens Skaal allerede var udbragt 
paa den smukkeste Maade, til sine Ord 
knytte en Skaal for det Land, vi 
alle ønskede at tjene. Danmark level 

Første Vicepræsident Højesterets
assessor jllow'ier udtalte, at For
eningen trængte baade til Sagkund
skab og Penge. Han havde over
ordentlig Respekt for Sagkundskaben 
og havue stræbt at opnaa denne paa 
sit Omraade, Illen uen strakte natur
ligvis ikke til f. Eks. overfor et saa 
overordentlig intrikat Tilfælde som 
Spørgsmaalet om Anlæg af ]'iskeri
havne paa .Jyllands Vestkyst. Det 
havde derfor været ham en vil'kelig 
Glæde at se Vandbygningsdirektøren 
ved Generalforsamlingen, og han 
vilde gerne paa Foreningens Vegne 
udtale en Tak til ham derfor. Xa
turligvis vare ikke alle enige med 
Vandhygningsdirektøren, men det var 
man overhovedet ikke med Saglmnd
skaben, naar den gik ens pekuniære 
Interesser for nær, og det gør Sag
lnllldskaben desværre san ofte. l 
mange Tilfælde kunde man ikke 
desto mindre være gla.d "eu Sag
hUldskaben, set frn, det pekuniære 
Standpunkt, thi selvom den ikke 
altid skaffede Penge i Lommen p~ta 
Folk, forhindreue den manske, at 
Penge gik ud af Lommen. Taleren 
vilde haabe, at Foreningen maaHe 
ty til Vandbygllingsdirektøren oftere, 
naar den kom i disse "SnmldUner". 
Han level 

V anubygningsdirektol' OttcrstrBiIl 
beklagede at Sagkundskaben traadte 
saa uheldig i Vejen for, hyad der 
ønskedes. Sagkundska b yar god, mi-li 

Penge vare endnH bedre; thi sdv 



om Sagkundskab manglede, og blot 
Pengene vure der, fik man nok noget 
udført; men hvis Pengene manglede 
hjalp Sagkundskaben intet. Han 
vilde udtale Ønsket om, at Sagkund
skaben og Pengene i Forening maatte 
skabe noget, der kunde tjene til 
Fiskeriets Bedste. 

Bestyrelsesmedlem, Gross. Adolph 
Carl talte for en god Forstaaelse 
mellem Avtoriteterne og Foreningen. 
Han vilde henvende sig til Indenrigs
ministeriets Konsulent i Fiskerisager, 
Kaptajn Drechsel og udtale Ønsket 
om, at Foreningen altid maatte kunne 
gøre Regning paa Kaptajnens Sag
kundskab og Interesse fol' Fiskeri
sagen. 

Kaptajn Drechsel meddelte, at Fi
skeriet havde givet et usædvanligt 
duarligt Udbytte i 1893. EnkelteFi
skerier havde været i Fremgang, saa
ledes af Rødspætter i Langelands
bæltet, Torskefiskeriet fra Kuttere og 
Makrelfiskeriet under X orges Kyst, 
men andre Fiskerier viste desværre en 
sørgelig Tilbagegang, enkelte gav 
endog kun halvt Udbytte mod 1892. 
Islandsfiskeriet havde været usædvan
ligt uheldigt, navnlig paa Grund af 
et betydeligt Prisfald paa de store 
Markeder og Forlis af en Damper 
under Island. Alligevel burde man 
ikke fortvivle, men tvertimod søge 
at bringe Fiskeriet ind i et uyt Spor, 
hvorved vi forhaabentlig vilde kunne 
gøre os uafhængige af det store Pris
fald i TIdlandet. Intet Fiskerifore
tagende lykkedes straks; det gjaldt 
om at komme over Børnesygdommene. 
I Udlandet havde man Kapitalen at 
støtte sig til, vi maatte støtte os til 
Staten, og det var derfor glædeligt 
at høre Folkethingsmand N eergaards 
Udtalelse om, at Rigsdagen vilde 
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interessere sig for Fiskeriet; det var 
en Betingelse for, at man kunde op
retholde de Forsøg, som allerede 
vare gjorte, og som burde fortsættes. 
Han vilde rette sin Tak til Højeste
retsassessor Mourier, der havde ud
ført et saa udmærket Arbejde i For
eningens Tjeneste. 

Højesteretsassessor Mmtrier var 
overrasket ved at høre, at hau havde 
gjort noget særlig stort for Fiskeri
sagen. Han havde ganske vist an
vendt den Tid, han havde kunnet 
skaffe tilovers, i Fiskerisagens Tje
neste, og han var maaske for beskeden 
(Munterhed). Det havde været ham 
vanskeligt at skaffe alle sine gode 
Venner blandt Fiskerne alle de en
orme Fordele han gerne vilde. Han 
vilde haabe, at ~et gode, han mulig 
kunde udrette i Løbet af de 3 næste 
Aar, vilde vise sig i alle Fiskernes 
Lommer. 

Bestyrelsesmedlem, Kommandør 
Fggl sammenlignede Dansk Fiskeri
forening med en Blæksprutte. Sam
menligningen passede for saa vidt 
ikke, som Blækspruttens Formaal 
med Blækket var at plumre Vandet, 
hvorimod Foreningens Formaal var 
at skaffe rent Vand om sig, men 
ligesom Blæksprutten udsendte sille 
Fangearme for at finde Næring, saa
ledes sad Bestyrelsen og spredte sine 
Arme ud over Landet for at fange 
Medlemmer, og Armene vare Besty
relsesraaderne og de Delegerede. De 
level 

Etatsraad Eckardt til Ørumgaal'd 
talte for Bestyrelsen, Konsul BeT-

, thelsen, Ringkøbing, under stor Til
slutning for Præsidenten, Overrets
prokurator Leth for 2den Vicepræ
sident, navnlig i hans Egenskab af 
Kasserer, med Ønsket om, at hans 



Udtalelse om Underskud iaar maatte 
slaa fejl, hvad han troede, at Kas
sereren helst ønskede. Grosserer 
Munde takkede for Skaalen; det 
var al Tid behageligt for en Kasse
rer, om del' var "Overskud" i Kas
sen. 

Statsrevisor H. Holm talte under 
megen rfilslutning for Fiskebefolk
Ilingen, den vigtigste Faktor i vort 
Land, naar Fiskeriet skulde bringes 
frem. 

:b-'isker Rasmus Nielsen, Skalø, 
talte fol' dem, der vilde støtte den 
danske Fisker, Højesteretsassessor 
Mowrier fol' Fisker Rasmus Niel
sen, Bestyrelsesmedlem, Fisker P. 
Villums en udbragte under stor Mnrl
terhed en Skaal for Kvinden. 

Fisker Thomasen fra Snekkersten 
talte for det til Fiskeriloyens Be
handling nedsatte Udvalg. 

Byfoged Newnann bad Ærespræ
sidenten overbringe- Hds. kgl. Høj
hed Prinsesse Marie en Hilsen fra 
Foreningen. 

Kommandør Fugl talte for Kap
tajn Trolle ; denne takkede. 

Sluttelig udbragte Gross. Schmie
gelow et Leve for Dannebroge. 

Derefter hævedes Bordet, men 
Deltagerne forbleve endnu nogen 
Tid samlede i den livligste Stem
mng. 

Fiskeriberetningen for 
1892-93. 

Fiskeriberetningen for Finantsaaret 
1892-93, der som sædvanlig er 
sammenarbejdet af Ingenrigsministe
riets Fiskerikonsulent, Kaptejn C. F. 
Drechsel, er udkommen og indeholder 
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paa ca. 310 pagina de i Finants
aaret stadfæstede Vedtægter, selve 
Fiskeri Statistiken, forskellige Rap
porter, hvoraf flere have særlig Inter
esse, Konsulatberetninger, Indberet
ninger angaaende danske Fartøjers 
Fiskeri under Island og de dermed 
forbundne praktisk videnskabelig 
Undersøgelser, samt 3. Beretning fra 
den danske biologiske Station og er 
ledsaget af forskellige 'rabeller og 
et Kort over Bundforholdene i den 
Del af Lillebælt, som omgiver Øen 
Fænø. 

Statistiken over Fiskerierne iN ord
søen og Skagerak er udarbejdet af 
Kaptejn de Fille Skibsted. der ved 
at samle Opgivelserne fra de for
skellige Toldsteder maanedsyis 
Tabeller har gjort Materialet let 
overskueligt. Det samlede Udbytte 
af Fiskerierne opgives til 552,721 
Kr. 39 Øre, hvoraf for Torsk 98693,72 
Kl'. (18 91 / 92 : 98,822,49 Kr.), Kuller 
2J4216,88 Kl'. (240097,70), Hvilling 
13756,15 Kl'. (18960,91), Rødspætter 
99104,46 Kr. (78522,24), Hummer 
54347,71 Kr. (75146,42), Sild13170,50 
Kr., Helt 147,70 Kr. (Sild og Helt 
21728,90), Makrel 8418,35 Kr. 
(9296,55), Helleflynder 38115,83 Kr. 
(19279,19), Tunger 377,80 Kr. 
(1176,90), Pig- og Slethvar 1049,15 
Kr. (600,34), Gedder og Aborrer 
1327,36 Kr. (1593,16), Laks 653,00 
Kr., Ørred 3821,00 Kr. (Laks og 
Ørred 8624), Hajer 8029,63 Kr., 
Knurllsk 32 Kr., Aal 751 Kr. (alle 
tre Sorter 3771,90), Skader og Rok
ker 4149.15 Kr. (10864,55). 

Den danske Fiskerflaade i N ord
sØen talte 1892 531 Fartøjer; af 
disse vare 148 fra Thisteds, 107 fra 
Frederikshavns, 71 fra Lemvigs, 57 
fra Ringkøbings, 47 fra Esbjergs, 



43 fra Vardes, 24 fra Skagens, 10 
fta Aalborgs, 9 fra Fanøs, 7 fra 
Middelfarts, 6 fra Svendborgs, 1 fra 
Aarhus og 1 fra Københavns Re
gistrerings Distrikt. Af D:unptraw
lere havdes kun to "Dania," af Es
bjerg, 36,63 Reg. 'Tons og "Hafnia" 
af København, 53,M) Reg. Tons. 
Der tilkom i 1892 36 Fartøjer med 
4041/2 Reg. Tons, hvoraf 27 med 
194 Tons nybyggede, 3 med 13P/2 
Tons indførte, 6 overgik til X ordsø
fiskeri fra andre Omr::utder, 7 forliste 
4 kasseredes og 15 udgik af Nord-
i'løfiskeliet. (Fortsættes,) 

Kulhus-Nederdraaby 
Fiskerleje. 
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N edenlraaby :Fiskerne have nu 
gravet en bred og dyb Kanal ude 
fra Dybet og ind til den ny erhver
vede Baade- og Bredepla.ds, saaledes 
at Baadene kunne flyde helt ind til 
Land og trækkes op for at tørres, 
repareres og males, hvilket nu er 
sket i det gode Vejr i Paaskeugen, 
hvorefter de bleve skudte i Vandet 
for at benyttes til Fiskeri, Vod
dragning og Krogsætning med det 
allerførste. Det er en 1!'ornøjelse at 
se, hvor glade og virksomme disse 
Fiskere i N ed erdraaby el'e, over at 
have faa,et en Vej til og Bl'edeplads 
i Ejendom ved Stranden. Vejen er 
ind grøftet og planeret, Bredepladsen 
ligeledes, alt ved frivilligt Arbejde 
- over. 50 Dage uden Løn. Man 
mærker tydeligt Frugterne: at det 
bidrager i høj Grad til Fiskeriets 
Fremme her i Fiskerlejet. Sørgeligt 
og beklageligt er det derimod at se 
ude ved Kulhuset, lrmr Landgangs-

broen saa godt som ligger i Ruiner 
eller halv fuldført,af Mangel paa 
Midler til Fuldførelsen. I Haab 
om at faa Hjælp dertil, havde Pi
skerne uheldigvis nedrammet Pæle 
paa hele Ilængden (omtrent 300 Al.) 
uden at støtte disse ved Søs ten i 
tilstrækkelig Mængde, saa at Drivis 
forrige Vinter ødelagde og omstyr
tede den yderste Del af Bolværket. 
Paa Fiskernes Andragende til In
denrigsministeriet bevilgedes 500 Kr. 
til Hjælp til Reparation, men dette 
var ikke tilstrækkeligt ogsaa til Sten
førselog en Forlængelse illlod øst 
paa 20-30 Alen, hvorved opnaaedes 
8 Fod Vanddybde og et godt Læ 
for de store Baade. Bestyrelsen 
henvendte sig derfor atter til 1!'rede
riksborg Amtsraad om eu TI nder
støtteise (tidligere har det givet 600 
Kr,) og der bevilgedes med stor Be
rellvillighed 1000 Kr., imod at Sogne
raadet gav et lignende Beløb, dog 
kun 800 Kr., da der af Kommunen 
tidligere er givet 200 Kr. mere end 
af Amtet. Imod Forventning næg-

. tede Sogneraadet gentagne Gange 
at yde mere Hjælp end alt givet til 
Kulhusbroen, men erklærede nok at 
ville garantere fol' indtil Halvdelen 
af et Statslaan paa 5000 Kr. til 
Broens Fuldførelse, naar Amtet vil 
garantere for den anden H:)lvdel. 
Da Amtsraadet imidlertid ikke en 
men flere Gange har erklæret, ikke 
nwre at 1;ille gamntm'e for Statslaan 
til Havn for Fiskere, Salt nytter det 
næppe at forsøge derpaa. GJerløv
Draaby Sogneraad har patt denne 
Maade, i Stedet for at gavne :Fiskerne 
skadet dem, ved ikke at ville imøde
komme Fiskernes billige Ønsker at 
tilskyde 800 'Kr. af Kommunens 
Midler, eftersom dette er eller var 
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Betingelsen· for, at Amtet tilskyder 
1000 Kr., altsaa iaIt 1800 Kr., som 
de derved mister. Naar disse 1800 
Kr. derimod vare indkomne i Bro
kassen og muligvis et lignende Be
løb fra. andre Steder, saa kunde 
uden Tvivl I..landgangsbroen fuldføres 
og være til stor Gu vn for Fiskerne 
og Fiskeriets Fremme; hvorimod 
den nu san godt som ingen Nytte 
er til, det hidtil anvendte Beløb næ
sten spildt og alt Haab om Fuld
førelse, i hvert Fald foreløbig, paa 
ubestemt Tid tilintetgjort. 

C. B. 

Mindre Meddelelser. 

Rul til Optrækning af Baade. Paa 
enkelte Dele af Jyllands N ordsøkyst 
anvendes et Hjælpeappai'at, naar 
man skal trække større Baade paa 
Land. Det har vundet adskillig Ud
bredelse og AnvendPise. Da Appa
ratet maaske vil kunne fineles hensigts
mæssigt paa enkelte andre Steder 
af vor Kyst, skal vi give en kort 
Beskrivelse af samme. Til en Baud 
,udfordres alt efter Baadens Længde 
3-4 Apparater. Under Sejlads og . 
Fiskeri kan disse, naar den Side, 
paa hvilkf'n Rullerne ere anbragte, 
vendes nedad, tjene som Tofter og 
efter Forgodtbefindende anbringes 
saaledes ved Siden af eller under 
hinanden i Baaden, at de bliver saa 
fri som mulig for alle Slags Red-

,skaber og saaledes stedse ere let 
tilgængelige. Brædderne ere henimod 
0.75 m. i Firkant og bærer 2 paa 
Midten omtrent 15 cm. høje mod 
begge Ender kileformige Klamper, 
som, naar de ere vendt nedad, passer 
til Baadens indre Form. De maa 

staa saa langt fra hinanden, atBaadens 
Køl har Spillerum nok. Mellem 
Klamperne ligger en Jernrulle, som 
bolder omtrent 10 cm. i Tversnit, 
og som ganske fylder Mellemrummet 
mellem disse. Den løber over en 
MetalboIt og er anbragt saa dybt, 
at Klamperne med sine Rande rager 
flere Oentimeter op over den og saa
ledes hindrer Kølen i at glide af. 
N aar Baaden skal trækkes paa Land, 
lægger man Underlagene i passende 
Afstand foran den paa Stranden og 
bringer efterhaanden de Ruller, som 
bagtil blive ledige, fremover. N aar 
Baaden er i Brug, danne disse A ppa
rater en Del af Ballasten, som saa
ledes under Optrækningen tages ud, 
hvorved Baaden lettes. N. Ft. 

Fiskeriberetninger. 

Sallerup, den 6. April 1894. Først 
nu i denne lYIaaneds Indgang har 
Fiskeriet med Bundgarn begyndt at 
give lidt bedre Udbytte; men det er 
endnu kun faa (lange, en enkelt 
Baad har havt en ordentlig Fangst 
paa en halv Snes Kasser Sild, ellers 
er det som Regel kun Smaapartier 
her indfanges. N aar en æret Med
deler fra København skriver i Med
lemsbladet, at Silden fra Aunfjord 
er lille, maa jeg nedlægge 'en be
stemt Protest derimod; de Sild, her 
til Dato er indkommet, og som jeg 
har havt Lejlighed at se, vejer gen
nemsnitlig fra 15 til 17 Pd. pr. Ol, 
hvilket efter vore Forhold maa be
tragtes som gode Handelsvarer. Pri
sen er for Tiden 60 Øre pr. Ol til 
Forhandling; men vil vel nok blive 
endnu lavere. Der klages stadig 
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over daarHg Handel, fordi Landet 
fra Vinteren har været overfyldt 
med svenske Sild. Rusefiskeriet er 
uden Betydning for Tiden. Aale
stangning drives endnu af en stor 
Del Fiskere fnt Knrrebæksminde og 
andre Pladser; her kan stanges en 
5 a 6 Pd. AnI pr. Mand daglig. I 
Ferskvandene fanges nu en Del 
Gedder og Aborrer; men Prisen paa 
disse :Fisk _ er saa ringø, at det ikke 
giver ret meget. A. C. N. 

Hirtshals og Omegn, d. 10. April. 
Afvigte Maaned sluttede med et 
godt Fiskeri af Helleflynder, saa at 
2 Mand med en Pram ondog havde 
9 Stykker en Dag, som efter Sigende 
vejede ca. 600 Pd. 

N ævnte Fiskeri med Bakker har 
kun været øvet hersteds i faa Aar, 
og da Redskabet er temmelig kost
bart, bruges det ikke endnu af alle 
Fiskerne. Vandet maa ikke være 
alt for klart, nnar ,dette Fiskeri skal 
være heldigt; thi lIU i det gode Vejr, 
man har ha vt en længere 'rid, og 
Vandet er klaret, faas ingen af den 
Slags Fisk, men derimod er det ret 
godt med Pilktorsk af udmærket 
Kvalitet og Størrelse op til 90 Pd. 
Snosen og 2M and ved U ggerby 
havde forleden Dag 460 Pd. a 6 øre. 

r nederste •. Ende af U ggerby Aa 
har der været fanget en Del Ørred, 
op til den- anselige Vægt af 20 Pd. 
pr. Stk. L. 

Harboøre, den 12. April 1894. 
Havfiskeriet har i den sidste halve 
Snes Dage givet et stort kvantitativt 
Udbytte, til sine Tider endog et 
særdeles rigt Resultat. Der kan 
endnu eksporteres meget til Udlandet, 
men- det meste' mna afsættes i Om~ 
egnen som Materiale til Tørfisk. 
Kullerne tages helt ved Land, og 

den er gennemgaaende lille. Prisen 
er sunken til 1/2-1 Kr. pr. Snes. 

P. 
Lemvig, d. 13. April 1894. Tor

vet har i den sidste Uge været over
fyldt med fersk Havfisk, der er 
solgt til særdeles lave Priser. Af 
Rødspætter har der ogsaa været 
meget udbudt til smaa Priser. Gr. 

Frederikshavn, d. 15. April 1894. 
I den sidst forløbne Uge har Fiske
riet gaaet sin rolige Gang, Kutterne 
ere kun indkomne, naar de have 
havt fuld Last, og skønt der udføres 
store Kvantiteter, særlig pr. Kvase, 
nærmer den Tid sig snart, aa Mar
kedet her maa kaldes overfyldt; alt, 
hvad der haves af Hyttefade, er for
længst i Brug, og de herværende 
Ski.bsbyggere have næsten ikke be
stilt andet i de to sidste Uger end 
at lave Hyttefade. Den kolossale 
Tilførsol trykker naturligvis Priserne 
ned, saa at hverken Fisker eller 
Fiskehandler lukrerer tilstrækkeligt 
i Forhold til det rige Fiskeri. Fi
skens Størrelse har været den samme 
som i de foregaaende U ger; Prisen 
er som sagt sunken ydedigere, der 
betales fra 1 Kr. 50 Øre til 2 Kl'. 
25 Øre pr. Snes, den sidste Pris op
naas kun for Fisk, der veje ca. 25 
Pd. Snesen. Udfor Hirtshals have 
en Del Kuttere havt ret godt Udbytte 
af Skærising, vel iaIt ~a. 10,000 Pd. 
De første Tilførsler betaltes med 11 
Øre pr. Pd., senere sank Prisen ned 
til 6 Øre Pd. Da Hummerprisen i 
Tyskland vedblivende viser Tendens 
til at falde, have vore Ekportører 
tvykket sig ved at gjøre sførre rnd
kjøb og Tilførselen har des Aarsag 
kun været lille, ca. 3000 Stk.; Pri
sen er for Tiden l Kr, 25 Øre til 
1 Kr. 35 Øre pr. Pd. 



fiskekroge -Fabriken 
- lløhlllelllllte l A. J b o r ~ 1888 ~ 

l K,"'all..,.l888 
anbefaler .it Udsalg af alle Sorto, 
Fiskekroge, ..... vel i St .... l, .T..,,.., 
• om Mes.ing, .amt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.trrede 41. 

København X. 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgadc 25. 
Faprik og Lager af 

olierevne Farver), tørre Far
ver, Tørrelse, uopallakkel', 
Olie og Fernis, Black Varnish, 
alle Slags Pensler, Catechu, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 
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Dansk Kommissionshus 
for 

fi'isk og Hnnuner. 
Ludwig Griin, 

78. Neuar WIlI, B&IIIbnr~ 
modtagerSendinger tilForhandlinll 
Prompte Afregning, Dansk Korre
øpond&nce. Prima Referencer. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser • 

Alb. Biilow, 
København. O. 

Brogade 15. 

tiSK -Gomissionsforratninn T. Kent & Co. Grimsby, , J lT H ~I Fiskeauktionator &. 
• .l1. ass, Eckemførde, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Raf.: York City Bank, Grlmsby. 

Fiskenætfabrike'n "Danmar k", 
Grønnetlave, Helsingør, Stengade 15, 

;(enfllJte NæUabrik l. Duunark ... Dl d.rive. ved Datapkrat't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og beds~e 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomttldsgarll, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser ol:! i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

~m o-~ !l·i Altona Fiskeauction. i rJ 
~ ~~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ <4 '<5.c 
.... - ~"å<l ~ : IX'! Telegram-Adresse: Cohrs, Altona, Dansk Correspondance. !" ~ ~ 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere , Ji"'iskekasser, Fi8kekroge, 
Ji'iskeknrve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncel' i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved Fiskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 



Københavns Mekaniske 
Nætc og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, . 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

$~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
:;:c Dansk-Fiske-Kommission en gros. .a'~::rJ 
~ 5 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~;-;. 
...: S· l" L ... '"0<1> c: :s p e c 1 a 1 t e t: a x, ø r r e d, A a l. ~ 2 ~ 
~:. Telegram-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: S-: 6 

...; Borsch, Hamburg. Borsch, Altona. c::a :" ~ 
~ . 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Hal~1I18e. 
Telefon 129. 

Dansk Fiskenætfa, brik, 
GI. Strand 50, København K., 

ndsælger i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
GI. Strand 50, København K. 

Rodigeret af ca.nd. ma.g. H. Posselt. Trykt hos Fra~tz GhrisUreu. København. 



Nr. 17. 26. April. 1894. 

Kedl.e:r::c..sbl.a.detl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/a Sides Bredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Randersudstillingen. - Generalfor
samlingen (Referat). - Til Fiskerilovudkastets Re"i· 
sionaud ,,"Ig. - Sildefiskeriet. Danmark paa Ver
densmarkedet. - Fiskerilovens Paragraf 2. - l!'iskeri· 
beretning""'. -Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren. af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelsel' til For· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: F alkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUadt, naar Kilden angives. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen. 

n. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen. 

nI. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen. 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

Randersudstillingen. 

Adressen for de Genstande, der 
sendes til Udstillingen, er: "Til 
Sektionen for Produktudstillingen i 
Randers (Flskeri r. De skulle af· 
leveres fragtfri pua U dstillingsplud
sen, [hvor de modtages fra den 18. 
til den 23. Juni, let fordærvelige 
Fiskeript'odukler dog indtil den 25. 
Juni inklusive]. . 

Salgsprisen skal paahæftes· de 
Genstande, som ønskes solgte. [Salg 
sker gennem Salgskontoret mod en 
Provision af 2 pOt., der tilfalder 
Landmandsforsamlingen. 

Anmeldelsesfristen er forlænget til 
30. April. 



Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 14. April 1894. 

Generalforsamlingen aabnedes KI. 
91/ 2 af Præsidenten, Kammerherre, 
Hofjægermester, Lehnsgreve Moltke
Bregentved med følgende Udtalelse: 
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Idet jeg herved aabner Generalfor
samlingen, tillader jeg mig at byde 
Dem velkommen, mine Herrer! baade 
d'Hrr. Medlemmer af Bestyrelses
raadet og d'Hrr. Repræsentanter for 
Fiskerforeningerne og særlig de nye 
Medlemmer af Generalforsamlingen, 
som første Gang ere til Stede. J eg 
vil ønske, at denne Sammenkomst 
maa blive frugtbringende for den 
gode Sag, for hvilken vi alle arbejde I 

Bestyrelsen var mødt fuldtallig med 
Undtagelse af Kommandør Bojesen, 
der var sygemeldt. Af Bestyrelses
raadet havde givet Møde: Konsul 
Fabricius (ved Fuldmagt), Skipper 
P. Nielsen, Herredsfoged N eumann, 
Gæstgiver Hausgaard, Konsul Mi
chaelsen, Etatsraad Eckardt, Konsul 
Berthelsen, Sognefoged Noersgaard, 
Fiskerikontrollør Holstein, Fisker 
Rasmus Nielsen, Grosserer Adolph, 
Forretningsfører Schmiegelow, Fisker 
Ludvig Hansen, Kontrollør Lindholm, 
fhv. I:..ærer Brammer, Fisker Lars 
Knhlmann, Proprietær IJawaetz, Fi
skeriejer Olausen, Fisker Hans Han
sen og Apotheker Aarsleff. Af lokale 
.Foreninger vare repræsentered e: Kø
henhavns og Kastrups Fiskerifor
eninger, Stadeejernes ]'agforening, 
Fiskeriforeningen for Præstø og Om
egn, Hornbæk Fiskeriforening, Gille
leje Ff., .Jyllinge Ff., Roskilde Fjords 
Ff., Kulhus og Jægerspris Ff., Ref:;
næs Ff., Refsmes Aalefiskerf., KaI. 

lundborgSømandsforening, Korsør Ff., 
Ulfsund Ff., Esbjærg Ff., Svendborg 
Ff, og Ejby Ff, . 

Til Dirigent valgtes paa Præsi
dentens Forslag Højesteretsassessor 
Mourier. 

Di'rigenten (Mourier): .Jeg takker 
for Valget og heder dem alle om at 
være mig behjælpelige, saa vore For
handlinger kunne blive frugtbringende. 
Generalforsamlingen har været be
kendtgjort i "Berlingske Tidende" 
og Medlemsbladet paa lovbefalet 
~bade. Der er til Stede 20 Med
lemmer af Bestvrelsesraadet, hvilket 
jo er langt ove; det Antal, der skal 
være til Stede, for at Generalfor
samlingen kan være lovlig. 

Pt'æsidenten: J eg skal paa Be
styrelsens Vegne tillade mig at fore
slaa, at Generalforsamlingen vælger 
Hs. kgl. Højhed Prins Valdemar til 
Foreningens Ærespræsident. Det 
maa være klart for alle, hvilken Be
tydning det viI have at kIlytte Hs. 
kgl. Højhed til Foreningen (Bifald). 
J eg vil dernæst bede Generalforsam
lingen bemyndige de 3 Præsidenter 
til som Deputation at henvende sig 
til Prinsen lIled Anmodning om at 
vise Foreningen den Ære at overtage 
Ærespræsidiet ('rilslutning). 

I Henhoid til Dagsordenen fore
lagdes dernæst 

Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelsen. 

Kassereren, 2den Vicepræsident, 
Grosserer Munck: Regnskabet vil 
være d' ErI'. bekendt fra Aarsberet
ningen, saa jeg skal ikke komme ind 
paa Details m. H, t. U dgifts- og 
Indtægtsposterne men blot oplyse, 
at Aarets samlede Indtægt har været 
18473 Kr. 390re, men den samlede 



Udgift 21688 Kr. 7 0re. Det er 
aHsaa gaaet saaledes, som jeg tillod 
mig at udtale ved forrige Aars (~e
neralforsamling, at Aaret sandsynlig
vis vilde bringe et Underskud. Dette 
har jalt udgjort 3214 Kr. 68 0re. 
Vi have altsaa desværre været nød
sagede til at dække dette Underskud 
af Grundfonden, som derved er gaaet 
noget ned ad, saa at Beholdningen 
nu ialt udgør 11848 Kr. 100re. 
Grunden til dette Underskud er den, 
at Bestyrelsen ikke har ment at burde 
vige tilbage for de mange Opgaver, 
den gerne vilde løse. Selvom vi 
nu have Udsigt til et forøget Stats
tilskud og et noget forøget Medlems
bidrag, tør jeg ikke love, at vi heller 
til næste Aar kunne møde med 
Balance i Regnskabet. Der ligger 
altsaa deri en Opfordring til hver 
især at virke for, at dette kan und
gaas. Regnskabet har faaet den for
nødne Paategning af Revisonen. 
Medlemsfortegnelsen fremkommer i 
Aar paa en ny Maade, idet den er 
optaget i Aarsberetningen. 

Dirigenten: Naar ingen har noget 
derimod at indvende, foreslaar jeg, 
at Regnskabet godkend~s, og at der 
gives Bestyrelsen Kvittering for rig
tig aflagt Regnskab. 

Da ingen ønskede at udtale sig 
om Regnskabet, erklæredes dette for 
godkendt. 

Man gik derefter over til de under 
Punkt 4 paa Dagsordenen opførte 
Sager: 

Beretning afgives om Foreningens 
Virksomhed i 18!:13; Virksomheds

planen for 1894 forelægges. 
P1 æsidenten: J eg skal tillade mig 

at fremlægge Beretning om Forenin
gens Virksomhed i 1893 og kan 

153 

gøre det ganske kort, da jeg tør 
gaa ud fra, at den inden General
forsamlingen udsendte Aarsberetriing 
vil være dem alle bekendt. 

Jeg skal altsaa kun flygtigt berøre 
enkelte Punkter. 

Med Hensyn til Faresignalstatio
nerne kan jeg bemærke, at der ikke 
er oprettet ny i 1893. Der er alt
saa kun de 23 Faresignalstationer, 
som ere blevne vedligeholdte og 
eftersete. 

Med Hensyn til Præmier for dræbte 
Sælhunde er der i 1893 udbetalt 
Præmier for 1287 Sælhunde, medens 
der i 1892 kun betaltes for 1215 
Sælhunde. Der er nu ialt udbetalt 
Præmier for 4,810 dræbte Sælhunde 
for en Sum af 14,430 Kr. Det er 
ikke saa lille en Sum, der er an
vendt derpaa, men det er jo en god 
Sag. 

Hvad Modelsamlingeu angaar, er 
det lykkedes at faa bedre Lokaler 
i Stormgade 20, hvor den nu staar 
smukt og godt. Det 'vil være Be
styrelsen magtpaaliggende, at faa 
Modelsamlingen gjort sall fuldstændig 
som mulig, og vi ville derfor ved
blive at virke for denne Sag, og jeg 
vil bede de Herrer have Deres Op
mærksomhed henvendt derpaa. Som 
de Herrer ville se af Beretningen, 
have vi iaar til Samlingen Jaaet en 
Del Gaver, ligesom vi ogsaa have 
tilkøb t os enkelte Ting. Der skal i 
Forsommeren afholdes Udstillinger 
i Helsingør, og vi have lovet at 
udstille en Del 'ring fra Model
samlingen ligesom ogsaa at udsætte 
nogle Præmier fol' Fiskeriafdelingpn 
der. 

Fislærskolen er i Aar gaaot sin 
sædvanlige Gang, endskønt der er 



indtruflet forskellige sørgelige Be
iivenheder dernede; jeg tænker her 
særlig paa Højskoleforstander Triers 
Død, hvad der jo var et meget stort 
Tab for Skolen. 

Som bekendt bliver den 17. dan
ske Landmandsforsamling afholdt i 
Randers i Sommer fra 26de Juni 
til1ste Juli, og der er valgt et 
U dvalg til at forestaa den dermed 
i Forbindelse staaende Fiskeriud
stilling. ' Udvalget bestaar af Præ
sidenten, 2den Vicepræsident, Kom
mandør Bonnesen, Konsulent Fed
dersen og, istedetfor Fiskehandler 
Brønnum, som tidligere var i U d
valget, have vi bedt Konsul Micltael
sen træde ind. Det var ønskeligt, 
om denne Udstilling kunde blive saa 
smuk og omfattende som mulig. 

Hvad Fiskerforeningerne angaar, 
var Iler ved Aarets Slutning 28 
saadanne, men der er siden den 
Tid kommen flere til, ialt 10, fra 
Landets forskellige Egne. 

Det er glædeligt for Bestyrelsen, 
at der er dannet S:la mange Fisker
foreninger, da det gælder om at 
slutte sig sammen saameget som 
mulig, naar der virkelig skal udrettes 
noget i denne Sag. Der er for øje
blikket flere nye Fiskerforeninger 
under Dannelse, som vi kunne haabe 
at se som Medlemmer, og der er for 
Bestyrelsen det glædelige ved denne 
Sag, at fra først af var det Besty
relsen, som maatte henvende sig til 
Fiskerne om at danne Fiskerfor
eninger, hvorimod det nu tidt er 
Fiskerne, som henvende sig til Be
styrelsen om at faa dannet disse 
Foreninger. 

M. H. t. Udklækningsanstalten skal 
jeg oplyse, at den nu er i fuld Drift, 
og den udklækkede Yngel vil blive 

udsat i de Søer, som Foreningen har 
forpagtet. Der vil ogsaa i Aar blive 
gjort Forsøg fra Foreningens Side 
med Krebseavl; denne Sag maa alt
saa siges at være i god Gang. 

Hvad Administrationen angaar, er 
Fiskehandler Brønnum efter eget 
Ønske udtraadt af Bestyrelsen, idet 
han boede saa langt borte -- i Fre
derikshavn - at det blev for be
sværligt for ham at komme til Be
styrelsens Møder; i Stedet for ham 
er nu Grosserer Bang indtraadt. 

Som jeg udtalte paa sidste Gene
ralforsamling har Foreningens Med
lemsantal' i Tidens Løb været en Del 
i Nedgang og da navnlig blandt de 
Medlemmer, som støtte Foreningens 
Virksomhed paa Grund af Interesse 
for den gode Sag. Vi besluttede 
derfor i Begyndelsen af Aaret at 
udsende et Opraab om at støtte For
eningen, dels ved at indtræde som 
Medlem og dels ved at yde et Bi(lrag 
en Gang for alle til Grundfonden og 
endelig ved at yde Bidrag til den af 
Foreningen oprettede Hjælpefond for 
forulykkede Fiskere og deres Efter
ladte. Resultatet af denne Hen
vendelse blev en Tilgang af ca. 100 
Medlemmer iL 10 Kr. og derover 
aarlig, hvorimellem 4 livsvarige, 11 
Bidragydende til Grundfonden til et 
Beløb af 280 Kr. og til den opret
tede Hjælpefond 16 Bidrag en Gang 
for alle til et Beløb af 1150 Kr. 
samt en Aktie i Dansk Damptra wlings
selskab "Dan" lydende paa 100 Kr.; 
i Aarsbidrag 55 Kr., hvorimellem 
vi have den Glæde at se Kommunal
bestyrelsen i Marstal med 25 Kr. 
Vi maa jo tage Hensyn til de van
skelige pekuniære Forhold i Aar og 
være ret tilfredse med denne' Til
slutning, hvorfor vi ogsaa ere dem tak-

. ·1 ';i:" 
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nemlige, der' have støttet Sagen, og 
bede dem vedblivende at arbejde 
for en forøget Tilgang af Medlemmer. 

J Anledning af den sørg~lige Ulykke 
blandt Vesterhavsfiskerne i Ef ter
aaret var det naturligt, at "Dansk 
Fiskeriforening" ogsaa vilde yde sin 
Støtte til Nødens Afhjælpning. Paa 
vor Opfordring indkom der en Snm 
af 19064 Kr. 7 Øre, og ihvorvel dette 
Beløb paa Grund af de mange Ko
miteer, der samlede ind samtidig, 
ikke var saa stort, som vi ønskede, 
maa vi dog særlig være meget glade 
ved, at der blandt vore Bidragydere 
vare saa mange Fiskere fra alle 
Landets Egne, og vi bringe en 
hjertelig Tak til dem og til alle de 
andre Bidragydere. Det er jo over
hovedet glædeligt, at der er indkom
met saa store Bidrag, som der er, 
hvilket vi have faaet Bekræftelse 
paa baade fra de stedlige Bestyrel
sesraader og ogsaa fra anden Side, 
saa der har kun været Anledning 
for "Dansk Fiskeriforening" til hidtil 
at yde et mindre Bidrag. Der føres 
imidlertid for Øjeblikket Forhandling 
om Anvendelsen af det indkomne 
Beløb, og vi haabe, at en Del af 
Beløbet vil kunne henlægges til den 
Hjælpefond, som Foreningen har op
rettet, men noget bestemt kan der 
ikke siges derom endnu. Ved de 
senere Ulykker, der ere indtrufne, 
have vi bidraget til de fra Marstal 
omkomne 1350 Kr. 50 Øre og til 
Bornholmerne 89 Kr. 50 Øre, hvortil 
kommer, at der er bleven eftergivet 
to af de forulykkede Bornholmer
Fiskeres Enker en Gæld til ]'01'

eningen paa 60 Kr. 
Dirigenten: Det vilde maaske nu 

have været rigtigt, om jeg havde op-
. fordret til at fremkomme med U d- . 

taleiser vedrørende det, Præsidenten 
nu har meddelt, men da vi paa Dags
ordenen have de to store Spørgsmaal: 
Fiskerilovens Revision og Yestkyst
havne, som pau forrige Generalfor
samling tog saa lang Tid, antager 
jeg, at det vil være rigtigst, at vi 
gaa over til Punkt 4a paa Dags
ordenen: Fiskel'ilovrevisionsforslaget, 
og dernæst til 4b: Betællkning fra 
Udvalget for Vestkysthavne, forinden 
vi behandle Virksomheden i Almin
delighed, saaledes som den nu er 
frems/d af Præsidenten. 

Man gik altsaa til Punkt 4a paa 
Dagsordenen: 

Fiskerilovrevisionsforslaget 
Dirigenten: Skønt jeg er Dirigent, 

vil jeg begynde med at erindre d'Hrr. 
om, hvorledes denne Sag er kommet 
frem og hidtil er gaaet. Man vil 
erindre, at det var Generalforsam
lingen, som i 1892 fattede den Be
slutning, at Bestyrelsen skulde undel'-

. søge, om ikke mulig en Revision af 
Fiskeriloven burde 10l'beredes, særlig 
ved at del' fremskaffedes Udtalelser 
i den Henseende fra Landets forskel
lige Egne. Derefter nedsatte Besty
relsen i Henhold til denne General
forsamlingsbeslutning - som ikke var 
fremkaldt af Bestyrelsen, men frem
kommen paa Forslag af et Medlem 
af Generalforsamlingen - et Udvalg, 
som indhentede Erklæringer fra Be
styrelsesraadets Medlemmer og andre 
Fiskerikyncijge Landet rundt, og paa 
Generalforsa :nlingen i Fjor blev der 
forelagt et trykt Uddrag af de Be
svarelser, der vare indktHune paa 
vore Forespørgsler. Der blev lige
ledes pau Generalforsamlingen i Fjor 
meddelt, at der var gjort et Udkast 
til en revideret Lo.v, som imidlertid 



ikke var blevet behandlet til Ende 
af det af Bestyrelsen nedsette Ud
valg, hvorfor Bestyrelsen ikke den 
Gang kunde forelægge Generalfor
samlingen noget til Betllutning. I 
det forløbne Aar har derefter Ud
valget fortsat sit Arbejde med en 
saadan Revision af Loven og derefter 
forelagt Bestyrelsen et Forslag i saa 
Henseende. Som De vide, har Be
styrelsen derefter vedtaget at indgaa 
til Generalforsamlingen med den Ind
stilling, at Gene ~'alforsallllingen ved
tager de to Udkast til Love for Fi
skeriet i Danmark: et for Saltvands
fiskeriet og et for Ferskvandsfiskeriet, 
og at de indsendes til Minislf:'riet 
som Forslag til en Revision af den 
nuværf:'nde Fisk(ll'ilov. Det er altsaa 
denne Indstilling til Generalforsam
lingen, som nu sættes under For
handling. 

Bestyrelsesmedlem, Fisker P. Vi7· 
lumsen, Snekkersten : Mine Herrer! 
Det nu foreliggende Fiskerilovforslag 
vil være dem aUe bekendt. Der har 
tidligere været Forespørgsler i samme 
Retning fra Bestyrelsen til Fiskerne 
og deres Repræsentanter og det gen
tagne Gange. Det er en ny Ide; 
det har ikke tidligere været Skik at 
spørgo Fiskerne til Raads, naar der 
skulde gøres noget ved deres Sager. 
Dansk Fiskeriforening har Æren af 
at have opfundet den ny Maade at 
behandle Fiskerne paa, clen har ind
hentet . deres Betænkning i Fiskeri
sager, spurgt om Oplysninger fra de 
forskelligeStedel', sa mIet disse sammen 
og deraf udarbejdet dette Lovforslag. 
Hvad der fra de forskellige Sider er 
kommen ind hal' været saa grund
forskelligt, at det ikke har været let 
her i Lovudkastet at samle 31le de 
mange Hoveder under en Hat. Fi-
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skerne have konstateret ikke, som 
der er bleven sagt, deres Uenighed 
- men at deres Fiskeri er saa for
skelligt paa de forskellige Steder, at 
der maa forskellige IJovregler til, 
hvis det skal passe overalt her 
i Landet. Vi kunne ikke skrive 
en dansk Fiskeri-Lov, som passer 
paa hele det danske Fiskeri, fordi 
Fiskeriet er san, yderst forskelligt 
overalt paa vore Kyster. I den nu
gældende Fiskerilov have vi kun havt 
en Regel for f11t Saltvandsfiskeri; det 
skulde altsammen ind under en Hat. 
men vore Naboer have set det samme 
som V1 nu se, nemlig at Fiskeriet er 
forskelligt. Det har man allere<.le 
for længe siden indset i Tyskland, 
og man har der lavet forskellige Reg
ler til de forskellige Steder. Det 
samme gælder til Dels Sverige. }\fan 
maa lave Loven efter Forholdene, 
og Reglerne maa saa blive forskellige 
for de forskellige Distrikter. Dette 
Princip have vi stræbt at føre igen
nem i det foreliggende Lovforslag. 
Vi have ment at burde skrive Loven 
i faa og store Træk ligesom vore 
Naboer have gjort, og saa for Resten 
ordne det ved Regulativer, saa det 
kunde passe pau de forskellige Steder. 
I .. igesaa vanskeligt det var at faa 
Enighed om, hvorledes Loven skulde 
være, ligesaa vanskeligt er det imidler
tid at faa Enighed bragt til Veje 
om disse Regulativer. Det vil være 
vanskeligt at faa Folk til at forstaa, 
hvad vi hermed have ment. Det ser 
ud, som om det ikke var gaaet op 
for Fiskerne, at vi have ment at 
burde sondre mellem de forskellige 
Distrikter netop til deres eget Bedste. 
Det ser snarest ud, som om Folk 
tro, at de efter Forslagt:t ikke maatte 
kommn udenfor deres eget Distrikt 



og fiske; men dette har aldrig oogen
sinde været Dansk Fiskeriforenings 
Mening~ Den er netop af den M e
ning, at Folk skulle være saa lidt 
sfedbundne som mulig. N aar vi have 
delt Fiskeridistrikterne i 8 Afdelinger, 
tror Jeg i det Hele taget efter alt, 
hvad der foreligger for Bestyrelsen, 
at denne Plan i alt væsentlig ikke 
har mødt nogen større Modstand. 
Det ser ud, som vi nok komme over 
de Vanskeligheder, der muligen ere 
til Stede der, og for mig er det noget 
af det vigtigste i det ny Lovforslag. 
Ere vi først enige i Principet, blivli) 
vi sagtens enige om de mindre Sager, 
som man ellers kives om, f. Eks. 
Aa legaardsrettighed er og sligt. K unde 
VI blot faa dette Hovedprincip -
forskellige Regler for de forskellige 
Steder - gennemført, vil hver Af
deling ogsaa kunne gennemføre Ting, 
de endnu ikke ane, og som kunne 
være til Gavn for deres særlige Fi
skeri. Fra_tidligere Tid have Fi
skerne ofte besværet sig over, at den 
nugældende Fiskerilov lægger alle 
Sag ind under_ privat Paatale; det 
har man ogsaa her stræbt at rette 
paa, idet de allerfleste Sager ville 
blive lagte ind~ und~r offentlig Paa
tale, saaledes ~ at Fiskerne ikke be
høve at rejse rundt til vedkommendes 
J urisdiktion, som har forbrudt sig 
imod ham. Han spares derved for 
Rejser, Besvær og Udgifter. Der 
har være(meget_betydelig Trang til 
en saadan forandret Bestemmelse. 
J eg ved ogsaa, at der har været 
meget .. betydelig Misnøje med de Ved
tægter' der nu gælde for vort Land, 
om det end)kke ~gælderJor dem alle. 

J eg vil nu bede Dem om, mIlle 
Herrer! at tage imod dette Forslag 
med Velvillie og huske vel paa, at 
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naar det er første Gang, Fiskerne 
ere blevne spurgte, behøves der vir
kelig nogen Enighed mellem Fiskerne, 
mellem deres Repræsentanter, hvis 
der skal komme noget ud af For
slaget. Det kan ikke hjælpe, at den 
ene trækker til øst, naar en anden 
trækker til Vest, at don ene vil 
trække Vognen et Stykke frem, naar 
den anden trækker den et Stykke til-
bage; Satl opnaa -vi intet. Ville vi 
opnaa noget, maa vi holde sammen, 
selvom den enkelte skulde blive 
nødt til at opgive noget af det, han 
troede kunde være det bedste. Ved 
Enighed kunne vi opnaa noget, og 
ved at faa Principerne slaaede fast 
kunne vi lettere blive enige om de 
mindre Ting. 

Bestyrelsesmedlem, Dl'. C. ti. Joh. 
Petersen: Hr. Villumsen omtalte, at 
Foreningen kun havde ønsket at 
skrive en Lov i store Træk, saaledes 
at de lokale Interesser kunde blive 
bedre repræsenterede ved mindre Love 
for de enkelte Dele af Landet, og 
a t der derfor ikke var givet noget 
videre af DetaiJbestemmelser i Lov
udkastet. Der er dog en Undtagelse 
herfra, som Foreningen har ment at 
maa tte gøre, nemlig med de faa Fred
ningsbestemmelser, der ere fastsatte 
i §§ 17 og 18 for visse Fiskearter. 
I den nugældende Fiskerilov er der 
fastsat Minimulllsstørrelser for et stort 
Antal Fiskearter. Foreningen har 
ment, at dette Antal kan reduceres 
ganske betydelig, og man har derfor 
holdt sig til Aal, Laks, Gedde, Ørred, 
Slethvar, Pighvar, Tunge og Rød
spætte, og ment, at der burde fast
holdes bestemte Størrelser for disse 
Fiskearter for at søge at forhindre, 
at de ødelægges, medens de ere smaa 
og forholdsvis lidet værdifulde. 

, 
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Etatsraad Eokardt, 0rumgaard : 
J eg skal tillade mig at sige et Par 
Ord om Lovudkastet, som jeg i det 
hele finder ganske heldigt. FOl,træf
feligt er Forslaget om, at Paatale 
skal finde Sted som ved ofi'entlige 
Politisager. I min Erfaringskreds 
har det Spørgsmaal havt overordentlig 
stor Betydning, navnlig m.H. t. Lukse
fiskeriet, idet man indretter Tenerne 
saaledes, at Laksen kan gaa op, men 
ikke komme tilbage, og det har ikko 
været muligt at fart pn Forandring i 
dette Forhold, fordi Fiskerne stadig 
blive vragede af vedkommende .Turis
diktion som ikke rette Sagvoldere 
noget som er mig ubegribeligt, nanr 
henses til Fiskel'iloven, ifølge hvilll:en 
man maa betragte det som en Politi· 
foranstaltning, at der skal aabnes til 
visse Tider og paa visse Maader. 
Hvad der er anført om Aalegaarde, 
Aalestader, Aalesb1derettigheder osv. 
synes jeg, man maa være ganske vel 
tilfreds med, i Stedet for at gaa til 
en saadan Y derlighe(l, som man af 
og til træffer blandt Fiskerne, at 
Staten skulde afløse hele Aalegaards
retten, saaledes at alt Fiskeri blev 
frit uden Hensyn til ældre Rettig
heder. For Rrsten indrømmer jeg, 
at Aalegaardene kunne være til 
megen Besvær; dog dette er noget 
fjrskelligt efter deres forskellige Art i 
det gælder saaledes ikke de smaa 
bitte An,legaarde, som ikke naa syn
derlig højt op, men ved Middelfart 
og Fredericia haves der Aalegaarde 
saa store, at man kan gaa ind i dem, 
og saa forandres Forholdene, især 
da disse Aalegaardsejere øve et 
meget strængt Herredømme over hele 
Kysten, saa]edes at de ikke blot for
hindre alt Aalefiskeri, hvad der kan 
være rimeligt nok, naar de have til-

købt sig disse Rettigheder eller er
hvervet dem paa anden Maade, men 
de forhindre ogsaa alt Fiskeri uden 

-for, hvad der forekommer mig ube-
gribeligt; de jage Fiskerne bort, og 
baade Fiskeriet af Sild og andet 
hæmmes derved. 

§ 4 er altfor vidtløftig for FiSkere 
og Lægfolk. Det kan være, at det 
fra et juridisk Standpunkt kan være 
rigtigt at foreskrive en saadan Frem
gangsmaade, men jeg vil dog tillade 
mig at anmode den Kommission, som 
har med Udkastet at gøre, at se at 
faa dette Punkt noget simplificeret. 
(Hør!) 

Hvad Aalejernene angaar, vil jeg 
gøre opmærksom paa, at blandt det 
Par Hundrede Fiskere, jeg repræ
senterer, er der, i det mindste ved 
Vejle Fjord, kun Piglystre ; vi kende 
aldeles ikke de andre Redskaber. M. 
H. t. § 11 vil jeg gørn opmærksom 
paa, at det er en stor og glædelig For
andring, at 150 Fvn. er nedsat til 50. 
M en san. kommer der en Bestemmelse, 
som jeg afgjort maa modsa~tte mig; 
det er Bestemmelsen m. H. t. Bække. 
Det vil blive vanskeligt at afgrænse . 
Forskellen mellem Aaer og Bække 
og namlig ved Fjordene, hvor der 
er Bæk paa Bæk. Skulle disse Be
stemmelser gælde for aBe disse lur
vede Smaabække, vilde det dog være 
for galt og for stor en Hæmsko for 
Fiskerne; der vilde derved gaa en 
altfor stor Strækning tabt for Fiske
riet med Vod. 

Hvad § 12 angaar, synes jeg, det 
er en heldig Inddeling, om end der 
maaske kan komme Vanskeligheder, 
naar Fiskerne komme ind i andre 
Distrikter. § 14 er næsten umulig 
paa det Distrikt, jeg repræsenterer. 
Det hedder i denne §: "Med Hensyn 
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til Fjorde, Vige og lignende Indskæ
ringer fra Havet kunne Regulativerne 
derhos foreskrive, at ~iskeriet i samme 
skal være forheholdt, helt eller del
vis, de tilgrænsende KOll1mun~:rs Be
boere." 

Det vil næsten være en Umulig
hed at gennemføre dette, og det vil 
ogsaa være til den rene Fordærvelse. 
~T eg skal som det mest frappante 
Eksempel nævne Bredballetiskerne, 
som vilde være meget uheldigt stil
lede, . hvis den korte Strækning, de 
faa Hundrede Alen, de have langs 
VejlefJord, var det eneste Sted, hyor 
de' maatte fiske. Det vilde dog være 
utænkeligt. 

I § 15 staal' der: "Som Fiskere 
betragtes kun de, som efter vedkom
mende Kommunal-Bestyrelses Skøn 
drive Fiskeri som Hovederhverv. il 

.Teg ved nu ikke, hvorfor Udkastet 
har udslettet Ordene: "væsentligt 
Bierhverv." Vi ere nu saa heldigt 
stillede, at vi ikke ved Vejlefjord 
have andet end virkelige Fiskere og 
ingen af disse Daglejere, der gaa ud 
for at stange Aal; dem kender man 
derimod ved Horsensfjord ; Illen selv 
om yore Fiskere drive Fiskeriet som 
deres Hovederhverv, have de dog 
ogsaa et Bierhverv; de kunne ikke 
ligge ude med deres Kvaser hele 
Aaret l'Hlldt og kunne derfor ikke 
vrage alt andet Arhejde. De have 
et Bierhverv baade som Landbrugere 
og Haandværkere, og jeg synes der
for ikke, der er Grund til at for
kaste Fiskerilovens Bestemmelse i 
saa Henseende, Bostemmeisen om 
"Hovederhverv eller væsentligt Bi
erhver". 

Efter mit Kendskab til Fiskere 
vil jeg paastaa, at de ere udmærket 
godt tilfredse med Vedtægterne, og 

efter at have faaet dem, ere de 
meget tilfredse llled Loven. N atur
llgvis er der enkelte Punkter i Ved
tægterne' de ere utilfredse med, for 
Eks. dette, at der er udeladt en 
Bestemmelse om, hvornaar Vedtæg
terne skulle forandres. De ønske 

. ogsaa, at ]~iskel;fllgden skal føre en 
Protokol. .J eg har faaet ham til 
det baade for hans egen Skyld og 
for Reklamationers SI'yld, men jPg 
hal' hverken kunnet faa Piskerikon
trolløren, Amtmanden "eller Herreds
fogden til at give ham en autoriseret 
Protokol. Det er i vore Vedtægter 
sIa aet fast, og jeg ved med Vished, 
at Fiskerne have været tilfredse med 
den Bestemmelse, at der ingen umo
den Fisk lUlLa bringes i Land til 
det ene eller andet Brug; den skal 
smides i Søen. Korsfisken, der i en 
sart forfærdelig Grad ødelægger Fi· 
skeyngelen, skal derimod bringes i 
Land, en rigoristisk Bestemmelse, 
der maaske ikke kan gennemføres 
alle Steder, men vi have den imid
lertid i vore Vedtægter. [Lomd
kastets § 18 stunT der, at gul Aal 
under 17 Tommer befragtes som 
umoden. I Vejle Pjord er Aalen 
ikke væsentlig større end 17 Tom
mer, saa den Bestemmelse kunne 
vi ikke bruge. I Horsens og Vejle 
Fjord haye vi sat Maalet .til 14 
Tommer, og det finder alle Fiskerne 
er en passende Størrelse. Med Hen
syn til Rødspætten er der en absolut 
Nødvendighed for at nedsætte Maa
let. I vore sydlige Fjorde have vi 
Rødspætter lige ned til 7 Tommer, 
der meget godt kunne bruges; om 
det gælder i det store Havfiskeri er 
noget andet. Derimod have Fiskerne 
ikke noget mod større Maal for 
Torsk, men det er uden Betydning, 
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saa vidt jeg har forstaaet Udkastet. 
J eg vil dernæst bede Kommissionen 
Oln at tage særligt Hensyn til dette, 
at Fiskene kunne faa frit Løb -
det gælder navnlig Ørred fra 
Solopgang og til Solnedgang, saaledes 
som Loven har det, og jPg vilde 
gerne spørge, hvorledes det kan gaa . 
til, naar Loven byder det, at saa 
vedkommende Jurisdiktions-Betjent 
kan nægte at støtte Fiskerne i Ret
ning af, at der bliver lukket op for 
Fisken!}. (Fortsættes.) 

Til 

Fiskerilovudkastets 
Revisionsudvalg. 

(Af Jens Thomassen, Sllckkcl'sten). 

Hensigten med disse rAinier er at 
henlede det ærede, paa Generalfor
samlingen den 14. April d. A., ned
satte Udvalgs Opmærksomhed paa 
i Tide at indhente saadanne Oplys
ninger fra de lokale Foreninger rundt 
om i Landet, at det foreliggende 
Materiale til en næste Generalfor
samling, kan være saa vel forberedt, 
at det kan egne sig til at behandles 
med det samme. Derhos henstiller 
jeg til mine Standsfæller, at hidsende 
eventuelle Forslag, Oplysninger o. a. 
m. til det nedsatte Udvalg, inden en 
af denne nedsat Frist, som jeg haaber, 
at det ærede Udvalg vil offentliggøre 
her i Bladet. 

Endvidere vil jeg henlede Op
mærksomheden paa Medlemsbladet, 
som det rette Sted for en grundig 
Diskussion af de afgørende Spørgs
maal. Lad os benytte Bladet, og 
derved gøre det interessant for os 
selv. ~Det er mit Haab, at den ærede 
Redaktion vil taale eventuelt selv 

meget stærke Udtalelser fra begge 
Retninger. Hvis vi ville benytte os 
af et saadan! frit Ordskifte, ville vi 
gøre Bladet interessant for os og 
vore Standsfæller, og de lokale Inter
esser ville ved" Gnidningsmodstanden" 
afslides saaledes, atFællesinteresserne 
kunne komme til deres Ret. 

Lad os da faa høre klare Udta
lelser, salL at vi, naar vi atter samles, 
kunne vide pall, hvilke Skær, Besty
relsens Forslag egentlig strandede. 
Gid dot lUaa lykkes det nedsatte 
tI dvalg at fjerne dem, eller i det 
mindste sætte nogle ))V~lgere" pall, 
dem, saa at Generalforsamlingen 'ad 
Aare kan sejle ind i Rigsdagen med 
et \'eludarbejdet Lovf~slag, som 
gavner de fleste Fiskere, men særlig 
med et saadant som ikke skader nogen 
retskaffen Fisker. 

Jeg fOleslaar derfor, at det fore
liggende Forslag her i Bladet maa 
blive belyst og undersøgt fra alle 
Sider; det er det rette Sted at drøfte 
Sagen paa. Men Standfæller, Fi
skere! Hold Eder blot ikke tilbage. 
Muligvis det skal blive en Kamp. 
Lad dette ikke skræmme os. Uden 
Kamp ingen Sejr. De modsatte 
Anskuelser lllaa udtales, før et Re
sultat kan naas. Skulde nogen af 
os frygte for at bruge Pennen for 
Stilens og Orthografiens Skyld, haaber 
jeg, at den ærede Redaktør vil be
rolige saadanne med, at han vil være 
saa. venlig at pudse paa Manglerne. 

J rg foreslaar derfor, at man Lan
det over til eget Brug spørger sig 
selv efter nedenstaaende Regler: 
Hvad kan der gøres med Hensyn til 
følgende Spørgsmaal: 

1. Almindelige Bestemmelser fol' 
Fiskeri. Aalegaarde, Stader, 
Frit Fiskeri. 



2. Beskyttelse for Fiskeriet. (Fred
ning af Fisk, laasede Vande, 
Forbud mod forskellige Redska
ber o. s. fr.). 
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3. Beskyttelse for Fiskerne. (Sej
ladsen. Rovfiskeri, Røveri af 
Fangst, rry\'eri af udsatte Garn 
o. s. fr.). 

Dette gælder om Saltvandsfiskeri. 
Om Ferskvandsfiskeri haaber jeg, at 
andre om fornødent ville udtale sig. 
Sluttelig anmoder jeg atter det ned
satte Udvalg om at aabne en even
tuel Diskussion eller at offentliggøre 
en ikke altfor kOl·t Frist, inden hvilken 
Udtalelser ville modtages til Drøf
telse. 

" 

Sildefiskeriet. 

Vi have modtaget følgende: 

Et af vorel<~iskerier, n0mlig Silde
fiskeriet, har allerede i mange Aar 
været i en sørgelig Tilbagegang. 
Grunden hertil kan søges i, at Pri
sen paa Sild el' blev en saa lav, at 
det ikke lønner sig mere at produ
cere denne Artikel i noget større 
Omfang. At Prisen er bleven ca. 
50010 lavere end tidligere, ligger i, 
at alle Lande, som tidligere indførte 
betydelige Mængder af denne Vare, 
have ved høj Told, især Rusland, 
næsten· umuliggjort al Indførsel af 
Sild. Her i seIre Danmark fiskes 
der for Tiden kun ubetydeligt, og 
den Sild, DanmarK nu udfører, 
spiller ingen Rolle paa de uden
landske Markeder, men desværre 
har denne høje '1'old skadet et af 
Rigets Bilande, nemlig Island. Dette 
fattige, afsides liggende Land be
gyndte for ca. 10 Aar siden at fiske 

Sild, og dette Fiskeri lovede i Be
gyndelsen et godt Udbytte, men maa 
igen ganske ophøre, da Prisen paa 
Grund af den høje Told er blev en 
saa lav. 

For at Island skal kunne konkur
rere med de store Produktionslande 
af denne Artikel, o: Skotland, Hol
lant! og Norge, som kunne høste 
Fordel af den kodere Vej og alle 
andre til Nutidens Civilisation hen
hørende Bekvemmeligheder, for Eks. 
Telegraf etc. etc., maatte Prisen pua 
Afsætningsstederne blive højere, end 
den er for Tiden. En Tønde Sild 
vil i Reglen koste i Island i Afskib
ningstilstand ca. 7 a 8 Kr.; hertil 
kommer nu ft~ragten fra Island 2 a 
3 Kr., og paa de fleste Markeder 
staar Prisen som oftest paa 10 a 11 
Kr., naar alle Omkostninger paa 
Salgstedet fradrages. Fortjenesten 
paa Sild fra Island bliver derfor lig 
Nul, hvorimod de andre fornævnte 
lÆ. n de kunne aJsætte deres Sild 
llled Fordel til disse Priser paa 
Grund af den hurtigere Omsætning 
og den betydelig mindre Frugt for 
en kortere Afstand. 

Kunde der ikke af Statsmyndig
hederne gøres et Forsøg paa at faa 
især den russiske Told nedsat, hvor 
Import af nogle faa Tusind dansk 
eller islandsk Sild ikke vilde komme 
til at skade Ruslands indenlandske 
Fiskeri synderlig. For Island vilde 
en Overenskomst i denne Henseende 
være en stor Velgerning, da Islæn
derne sandsynligvis helt maa ophøre 
igen med det begyndte lovende Fi
skeri. Dette er endnu mere be
klageligt, naal' hertil kommer, at 
M asser af Islændere, tildels paa 
Grund heraf og tildels ogsaa paa 
Grund af IJandbedriftens Usselhed, 



udvandre til Amerika for at finde 
bedre Erhværv. Island har virkelig 
mange ~jælpekildcr i sine Fiskerier, 
SOln ikke kunne udnyttes paa Grund 
af Affolkning og Afstand. Jeg er 
vis pau, at kunde der af Regeringen 
forskafl'es nogle Lettelser af Betyd
ning i fornævnte Toldfol'hold hos de 
fremmede Magter, isæl'Rusland, 
vilde dette for Island have en stor 
Betydning. 

.Det "ar at ønske, at Statsmyndig
hederne vilde tænke noget over Sa
gen, og at man da ikke skal behøve 
at vente mange Aar, ligesom med 
den spanske Traktat, den Venten 
kostede ialfald Island mange Tusinde 
Kroner aarlig; desuden, den nuvæ
rende Tingenes Tilstand, skulde man 
antage maatte formane til at gøre 
et eller andet Skridt for at forsøge 
at forbedre de nuværende besværlige 
Forretningsforhold, hvor Producen
terne, som dog først skulle leve, 
blive trynede af høje Toldsatser 
hos fremmede Magter paa den ene 
Side og paa den anden Side af 
ringdannende snedige Mellemhand
lere, der kalde sig Grossister. 

Kun ~endnu den lille Bemærkning, 
at det selvfølgelig er sikkert, at man 
baade i Danmark og Island vilde
i Tilfælde af, at der i Rusland 
gaves en betydelig Nedsættelse eller 
Ophævelse af Tolden for Sild frem
for anclre~Lande - med den størst 
mulige Omh( værne om de tilsblaede 
Rettigheder, baade ved Hjælp af 
den stedlige Øvrighed og den mulig 
paa Afskibningsstedet ansatte Kon
sul. 

Hvis Foranstaaende skulde vinde 
Bifald hos den ærede Redaktion af 
Fiskeritidende, skulde det glæde 
mig, idet jeg haaber, at der i Frem-
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tiden af rette Vedkommende vil 
blive gjort, hvad der kan gøres, for 
at støtte denne baade for Danmark 
og især Island saa store Velfærds
sag, hvilket sikkert vilde bringe 
Danmark og dets Biland Island en 
stor Fordel i kommende Tider. x. 

* * * At Ophævelse af eller Nedsættelse 
i den russiske Indførselstold paa 
salt Sild vilde have stor Betydning 
bl. a. ogsaa for den islandske Han
del IDed denne Artikel, ligger uden
for al TviVl, men at der skulde være 
Mulighed for, at Danmark med sin 
paa dette Omraade i Forhold til 
Skotland, Holland og Sverrig-Norge 
saare ringe Udførsel skulde blive 
stillet exceptionelt gunstigt, kan 
næppe tænkes. Red. 

Danmark paa Verdens
markedet. 

I en nær Frem tid aa bnes en V erdens
ud,stilling i Antwerpen, paa hvilken 
man i Begyndelsen troede, at Dan
mark vilde glimre ved sin Fraværelse, 
eller dog i det mindste kun med en 
forsvindende Repræsentation blive 
skudt ind imellem Afdelingerne 
Sverige og Norge. 

En Henvendelse til Dansk Fiskeri
forening om at udstille sin Model
samling, havde Bestyrelsen med Be
klagelse maattet besvare afslaaende, 
da patriotiske Hensyn krævede, at 
ModelsamlingelI udstilledes iHelsingør 
og Randers; nu have vi imidlertid 
bragt i Erfaring, at der alligevel i 
Antwerpen vil blive arrangeret en 
fyldig og omfattende Udstilling af 
Fiskeri-Redskaber, der er arrangeret 



af "Københavns mekaniske Net og 
Garnfabrik" M. L. Utzon paa 
Indenrigsministeriets Foranledning 
og med dets Støtte. 

Vi give saaledes bl. a. Hollæn
derne Lejlighed til at se vore Frem
skridt paa Fiskeriets Omraade, pan 
hvilket vi maaske have mest tilfælles 
med denne Nation. 

Fiskerilovens Paragraf 2. 

I Anledning af Fisker Villumsens 
Bemærkninger i Medlemsbladets Nr .. 
15 tillader jeg mig at henlede Op
mærksomheden paa, at Vedtægten for 
Fiskeriet i Horsens Fjord, Asvig etc. 
bestemmer, at den, der en Gang har 
indtaget et Bundgarnsstade, skal have 
Ret til at beholde dette Aar efter 
Aar, for saa vidt han virkelig be
nytter det til Fiskeri i hele den Tid 
af Aaret, da Bundgarnsfiskeriet paa 
den paagældende Plads sædvanligvis 
finder Sted, og at en anden kun kan 
indtage det til Afbenyttelse, naar 
han lader det ligge ubenyttet hen i 
et .Aar; ligeledes bestllmmes, at Bund
garn skulle sættes fra Landgrunden 
udefter. Ingen af disse Bestemmelser 
findes i en Del Vedtægter; den første 
bryder i ethvert Fald en ny Bane. 

Jeg synes, at jeg ved samme Lej
lighed kunde have Lyst til at spørge, 
om den Omstænaiglied, at et Bund
garnsstade omtales i ældre 2-300-
aarige Dokumenter, antages for at 
være af nogen Betydning med Hensyn 
til Overdragelsen af, om det betaler 
sig at udsætte et saadant, forudsat 
at den omtrentlige Beliggenhed 
kendes. Gives der nogen Bog om 
Bundgarnsfiskerf? K. g. 
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Noget bestemt kan vel næppe siges 
om en Bundgarnsplads' V æl'di, dertil 
er netop Silde-, Makrel· og Hornfiske
fangsten altfor variabel. Bundgarns
fiskeri som andet dansk Fiskeri af
handles i "D1'echsel: Oversigt oyet' 
vore Saltvandsfiskerier, København 
1890". Red. 

Fiskeriberetninger. 

Bovbjerg, den 20. April 1894. 
Der fiskes vedblivende fortrinligt. I 
de sidste Dage har en Damper fra 
Hamborg sejlet udenfor Kysten og 
opkøbt Fisken til 31/ 2 Øre pr. Pd. 

Fiskelavene i Færring har solgt 
næste Aars Kullerfangst til d'Err. 
Lindenberg & Weimeister, Hamborg, 
for 71

/ 2 Øre fra Oktober-December, 
8 Øre fra 1/1_16/1) 81/2 Øre fra 16/1 

-1/2' 9 Øre fru 1/2_1/3 og6 Øre 
fra 1/3_1/4 1895. Al Fangsten 
skal leveres efter Kontraktens nær-
mere BesteI~llnelser. P. 

Harboøre, den 21. April 1894. 
Kullerfiskeriet er fremdeles ganske 
heldigt. Der tages 50-70 Snese 
Kuller pr. Baad og derover foruden 
Torsk og anden Fisk.. Priserne ere 
meget lave. P. 

Frederikshavn, den 22. April 1894. 
Omend Tilførslen i den sidst for
løbne Uge ikke har været saa stor 
som i de foregaaende Uger, kan Fi. 
skeriet, i sin Helhed betragtet, ikke 
kaldes andet end godt; de fiskerige 
"Pletter" paa Vestkysten era ganske 
vist noget sjældnere, men træffes dog 
endnu jævnHgt; Kutterne fiske uu 
usædvanlig sydligt, helt sønden for 
Hanstholm ned til Aggerkanal, og, 
de, der haye fisket her, have gjort 



det bedste Fiskeri, Kutterne have 
ha vt fra 100 op til 200 Snese Rød
spætt(!r af en Vægt fra 20-25 Pd. 
Snesen, her betalte med fra l Kr. 
65 Øre-2 Kr. 50 Øre pr. Snes; de 
nordfor Hanstholm fiskende Kuttere 
have gennemgaaende havt mindre 
Udbytte; udfor Hirtshals PI' der lige
som i den foregaaende Uge gjort godt 
Udbytte af Skærising, her betalt med 
fra 6--10 Øre pr. Pd. Ikke faa 
Kuttere have paa Grund af de lave 
Priser ikke solgt deres Last her, 
men ere sejlede direkte til Køben
havn for at opnaa højere Priser, 
hvilket vistnok næppe lykkes, da 
Markedet der ogsaa skal være over~ 
fyldt. Enkelte mindre Kuttere drive 
Fiskeri med Garn under Læsø, de 
der fangede Rødspætter ere kun af 
ringe V ægt ca. 10 Pd. Snesen, der
fra indkommer ogsaa mindre Partier 
Tunger, solgt her til 65 Øre pr. Pd., 
Pighvar til 40 Øre for store, 25 Øre 
for smaa, samt Slethvar til 12 Øre 
pr. Pd. Hummertilførslen har været 
ret rigelig i de sidste Dage særlig 
fra Sverrig vel ialt 8-9000 Stkr., 
Prisen fra l Kr. 10 Øre-l Kr. 20 
Øre pr. Pd. Kl. 

København, den 22. April 1894. 
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Fiskeriet herfra har i længere Tid 
været uden Betydning saavel for 
Bundgarns og Rusers som for Vods 
Vedkommende, saa flere af vore 
Fiskere have begyndt at forlade. 
Pladsen for at søge et bedre Udbytte 
andetsteds. Een er draget til sit 
Færskvandsfiskeri, og andre vilde 
vist gerne følge Eksemplet, naar de 
havde en Indsø at fiske i, men det 
er nu ikke let at faa; - en Reje
baad er afgaaet sydpaa for at for
søge Rejefiskeri og flere ville her i 

'" 

den nærmeste Tid følge efter; men 
det kniber med Udrustning, da der 
kræves en Del mere i den Retning, 
end naar Fiskeriet bruges i N ær
heden af Hjemmet. 

Trods det daarlige Piskeri her 
omkring er Tilførselen til Torvet 
rigelig, men Handelen treven og 
Priserne kun sløje for alle alminde
lige Sorter: Sild sælges vedvarende 
til meget smaa Priser, pr. Kassevis 
til P/z, 2 a 3 Kr., som de er til; 
Torsk er solgt til l Kr. 25 Øre a 
1 Kr. 50 Øre pr. Lpd., Gedder 25 
a 30 Øre pr. Pd., levende Ge~der 

45 øre. Aborrer 15 Øre, Aal 35, 
40 a 50 Øre efter Størrelse, et 
mindre Parti prima blanke fra Fersk
vand 70 Øre pr. Pd. Hornfisk har 
der været lidt Tilførsel af et Par 
Dage og blev solgt tH Priser fra 6 
til 8 Kr. pr. Snes. Endvidere var 
Tilførslen af Rejer i Lørdags ret 
betydelig efter Aarstiden ; de gik 
den 'Dag en Del ned i Prisen og 
blev solgt til l Kr. pr. Pot' (efter 
Maal) en Del af dem var Limfjords
r~jer; Prisen vil dog nok snart højne 
sig, naar Tilførslen bliver mindre. 
Rødspætter sælges for Tiden til 31/ 2 , 

4 a 41/ 2 Kr. pr. Lpd. 

Modelsamlingen. 

Hr. Villumsen vil være tilStede 
Samlingen Lørdag den 28. April 
KI. 9-4. 
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FisK -Comissi[lnsforrBtnin~, T. ~~~!a~k~!~t~~by, 
J. It Hass, Eckernførde, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtaget Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
ling. Prompte Afre~ning. Stort Lager af østers til 

Dansk Corresponctance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

En Karl 
med gode Anbefalinger søger 
Plads helst hOB en Fisker. 
Vedkommende har tjent hos 
en Fisker forrige Sommer. 
Chr. Agersborg, Antonie
stræde 16 St., København. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingøt', Stengade 15, 

,(en_ Noet;tabrila: l Dluu:nårll: ...- drive. ved. n ..... pJuoa.f't.) 

leverer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle ,andre Slags Næt og 
Garn fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomul,dsgartl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

i i·~Al tona Fiskea uction. 
"t t.~ Johann ()ohrs (beediget Auctionator). 

Q - <D 

«l f c.q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

å> • 
.c::lG> Danmarks største Fiskeforretning 
~-g 
'i! modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
.. t:II . &: gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg Ises Fisken og 
f (Ø hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
~ ~ til Forsendelse leveres gratis. 
CD > 
~ GO Telegram- og Brev-Adresse: ()ar) Bang, København. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere , J<~iskekasser, Fiskekroge, 
Fiske~nrve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annonce]' i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Plads søgende ved J<~iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af I'iskefartøjer o. L kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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Eø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

o~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
-- k F' k Tr- ,. -'<DI» g == Dans -. IS e . .....:ommuls.on en g.·os. ... '" :::II 

':' .~ Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ::;: ~ 
- ... "'<D 

~=§ Specialitet: Lax, Ørred, Aal. .g:::!.;;: 
øø ="'= a:lg. Telegram-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: ;;.<D Cl 

...; Biirsch, Hamburg. Biirsch, Altona. 'f' :"' !; 
~ . 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug. 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

Dansk Fiskenætfabrik,· 
GI. Strand 50, København K., 

ndsælger i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt hOB Frantz Qhristtre'U. København. 



Nr. 18. 3. Maj. 1894. 

:M:~dl.e::t:D..sbl.a.det; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, BOldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede j ror staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

InClhold: Generalforaalnlingen (Referat). -
Fiskeriberetningen for 1892-93. - Literaiur. 
Mindre Mo,ldelelBer. - Flokeriberetninger. - Be
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra. 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm .. 0-7 Svanholmsve} 
10, 1. S. . 

Modelsamlingen, Stormgade 20, ej' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum SØndag fra 
l2~2 mod en Entre af 10 Øre, 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falko"ergaardsvej 16, 
K .... enhavn V. 

( 

Eftertryk af Medlemsbtadets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk .Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

I Lørdag den .14. April 1894. 
(Fortsættelse). 

Dirigenten: Jeg Illaa til Etats
. l'aad Eckardt bemærke, at der findes 

ingen Kommission, som behan{ller 
dette Spøl'gsmaal. ( Bestyrelsen har 

,I tilendebragt sit Arbejde ved at fore
lægge Generalfor~amlingen disse 'Lov-

udkast, og alt hviler nu hos Gene
ralforsamlingen. Om det vil ned
sætte en Kommission, er en aI!den 
Sag, men Bestyrelsen og Bestyrelsens 
Udvalg er færdig med Sagen for sit 
Vedkommende. Maa jeg de.rnæst 
bemærke, at Etatsraad Ec~ardt tog 
fejl m. H. t. Bestemmelsen i § 14 
2d'et Stykke om, at det da nævnte 
Fiskeri kan' forbeholdes de vedkom
mende Kommuners Beboere. Be
stemmelsen gaar kun' ud paa at for
hindre, at der kommer andre 
borteboende . ned i en Fjord. -
M. H. t. Etatsraad Eckardts Be
mærkning, at Tidsbestemmelsen var 
udeladt i Vedtægterne for V ejl~ 
;Fjord, tror jeg, at efter den nugæl
dende Lov kan der ikke sættes nogen 
Tidsgrændse fol' dem. De gælde 
!.l;1tsaa for bestandig, gælde, indtil 
de blive ophævede. 

Fisker Rasrn,us Nielsen, Skalø: 
Efter. mine Begreber skal Indholdet 
af en Fiskerilov være saa kortfattet 
og praktisk som muligt og ikke OlD-

- handle andet end det allernødven
digste, hvad de Herrer ogsaa ville 
kunne se ar mit Udkast 1il en Fiske-' 
rilov, .. som 11maske vil være dem be-



kendt. Der stltar deri: "Fiskeri
loven bør frem for alt være !Saa lidt 
kompliceret wm muligt og Fiskeriet 
saa frit som muligt. Kun hvor det 
er absolut nødvendigt for Ynglen og 
Driften af Fiskeriet i· sin Helhed, 
bør der ved Lov skrides ind, og 
dette bør da være saa skarpt og 
uomgaaeligt som muligt og kun inde
holde, hvad der fremmer, ikke 
hæmmer Fiskeriet i sin Helhed." 
Jeg kan ikke forstaa imdet end at det 
Forslag, som "Dansk Fiskel'ifor
ening"s Udvalg har lavet, er saa 
kompliceret SOlli vel muligt. Vi 
skulle arbejde hen imod større Fri: 
hed og ikke paalægge yderligere 
Tvang. Alle Vegne, hvor der er 
Særrettigheder, el' der ogsaa Spek
takler j hvor Fiskeriet er frit, er der 
derimod aldrig hverken Processer 
eller Skektakler. Vi kunne meget 
godt faa. en Fiskerilov for hele 
Landet, naar man vil nøjes med en 
Lov i store Træk uden at bryde sig 
om alle unyttige Detaljer. Vi trænge 
til klare, praktiske og \ kortfattede 
Bestemmelser. 

Jeg ved ikke, hvorfor man, i U d
kastet har udeladt Bestemmelserne 
o,m Torsk, den er da mindst ligesaa 
nødvendig som Rødspætten. Hvis 
man ikke som nu vil have ødelagt 
Torsk j' store Mængder, maa Vod
fiskeriet absolut -forbydes i Marts, 
April og ,Maj, saa vide'Fiskerne, 
hvad de have at rette sig efter, og 
kunne ikke omgaa Loven. Man maa 
ikke som nu til enhver Tid kunne 
se dette Vodfiskeri blive drevet om 
Natten, og det kan ikke ske, naar 
Fiskerne slet ikke maa tage Vod 
med i Fartøjerne i de Maaneder, 
hvor Vodfiskeriet er forbudt. Jeg 

kan ikke gaa med til at udvide 
Aalegaardsrettigheder. Man burde 
hellere helt opgive dem, da der i 
Virkeligheden ikke mere eksisterer 
Aalegaarde. Det eneste, der er til
hage af dem, er Risgærderne, som 
de støtt~ sig til. Men da nu Aale
gaardsrettighederne en Gang ere til 
Stede og ikke kunne frata.ges Kyst
ejerne uden Erstatning, kunde man 
dog med faa Ord fastsætte i Loven, 
at andre Fiskere ogsaa maa sætte 
Ruser, dog kun i en bestemt Ai
stand, f. Eks. ikke nærmere end 50 
Favne fra de saakaldte Aalegaarde, 
Saa fik vi ikke alle r de Processer 
om den ,Ting, som vi nu have alle 
Vegne, hvor Kystejerne have Ret 
enten til Bundgarns- eller Aale
stader. Vi maa have en bestemt 
Regel for Afstanden og bestemte 
Udsættelsesdage fastsatte. Kyst
ejerne kunne ikke spænde over hele 
den store Kyststrækning. De maa 
derfor ogsaa give andre Ret til at 
fiske Aal, og ,det vilde dog væ~e 
altfor forældet, om Landmanden 
skulde have' Særrettigheder i Søen, 
der i saa høj Grad ere til Skade 
for Sømanden og Fiskeren. Vilde 
man i Sandhed den danske Fisker-' 
befolknings Vel, burde' alle saadanne 
Rettigheder afløses; Det vilde ikke 
kræve saa store Kapitaler, som der 
nu ra,abes paa. 

,Dirigenten: J eg maa gøre opmærk
som paa, at der foreligger kun dette 
Forslag fra Bestyrelsen til General
forsamlingen, at dette Lovudkast 
indsendes til Ministeriet. D'Hrr., 
der ere misfornøjede dermed og ville 
have Forandringer deri, maa altsaa 
være forberedte paa at komme med 
bestemte Forslag, der kunne vedtages. 



Jeg siger kun dette, for at Diskus· 
,sionen her ikke skal løbe ud i en 
· akademisk Diskussion om, hvad der 
· er det bedste. 

Fisker Thomsen, Snekkersten : I 
Modsætning til Fisker RasmusNielsen 
repræsenterer jeg en Befolkning, der 
er ret godt fornøjet med den nu· 
værende Lov, hvis vi endelig skulle 
have nogen. Vi have 'jo levet i 
mange Aar uden nogen Fiskerilov. 
Vi have hos os i vor Forening været 
samlede i A.nledning af Lovudkastet, 
og vi vare rigtig godt tilfredse med, 
at det i § 3 har optaget Bestemmel· 
serne om Aalegaarde eller Aalestader 
o. s., v .. Kun kunde vi ønske det 
noget tydeligere udtalt, hvad der skal 
forstaas ved fritstaaende Aalernser. 

· Vi ere ogsaa vel tilfredse med den 
Maade, hvorpaa Farvandene ere ind· 
delte. Øresundsnskeriet er forskel· 

: ligt fra Fiskeriet i det aabne Hav 
og ogsaa fra det øvrige ]'iskeri, idet 
Sundet er ligesom en Kanal, hvor· 
,igennem alle Fiskene passere. J eg 

'tror derfor ikke, der behøves Fred· 
· ningsbestemmelserder.Fiskene komme 
i Dag og gaa i Morgen; nogen syn
derlig Yngel se vi ikke.· Vod bruges 
slet ikke i Øresund, og vi ønske ikke 
at faa noget Vod. Et Maal af 17 

'Tommer for Aal forekommer os alt
for højt; vi synes, at 14 Tommer 
kunde være et rimeligt Maal, hvis 

: det er nødvendigt at sætte noget. 
; Rødspætter ere i Øresund saa smaa, 
'at det er sjældent, vi fange nogle, 
r der holde 8 Tommer. Hvis det ikke 
l!kunde lykkes at stille Loven saaledes, 

den foreløbig ikke traadte i Kraft 
Øresunds Vedkommende, inden 

blive enige med Sverige, burde 
sættes til 6 'l'ommer; men 

var det, at Øresund blev uden-

lG9 ' 

for, indtiJ d~n danske og svensk~7 
Regering blev e enige om en Lov. 
Thi hvad nytter det at have Bestem
melse for os danske Fiskere, naar 
de svenske kunne fiske saa meget 
do ville? -'- Der staar ogsaa i U d
kastet, at naar der ved Sejlads til
føjes et behørigt afmærket Fiskered
skab unødig Skade, bør Skibe give 
Fiskeren Erstatning. Det kunde jeg 
ønske blev noget tydeligere udtrykt. 
Det har nemlig været saadan, at Garn 
ere blevne ligefrem bortstjaalne i 
Snekkersten. De vedkommende hen· 
vendte sig da til Politiet om Assi
stance. Men uagtet Indicierne vare 
stærke og klare for, at det var en· 
tysk Brig, der havde forøvet Udaa
den, mente Politiet ikke, at det· 
kunde gøre noget, inden Fiskerne 
kunde stille Kavtion for Skib og 
Last. Ja, det maa vel være i Over
ensstemmelse med dansk Ilov; men 
hvis det er Tilf.:eldet, er der jo ikke 
Lov og Ret for Fiskeren. Han bliver 
straffet, naa!' han stjæler, men det 
gøre de ikke, der stjæle fra ham. 
Det kunde derfor være godt, at del' 
var fri Proces for Fiskerne, naar 
noget saadant indtræder. Iøvrigt ere 
vi altsaa ret vel tHCredse med Ud-' 
kastet, som det foreligger. 

Apoteker Aarsleff, Præstø: For 
Præstø Bugts Vedkommende skal 
jeg m. H. t. § 9 bemærke, at Sav
lyster kan aldeles ikke bruges der, 
fordi hele Bunden i Fjorden er be
vokset lUed Kransnaal. Bestemmel
sen i § 14 om, at Fiskeriet i Fjorde, 
Vige o. s. v., hvor det kan. ske. skal 
forbeholdes de tilgrænsende Kom
muners Beboere, er der noget beret"" 
tiget i. For det er jo ikke ganske-

, fornøjeligt for de omboende Fiskere, 
naar de selv nogenlunde sørge for 

'. ( 
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Fredning, saaen Midsommerdag at 
se f. Eks. Jyder' komme' i Dusinvis 
med deres Vod og fiske væk, hvor' 
de maa, og somme Tider, hvor de 

_ ikke maa j tid i de laasede Vaude 
er der flere Aal end i de ikke laa
se de Vande. Det er ogsaa en hel
dig Bestemmelse, at U nderlJlaalsfisk 
skal smides ud. M. H. t. Ud
kæstets § 18 skal jeg bemærke,' at 
naar vi sætte Maalet til 17 Tommer, 
sige Opkøberne, at de kUn ville have 
Fisk paa 18 Tommer. Tyskerne 
gøre det saaledes nu. Nu' er 1\1:aa
let 12 Tommer, men de tage aldrig 
Fisken under 13. Jeg foreslaar, at 
~faalet for Aal bliver sat til 14 
Tommer højest. 

Bestyrelsesmedlem, Fisker Willum
sen: Rasmus Nielsen udtalte, at en 
Fiskerilov bør fremfor alt være saa 
lidt kompliceret som muligt j men 
netop af det Hensyn have vi ogsaa 
skrevet Loven i saakorte Træk, at 
den vil blive meget kortere end .den 
nugældende Lov. Qm §§ 41, 42, 
43 og 44 i den nugældende Lov -
om Vedtægter for Fjorde, mindre 
Sunde o. s. v. siger R. Nielsen, 
at de bør udgaa, de ere i det Hele 
'taget' kun til Skade for Fiskerne, 
da de ere lavede af LejlighedsD.skere 
og ikke af virkelige Fiskere. Men 
det have vi ogsaa gjort. I. vort 
Udkast staar der, at Lejlighedsfiskere 
fbr Fremtiden ikke skulle have Lov 
til at stemme eller være med til at 
lave Vedtægter j det skal kun de 
virkelige Fiskere kunne gøre. Det 
er altsaa, atter et Punkt, hvor vi 
ere særdeles enige. Vi maa være 
vel tilfredse med den Tilslutning, 
R. Nielsen har givet Udvalget i sit 
trykte Udkast, sOm foreligger her. 

Byfoged Neu,mann: Paa Grund af 

den korte Frist, der levnedes os til 
Indsendelsan af Forslag, tror jeg, at 
der næppe vil kunne fremkomme 
væsentlige Ændringsforslag' allerede 
nu, og at, hvis man vedtager Lov
udkastet, som det nu foreligger , faar 
det derved en Sanktion, som maaske 
hverken Bestyrelsesraadet eller Ge
neralforsamlingen rigtig kan være 

I 

med til. Noget ap.det var, at man 
kunde henvise Udkastet til Inden
rigsministeren og søge dets væsent
ligste Bestemmelser gjorte til Lov; 
det kunde man maaske snarere enes 
om. 

Jeg er ganske vist glad over, at 
der bliver færre Bestemmelser i 
denne Lov end i den forrige, og jeg 
er enig i, at det er vanskeligt at 
lovgive for hele Omraadet under et; 
de forskellige Steder forudsætte for
skellige Regler. J eg er endvidere 
glad over, at Bestemmelserne om 
Maskevidden ere udeladt e i denne 
Lov. De have voldt stor Skade og 
opirret Fiskerne, navnlig fordi Gar
nene trække sig sammen,ogdet er 
næsten umuligt at bibeholde samme 
Maskevidde i Garnene. Man maa 
saa gøre dem saa vide, at de ere 
langt ud over den lovbefalede Maske
vidde. Det har navnlig ved Lim
fjorden forvoldt Sorg og Ærgrelse 
for mange Fiskere, som ha ve ladet 
deres Garn undersøge om Foraaret 
og saa om Efteraaret dog have faaet 
deres forholdsvis dyre Garn konfi
skerede og have maattet betale 
Mulkter. Der staar her, at Rød
spætten vokser hurtigere i Limfjor
den, og at der derfor bør fastsættes 
et Maal af 12 Tommer for Rød
spætten d~r; men naar vi nu· her 
høre, at man andre Steder kan faa 
madnyttig Fisk ud af Rødspætter 



• 
, paa 6·-7 Tommer, synes det lnærke

ligt at ville fastsætte 12 Tommer 
for Limfjords Rødspætter. Maalene 
for Aal ere ogsaa for store; der 
maa vedtages Overgangsbestemm eIser, 
og man maa gaa langsomt frem 
m. H. t. Limfjorden, saaledes at man 
begynder med 8 Tommer og gaar 
til 9 eller 10, men ikke højere end 
10 Tommer. Jeg vilde gærne have 
stillet Ændringsforslag, men det var 
udelukket, da de skulde have været 
indsendte inden den 1ste ApriL 
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Dirigenten: Meningen med at 
sætte 1ste April var blot den,. at 
Bestyrelsen gerne i Tide vilde have 
en Udsigt over, hvilke Indvendinger 
der vilde blive gjorte, for at den 

"kunde overveje, hvorledes den vilde 
stille sig til Ændringsforslagene, men 
Bestyrelsen kan aldeles ikke hindre 
Generalforsamlingen i at vedtage 
stillede Ændringsforslag, og i det 
hele at vedtage, hvad den vil. 

Byfoged Neumann: J eg tvivler 
paa, at ret mange af de mødte Med
lemmer have udarbejdet Ændrings
forslag i større Omfang. M. H. t. 
Aalene i Limfjorden maa 14 Tommer 

/siges at være et rimeligt Maal, jeg 
tror ikke, man kan komme højere. 
Til Rasmus Nielsen vil jeg bemærke: 

,Frihed er en meget god Ting, men 
en aldeles ubunden Frihed vil virke 
skadelig. Jeg glæder mig over den 
foreslaaede Distriktsinddeling, hvor-
ved der kommer forskellige Regler i 
de forskellige Farvande, som Fiskerne 
hurtig ville lære at rette sig efter. 
De ville jo forresten i alt væsentligt 
blive ens, kun med nogle Foran-

. dringer begrundet i de lokale For
hold. De skulle bekendtgøres i Lov
. tidende, som det ikke vil. være 
vanskeligt at skaffe sig. 

Fisker Hans NieTsen. Købe{.havn: 
M. H. t. en Revision af Loven vil 
jeg paaFiskerfor<;ningen for Køben
havn og Omegns Vegne udtale, at 
vi først ()g fremmest maa se at faa 
en begrændset Afstand ved . Aale
gaardene.ellers vil der aldrig kunne 
opnaas Enighed mellem Lodsejere 
og os Fiskere, og vi skal dog gerne 
kunne arbejde med fri Hænder. 
Som det er nu, vil Lodsejerens Ret 
kunne forstyrre ethvert Fiskeri, ikke 
alene af blanke Aal, men ogsaa af 
Sild. Altsaa, lad os se at faa fast
sat en begrændset Afstand mellem 
Redskaberne, for at Fiskerne kunne 
komme ud af det baade med Lods
ejerne og med hinanden indbyrdes. 
Ellers er det jo et Stavnsbaand, der 
hviler paa Fiskerne fremdeles, og 
det bør ikke hvile paa dem i vore 
Dage. 

Lodsformand Petersen, Kallund
borg: J eg kan slutte mig til den 
sidste Taler for AaJegaardenes Ved
kommende ved KaJlundborg; der 
bør sættes en bestemt Afstand. 
N aar Lodsejerne og Fiskerne kunde 
faa Lov til at sætte Ruser indenfor 
Aalegaardene, kunde de. være .vel 
tjent dermed. Ellers vil der passer~ 

. mange Aal forbi, som ikke blive 
fangede. J eg vil derfor foreslaa, 
at der bliver sat en Afstandsbestem
melse af 60 Favne paa Siden ·af 
Aalegaardene. Det har vist sig ved 
Kallundborg, at der godt kan fiskes 
paa Læsiden af Aalegaardene, naar 
man blot kan komme til. Sav
lysteren kende vi ikke ved Kallund
borg ; der er ikke andet end Jern. 
Det maatte hellere indsættes en Be
stemmelse om en større Vidde mel
lem Flæner og Pigge. Vi have· i 
Vedtægten dernede, at der skal vær.e 



:en Afstand af 1/2 Tomme, men der 
burde maaske sættes, 9/4 Tomme. 
,J ærnene oprive ikke Bunden saa 
meget som Saksen. Undermaalsaal 
er satte til 17 Tommer efter det ny 
Ijovudkast; det oliver meget for 
stort et Maal. Vi have i vore 
Vedtægter 14 Tommer, og det er 
~t rimeligt Maal. 

Fisker Carl Hansen Kallehave: 
Jeg kan ingenlunde gaa med til det 
foreliggende Lovudkast, med mindre 
der foretages betydelige Ændringer 
i det. At Fiskeriet maa være frit 
i danske Farvande for dansk~ Fiskere, 
synes mig selvfølgeligt, og det skulde 
ikke gerne begrænses mere end højst 
nødvendigt. Det glæder mig, at man 
har udeladt Bestemmelserne om Fred
ning i l\Iaanederne Marts, April og 
Maj thi dem haye vi længe ar
bejdet paa \Lt blive af med. Dette 
Forbud har hvilet meget trykbnde 
paa Fiskerberolkningen paa de Steder, 
hvor' der paa den Tid ikke findes 
andet ,Fiskeri. 

Enhver Fisker burde have Lov til 
at sætte Ruser udfor Kysten, hvor 
vedkommende Lodsejer ikke selv beo, 

, nytter sin Ret, og Lodsejerne burde 
ikke have Lov til at sælge eller leje 
denne Ret ud. 

Hvad § 9 angaar - om Piglystre 
er der jo udgaaet et Cirkulære 

til Fiskerne IJandet over, og det er 
da llaturligt, at Savlystre ville møde 
Modstand, da de ikke ere videre 
kendte. Hos os ere de overalt for
kastede, men dog tror jeg, de have 
en Fremtid for sig. , Vi have nemlig 
gjort enkelte Forsøg med Savlystre 
af e)1 nyere Konstruktion - de for
rige vil jeg ingenlunde anbefale -
og disse have vist sig meget praktiske. 
~an har med dem fanget mange 

Aal, og man har kunnet slippe de 
smaa Aal ud igen, uden at de have 
taget Skade. De, man har faaet, 
ere ikke saarede, men kunne godt 
opbevares i Hyttefade. Dog vil jeg 
ik~e gaa med til Savlysteren, uden 
at Maalebestemmelsen udelades. Jeg 
tror, at efterhaanden som Fiskerne 
blive bekendte med Savlysteren, vil 
den vinde Indgang de fleste Steder, 
da der dermed kan fanges en bedre 
Vare, som kan opnaa en højere Pris. 
Man bør dog ikke forhaste sig, da 
dette Redskab endnu ikke er kendt 
nok. 

Der siges fremdeles, at man skal 
holde sig ca. 50 Favne fra Aaers og 
Bækkes Udløb, men hvis Grund
ejeren vil gaa op i Bækken og fiske, 
kan han tage saa mange Fisk, han 
vil. Man freder altsaa kun, for at 
Lodsejeren kan tage Fiskene oppe i 
Bækken; den Bestemmelse burde ab
soh1t forandres, og den kan ikke 
forsvares ved at sige, at Fiskene. 
uaar de komme op i Bækken eller 
Aaeu maa være undergivne privat 
Ejendomsret. Hvorfor kan man ikke 
ligesaa godt forbyde saadan Fangst 
i den bestemte Tid, som man i en 
vis Tid kan forbyde at skyde Dyrene 
i Skoven? 

M. H. t. Maalet paa forskellige 
Fisk mener jeg, at Maalet paa Aal 
er sat altfor højt. Det. er ogsaa er
kendt de fleste Steder, at 17 Tom. 
bliver' for stort et Maal, 14 Tom. 
maa 'blive det højeste Maal. Al 
Undermaalsfisk bør saavidt muligt 
kastes ud; giver man Lov til at spise 
dem hjemme, fører det kun til Om
gaaen af Loven, da ingen saa kan 
svare for, hvad de i Virkeligheden 
benyttes til; disse U ndermaalfisk ere 
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desuden næsten værdiløse som Men
neskeføde. 

Konsul Berthelsen • Ringkøbing: 
Der er tildels allerede sagt af By
foged Neumann, hvad jeg vilde sige, 
og jeg kan derfor fatte mig kort. 
Jeg tillader mig at foreslaa, at der 
gives -dem, som ikke hav,e kunnet 
faa skriftlige Forslag indsendte til 
U dvalget, en passende Frist dertil, 
saaledes at alt kan blive samlet. 
Disse Forslag kunde saa muligvis 
blive behandlede enten af en Kom
mission - hvis man vil nedsætte en 
saadan - eller af Hr. Dr. Petersen, 
og der vilde saaledes kunne tages 
alle passende Hensyn. J eg tror ikke 
at vi allerede i Dag skulle vedtage 
noget, som kunde foregribe senere 
Ønsker~ 

Ovorfor Fisker Rasmus Nielsen 
vil jeg sige; at vi paa vor Egn ere 
meget glade over Fiskeriloven, og at 
hvis vore Fiskere skulde stemme over 
~faalsbestemmelserne, vilde de gerne 
gaa med til endnu strengere M aale
bestemmelser, blot for at faa Fiskene 
mere fredede. 

Dirigenten: Jeg har modtaget et 
Forslag fra Byfoged N eumann saa
lydende: "Generalforsamlingen be-

'slutter at nedsætte et Udvalg paa 
5 Medlemmer til at udsende det 
udarbejdede Lovudkast til Erklæring 
tra Bestyrelsesraaderne og de lokale 
Fiskerforeninger, der ere indgaaede 
i Foreningen, og derpaa ved næste 
Møde fremkomme med et paa Grund
lag_ af disse Erklæringer og de her 
faldne Udtalelser mulig ændret For
slag efter forudgaaende Forhandling 
med Bestyrelsen." 

Overretsprokurator Leth, Køben
havn: I en Fiskerisag, jeg fører for 
en Fisker i Korsør, drejer det sig 

om, at der var udsat 5 Aaleruser i 
500 Favnes Afstand paa Luvsiden 
fra de Ruser, som SæLTettigheds-

,ejeren havde udsat, og Spørgsmaalet 

I 
blev altsaa, hvorvidt disse Ruser 
skadede hans Aalefiskeri eller ikke. 
Der blev udnævnt først 2 Under
skønsmænd. Den ene af dem var' 
af den Mening, at de skadede, den, 
anden, at de ikke skadede. Saa 
blev der udnævnt 4 Overskønsmænd ; 
de to af disse var af den Mening, 
at de skadede, de 2 andre, at de 
ikke gjorde det, og det gjorde de 
EJ paa. J eg anfører dette, fordi 
det efter min Mening er et ret godt 
Eksempel paa, at man ikke tør 
bygge saa fast paa disse Skønsbe
stemmelser, og det vil være vanske
ligt for Fiskerne at forudse, hvor
ledes el saadant Skøn vil falde ud. 
Men om end der kan være Grund 
til forskellige Steder at sætte for
skellige Afstande, bør man dog 
sætte en bestemt Afstand, hvori de 
fritstaaende Aaleruser skulle holde 
sig fra Aalegaardene for at have 
Lov til at være der, og et dertil 
sigtende Forslag er fremsat af Fi
sker Hans Nielsen og mig og vil 
komme til Forhandling senere. Der
næst kommer det an paa, og er efter 
min Mening af stor Vigtighed at faa 
afgjort, hvad der skal kaldes Aale
gaarde og fritstaaende Ruser. . Paa 
Refsnæs og Asnæs ved man særde
les godt, hvad Aalegaarde og frit
staaende Aaleruser er . . . 

Dirigenten: Dette Spørgsmaal vil 
jo komme for under Behandlingen 
af Deres Forslag. 

Ovm"retsprokuratorLeth: ... men 
andre Steder er der stor Disput 
derom. Den ærede Dirigent be
mærkede, at man kunde stille For-



slag ogsaa her. Der er jo stillet et 
Forshi,g af Fisker Hans Nielsen og 
mig, der kommer for siden. J eg 
ved ikke, om jeg som ikke,-stemme
berettiget maa bave Lov til at stille 
det Forslag her under Forhand· 
lingen; i· saa Fald vil jeg foreslaa, 
at der i Stedet for 240 Fame kun 
sættes 50 Favne som Afstand. 
Endnu kun en Bemærkning om no
get andet. Der er i Lovudkaste'ts 
§ 8 en Bestemmese, som vistnok er 
særde~es heldig, om at "naar der 
ved Sejladsen tilføjes et behørigt af· 
mærket Fiskerrdskab unødig Skade, 
bør Skibet give Fiskeren Erstat
ning". Men det er allerede be
mærket af en foregaaende Talel', at 
der vistnok burde finde offentlig 
Paatale Sted. Tbi en ]'isker kan 
ikke magte at anlægge Sag, og naar 
vi se hen til § 26, nævner den ikke 
§ 8 og tager altsaa ikke drtte For
hold med. J eg tror, at offentlig 
Paatale i det af mig nævnte Til
fælde, vilde være særdeles ønskelig, 
og dersom det er nødvendigt, til
lader jeg mig at stille Forslag i 
den Retning. 

Dirigenten: J'eg antager, at de 
Medlemmer af Generalforsamlingen, 
som ikke have Stemmeret, heller 
ikke ku~nne stille F~rslag, men maa 
i alt Fald stille dem gennem et 
stemmeberettiget Medlem. 

Fiskehandler, Bestyrelsesmedlem 
Grosserer Bang: U agtet Udkastet 
til Love for Fiskeriet er kommet 
mig for sent i Hænde til, at jeg kan 
skænke det en nøjagtig Underskgeise, 
skal jeg dog tillade mig at frem
komme med nogle Bemærkninger i 
Retning af Suppleringer og Foran
dringer deri. 

For Rejens Vedkommende, der er 

en meget betydelig Indtægtskilde, er 
en Fredningstid af 14 Dage at regne 
fra St. Hansdag en absolut Nødven
dighed. Rejefiskeriet er aftaget i 
de senere Aar; Rejen fiskes nemlig 
kun paa den Tid, da den er fuld af 
Rogn, og' det store Antal Ruser 
spærre da aldeles for den. For at 
vise Rigtigheden af denne Paastand 
kan Rejefiskeriets Ophør, efter et 
Fiskeri af et Par Aar, konstateres 
for følgende Pladsers Vedkom
mende: 

I Holbækegnen var der endnu i 
1884-85 en Del Rejefiskeri, men 
allered\'l i 1886 indskrænkede Fiske
riet sig til en Ubetydelighed og op
hørte derefter aldeles. I de paa
følgende Aar 1886-87 fiskedes der 
mange Rejer ved Korsør, Skelskør 
og Sallerup, men allerede i 1887 
maatte Rejen søges sydligere i Far
vandene omkring Masnedsund og 
Kallehave. Her kulminerer Fiske
riet i 18&7-88, og allerede 1888 
maa Rejen søges ved Øerne i 
Smaalundshavet, Fejø, Femø, Askø 
og Skalø. 1890-91 fremviser et 
stort RBjefiskeri i Albul}orden, men 
i 1892 maa Fiskeriet forlægges til 
Langeland med Rudkøbing som 
Hovedstation. I 1893 var Fiskeriet 
ved Lan~eland allerede betydelig 
aftaget, og Rejerne maatte søges 
ved Smaaøerne mellem Langeland 
og Ærø. Dog var Fiskeriet ikke af 
nogen Betydning. Ligeledes foregik 
der i Limfjorden i 1892 et ret godt 
Rejefiskeri, men . allerede 1893 var 
det uden Betydning. Af oven
staaende Statistik fremgaar det, at 
Rejen Aar for A~ er formindsket 
i Antal, og at det Tidspunkt ikke 
er fjærnt, hyor det intet Steds i 
Danmark vil være lønnende at fiske 
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Rejer. Grunden ttl Fiskeriets Op-
. hør maa udelul<kende' sø'ges i, at der 

som sagt ingen Fredetid er paa det 
Tidspunkt, da Rejen søger ind for 
at kaste sin Rogn, og det store An
tal. Ruser spærre Vejen og tage 
Rub og Stub, saaledes at Rejen 
ikke kan formere sig. En Fredetid 
af 14 Dag" at regne fra St. Hans
dag kan aldrig komme til at skade 
'Rejefiskerne i deres Erhverv. Thi 
i de Aar, der foregik noget Fiskeri 
af Betydning ved de nævnte Pladser, 
varder et saadant Massefiskeri 
paa den Tid, da' Rejen søgte ind, 
at Fangsten ikke kunde realiseres 
til stort mere end ]~ragten, og i 
hvert Fald vil enhver fornnftig Fisker 
selvfølgelig foretrække at undvære 
Fiskeri i 14 Dage, fremfor atmaatte 
se Rejefiskeriet totalt udryddet, et 
Fiskeri, som har været og endnu 
med en fornuftig Fredning kan blive 
en meget stor Indtægtskilde for vore 
Fiskere i Sommertiden. 

Silden omtales ikke i Udvalget 
og er dog af stor Betydning for de 
sjællandske Fiskere. I Foraaret 
fanges mange Sild i Bundgarn og 
tages der alt med uden Hensyn til 
V ærdi og Størrelse. De indbringe 
for det meste knap til Fragtens 
V ærdi, og naal' , de endelig opnaa 
Salg, sælges de i Slumpvis fra 4 til 
10 Øre pr. Ol. Ved Humlebæk 
fanges der en hel Del· Yngel, som 
sælges til 1-2 Øre pr. Ol. Alt 
sligt burde forbydes. Denne hen
synsløse Fangst maa absolut virke 
til Skade for Efteraarsfiskeriet, hvor 
der altid opnaas gode uormale 
Priser" og hvor yderst sjældent 
Prisen gaar under 50 Øre pr. Ol. 
Sild fisket i Bundgarn bør ikke 

,fiskes eller forhaJldles under 61i 2 

Tomme. 
, Gule Aal er ikke i Aftagende, 
tsærtimod tilføres der Markedet flere 
end for Aar tilbage, men Størrelsen 
formindskes, og der sælges Masser 
fra 11-12 Tommer. Af Aal pan 
12 a 13 Tommer gaar der 7 a 8 
til. et Pund, fra 13-15 Tommer 6 
paa et Pund. Saadanne Fisk er 
ikke meget værd i Handelen og 
sælges kun for de store Aal, der 
ere der imellem. Mindste ManI bør 

'være 16 Tommer og sættes for første 
Aar efter Lovens Ikrafttræden til 
14 Tommer. 

Laks bør ikke fiskes under 3 Pd.; 
det vil skade Fiskeriet betydelig, 
hvis der sattes til 14 Tommer. Den 
er nemlig hurtig voksende og tager 
sandsynligvis mindst 1 a 2 Pd. til i 
Vægt om Aaret til en vis Størrelse. 
En Laks paa 14 Tommer vejer knap 
1 Pd., paa 16 Tommer 135 Kv. og 
opnaa sjældent over 35 å 40 Øre 
pr. Pd.; fra 3 Pd. s V ægt er Prisen 
sjældent nnder 60 øre. Der staar 
i Loven 14 Tommer, men jeg tror 
ikke, der fiskes IJaks her i Danmark 
under 2 a 3 Pd., hvorimod der 
kommer en hel Del fra Sverri g paa 
1 il, 11/2 Pd. 

Laksørred bør skælnes fra Lax
forel, idet Forellen har en Værdi \ 
under 12 'l'ommer, men Ørreden 
ikke. En Ørred paa 12 Tommer 
vejer kun 80 Kv. og er her til 
~.Jands ingen Handelsvare. Den bør 
sættes til mindst 14 Tommer. Den 
mindre Ørred kommer hovedsagelig 
fra Bornholm, og vilde den større 
Ørred kunne opnaa en højere Pris, 
hvis den mindre ikke fulgte eller 
skulde tages med .. 



Gedder paa 14 Tommer vejer kun' 
1 Pd.; ved en almindelig Tilførsel 
har den kun liden Værdi og kan 
kun: opnaa en Pds af 50 °io under 
den større, ved en rigelig Tilførsel 
er den omtrent usælgelig, den bør 
ikke sættes un~er 16 T.ommer. Det 
er de store Gedder, der koste meget 
og give de smaa Pris. 

U moden Fisk og Fiskeyngel burde 
smides ud, og der burde holdes skarp 
Kontrol dermed; det er absolut nød
vendigt og kunde kun komme Fi
skerne til Gode. Som det nu er, 
har den umodne Fisk en altfor stærk 
Indflydelse paa Prisen~for den modne. 
"AaI burde ikke være under 14 Tom
mer, helst" ikke lluder 15·· a 16. M. 
H. t. Piglysteren vilde jeg spørge: 
Naar de smaa AaI er blevne saa
rede af Piglysteren og blive kastede 
ud, kunne de saa leve? (Ste.mmer: 
Ja, mange af dem!) Kor~disk bør 
ikke smides ud, da de er til stor 
Skade for Fiskeriet. 

Proprietær Lawaetz, Kalundborg: 
Da der er arbejdet i 1.6 Aar paa 
den Fiskerilov, vi nu have, er det 
ogsaa meget forlangt, at vi paa 
staaende Fod skulde kunne gøre 
denne færdig. Vi maa dog være 
Bestyrelsen megen Tak skyldige, 
fordi:den har bragt denne Sag frem. 
Det er af stor Vigtighed, at vi kunne 
faa Danmarks Fiskeri drevet saa 
rationelt som mulig, saa det kan 
bringe det størst mulige N ettoud
bytte, og SalL at alle Stridigheder, 
vi nu have, kunne falde bort ved 
Hjælp af en~bedre Lov. 

Der er her faldet saa forskellige 
Udtalelser om Aalefiskeriet, en Sag, 
der interesserer os meget paa Refs-' 
næ,s, at man er gaaet fra 50 Favne 
helt op til 500 Favne hvad Over-

retsprokurato(Leth -nævnteI;nede fra 
Ko~sør. Det synes mig 'overfor saa 
forskellige Tal en noget vanskelig 
Sag med de bestemte Afstande, som 
nogle af de Herrer ville have. I 
1888 kom der ogsaa fra de forskel-

. lige Fiskerforeninger højst forskellige 
Udtalelser derom. Men saavidt, jeg 
lagde Mærke til, ere disse Udtalelser 
mest faldne fra Fiskert.J, som, ikke 
have Aalegaardsrettigheder, og det 
forekommer mig dog, at man, for at 
kunne dømme i en Sag, maa høre 
begge Parters Mening, og at derfor 
ogsaa Ejerne af Aalegaardsrettig
heder bør kunne komme til Orde. 
Man kande saa sige, at det er deres 
egen. Skyld; hvorfor tog· de ikke 
Ordet den Gang? Men jeg vil dog 
til deres Undskyldning sige, at den 
Gang var der ikke mange Fisker
foreninger omkring vore Kyster, saa
ledes at de allerfleste vare uvidende 
om, hvilken vigtig Sag for dem, der 
var under Forhandling, og derfor 
fremkom der den Gang ingen Ud· 
talelser fra Aalegaardsejere. 

I det nye Forslags §§ 13, 14 og 
15 tales der om, at der skal ned· 
sættes en Slags Kommission, som 
skulde dømme om, hvorledes Fiske
riet skal drives langs Kysterne og i 
Fjordene, men kun de Mænd skulle 
være medbestemmende, der drive 
Fiskeri som deres Hovederhverv. 
Det vilde hos os medføre, at kun 
l/lO eller maaske 1/9 af Fiskerne:ved 
Søkysten bleveeneraadendeover, hvor· 
ledes de andre 9/10 eller 8/9 maatte 
fiske. Det vilde dog ikke være 
ganske retfærdigt, og i den Hen
seende forekommer get mig, at den 
gamle Lov m. H. t. Vedtægter er 
langt bedre, og at man bellere maatte 
beholde dem, __ saa at den øvrige 
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Kystbefolkning ogsaa kunde faa et 
Ord at sige om, hvorledes der maa 
fiskes pall, deres Kyst. 

Jeg er fuldstændig enig med Hr. 
Konsul Bertbelsen og Hr. Byfoged 
N eumann i, at Afgørelsen helst maa 
udsættes til en anden Gang, for at 
der kan indhentes flere Oplysninger 
omkring blandt Fiskerbefolkningen 
og paa Kysten, saaledes at der til 
næste Gang kunde foreligge et fyl
digere Materiale. 

Byfoged Neumann: Naar jeg har 
tilladt mig at stille Forslag om at 
udsætte Sagen, er det ikke, fordi 
jeg mener, at Sagen ikke er af Vig
tighed, men fordi jeg tror, at vi 
ikke i Dag kunne komme til et 
fyldestgørende Resultat. Hvis vi 
vedtage noget i Dag, vil det let 
kunne vække Bitterhed ude omkring 
i Landet, og derfor foreslaar jeg 
at udsætte Sagen for at indhente 
E.t:klæringer fra de lokale Fisker
foreninger om, hvorvidt de synes om 
den Inddeling af, Søterritoriet, som 
her foreslaas, og om den Maade, 
hvorpa!1 Regulativerne skulle tilveje
bringes. Jeg havde tænkt at fore
,slaa, at man skulde overlade til 
Bestyrelsen at fremkomme med et 
saadant nyt Forslag, men da Be
styrelsen ikke længer føler sig bun
den, var det maaske bedre, at selve 
Generalforsamlingen nedsatte et Ud
,'alg, ,som selvfølgelig skulde konfe
rere med Bestyrelsen, og jeg antager 
ikke, at den ærede Bestyrelse vilde 
have noget imod at give et saadant 
Udvalg alle fornødne Oplysninger. 
Ved en saadan Sag er der jo altid 
Omkostninger, men dem antager jeg, 
. at Foreningen vil være villig til at 
afholde. Mit Forslag kommer alt
saa til at gaa ud paa, at General: 

forsamlingen nedsætter et Udvalg 
paa 5 Medleminer til at udsende 
det udarbejdede Udkast og enten 
fremkomme med et nyt Jjovudkast 
eller med Ændringer til det fore
liggende eller ogsaa med det samme 
J-,ovudkast, hvis det ved nøjere Be
tragtning finder almindelig Billigels~. 

Dirigenten: Der er indtegnet 4 
Talere endnu, og jeg vil derfor 
foresh~a Afslutning. Der er Grund 
til at tro, at der ikke vil fremkomme 
noget særlig nyt, og jeg vilde gæme 
have dette spørgsmaal afgjort og 
Havnespørgsmaalet sat under For
handling inden Frokosten. 

Forslag om Afslutning vedtoges 
med stor Majoritet og man gik til 
Afstemning. 

Der forelaa til Afstemning det 
ovenfor (Pag. 173) citerede Forslag 
af Byfoged Neumann. 
. Fisker Carl. Hamlen, Kallehave : 
Jeg foreslaar 9 Medlemmer i Stedet 
for 5. 

Di-rigenten : Jeg vil henstille, om 
det vil være praktisk med 9 Med
lemmer. Et Udvalg arbejder bedst, 
naar det bestaar af saa faa Med
lemmer som muligt. 9 Medlemmer 
valgte ,rundt omkring fra IJandet, 
fra Bornholm til Skagen og Esbjerg, 
er det vanskeligt at faa samlet og 
faa til at arbejde sammen. 

Fisker Ca-rl Hansen, Kallebave: 
Jeg vil da foreslaa 7 Medlemmer. 

Byfoged Neurnann: J eg gaar ud 
fra, at Bestyrelsen nødig vil gaa til 
at bearbejde sit Forslag igen. 

Dir-igenter: J eg kan paa Besty
relsens Vegne sige, at den ikke 
ønsker Sagen vist tilbage til sig, 
men at den vil stille sig overordent
lig venlig til Forslaget om, at Gene-



ralforsamlingen nedsætter et Ud
valg. 

Ændringsforslaget af Fisker Carl 
Hansen, Kallehave, om at sætte 7 
Medlemmer i Udvalget for'kastedes 
med stor Majoritet. 

Byfoged Ne1~mallns Forslag (se 
ovenfor) vedto,qes enstemmig. 

Valget af de 5 Udvalgsmedlemmer 
udsattes til senere, 

Fiskeriberetningen for 
1892-93. 

(Fortsættelse). 

Fiskeriet i de danske Farvande 
indenfor Skagen er opgjort af Pre
mierløjtnant P. GTove. Totaludbyttet 
af disse Fiskerier har været 3918368 
Kr. mod 3795349 Kr. i 1891 og 
betydelig over et Middelaar (beregnet 
til 3448320 Kr.). Fiskerbefolk
ningen i disse Farvande beregnes til 
7937 Mand; Antallet synes· saaledes 
at være steget med 203 Mand, men 
disse ere kun Fiskere fra Kalleboerne 
(30 Hovederhvervs- og 270Bierhvervs
:6skere), som hidtil ikke have været 
inddragede i Statistikken. 

Torske:6skeriet blev drevet af 3187 
Fiskere (3286), og indbragte443034 
Kr. (428984), altsaa 14000 Kr, mel'e 
end i 1891 for et Antal af 135,730 
Sno med en Vægt af 5063133 Pd. 
(131200 Sn., Vægt 4581161 Pd.). 

Rødspætte:6skeriet, der blev drevet 
af 2692 Mand (2905), tndbragte 
1210103 Kr. (1111486) for 865498 
Sno il, 1,40 Kr. (754258 Sno il, 1,47): 
eller med andre Ord: større Værdi 
og Udbytte endl 1891, trods det, at 
Antallet af Deltagerne var mindre. 
Sundets Rødspætte:6skeri er gaaet 
tilbage, i vore ørrige sydlige Far-

vande har det holdt sig uforandret, 
og Kutterfiskeriet fra:.Jyllands øst
kyst og i Limfjorden ergaaet frem. 

Tungefiskeriet har indbragt 213259 
Kr. (180006) for 112819 Stkr. og 
197606 Pd.; Rødtun~efiskeriet 11543 
Kr. for 119132 Pd. 

Pighvarfiskeriet er stadig ringe, 
og den store Pighvar er næsten op
fisket i Kattegat; af mindre Fisk er 
Udbyttet steget med ca. 20000· Pd. 
ogder:syneslsaaledes at være Op
vækst af Pighvar; blot den kunde 
laa F!ed at vokse sig stor. 

Makrelfiskeriet var aldeles ubetyde
ligt og forsvindende, indbragte kun 
10282 Kr. 

Sildefiskeriet dreves af 3090 Mand 
mod 3000 Mand og indbragte 931317 
Ol til 720289 Kr. (r059221 Ol til 
811387 Kr,), altsaa betydelig mindre 
end i 189l. Nedgangrn skriver sig 
navnlig fra det daatllge Sildefiskeri 
i Øresund, ringere Fangst og lavere 
Priser under Bornholm. - Drivgarns
silden indbragte ca. de 60 Q/o, .Bund
garn og Sættegarn de 40 Ofo •. Pri
s,erne vare· genne.msnitlig .for born
holmske Sild 35 Øre, for Bundgarns
sild 71 og for Drivgarnssild l Kr. 
15 Ørn pr. Ol. 

Aalefiskeriet blev drevet ~f 2939 
Mand (2819). Drivvoils:6skeriet gav 
876575 Pd. iL 32 Øre = 2819'80 
Kr., altsaa meget nær som i 1891, 
hvor Udbyttet var 873546 Pd. iL 32 
Øre til 281305 Kr. Aalefiskeriet 
med Ruser, paa Kroge Og ved StlJ,ng
ning indbragte 1300487 Pd., il, 39 
Øre = 516969 Kr. mod i 1891 
1290918 Pd. il, 38 Øre 499433 
Kr., viser altsaa. god Fremgang, 
uagtet Aaret 1891 var et godt Aar. 
Kolera i Hamborg har skadet Ud
byttet i Værdi. 



Hornfiskefangsten viser atter et for
øget Udbytte: 68741 Sno til 97611 
Kr. mod i 1891 og 1890 henhold s
"vis 27950 og 19000 Sno Hornfisken 
er lille, men Prisen i det hele sti
gende. Lakse- og Ørredfiskeriet viser 

--en god, Fremgang fra 149821 Pd. 
og 138763 Kr. til 236397 Pd. og 
192232 Kr. Fremgangen kommer 
nærmest Bornholm til Gode. Dette 
Fiskeri er bleven drevet med 457 
Mand. 

Rejefiskeriets Udbytte er langt 
ringere end i 1891: 147906 Pt. til 
96856 Kr. mod 285386 Pt. til 126671 
Kr., der er kUI.1 Fremgang vod Syd
Fyn. 

Stenbider- og Geddefiskeri have 
givet et lidt større Udbytte end i 
1891, henholdsvis 2878 Sno til 6516 
Kr. (2230 Sno til 4892 Kr.) og 
61838 Pd. til 18820 Kr. (50757 Pd. 
til 16295 Kr.). 
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Kutterfiskeriet fra Skagen-Frede
rikshavn-Sæby og fra Limfjorden 
er i stadig Opkomst, og Udbyttet 
stigende; Fiskeriet fra Skagen med 
aabne Baade er ligeledes i Tiltagende, 
hvilket vistnok skyldes Skagensbanens 
Anlæg. 

Kystfiskeriet fra Østjylland har 
været' jævnt godt, Sydfyn ligesaa; 
Storebælt viser en lille Fremgang, 
Isefjol'den ligeledes, særlig er Aale
fiskeriet godt, om end Aalen falder 
lillIil. 

Øresunds-Fiskeriet har været slet; 
kunAalefiskeriet har væretdetsamme. 

Syd-Sjællands og Lollands Falsters 
Kyster vise et godt Fiskeri med 
Stigning i Torske- og Hornfiskefangst, 
N edgang i Rejefiskeriet~ 

Bornholm endelig har havt et godt 
Laksefiskeri, men et temmelig daarligt 
Sildefiskeri. 

Literatur. 

Arthur Feddersen: Ferskvands
fiskeriet. 

Vi have faaet tilsendt 2. forøgede· 
Udgave af fhv. AdjUJlkt Feddersens 
lille Bog om Ferskvandsfiskeriet, som 
nylig har forladt Pressen. paa P. G. 
Philips en s Forlag og have med For
nøjelse gennemset samme. Vi kunne 
fuldstændig give Forfatteren Ret i, 
at det sikreste Grundlag for Lyst
fiskeriet er Kundskab til Fiskene og 
deres Levesæt, og anse det derfor 
for et stort Fortrin ved Bogen, at 
den indeholder ret indgaaende Op
lysninger om de aller fleste danske 
Ferskvandsfisk, og at den, skønt en 
Haandbog i Lystfiskeri, i alle Forhold 
tager et ikke ringe Hensyn til Fersk
vandsfiskeriet i Almindelighed. \ 

"Ferskvandsfiskeriet" omhandler i 
et godt, flydende og let læst Sprog 
hvert af Lystfiskerens nødvendige 
Apparater, Krogen, Linen, Hjulet, 
Stangen, Floddet, Sænken og Svir
velen, giver dernæst Oplysninger om 
Agn og forskellige Bi- og Hjælpe
redskaber m. m., samt om en Del 
fremmede Skrifter om Ferskvands
fiskeri. At Bogen ogsaa nævner et 
Par enkelte Firmaer, hvor den danske 
Lystfisker vil kunne faa sit Udstyr, 
er derimod efter Anmelderens For
mening mindre korrekt. 

De 2 Trediedele af Bogen optages 
af Beskrivelsen af de enkelte Fiske
arter, deres Levevis, Opholdssted O. 

S. v;, forskellige Fangstmaader for 
hver enkelt Art, særlig indgaaende 
drøftes naturligvis saadanne Fisk, 
der, som Aborren, Gedden, Ørreden, 
Karpen og Aalen, havfl Betydning 
og Interesse for Lystfi.skl(ren. 



Helt igennem" er Bogen udstyret 
med talrige og fortrinlige Afbild
ninger. mere end 4 Gange saa man~e 
som der fandtes i forrige Udgave, og 
Teketen er udarbejdet med skyldig 
Hensyn til Videnskabens nyere og 
nyeste Resultater og Udlandets Fi-
skeriliteratur. a. 

Mindre Meddelelser. 

Komiteen for Kapsejlads for Fi
skefortøjer, som i 188'4 og 1889 har 
arrangeret udmærket vellykkede Kap
sejladser her ved Frederikshavn har 
bestemt sig til i Sommer atter at 
arrangere en saadan, 

I den Kapsejlads, som afholdtes 
her for 5 Aar siden, deltog 65 Fi
skekuttere, Størrelse fra 15--45 Tons, 
samt en halv Snes aabne Fisker
baade, og Dagen var en fuldstændig 
Folkefest for Frederikshavn med Del
tagelse fra alle Samfundsklasser i 
den efter Sejladsen i Byens Plantage 
for Fiskerne arrangeret Fest. 

Siden 1889 er Fiskerflaaden her 
førøget med mange udmærket ud
rustede og velsejlende Fartøjer, lige
som ogsaa mange andre danske Byer 
betydeligt har ,naaet et forhøjet Tal 
paa de for dem hjemmehørende Fi-

. skekuttere, og da det er Komiteens 
Agt at indbyde til Konkurrence 
samtlige i Danmark hjemmehørende 
Fiskekuttere med Dam, vil den paa
tænkte Kapsejlads bestemt blive en 
stor Dag, som vil faa væsentlig Be
tydning for Udviklingen af den danske 
Fiskerflaade. Kl. 

Marsvinsfangsten. Inderigsmini
steriet har, i Følge "Middelfart Dag
blad", tilstaaet Marsvinsjægerlavget 

Middelfart en Understøttelse af 
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500 Kr. paa Vilkaar af, at det for 
Ministeriet gøres antagelig, at Lau
get derved bliver sat i Stand til at 
fortsætte Fangsten af Marsvin, og 
at der om det aarlige Udbytte af 
Fangsten gøres Indberetning til Fi
skeriinspektionen. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 29. April 1894. 
Begrundet paa lidt uroligt Vejr har 
vore Fiskeres Fangst i den forløbne 
Uge ikke været stor, men Resultatet 
kan dog kun anses som værende 
fuldt ud godt og lønnende for de 
deltagende Fartøjer og disses Be-

. sætning. En Del af Kutterne have' 
paa en lille Plads udfor Bulbjerg 
været heldige og taget fuld Last i 
6 å 8 Vaadtræk. Kutterne ere her-

. fra iudkomne med 150 å 200 Snese 
hver. Fiskene have vejet fra 20 til 
24 Pd. Snesen og ere betalte her 
med 250 å 285 Øre pr. Snes. En 
Del af Kutterne have drevet Fiskeri 
ved Hirtshals og have indbragt 8 a 
10,000 Pd. Skjærissing, som er be
talt her med 7 a 8 Øre pr. Pd., 
Foruden denne Fiskesort have disse 
Kuttere havt fra 50 til 100 Snese 
Rødspætter hver, som ere betalte 
med 185 a 225 Øre Snesen. 

Paa Herthas Flak have enkelte 
Kuttere fisket, men uden nævnevær
digt Resultat, og alle klagede 
over den haarde Strøm der. 

Ved Læsø have nogle Kuttere 
fisket paa en Grund, kaldet "Knallen" , 
og have pr. Kutter faaet 150 å 200 
Snese ,10 Pd.s Rødspætter betalte 
her med 100 Øre pr. Snes. 

Fangsten af Krøjfisk, som tilføres 
af de Kuttere, der drive Fiskeri med, 

:1 
1 
l 
l 
i 



Nedgarn, ,har været aldeles nbetyde
lig.. Prisen harlværet: Tunger 165, 
Stor Pigvar 40, Sletvar 10 å 12 
Øre pr. Pd. 

Hummertilførslen har i den for
løbI,le Uge ikke været stor, der er 
hver Morgen kommen ca. 4000 Stk. 
og Prisen har været ca. l Kr. Pd. 
Herværende Hummerlagere (i Hytte
fade) have i Ugen lidt betydeligt, 
der formenes foranlediget af daar
ligt Vand i Havnen, idet ca. 30 
pOt. af de ankomne Hnmmer ere 
døde efter at have været i Vandet 
for en Dags Tid, og af de . tilovers
værende have rigtig mange kastet 
Kløerne, fra sig. 
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"Prinsesse Marie", som- har været 
en Maaned i Søen, er indkommet 
med en Ladning 32,000 Stk. østers, 
som ere tagne i Nordsøen og solg~e 
tilVendsysselsFi:;;keekport-Forretning 
her. N ævnte Kutter skal paa 
østers fiskeri en Tur endnn i denne 
Sommer. 

En Kntter har i Nordsøen paa et 
Te:r:ritorie, hvor der var overfyldt med 
Korskrabber (Søs~erner) fisket over 
100 Snese Rødspætter, men da disse 
paa <lrnnd af paahængende Kors
krabbers Mængde ikke knnde leve i 
Dammen, bragt dem i Land ved 
Løkken og solgt der til 8 Øre Pd .. 

Kl. 

fiskekroge -Fabriken Dansk Kommissionshus Fiskekork. 
- S.lnatldallle 1 Aalllorg '1883 0IJ 

1 K.llnlla". 1838 
a.nbofaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, s ..... vel i Staal, .Tæru 
som :M ••• ing, samt Pilke i Tin og 
Bly. For •• nde8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Københa.vll K. 

for 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

18, Neuer Wall, Bambus, 
mod tager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregnmg. Dan8k Korre
spondance. Prima. Referoncer. 

FiSK -Gomissi~nsforrBtnin~, T. ~~~!a~k~!~t~~8by, 
J. N. lass, Eckernførde, Commissionsforretning, 

molltager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. till!'orhand- handling. 
li~~: Prompte Afregning. Stort lager af østers fil 

lUansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.:.. York City Bank, Grimsby. 

Saavel tynd som tyk Fiske
kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

AI b. B iiI ow , 
Københa vn. O. 

Brogade la. 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgadc 25. 
Fabrik og Lager af 

olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakker, 
Olie og Fernis, Black Varnish, 
alle Slags Pensler, Catee1m, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

Fiskenætfabriken "panmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

I(en...,. N .. tCabr.lk I Douu:nark _Dl dr.Iv .. ved Da:m.plDe.ft) 

leverer 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 Ofo til 20 Ofo under sædvlwlige Priser. Bomuldsgartl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

~ ~ bO 
il ~.S 

;f? f a 
tl a.~ 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

gQ~ '" ... ... 
~ O"" '" 

Johann Cohrs (beediget Auctionator). g ~ i 
Altona Fiskeauction. 

= - Q) 

..q f P=l Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. 
'::'!OOQ 

Dansk Correspondance. !I' m 'l' 
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Eø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler alle Sl ags Fiskeredskaber 

af Bomuld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Q~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~11 
........ • " --(ID =-g:c Dansk-FJske -KoJDmission en gros. =. =-= 
~ ~ Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. :!::'" ~ -. ., "'(D 
~::; S P e e 1. a li t e t: L a x, ø r r e d, A a I.. g :;::!.;;;: 
CIS CIS / :aOO= 
a2Q.. Telegram-Adresse: .& Fragtbrev-Adresse: :;.~ o 
~ Borsch, Hamburg. • W Borsch, Altona. IP' ~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykiøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Da.nskFiskenætfa brik, 
GI. Strand 50, København K., 

udsælger i Løbet af en l\1aaned en 'stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Hæt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfab,rik, 
Gl. Strand'50, København K~ 

Redigeret af cand. mag. H. POBsett. Trykt hOl Frantz Chri.sttreu. Københ&VD.' 



Nr. 19. IO. Maj. 1894. 

:r..t:edl.eD1So1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende. Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold) Generalfprsamliugen (Referat). 
Forli. ? - J<'iskeriet fra Esbjærg Havn. Literatur. 
-Indsamlipgen til de forulykkede Yesterhavsfiskerea 
Efterladte. - Mindre Mecldelelser. Fiekeriberet
ninger. - Bekendtgør.leer. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9~1I. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5~7 Svanholmsvej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for l\Iedlemmer og Fiskere daglig 
fra KL 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til h~nsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V.' 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 

Hr. Villztrnsen vil være til Stede 
i Modelsamlingen Lørdag den 12te 
Maj (Pintselørdag) fra KI. 9-4. 

Fra den lste Juni til den 15de 
Juli holdes Samlingen lukket af 
Hensyn til Udstillingerne i Helsingør 
og Randers. 

Dansk Fiskeriforenings 
GeneralforsanHing 

Lørdag den 14. April 1894. 
(F ortsættelse). 

Man gik derefter til den under 4 
b paa Dagsordenen anførte Sag: ' 

Betænkning fra Udvalget for Vest
kysthavne. 

DiTigenten: D'Hrr. ville være be
kendte med det Forslag, ;Bestyrelsen 
stiller, nemlig, "at afslutte Diskus
sionen om Anlæg af en Vestkyst-. 
havn med Vedtagelse af en Opfor
dring til Indenrigsministeren om at 
virke hen til, at Indsl-ljlingen gennem 
Tyborønkanal kan blive saa navigabel 
som muligt til enhver Tid og uden 
Nødvendighed af at bruge Lod:;;, og 
at der indenfor i Fjorden anlægges 
en mindre Ham for lFiskefartøjer, 
alt for Statens Regning." 

Jeg tillader mig at erindre om, 
at denne Sag blev sat i Gang af et 
Medlem af Generalforsamlingen i 
Aaret 1892. Det blev da paalagt 
Bestyrelsen at indhente Erklæringer 
og affatte et Forslag til General
forsamlingen Ill. H. t. Anlæg af en 



Vestkysthavn. Sagen var under 
Forhandling i Fjor, men General
forsamlingen var misfornøjet med 
den Udtalelse, der da fremkom fra 
Bestyrelsen, hvorfor denne i Løbet 
af ~Aaret har behandlet Sagen igen 
gennem et Udvalg, og til Slutning 
er kommen til det Resultat, der 
foreligger i dette Forslag, jeg op
læste. 

Bestyrelsesmedlem" Kommandør 
A. W. Bonnesen : Sidste Efteraar 
havde' vi sammenkaldt et Møde af 
Repræsentanter for Fiskere fra for
skellige Steder paa Vestkysten. Re
sultatet pall. Mødet blev, at der kom 
til at foreligge to forskellige Forslag. 
Et Mindretal vilde foreslaa to Havne: 
i første Række en ved Hanstholm 
og i anden Række en ved "Hvide 
Sande", medens Flertallet foreslog 
(m Havn, i Nærheden af Ha~stholm, 
og at man skulde iudgaa til Rigs
dagen med et Andragende, om det 
ikke var muligt at faa anlagt en 
Fiskerihavn der. For nu at faa be
stemte Oplysninger om, hvorvidt det 
overhovedet var muligt at anlægge 
en Havn pall. Vestkysten for en 
Sum, der kunde skaffes til Veje, og 
som stod i et nogenlunde rimeligt 
Forhold til det Udbytte, den kunde 
forventes a~ give, henvendte vi os 
efter Mødet til Vandbygningsdirektør 
Otterstrøm med følgende Skrivelse: 

"København, d. 20. Novb. 1893. 
Ved en Beslutning tagen pall. 

"Dansk Fiskeriforening"s Gene
ralforsamling i Foraaret 1893 
blev det overdraget Bestyrelsen 
at virke for Tilvejebringelsen af 
Fiskerihavne pall. Jyllands Vest
kyst, og der nedsattes indenfor 
Bestyreisen et Havne-Udvalg. 

Dette Udvalg delte Vestkysten 

i Strækninger og lod Fiskerne 
pall. ,hver Strækning vælge en 
Delegeret; de Delegerede (4) 
tilligemed 3 Mænd, 1 fra Ring
købing, 1 fra Skagen og 1 fra 
Frederikshavn, som havde an
modet om at maatte blive taget 
med paa Raad, samledes med 
Foreningens Havne-Udvalg til et 
Møde den 4. November 1893. 

Dirigenten, Hr. Højesterets
'assessor Mourier, præciserede 
Mødets Opgave saaledes: 

Der' ønskes Oplysning om, 
hvor en Havn, der vil gøre Vest
kystfiskeriet størst Nytte, skal 
lægges. 

Under den paaføldende Dis
kussion enedes man om, at en 
Havn til Brug for Fiskeriet 
burde have en Dybde, df\r til
lader Fartøjer ,af 12 Fods Dy;bt
gaaende at søge Havnen, selv 
under uheldige Vejrforhold. 

Ved Slutningen af Mødet fore
toges Afstemning om følgende to 
fremkomne Forslag. 

1. Det anbefales at bygge en 
Havn, principielt at lægge den 
ved Hanstholm, sekundært, hvis 
det ikke lader sig gøre, da ved 
Hvide Sande. 

2. Der ønskes to Havne1 i 
første Linie ved Hanstholm, der
næst ved Hvide Sande. 

Afstemningen gav det Resultat, 
a t Købmand Bøjer (Hirtshals), 
Konsul Berthelsen (Ringkøbing), ' 
og Direk~ør Clausen (Ringkøbing) 
stemte for Forslag 2, medens 
Strandfoged Sørensen (Agger), 
Gæstgiver Hausgaard (Thisted), 
Skipper Hjorth Petersen (Skagen) 
og Skipper Madsen (Frederiks
'havn) stemte for Forslag 1. 



Det er Udvalgets~ening, at 
Sagen bør fremlægges paa først
kommende Generalforsamling i 
Foraaret 1894, og der vil da 
,muligen blive taget Bestemmelse 
om, at indgive et Andragende 
til. Regeringen om at søge til-
vejebragt en Fiskerihavn ved 
Hanstholm, eller, hvis dette ikke 
lader sig gøre, da ved Hvide 
Sande. 

Da Fiskeriforeningen ikke raa
der over tilstrækkelig Sagkund
skab i Ingeniørfaget, vilde man 
næppe i et saadant Andragende 
kunne indlade sig paa, at drøfte 
Bekostningen ved en saadan 
Havnebygning og altsaa heller 
ikke, hvorvidt U dbyttet kunde 
komme til at staa i et nogen
lunde rimeligt Forhold til Ud
gifterne ved Anlæg og Vedlige
holdelse, ligesom man ej heller 
kunde ytre nogen bestemt Mening 
om, hvorvidt' Naturvanskelig
hederne, der i saa høi Grad ere 
til Stede paa Jyllands Vestkyst, 
lade Rig overvinde; man maatte 
vel indskrænke sig til at angive 
det eller de Steder for en Havn, 
som synes at have de fleste Stem
mer for sig blandt Kystens 
Fiskerbefolkning. Vi have faaet 
det Indtryk, at Folk, som ere 
ukyndige eller kun lidt kyndige 
i den omtalte Sag, ere tilbøjelige 
til at undervurdere Vanskelig-

'. hederne ved den, idet de støtte 
", . deres· Dom paa Pjecer, der 

. indeholde Overslag fra private 
Folk, og som maaske ikke altid 

. ere. ganske rigtige. 
'For nu at skaffe os saa paa

,i:lidelige Oplysninger som det 
overhovedet er muligt, bede vi 
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Dem vise vor Forening den Vel- , 
villie at udtale Dem om 8'agen, 
samt at give os Tilladelse til paa 
Generalforsamlingen at støtte os 
til Deres Udtalelse, idet vi 
navnlig ønske oplyst! om der et" 

noget til Hinder' for Anlæget af 
en Havn med den angivne 
Dybde paa de ommeldte to 
Steder. 

Paa Udvalgets Vegne. 
A.. W. Bonnesen. 

Til 
Direktøren forVandbygningsvæsenet. " 

.Paa denne' Skrivelse fik vi det 
Svar, som de vel alle have læst. 
Efter dette Svar er det, at Besty
relsenhar formuleret, hvad Dirigenten 
læste op for Dem, at indgaa til 
Indenrigsministeriet med en Opfor
dring, hvori vi anmode om, at der 
maa blive sørget saa meget som 
muligt for Indløbet ved Thyborøn, 
og at der kan blive anlagt en Fiskeri~ 
havn der indenfor efter Regeringens 
nærmere Bestemmelse, og at der 
maa blive udlagt tilstrækkelige Mær
ker, hvad der ikke er for Øjeblikket, 
saa at man ikke 1;>ehøver Lods for 
at gaa derind. 

Efter en FroK08tpavse tog Præ
sidenten Ordet: J eg vil tillade mig 
at meddele Generalforsamlingen, at' 
vi tre Præsidenter have været hos 

. Hs. kgl. Højhed Prins Valdemar, 
for at bede ham fra Generalforsam
lingen om at være "Dansk Fiskeri
forening"s Ærespræsident, og han 
har bedt os bringe Generalforsam-. 
lingen sin Hilsen og Tak for det 
Valg, der er faldet paa ham, og 
som det vilde være Hs. kgl. Højh~d 
en Glæde at modtage. (Forsamlingen. 
rejser sig). 
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I 'J eg, vil dernæst meddele, at Hs. 
kgl. Højhed har givet Tilsagn om 
ville gøre os den Ære at deltage i 
den Sammenkomst, vi som sædvanlig 
skulle have her i Dag KI. 5. (Bravo 
og Haandklap). 

Dirigenten gav derefter Ordet til 
Kaptajn i Flaaden Trolle: Hvad 
der er Tale om i Resolutionen er 
en Havn indenfor den Barre, der 
ligger udenfor Limfjorden, men det 
kan ikke stilles ved Siden af en 
Vestkysthavn ; thi Havnen ndenfor 
Barren kan ikke besejles til enhver 
Tid. 'Barren ligger imellem, og med 
Paalandsstorm vil der være Grund
braad, saa ingen fornuftig Mand vil 
holde paa der. J eg vilde derfor 
gerne spørge det ærede Udvalg, gen
nem hvilke Betragtninger det er 
kommet til det' Resultat, at Fiskerue 
ville kunne nøjes med en Havn in
denfor Limfjordsharren. Der har 
ved Forhandlingerne mellem de De
legerede kun været Tale om 2 Havne: 
en ved Han,tholmog en ved "Hvide 
Sande", og det. blev enste'mmig ved-

. taget af de Delegerede, at man kun 
,tænkte paa disse to Havne eller 

i ethvert Tilfælde paa en ved Hanst
holm. Je,g tror derfor, at det, inden 
Resolutionen vedtages, kunde inter
essere Generalforsamlingen at faa 

. oplyst, af hvilke Grunde man har 
forladt det Standpunkt, som man 
kom til ved Forhandlingerne med 
de Delegerede. 

Kommandør Bonnesetl: Man har 
forladt det, fordi. man ikke kunde 
opfordre Regeringen til at ofre de 
store Summer, som' et saadant An
læg vilde koste. 15-20 Mill., den 
Sum, som de eneste. rigtige Sagkyn
dige have nævnt, kan der ikke være 

Tale om at anvende til en Fiskeri
havn alene. 

Konsul Berthelsen : Hr..KOlnman
dør Bonnesen indledede denne Dis
kussion om Havnespørgsmaalet paa 
J yllands Vestkyst med en Redegørele 
for, i hvem der ha~de været tilstedø 
paa dette Møde i Efteraaret. J eg 
skal da tillade mig at oplysl'l, at vi fra 
Ringkøbing Syd paa følte os noget 
forurettede ved den Sammenstilling 
af Delegerede, som var kommen til 
Stede herovre. Side 39 i Aarsbe
retningen vil udvise, at der var 5, 
der repræsenterede Vestkysten fra 
Skagen til Agger, og kun {m Mand, 
Direktør Klausen, som repræsenterede 
Vestkysten fra Agger sydpaa, saa 
Forholdet var saa ulige, sOm det 
vel kunde være. J eg skal imidlertid 
ikke opholde mig herved; det skete 
ikke med Villie, men skyldtes kun en 
Fejltagelse. Jeg troL' dog, at ,hvis 
Tallet paa Delegerede fra Vestkysten 
havde været noget mere ligelig delt, 
vilde der have v'æret et større 
Stemmetal for en Havn ved "Hvide 
Sande. II Der faldt fra Kommandør 
Bonnesen den Be'mærkning, sem er 
blev en gentaget i Dag, at Udvalget 
ikke kunde være med til at anbl:lfale 
Anlæget af en Havn for danske 
Penge paa Grund af de 'store Om
kostninger derved. Man lytter her 
i "Dansk Fiskeriforening" med villigt 
Øre til, hvad Fiskerne, de virkelige' 
Fagmænd, sige; men jeg har erfaret, 
at naar de merkantile Kræfter til
lade sig at have en Mening; tillægger 
man den ikke den V ægt,den døg 
burde have. Overfor Hr. Komman
døren maa jeg dog tillade mig den 
Bemærkning, at naar d~r er Tale 
om ensaadan Havns Rentabilitet,' 
maa de merkantile Kræfter her i 



f~:andet høres liges., vel som de IS? Fiskenh,vn d., ikke vilde faa megen 

• maritime, og naar der er Tale om Betydning. Vi have jo en Havn ved 
~ Rentabiliteten, stilles det Spørgsmaal Esbjærg, som kun kan benyttes i 3 
~;:. i først~ Række: hvad skal Havnen Maaneder af Aaret, fordi den ligger 
{J 

~ benyttes til, og hvorledes ,vil Fang- Syd for Horns Red, og Fangsten 
, sten blive? Der var i Efteraaret foregaar Nord fpr samme., Det 
i r' for blot at n./Xlvne den sidste Fisker- samme vilde blive Tilfældet med en 

sæson - indtil Ulykken ved Harbo- Thyborønhav~: den vil ikke vinde 
øre indtraf, i 14 Dage temmelig Tillid hos Fiskerne, og det skulde 
godt Fiskeri, men en Maaned efter en Havn dog gærne gøre, for at den 
den Tid havde man vel ikke Storm, kan benyttes i Stormvejr. 
men dog saa uroligt Hav, at de Kaptajn Tralle: Jeg vil kun gen· 
aabne Baade ikke kunde komme ud. tage, hvad Konsul Berthelsen be-
Fiskerne langs hele J yHands Vest- mærkede, at en Havn paa Vestkysten 
kyst stod saa hele den l\faaned og ikke alene vil tjene til Fiskeriets 
saapaa, at de tyske Fiskekuttere, Interesse, men tillige Handelens og 
som havde en Havn at gaa til, laa Søfarten s, og at man derfor ikke 
og fiskede, saa at· de til det tyske bør standse ved at vedtage en Re-
Marked kunde bringe Fisk for Mil- solution til Fordel for en Hayn ved 
lioner, og naar de i en Maaned Thyborønkanal. Tvertimod! vi skulle 
kunne gøre det, staar det for mig arbejde han til at oparbejde en al-
saaledes, at en Fiskerihavn paa mindelig Stemning for. at der bliver 
J yUands Vestkyst vil kunne betale anlagt en Vestkysthavn for Fiskeriet. 

, '. sig selv op til en Anlægssum af Vedtagelsen af den foreslaaede Re-
indtil 20 Milli-mer. Vandbygnings- solution vil gøre ubodelig" Skade; 
direktøren har flere Gunge udtalt thi Regeringen maa deraf faa det 
sig om Anlæg af Fiskerihavne og Indtryk, at det er den almindelige 
flere Gange udtalt sig om Anlæg af Mening blandt Fiskerne, at man kan 
en Havn ved "Hvide Samle", og det nøjes med en Havn ved Thyborøn, 
forekommer mig, at den Sum, V and- . og det er min fulde Overbevisning, 
hygningsdirektøren er naaet til, er i som jeg tror, deles af praktiske Fi-
stadig Stigen. N uer den naaet til skere, . at den ikke vil tilfredsstille 
20 Milli. Kr., og saa er det givet, Havfiskeriet. Det forekommer mig 

. at den ikke kan anlægges for danske ogsaa, at Spørgsmaalet om Omkost'" 
Penge. Skulde Resultatet af dette ningerne ved et Havneanlæg ligger 
Aars Arbejde for Sagen blive An- udenfor }'oreningens Opgave; den 
læget af en lille Havn ved Thybo- skal ikke bedømme, hvorvidt Landet 

f røn, forekommer det mig at være har Raad og tilstrækkellge Midler 
~. meget lidt. Det imødekommer ikke til at bekoste en saadan Havn. Man 
~, andre Interesser paa V estkyst~n end kan heller ikke have nogen klar 
t de absolut lokale. De af Udvalget Forestilling om, hvorvidt en saadan 
~ ... '._.' sammenkaldte Delegerede fra Fre-Havn kan forrentes af Fiskeriet alene. 
~: . derikshavn og Vestkysten udtalte sig J eg tror det; der ere andre, der 

alle mod· en Havn ved Thyborøn, ikke tro det, altsaa Tro og Tvivl 
. idet de beraabte sig paa, at en staa modi hinanden. Det erderimoq 



min Overbevisning, at man burde 
arbejde videre paa Sagen i Stedet 
for . at' opgive Kampen. En Vest· 
kystbavn vil absolut tjene Søfarten, 
hvis den kommer til at ligge paa 
det Sted, der er udpeget, nemlig i 
Nærheden af Hanstholm. Hanstholm 
passeres af alle de Fartøjer, der 
skulle ind i Skagerak og Kattegat 
og videre ind i østersøen. Der' er 
ogsaa mange Havarister, der mellem 
Aar og Dag søge ind til norske og 
svenske Havne. Altsaa: Vinterdage 
vilde' der blive en stærk Trafik paa 
en saadan Havll, navnlig da i Is· 
vintre. J eg tror derfor, at man burde 
benstille til Regeringen selv, om den 
har Midler, eller om den vil og kan 
skaffe, Midler til en Vestkystbavn, 
og lade det staa i første Række, at 
en Vestkysthavn er nødvendig for 
Udviklingen af vort Vestkystfiskeri. 
. Fisker Sørensen, Esbjerg: Da 
jeg tidligere har været Sømand og 
nu været Fisker i 7 Aar ved Esbjerg, 
kender jeg noget til den Sag, her 
er Tale om. Vi skulle have skiftende 
Strømme, Vind og Strøm mod hin· 
anden for at kunne drive Linefiskeri, 
som er Vestkystfiskernes Hoveder
hverv, og det finder ikkø Sted, naar 
vi komme Nord for ThybOl ønkanal. 
Vi kunne altsaa ikke deroppe benytte 
de Baade, vi benytte j Esbjerg. 
Ligeledes faa vi Syd for Bovbjerg 
meget større Fisk end ved Hamit· 
bolm, og jeg vilde derfor foreslaa 
"Hvide Sande" som den bedste Plads 
for en Fiskerihavn. Det vilde være 
bekvemt for os i Esbjerg at søge til 
"Hvide Sande", naar vi skulle søge 
Fisken Nord for Horns Rev. Syd 
for Revet faa vi sjældent Fisk; saa
snart der kommer Fisk der, komme 
de tydske Trawlere, som splitte Sti· 

I ' 

merne og ødelægge Linerne." 
for faa vi de største Fisk, men ikke 
sjeldent bave vi vanskeligt ved at 
komme tilbage igen. Havde vi saa 
en Havn om Læ kunde vi søge til 
den, og var Vinden nordlig,kunde 
vi søge til Esbjerg. Jeg tror, at de 
fleste Fiskere fra Bovbjerg og til 
Thyborøn vilde søge til en saadan 
Havn og anskaffe Baade, som vi 
have dem i Esbjerg. 

l)irigenien.' Jeg vil bede d'Hrr., 
som ikke ville stemme for Bestyrel
sens Forslag, om at stille andre For
slag til Beslutning af Generalforsam
lingen; tbi Sagen vil jo falde bort, 
naar man forkaster Bestyrelsens For
slag, og ,der i~ke foreligger noget 
andet Forslag. 

Gæstgiver Hausgaard, Thisted: 
Hvad jeg vil sige, . er egentlig alle
rede sagt af Kaptajn Trolle og 
Konsul Berthelsen. Det er jo mil
dest talt et meget kedeligt Resultat, 
der er kommen ud af dette Spørgsmaal 
om Vestkysthavne. I Stedet for, at 
der, som man bavde ventet, i Aar 
kom til at foreligge noget rigtig 
grnndigt, viser det sig, at man er 
mest tilbøjelig til at lade Sagen dø 
hen. Man siger kun, at der skal 
lægges Flid paa et Anlæg indenfor 
Thyborøn, og altsaa ogsaa paa en 
Regulering af Farvandet gennem 
Thyborønkanalen. Det kan være, 
det er den billigste Vej at løse dette 
Spørgsmaal paa, meget billigere end 
en virkelig Vestkysthavn, men det 
maa dog erkendes, at hele det Ar~ 
bejde, der gøres der, .kun vil være 
af grum m e ringe Værdi. J eg kan 
ikke se, at der er nogen Grund til 
at lægge en Havn indenfor Thybo~ 
røn. Er man først over Revlen og 
Fjord grund en, har man Havne i 



Lemvig, Struer og andre Steder, hvor 
man kan ankre o.p med alle Vinde. 
De allerfleste Kutternskere ville vist 
ogsaa være enige med mig i at er
kende, at Thyborøn aldrig kan blive 
en Havn af Værdi for den danske 
Fiskerflaade, selvom man ogsaa 
kunde holde en Vandstand af 10-
12 Fod. Man har nemlig Eksemp
ler paa, at man har maattet ligget 
inde i Kanalen i Uger, ja Maaneder 
uden at kunne komme ud. I den 
allersidste Tid ~ar man hørt, at der 
har været en Bevægelse for at faa 
en Dampskibsforbindelse i Gang 
gennem Thyborønkanalen til England. 
Der har tidligere været startet en 
saadan Dampskibsforbindelse, men 
den· varede knn en Maaned eller to, 
sall. var det forbi. Det var vistnok 
omtrent i 1860, og jeg betvivler ikke, 
at det vil gaa akkurat ligesaadan 
nu. Et Dampskib, som skulde gaa 
med Kreaturer eller ferske Varer, 
vilde ikke kunne vente i ugevis pall. 
at komme ud. Dette Projekt er 
sall. godt som værdiløst, og jeg vil 
pall. Vestkystfiskernes og vistnok pall. 
sall. godt som hele Landets Fisker
befolkning udtale, at det er meget 
kedeligt, at man skal blive ved at 
lade Tiden gaa hen med saadanne 
Forsøg. Det hedder altid, at man 
først skal prøve, men nu er Tiden 
gaaet i 20 Aar med saadanne Prø
ver og Forsøg, uden at man er 
kommen til noget endeligt Resultat. 
Og hvorfor det? Fordi disse- Forsøg 
ere gjorte paa Steder, hvor der ikke 
var Spor af Mening i at gøre slige 
Forsøg. Og hvad Thyborøn angaar, 
tør

C 

jeg maaske bemærke, at de Tu
sinder, ja Millioner Kubikfavne Sand, 
som strømme ind i Kanalen hvert 
Aar, turde tale ti1strækkelig tydeligt 
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om, at det ikke er Stedet, hvor der 
kunde udrettes noget i Retning af 
en Havn og et Tilflugtssted for Fi
skerne. J eg havde i Efteraaret den 
.Ære at være med ved dette Udvalgs
mødil, og jeg -tror ogsaa, at Hanst
holm hlev temmelig skarpt pointeret 
der som det Sted, hvor Havnen skulde 
bygges, og SDm Følge deraf er \list
nDk denne, om jeg saa maa sige, 
uheldige Erklæring fremkDmml'ln fra 
V andbygningsdirektøren. A t det vil 
være forbundet med stDre Vanskelig
heder at faa en Havn bygget ved 
HansthDlm paa Grund af de Sten
og Kalklag, som findes der, sagde 
jeg allerede i Efteraaret; det bliver 
vist ikke sall. let, men jeg tænker, 
at man hellere skulde søge hen til 
et Sted i Nærheden af Hanstholm. 
Der er to. Pynter i Nærheden, enten 
0rhage ved Klitmøller eller 0rhage 
ved VDrupør; det første Sted ligger 
ca. 2 Mil Syd f Dr Hanstholmen. 
De to. Pynter ere af t~mmelig ens 
Beskaffenhed og have i Mands Minde 
eller længere holdt sig ufDrandrede, 
og hvis der i det Hele taget skal 
bygges 'en Havn paa Vestkysten, 
mali. det vistnok nærmest blive ved 
0rhage ved KlitmøUer. J eg har 
taget et ganske simpelt skitseret 
KDrt med, som viser ForhDldene 
derDvre. (Taleren gav her en nær
mere Forklaring af ForhDldene efter 
et paa Væggen ophængt Kort). Man 
maa tage N aturfDl'hDldene i Be~ra.gt
ning og se, hvorledes Naturen ar
bejder. Jeg tror ikke, at en saadan 
Vestkysthavn vilde blive for dyr, selT 
om den skulde koste 20 Mil!., skønt 
jeg rigtignok ikke tror, den vil blive 
saa -dyr, SDm Vandbygningsdirektøren 
sagde, men skal der spares, vil jeg 
i Dag fDreslaa, at vi begynder med 



en lille Mole ud i Havet i Lighed 
med Høfderne ved Thyborøn, og den· 
kan vel knap komme til at koste 
saa meget som (ln Høfde. Denne 
Mole skulde føres ud til 8--10 eller 
15 Fod, og man kunde saa se, om 
Strømmen vedblivende vilde holde 
rent for Sand langs Molen; thi det 
væsentligste er at holde dybt Vand, 
hvor Skibene skulle løbe ind, enten 
det nu er smaa eller større ~'artøjer. 
Det kunde gøres som en Prøve og 
vilde ikke kræve en Bevilling af 15 
-20 Mm., men kun nogle Hundre
detusinder. Lykkedes Forsøget ikke 
vilde det vel være spildt Arbejde at 
bygge videre paa en Havn, men den 
Ima Mole vilde dog alligevel beholde 
sin Værdi. 

Regeringskonsulent, Kapt. i Flaa
den, Drechsel: Det er noget, vi alle 
kunne være enige om, at en Vest· 
kysthavn er ganske overordentlig 
ønskelig for. Fiskerne, men der er 
det lidt forunderlige ved denne Sag, 
at man hele Aaret igennem kun 
hører den omtalt, naar man kommer 
sammen med de i Fiskeriet inter· 
esserede. Hvorfor hører man aldrig 
denne Sag omtalt udenfor den Kreds? 
Hvorfor er der ikke andre Interesser, 
der udtale sig, og navnlig da de, 
der have Bevillingsmyndigheden ~ 
jeg sigter særlig til Rigsdagen 
OUl, at de i Virkeligheden ville give 
saadanne Summer, som der er Tale 
om, til en Vestkysthavn? Deri lig
ger hele Kærnepunktet. Der er- i 
Vit'keligheden udenfor de i Fiskeriet 
interesserede øjensynlig ikke Stem
ning for at give de store Summer 
til en Vestkysthavn, som ere opstil
lede af Teknikerne, og det er dog 
dem, \ man maa holde sig til. At 
man forøvrigt kan sympatisere llled 

Tanken, er en Selvfølge. Der er 
offentlig og navnlig af en af de 
sidst ærede Talere .i et herværende 
Blad fremsat Udtalelser om, at de 
Sagkyndige ikke fremhawede Betyd
ningen af en saadan Vestkysthavn 
tilstrækkelig for Regedngen. J eg 
vil dertil sige, at hvad de Sagkyndige 
fremhæve for Regeringen, er aldeles 
ikke Offentligheden hekendt. At de 
Sagkyndige her ere enige om, at en 
saadan Havn kunde være ønskelig, 
er jo givet, men en Ting maa Re
geringen i hvert Tllfælde kunne 
fordre af sine Sagkyndige, og tIet 
er, l;lt de ikke agitere for en bestemt 
Retning. De have at udtale deres 
Meninger og Anskuelser overfor Re
geringen; enhver Agitation, der gaar 
j en bestemt Retning, hører ikke 
dem til. Der er her bleven udtalt 
om Thyborøn-Projektet, at det er 
aldeles forkasteligt, fordi det kun 
var lokale Interesser, der derved 
vilde gavnes. J a, det er det samme, 
der altid siges i denne Sag, naar 
der er Tale om at vælge et bestemt 
Punkt, at det kun er de lokale In-

. teresser, der tjenes. Jeg har erfaret 
det ved Rejse hele Vestkysten over, 
at Folk ville have Havnen liggende 
udenfor deres Dør. Har man saa 
spurgt: Kunde I ikke have Gavn af 
at have den en Mils Vej borte, have 
de svaret: Jo, nok nogen, men ikke 
megen. Saaledes er det gaaet paa 
hele Vestkysten. Det er ;utvivlsomt 
et Fejlsyn, naar der paastaas, at 
Thyborøn-Anlæget kun vil tjene lo
kale Interesser. Thyborøn har alle-

, rede ii flere Aar, og med ikke ringe 
Fordel, været benyttet af Fiskefar
tøjer. Det er et meget stort Spøl'gs
maal, om der ikke ad aen Vej kan 
udrettes noget meget betydeligt netop 



for Fiskeriet. Vi maa nemlig huske 
paa, at det drejer sig i Virkelig
heden ikke on'. at skaffe Adgang for 
de storedybtgaaende Fartøjer. Det 
vilde være heldigt, om man kunde 
det, men det' er ikke nogen N ød
vendighed. Jeg kan her appellere 
til dem, der have de store søgaaende 
Fiskefartøjer ~ de komme aldrig i 
dansk .Havn. Kan man derfor gøre 
noget for at skaffe et Tilflugtssted 
for mindre Dæksfartøjer, har man 
derved skabt en Betingelse for en 
Udvikling af vort Kystfiskeri paa 
Vestkysten, og det er det, det drejer 
sig om. Nu tales der stadig om 
Thyborøn, som Thyborøn er nu for 
Tiden, og det er heller ikke rigtig 
berettiget. Jeg vilde ønske, at man 
kunde opnaa Enighed om at slutte 
sig til det, "Dansk Fiskeriforening" 
har sat paa sit Program; thi jeg 
tror i Virkeligheden, det er 'det 
eneste, man i Øjeblikket kan opnaa, 
og ingen vil kunne nægte, at hvis 
det gennemførtes, vil der være til
vejebragt noget, 'der er til Gavn for 
]'iskeriet. J eg støtter mit Haab 
om, at der ad denne Vej skal kunne 
udrettes noget, ikke alene paadet, 
jeg har hØl't anført om Fiskeriet, 
men ogsaa paa, at der vIser sig 
Tegn til, at der er andre Interesser, 
som knytte sig til 'l'hyborønkanalen. 
Derved sigter jeg navnlig til den 
Betydning, denne Kanal kan have 
for hele Oplandet ved Limfjorden. 
Man har jo allerede tænkt paa at 
sætte en Dampskibsforbindelse i 
Gang gennem Kanalen til uden
landske Havne, og er det først 
kommen dertil, er der vundet over
ordentlig meget. Komml:)r det først 
saavidt, at Landmændene mene, at 
det vil være af ganske ,overordentlig 
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stor Betydning for dem, at de kunne 
faa deres Kød, Æg,. Smør og Svin 
udført ad den Vej, er der skabt en 
ganske overordentlig Støtte for dette 
Spørgsmaal, som vil være af langt 
større Betydning end de Resolu
tioner, vi her maatte' vedtage til 
Fordel for en almindelig V østkyst
havn. Jeg har her angivet, i hvil
ken Retning denne Udvikling -
efter min Mening maa gaa. Jeg 
tror, at man aldrig vil naa til en 
Løsning af denne Opgave, uden at 
det sker gennem en rolig Udvikling, 
saaledes at der fra alle Sider viser 
sig Trang til at faa et saadant 
Tilflugtssted paa Vestkysten. 

(Fortsættes.) 

Forlis? 

Fra Firmaet Pickering, Haldane 
& 00. i Hull er til ]'rederikshavn 
indløhet Meddelelse om, at et BOl'd 
med følgende Mærke er fundet dri
vende i Søen. Mærket er ukendt, 
og Oplysninger derfor ønskelige, om 
nogen kunde skaffe dem. Mærke
brædtet er 181/ 2 " langt, de lodrette 
Ijinjer lO", Bogstaverne staa paa 
blaa Grund og Baandet udenom er 
gult. 

c. B. 



Fiskeriet fra Esbjærg Havn 
i Januar Kvartal 

gav følgende Udbytte: 

Jannar M" aaned 22,800 Pd. Kuller 
til Værdi 2,888 Kr., Februar 3,500 
Pd. Kuller til 525 Kr., 400 Pd. 
Torsk til 24 Kr., 2900 Pd. Rød
spætter til 261 Kr., Marts 504,200 
Rødspætter til 22,689Kr., ialt533,800 
Pd. Fisk til Værdi 26,387 Kr .. 

For Kvartalets lste ~laaned (Ja
nuar) bemærkes, at Fiskeriet var 
hindret af Isdrift, og at et Forsøg, 
en Del Kuttere (8) med Assistance 
af Havnedamper "Vildanden" fore
tog iMaanedens lste Halvdel, ikke 
alene fnldstændig mislykkedes, men 
nær havde bragt Kutterne i Besæt i 
Isen. Dei denne Maaned indfangede 
Kuller fordeler sig paa Fiskersmak
kerne "Grand Charge" og "Signal", 

\ hver for 1 Tur med ialt 16,500 Pd., 
og den af Fiskerne lejede tyske 
Damper "Solea ", for 2 Ture med 
6,300 Pd. Nævnte Fiskedamper, 
'med hvilken Fiskerne havde troet 
med Held at kunne udnytte Tiden 
under d~n for Haanden værende Is· 
periode, havde formedelst ugunstige. 
Vejrforhold (Storm) i ~faanedens 
2den Halvdel, som det vil ses af 
Fangstudbyttet, kun ringe Held med 
sig. Under roligere Vejrforhold er 
der ingen Tvivl om, at Fiskernes 
Forehavende vilde være faldet hel
digt ud, da Fisken var tilstede endog 
j store Stimer, og Prisen paa de 
tyske Markeder var høJ; for den 
sidste Fangst opnaaedes nemlig 29 
Pf. pr. Pund. Gennemsnitsprisen i 
Januar :JJ:Iaaned var 122/3 Øre pr. 
Pund. 

For Kvartalets 2den Maaned (Fe
bruar) bemærkes, at Fiskeriet i denne 

var saa godt som stands~t, dels for
medelst Vejrliget, dels fordi Fiskerne 
paa Grund af de uheldige Forsøg 
vel nærmest mente det unyttigt at 
fortsætte, men ogsaa ligesom trætte 
IOlle Fiskeriet hvile' for at tage fat 
paa Udbedringen af Redskaberne til 
Brug i kommende Foraarssæson. I 
Slutningen af Maaneden forsøgtes 
Fiskeriet dog paany og det viste sig 
da, at Rødspætten alt var tilstede i 
ret anselige Stimer, hvorfor man 
nærede Haab om et godt Fiskeri i 
Marts Maaned. 

For Kvartalets3dje Maaned (Mlll'ts) 
bemærkes, at Rødspættefiskeriet hen
imod Midten af Maaneden allerede 
var i fuld Gang. og gav ret gode 
Fangster, omend Fisken i Henseende 
til Størrelse faldt noget liden. I 
Maanedens Løb ankom ligesom i 
tidligere Aar efterhaanden Fisker·· 
kvaserne fra Struer, Thisted, Frede
havn og Grenaa for at deltage i 
Fiskeriet (med Snurrevaad),~ der gav 
et godt Udbytte. Hidtil havde man 
for Englandsrnarkedets Vedkommende 
benyttet sig af "Det forenede.Damp
skibs selskab "s mellem Esbjærg og 
Parkeston (3 Gange ugentlig) faremie 
Dampskibe, men Erfaringen havde 
vist, at de herfra afsendte Fisk, 
naar de ankom til Londonner-Mal.'
kedet, formedelst de gentagne Ind· 
ladninger og~Losninger _o. s. v. her 
og i Parkeston,~ ikke præsenterede 
sig i saa god en Vare som ønske
ligt. De fleste:Fiskere associerede 
sig derfor med et Par Forretnings
mænd her for at_søge at opnaa di· 
rekte Forbindelse med Londonner
Markedet, og~an)nedes .da om.at 
fragte to svenske. tFragt-Dampere 
("Aina", dr. 2381/11 Tons,pg "Frode", 
dr. 236 Tons, af Gøteborg) for to 



Maaneder, fra 18te April at regne, 
til at besørge dl;\n ønskede direkte 
Forbindelse. 

Af Marts l\baneds Udbytte diri
geredes: 481,000 Pd. Rødspætter til 
Londonner-Markedet, 1,500 Pd. til 
Tyskland, 13,000 Pd. til forskellige 
indenlandske Byer og 8,700 Pd. 
Rødspætter forbrugtes i Byen og 
Omegnen. 

Af Kuller fangedes ingen i Marts 
Maaned. 

Middelpris paa Rødspætter ml' 
ca. 41/ 2 -Øre pr. Pund. 

Vejrforholdene vare Maaneden 
igennem gunstige for Fiskeriet. 

Til et større Fiskehandlerfirma 
indførtes hertil med et større Sejl
skib en Ladning Is fra Norge. 

Trawldamperen "BIU(~ Yaket" , 
Kapt. Sørensen, af Grimsby, søgte 
Havnen· formedelst Havari ved, a t 
en Jerntrosse var viklet om den ene 
af Fartøjets to Skruer. 

Til de tyske Fiskerfartøjer har 
man ikke set ret meget, ihvorvel de 
ogsaa vare her i Marts.; dog gjorde 
nogle tyske Fiskere sig .bemærkeue 
ved at gaa i tand paa Skallingen og 
gøre Forsøg paa at tilvende sig en 
dersteds ilanddreven engelsk Fiskel"
Jolle, men Strandfogden kom dog 
tidlig nok tilstede paa Stranden til 
at faa disse dristige Fyre stoppede i 
Farten og beordrede dem bringe 
den ind til Esbjærg, hvor d~t lykkedes 
dem ved ukorrekt Fre~stilling af 
Sagen at aflevere J oUen og slippe 
bort uden Straf, som de altsaa har 
til gode, til de indfinder sig i vore 
Farvande igen. 

Sluttelig Mmærkes, ~t Benyttelsen 
. af de forannævnte to svenske Dam
pere til Fiskeimport til London paa 
Grund af, at Fiskeriet særlig i Iste 

Halvdel af April gav ringe Udbytte, 
maatte' ophøre, erterat de kun havde 
udført resl>. 2 og 1, iaIt 3 Rejser. 

. l. M. 

Literatur. 

Aarbog for den- danske Fiskørflaade. 
Paa Dalsgaard Olsens Forlag i 

Esbjærg er udkommet en . lille nyttig 
Bog med ovenstaaende Titel. Paa 
64 Sider findes her en hel Del Op
lysninger af Interesse for .de danske 
Kutterfiskere, et Register over Nord
sø-Fiskefartøjerne, de vigtigst~ Fi
skesorters Navne paa Detnsk, Engelsk, 
Fransk, Tysk og Hollamlsk, Mønt, 
2\'Iaal og Vægttabel, Tabel for Om
sætning af dansk Maal til engelsk 
og fransk og omvendt, Barometer- I 

reduktioner fra engelske og Pariser 
TommertilMillimeterogThermometer
reduktioner fra Celsius til Reaumur 
og Fahrenheit mellem + 100 o og 
-+ 40 o Celsius, Kogepunkt og Kvik
sølvets Frysepunkt. Endvidere findes 
et Uddrag af den internationale Over
enskomst om Ordningen af Fiskeri
politiet i Nordsøen udenfor. Søterri~ 
toriet af 6. Maj 1882, et Uddrag af 
den islandske Fiskeri-Lovgivning, 
samt "Nogle smaa Vink om Ulykkes- I 

tilfælde om Bord", nedskrevet af en 
praktisk Mand, I .. æge O. Bruun i 
Esbjerg. - Ved sit Indhold, sin 
ringe Pris (50 Øre) og sit bekvemme 
Lommeformat anbefaler Bogen sig 
selv, om man end maaske kuhde 
have ønsket enkelte andre Oplys:. 
ninger deri, saaledes en Fortegnelse 
over Rednings-..: og lFaresignalsfati
onerne og "Mærkerne" langs V est~ 
kysten, et Kort~ over Vesterhavets 
Fiskebanker o. l. 

\ 



Indsamlingen til de for
ulykkede Vesterhavsfiskeres 

Efterladte. 

Efter hva,d B. T. har erfaret, afholdt 
Komitteen for Ringkøbing Amt Møde 
paa Raadhuset i Ringkøbing i Fre
dags den 4. Maj. Formanden, Kam
merherre, Amtmand Dreyer, frem
lagde paa dette Møde Slutningsfor
tegnelsen over de indkomne Bidrag. 
Efter denne Fortegnelse er til Ring
købing og Tbisted Amter i Forening 
indkommet .iaIt 323,462 Kr. 500re. 
Af denne Sum vil i Følge den mel
lem de 2 lokale Komiteer trufne 
Overenskomst tilfalde Ringkøbing 
Amt de tre Femtedele eller 194,077 
Kr. 50 0re. Desuden er indkommet 

• til Ringkøbing Amt alene 1528 Kr. 
30 0re. Formanden oplyste derhos, 
at Understøttelserne fremdeles ud
betales med samme Beløb som hid
til, saaledes at bL a. hver Enke er-

I 

holder 200 Kr. aarlig og hvert Barn 
84 Kr. aarlig, . dog at der i Under
støttelserne fragaar Beløbene af de 
ved Hds. kgL Højhed Prinsesse 
Maries og Gehejmeraadinde Estrups 
Foranstaltning tegnede Livrenter. 
Med Hensyn til den Amtet i Følge 
foranstaaende tilhørende Kapital, 
foreslog Formanden, at denne holdtes 
samlet i et Fond, der benævnes 
"Harboøre-Fondet", og at Komitteen 
anmodede Bestyrelsen for "Kronprins 
Frederiks Fond" om at overtage Ad
ministrationen af dette Fond paa 
forskellige nærmere angivne Vilkaar, . 
deriblandt navnlig, at Fondet besty
res som en særlig Afdeling af "Kron
prins Frederiks Fond", og at U n
derstøttelserne uddeles af et Udvalg, 
hvori 2 af Harboøre~EngbjergSogne-

raad valgte Mænd erholde Sæde. 
Efter en rængere Forhandling ved
toges dette Forslag enstemmigt med 
forskellige Ændringer i Vilkaarene. 

Efter at Bestyrelsen for "Kron
prins Frederiks Fond" i et samme 
Dug afholdt Møde havde erklæret 
sig villig til under Forbehold af Hs. 
kgl. Højhed Kronprinsens Appro
bation at ovet'tage Administrationen 
af "Harboøre-Fondet" paa de af 
Komitteen angivne Vilkaar, afholdt 
Komitteen et Slutningsmøde. I dette 
Møde bragte Formanden Medlem
merne sin Tak for deres Medvirk
ning til Løsningen af Komitteens Op
gave, hvorpaa Folkethingsmand Aa
berg i Medlemmernes Navn takkede 
Formanden for det betydelige Ar
bejde, han paa Komitteens Vegne 
havde udført. I Forventning om, a,t 
Hs. kgL Højhed Kronprinsen naa
digst vilde meddele Approbation paa 
de tagne Beslutninger, erklærede 
Formanden derefter Komitteens Virk
somhed for afsluttet. 

Mindr~ Meddelelser. 

Allerup ult. Marts. De til Fiskeri 
berettigede Lodsejere ved Sneum Aa 
holdt for nogen Tid siden General
forsamling i Emdrup Posthus, hvor 
Formanden i Fiskeribestyrelsen .r. 
O. Sørens~n, Allerup gav Oplysning 
om den betydelige Fremgang med 
Fiskeriet af Laks og 0rred i Forhold 
til de nærmest foregaaende Aar. 
Regnskabet over Udgifterne ved Re
gulativets Udarbejdelse og Trykning 
m. m. fremlagdes og godkendtes, 
hvorefter der drøftedes forskellige 
Forslag vedrørende Fiskeriet, til 
Fremme, af Fiskebestanden, særlig 



Laks, Ørred og AaI. Bestyrelsen 
fremkom med Forslag om at udleje 
Retten til Voddragning i den i Re
gulativet af 31. Maj 1893 fastsatte 
Tid fra 10. Novbr. til L Marts og 
at anvende den indkommende I.eje 
til Drift af en forventet U dklæknings
anstalt eller til Indkøb af Laks- og 
Ørredyngel. - Retten til Vod drag
ning ejes af Proprietær Hansen, 
Sneumgaard, og er af ham over
draget Bestyrelsen at benytte uden 
Vederlag. Derved vil Laksefiskenes 
Fjenders saasom Geddens, Skallens 
og Aborrens Formereise hæmmes. 
Endvidere kunde Bestyrelsen med
dele, at den mod Hans L~ Vinther 
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i Store Darum ved Ribe Herreds 
Politiret anlagte Sag for, ulovligt 
Ru~efiskeri for Aadybet nu'- havde 
fundet, sin Afslutning, idet han var 
blev en idømt en Bøde, saa at der 
nu kan være Haab om, at Fiskeriet 
fremtidig vil kunne blive drevet ufor- ' 
stynet. 

Fiskeriforeningen fol" Ulfsund og 
tilgrænsende Vande har ansøgt In
denrigsministeriet om, at Frednings
forbudet maatte blive hævet for Maj 
Maaned, eller dog for den sidste 
Halvdel af Maaneden for dette 
Aars Vedkommende, og har fra Mi· 
nisteriet gennem Præstø Amtshus 
modtaget følgende Svar: at nævnte 
Andragende ikke kunde bevilges. 

Fiskeriberetninger. 

Nissum Bredning, den 30. April. 
Paa Grund af det gode Vejr er 
Hummerfiskeriet i Limfjorden begyndt 
omtrent en Maaned tidligere end al
mindelig. Fangsten er god, og Pri-

serne ret høje,saa at man ,er godt 
tilfreds med, Udbyttet. I Vinter 
har dette Fiskeri ellers været ringe. 

G. 
Harboøre, den 1. Maj 1894. Det 

rige Kullerfisker( vedvarer endnu. 
Der tages til sine Tider 100 Snese 
pr . .Baad foruden Torsk. Afsætnin": 
gell gaar nu yderlig treven og til 
meget smaa Priser. ' P. 

København, den 5te Mpj' 1894. 
Hvor knapt Fiskeriet end er for 
Fiskerne herfra endnu, saa er Til
førslen til Torvet rigelig; i Dag var 
der saa megen Tilførsel af Horn
fisk, at Prisen gik ned til 3 Kr. a 
3 Kr. 50 Øre pr. Snes Jor ret kønne 
Varer. Rejer fremko~me~ med det 
indtraadtekøligere Vejr kun spa.r
somt, og eft~r at Prisen paa deune 
Vare har været nede i 65 a 70 
Øre pr. Pd., er den atter gaaet op 
til l Kr. pr. Pd., da Tilførslen fra 
Provindserne i de sidste Dage kun' 
har været meget ringe; Fiskere her
fra komme ind om Morgenen med 
2 a 3 Pd., ogsaa mindre, fra Sæt 
med 10 Rejeruser, et jammerligt Ud
bytte for 2 Mand med saa 'kostbart 
Redskab; en lille Biindtægt have de i 
smaa Aalekvabber, som sælges villig 
til Krogeagn. Der ventes kun paa 
bedre Beretninger om Rejefiskeriet 
fra Provinserne, saa er flere af vore 
Fiskere klar til at afgaa herfra for 
at søge Rejer andetsteds, men endnu' 
foreligger ingen Meddelelser; det er 
vel endnu temmelig tidligt. 

Krogefiskeriet efter Aal. e,r paa
begyndt af flere, men Udbyttet er 
kun ringe, en enkelt Nat kan give 
lidt, men andre Nætter giver ikke 
til at betale Agnen med; her agnes 
med smaa Aalekvabber, saafremt 
disse kunne faas, blandet med Hunde-



stejl; Rejer er endnu. for knappe 
og for dyre, og Udbyttet ikke i For
hold til Bekostningen. Vaadfiskeriet 
har givet og giver lidt bedre Ud
bytte, naar Lejligheden er god, men 
Priserne pall, mindre Aal ere kun 
smaa; den har vl'eret solgt til 30 a 
35 Øre pr. Pd., store Aal fra Fersk
vand er betalt med 60 a 65 Øre 
pr. Pund. F. 

Frederikshavn, den 7. Maj 1894. 
I den sidst forløbne Uge har uroligt 
Vejr ofte Vl'eret fremherskende og 
dels heraf dels pall, Grund af, at 
Fiskebestanden pall, de gamle Fangst
pladser synes at være udtømt, har 
Udbyttet været betydeligt ringere 
end de foregaaende Tiders. Kun 
enkelte Kuttere have havt et Udbytte 
af ca. 200 Snese Fisk, de tleste havde 
fra 20-70 Snese pr. Kutter. Rød: 
spætterne have vejet fra 18-24 Pd. 
Snesen; Prisen er i god Stigning, 
der er betalt fra 3 Kr. 50 Øre til 
4 Kr. 35 Øre pr. Snes. De udfor 
Hirtshals fiskende Kuttere have kun 
havt ringe Udbytte af Rødspætter, 
som ogs~a have været af mindre 
Kvalitet end de førnævnte, kun veF 
ende ca. 16 Pd. Snesen. betalte her 
med fra 2 Kr. 25 Ørn til 2 Kr. 50 
Øre pr. Snes; hver herfra fiskende 
Kutter har havt ca. 600 Pd. Skæri
sing, hvilket har bødet lidt paa den 
daarlige Fangst af Rødspætter. De 
under Læsø fiskende Garnkuttere 
have foruden en Del mindre Rød
spætter harvt en Del Udbytte, særlig 
af Pighvar, her betalt med fra 40 
-45 Øre pr. Pd., Tunge 50-55 
Øre pr. Pd., Slethvar 10-12 Øre 
pr. Pd., Rødtunge samme Pris. Til
førselen af Hummer har i t;le to 
si({&te Uger været rigelig og Sall 

godt' som udelukkende funden Sted 

fra Vestnorge; der ~r i dette Tids
rum tilført ca. 12,000 Stk., Prisen 
er fra l Kr. til l Kr. 10 Øre pr. 
Pund. 

Fiskeriet i Store Bælt fra Korsør 
kan i Følge "Korsør A v." for Aaret 
1893 ansættes saaledes: Bundgarns
fiskeriet har været drevet med 25 
Garn, der holdtes udestaaaende i 
Søen fra tidlig i Foraaret . til langt 
hen i Eftersommeren. Udbyttet af 
dette Fiskeri kan ikke siges at have 
været lønnende, naar fradrages de 
betydelige Omkostninger til Garnenes 
Vedligeholdelse. Det har været om
trent 450 Kr. pr. Garn eller ialt 
12,000 Kr. Bæltfiskeriet med Driv
garn efter Sild har været drevet med 
17 Baade med 2 Mands Besætning 
og 20-30 Gange paa hver Baad. 
Udbyttet af Bl'eltfiskeriet, der nl'es~en 
Aar for Aar blivere daarligere og. 
daarligere, kan i det Hele anSl'ettes 
til ca. 5000 Kr. Aalejiskm'iet, som 
i de senere Aar har været noget af 
det bedst lønnende Fiskeri, har Vl'eret 
drevet med 240 Ruser. Udbyttet 
deraf kan anSl'ettes til omtrent 10,000 
Kr. De mindre Fiskerier, som drives 
med Kroge, Garn og Ruser efter 
Torsk, Rødspætter og Rejer, have 
beskæftiget omtrent 50::\fand hele 
Aaret rundt og have især for et en
kelt Fiskeris Vedkommende, nemlig 
'Torskefiskeriet med ~user, været ret 
indbringende; derimod var Rejefiske
riet med Ruser aftaget saa betyde
lig, at man antager, at Rejerne til
dels ere opfiskede, eller i hv~t Fald 
er Yngelen bleven stærkt forringet i 

'. / 
foregaaende gode Aar, da Fangsten 
.d,eves med Kraft. Disse Fiskerier 
tilsammen ansættes til at have ind
bragt ca. 16,000 Kr. 
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BEKENDTGØRELSER 

risK -ComissionsforrBtnin~, T. ~~~!a~k~~~t~;n:sbYI 
J. If. Hass, Eckernførde, CommissloDsforretning, 

Fisk. 
Hvem leverer AaI,Aborre,Karper 

(Løier), Homllsk, Krabber,Karusser, 
AaIekvabber, Sud~r, Gedder, Pigvar, 
Sild eto. i større Partier. Tilbud 
med Pris og Kva,ntum mrk .. FI.k 
111S"}1l Aug. J. Wolff & Co.s 
Ann, Bur., København K. ' 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter eto. til Forhand- handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

lDansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Refer.encer. Ref.; Vork City Bank, Grimsby. 

----------~--------------~---------
Fiskenætfabriken "Danmar k", 

Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 
'(enMl'te Natflrobrik 1 Dan_k ..,na driv ... v<!d. l;)anapkrat't) 

leverer efter Bestilling eller fl'a Lager fra vort m~d 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. Bomulds!Jar'u, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

i~~ Alt'ona Fiskeauction. ~ ~~ ·æ,:·S ~ li' i 
~ :;.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). § ::l l 
.!l ~ &I Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ . "" . .a"" 

~-= 
Danmarks største Fiskeforretning 

-"" =.:1 modtager alle Sorter Fiske i Kommjssion. Afregning og Penge om-
~ E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
f: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
~ ~ til Forsendelse leveres gratis. -
"" > :æ ø Telegram- og Brev-Adresse: Carl Bana', København . 

. Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, :t"iskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekurve, Fiskenæt, Llnegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet angauende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved Fiskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer 0.1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade -I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K, 



Københa ns Mekaniske· 
Næt og Garn-Fabrik 

I . 

. M. L. Utzon, 
anbefaler alle Slags Fiskeredskaber 

af BOill1:Lld og Halnpgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Q~ Heinr. Btirsch. Hamburg. Hafenstrasse 
gi Dansk-Fiske-Kommission en gros.' : 
~ 5 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 
~=s Specialitet: Lax, ørred, Aal. 
=t Telegram-Adresile: & Fragtbrev-Adresse: 

;i Borsch, 'Hamburg. 'W Borsch, Altona. 

--------
Sejl og Udsalg af Sejldug. 

Prima amerikansk Bom
uldssejldug, direkte ind- ~~t Nyy ~ 
kjøbt, tilbydes langt under ~ ~~ 
gangbare Priser. ~ . ~ 
Vandtæt præpareret Dug ~ ~ 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter; 

Nykjøbing p.Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. ,N. Halmae. 
Telefon 129. 

Dansk Fiskellætfa brik, 
Gl. Strand 50, København K., 

udøæl"er i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige I.Jager 
bestaaende af alle Arter Næt; Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50', København K. 

Redigeret af oand. mag. H. P08selt. Trykt hOIlFrante Ckrisftrett.. København. 



Nr. 20. 17. Maj. 1894. 

:Medl.e:r::c.sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendell\e til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Generalfo .... mlil;'gen (Referat). -
Fi.keavktioner i Københ .. vn; Fiskerib •• etningen 
1892-93. - Fiske.iberetninger. - Bekendtgørel.e •• 

Dusk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Røbenhavu V., er aabont 
fra 9-11. Redaktø~llfl, af lVledlemabladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, el' gratis 
iilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

i Belterne og i Farvandene ind~nfor 
Skagen. Ved Spodsbjerg er der. 
saaledes en meget stor Fiskerflaade; 
vilde man blot anlægge en Havn til 
20-30,000 Kr., vilde der' derved 
være skabt et udmærket Tilflugtssted. 
Saaledes er det ogsaa mange andre 
Steder. Vil Dansk Fiskeriforening 
virkelig gøre noget for Danmarks 
Fiskere, maa den have sin Opmærk
somhed henvendt paa saadanne Ste
der, hvor man for smaa Penge kan 

\ Flftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. . 

. faa noget ud af det, i Stedet for som 
nu at manøvrere Uled :Millioner. Jeg 
synes heller ikke, at Jyllands Vest
kyst er saa stedmoderligt behandlet, 
naar de faa Havnen ved Thyborøn, 
som kan være til stor Gavn for 
Fiskerne. J eg nærer store Forhaab
ninger dertil, naar der blot bliver 
gjort noget virkeligt for den Sag, 
og naar SandpuUlperne arbejde, som 
de Hkulle, men der trænges der til 
en ordentlig Opprikning og Belys
ning. Ved Horns Rev burde der 
ogsna være flere Vagere og Lysbøjer 
til Hjælp for Fiskerkutterne; det 
dr~jer sig ikke her om mange Penge. 
Nytter det ikke noget, kunne de jo 
tages bort igen efter et Aars Forløb 

i 

J)ansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

. Lørdag den 14. April 1894. 
(Fortsættelse). 

Fisker RasmUs Nielsen : Jeg kan 
ikb indse, hvorfor der skal ofres 
alle de :Millioner paa en Vestkyst
havn, naar man andre Steder for 
Ijmaa Penge kan opnaa store Resul
tater. Derved sigter jeg til Havne 
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og an\'endes andre Steder. Lad os. 
gøre noget, hvor det kan gøres for 
smaa Penge. 

Vandbygningsdirektør Otterstrøm: 
I Anledning af Hr. Konsul Berthel
serisBemærkriing om, at Bekostnin
gen ved en Havn ved "Hvide Sande" 
steg i en mærkelig Grad,efterhaanden 
som Aarene, gik, vil jeg sige, at der 
forelaa først et Projekt, som led af 
store Fejl, idet vedkommende Inge
niør var gaaet ud fra, at de Dyb
der, som vare angivne i Alen skulde 
betyde Fod, og som Følge deraf 
troede han, at det kunde gøres for 
det halve af, hvad det ellers vilde 
koste. Hans Projekt var altsaa al
deles ubrugeligt; han havde beregnet 
at det kun skulde koste 5-6 Mill., 
men naar man vilde rette den be
gaaede Fejl, kunde man skønne, at 
det vilde blive meget dyrere, ikke 
blot dobbelt, men mindst 3 om ikke 
4 dobbelt saa dyrt. Da Sagen fore
laa til min Erklæring, gjorde jeg 
opmærksom derpaa, og da jeg ikke 
kunde være forpligtet til at frem
komme med et nyt Projekt eller 
Overslag, bemærkede jeg kun Fejlen 
og ytrede, at naar Fejlen blev rettet, 
vilde det koste mindst det 3 dob
belte. 

Men jeg var overbevist om - det 
sagde jeg imidlertid ikke - at det 
vilde koste meget mere. Nu fore
lagde man mig fra Fiskeriforeningens 
Bestyrelse et Spørgsmaal om, hvad 
et Havneanlæg ved Hanstholm og 
"Hvide Sande" vilde koste. Ved 
Hanstholm var der allerede for nogle 
Aat tilbage foretaget Undersøgelse 
og gjort Kalkuler og Overslag. ·Et 
Anlæg der vilde beløbe sig til 15 
Mill. Et Havneanlæg ved "Hvide 
Sande" havde derimod ikke været 

for. Der havde foreligget dette For
slag fra Ingeniør Carey og uden at 
basere det paa li og et Overslag. havde 
jeg skønnet, at et Anlæg der vilde· 
blive af en Bekostning paa 1'5-16 
Mill., men jeg var overbevist om, at 
det vilde blive meget dyrere. Nu 
da Ferespørgsien kom fra "Dansk 
Fiskeriforening", lod jeg en Ingeniør 
lave' et lille Projekt rent skitsemæs
sigt og derpaa bygge et kalkulatorisk 
Overslag, og hankolll' saa til det 
Resultat, at Bekostningen ved et 
sligt Anlæg vilde blive mindst 20 
Mill. Altsaa derfra hidrører den 
Voksen, som Konsul Berthelsen talte 
om. I Anledning af Hr. Hausgaards 
Bemæl kning om, at ved Hanstholm 
vilde det maaske. bliveyanskeligt at 
uddybe, fordi Grunden bestaar af 
Kalk, medens det var lettere ved 
Ørhage og Klitmøller, skal jeg be
mærke, at det er meget rigtigt, Inen 
det er der forøvrigt taget Hensyn 
til ved Overslagsberegningen. Der 
er i sin Tid det var i Aarene 
1888 og 1889 - foretaget Under
søgelser saavel ved Hanstholm som 
ved Klitmøller ganske vist ikke 
ved 0rhage, men Forholde)1e ere 
næsten de samme der. Der blev 
foretaget Undersøgelser m. H. t. 
Projekteringen af Havneanlæg paa 
disse Steder og ogsaa ved Hirtshals 
og flere Steder. J eg . nævner imid-. 
lertid blot her Hanstholm, Klitmøller 
og Ørhage. Der blev gjort Overslag 
og Beregninger, og det viste sig, at 
Bekostningen vilde blive den samme 
alle tre Steder. I og for sig, der
som Grunden h;'vde været ens, vilde 
det have' været billigere at bygge 
ved Hanstholm, men da man der 
maatte foretage Udspræn'gning l 
Stedet for Udgravning, maatte der 

/. 



tages Hensyn til det ved Overslagets 
Affattelse. 

Dit'igenten: Paa Grund af den 
fremrykkede Tid mener jeg, at ingen 
Taler bør tale længere end 5 Minuter; 
jeg antager, det maa være tilstræk~ 
keligt. 

. Gæstgiver Hausgaard: I Modsæt~ 
ning til," hvad Rasmus Nielsen be~ 

m:;erkede, vil jeg sige, at paa V est~ 
kysten kan nlan netop fiske baade 
Sommer og Vinter. N aar alt er til
lagt med Is i Kattegat og Bælterne, 
kan man fiske Helleflynder f9rKapi~ 
,talel' paaVestkysten. Naar Folk tør 
vove sig til Søs midtvinters, kunne 
de komme hjem med Helleflynder for 
5-600 Kr. til 4 Mand, men det er 
altfor voveligt at gaa 5-6 Mil til 
Søs; alligevel gøre de det, og det 
lykkes somme Tider. Dernæst kan 
der fanges Torsk og Hummer, lige
som jeg ikke betvivler, at der ogsaa 
,der i Nærhedim findes østers, hvis 
Fiskerne blot havde Evne til at ofre 

, nogle Dage paa at undersøge det. 
Jeg synes ogsaa, skønt det ikke ligger 
for her, at Dansk Fisker:iforening 
kunde foranledige et Undersøgelses
skib udsendt i den Anledning, 

Dirigenten: Der foreligger følgende 
Forslag fra Hr. Konsul Berthelsen : 
"Generalforsamlingen vedtager atud
tale, at et Havneanlæg ved Thyborøn~ 
kanalen udelukkende kun har lokal 
Bet ydning, og iøvrigt slutter For
samlingen sig til Resultatet af Af
stemningerne. ved Udvalgsmødet i 

· Efteraaret og opfordrer Bestyrelsen 
· til at indgaa til Regeringen lll\:ld B.e

gæring. om et Havneanlæg ved Hall:st~ 
. holmen eller 'Hvide Sande'," 

,Kons111 Michaelsen, .. Randers: Det 
· forekommer mig, at Bestyrelsen ikke 

finder dell Tilslutning, til sjt Forslag, 

. som den, maaske havde ventet sig, 
og som Forslaget maaske ogsaa for· 
tjener. Jeg. m\:lller dog alligevel, at 
vi maabringe Bestyrelsen en Tak 
for dens Bestræbelser for at tilveje
bringe, hvad der her foreligger i 
Da~. Det er jo vanskeligt for Ikke- . 
Sagkyndige at udtale sig om, hvor 
en saadan Havn skal anlægges. Det 
forekommer mig, at Forslaget om en 
Havn ved Thyborøn ogsaa har sine 
store Vanskeligheder. Jeg kan meget 
godt huske den Dampskibsforbindelse, 
SOIll blev etableret deroppe, men som 
snart igen stansede, og siden den 
Tid har Farten gennem Kanalen 
været. meget begrænset og til sine 
'fidel' helt indstillet. Der er kun en 
meget lille Trafik der .. Naal' man 
nu vil bygge en Havn og indrette 
noget indenfor Kanalen, er det meget 
muligt, at der kan tilvejebringes et 
Løb derind,. men jeg er dog bange 
for, at det ikke vil kunne holde sig, 
og at der kunde komme Aar, hvor 
Sejladsen kunde blive meget besværlig, 
saaledes at man maatte ende med 
at bygge noget igen udenfor for at 
holde Løbet derind aabent. Det fOl'e
kommer mig derfor, at man vilde 
risikere for meget ved at følge det. 
Forslag, som her foreligger til Ve<l
tageise, 'og jeg vilde hellere slutte 
mig til Konsul BerthelsensForslag, 
hvis det blev noget modificeret m. H.t. 
Bemærkningen om de ~,lokale Hensyn/{. 
Jeg synes, at det vilde være ganske 
rimeligt, om man, som (let blev fore
sluaet før, prøvede ved HanstholmJørst 
med at bygge en ganske lille Mole 
og saa prøvede, om Naturforholdene 
paa det nævnte Sted vare saa g:un
stige, at der der var Anledning til 
at bygge videre paa et større Anlæg. 
Dette Projekt har ogsaa den Fordel, 



at det kun kræver en lille Kapital 
til at begynde med. J eg vil derfor 
foreslaa Konsul Berthelsen at stryge 
den nævnte Passus. 

Konsul Berthelsen: Skønt jeg nødig 
stryger denne Passus, skal jf'g dog 
være villig dertil, hvis man saa vil 
stemme for mit Forslag. 

Overfor Vandbygningsdirektøren vil 
jeg kun tillade mig at bemærke, at 
han jo vil kunne forstaa, at da 
"Hvide Sande" ligger i mit Distrikt, 
og da vi have arbejdet for denne 
Havn i mange Aar, berører dette 
Spørgsmaal os i en særlig Grad. Om 
den vil koste 15 eller 20 Mill., og 
om enten den danske Regering skal 
ud med Pengene dertil, eller de skulle 
tegnes gennem et Aktieselskab, det 
spiller ikke for mig nogen stor Rolle . 
• J eg' beder Vandbygningsdirektøren 
ikke tage mig det ilde op, men det 
staar for mig saaledes, at han har 
en moralsk Forpligtelse overfor df'n 
da,nske Befolkning i Retning af at 
fremme Udviklingen af Landets Er~ 
hvervskilder. J eg kan godt slutte 
mig til Kaptajn Drechsels Udtalelse 
om, at Avtoriteterne, derunder ogsaa 
indbefattet Vandbygningsdirektøren, 
ifølge deres Stilling-ikke kunne agitere 
for nogen bestemt Plan, men For
'holdet stiller sig dog forskelligt, hvad 
enten Vandbygningsdirektøren ser paa 
en Plan med velvillige eller med 
ængstelige øjne. J eg har faaet den 
Opfattelse, at Forholdene el'o saa 
vanskelige derovre, at Vandbygnings
direktøren helst vIlde vær~ fri for 
denne Sag, og at han, naar Ministeren 
forelægger ham et. Spørgsmaal des
angaaende, er i særlig Grad ængstelig 
for a.t undlade at nævne nogle af de 
Vanskeligheder, som muligvis kunne 
tænkes at ville ophobe sig der. At 

en Havn paa Vestkysten virkelig er 
en vanskelig Sag, indrømmer jeg 
gerne, men jeg skal dog derom til
lade mig at minde om et Ord' af . 
Bjørnstjerne Bjørnson : "Jo større 
Sag, jo større Tab, men ogsaa desto 
større Sejr." Det vilde dog være 
ulige skønnere, om den danske Re
gering og det danske Folk udførte 
Sagen for danske Penge, end om \ vi 
ha.ve fremmede Penge til den. Saa
ledes staar det for mig, hvis jeg 
ma.a berøre den nationale Stræng. 
15 eller 20 Mill. er ganske vist en 
stor Sum, men jeg har dog læst i 
Bladene, at et lille Land~ ikke større 
end Danmark, har kunnet anvende 
endogsaa 25 Mil!. paa et lignende 
Anlæg. 

Di1'igenten: Det forekommer mig 
ikke heldigt at udtale sig, som om 
Vandbyguingsdirektøren ikke skulde 
se 'med Velvillie paa et hvilket som 
helst Forslag, der forelægges ham 
af Ministeriet til Betænkning, eller 
skulde have den Anskuelse, at han 
helst vilde være fri for at udtale sig 
om et, eller andet, som Ministeriet 
har ønsket hans Udtalelse om. Man 
maa være overbevist om, at Vand
bygningsdirektøren ser med lige Vel
villie paa alle og ingenlunde ønsker 
sig fri for at udføre sine Embeds
forretninger . 

Vandbygningsdirektør Otterstrøm: 
.J eg takker for de Ord. Jeg skal 
blot overfor Konsul Berthelsen be
mærke, at jeg synes ikke, han var 
berettiget til at udtale sig, som han 
gjorde, Overfor ham har jeg udtalt 
at jeg sympatiserede stærkt med og 
altid havde følt mig tiltalt af et An
læg ved "Hvide Sande", og jeg har 
aldrig nogensinde givet tilkende, at 
jeg saa med Uvillie derpaa. Men vi 

'1 .J 

J 
l 
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maa se ædruelig paa Sagen, og det 
kan ikke nytte, ut vi sige, vi kunne 
bygge for 5 Mill., naar det koster 
15-20. J eg har ogsaa sagt til 
Konsul Berthelsen: Hvis De tror, 
at jeg, Vandbygningsdirektøren, laver 
for dyre Overslag, saa søg til andre 
Ingeniører .og lad dem udarbejde 
Planer. Det, det kommer an paa, 
er, hvad et sligt Foretagende koster. 
J eg har som sagt antydet en Be
kostning af 15· Mill. og mente, at 
det vilde det absolut koste. Da saa 
"Dansk Fiskeriforening"s Bestj'Telse 
anmodede mig om en lYdtalelse, lod 
jeg udarbejde et skitseret Oyerslag 
og kom derved til mindst 20 Mill. 
Resultatet af min Yttring til Konsul 
Berthelsen er da ogsaa blevet det, 
at man fra Ringkøbing har henvendt 
sig til Rigsdagen lIled en Anmodning 
~ml at faa et Beløb bevilget til Ud
arbejdelse af Overslag for et Havne
anlæg ved "H vide Sande". Altsaa 
jeg har anvist Konsul Berthelsen en 
Maade at gaa frem paa, naar man ikke 
vil tro mine Ord. Det er jo antydet, 
at der ønskes et ædrueligt Overslag, 
og det er jo ogsaa det rigtige, alt 
andet nytter jo ikke. Altsaa, jeg 
har ikke paa nogen Maade stillet 
mig uvillig til denne Sag, og det vil 
jeg, som den ærede Dirigent sagde 
aldrig gøre, men det er ikke min 
Sag at agitere for det ene eller 
det andet Forslag. Jeg har ingen 
Særinteresser for det ene eller det 
andet og kan derfor se mere uhildet 
paa Tingene. J eg har derfor for 
Regeringen udtalt, hvor der kan 
bygges, og hvad det koster; men om 
det kan gennemføres, bliver Rege
ringens og Rigsdagens, men ikke 
min Sag. 

Bestyrelsesmedlem, Kommandør G. 

E .. Fugl: Ganske fraset min egen 
personlige Opfattelse eller Stemning 
skal jeg i Anledning af Kapt. Trolles 
Bemærkninger om Hanstholm som 
Stedet for en saadan Havn udtale, 
at han motiverede fuldstændig klart, 
at selve Fiskeriet ikke kunde bære 
eller berettige til Anvendelse af saa 
store Kapitaler, men samtidig pegede 
han hen paa den Betydning, en saa
dan Havn vilde have for den store 
Trafik, der smøger omkling detHjørne .. 
Den Rolle kan en Havn ved "Hvide 
Sande" aldeles ikke komme til at 
spille, og derfor forekommer det mig, 
at Konsul Berthelsens meget ivrige 
Holden paa "Hvide Sande" overfor 
det andet Projekt smager saa for
færdelig af "lokale Interesser". 

Fisker Thomsen, Snekkersten : Det 
forekommer mig, at ligesom en Fi
skerilov bør skrives i store Træk, 
saaledes bør Generalforsamlingens 
Forhandlinger have de mere almin
delige Interesser for øje og ikke 
komme saa meget ind paa de lokale. 
Det trætter en Del af os, som ikke 
ere inde i Vestkysthavnespørgsmaalet 
eller interesserede deri, at høre saa 
meget derom. Kunde det derfor ikke 
lade sig gøre, at Generalforsamlingen 
henstillede til Regering og Rigsdag 
at have deres Opmærksomhed hen
vendt paa Anl~g og Vedligeholdelse 
af Fiskerihavne, og at saa de lokale 
Foreninger henvendte sig til Bevll
lingsmyndighederne Illed deres Be
gæringer. Derved kom vi ud over 
de lokale Spørgsmaal. 

Dirigenten: Jeg har modtaget føl
.gende Forslag af Fisker Thotnsen: 
"Generalforsamlingen henstiller til 
Reg~ring og Rigsdag at have sin Op
mærksomhed henvendt paa Anlæg og 



Vetlligeholdelse, særlig Opmudring 
af Fiskerihavne." 

Sognefoged Noers,qaard, Harboøre, 
anbefalede Bestyrelsens Forslag m. 
H. t. Thyborønbnal. Shlen Sand

'pumpningen yar begyndt deroppe, 
kunde Fiskerne sejle ud og ind, lige
som de vilde. 

Konsul Berthelsen : Hvis Vandbyg
ningsdirektøren hul' følt sig ilde be
rørt ved, hvad jeg lmr sag;t, vil jeg 
gørQ en Undskyldning derfor. Oret' 
for Kommandør Fugl ril jeg sige, at 
naar jeg taler for de lokale Inter
psser, kun det ikke geraaue mig til 
nogen Forklt>jnelse. Naar jeg taler 
for "Hvide Sunde", staaT jeg med 
hele Fiskerhefolkningen i J1Jsbjærg 
hag ved mig, og ogsaa Fiskerne fra 
Frederikshavn og Hkagen holde alle
summen paa "Hvide Sande". Altsaa, 
jeg har Lov til at sige; at jeg taler 
ikke for de lokale Int~resser alene, 
mell ogsaa for alle Fagmænds lnter
~sser, netop llaar jeg holder paa 
"Hvide Sande". 

Fisker Ras~nus Nielsen: tJ eg synes, 
der bliver blandet saa mange Forslag 
sammen, at vi løbe vild i dem. Er 
det Meningen, at Bestyrelsens For
slag om Anlæg ved Thyborøn skal 
slaas væk eller komme til Afstem
ning? (En Stemme: Det kommer til 
Afstemning!) l saa Fald vil jeg 
bede ærede Medlemmet· stemmn for 
dette Forslag,. som gaar ud paa noget 
virkeijgt og ikke har til Hensigt at 
drukne 20 Millioner i en Vestkyst
havn. 

Di1'igenten: Gæstgiver Ha usgaard 
stiller følgende Forslag: "General~ 
forsamlingen vedtager, at Bestyrelsen 
søger at formaa Bevillingsmyndig
hederne til at bevilge Midler til en 
Forsøgsmole ved Klitmøller eller 
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V orupørhage som Begyndelsesled til 
en Fiskerihavn." 

Kaptajn Trolle: Overfor Hr. Konsul 
Berthelsens Udtalelser om Projektet, 
,.Hvide Sande", vil jeg kun bemærke, 
at. naal' Konsulen vil tage alle Fi
skerne fru Esbjerg til Skagen og 
Frederikshavn til Indtægt for denne 
Plan, er det ikke ganske rigtigt, da 
Projektet "Hvide Sande" kun er op
stillet i anden Række, og de inter
essen:> sig kun for dette Projekt, lor 
saavidt der ikke kan hli"e 'l'ale om 
en Havn ved Hanstholm. "Hvide 
Sande" har væsentlig kun lokal·· In
teresse, og jeg tror ikke, man kan 
tage :Fiskerne fra Frederikshavn til 
Indtægt for denne Plan. 

Dernæst vil jeg tillade mig at rette 
en A.nmodning til Vandbygningsdirek
tøren, om at besvare mig det Spørgs
Illaal: om han anser Forholdene ved 
Thyborøn for at være saaledes be
skafne, at man er Herre over at 
tilvejebringe et navigabelt Indløb 
gennem Thyborønkanalen eller i mod
sat Fald angiv~, hvad der maa an
vendes paa Udenværker for at til
vejebringe et I..Jøb over den Barre, 
som nu findes. Det er muligt, at 
det vil sluge adskilligt større Kapi
taler end Anlæget af en Havn ved 
Hanstholm. 

Vandhygningsdirektør Ottm'strøm 
J eg vil ikke besvare dette Spørgs
maal, saaledes sum det er stillet, 
da jeg ikke her kan indlade mig paa 
Betragtninger over Spørgsmaal, som 
ikke have været forelagte for mig. 
Hvis jeg vilde give mig til at udtale 
mig om den Slags Ting, vilde jeg 
gaa videre, end det egentlig er mig 
tilladt. Hvad der i sin Tid blev 
forelagt mig til Erklæring var: Hvad 
kan. der gøres til at forbedre Be-
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sejlingen af Thyborønkanalen ? Om 
den Sag var der kommet et Andra
gende fra ikke saa faa Fiskere og 
tillige fra Købstæderne ved den vest
lige Side af Limfjorden. Det stH
lede Spørgsmaal gik egentlig videre; 
der blev spurgt: Hvad kan der gøres 
til Forbedring af Opankringsforhol
elene derinde og til at forbedre Ad
gangen til de bestaaende· Havnean
læg eller til et nyt Havneanlæg? 
Dertil svarede jeg, at man lmnde 
gøre et Porsø8! paa ved Hjælp af 
et S,llldpnmpeskib at skabe et sta
hilere IJøh indenfor 'l'hyborøll: det 
lUl.Uttte dog kun betragtes som et 
Forsøg, der maaske kunde mislykkes. 
Ingen kunde sige med Bestemthed, 
at det kunde lykkes. M. H. t. An
kerpladserne mente jeg, at de vare 
tilstrækkelig gode, og at der ikke 
kunde gøres meget for at forbedre 
dem, og hvad endelig Spørgsmaalet 
OlU Havneanlæget angik, mente jeg, 
at det ikke kunde afgøres, før vi 
fik at vide, om der kunde skabes et 
sejlbart Løb derind. Thi at begynde 
paa at bygge en Havn, som man 
ikke var sikker paa at kunne komme 
ind i, var jo det rene Vanvid. Paa 
Basis heraf bevilgede Regeringen et 
Sandpumpeskib for at imødekomme 
Befolkningen deroppe. Farvandet 
deroppe er ikk.e alene bleven be
nyttet af Fiskerne fra selve Egnen, 
men vel at mærke har der j :lIere· 
Aar været drevet Vesterhavsfiskeri 
af Folk, som havde deres Hjemsted 
i Lemvig, og som med deres Kut
tere med et Dyhtgaaende paa 5 
~6 Fod - have benyttet Farvandet 
deroppe. De andre Limfjordsstæder 
have ogsaa benyttet det, idet Skibe 
som kom vestfra til disse Byet', gik 
igennem Thybol'ønkanalen. De kunde 

ganske vist ikke gaa over Grundene, 
men maatte lægte først og saa slæbes 
op til Byen, og man mente derfor, 

. at der af a11e disse Hensyn kunde 
være Anledning til .at se at forbedre 
Forholdene deroppe. Jeg gav saa
ledes ikke noget bestemt Svar, men 
Pengene blev e d')g bevilgede, og for 
Øjeblikket bliver der anstillet Por
søg med et saadant Skib, men de 
ere endnu ikke førte til Ende, og 
det vilde derfor være forhastet at 
udtale nogen bestemt Dom om dem: 
det vil Ingen kunne gøre, da det 
endnu kun er et Porsøg. Der blev 
slet ikke talt om at bygge Moler i 
Havet og heller ikke om at bygge 
Havne andetsteds. Der sigtedes ikke 
saa højt. Saavidt jeg ved, sigtedes 
dpr kun til at skabe et stabilere 
Løb over Grunden indenfor den 
egentlige Kanal; at forbedre For
holdene paa selve B:avrevlen, ville 
ikke ,-ære Illuligt. Bestræbelserne 
gaa ud paa at skabe et sejlbart Løb 
gennem den egentlige Kanal mellem 
de to Tanger. Hvorvidt det vil 
lykkes, er det som sagt ikke muligt 
endnu at sige noget om. Siden 
Sandpumpeskibet begyndte i Juli 
1892 at gennemskære den smalle 
Barre østfra i en Dybde af 5 Fod, 

, blev der fra midt i Juli til Decem
ber gennemgravet indtil en Dybde 
af 1P/2 Fod, og dette Løb har i 
de 11/ 2 , Aar holdt sig forbavsende 
godt llled sanlIne Dybde, og selv i 

. sidste Vinter, som har været ugun
stig for Forholdene deroppe, er det 
blevet yderligere forbedret. U nder
søgelserne have i de sidste Maaneder 
som den mindste Dybde vist 12 Fod. 

Kapt. Trolle: Jeg takker Vand
bygningsdirektøren for Oplysningen, 
men det forekommer mig, at de Op-



lysninger, der gives om Dybden paa , 
Havrevlen, ikke ere tilstrækkelig be
tryggende. Det spiller kun ~n lille 
Rolle, om der paa Havrevlen er 9 
eller 12 Fod Vand, naar der er paa
lands Storm, og derfor forekommer 
det mig stadig, at det ikke er videre 
betryggende for Fiskerne at faa et 
Tilflugtssted i Thyborønkanal, saa 
længe der er en Han'eYle. 

Di1<igenten: Fra Byfoged N eumann 
har jeg modtaget følgende Forslag 
til Beslutning: ." Generalforsamlingen 
vedtager at anmode Bestyrelsen om 
at rette en Henvendelse til Rege
ringen om dels at virke hen til, at 
Indsejlingen gennem Thyborøn Kanal 
kan blive saa navigabel som muligt, 
dels at anstille Undersøgelser og 
stille Forslag om muligt Anlæg af 
en Havn ved 0rhage eller 'Hvrde 
Sande'." 

Byfoged Newnalil1: Da Vedtagelsen 
af Bestyrelsens Forslag efter min 
Mening udelukker en Anbefaling af 
et Havneanlæg ved Hanstholm eller 
"Hvide Sande", og Vedtagelsen af 
Konsul Berthelsens Forslag vil, selv 
om den Passus om de lokale Hensyn 
bliver strøget, slaa Thyborønprojektet 
ihjel eller i al Fald slaa fast, at det 
ikke har nogen som helst Betydning, 
at Indsejlingen ved Thyborøn bliver 
navigabel, hat' jeg stillet mit Forslag, 
der maaske bedre kunde samle Stem
merne. 

Et af Kapt. Trolle stillet Forslag 
til Beslutning blev taget tilbage af 
Forslagsstilleren, efter at Dirigenten 
havde gjort opmærksom paa, at Kap
tajnen som ikke stemmeberettiget kun 
kunde stille Forslag gennem et 
stemmeberettiget Medlem af Gene
ralforsamlingen. 

Konsul Berthelsen: Da jeg per-

sonlig kan slutte mig til Byfoged 
N eumanns Forslag, vil jeg henstille 
til den ærede Dirigent at stille dette 
Forslag til Afstemning først. 

Hermed afsluttedes Diskussionen, 
og man gik til Afstemning. 

Fisker Thornsen tog sit Forslag 
(se ovenfor) tilbage. 

Gæstgiver Hausgaard tog sit For
slag (se ovenfor) tilbage. 

Et Ændringsforslag af Fisker 
Thomsen, der. til Byfoged N eumanns 
Forslag knyttede følgende Passus: 
"dog at der ikke til disse Projekter 
bindes saa store Kapitaler, at derved 
Støtte til andre gavnlige Fiskerihavne, 
særlig Kattegatshavne, hæmmes", jor
kastedes. 

Byfoged N ewmanns Forslag (se ovf.) 
vedtoges med 9 Stemmer mod 5. 
. Derved bortfaldt Konsul Berthel

sens (se ovf.) og Bestyrelsens For
slag (se ovf.). 

Dirigenten: Jeg vil bemærke, at 
naar Dansk Fiskeriforenings Gene
ralforsamling, som bestaar af 30 eller 
maaske adskillig flere Medlemmer, 
vedtager en Beslutning som den nu 
foreliggende med et saa ringe Stemme
tal som 9 mod 5, taber Vedtagelsen 
sin Betydning, naar den indsendes til 
Ministeriet; det vidner om en saadan 
Mangel paa Interesse for Sagen, at 
det ikke kan være. til Held for For-
eningen. (Fortsættes.) 

Fiskeavktioner i København. 

I Anledning af den i forskellige 
Blade omtalte Kommission, der er 
nedsat for at tage under Overvejelse, 
hvorvidt det vil være betimeligt og 
ønskeligt at forsøge at etablere regel-
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mæssige Fiskeavktioner her i Kø
benhavn, turde det være paa sin 
Plads at minde om, at dette Spørg s
maal gentagne Gange har været 
under Overvejelse i "Dansk Fiskeri
forening", og at det er paa Foran
ledning aJ et af Bestyrelsens Med-

. lemmer, Borgerrepræsentant, Gros
serer Ohr. H. Munck, at Magistraten 
har taget Spørgsmaalet op og nu bl. 
a. for kort Tid siden sammenkaldt 
den omtalte Kommission, hvori flere 
af Bestyrelsens Medlemmer have 
Sæde, lLemlig d'Hrr. Grosserm'er 
Munck, V. M. Petersen og Oarl 
Bang samt Kommandør Bojesen. 

Fiskeriberetningen 1892-93. 
(Fortsættelse ). 

Oversigten over Limfjordsfiskeri
erne er udarbejdet af Fiskerikon
trollør Blach med Assistance af Fi
skeriassistenterne Tranum og Red
sted. Der anvendtes i Aaret 1892 
-93 ved Limfjordsfiskerierne ialt 
1203 Fartøjer (1891: 1142) til en 
Værdi af 141381 Kr. (141262), og 
Redskaber til Værdi 292892 Kr. 
(324880 Kr.). Bruttoindtægten op
'gives til 1040872 Kr. (Nettoudbyt
,tet 1891: 945190 Kr.), nemlig for 
Sild 64440 Kr. (70310 Kr.), for Aal 
462481 ,Kl'. (441090 Kr.), for Flyn
der 300870 Kr. (228075 Kr.), for 
Torsk 164576 Kr. (158220 Kr.) 
samt for Hummer, Rejer og Vild
ænder 48505 Kr. (47495 Kr.). 

Statistiken er i 1892--93 bereg
net efter Bruttofortjenesten i Stedet 
for som i tidligere Aar efter N etto
fortjenesten, hvorved der er frem
kommen en 'Merindtægt af 95682 

,Kr. Da Fiskerne imidlertid altid 

kalkulere deres Fangst for lavt og 
V ærdien af deres Redskaber for højt 
og da den Fisk, der medgaar til 
Fiskernes eget Underhold, ikke ere 
medtagne i Beregningen, vil Brutto
indtægten for Limfjordsfiskerierne 
rigtigere kunne ansættes til 11

/ 2 Mill. 
end til 1 Mill. Kr. 

Fladfiskefangston er væsentlig til
taget, og dette skyldes antagelig dels 
Udsætningen af Ungfisk, dels den 
ved Sandpumperens Arbejde frem
bragte dybere Rende. Dette gælder 
saavel Rødspætter som Pighvar, -. 
men ogsaa til Dels. stor "Havtorsk". 

I den mellemste Del af Limfjor· 
den klages der over, at Hummer
fiskeriet ødelægges derved, at 0sters
dykkerne dels tage en Mængde af 
dette Skaldyr ud af deres Vinter
gemmesteder, og sælge dem for intet 
dels ødelægge en Mængde ved Haand
teringen med deres stive Gummivanter. 

]\.f ed Hensyn til de Indberetninger 
vedrørende Fiskeri med Redskaber 
anskaffede med Statsunderstøttelse, 
skal her kun bemærkes, at medens 
Forsøg paa at drive et udvidet Aale-

. fiskeri i Storebælt saavel paa dybt 
som paa lavt Vand, hidtil kun har 
svaret daarlig Regning, lover Rød
spættefiskeriet godt. 

Ohefen for Fiskeri-Inspektionen i 
Nordsøen og Skagerak har i 1893 
med Kanonbaaden aflagt Besøg paa 
forskellige fremmede Nordsøhavne, 
og derom fremsendt Rapporter, der 
hver for sig have Krav paa Interesse. 

(Fortsættes ). 
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Fiskeriberetninger. 

Salferup, den 5. Maj 1894. Silde
fiskeriet er nu saa godt som ophørt 
her for dette Fomar. Udbyttet har 
gennemgaaende været yderst ringe 
(n.aar undtages ga,",ske faa heldige 
FIskere). Sild er jo ogsaa nu en 
Vare, som er mere og mere vanske
lig at afsætte, dels grundet paa de 
mange Bundgarn, som ·fremko~nmer 
paa alle Pladsernn, og væsentligst 
paa Grund af den stærke Tilførsel 
af svensk Sild: Hornfisk har begyndt 
at fremkomme i de sidste Dage, men 
kun op til en Snes Stykker i en 
:aøgtnin~. Torskeruserne ere mi tagne I 
md for I Sommer, da her ikke har' 
været Torsk at faa, dog er der nu 
Udsigt til, at en Torske Periode er 
i vente igen, da her i den senere 
Tid er kommen en Masse rrorske
yngel paa ca. 4,-6 Tommers Længde, 
blot de nu maatte blive skaanede 
af Isvintre. Her er gjort Forsøg 
~ed Rejerus~r, men Rejerne tiltrænge 
vIstnok et Par lignende milde Vintre 
som" sidste, før dette Fiskeri vil be
tale sig; derimod er her fisket ret 
godt med Aal i Rejeruser den sidste 
Tid, naar Vejret har været godt;' 
Aalestangning ved Blus har givet 
et ret godt Udbytte paa den senere 
Tid, hvilket nok . har været Tilfældet 
flere Steder, da Prisen har været 
lav i København. A. C. N. 

Frederikshavn, den 14. Maj 1894. 
Vestkystfiskeriet har i sin Helhed 
kun givet middelmaadigt Udbytte i 
den sidste Uge, det urolige Vejr vi 
havde særlig i Begyndelsen af Ugen 
har vel ogsaa bidraget sit til dette 
Resultat, Kutterne have været ual
mindelig.længe paa Fangstpladserne 

og ere egentlig først indkomne i noget 
større Antal henimodPintse-Højtiden, 
og mange af dem har kun havt 
tarreligt U dbytte. Fiskeriet har 
hovedsagent~ig foregaaet udfor.Hanst
holm, Rødspætterne have vejet fra 
16-20 Pd. Snesen og Priserne ere 
komne godt op, der betales fra 2 Kr. ' 
?5 0re til 4 Kr. Snesen; de udfor 
Hirtshals fiskede Rødspætter have 
været af noget mindre Kvalitet og 
ligesom tidligere have de enkelte 
Kuttm;e, der have fisket der, havt 
et Udbytte af 500-600 Pd. Skær
ising, der have opnaaei fra 8-9 0re 
pr. Pd. Kattegatsfiskeriet har der
imod været jævn godt, de paa Herthas 
Flak fiskende Kuttere have gennem
gaaende havt et Udbytte af ca. 100 
Snese pr. Kutter, Fisk vejende fra 
12-14 Pd. pr. Snes, hvilke særlig 
først paa Ugen naaede høje Prisar 
op til 2 Kr. 75 0re pr. Snes; ret 
betydelige Kvanta Pighvar er ind
kommen herfra, for stor Kvalitet 
blev betalt fra 40-50 0re pr. Pd., 
for lille 20 0re pr. Pd. Paa en lille 
Grund nordost for Læsø, "Knallen " 
kaldet, har Fiskeriet endog været 
ualmindelig rigeligt, Kutterne have 
havt fra 100-250 Snese'hver, ga~ske 
vist er Fisken derfra kun af ringe. 
Størrelse vejende fra 9-10 Pd. pr., 
Snes, Prisen var fm 85 0re-1 Kr. 
pr. Snes; fra samme Sted indbragte 
Slethvar opnaaede 10-12 Øre pr. 
Pd. Med Smaajollerne fra Skagen 
er der i de sidste Dage gjort et 
rigtig godt Tungefiskeri, noget der 
er aldeles ekceptionelt paa disse 
Fangstpladser, Fiskerne kunne nok 
i Ny og Næ faa en Tunge i Garnene, 
men de kunne ikke erindre før at 
have set et saa rigt Fisk~ri af denne 
kostbare Fiskesort. Tungen er. af 



god og stor Kvalitet og. betales med 
fra 60-700re pr. Pq. Hummer
tilf-ørse;len' har . kun været ringe og 
har udelukkende ,funden Sted fra 
Christianssand, der betales fra 90 
0re-~1 ~'r. pr. Pd. Først i Maj 
Maaned begyndte, det sædvanlige 

Fiskeri af Hornfisk under Læsø, det 
skal have givet rigtig godt U dbytte~ 
Fiskorl opkøbes for .den allerstørs~ 

Parts Vedkommende af svenske 
. Dæksfartøjer, kun en ringe Del 

sælges her i bandet; Prisen er for 
Tiden 5-6 Kr: pr. 100 Stk. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

R'i,rus,r~ 
lORejeruser, deraf de 
8 ubrugte, sælges meget 
billigt hos 

Carl Bang, 
Gammelstrand. 

fiskekroge -Fabriken 
- 8.m.edaUle l Aalbor,: 188S 81; 

t K.ben hu. 1888 -
anbefaler sit Udsalg af alle S<>rtor 

P. Christiansens Farvehandel 
(grundlagt 1875), 

Tordenskjoldsgadc 25 .. 
:Fabrik og Lager af 

olierevne Farver, tørre Far
ver, Tørrelse, Copallakkel', 
Olie Fernis, BlackVarnish, 
alle Pensler, Cateehu, 
Carbolineum osv. til billige 
Priser. 

Dansk Kommissionshus 
for 

En god .lille Egetræs. 
Drivevodskvase, 
fuldt' udrigget til Fi

skeri, staa.r billig til Salg 
hos Fisker Niels Hemø 

mingsen, Masnedsund. 

Fiskekork. 

• Fiskekroge, san vel i Staal, .Tætn 
~. . Bom :M::essing, samt Pilke i 'fin og: 
, llly. For •• ndou mod Efterkrav. 

Fisk og HUDlDler. 
• . Ludwig Griin, 

78, liener Wall. Bambus. 
lII-odtagerSendingbr til Forhandling 
Prompte Afrel'(ning. Dansk Korre
spondance. Prima Referencer .. 

Saavel tynd som tyk Fiske
kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. Billow, 
København. C. ~ Conrad Christensen.· 

, . st. Strandøtræde 41. 
,; Københ&vn K. 
~'~ . 

Brogade 15. 
,. 
%: ,,, 
~. 
r·'~ 

t:r-: 
\ 

fisK -Comissi~nsf~rrBtninn T. K~nt & ~O. Grimsby, 
~1 FIskeauktlonator & J. B. Hass," Eckernfør~e, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
Hng. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til 

Dansk Correspondance. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

Fisk~ 
Hvem leverer Aal,Aborre,Karper 

(Løier), Hornfisk, Krabber,Kam ••• r, 
Aalekvabber, Suder, Ged.der, Pignr, 
Sild etc. i større Partier. Tilbud 
med Pri. og Kvantum mrk .• ,FIsk 
1US" til Aug.·J. Wolff & Co.s 
Ann. Bur •• København K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnetlave, Helsingør, Stengade 15, 

',(en_ Næd'a.brik 1 Dantnark IIOD> drive. ved Da:n>pJua,ft) 

leverer· efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, og bed!w 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % 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. 

li·~ Altona Fiskeauction. i!l 
, t li ~ .J OIISllll (Jo]IrS (beediget Auctionator). 11; ~ ~ ~ _ <I) ~: : !t . 
. ~ E a:l Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ , 



Kø benh~ vns Mekaniske 
Næt og G~rn-F~brlk 

M.· L. Utzon, 
anbefaler alle 81agsFiskeredskaber 

af Bomuld og Halupgarn. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 
"""""""""", .... "", .... """"""""""""""""""""""""",'v 

c;l Heinr. Borsch~ Hamburg. Hafenstrasse 
i~ Dansk-Fiske-Kommission en gros. 
Cf 5 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 
~:s Specialitet: Lax, ørred, Aal. 
~:. Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: 

;; Biirsch, Hamburg. T . Biirsch, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bdm- \ 

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894., 

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. 

Dansk Fiskenætf~brlk, 
GI. Strand 50, København K., 

udsælger 'i Løbet af en Maaned en stor Del af sit fortrinlige Lager 
bestaaende af alle Arter Næt, Tovværk m. m. til nedsat Pris. 

Nye Bestillinger tilstilles Undertegnede 

Frode Grundtvig, Dansk Fiskenætfabrik, 
Gl. Strand 50, København K. 

Redigeret af cand. ma.g. H. P08selt. - Trykt hOB Frantz Cllristtre". ~øbenh&vp. 



Nr. 21. 24. Maj. 1894. 

::MeCLl.ex:n.sbJ.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, BoldhUsgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Aal.faringen. - Generalforsamlingen I 
(Referat). Nye tnykker ved Vesterhavet. - Fi- ' 
akeriberetningen 1892-93. - Mindre Meddelel.er.-
Fiakeriberetninger. BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfQr Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
,("ltr. R, Munck, Vestergade 18. 

Modelsamlingen, 

Hr. Villu'msen vil være til Stade 
i Modl'\lsam1ingen Lørdag den 26de 
Maj fra KJ. 9-4. 

Fra den 1ste Juni til den 15de 
Juli holdes Samlingen lukket af 
Hensyn til Udstillingerne i Helsingør 
og Randers. 

Fiskerimødet i Randers. 

er fastsat til Fredag den 29. ,lU/ni, 
Fo'rm. Kl. 10. Mødestedet vil nær
mere blive bekendtgjort. 

Paa Mødet vil i Henhold til tid
ligere Bekendtgørelser Gvfr. Medlems
bladet Nr. 13) blive indledet til Dis
kussion forskellige Spørgsmaa1 an
gaaende Fiskeri, ligesom ogsaaen
kelte Foredra,g ville blive hold te. 
Forslag til Diskussionsemner bedes 
snarest indsendte til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor. 

Udstillings udvalget. 



Dommerne 
ved 

Fiskeriudstilliitgen i Randers 

ere nu valgte og følgende Herrer ha ve 
modtaget Valget: 
Hr. Kommandør A. W. Bonnesen. 

Arthur Fedder'sen. 
Grosserer Chr. H. Munck. 
Fiskehandler M. .Jlunck. 

» M. Thomsen. 
Kaptajn i Flaaden C. Tralle. 
Fisker P. Villumsen. 

Desuden er den svenske Fiskeriin
tendant Hr. Dr. phi!. A. H. Malm, 
Lysekil, indbudt til at indtræde i 
Dommerkomiteen, hvis Virksomhed 
ledes af »Dansk Fiskeriforening"s 
Præsident, Hr. Lehnsgreve Moltke
Bregent1;ed. 

Aalefaringen. 

Til Støtte for mine yderligere fort
satte Undersøgelser om Aalens Livs
forhold vil det være af Vigtighed, 
at jeg erholder saa talrige Oplys
ninger som· muligt om Aaleyngelens 
Opgang fra Søen til de ferske Vande, 
og om dens Tilsynekomst i disse ved 
Vandmøller, Sluseværker og lignende 
Stigninger ved Vandløb og Indsøer. 

Jeg tillader mig .derfor at anmode 
Fiskere,Fiskeriejere, Vandmøllere 
og andre, som have Lejlighed til at 
iagttage de unge Aals Opgang, til 
at sende mig Oplysning om: 

1) til hvilken Tid Aaleyngelen 
(Glasaalene) i Aar har vist sig ved 
Kysten, 

2) hvor hurtig de ere forsvundne 
fra den og endelig 

3) til hvilken Tid de unge Aal have 
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vist sig paa de enkelte Pladser ved 
de ferske Vande, samt hvor længe 
Optrækket har varet. 

Disse og der;'ued i Forbindelse 
staaende undre Oplysninger bedes 
venligst sendt til min Adresse: 
København V. 

København, d. 20. Maj 1894. 
Arthur Feddersen. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 14. April 1894. 
(Fortsættelse). 

Den næste Sag paa Dagsordenen 
var: 

4 c. Forsikringen af danske Sejl
fartøjer til Fiskeribrug. 

Bestyrelsesmedlem, Grosserer Vilh. 
Petersen: Det foreliggende Regnskab, 
der afslutter Aaret ti131. Marts 1893, 
udviser, som jeg alt i Fjor antydede 
paa Generalforsamlingen, et betyde
ligt Drifts-Underskud, nemlig c. 18000 
Kr .. Heraf dækker Statstilskudet de 
10000 Kr., og Reservefonden afgiver 
Resten. 

Til dette Regnskab har jeg intet 
yderligere at tilføje det var jo 
et daarligt Resultat. 

Det Forsikringsaar, der udløb den 
31. Marts i A.ar, er endnu ikke 
endelig opgjort, men vil udvise et 
Underskud, saa at Reservefonden 
sandsynligvis vil komme til at dække 
c. 3000 Kr. 

De tre første Kvartaler vare hel
dige, og den første Januar stod vi 
med et Overskud; fjerde Kvartal har 
ialt givet Skader paa Kr. 16-17000. 
Paa en eneste Dag og med samme· 



Storm drev ved Harboøre fire Kuttere, 
der laa for Anker for U dgaaende, 
i Land, og medens det lykkedes at 
bjærge de tre, maatte den ene, "Den 
lille Tumler", blive, hvor den stod, 
og er senere solgt som V rag; de 
andre vare mere elltir mindre beska
digede. Vi maatte tilkalde den i 
Korsør liggende Svitzers Damper 
"Hertha", eftersom det viste sig, at 
kun denne Bjergningsdamper, paa 
Grund af sit ringe Dybtgaaende, var 
i Stand til at arbejde deroppe under 
de givne Forhold. Bjærgelønnen blev 
fastsat til 3000 Kr. Hele Skaden 
ved denne Historie blev 7-8000 Kr. 
Senere mistede vi Kutteren "Camilla" 
paa Skagen. I den sørgelige Kata
strofe den 21. Novbr. paa Jyllands 
Vestkyst deltog "Forsikringen" med 
et Tab af 1600 Kr. paa forliste og 
skadelidte aabne Baade. Følgen er 
altsaa som sagt, at det Aar, der 
slutter den 31. Marts, vil ende med 
at angribe Reservefonden med 3000 
Kr. Det er det 5. Driftsaar, vi have 
passeret, og naar vi se tilbage paa 
Resultatet, peger dette hen paa, at 
vi i Virkeligheden have for smaa 
Præmier. Det er lidt vanskeligt at 
forhøje disse og dog tilfredsstille 
Fiskerne, men det kan blive nød
vendigt. For nu mulig at nndgaa 
dette. have vi forsøgt at indskrænke 
Forsikringen med en Del smaa 
Skader. Vi ere nemlig mere eller 
mindre enige om, at Forsikringen 
skal være i Stand til at betale de 
store Skader, som have Eksistents
spørgsmaalet til Baggrund, medens 
vi ville se at blive af med nogle af 
de mindre Skader, der dog løbe saa 
stærkt op. Vi have i den Hen
seende udarbejdet et Udkast til 
Statuter, som for Øjeblikket ere i 

• 

Indenrigsministeriet, og som jeg der
for ikke kun komme ind paa; men 
en Omskrivning af vor § 33 er alle
rede gjort gældende i de Tegninger. 
der ere gjorte fra 1. April. ~ ogle 
af Bestemmelserne have vi all~rede 
i Fjor sat i Kraft provisorisk. Det 
vil nu vise sig, om det kan hjælpe 
os noget; ellers komme vi til at 
sortere vor Risiko, og nogle af 
Præmierne ville da blive dyrere end 
i dette Øjeblik. Det gaar ikke an 
at blive ved at spise af Reserve
fonden; enten maa vi have forhøjet 
Statsbidrag eller have Præmierne 
forhøjede for overhovedet at holde 
Balancen. 

M. H. t. Forholdene i Limfjorden, 
som vi i sin 'I'id maatte tage lidt 
kraftigt fat paa, har der i Aarets 
Løb været ført Forhandlinger om at 
komme ud over den indskrænkende 
Bestemmelse for de der hjemme
hørende Fartøjer om kun at tage 
2/3 Caseo. De første tre Kvartaler 
gave heller ikke for IJimfjordskut
terne nogen særlig Anledning til 
Utilfredshed med Resultatet for 
"Forsikringen" ; men af '1'abet i 
fjerde Kvartal faldt ca. 7 il, 8000 
Kr. paa Fttrtøjer fra IJimfjorden. 
Under et Tryk, kan jeg gerne sige, 
som øvedes paa Bestyrelsen af en 
Deputat.ion, der var herovre og under 
Forhandlingerne med Indenrigsmini
steriet vandt dettes Sympati, have 
vi i Slutningen af Marts gjort Lim
fjordsflskerne et Tilkud om at dække 
fuld Caseo til en Præmie af 4 Ofo p. 
A., saaledes at "Porsikringen" re
assurerer den ene Tredjedel til 6 Ufo 
p. A. og faar saaledes selv 3 °/0 p. 
A. for sin Del af Risikoen. I hvor 
stort Omfang dette 'l'ilbud er blevet 
benyttet, vides ikke endnu. Det er 
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nu altsaa gjort mulig for de der~ 

værende Fiskere at dække sig fuldt 
ud, hvilket havde vist sig i mange 
Tilfælde at være nødvendigt for dem, 
idet de i de for Laan udstedte 
Panteobligation~r havde forpligtet 
sig til at holde Fartøjet fuldt for~ 

sikret. Tilslutningen til Forsikringen 
har væsentlig været den samme som 
tidligere Aar. Vi have endnu 443 
Fartøjer mod 489 forrige AuI'. Det 
er for den allerstørste Del aabne 
Baade, der ere gaaede bort, og i 
Forsikringssum og Præmie hidrører 
Nedgangen, der ikke er væsentlig, 
særlig fra den for Limfjordsfartøjer 
trufne Bestemmelse om, at den ene 
Trediedel skulde forblive uforsikret. 
Forsikringssummen er nu 701,694 
Kr. mod 785,375 Kr. ifjor. I Aa
rets Løb har der fra skadelidte 
Fiskere ikke været ført nogen Klage 
eller hørt nogen Misnøje m. H. t. 
Erstatningerne. Det er blevet ordnet 
meget liberalt; thi det, det drejer 
sig om, er jo ikke det, at vi i givet 
Tilfælde kunne prutte lidt af. Men 
Skadernes Mængde er heller ikke 
saa ringe. Ifjor var der 83 Skader, 
altsaa omtrent hvert 5te Fartøj har 
stillet Krav til os. De ere regulerede 
og anslaaede til 23,500 Kr., hvilket 
jo ikke er saa lidt, naar Præmie
indtægten ikke er mere end 20,000 
Kr. Administrationen koster ogsaa 
Penge og j Aar noget mere end 
ellers. De ville mindes, at vi toge 
den Bestemmelse at besigtige Far
tøjerne hvert Aar. Efter IJovene 
skal det kun være hvert 3die Aar, 
og den besigtigede skal selv betale 
Omkostningerne. Da vi imidlertid 
have besluttet os til at besigtige 
hvert Aar, maa Forsikringen betale 
Udgiften ved de 2 Aars BesigtigeJser. 

Den særskilte Afdelings Regnskab 
gaur til dette Forretningsaars Ud
gang, den 28. Februar 1894. Den 
har stadig været saa heldig at ar
bejde uden Tab. Fartøjerne, der 
have sejlet paa Island, have klaret 
sig ganske fortrinligt, og denne }'or
sikringsafdeling staar i finansiel Hen
seende ganske udmærket. Hvor stor 
Deltagelsen bliver i Aar, ere vi 
endnu ikke klare over; der er ind
tegnet 3 Fartøjer, men der kommer 
muligvis flere. Fiskeriet deroppe 
har ikke været lønnende, ikke saa
meget, fordi de ikke have fisket nok, 
som fordi Afsætningsforholdene og 
Priserne ikke have været gode. Der 
klages stærkt over, at en Præmie 
paa 5 % er 'for høj, og llled Mini
steriets ':L'illadelse have vi derfor i 
Aar nedsat den til 4 o Io' Dette 
Fiskeri, som er begyndt saa godt, 
vil utvi\'lsomt udvikle sigefterhaanden; 
det vilde være beklageligt, om det 
skulde standse af Mangel paa Midler 
og Tillid. 

Fisker Rasmus Nielsen: I vor 
Forening have vi det saaledes, at vi 
kunne se af Regnskabet, hvilke Far
tøjer der hlLve oppebaaret de udbe4 

talte Penge. Det vo,r rart, om man 
kunde se, hvem der fik disse Penge, 
enten det var Jyder, Fynboer osv. 
Kunde Regnskabet ikke udvides S3,a
ledes, at dette lod sig gøre? 

Grosserer Vilh. Petersen: Hr. 
Rasmus Nielsen kan ikke selv faa 
nogen Glæde deraf, da han ikke er 
saa elskværdig at have forsikret hos 
os. Vi kunne ikke altid sige, hvor 
et Fartøj hører hjemme; det vilde , 
blive meget omfattende, hvis ma.n 
skulde gøre Rede derfor. 



Punkt paa Dagsordenen Nr. 4 d: 

Modelsamlingen. 
Fisker P. VUlumsen: Som det vil 

være Dem alle bekendt fra Medlems
bladet, er Modelsamlingen flyttet hen 
i et bedre og hensigtsmæssigere Lo
kale, saaledes at den nu er sammen 
med Kontoret og kan paavises der
fra. Vi mangle ganske vist en Del 
i vor Modelsamling, og jeg turde 
maaske bede ærede Tilstedeværende, 
som interessere sig for Samlingen og 
for Fiskerisagen i det Hele taget, 
om ogsaa at hjælpe noget her paa, 
at vi kunne faa et Eksemplar af 
alle de forskellige Slags Redskaber, 
som bruges her i I~andet; det var 
dertil, vi skulde arbejde hen. 

lVfan gik dernæst til det følgende 
Punkt paa Dagsordenen, Nr. 5: 

Præparation af Fiskegarn. 
Bestyrelsesmedlem, Dr. Peter'sen: 

Hvad jeg vil omtale, er de Forsøg 
llIed Præparation af Fiskegarn, som 
"Dansk Fiskeriforening" har ladet 
anstille i 1892-93. Som det vil 
være d'Hrr. bekendt, blev der præ
pareret Fiskegarn paa henved 100 
forskellige 1\faader, og disse Prøver 
bleve lagte i Vandet for at man 
kunde se, hvilke der kunde holde sig 
bedst. Det var lVfeningen, at man 
derigennem skulde faa Erfaring for, 
hvilke Stoffer, der vare bedst anven
delige til det Brug. Det nærmere 
om df'nne Sag staar at læse i Aars
beretningen Side 31-36, og det vil 
deraf fremgaa, at det Stof, som ube
tinget bevarede Garnene længst, saa
ledes at de holdt deres Styrke ganske 
uforandret gennem disse to Aar, var 
Kultjære. Der var andre Stoffer, 
som heller ikke vare saa daarlige, 
men som dog langt fra kunde bovare 
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Styrken, saa godt som denne. Nu 
kunde man maaske sige, at saa have 
vi altsaa fundet et udmærket Stof 
til at præparere Garn med, og saa 
behøve vi ikke noget andet Stof til 
det Brug. Dog, det er ikke alle 
Fiskere, som synes lige godt om det, 
og Maaden, hvorpaa det benyttes, 
synes at have en, meget stor Ind
flydelse paa dets Brugbarhed. Kul
tjæren har mange ubehagelige Egen
skaber; den skal saaledes først var
mes, hvad der er et meget ubehage
ligt Arbejde at have med at gøre, 
og hvor der el' Tale om store Red
skaber, kan den ikke bruges. Det 
val' derfor heldigt, om man m. H. 
t. Anvendelsen af Kultjære kunde 
finde paa en Metode, der var lettere 
end den sædvanlige, og langt bedre 
var det, om man kunde finde helt 
andre Stoffer, som kunde afløse Kul
tjæren, og som vare helt tilfredsstil
lende. Det sidste tvivler jeg dog 
paa, men det kunde derimod godt 
være, at man m. H. t. Kultjærens 
Anvendelse kunde finde en lettere 
Metode end den sædvanlige. I tre 
Maaneder af 1894 er der derfor alle
rede gjort :Forsøg i den Retning. 
Det synes nu, som om man kan 
fortynde Kultjæren saaledes, at den 
kan bruges kold og dog gøre samme 
Nytte. Et fortræffeligt Stof til at 
fortynde den med er Karbolineum. 
Hvordan det nu end gaar med denne 
KultjæresAnvendelse tilPræparation, 
er del' dog enkelte :Fiskeredskaber, 
som Sildegarn, Rødspættegarn og 
andre, som fiske med selve Maskerne, 
hvortil denne Kultjærer ikke kan 
anvendes, fordi de derved vilde tabe 
deres :Fiskenemhed. Derfor maa 
der til disse Garn findes andre Stoffer, 
og blandt de 100 forsøgte Midler, 
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kan det ogsaa om nogle siges, at 
de meget godt kunne bruges. Der 
er et Middel, hvorpaa der allerede 
sidste Aar blev gjort opmærksom; 
det er en Blanding af MaskinoHe og 
Petroleum, og denne Blanding bliver 
endnu bedre, naar der til Petrole
umen eller Blandingen sættes den 
paa Side 35 i Beretningen nævnte 
grønne Kobberolie ; den gallI' endnu 
ikke i Handelen, Illen er hleven frem
stillet alene til disse Forsøg, men 
det er et Stof, der, hvis det viser sig 
heldigt, vil kunne produceres meget 
billig, og der skal iHe bruges store 
Kvantiteter af det. Det farver Gar
nene ganske grønne. Nanr man an
vender Blandingen af Petroleum og 
:l\claskinolie, holde Garnene sig gansl,e 
godt; Traadene blive ikke stive, og 
Garnene bevare deres Fiskenemhed. 
Behandlingl1n skal gentages hvert 
halve Aar. Naar det saa tillige 
viser sig, at dette nJe Stof, Karbo
lineum det hedder egentlig Kre
osot - er godt, antager jeg, at man 
er kommen denne Sag saa nær, som 
det foreløbigt lader sig gøre. 

Der er i Aarsberetningen henvist 
til, at man i Amerika har eksperi
menteret paa dette Omraade, og at 
der er kommet et nyt Stof frem, 
som der nu er taget Patent paa. 
• J eg har skrevet til Amerika om det, 
men har endnu ikke faaet det; del' 
kan naturligvis ikke siges noget be
stemt om det, før det er blevet 
prøvet. Saa meget har jeg dog faaet 
at vide, at det ikke ligner Kultjære, 
men skal være ganske vandklart og 
ikke h~we Kultjærens ubehagelige 
Egenskaber; det vil maaske vise sig 
at være godt. Som sagt, saaledes 
staar Sagen for Øjeblikket, men for-
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haabentlig vil der om et Aar kunne 
haves endnu bedre Resultater. 

Man gik derefter til den følgende 
Sag paa Dagsordenen, som var 4 e: 

Ferskvandsfiskeri; Udklæknings- og 
Forsøgsanstalten. 

Konsulent, fhv. Adjunkt Fedder
sen : Aarsberetningen vil indeholde 
Meddelelser om, hvad der er fore
guuet paa Ferskvandsfiskeriets Om
made i det forløbne Aar; det har 
dels været en undersøgende dels en 
raadgivende Virksomhed, dog det 
skal jeg ikke her komme nærmere 
ind paa, men kun fremhæve de efter 
mit Skøn vigtigste Resultater, idet 
jeg dog forudskikker den Bemærk
ning, at Efterspørgslen efter at høre 
Raad om Ferskvandsfiskeriet og In
teressen for dette Fiskeri er i en 
stærk Stigning, hvilket man altsaa 
kan regne "Dansk F~skeriforening" 
til Gode. Et Resultat af mine 
Rejser og Undersøgelser forrige Aar 
foreligger i det Forslag til en Lov 
for Fer~kvandsfiskeriet, som er knyt
tet til Lovforslaget om Saltvands
fiskeriet. 

Da vi ikke før have talt om 
Ferskvandsfiskerilovforslaget, skal jeg 
tillade mig at nævne, hmd jeg anser 
for Hovedsagen ved dette Forslag . 
For det første det, at der ligesom 
ved Saltvandsfiskeriet er foreslaaet, 
at det for Fremtiden bliver offentlig 
Paatale undergivet, naar der sker 
Brud paa Ordenen ved ,Ferskvands
fiskeriet. Demæst, at der er etab
leret noget, som kaldes: "de lukkede 
Vande", d. v. s. Vande, som ikke 
staa i Forbindelse med Fjord eller 
Strand, og som jeg gaar ud fra bør 
være . forbeholdt Damkulturen, en 
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Kultur, som ·overalt er pa~l, Tale, 
og som ogsaa nødvendigvis, eftersom 
Efterspørgslen efter Fisk bliver 
større og større, maa komme til at 
spille en større og større Rolle. 

Hvad Fredningen angaar, ere de 
almindelige ~~redningsbestemmelser 

strøgne. Særlig i dette lille Land 
kan det ikke gaa an at sætte al
mindelige Fredningsbestemmelser; et 
Sted vil man have en, et andet 
Sted en anden Bestemmelse, og det 
er derfor efter min Opfattelse hen
sigtsmæssigst, at man stryger det 
Hele, men derimod fastsætter visse 
Maalstør1·elser. }Ien jeg skal til
lade mig at bemærke, at de Maale
bestemmelser, der staa i Ferskvands
fiskeriforslaget, rette sig i det væ
sentlige efter dem i det andet For
slag, for at disse Bestemmelser ikke 
skulle blive for uensartede . 

. I nøje Forbindelse med Ferskvands
fiskeriet staar det andet Foretagende, 
jeg har med at gøre: U dklæknings
anstalten. De vme mindes, at For
eningen har bekostet Anhyg af en 
U dklækningsanstalt, som ledes af 
mig. I Aar er det egentlig først, at 
vi ere komne ret i Gang, men dog 
ingenlunde saaledes i fuld Gang, at 
vi ikke ha ve Plads til mere. Vi 
maa komme dertil, at vi have hvert 
Rum i Anstalten udfyldt. U dklæk
ningen er gaaet ret godt i det Hele 
taget, men det maa tillige erindres, 
at Anstalten ikke just er en ren 
U dklækningsanstalt, men tillige en 
Forsøgsanstalt, hvor forskellige Ud
klækningsmetoder skulle prøves, og 
hvor man skal se at finde saa lette 
Metoder som muligt. Maalet er, at 
rundt om i Landet, hvor der er 

I: gunstige Forhold, skulle ~~iskerne 
;) 

~~. klække ud til de frie:V ande ved 

L 
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Hjælp af hensigtsmæssige Apparater. 
Dernæst skal Udklækningsanstalten, 
som er Midtpunktet for Bevægelsen, 
hitte ud af, 0111 der kan findes 
andre tjenlige }'iskearter end de, vi 
allerede have i vore egne Ørreder 
eller Laks, som færdes hel' ved 
Kysten. Vi have (lerfor i Aar 
gjort Forsøg med forskellige Arter 
af Ørred, navnlig en irsk Ørred. 
Den udldækkede vi allerede nogle 
faa af ifjor, og 600 bleve satte i 
Forsøgsdam ved Ladegaardsaaen. 
De have staaet sig godt Vinteren 
over og have nu naaet en Størrelse 
af 4 til 5 'rommer. Der vil nu 
blive anstillet Fodringsforsøg for at 
se, hvor hurtig, de kunne vohe. 
Dernæst har man taget under Ud
klækning nogle Tusinde .Æg af den· 
virkelige Laks; de ere allerede ud
klækkede og skulle udsættes i Smaa
strømme. ,Teg havde tæukt mig at 
gaa ud med dem til Smaastrømme, 
der falde ud i Roskildefjord og Ise
fjord, der næppe have ægte Laks. 
Det var nok værd at se, om Laksen 
ikke kan leve i disse Fjorde, da 
Ørreden kan leve der. Skulde den 
vandre ind i Kattegatet og langs 
med Kysten, kom den dog Fiskerne 
til Gode. J eg nævner denne Lakse
udklækning for at vise, hvorledes en 
U dklækningsanstalt ikke alene kom
mer til at tjene Ferskvandsfiskeriet, 
men ogsaa kan komme til at gøre 
Nytte for Saltvandsfiskeri et derve(l, 
at den kan hjælpe Fiskerne til at 
udklække Yngel, som kan vokse sig 
stor og enten indfanges i det salte 
Vand, eller naar den gaar op i det 
ferske Vand igen. 

I Forbindelse med den rejsende, 
raadgivende og udklækkende Virk
somhed staar ogsaa den at sende 



Smaaskrifter ud. Der er l det Hele 
udsendt 4 saadanne, og jeg tillader 
mig særlig at henlede Opmærksom
heden paa det sidste, som omhandler 
Aaleynglen. De ville mindes, at 
den spæde Aal, der gaar op ved 
Kysten og søger op i de ferske 
Vande, trænger paa trods alle Hin
dringer, men De ville ogsaa, vide, at 
paa Grund a,f den Knaphed paa 
Vand, der efteI'haanden har vist sig 
forskellige Steder, har man gjort 
Hindringerne større og større, saa
ledes at den spæde Aaleyngel har 
meget vanskelig ved at komme op. 
Men det gælder om at fan, saa megen 
Aaleyngel op som muligt; allerhelst 
skulde hvert eneste Stykke af Aa,le
yngel og i det ferske Vand; thi der
ved vilde ikke alene Fiskeriet af 
Aal blive fremmet i de ferske Vande, 
men ogsaa Fiskeriet af blank Aal, 
der vandrer fra det ferske Vand ud 
langs Kysten. 

Etatsraad Eckar'dt spurgte, om den 
udklækkede 0rredyngel ikke bliver 
taget af Aale- og Geddeynglen. 

Konsulent Feddm'sen: Aa,leynglen 
kan sandelig ikke gøre 0rredynglen 
nogen Skade. At den voksne Aal 
tager 0rredyngel, naar den kan 
komme over den, tvivler jeg ikke 
om, men det finder jo allerede Sted 
i Forvejen. N aar 0rreden først er 
voks~t til en vis Størrelse, er den 
saa snild og hurtig i sine Bevægel
ser, at den kun undtagelsesvis vil 
blive fortæret af Aalen. Gedder pro
tegere vi kun til visse bestemte Vande. 

Hermed sluttede Forhandlingen om 
dette Punkt paa Dagsordenen. 

Di'l"igenten: Jeg vil udtale en 
Tak til Vandbygningsdirektør Otter
strøm, fordi han efter Anmodning er 
kommen til Stede og har udtalt sig 
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angaaende Havnespørgsmaalet. J eg 
ved nok, at Hr.Otterstrøm er gaaet, 
men han vil nok faa at vide, at 
Generalforsamlingen har udtalt sin 
Tak til ham, fordi han har givet 
Møde. 

Forsamlingen tiltraadte, ved at 
rejse sig, Dirigentens Udtalelse. 

Det næste Punkt paa Dagsordenen 
var 5: 

Valg af 2 Revisorer. 
Genvalgte bleve Grosserer, Th. 

Lnnd og Generalkonsul M. S. Thiele
rnann. 

Det næstl\ Punkt var 6: 

Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer, 
dels i Stedet for de efter Tur fra
trædende: Højesteretsassessor Molt
rier, Kommandør Bonnesen, Kom
mandør Fugl og Dr. phil. C. G. Joh. 
Petersen, dels i Stedet for Br. Fi
skehandler Th. Brønnum, der havde 
nedlagt sit Mandat. 

Præsidenten: Jeg foreslaar, at vi 
genvælge de 4 Herrer, der ere nævnte 
paa Dagsordenen (Forsamlingen giver 
sin Tilslutning ved at rejse sig). Hr. 
Fiskehandler Brønnum er traadt til
bage, og Bestyrelsen har suppleret 
sig med Grosserer Bang. Paa Be
styrehens Vegne skal jeg foreslae, 
at Hr. Bang vælges i Stedet for Hr. 
Brønnum. 

Præsidentens Forslag vedtoges uden 
Afstemning. 

Dirigenten takkede paa de gen
valgtes Vegne. 

Man gik derefter til Valg af 5 
Medlemmer til den Kommision an
gaaende Fiskerilovens Revisor/. sorn 
Generalf01'samlingen havde besluttet 

at nedsætte. 
Dirigenten: Det tidligere Udvalg 

bestod af Fisker Villumsen, Dr. Pe-



tersen og mig. Da Bestyrelsens for
skellige Medlemmer allerede ha ve 
behalldlet Sagen, forekommer det 
mig rimeligt, at Udvalget blev sam
mensat af Medlemmer, som ikke en~ 
~ledlemmer af Bestyrelsen. J eg vil 
sige for mit vedkommende, at jeg 
Ikke vil kunne modtage Valg til en 
Kommission angaaende dette Spørgs
maaI, og jeg er bemyndiget til pau 

. Dr. Peterse+,s Vegne at sige det 
samme for hans vedkommende. Der 
er foreslaaet, at Kommissionen sknlde 
sammensættes af: Byfoged Neutnann, 
Konsul Fabricius, Skagen, Fiskerne 
Carl Hansen, Kallehave, Ra8rnus 
Nielsen, SkaJø og Lar8 Kuhlmann, 
Hornbæk. 

Byfoged Neumurtn vilde, da hans 
Mandat udløb i det løbende Aar, 
og da han fruflyttNle Aalborg Amt 
og efter al Sandsynlighed ikke vilde 
blive genvalgt til Medlnm af Besty
relsesraadet der og derfor ikke vilde 
være stemmeberettiget paa næste Ge
neralforsamling, ikke gerne modtage 
Valg til Kommissionen. 

Fisker Hans Hansen, Kallehave 
foreslog at vælge Overretsprok. Letb. 

Gæstgiver O. HausgaaTd foreslog 
skriftlig Afstemning, hvilket ve(lto,ges. 

Inden man gik til Afstemningen, 
meddelte Dirigenten, at Byfoged 
Neumann ikke var uvillig til at mod
tage Valg. 

Der afgaves 36 Stemmesedler. 
Valgte bleve: Fisker Rawmus Niel

sen, Skalø med 30, Byfoged Neu
munn lUed 27, Fisker Carl Hansen, 
Kallehave med 20, Overretsprokura
tor Letlt med 15 og Fisker Lars 
K1thlmann, Hornbæk, med 13 Stem
mer. (Efter de valgte havde Fisker 
Thomsen, Snekkersten, 10 St.; de 
øvrige vare spredte). (Fortsættes.) 
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Nye mykker ved Vester
havet. 

Den 7. Maj er i Følge "Ringk. 
Amtsav. i1 Fisker Villads Kristensen 
falden overbord, da han sammee 
med Knud Havbjerg sejlede hjem 
fra en Fisketur ved Jegindø. Den 
Forulykkede sad tjl Rors og sad paa 
Kant.en af Baaden. Da Knud Ha~
bjerg et Øjeblik var gnaet forud, 
hørte han et Plask i Vandet, og da 
han saa om, var Villads Kri
stensen borte. Lidt efter kom han 
atter op til Vandets Overflade, men 
da var Baaden allerede langt borte, 
og det var ikke Knud Havbjerg mu
ligt ene at vende Baaden op mod 
Yinden. Den Forulykkede, der var 
meget fattig, efterlader sig Kone og 
6 Børn. 

Den 18. Maj kæntrede en Fisker
!mad med Hans Aas' Baadelang ved 
Søndervig under L<tnrlsætningen. Fem 
l\hnd, de fleste Familiefædre, druk
nede. 

Den 21. Maj telegraferes fra VaTde 
(R. B.): Fiskerbaaden "Trækfuglen" 
af Nymindegah gik i Fredags ud 
med fire Mand ombord. Man frygter, 
at Baaden er forulykket. Fiskeri
inspektionsskibet "Grønsund (/ har for
gæves søgt Hornsrev rundt. En anden 
Baad fra N ymindegab er landet ved 
BørslIlose. Besætningen, fire Mand, 
var meget forkommen, men uskadt. 

Endelig skrives den 15 .. Maj fra 
Skagen: I Gaar Formiddag yar en 
Fiskerjolle fra Højen (GI. Skagen) 
i Bekneb, den kunde ikke naa Land 
paa (hund af høj Sø paa Revlerne. 
Højens Redningsbaad gik ud, og det 
lykkedes den at redde baade Mand-

. skab (4 Mand) og .T ollen. 



Forhaabentlig vil det nydannede 
Vestkystfond her straks kunne tnede 
i Virksomhed. 

Fiskeriberetningen 1892-93. 
(J<'ortsættelse ). 

Tredie Beretning fra den danske 
biologiske Station. 1892 . 

. Fra den 4. April 1891 til den 
1. September 1892 havde den biolo
giske Station Plads i Lillebælt ved 
Fænø, idet Vinteren tilbragtes i Kol-
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, ding Havn; talrige og interessante 
U ndersøgelser over Havets organiske 
Liv ere udførte i denne Tid, af hvis 
Resultater vi skulle give et kort Ud
tog, saavidt Fiskeli,'et angaar. For
standerens, Dr. Petersens Opmærk
somhed var under alle U ndersøgel
serne rettet paa Fiskenes Æg og 
Unger i særHg Grad og paa saa
danne større Dyr, der let iagttages 
i Vandet, som f. Eks, .zvleduserne. 
:Noget af det, der mest faldt i øjnene 
ved disse over saa langt et Tidsrum 
strakte Undersøgelser, var Foran
dringerne i Fangsternes saavel kva
litative som kvantitative Indhold, For
andringer, der ere af dels kortere, 
dels længere Varighed; - disse sidste 
de langvarige Forandringer ere øjen
synlig knyttede til Aarstiderne og af 
periodisk Natur. En saadan Periode 
synes, som rimeligt er, at kunne deles 
i 4 Afsnit nogenlunde svarende til 
Aarstiderne paa Landjorden: 

1) Slutningen af December til.Zllarts 
er Vinterperioden med Æg af Tm'sk 
og Rødspætte samt smaa Unger af 
de vinterlegende eller høstlegende 
Fisk, Ulk, Panserulk, Sild, Tang
SlJræl. Vandet er meget klart og 
indeholder i det mindste i Periodens 
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Begyndelse meget mindre Plankton *) 
end til de andre af Aarets Tider. 

2) A1Jril-Jlmi er Foraarsperioden 
med en overvældende Fylde af Fi
ske æg og Unger: Af Æg skal nævnes 
Torskens og RødslJættens i Begyn
delsen af Perioden, men desuden 
Skrubbens, Isin{Jens, Br'islingens og 
Kvabbens. Blandt pelagiske Unger 
skulde man nu tro, at Torskens og 
Rødspættens maatte spille en sær
deles fremtrædende Rolle, da Æggene 
i forrige Periode vare saa hyppige; 
det gøre de imidlertid ikke; enkelte 
Unger findes vel nok, men det er 
stedse Unger af Sild, Ulk, Panser
ulk og Tangspræl, der spille Hoved
rollen, altsaa Unger af saadanne 
Fiskem"ter, dm' lægge deres Æg paa 
Bunden fastklæbede til denne eller 
Plantevæksten. 

I denne Periode viser der sig store 
Mængder af smaa Gopleformer og 
Unger af vore sædvanlige Vandmænd. 
Endvidere er i denne Periode begge 
Aar fanget en i vore Have meget 
sjælden Vingesnegl, Clione lirnacina, 
og det ene Aar 1891 viste der sig 
store Mængder af Diatomeer eller 
Kiselalger i Vandet; dette har paa 
denne Aarstid tabt sit vinterklare 
Udseende. Om der egentlig er nogen 
synderlig skarp Grænse mellem de 
to her nævnte Perioder skal lades 
usagt, thi Undersøgelserne fra Vin
teren ere destoværre lidet talrige, 
fordi den biologiske Station af Frygt 
for Is ikke turde blive liggende i 
Fænø-Sund hele Vinteren. 

3) Den tredie Periode eller Sommer
perioden gaar fra Juli-Avgust, men 
hænger saa nøje sammen med den 

*) Smaa,' i Vandet svævende, Organismer, 
Planter og Dyr. 



4) eller Efteraaret, fra September til 
ind i Decembet·, at de ikke nøje 
kunne skilles ad. r Begyndelsen af 
Sommeren er der endnu Fiskeæg som 
ErislingeT og IsingeT samt under
tiden KmlThane etc., endvidere Unger 
af Hornfisk, enkelte SlethvaT, Kvab
beT tilligemed enkelte Unger af for
skellige Torsk- og FlynderaTler; men 
i Efteraaret findes hverken pelagiske 
Æg eller' UIJger af disse i nogen 
Mængde, kun Silcleunger optræde 
hyppig. Den almindelige Vandmand 
og Brændegoplen ere nu blevne store 
og dø tilsidst bort; desuden optræder 
om Sommeren en Mængde Lm'ver 
af Orme, Snegle og Krebs, f. Eks. 
Krabbe og Reje. 

r disse to sidste Perioder findes 
heller ikke mange Unger [lf de pela
giske Fiskeæg, der i foregaaende Pe
riode vare saa almindelige, nemlig 
Skrubbe, Ising og Brisling, kun Unger 
af Kvabbe maa kaldes ret hyppige. 

"Det er en af de Kendsgerninger, 
der har forundret mig mest", skriver 
Dr. Petersen, "under disse Under
søgelser, at Ungerne af de pelagiske 
Æg, hvilke sidste m~derticlen fandtes 
i saa en07'me J.lf.ængdm' i Fænø-Sund, 
ikke ttdklækkedel! det' elle1' i hVe1,t 
Fald kun vare til at paavise der 
1'ent undtagelsesvis. Allerede det 
første Aur havde dette undret mig, 
og jeg mente, at det mulig kunde 
skyldes mine Fangstredskaber, at de 
f. Eks. vare for smaa. J eg brugte 
i 1891 Poser med en Aabning af ca. 
l Alens Diameter; det følgende Aar 
konstrueredes en meget lang Pose 
med en Aabning paa en Favn i Dia
meter, men heller ikke denne kunde 
fange synderlig andet, end de smaa 
Poser kunde. Ved nærmere Efter
tanke er det jo ikke rimeligt, at den 
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Pose, der kan fiske de pelagiske 
Unger af de ikke pelagiske Æg, ikke 
ogsaa skulde kunne fiske Yngelen af 
de pelagiske .i'Eg, hvis de vare til 
Stede i samme Mængde, særlig fordi 
Fiskeriet jo foregaar om N atten, og 
der derfor ikke er Rimelighed for. 
:Lt Ungerne kunne se at undvige 
Pose,n; nej, je,q uuw tro, at Ungenl8 
af næsten alle Fiskeartm' rned pela
giskeA1)g, cl(w j(wekomme de'r i Sundet, 
undtagen Jj{otella, e1 e me,qet sjældnere 
end Ungerne af de Fiskearter, der 
afsætte det~es "Eg lJaa Bunden," 

De kortt'a.ri,qe Forandringet' ere 
derimod saa uregelmæssige, at man 
hverken kan tale om daglige, ugent
lige eller maanedlige Afsnit; de op
træde uden at være bundne til be
stemte 'l'idsl'lun. Et Eksempel vil 
oplyse disse Forandringer nærmere: 
I Dagene fra den 13.-17. Maj 1892 
noteredes om det pelagiske Fiskeri 
i .Journalen, at del' fandtes næsten 
intet af Betydning i,Poserne, uagtet 
god, stærk,' sønden Strøm løb igen
nem dem; nogle enkelte Kvabbe
samt Brislingeæg fandtes. Strømmens 
Hovedretning havde i disse Dage 
været sydlig, Vejret havde været roligt 
uden stærk Blæst, og Saltholdigheden 
i Vandet var omtrent l,a Ofo (V ægt
fylden ca. 14,:;' med en Temperatur 
af ca. 8 o O.). Den 18. :Maj fik vi 
stiv nordlig Kuling og norden Vande, 
saa at Saltholdigheden steg til over 
2'00% (Vægtfylden mellem 17,2-19,2, 
Temperaturen 7'3-9° O,). For den 
18. og 19. Maj samt følgende Dage 
indtil 26. Maj staar der i Journalen, 
at der pebgisk f:Lngedes store Mæng
de1' af Æg af Ising, B1'islin,q og 
Kvabbe, endvidere viste der sig en 
:MængdeRibbegople1' i Vandet; enkelte 
smaa Unger af To'rslc og enkelte 



Larver af Flynderfisk fangedes i 
disse Dage; store Mængder af Horn
fisk fangedes af Fiskerne netop i 
denne Tid. Allerede i Slutningen af 
Maj er imidlertid Saltholdigheden 
sunken ned til omtrent det samme 
som før n Perioden", og i de pela
giske Poser noteres nu ,~næsten intet 

. af Betydning". 
Saaledes som denne Forandring i 

Planktonets Indhold er beskrevet, 
har jeg iagttaget mange af kortere 
eller længere Varighed, men det er 
klart, at disse Forandringer ere stær
kest iøjnefaldende i den Tid, hvor 
Fiskeæggene og Ungerne særlig florere, 
nemlig Foraar og Forsommer; dog 
ogsaa i A vgust kunne saadanne For
andringer indtræffe, f. Eks. omkring 
ved Midten af Avgust 1892, hvor der 
pludselig viste sig Sildeunger og Flyn
derunger samt en større Mængde 
Diatomeer end sædvanlig det Aar; 
Ribbegoplerne udeblev heller ikke. 

Hvad fremkalder nu saadanne kort
varige Forandringer? Hvorfra komme 
de omtalte Flynder- og Torske-Unger, 
Æggene etc.? 

V ed direkte U miersøgeIse har Dr. 
Petersen ikke kunnet paavise, at disse 
Forandringer fremkaldes ved, at der 
paa de Tider løber mere Vand indad 
end udad i Bæltet; men ved daglig 
at følge disse Forhold paa Søen er 
han kommen tB den Ov~rbevisning, 
at saadan er det; saavel han som 
alle, der. færdes i disse Farvande 
daglig, har en temmelig tydelig Fore
stilling om, hvorvidt Vandrnassens 
Hovedbevægelse i et givet Tidsrum 
bar været nordHg eller sydlig; og de 
Dyr, der ere karaktoristiske for saa
danne Tider, f. Eks. Fiske~mgerne, 
mange af Æ,ggene, Ribbegoplerne, eli
one limacina etc. tyde ogsaa paa, at 
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Vandet er kommet nord fra og ikke 
fra østersøen. H vorvidtsaadant Vand 
kan tænkes at gaa gennem Store-Bælt 
og derpaa bøje mod Vest og gaa ud 
af Lille-Bælt, skal senere drøftes, men 
Regel, mener Dr. Petersen, kan det 
sikketi ikke være; naar der derfor 
flere Gange er set en salt Strøm 
komme Syd fra og løbe i nogle Jaa 
r[1jmer, har Dr. Petersen som Regel 
kun opfattet det som det tIlbageven
dende salte Vand, der nu fører de 
til det /trit'ende DY1' ud med si,q igen, 
undtalJen dem def' ere gaaede til 
Grunde ved delvis Opblanding med 
fe·rskere Vand, og dem, hVl:S pela
gislæ Stadium i disse Dage, Vandet 
har været het' Syd paa, netop er 
fuldendti disse sidste maa naturligvis 
blive tilbage. Paa denne Maade føres 
f. Eks. Rødspætteæg og -yngel ind i 
Lille-Bælt, men om de nu netop føres 
derind i den Tid, hvor Yngelen op
hører med at leve et pelagisk Liv, 
el' et andet Spørgsmaal, og heraf 
afhænger det artbeniJart, om det- i 
det hele taget bliver nogen Opvækst 
af Rødspætter det Aar i disse Egne. 
Dette sidste skete i 1891, hvor der 
paa de dertil egnede Steder ved 
]'ænøs Kyster fandtes en Mængde 
Individer saavel af Rødspætter som 
Skrubber; men i 18\12 saas ingen 
saadan Yngel, maaske med Und
tagelse af et eneste Individ. 

Særlig hyppige kunne den Slags 
smaa Fladfisk overhovedet næppe 
være der; thi Fiskerne, der næsten 
Aaret rundt grave Orm paa disse 
Steder, paastode paa det bestemteste, 
at saadanne fandtes der aldrig; og 
sikkert nok er det, at de ikke ere 
saa almindelige som 0Ilpe i det nord
ligste Kattegat, hvor Dr. Petersen 
hal' set umaadelige Mængder af dem 



paa ganske lavt Vand, og hvor 
enhver Fisker kender dem og deres 
Opholdssted. 

Man vil her kunne gøre en Ind
vending, nemlig at Rødspætten og 
Skrubben lige sau godt hører hjemme 
i den vestlige 0stersø som i Katte
gat, og at dens Æg derfor lige saa 
godt kunne komme til Lille-Bælt med 
sydlig som med nordlig Strøm, og 
hertil er kun at svare, at Æggene 
komme, saa vidt det kan ses, faktisk 
kun med norden Vande i nogen 
Mængde. 

Dr. Petersen kommer derefter ind 
paa en Drøftelse af de hydrografiske 
Forhold og deres Betydning for Fi
skelivet, men at beskæftige os der
med i nærværende Blad vilde føre 
os for vidt. Derimod skulle vi endnu 
omtale nogle af de Undersøgelser 
over de enkelte Fiskearter, som med-
deles i Beretningen. (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Spæd Rødspætteyngel findes ikke 
i østersøen. Under denne Overskrift 
indeholdt nærværende Blads Nr. 43 
for forrige Aar en foreløbig Med
delelse fra Dr. phil. C. G. Johs. 
Petersen, Forstander for den danske 
biologiske Station, hvori Forf. med
delte, at spæd Yngel af Rødspætter 
mder ca. 3 Tommers Længde ikke, 
eller i hvert Fald kun i ganske ringe 
Tal, findes i Farvandene ved Køge, 
Møen, Falster eller lang~ Sydsiden 
af I.Jolland, ej heller ved 0erne Syd 
for Fyn eller i den sydlige Del af 
Lillebælt,endvidere ej heller ved 
Bornholm, med.ens Yngel af Skrubbe, 
Slethvar og Pighvar findes ved 0ster-

søens aabne Kyster, undertiden i 
Mængde. 

De af Dr. Apstein foretagne og 
af Dr. Petersen paa anførte Sted 
omtalte Undersøgelser i samme Ret
ning findes nu publicerede i "Mitth. 
Sect. Kiisten- und Hochsee-Fischerei" 
for Maj 18H4. Dr. Apstein under
søgte EckernførdeBugten, hvor voksne 
Rødspætter fanges i Mængde. Fangst
udbyttet efter en to Dages Ekspedi
tion var 154 smaa Fladfisk. De 153 
af disse vare Skrubber, 1 var en Pig
hvar; af Rødspætter fandtes ingen, 
og Dr. Apsteins Undersøgelser be
kræfte saaledes aldeles Dr. Petersens. 
Fra andre Dele af 0stersøen, saa
ledes fra N eustadterbugten og Kieler
bugt, har Dr. A. vel set enkelte 
Smaarødspætter, men disse enkelte 
Fund afkræfte dog naturligvis ikke 
Kendsgerningen, og gør ikke For
holdet mindre ejendommeligt. 

Kristoffer Dalsgaard belønnet. 
Stockholm, den 21de Maj. (R. B.) 
Kongen af Sverri g-Norge har tildelt 
den danske Fisker Kristoffer Dals
gaard GuldmedaHlen af femte Stør
relse med Indskriften "For beromliga 
gerningar" , at hære paa Brystet i 
mørkeblaat Baand med gule Rande, 
som Belønning for Dalsgaards Mod 
og Selvopofrelse ved Redningen af 
den svenske Bark "Erato"s Besæt
ning. Kongen har samtidig sendt 
det svensk-norske Konsulat i Køben
havn 600 Kr. til Fordeling mellem 
Dalsgaard og de øvrige 36 Deltagere 
j Redningsarbejdet. 

Rig Fangst. Fiskedamperen "Præ
sident Herwig" har til Geestemiinde 
for en 10 Dages Rejse hjembragt 
500 Otn. Fisk, der indbragte 11180 
Mk. En Hellefiskedamper fra Grimsby 



har fornylig fra en 14 Dages Rejse 
til Island hjembragt for 10300 Mk. 

Paa Finantsloven blev der i Aar 
bevilget en Sum Penge til Nordsjæl
lands Baadehavne; af disse Penge 
er der tilstaaet Snekkersten Havn 
1500 Kr. 

Som bekendt blev Havnehovedet 
forrige Vinter ødelagt af Isen, saa
ledes at en Restavrering var nødven
dig; samtidig benyttedes da Lejlig
heden til en Forlængelse af Molen, 
hvilket kunde foretages uden stor 
Bekostning. Pengemidlerne vare 
imidlertid smaa, og Arbejdet kunde 
af den Grund ikke fuldføres forrige 
Sommer. Nu har man atter taget 
fat, en Del Sten er allerede tilført 
og snart vil Havnehovedet være fuld
stændig i Orden. Denne v'orlængelse 
af søndre Mole har gjort stor Nytte 
særlig derved, at der nu, selv med 
den stærkeste Storm, er smult Vande 
i Havnen. 

Endvidere bygges der ved nordre 
Mole en Fange-Arm, som skal for
hindre Tang og Sand i at trænge 
ind i Havnen. Størstedelen af disse 
Arbejder udføres af Fiskerne selv, 
ligesom de ogsaa altid selv besørger 
Udgravningen eller Opmudringen. 

I. x. 
Havarier. Ikke faa af Frederiks

havns Kuttere have i den sidste Tid 
lidt Skade, saavel paa den ene som 
paa den anden Maade; lidt før Pinse 
blev Kutteren Enock en mørk Nat 
oversejlet af et ubekendt Sejlfartøj 
i Øresund, hvorved Mesanmasten 
knækkedes nede ved Dækket, en 
stor Del af Bagbords Skandseklæd
ning og 4 Støtter knustes og endelig 
blev Nathuset bortrevet, hvorved 
I.Jampen eksploderede, saa at der 
en Tid var Fare for, at Kutteren 
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skulde have gaaet op i Luer. Kort 
Tid efter blev Kutteren "P. M. 
Asp" ligeledes heraf Byen under 
Krydsning fra Fangstpladsen hjem 
ud for Høyen paasejlet af en tysk 
Damper, hvorved Bugsprydet knæk
kedes og Stævnen fra Vandgangen 
og opefter blev fuldstændig knust. 
Dampskibet førtes heldigvis af en 
Mand med honnet Tænkemaade, 
idet det straks stoppede og sendte 
Folk om Bord i Kutteren til even
tuel Assistance. Da Kutteren viste 
sig at være tæt, bugserede Dam
peren, hvis Navn var "Jupiter" og 
Hjemsted Bremen, den til Skagens 
Fyrskib, hvorfra den, da Vinden 
var gunstig, selv kunde klare sig 
hjem. ]'or nogle Dage siden knæk
kedes Masten paa Fiskekutteren 
"Frederikshavn", da den var udfor 
Skivern Redningsstation paa Vejen 
hjem; paa Grund heraf faldt Fokke
staget ned, hvorfor Kutteren blev 
manøvreudygtig og maatte kaste 
Anker. Dampbaaden "Expres" blev 
tilkaldt, og Kutteren blev bugseret 
hertil for - efter Sigende en 
Bjærgesum af 800 Kr. I Forgaars 
strandede Kutteren "Emely" ved 
Kandestederne under en pludselig 
opkommen heftig Storm. Besæt
ningen reddede sig i Skibets Baad, 
et Foretagende, der let kunde være 
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gaaet galt, idet Baaden var fuld af 
Vand, da I,and naaedes, skjønt 
Fartøjet staar paa inderste Revle. 
Der er sluttet Akkord med Switzers 
Entreprise, om eventuel Udsættelse 
for en Pris af 1200 Kr.; da Vejret 
endnu er uroli~t, er der foreløbig 
ingen Assistance afgaaet. Det er 
vel knapt to Maaneder siden, nOa
milla" gik bort, saa det er altsaa 5 
]'iskefartøjer, der i et kort Tidsrum 



har lidt ret betydelig Skade til 
lidenBaade for Assuranceselskaberne. 
"Camilla" og førstnævnte Kutter 
vare forsikrede i den københavnske, 
de 3 andre Kuttere i den herværende 
Sø assurance-Forening for Fiskefar-
tøjer. KI. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 20. ~faj 1894. 
I Løbet af Helligdagene i Pintsen 
indkom 5-6 Kuttere, der i Far
vandet udfor Løkken havde gjort 
god Fangst af usædvanlige store 
Rødspætter af en V ægt fra 30-40 
Pd. Snesen; der opnaaedesogsaa 
gode Priser, fra 5 Kr. til 6 Kr. 
75 0re pr. Snes. Da nogle af 
Kutterne havde over 100 Hnese Fisk, 
var det en Forretning, der betalte 
sig svæet godt. I Begyndelsen havde 
vi meget godt Vejr, men desværre 
saa stille, at da Hovedparten af 
Kutterne havde søgt Havnen under 
Helligdagene mange først naaede 
op til Fangstpladserne efter flere 
Dages Forløb, og i de tre sidste 
Dage har Vejrliget været uroligt, 
ofte meget stormfuldt, saa man kan 
heraf slutte, at Udbyttet i sin Hel
hed kun har været tarveligt. Det 

mindre Antal Kuttere, der i Ugens 
Løb indtraf med Last, have Syd for 
Hanstholm fisket ,ret godt af Rød
spætter, vejende fra 17-20 Pd. Sn., 
betalte med fra 2 Kr. 50 0re -til 
3 Kr. 35 0re pr. Snes, udfor Hirts
hals fangede Rødspætter have værllt 
af mindre Størrelse, Ising indtræffer 
fremdeles ret rigelig herfra, i denne 
Uge 10,000-12,000 Pd., Priserne 
ere ret gode, fra 8-12 0re pr. Pd. 
Tre med Garn fiskende Kuttere 
have under Læssø havt godt Ud
bytte af Pighvar, foruden mindre 
Partier af Rødspætter og Slethvar; 
Pighvar er dalet noget i Prisen, for 
stor betales nu 40 0re pr. Pd., for 
mindre 20 0re. Nogle faa mindre 
Kuttere,der f're for smaa til at 
drive Vestkystfiskeri, have i Læsø
rende havt jævnt godt Udbytte af 
mindre Rødspætter, vejende fra 10 
-12 Pd. Snesen, beta,lte med fra 
1 Kr. til 1 Kr. 50 0re pr. Snes. 
Der fiskes endnu ret godt af Tunger 
ved Skagen, Afsætningen gaar paa 
denne Aarstid noget trevent. Der 
har fund en Tilførsel af Hummer 
Sted saavel fra 0st· som fra Vest
norge og pr. Kvase fra Sverig, dog 
hal' Tilførselen ikke været særlig 
stor, ca. 60JO Stk.; Prisen er dalet 
noget, der betales fra 80-90 0re 
pr. Pd. Den første Tilførsel af 
norsk Makrel i denne Saison fandt 
Sted i Gaar fra, Kristianssand. 
Prisen er høj, 14-15 Kr. pr. Kiste 
a 3 Snese. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

risK· Comissionsforretninn 1. K~nt & ~O. Grimsby, 
~1 Flskeauktlonalor & J.Jf. Rass, Eckemførde, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modta:ger Sendinger til For· 
Rødspætter etc. til Forhand. handhng. . 
. .. Stort Lager af østers hl 

1m!?: Prompte Afregnmg. billige Priser. 
Dansk Correspundance. .. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grlffisby. 

En god lille Egetræs 
Drivevods k v as e, 
fuldt udrigget til Fi

skeri, staar billig til Salg 
hos Fisker Niels Dem
mblgsen, Masnedsund. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
a:::r::l.. be:faler et kO:::r.:Il..plet Lager 

:::r.:Il..ed b...-urtigLe-veri:::r::l..g a:fN""~t til 

Aalevaad. 
Kjøbenhavn V. Vesterbrogade 70. 

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
• -~m ~ 

Dansk·F.ske·KoJnJnbudon en gros. <= aJ:= 
Modtager alle Sorter Fisk til .Forhandling. ~ S' ~ 

~ "'CI) !!il p e c i a li te t: L a x, ø r r e d, A a I. .g ::!.;; 
Telegram-Adresse: A Fragtbrev-Adresse: S·~ 6 
Biirsch, Hamburg. ~ Borsch, Altona. '!". :; 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

!Cene.te Nættabrik t Dsuuna .. k .o:m. driVetI ved. DaDlpktø.ft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
'Gar.n fra 10 % til 20 % 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. 

]i.~ Altona Fiskeauction. 
;;;ro~ 

~..e.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 
~ ~ ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

~ ~ Danmarks største Fiskeforretning 
..!: :3 
:.:3 modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om-
'-= 
'" E gaaende for hver Sending. HYis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og =-0 ~ : hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
~ :a til Forsendelse leveres gratis. 
II> > 
~ ri) Telegram- og Brey-Adresse: Carl Bang, København. 

Redigeret af cand. mag. H. P08seU. - Trykt hos ]!'rantz Christtreu. 'København. 
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:Medl.eXXl.sbl..a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Generalforsamlingen (Referat). -
Oversigt over de bornholmske Fiskerier lf:i93. 
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af lVledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9--11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under D d
øvelsen af deres ErhverY, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Storm gade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade 18. 

Modelsamlingen. 

Fra den Iste Juni til den 15de 
Juli holdes Samlingen lukket af 
Hensyn til Udstillingerne j Helsingør 
og Randers. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
r. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen. 

IV. 
AaJefaringen 

ved Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 



Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 14. April 1894. 
(Slutning). 

Den sidste Sag paa Dagsordenen 
var 7: 

Forslag til Beslutning af Overrets" 
prokurator Leth og Fisker H. Nielsen: 
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Generalforsamliugen beslutter at 
henvise til Overvejelse af det lIdvalg, 
der er nedsat til Udarbejdelse af en 
af Foreningen forberedt Revision af 
Fiskeriloven, nedenstaaende af Fisker 
Hans Nielsen og Overretsprokllrator 
Leth foreslaaede Ændring i Fiskeri
lovens § 3: 

l) Fiskeriloven af 5. April 1888 § 
3 før:ste Stykkes andet Punktum 
affattes saaledes: 

"Ethvert Slags Fiskeri udfor 
Kysten af andre, ogsaa Fiskeri 
med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, naar det udøves længere 
fra Land, end de i Forbindelse 
med Aalegaarde eller Aalestader 
udsatte Aaleruser ere an bragte 
eller paa disse Redskabers luk
kede Side, eller i en Afstand af 
mindst 240 Favne fril:' deres Fan
geside" . 

2) Imellem samme §'s første og 
andet Stykke indsættes et nyt 
saalydende Stykke: 

"Som fritstaande anses alle 
Aa1eruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saadan Maade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme 
uden Brug af Fartøj". 

Dirigenten : Jeg skal bemærke, at 

.:"." 
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"det Udvalg, der er nedsat til Udar
bejdelse af en af Foreningen forberedt 
Revision af Fiskeriloven ", er opløst 
og eksisterer ikke mere, ligesom det 
heller ikke er villigt til at lade sig 
nedsætte igen. Da det har tilende
bragt sit Arbejde, kan der ikke 
henvises noget til dette Udvalg, saa 
d'Hrr. Forslagsstillere maa altsaa 
hemise deres Forslag til et andet 
Udvalg. 

I Henhold til denne Udtalelse 
foreslog Overretsprokurator Leth, at 
hans og Fisker II. Nielsens Forslag 
kom til at lyde saaledes: "General
forsamHngen beslutter at henvise til 
Overvejelse af det af samme til 
U darbejdelse af en af Foreningen 
forberedt Revison af Fiskeriloven 
nedsatte Udvalg" o: s. v. 

Ændringen vedtoges uden Afstem
ning. 

Overretsprokurator Leth: Fiskeri
lovens § 3 taler som bekendt om 
Aalegaarde og Aalestader og siger, 
at Kystejerue have, hver udenfor sin 
Grund, udelukkende Ret til Benyt
telsen af disse Redskaber. Samme 
§ taler om fritstaaende AaJernser, 
som det ogsaa er tilladt andre at 
benytte. Derimod siger J;'iskeriloven 
ikke, hvad der forstaas ved "Aale
gaarde eller Aalestader" og heller 
ikke, hvad der forstaas ved fritstaa
ende Aaleruser, 'og det maatte dog 
slaas fast, da jeg netop har Erfaring 
for, at man er usikker overfor disse 
Spørgsnmal; jeg har derom ført flere 
Sager for ]1"'iskere. Derom er der 
megen Tvivl og Dissens, og vil man 
gaa tilbage og undersøge disse U cl
tryks Oprindelse "Ret til Aule
gaarde eller Aalestader" -, vil man 
finde, at disse Udtryk staa i Loven, 

,,; 
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saaledes som de bleve skrevne i Pi
skerilovkommissionens Udkast til en 
Piskerilov. Den afdøde Pormand for 
denne Kommission har jo gjort Rede 
for, hvor meget af dette Porslag der 
tilhører ham, og man kan af hans 
Redegørelse se, at Jet er ham, der 
har skrevet disse Udtryk. De staa 
saaledes i Loven, som den tidligere 
Piskerikonsulent, Birkedommer Pied
ler har konciperet dem, og man kan 
tillige af dennes Erklæringer og Skrif
ter, saaledes som disse paa forskellig 
Maade foreligge i avtentisk Porm, 
se, at han har ment, at Aalegaarde 
og Aalestader vare det samme. Han 
har ved disse to Udtryk villet be
tegne det samme Redskab, men mente, 
at Aalegaarde kaldtes paa SjællanJ 
for Aalestader, og derfor har han i 
§ 3 sat Aalegaarde eller Aalestader, 
medens han senere hen i den Afde
ling af Piskeriloven, som angaar Lim
fjorden, kun bruger det ene Udtryk 
"Aalegaarde". N u er Spørgsmaalet 
altsaa, hvad der forstaas ved dette 
Redskab, og det er efter min Erfa
ring og Opfattelse af stor Vigtighed 
for Piskerne at faa en Afgørelse 
deraf, thi Meningerne derom synes 
meget delte. Paa Refsnæs, Asnæs, 
Samsø og saavidt jeg ved ogsaa ved 
Vejlefjord, paa Mols og flere andre 
Steder, kalder man Aalegaarde saa
danne Redskaber, som sættes ud og 
røgtes fra en Bro. Der er ganske 
vist forbundet smaa Ruser eller 
Hamme med dem, men de røgtes 
dog fra Bro, saaledes at ingen kan 
bruge saadanne Ruser uden den, som 
har Ret til Landet inden for, fordi 
al Passage til og fra Redskaberne 
foregaar over Land uden Brug af 
Fartøj. Saaledes opfattes Aalegaarde 
paa de af mig nævnte Steder, men 

andre Steder vil man derved forstaa 
en Række af Ruser, som er sat ud 
paa den bekendte Maade. Andre 
mene vel, at man maa kalde disse 
Ruser fritstaaende, saa længe Raden 
fra den sidste af dem ikke gaar helt 
ind til Land, hvorimod atter andre 
mene, at er der blot en eller flere 
Ruser, maa det kaldes for en Aale
gaard. Det er altsaa dette 'l'vivls
spørgsmaals Afgørelse, der efter min 
Mening er af største lJetydning for 
Piskerne. 

Jeg skal derom bringe nogle Op
lysninger, som allerede tidligere ere 
blevne berørte her, og det er disse, 
at saadarme Ruser, som ere satte i 
Række uden at Raden fra den inder~ 
ste af dem naar til Land og altsaa 
staa ~aaledes, at der er Vand inden 
fol' den inderste ~~- saadanne Ruser 
paastaa vedkommende Kystejere eller 
de, som Ejerne ha ve udlejet deres 
E'iskeret til, ere Aalegaarde, og deri 
have de faaet Medhold ved Under
retten, og i et af disse Tilfælde er 
en Pisker, som havde 3 Ruser, bleven 
idømt en Mulkt af 20 Kr. foruden 
5 Kr. pr. Etmaal, ialt 495 Kr. for
uden Sagsomkostninger. Samme Steds 
ml' der sat 6 Ruser ud af 3 Piskere 
j Porening, og disse tre bleve for 
disse 6 Ruser idømte Bøder af til~ 
sammen 60 Kr. og efter Piskerilovens 
§ 59 desuden 5 Kr. pr. Ruse i Et
maal, ialt 1140 Kr. i Erstatning for
uden Omkostningerne, og en tredie 
:E'isker paa samme Sted blev idømt 

. 640 Kr. i Erstatning. Man vil alt~ 

saase, at det el' af allerstørste Vig
tighed for Fiskerne at faa afgjort, 
hvad Aalegaarde og fritstaaende 
Ruser ere, da det jo er et over
ordentlig stort Ansvar, som ellers vil 
komme til at paahvile dem. De vide 



ikke, om de tør eller ikke tør ud
sætte deres Aaleruser, og de Erstat· 
ninger, de blive idømte, maa for de 
fleste Fiskere siges at være fuldstændig 
rninerende i økonomisk Henseende. 
Er en Aalegaard en saadan Indret· 
ning, som skal og kan røgtes fra 
Land uden Brug af Fartøj, saa er 
AaJeruser alt, hvad det ikke er Til
fældet med, alt hvad der maa røgtes 
fra Fartøj, og saaledes er det ogsaa 
efter min Opfattelse, som dog ikke 
gælder længere, end for saa vidt jeg 
i mine Sager heri kan faa Medhold 
af Domstolene. 

Man ser ogsaa, at Fiskeriloven 
gør denne Forskel mellem Aalegaarde 
og fritstaaende Aaleruser, idet den 
taler om, at man ikke med fritstaa
ende Aaleruser maa komme de med 
Aalegaarde eller Aalestader for
bundne Ruser saa nær, at det kan 
skade Fiskeriet med disse. Altsaa 
gaar Fiskeriloven ud fra, at Aale
gaarde eller Aalestader ere noget 
andet end fritstaaende Aaleruser, og 
at man med førstnævnte kan forbinde 
Aaleruser. Men hvorledesDomstolene 
ville afgøre dette Spørgsmaal, ved jeg 
ikke. Sagerne staa i dette Øjeblik 
for Viborg Overret, hvor jeg fører 
dem, og der vil i en ikke fjern Frem
tid falde Dom i en af Sagerne, som 
fornylig er bleven optaget til Doms. 
Det har som sagt den allerstørste 
Betydning at faa disse Spørgsmaal 
klarede, thi som en æret Taler sagde 
ved en anden Lejlighed: Der gaar 
en Sølvstrøm forbi vore Kyster, Fi
skerne tør ikke tage den, de vide 
ikke, om de tør tage den, og derved 
gaa store Værdier tabte. Det er jo 
navnlig den blanke AaI, som er Gen
stand for dette :B'iskeri med fritstaa
ende Aaleruser, og de have hele 
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østersøen bag ved sig, hvorfra en 
stor Del af den blanke AaI maa an
tages at komme. Vi ere saaledes 
særlig gunstig beliggende m. H. t. 
Fiskeriet af blank Aal, naar vi blot 
maa tage den. 

Det er den korte Motivering, jeg 
paa egne og Medforslagsstillers Vegne 
tillader mig at give af vort Ændrings
forslag, som vi have affattet saaledes, 
at det blev en Omredaktion af Fi
skel'ilovens § 3. Vi have, for ikke 
at binde nogen, kun foreslaaet, at 
denne Sag henvises til Udvalget til 
nøjere Prøvelse. .Teg tillader mig 
at anmode den ærede Ordstyrer om 
at sætte de to Forslag særskilt under 
Afstemning. 

Det næste Punkt er: H vor nær 
kan en Fisker sætte sine Aaleruser 
ved Kystejerens Aalegaard eller AaIe
stade uden at risikere Søgsmaal og 
denne meget store Erstatning af 5 
Kr. pr. Etmaal efter Fiskerilovens 
§ 59. Det blev allerede omtalt her 
i Dag, at det var ønskeligt, om der 
blev sat en bestemt Afstand (Hør l). 
Ganske vist kender man ikke Aalens 
Gang saa nøje, at man kan gøre det 
JIled tilstrækkelig Sikkerhed, og det 
er d esuden rigtigt, at ved fremsprin
gende Kyster og deslige, som Aalen 
møder paa sin Vandring, kan man 
efter Erfaring sætte Ruser tættere, 
end hvor Kysten trækker sig tilbage, 
og dog fange godt. Men vi have 
ment, at det, som det hovedsagelig 
kom an paa, var at faa en fast Regel, 
hvorefter Fiskerne kunne rette sig, 
saaledes at man med Bestemthed 
kan sige, at naar de blot holde sig 
i den foreskrevne Afstand, kunne de 
sætte deres Ruser uden at risikere 
noget. De 240 Favne ere tagne af 
Vedtægterne for Kallebostrand, men 
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det gør ikke saa meget, om det bliver 
en større eller mindre Afstand, naar 
det blot bliver en bestemt Afstand, 
saa Fiskerne kunne vide, at naar de 
blot holde sig til den risikere de 
intet Søgsmaal og kunne ikke komme 
til at betale disse store Erstatninger, 
der for mindre bemidlede Folk ere 
aldeles ruinerende. Det er altsaa 
ikke vor Mening at "ille fustholde 
de 240 Favne. Paa det Fiskeri
møde, som blev afholdt den 25. Fe
bruar d. A., blev der foreslaaet og 
vedtaget 50 Favne; i Limfjorden skal 
efter § 20 i Fiskeriloven Afstanden 
være mindst 100 Favne mellem Red
skaberne. Naar blot den Afstand, 
Fiskerne skulle rette sig efter, ikke 
bliver overdreven stor, er det i 
Grunden det samme, hvorledes den 
bestemmes. 
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Nu kommer jeg til det næste Punkt 
som lyder: "Som fritstaaende anses 
alle Aaleruser, der ikke ere forbundne 
med Aalegaarde eller Aalestader 
paa en saadan Maade, at de kunne 
røgtes fra en Bro over samme uden 
Brug af l<'artøj. " Det er denne For
klaring af Aalegaarde som jeg for 
mit Vedkommende og jeg har 
beskæftiget mig meget llled dette 
Spørgsmaal - maa anse for den 
rette. J eg maa være af den For
mening, at en Aalegaard er det, 
som man, hvor man har disse Red
skaber, kalder for en Aalegaard, og 
at der ikke er nogen Føje til at 
kalde et Par Ruser, som sættes sam
men, selvom de forbindes i en Række, 
for en Aalegaard, og de ere, saavjdt 
jeg ved, heller aldrig blevne kaldte 
saaledes i det officielle Sprog. 

M. H. t. Afstanden skal jeg endnu 
kun bemærke, at Afstanden maa 
sættes forskellig, eftersom man sætter 

Ruserne paa Luvsiden eller paa Læ
siden af en Aalegaard eller sætter 
dem ligeud derfor. Saavidt jeg har 
forstaaet Fiskerne er det saaledes, 
at naar man sætter Ruserne ligeud 
for Aalegaarden længere til Søs, 
selvom de sættes temmelig klods 
op ad Aalegaarden, skader det ikke 
Fangsten i denne, fordi Aalegaarden 
dog ikke kan fange de Aal, som ere 
gaaec1e forbi den og gaaede længere 
ud. 

Hvad Læsiden angyr, er det og
saa saaledes, at den som sætter 
Ruser i I~æ af en Aalegaard, saa
ledes at Aalegaarden fisker først 
efter Aalenes Vandring, kan heller 
ikke skade den Aalegaal'd, han staar 
i Læ for, thi saasnart Aalene ere 
passerede udenom Aalegaarden kunne 
de ikke mere fanges i denne. 

Afstandsbestemmelsen maatte alt
saa efter vor Formeniug kun gælde 
de :ijedskaber, fritstaaende Aaleruser, 
som ble,e satte paa Luvsiden af 
Aalegaarden, altsaa paa den Side, 
hvorfra Aalen kommer, og det ved 
man alle Steder ganske nøje, hvor
fra Aalen kommer. (En Stemme: 
De 240 Favne maa vel gælde for 
Lodsejerne ogsaa!) J a, hvad Lods
ejeren angaar, ser jeg ikke rettere, 
end at, saadan som Loven er, har 
han Lov til at sætte Aalegaarde, 
hvor han vil ud for sin Kyst. Kommer 
han med sin Aalegaard, efter at 
Ruserne are satte ud, vil jeg ikke 
tilraade nogen Fisker andet end at 
vige, SlU1 han kommer i den fornødne 
Afstand.· Men det er foreslaaet 
flere Gange, at IJodsejeren skal have 
udsat sin Aalegaard inden en vis 
Tid, og at han ellers ikke skal kunne 
forlange, at man skal vige for ham. 

Med disse Ord haaber jeg at 



have motiveret vort Forslag saaledes, 
at jeg tør haabe, at :Motiveringen 
vil være forstaaelig for de tilstede
værende. 

Fisker Rasmus Nielsen mente, 
at alt Fiskeri skete med Aaleruser, 
enten de hængte ved Gærder eller 
andet; fritstaaende Aaleruser kendtes 
ikke, men det vedkom jo ikke den 
foreliggende Sag. Vi maa arbejde 
hen til :tt faa fastsat en bestemt 
Afstand; thi man kan ikke, uden 
Erstatning j alt Fald, fratage Lods
ejerne deres grundlovsmæssige Ret
tigheder. N aar Kystejerne ikke 
sætte Ruser, maa andre have Lov 
dertil; naar de ikke sætte dem læn
gere ud, og andre kunne gøre det, 
bør det ikke formenes dem. Den 
Aal, der kommer blot en Tomme 
udenfor Redskaberne, gaar ikke til
bage igen. At det kun skulde be
tragtes som Aalegaarde, hvad der 
kan røgtes fra en Bro, er en under
lig Bestemmelse. Lovgivningen har 
som sagt givet Grundejeren Ret til 
at sætte Aaleruser saa langt ud, 
han kan. N u hørte man udtale 
paa Fiskerimødet i "Føniks", at en 
Afstand af 50 :Fuvne var nok, men 
andre sagde 500 Favne, altsaa det 
var meget variabelt. Kysterne vare 
meget forskellige. Grundejerne brugte 
meget ringe Afstande, hvor der var 
Aal, og man knnde altsua sætte Red
skaberne meget nær. er eg tror, at 
en Afstand af 50 Favne var nok, 
og der bør være fastsat en Dato, 
inden hvilken Pladsen skal være af
mærket, og der bunle være Straf 
for at afmærke en Pla(ls uden "at 
bruge den. Nogle enkelte saadanne 
J lestemmeiser ville være Wstrækkelige; 
mere komplicerede I~ovbestemmelser 
ere unødvendige. Paa Bagsiden burde 

man kunne sætte Redskaberne saa 
nær man vil; om der kan fiskes 
noget i Læsiden bliver Vedkommendes 
egen Sag. Det var dog muligt, at 
man en Gang blev enig om at afløse 
disse fonnidede Bestemmelser om 
Aalegaardsretten. 

Dirigenten: Fra Fisker Ch. Lud
vigsen, der repræsenterer Jyllinge 
Fiskerforening, har jeg modtaget 
følgende Forslag til Beslutning: ,)For
trinsret til Fiskeri udfor Kysten til
kommer kun den Kystejer, som i 
1893 har drevet Fiskeri udfor sin 
Grund i Aalegaarde eller Aalestader; 
hvor ikke Kystejeren har benyttet 
Fiskeri med omhandlede Redskaber, 
er Fiskeriet frit for alle". J eg for
staar det saaledes, at dette Forslag 
ønskes henvist til "Cdvalget i Stedet 
for d'Hrr. Fisker Hans Nielsens og 
Prokurator Leths Forslag. 

Proprietær LalJ)aetz: .I!~or de Herrer 
der ikke have boet ved Kysten, hvor 
der fanges Aal, er det ikke ,8aa let 
at forstaa de mange modsigende .I!'or
klaringer, og selv de ærede .I!'orslags
stmere ere højst uenige om, hvorledes 
Forholdet skal forstaas. Men naar 
desuagtet det Spørgsmaal er kommet 
pau Bane, som jeg troede nu skulde 
lægges til Side, og da vi alligevel 
skulle have en Forhandling om .I!~i

skeriloven, skal jeg tillade mig at 
fremsætte nogle Udtalelser. Over
retsprokurator l~eth mente, at Kyst
ejerne kun havde Ret til at benytte 
Aalegaarde og ikke mere Adgang 
end en hver som helst anden til at 
benytte Aaleruser. Den Paastand 
undrer mig. Thi enhver, der har 
fulgt med, hvordan Aalefiskeriet 
har udviklet sig her til Lands i de 
sidste 20-30 Aar, maa vide, at der 
fra Begyndelsen kun har været Tale 



om Aalegaarde, og at der slet ikke 
var Tale om Aaleruser. Der var 
slet ingen, der fiskede med andre 
Redskaber i Aaletiden ud for de 
Kyster, hvor ftalene staa, end med 
Aah·gaarde. Da saa Ruserne kom 
] Gang, begyndte man at sætte Aale
ruser for Enden af Aalegaardene, 
og de, der begyndte først, havde 
størst Gevinst. N aar de sattes øst 
for Aalegaarden, havde Ejeren af 
Aalegaarden Vest for dem ikke Ud
sigt til at fange ret meget, og det 
vilde have til Følge, at alle Aale
gaardsejere bleve piskede til at skulle 
have saadanne Ruser; thi hvis en 
Aalegaardsejer kom til at staa med 
sin Aalegaard mellem mange Ruser, 
fangede han intet. Han kunde saa 
lige sall, godt blive pall, Land, for 
Ruserne tog alligevel Aalene. Det 
er den simple Forklaring paa, at det 
slet ikke kunde hjælpe Kystejerne, 
dersom man blot tilstaar dem Ret 
til at have Aalegaarde; det vilde i 
Virkeligheden være at tage hele 
Retten fra dem, hvis enhver skulde 
have Lov til at sætte Ruser for 
Enden af en Aalegaard, naar blot 
Kystejeren ikke vilde sætte længere 
ud. Det vilde f. Eks. pall, Refsnæs 
have sine Misligheder. Det viste sig 
der, da Ruserne kom i Gang, at der 
var alt for mange Fiskepladser, og 
atAalegaardene gennemgaaende stode 
sall, tæt, at Ruserne mange Steder 
ikke kunde betale Det førte 
ogsaa til, at en her tilstedeværende 
Mand lejede flere Stader, ikke sall, 
meget for at have flere Fiskepladser 
øst for sine Redskaber, men for at 
ikke andre slilllde komme ind imel
lem. Han brugte den Trafik at sætte 
nogle enkelte.Ruser ud, for at andre 
ikke skulde gaa ind imellem hans 

233 

Redskaber pall, den Strækning, hvor 
han havde lajet. 

Jeg kan derfor ikke se rettere, 
end at der - i hvert Tilfælde saa
ledes som Forholdene ere pall, Refs
næs -- er Fiskeredskaber nok ude; 
enkelte Steder er der snarere for 
mange. At der, som det siges, skulde 
være for flLa Redskaber ude, stemmer 
ikke med hvad jeg har oplevet. For 
en Del Aar tilbage fiskede min Nabo 
kun med 4-5 Ruser, men saa lejede 
hun Fiskeriet ud, og Lejeren satte 
16 Ruser, hvad der havde til Følge, 
at vort vestre Aalestade tabte sall, 
meget, at Fisker Hillebrandt, der 
havde det j Forpagtning, næsten ikke 
tjente Hoget derved. Det har han 
flere Gange ytret til mig, og jeg har 
senere seh gjort den samme Erfaring. 
Saa vidt jeg ved, holdes der der en 
Afstand af 150 Favne. . . 

Dirigenten: De følgende Talere 
kan der ikke tilstaas mere end 3 
l\finuter. 

Lodsformand Petersen, Kalund
borg: Det er blot en kort Bemærk
ning over for Hr. Lawaetz angaaende 
Aalegaarde og Aaleruser ude pall, 
Refsnæs, hvor jeg dogogsaa har 
nogen Kendskab til Forholdene. Jeg 
tror ikke, at der er for mange Ruser, 
og jeg finder det forkert, at Lods
ejerne skulle kunne leje Stader af 
N aboerne for at jage Fiskerne væk. 
De burde dog paa Søen have lige 
saa stor Ret til Fiskeri som Lods
ojerne. Paa Lercll.enborg er der flere 
Hundrede Favne mellem Staderne, 
og der er der Plads til alle Kalund
borgs Fiskere, men de tør ikke komme 
derover, da de saa faa Proces med 
det samme. Vilde man derimod sætte 
en bestemt Afstand af 50 l!~avne f. 
Eks., vidste Fiskerne, hvor langt de 
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maatte komme uden at risikere noget, 
og der kunde saa godt blive Fisk 
del' til alle Kalundborgs Fiskere. 

Fisker Hans Nielsen, København: 
J eg el' enig med den ærede sidste 
Taler. Hr. Lawaetz har ikke Ret, 
naar han mener, at der er Ruser 
nok ude. Fiskerne tør i Virkelig
heden ikke fiske for ikke at konlIlle 
i Konflikt med Loven. J eg sympati
serer derfor med den 'Panke, at vi 
maa have en fast Afstanc1sbestem
melse, f. Eks. af 50 Favne. Det Ol' 

ogsaa Meningen med vort Forslag; 
jeg har selv i mange Aar fisket med 
Ruser og kender defor Porholdene 
godt. Den store Afstand har ikke 
saa meget at sige, men det er be
klageligt, at man ikke kan udnytte 
dette Fiskeri, som kunde være en af 
Ilandets' bedste Indtægtskilder. Vi 
maatte dog nu være naaede saa langt 
frem i· Tiden, at vi kunde faa en 
saadan fast og bestemt Afstand. Vi 
foreslaa det ikke for at fornærme 
I-lodsejerne eller andre, men Iloven 
siger jo, at dansk rperritoriulll er fl it 
for enhver; dog det er det ikke, som 
Forholdene nu ere. Søen bør vir
kelig være fri for alle, og vi skulde 
derfor se at blive enige om dette 
Spørgsmaal. 

Fisker Hillebrandt: Hr. Lawaetz 
sagde, at med de lange Afstande 
kommer der de fleste AaI, og jeg 
har før været af ganske samme Op
fattelse. Jeg har fisket i 25 Aur, 
men det viser sig klart, at det ene 
Aar ikke er som det andet. I de 
daarlige Aar kunne yi have saa lange 
Afstande, y j ville, vi faa dog ikke 
noget, hvorimod vi i de gode Aar 
kunne fiske dobbelt saa meget, naar 
vi blot sætte gode Redskaber ud; 
og naar det kan lønne sig, hvorfor 
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saa ikke· bruge dette Fiskeri fuldt 
ud ? Jeg havde fisket i 20 Aar paa 
et Sted uden at fango ret meget, 
men da min K abo kom til, fiskede 
kan dog - trods mig - mange 
Gange mere. Aalene komme øst fra 
og søge Kord paa, men Strøm og 
Vind have større Indflydelse paa 
dette Fiskeri end mange tro. 

Proprietær Lawaetz: J eg skal m. 
H. t., hvor tæt Redskaberne kunne 
staa, bemærke, at det er meget rig
tigt, at de kunne staa med meget 
forskellige Afstande paa de forskel
lige Kyster; selv paa vor Kyst er 
der meget stor Forskel, men naar 
der er bleven sagt, at de kunne 
staa meget tættere paa Refsnæs, end 
de gøre, skal jeg gøre opmærksom 
paa, at da jeg kom der, blev 5 
Aalestader benyttede, men ef ter
haanden, da jeg havde forpagtet Be
nyttelsen, blev der kun 3 benyttede. 
tJ eg sagde flere Gange: Kan det ikke 
lønne sig at benytte flere? men man 
mente nej. 

Fisker Hans Larsen, Refsnæs ud
talte, at ihvorvel han troede, at der 
kom flere Aal, hvor man benyttede 
et Stade, end hvor man benyttede to, 
kunde man dog med Imødekommen
hed fra begge Sider blive enig om 
Afstandsspørgsmaalet. Man kunde 
maaske lade anstille Forsøg i den 
Retning og derved se at komme til 
et Resultat. Det var hans Over
bevisning, at jo længere Afstand man 
satte mellem Redskaberne, desto 
mere fangede man, og at man kunde 
indskrænke AJstanden saa meget, at 
der vilde resultere et betydeligt_Tab 
deraf. 

Overretsprokurator Leth: Saaledes 
som jeg har opfattet Diskussionen, 
tror jeg ikke andet, end at jeg kan 



takke for den Maade, hvorpaa For~ 
slaget er bleven modtaget, idet jeg 
har faa,et det ud af Diskussionen, 
at man er enig i, at der bliver Sttt 
en bestemt Afstand, hvilken den nu 
end bliver, og at man ogsaa til Sik
kerhed for Fiskerne faar at vide, 
hvad der skal kaldes Aalegaard og 
Aaleruse. Den Bemærkning, der er 
faldet om, at man ikke kender andet 
end Aalegaanle, og at Aaleruser ikke 
en Gang staar omtalt i Loven, maa 
jeg modsige. -- Hr. Lawaetz kendte 
jo ogsaa Forskellen. 

Ved at stemme for vore Forslag 
binder man sig ikke til andet end 
til, at Forslagene blive tagne under 
Overvejelse af det i Dag nedsatte 
L dvalg, og det kan der vel ikke 
være noget til Hinder for. 

Di,'igelden: J eg vil henstille, om 
det har nogen Betydning at vedtage 
Henvisning af Forslagene til Ud
valget. Da Overretspl'okurator Leth 
jo selv er Medlem af dette Cdvalg, 
er det vel en Selvfølge, at disse For
slag ville blive tagne under Over
vejelse af IT dvalget. 

Overretsprokurator Leih: Jeg mener 
'dog, det var rart at faa at vide, om 
Forslagene vinde nogen Tilslutning. 

:Man gik derefter til Afstemning, 
hvorved Punkt l af Overretsproku
rator Leths og Fisker Hans Nielsens 
Forslag (s. ovf.) vedtoges henvist til 
U dvalget med stor Stemmeflerhed. 

Punkt 2 af sammes Forslag (s. ovf.) 
ligesaa. 

J;'isker CM. Lttdvigsens Forslag 
(s. ovf.) ligesaa. 

Hermed var Dagsordenen udtømt. 

U den for Dagsordenen udtalte 
Overretsprokurator Leth: Nu ved 

Generalforsamlingens Slutning tror 
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jeg, det vil finde Genklang og Til
slutning, naar jeg tillader mig at 
bringe en Tak til den ærede Besty~ 
relse fol' dens Virksom hed for For
eningens Interesser (Hør! Hør 1), for 
de Kræfter og Ofre af Tid, den har 
sat ind derpaa, og lad os haabe, at 
BestyrelseIIs Virksomhed og Bestræ
belser maa. føre til et for Fiskeri
sagen heldigt Resultat. 

Forsamlingen gav sin Tilslutning 
til denne Udtalelse ved at rejse sig. 

Dirigenten takkede for den yenlige 
TI dtaleise. 

, Generalforsamlingen)ævet KI. 4,5. 

Oversigt over de bornholm
ske Fiskerier 1893. 

Af Toldkontrollør Stub, Neksø, 

H vad Sildefiskeriet angaar, da 
udviser Oversigten en Fremgang af 
14,000 Ol for Bornholms Vedkom
mende og det samme Antal 01 for 
Kristiansøs Vedkommende. Dette 
Fiskeri kunde indbringe betydeligt 
mere, ja flere Gange det dobbelte, 
dersom der var Afsætning for Fang
sten. Her gøre de svenske Fiskere 
vore egne Fiskere betydelig Skade; 
thi de komme netop hertil i den 
Tid for at fiske Sild, da Afsætnin
gen er bedst. Konservesfabrikker 
vilde forøge Afsætningen en Del, 
men for at faa disse anlagte her
over er der vel et langt Spring; der
til fordres først og fremmest ~'orsøg 
for det udenlandske Marked, især 
Amerika. 

Brisling har vi ogsaa nok af under 
Bornholm og det af en god Kvalitet, 
som ogsaa egnede sig fol' Konserves. 

Faar Bornholm ikke sit Søterri-
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Oversigt over Fangst og Udførsel af de forskellige Fiskearter ved de bornholmske Fiskepladser Aaret 1893. 

til udenl. Steder 

Sild Anmærkning 
I,aks j--

røget fersk saltet røget 

Ol Stkr. Ol Ol Ol 

Rønne . 46o}t;13028o I 123671 2fl3! 400 9200 5519 49 37941 404 
" 100 II Endyidere 1397 Pd. Aal og 57Pd,Gedder. 

Sorthat. 200 i 
,. 100 10 2000 

" " " " " Heraf er 1200 Pd, Ørred fanget i AalØb. 
Arnager 39451 ,,247[1 55 200 2000 

" " " " " " li Tillige er fanget 134 Snose Bolter. 
Hasle .... , 74001 7630 1200 250 ~2220 Helligpeder . 10260 ". 1600 850 

" 
G9 8 9048 11 " I " I " I " 'l'eglkaas. , . 7JOHI "11225 207 

Vang, , , , 2042 ,,4367 83 
Sandvig, . 30001 ,,152!J 

701 126 i'"~''''' "11 "I " 
4~l) !~l i ,,199 1.1 21400 i "I" I " II Endvidere udført 210 Stkr. Ørred. 

~l ' . :1 .. ,,",ovl" 1160 /68 i "" " " 1 " 

: ) 1I'&.oo! ,9100 66 1690 '!JOO 400 '60 9 '"450" , 
• I I 

Svaneke. . . I 1(;56°125200 5000 I 815 "1 
Aarsdale . .. 27500 ,,1800 275 05 

Listed , . .11 1 -100°1 " ØOO 182! B50 'elOOO I 800 I 16 I 42600 li I 5480 I I n)O 
:Bølshavn. 2100 l'lp0 30 100 '''" " . I ". ,,/ 
Ypnasted ...... I 18001 300)l" 
Sraltuna. . . . ... il r 700i . 'i ! 200 ," ?80 , . il ' il Heråf 480 smaa Garnlaks. 

N .ko,. . . . . . . . I' 1 "uol 6181> 1.'~0 I wo aao 10000 '" 9 6250 11 186 850 , II UO<. W K"'''' ...... m ~". ø" ... 
Balka og Snoge bæk 'I 43921 650 H3 HlO I Til Neksø indbragt 700 Pd. Botter. 
Bækkene iPeder-1 I . Af svenske Flskere4J.aks,afborn-

k S . , 'I ~()OOI 1000 1 A" 11':,,1) ! i holmske l<'iskere 87 r,aks. s er ogn.. .. i .l I.." 
Boderne ...... ]i !li 2000 " 

bIt 1893 I!"""J""", 59952 4416 820711 """O 173431 560 1102116"'891 590 16330 1626"13800 " ' .""",, •. ~"n'. 1892 ?2478tlI94715 76778 10508 4272 i 37600 14144 " 70 149114] 87 5960 ,,2700 

Kristiansø 1893 ir 24184 ,,2tlOO 1563 " II 2230 " I " " II """ li Skudt 11 Sælhunde. 
1892 il 1024!l 4350 3053 " I 

li 
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torium tilbage og en Afgift paa de 
fremmede Fiskere, som sælge Fangst 
i vore Havne, saa Tilgangen af dem 
kan blive noget mindre end hidtil, 
saa vil den bornholmske Fisker gaa 
en total Ruin i Møde. Der er alle
rede en Del gaaet saaledes tilbage 
i økonomisk Henseende, at de ikke 
selv kunne skaffe dem de fornødne 
Redskaber, men mn,a fiske paa Pa,rt 
hos Mænd, som ikke ere Fiskere, 
men have Midler i Hænde til at 
skaffe Redskaber for. 

At sælge Sild for 5, 10, 15 og 
20 Øre Olen skal ikke give meget i 
Kassen. 

Torskefiskeriet gaar Aar for Aar 
tilbage, hvilket rimeligvis har sin 
Grund. i, at den bliver opfisket. Her 
er i sin Tid søgt Regeringen om 
:Midler til at faa udsat 2 a 3 Milli
oner Torskeyngel omkring Bornholm, 
men uden Resultat. 

Det egentlige Laksefiskeri er og
saa gaaet meget tilbage, hvilket er 
saa meget sørgeligere som det er 
dette Fiskeri, der hidtil har givet 
vore Fiskere den bedste Fortjeneste. 
Om end Nedgangen for en Del skyldes 
den strenge Vinter, vi havde i det 
her omhandlede Aal' i .J anuar, Fe
bruar og Marts :nfaaneder, da Havet 
var tilla[!,t med Is, saa har afvigte 
Vinter tilfulde godtgjort, at dette 
saa indbringende Fiskeri er i stækt 
Aftagende. 

Derimod er desværre Smaalakse
fiskeriet gaaet fremad, hvilket kun 
kan beklages. 

Som det vil ses har Ørredfiskeriet 
en lille Fremgang, men det skyldes 
pdelukkende, at man har været saa 
uheldig at faa Tallet paa de Ørreder, 
der ere fangede i enkelte af Aaløbene. 
En lille Fremgang har Ørredfiskeriet 
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givet for Fiskerne, hvilket kun kan 
bekræfte det gamle Udsagn blandt 
de ældre Fiskere, at naar vi have 
streng Vinter og Floderne lægge til 
langs den tyske Kyst, saa Hytter 
Ørreden over til de bornholmske 
Kyster tilligemed Støren. Et il, to 
Aar efter en saadan Isvinter har 
der altid været rigeligere med Ørred 
end i de gode Vintre. 

Sælhunden har som sædvanligt 
~jort sin rige Høst blanQ,t Laksene. 
Efter et Brev fra Kristiansø, er der 
ikke siden 1881 set saa mange Sæl
hunde ved Kristiansø som netop i 
1893. Man har nemlig set indtil 
50 Sælhunde paa en Gang ligge oppe 
paa Klipperne nord for øen. Der 
er i 1893 skudt Il Sælhunde. 

'Mindre Meddelelser. 

Kapsejlads for danske Fiskefar
tøjer. Ved et for nogle Dage siden 
afholdt Møde af den Komite, som 
plejer at arrangere de Kapsejladser, 
som med nogle Aars Mellemrnm have 
været holdte her for danske med 
Dam forsynede Fiskefartøjer, blev det 
besluttet at afholde en lignende Kap
sejlads Mandag den 20. Avgust d. A. 

Efter foreløbig Bestemmelse vil 
de mødende Fartøjer blive delte i 
følgende Løb: 

1. Løb for Fiskekuttere over 35 T. 
2. "" do. fra 30-35 " 
3. 

" " 
do. 

" 
25-30 

" 4. 
" " 

do. 
" 

15-25 
" 5. 

" " 
Fiskekvaser over 33 

" 6. 
" " 

do. fra 25-33 
" 7. 

" " 
do. 

" 
15-25 

" 8. 
" " 

Fiskekuttere og Fiskew 

kvaser under 15 T. 



I de 7 første Løb ere Præmierne 
saaledes: 1. Præmie 100 Kr., 2. 
Pr. 50 Kr., 3. Pr. 25 Kr.; i det 
8.: 1. Præmie 75 Kr., 2. Pr. 40 
Kr. 

Sejladsen bliver flying start; Banens 
Længde bliver 6 KV:1rtmil mellem 
:Mærkeskibene. 

Intet Fartøj maa have mere end 
7 Mands Besætning, ingen professi
onelle Sejlsportsmænd maa medtages. 
Fartøjerne skulle føres og styres af 
en af dets faste Besætning. Far
tøjet maa kun drives frem med Sejl 
og maa kun benytte de Fartøjet 
selv tilhørende Sejl. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Køge B~gt, den 12. :Maj 1894. 
Det tidlige Foraar, vi fik i Aar, 
lokkede flere af Kystens Fiskere til 
at sætte Bundgarnene ud en :\[aaned 
tidligere, end de ellers pleje, men 
da Vejrliget i }i'oraaret gennemgaa
ende har været ret gunstigt for Fi
skeriet, ligesom ogsaa Silden viste 
sig før her i Bugten, end den i Al
mindelighed gør, har det i Aar nok 
kunnet betale sig for de Fiskere, 
der vare tidlig paa Færde med Bund
garnene. Fangsten omfatter først 
pall. Foraaret især Sild, og Udbyttet 
af dette Fiskeri har hidindtil været 
om just ikke særlig stort saa dog 
ret tilfredsstillende for flere af Fi
skernes Vedkommende. En væsent
lig Del af den fangede Sild er bIcven 
solgt til Landhandlere, og Priserne 
have som oftest været ca. 70-100 
Øre for Olen. 

I de sidste Dage af Aprill\IaaneO 
indfandt Hornfisken sig her i Bugten. 
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U dbyttet af dette Fiskeri var dog 
endnu ikke ret stort i kvantitativ 
Henseende, men da de Priser, der 
ere opnaaede for denne Vare paa 
Markedet i København, have været 
ret gode som oftest 5-8 Kr. pr. 
Snes bar Hornfiskefangsten dog 
allorede enkelte af Fiskerne en 
ikke uvæsentlig Indtægt. 

Rejefiskeri{\t hor ved Kysten har 
derimod endnu været uden Betydning. 

J. 

Sjællands Odde, d. 8. Maj 1894. 
De 1!'orhaabninger, Fiskerne her ved 
Kysten nærede til Foraarsfiskeriet, 
ere de i høj Grad hlevne skufne i, 
idet Stenhiderfiskeriet, der nu mas 
betragtes som ophørt for i Aar, har 
givet et' højst tarveligt U dbytt~, lige
som ogsaa Foraarssildefiskeriet hid
til har været uden videre Betydning 
for den overvejende Del af Fiskerne 

J. 

Snekkersten, den 20. :Maj 1894. 
Som hekendt udsattes Bundgarnene 
meget tidligt i Aar, begrundet paa 
den milde Vinter og det tidlige For
aar. Her fangedes straks store 
Mængder af Smaasild, som imidler
tid betaltes med saa lave Priser, at 
U dbyttet blev meget ringe. Senere 
aftog Fangsten i en meget betydelig 
Grad, uden at Prisen derfor steg i 
samme Forhold, hvorimod de Sild, 
som ere fangede i den allerseneste 
Tid, ganske vist ikke ret mange, men 
jævnt gode, have opnaaet ordentlige 
Priser. Det egentlige Sildefiskeri 
meu Bundgam maa nu vistnok be
tragtes som afsluttet, dog plejer her 
hvert Aar sidst i Maj eller først i 
Juni at indfinde sig Stimer af store 
Sild, som gua ind paa grundt Vand 
for at sætte Rognen. I Reglen er 
det kun et enkelt Bundgarn, der 



faar godt af disse Sild; thi hvor de 
først have faaet deres Gang, der 
blive de ved; saaledes kam man fra 
et Bundgarn Dag efter Dag fylde 
Baaden, medens der aldelesintetfanges 
i de nærmeststaaende paa begge 
Sider. Hvem der hører til de hel
dige kan ofte gøre udmærkede For
retninger, thi det er jo en god Han
delsvare, og fanges paa en Tid, hvor 
Markedet ikke er overfyldt. 

Hornfisken viste sig her midt i 
April, men med Undtagelse af en 
enkelt Dag, hvor der fangedes nogle 
faa Ol i Bundgarnene, har her kun 
vist sig ganske enkelte Stykker. Ved 
Kronborgpynten forsøger man jævn
lig med "Slottegarn" (Vod) efter 
Hornfisk, men til Dato er der intet 
fange( Ligeledes forsøger en Mængde 
Fiskere med Næringer samme Sted 
- altid om Natten - men hidtil 
har Fangsten været lig N ul. Grun
den hertil.er dog næppe Mangel paa 
Hornfisk; thi ved Anholt og flere 
andre Steder har der vist sig store 
Mængder af dem. Derimod antager 
man og med god Grund, at uheldige 
Vind- og Strøm forhold har foraar
saget den daarlige Fangst, idf:1t man 
formoder, at Fisken er passeret forbi 
ude paa Dybet. Uagtet der endnu, 
hvis Forholdene snart forandre sig. 
kan blive noget ved dette Fiskeri 
at gøre, saa er dog den bedste Tid 
gaaet og Udsigterne ere altsaa ikke 
meget lyse. 

Rødspætterne her fanges ere baade 
faa og smaa; ikke ret mange Fiskere 
drive dette Fiskeri, da Udbyttet er 
saa uhyre ringe. Torsk, som tidligere 
fangede~ i stor Mængde i Bundgar
nene ved denne Tid, findes ikke, 
hvilkat ogsaa kan siges, naar der 
el' Tale om Aal, Stenbid o. s. v. 
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Kvasen "Forsøget" har i længere 
Tid været paa Rødspættefiskeri ved 
Albuen; efter Forlydende har Fang
sten været ganske god, men Priserne 
derimod saa lave, at Udhyttet kun 
bliver ringe. I. X. 

F ejs, den 27. Maj 1894. I April 
og Maj har Aalestangningen været 
tilfredsstillende især under Lillø og 
Lolland. Ligeledes har Krogfiskeriet 
efter Aal været tilfredssWIende; kun 
klages der over, at Madding ikke kan 
faas, da Rejerne endnu ikke have 
slaaet ind mod Land; her har alt 
ligget Sundfiskere orer 2 Maaneder 
for at fiske Rejer, men de faa kun 
1/2 il 1 Pot pr. Nat i 16~20 Ruser. 
Derimod faar Vod fiskerne paa dybt 
Vand 4-5 Potter Rejer~ men kun 
10-15 Pd. Aal pr. Nat. Hornfiske
fangsten har i Foraaret været ret 
godt; flere af Bundgarnene have givet 
et Udbytte af 2000 Kr. 'l.'orskefiske
riet har i Foraaret været meget smaat. 

R. F. 

Frederikshavn, den 28. Maj 1894. 
Det for Fiskeriet i den sidst forløbne 
Uge heldige Vejrlig har bidraget sit 
til, at Udbyttet er bleven ret godt, 
særlig de Kuttere, som indkom i 
Ugens første Halvd~l, ca. 5-6 om 
Dagen, havde god Fangst; for dem, 
der indkorli de sidste Dage i Ugen, 
hovedsagelig paa Grund af den op~ 
komne stærke østlige Storm, var U d
byttet derimod mere varierende; der 
var ikke faa, der kun havde ca. 50 
Snese. Det er særlig de i Farvandet 
Syd for Hanstholm fis1{ende Kuttere, 
der have fisket temmelig tarveligt; 
ud for Bulbjærg er der derimod fisket 
godt; Kutterne have havt fra 100-
125 Snese hver, Rødspætter af god 
og smuk Kvalitet, vejende ca. 30 Pd. 
Snesen og betalte her med fra 51/ 2 



-6 Kr. Snesen. De udfor Løkk-en 
og henimod Hirtshals-Banken fiskende 
Kuttere have ogsaa havt god Fangst; 
Rødspætter af noget mindre Kvalitet 
vejende fra 16-25 Pd. Snesen, be
talte med fra 21/ 2-41

/ 2 Kr. pr. Sn., 
som man ser høje Priser fra 18-20 
Øre pr. Pd. en gros; fra sidstnævnte 
Fangstpladser er der indkommen 
meget betydelige Partier Skærising 
ca. 30000 Pd., Prisen var for de 
første Tilførsler 8-10 Øre pr. Pd., 
senere sank Prisen ned til 5 Øre. 
De med Garn under Læsø fiskende 
Kuttere have vedblivende ganske 
godt Udbytte af Pighvar, vel ialt ca. 
2000 Pd., Prisen herpaa er atter 
dalet noget, der betales nu for store 
fra 35-40 Øre pr. Pd., for mindre 
15-20 Øre, hver Kutter havde des
uden ca. 60 Snese smaa Rødspætter 
vejende ca. 10 Pd. Snesen, her be
talte med fra 90 Øre-1 Kr. pr. 
Snes. Enkelte Kuttere have drevet 
Fiskeri paa Aalborgbugten og havt 
ret godt Udbytte, Fisk af noget større 
Kvalitet end sidstnævnte, men de 
fleste der fiskende Kuttere ere sej
lede direkte til Københarn med La
sten. Tilførslen af Hummer fra U d
landet har andraget ca. 7000 Stkr., 
Priserne ere atter faldne noget, der 
betales nu fra 75-80 Øre pr. Pd.; 
endnu har Fangsten af Hummer 
paa Vestkysten ikke rigtig taget 
Fart i herfra er en Kutter bleven 
udrustet specielt til denne Fangst, 
den er for nogle Dage siden afgaaet 
til Vestkysten forsynet med ca. 50 
Tejner. MakreItilførslen fra Norge 
har ikke været videre betydelig i 
denne Uge, vel ca. 1000 Snese, 
Prisen er ogsaa temmelig høj endnu 
ca. 12 Kr. pr. Ks. å 12 Snese. 

Kl. 
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København, d. 28. Maj 1894. Vort 
Hjemmefiskeri er vedblivende saa 
daarligt for vore Fiskere, som tænkes 
kan i Rejer findes snart ikke i Kalle
boderne mere, trods al Eftersøgning, 
og trods at der forrige Efteraar er 
set en Masse Rejeyngel j Strandkanten 
inden for Avedøre Holme. Ligesom 
forrige Aal' ere 3 af vore Rejebaade 
afgaaede paa Fiskeri til Smaaøerne 
Sønden for Fyn; i Aar har de ingen 
Kvase med, men de agte at sende 
paa egen Risiko i det vil forhaabent
lig give større Part til deni, der fiske. 
Fra Kastrup er der afgaaet 2 li. 3 
Baade til Lille-Bælt, Norden om 
Fyn, for at forsøge der omkring; end
ogsaa fra Skovshoved og Taarbæk er 
der gaaet et Par Baade til Lim
fjorden. 

De fleste Rejer, der have været 
tilført Torvet her i Foraaret, ere 
komne fra Limfjorden, og har skaffet 
gode Priser hjem paa Grund af knap 
Tilførsel andet Sted fra, og derfra 
kan vel ogsaa fremdeles paaregnes 
det bedste Udbytte. 

Prisen paa Rejer er varierende fra 
den ene Dag til den anden, ligesom 
Tilførslen er til, fra l Kr., 1,50 op 
til 2,50 pr. Pot., 

Aalefiskeriet synes at give noget 
bedre Udbytte, i hvert Tilfælde har 
Tilførslen været saa rigelig, at Aal 
er solgt til meget smaa Priser fra 
30, 35, 40 op til 50 Øre pr. Pd., alt 
efter Størrelse og Kvalitet; enkelte 
Partier fra Indsøer har naaet 60 Øre 
pr. Pd. for prima levende store Varer. 

Makreltilførslen var sidst i forrige 
Uge rigelig, og der solgtes til 3-4 
Kr. pr. Snes. F. 

-, 
\ 
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~ BEKENDTGØRELSER 

fis~. Comissionsforretninn T. Kent & Go. Brimsby, Tilbud udbedes paa 
l E f d~' Fiskeauktionator &. østersø-:J. If. Hass, ckem Øf e, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For- Krabber. 
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
Hng. Prompte Afregning. Stort Lager af østers til Heinrich Driewef, 

Dansk Correspondauee. billige Priser. Fiskehandel en gros, 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. Wismar. 

------------------~~~~~----=-~~~:--------- --------
B'i,rlllJser~ P. Chris(!~~~~!t !s~!)~ehandel 

10 ReJ' eruser, . deraf de Tordenskjoldsgadc 25. 
Fabrik og JJager af 

8 ubrugte, sælges meget olierevue Farver, tørre .I!'ar
vcr, Tørrelse,. Copallakkel', 

billigt hos Olie og Fernis, Black Varnish, 

C l Ba alle Slags Pensler, Catechu, 
a r n g, Carbolincum osv. til billige 

Gammelstrand. Priser. 

fiskekroge -Fabriken 
- SelY111eda.lIle 1 Aalhrg 1883 til 

1 Køhnha". 1888 -
anbefaler .it Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, saa vel i Sta .. l, .Jæ,... 
80m Messing, sa.mt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
8t. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

Dansk Kommissionshus 

J1"isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, Neuel' Wall, Hambnr& 
modtagerSeudinger tilForhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
sponda.nce. Prim.'\ Referencer. 

Fisk. 
Hvem leverer Aal, AborretKarper 

(fJØier), Hornfisk, K rabber,Karu8ser I 
Aa.lekvabber, Ruder, Gedder, Pigvar, 
Sild etc. i større Partier. Tilbud 
med Pris og Kvantum mrk. "Fisk 
1118" til Aug. J. Wolff & Co.s 
Ann. Bur., København K. 

Fiskekork. 
Saavcl tynd som tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og a.nbefales til billige Priser. 

Alb. Biilow, 
København. C. 

Brogade 15. 

lj' ø:ml dl S YI S S ø l S f i S 11 ø f O r F e t:ml i Dl g'l 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 % Prov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 2. Juni 1894 KI. II Fm. bliver ved offentlig Avktion, der 

afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt 13300 Pd. Tovværk, 6400 Pd. Spild 
af Tov, 1000 Pd. Klude, malet og umalet Sejldug, 300 Pd. Læder, 200 Pd. 
Messing, 14000 Pd. Zinkaske, 37700 Pd. Staalaffald, 56000 Pd. Jørn. 

Sagerne paavises fra Magasinet for kasseret Gods Onsdag den 30. og 
følgende Dage fra KI. 10-2, hvor Kataloger til den Tid kunne erholdes. 

Orlogsværftets Centmlkonto1', den 26. Maj 1894. 

Danmarks 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: C.rl Bang, København. 
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:Kø benha, vns Meka,niske 
Næt og· Ga,rn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
a:o.. be:faler et k.o:r:n..plet Lager 

:r:n..ed h:u .. rt:igLev-er:i:n..g a:fN'"cet til 

Aalevaad. 
København V.Vesterbrogade 70. 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !!i 
DaDsk-Fiske-KoDl_iMsiOD eD gros. cS·!.~ 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ <II ~ 
Specialitet: Lax, Ørred, Aal. ,g:f.~ 

Telegram-Adresse: A Fragtbrev-Adresse:~: å 
Biirsch, Hamburg. W Biirsch, Altona. c:a :" ~ 

Fiskenætfa brik~n· "Danmar k", 
Grønnehave, Helsinge.', Stengade 15, 

(enellte Neetfabrik i DaJunark IOODl drivee ved. Dam.plua.ft) . 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal;s Næt og 
Garn fra 10 °/0 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. 

li.~ Altona Fiskeauction. ~!r 
~oA ~~ø 

't I;.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 ~ l 
~-~ ~~~ 

<0:1 ! t:Q Telegram~Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima n.merikansk Bom-

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Febz:uar 1894. 

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. 

Redigeret af oand. mag. H. P08selt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



NI" 23. 7. Juni. 1894. 

::Ji./[ed1e::cJ:::LsbJ.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer' optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, BOldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

I'ndhold: Randersudstillingen U dklrekning 
af Saltvandssk. - Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V' f er aabent 
fra 9-11., Redaktø,'cn af Medlemsbladet 
træffes desuden i A.lm. 5-7 Svanholmsvej 
10, L S. 

Modelsamlingen, Stonngade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendel~er til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets A.rtikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under TI d
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtag~r IlIedTak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade 18. 

Modelsamlingen. 

Fra den Iste Juni til den 15de 
Juli holdes Samlingen lukket af 
Hensyn til Udstillingerne i Helsingør 
og Randers. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Fedderslln. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen. 

IV: 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin~ 
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 



Randersudstillingen. 

Adressen for de Genstande, der 
sendes til Udstillingen, . er: "lil 
Sektionen for Produktudstillin/lelli 
Rande~'s (Fiskeri)". De skulle af
leveres fragtfri paa U dstillingsplad
sen, [hvor de modtages fra den 18. 
til den 23. Juni, let fonlærvelige 
Fif:km'iprodukter dog indtil den 25. 
.Juni inklusive]. 

SalgspTisen skal paahæftes de 
Genstande, som ønskes solgte. [Salg 
sker gennem Sa{qslwnto'ret mod en 
Provision af 2 pCt., der tilfalder 
Landmandsforsamlingen. 

Mærkning og Pakning. I disse 
Dage vil der blive tilsendt li dstil
lerne MærkesedleT, som behørigt ud
fyldte skulle være tydeligt paahæftede 
Kollierne ved Ankomsten til Randers. 
Kollierne skulle være forsynede Illed 
mindst 2 'Mærkesedler, anbragte paa 
forskellige Sider af dem. 

24 ! 

I samme Kollo maa ikke paldces 
Ting, der henhøre under forskellige 
Afdelinger. Kolli, der indeholde 
flere Udstillingsgenstande, skulle være 
ledsagede af en i 2 Eksemplarer 
udfærdiget Li.~te oveT Indholdet, med 
hver Genstand henført til det Hold, 
hvori den ønskes udstillet. 

Inilpakningen maa være forsvarlig 
. og rigelig. 

Til Opbevaring af Pakmaten'alet 
er der i N ærhech1n af lldstillingster
rænet udset en Plads, der anvises 
af Pladsinspektøren. Det Pakmate
riale, der henbringes hertil, skal 
yære tydeligt og solidt mærket med 
den Udstillingsgenstands Katalog-Nr., 
hvortil det hører. 

Bortfjernelse af Udstillings gen
standene maa ikke ske førend U d-

stillingen er sluttet, Søndag Aften 
den 1. Juli, og skal være fuldbragt 
inden Tirsdag Aften den 3. Juli 
(jfr. dog §, 134).} Indenlandske 
Genstand". der ikke ønskes solgtp, 
vil Sektionen efter Udstillerens An
modning paatage sig at besørge 
hjemsendte. 

133. Ispakket Fisk skal være ned
pakket senest Fredag den 22. Juni 
og ved Indsendelsen være ledsaget 
med en skriftlig Erklæring fra. Ud
stilleren, saalydende: 

Jeg erklærer herved, at den af 
mig L, ........ ,Hold udstillede Fisk et 
ned pakket den. .., ..... , ......... . 

(Udstilleren. Navn og Bopæl). 

134. Fersk Fisk og andre let for
dærvelige Varer maa straks ~jernes, 
dersom Sektionen forlanger døti de 
kunne fornyes under Udstillingen. 

Dommerne ved Fiskeriudstillingen 
i Randers ere: 
Hr. Kommandør A. W. Bonnesen. 

Arthm' FeddeTsen. 
Grosserer CltT. H. ~llunc7r. 
Fiskøhandlm: M. N.unck. 

" M~ Thomsen. 
Kaptajn i Flaaden C.Trolle. 
Fisker P. Yillumsen. 

Desuden er den svenske Fiskeriin
tøndant Hr. Dr. phil. A. H. "~falm, 

Lysekil, indbudt til at indtræde i 
Dommerkomiteøn, hvis Virks6mhed 
ledøs af "Dansk Fiskeriforening"s 
Præsident, Hr. Lehnsgreve .lvloltke
Bregentved. 

Fiskerimødet er fastsat til FTedag 
den 29. Juni, Form. Kl. 10. Møde
stedet vil nærmerø blive bekendtgjort. 

Paa Mødet vil i Henhold til tid
ligere Bøkendtgørelsør Ovfr. Medlems
bladet Nr. 13) blive indledet til Dis-

René
Note
Noget utydeligt. Men det er side 244.



kusshm forskellige Spørgslll<tal an
gaaende Fiskeri, ligesom ogsaa en
kelte J;'oredrag ville blive holdte. 
Forslag til Diskussionsemner bedes 
snarest indsendte til" Dansk Fiskeri
forening"s Kontor. 

Udstillingsudvalget. 

TI dklækning af Saltvandsfisk. 

Bestyreren for Flødevig Udklæk
ningsanstalt, Dann evig, skriver om 
Anstaltens Virksomhed i Aarsberet
ningen for 1893 fra Selskabet for 
de norske Fiskeriers Fremme bl. a. 
følgende: 

"Søvandets Temper~tur har i Aar 
været lavere end nogensinde tidligere 
I Januar og Februar varierede Temp. 
i Apparaterne mellem O o og 11/2 o 
+ O., i Marts og April mellem 2 o 
og 31

/ 2 o og først i Maj steg Temp. 
til over 4 o O. :E'ølgen heraf var, 
at Udviklingen gik overordentlig lang
somt, hvilken igen foraarsager en 
større Tabsprocent. Det er jo let 
forstaaeligt, at jo længere Rogn og 
Yngel er i Apparaterne, des større 
maa' Tabet blive 

N ogen direkte skadelig Indflydelse 
synes derimod de lave Temperaturer 
ikke at have paa Æg eller Yngel, 
der i denne Henseende ere særdeles 
haardføre. 

Blandt de øvrige Ulemper, Udklæk
ningen i Aar har havt at kæmpe 
mod, maa ogsaa nævnes Søvandets 
usædvanlige Urenhed. De før saa 
fyldestgørende Filtrerapparater viste 
sig i Aar aldeles utilstrækkelige, og 
først efter at et nyt mitllertidigt SlLa

dant var opsat og taget i Brug ved 
Siden af det tidligere, blev man nogen
lu'nde Herre over Situationen. 
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Dette skete dog forsent til at kunno 
udøre nogen synderlig Imltlydelse 
pua det endelige Resultat. 

"Muligvis i direkte Forbindelse med 
dønne Vandets Urenhed staar den i 
An,r sall hyppige Optræden af ØD 

Sva mp, der i Form af lange, tynde 
Traade udrikler sig paa 1Eggones 
OH'rilade. DPIl har forøuigt optraadt 
hvert Aar, 11Hm aldrig i saa stOl' 
Mængde, at den har kunnet gøre 
synderlig Sbde. Til nærmere Be
lysning af, hvilken Ødelæggelse urent 
Vand kan foraarsage, sk[tl jeg an
føre følgende: 

N aarVandet er utilstrækkelig 
renset, før det kommer til U dklæk
ningskasserne, vil disses Bund, der 
bestaar af fine Haarnet, ved Vandets 
Gennemgang optage Smudset. Naar 
Rognen af Strømmen hvirvles om i 
Kasserne, vil den ofte kOllllne i Be
røring llleu Bunden og er da udsat 
for at blh'e tilsmudset, hvilket j Reg
len hal' den Følge, at iEgget bliver 
for tungt og synker tilbunds. Hvis 
der paa denne }\CIaade dannes større 
AllSanIlinger paa Bunden, vil Æggene 
enten simpelt hen kvæles, eller de 
vil angribes af den før omtalte Svamp, 
der fortrinvis udvikler i det ved 
Apparatets Bund herskende Halv
mørke. 

Det vil heraf fremgaa, af hvilken 
Vigtighed det er, at Vandet er ab
solut rent, før det kømmer i Appa
raterne, at disse ofte og omhyggeligt 
bliver rensede, samt at Vandet har 
den fornødne Saltholdighed, hvilket 
mere oml noget andet bevarer Rognen 
fra at blive tilsmudset, idet den da 
paa Grund af den forøgede Flyde
evne ikke har saa let for at komme 

Berøring mpd Bunden. 
I indeværende S~son er ialt be-



frugtet lidt over 1000 Liter Rogn, 
hvoraf udklækket 53 %, altsaa 240 
Millioner. Nogen bestemtere'Opgave 
ser jeg mig i Aar ikke i Stand til 
at meddele, idet ikke ubetydelige 
Kvanta til8mudset ikke helt udklæk
ket Rogn udsattes i Søen, og Døde
ligheden blandt Yngelen af ovenom
handle Aarsager va.r større i Aar 
end almindeligt. 

Om endskønt Tabsprocenten i Asr 
var betydeligt større end i 1892, 
47 % mod 29 %, bliver alligevel det 
udklækkede Antal større end nogen
sinde tidligere. 

I Sommerens Løb er en usæd
va.nlig Mængde TOl'sl~eyngel optraadt 
i Distriktet, saavel langs Stranden 
som paa dybere Vand, og er der 
altsaa U dsigt til en Forøgelse af 
Fiskemængden paa disse Kanter i 
en nær Fremtid. Hvis denne Yngel
mængde ikke fordeler sig altfor meget 
langs Kysten, vil den i 1894 atter 
vise sig og da i den for 1 a 11

/ 2 

Aars gamle Smaatorsk sædvanlige 
Størrelse, nemlig 7 a 14 Tommers 
Længde. 

Det vil erindres, at vi i 1890, 
da det nye Anlæg for første Gang 
skulde tages i Brug, afsendte en Fi
skekvase til SttLvunger for at indkøbe 
Stamfisk. Hovedmængden ·af disse 
viste sig ved A nkomsten hertil at 
bestatL af Dybtorsk af en for vort 
Distrikt sjælden lys grua Farve. Den 
første Yngel af disse udstLttes V tLaren 
1890, og der har været fortsat der
med indtil nu, dog saaledes at An
tallet af Yngel af de dengang ind
købte Starufisk har aftaget hvert Aar 
pau Grund af, at den oprindelige 
Stamme efterhaunden dør ud. 

I 1892 fore~om yngre Individer 
af 'rorsk af den samme ]'anevarietet 
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saa hyppigt pall, Fiskebryggen i Aren
dal, at det gav Anledning til Er
klæringer fra Borgere i Arendal, fra 
FOl'lna;ndskabet samme Sted, fra Grim
stad samt fra Distrikterne øst for 
Arendal. 

I Vinteren 1893 lagde Havisen saa 
mange Hindringer i Vejen for det 
daglige Fiskeri, at nogen klar Over
sigt over Forholdene næppe kunde 
erholdes, dog viste den SaIIlJnH Farve
varietet sig og i tiltagende Størrelser, 

I den sidste Halvdel af December 
1893 optraadte atter sall, betydelige 
Mængder af saadan Dybtorsk, at 
enkelte Baade i den korte Tid, Fi
skeriet slog til, fiskede for ca. 40 a 
60 Kr. om Dagen, hvilket paa disse 
Kanter er omtrent uhørt. 

Størrelserne vare fremdeles blan
dede, dog saaledes, at der nu jævn~ 
ligt forekom voksne Individer af ind
til 28 Tom. IJængde, der solgtes for 
indtil Kr. 1.50 pr. Stk." 

Om Udklækningens Betydning for 
Havfiskenes Vedkommende hersker 
der endnu meget delte Meninger; Re
snltaterne af Hr. Dannevigs Virk
somhed har ogsaa været Genstand 
for megen Kritik. }\fan kan Imid
lertid ikke nægte, at han arbejder 
for sin Sag med Energi, og man 
føler overalt, at han tror pall, den, 
saalec1es ogsaa naar han slutter sin 
ovenstaaende Fremstilling saaledes: 

"Skulde denne Masseoptræden af 
Dybtorsken være en tilfældig Ind
vandring, er det et højst mærkeligt 
Træf, idet saavel Farve som Størrelse 
og Fangststed er i fuld Overensstem
melse med, hvad der rnaatte indtræffe, 
0111 Udklækningen havde bragt de for
ønskede Resultater." 



Om samme Spørgsmaal skriver Dr. 
W. Fulton i det engelske Tidsskrift 
"Nature": 

I de senere Aar har den voldsomme 
'Overfiskning medført en øjensynlig 

stærk Tilbagegang i TaIlet pau, de 
vigtigl're Havfisk, og for at søge at 
modvirke dette har man flere Steder 
i de forenede Stater, Newfoundland, 
Canada og Norge anlagt U dklæknings
anstalter for Havfisk. ]'01' et Par 
Aar siden paabegyndte det skotske 

, Fishery Board Anlæget af en lignende 
Anstalt ved Dllnbar, som fornylig 
er bleven fuldført, og hvor der i de 
sidste Par 1\Iaaneder er foretaget 
praktiske Forsøg med fuldstændig 
heldigt Udfald pau Udklækning af 
Rødspætter. Forsøgene ere blevne 
ledede af den ovenomtalte Danne-
VIg. 

Udklækningsanstalten bestaar' af 
en stor Lege-Dam, et Rum, hvor 
Æggene samles og Vandet filtreres, 
og Huset, hvor de egentlige Udklæk
ningsapparater findes anbragte. De 
modne Fisk, Hanner og Hunner, i 
et Antal af ca. 350 Stkr. anbragte 
i den store Legedam, hvorigennem 
man stadig vedligeholdt en Strøm af 
frisk Søvand. havde en 
Længde af fra 14-27 Tommer, vare 
livlige og toge villig N ffiring til sig. 
Dammen liar et Rumfang af over 
60000 Gallons og Fiskene gyde ganske 
som i det aabne Hav; Æggene ere 
flydende og komme derfor op til 
Overfladen, hvor de samles i Hundred
Tusindvis i et Apparat, der 
er opstillet ved Afløbet. De be
frugtede føres derefter hen til 
U dklækningsapparaterne, hvorigen
nem man' ogsaa holder en stadig og 
frisk Vand strøm; Udldækningen tager 
ca. 3 U gel' og de smaa Fisk opbe-
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vares endnu nogen Tid, indtil Blom
mesækken næsten er fortæret, inden 
de sættes ud i det aabne Hav. 
. I Begyndelsen af Maj befandt del' 
sig ca. 8,500000 Æg og Yngel i 
Klækningskarrene, og der var den 
Gallg allerede udsat over 7,700000 
Stkr. Yngel i Firth of FOl th af 
Fiskeri-Damperen Garland. Der 
kræves naturlig en betydelig Vand
tilførsel, og denne indpumpes af to 
dobbeltvirkende Damppumper, der 
drives af et 8 Hestes Lokomobil, og 
som ere i Stand til at indpumpe 
over 7000 Gallons Vand i Timen. 
Vandet filtreres, før det kommer i 
IT dklækningskasserne, gennem en 
Række Flonel Filtre. - Af Æg og 
Yngel omkom ved dette første Aars 
Forsøg kun 4 Ofo, hvilket er et meget 
lavere Tal, end der hidtil er naaet 
nogen Steds. Ved N ew-Foundland 
Stationen har Dødeligheden varieret 
fra 37 til henimod 50 Ofo, og ved den 
norske Anstalt har Procenten været 
endnu højere, men paa begge disse 
Steder er der arbejdet med Torske
æg, som ere noget mere følsomme 
end Rødspættens. Forsøg med Torske
æg have imidlertid ved Dun bar vist 
samme gunstige Resultat som fol' 
Rødspætternes Vedkommende. Af 
500000 Torskeæg forulykkede lige
ledes kun ca. 4 o/ O' Vandets Vægtfylde 
hal' været 1,027, Temperaturen steg 
jævnt fra Begyndelsen a,f Marts, da 
den var 4'5 o til 6'3 o i Begyndelser: 
af Maj; i den sidste Tid gik U d
klækningen noget raskere for sig. 

Alt i alt vil den nye Anstalt ved 
Dllnbar dette første Aar antagelig 
frembringe ca. 30 Mill. Rødspætte
yngel. Den norske .A.nstalt frem
bragte det første Aar 5,095000 Stkr. 
Torsk, i 1893 derimod over 200 Mill. 



Senere paa Aaret vil der sandsyn
ligvis blive "jort Forsøg med Tunge
udklækning og ad Aare vil sandsyn
ligvis hele Anstalten blive gjort be
tydelig stølTe, ligesOJll der vil blive 
~U1I11gt en større Park, hvor Ynglen 
kan faa Lejlighc(1 til at blive gaa
ende en 'l'id lang, indtil de have 
naaet eH betydeligere Størrelse, hvor
ved de llaturlig lettere yille kUllne 
forøge Havets Fiskemæugde og der 
ved gøre A~staltens Betydning stølTe. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, lien 4. Juni 1894. 
Da Vejret i U gens første Halvdel 
var meget uroligt og stormfuldt, saa
ledes at alt Piskeri laa stille, har 
Tilførslen af Fisk kun været lille, 
idet blot Mindsteparten af Kutterne, 
som alle udgik til Fangstpla,dserne 
i Midten af Ugen, endnu ere ind
komne med Resultatet af der;es Ar
bejde, hvad del' jo er rimeligt, naar 
man ser hen til, at de kun have 
været ude 3-4 Dage. De enkelte, 
som under Stormen have holdt sig 
liggende til Ankers under Vestkysten 
eller til Søs under smaa Sejl, have 
havt de bedste Chancer, og det er 
da væsentlig ogsaa dem, som ere ind
komne nu med gode Fangster; ud 
for Thyborøn og Aggerkanal har der 
nemlig været et meget godt Fiskeri; 
de derfra indkomne Kuttere have 
havt fra 150--250 Snese Rødspætter 
pr. Kutter af en Vægt fra 16-20 
Pd. Snesen, her betalte med fra 3-
31/ 2 Kr. Snesen. Ikke faa Partier 
ere vistnok afsatte paa selve Fiske
pladsen, idet en Del Kvaser herfra 
ere afgaaede dertil. De med Garn 
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fiskende Kuttere have kun havt ringe 
U dbytte, idet Stormen har hindret 
dem i at røgte Garnene. Saavel 
Makrel- som Hummertilførslen har' 
ikke virret betydelig; foruden den 
s<edvanlige Tilførsel fra Kristianssand 
el' der ankommet en Del svenske 
Baade llled Makrel fangede i Nord
soell. Prisen for Makrel er 3-4 
Kr. Suesen, HUlllmerprisen er fra 75 
-80 01'8 pl'. PlI. I Gaar indkom 
Fiskekutteren "Prinsesse' Marie", 
Skipper Bast her af Byen, fra 0sters
bankerne N ord for Teksel med en 
Ladning af ca. 25000 Stkr. 0sters; 
det er sidste Gang, at der bliver 
fisket 0sters i denne Sæson; saasnart 
Losningen er endt,vil Kutteren blive 
klargjort til andet Fiskeri, eventuelt 
under Island. Ladningen er købt af 
Vensyssel Fiskeeksportforretning her. 

Efter at ovenstaaende er skrevet, 
er 10-15 Fiskekuttere indkomne med 
overordentlig rigelige Fangster fra 
Pangstpladser Sønden for Thyborøn 
ud for Bovbjærg, en enkelt Kutter 
havde saaledes ca. 700 Snese Fisk, 
hvoraf dog over Halvdelen var død, 
men alligevel er det dog et Resultat, 
som selv her er uhørt. Et P'lr Kut
tere mistede fuldstændig Voddene 
paa Grund af, at de vare blevne for 
tunge ved Overfyldning af Fisk, saa 
Tovene spængtes; en anden Kutter 
maatte skære Hul paa Voddet og 
lade en Del Fisk undslippe, førend 
den ved Hjælp af Spillet formaaede 
at drage Voddet ind. Priserne ere 
naturligvis faldne meget, i Dag be
tales kun 2 Kr. 25 0re for Fisk af 
ca. 22 Pd.s V ægt Snesen, for død 
Fisk betales fra 75 0're-1 Kr. pr. 
Snes. K!. 



BEKENDTGØRELSER 

fisK -C~rnissi~nsforrBtnin~, 1. ~~~!a~k~~'at~;u:sby, 
J. N. Hass, Eckernførde, Commissionsforretning, 

modtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For
Rødspætter etc. til Forhand- handling. 
ling. Prompte Afregning. Stort Lager af .0sters til 

Dansk Correspondanee. billige Priser. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. 

Bejerus~r~ 
10Rejeruser , deraf de 
8 ubrugte, sælges meget 
billigt hos 

Carl Bang, 
Gammelstrand. 

fiskekroge -Fabriken 
- SlIh'IDedaille 1 Aalborg 1883 et! 

l KlIhnhaTn 1888-
anbefaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekrogo, san vel i Staal, ,Tæl'u 
eom Mossingt samt Pilke i T;u H~ 
Illy. Forsondos mod Eftorkmv. 

Conrad Christensen. 
1't. Straudstræde 41. 

KØbenhavn K. 

En god lille Egetræs 
Drivevodskvase, 

fuldt udrigget til Fi
skeri, staar billig til Salg 
hos }l'isker Niels Kem
mingsen, Masnedsund. 

Dansk Kommissionshus 
for 

I~isk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78, Neue .. Wall, Hamburg, 
modtagerSeudingor til Forhan,Hing 
Pr"mpte Afregning. Dansk Korre
Ipondan ce. PriIDtl Referencer. 

r:rillmd udbedes paa 

østersø
Rejer. 

Heinrich Driewer, 
Fiskehandel en gros, 

Whllnar. 

En god solid D11ivkvaSB 
er billig til Salg, 27 Fod 
lang, drægtig 362 / 100 Tons, 
med eller uden Vaad. 

Fisker J. Olsen, 
Stege paa Milen. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk J;'iske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billig.e Priser. 

Alb. Billow, 
Københa vn. C. 

Brogade 15. 

lU 111 d S 1 S S 1 ~ S F\ i S k ø f crt' r ØJ ti Il i n g., 
Køben havn K., 

Konto1': Ved Stranden Nr. 2, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 Ofo Prov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. :b~orespørgler 
besvares prompte. 

Kuttepkvasen "Hv'opf'op", 
drægtig 8,04 Tons, bygget af Eg godt udhalet med alt, kau føre 3 a 4000 Pd. Torsk 
efter Aarstiden, har taget første paa den store Fiskeri-Kapsejlads ved Køben-
havn foruden andre Præmier, er billigt til Salg med eller uden 28 brugte Torskeruser. 
Tillige sælges 2 godt vedligeholdte Bundgarn med Kalv og dobbelte Arme, samt en IlY 
hurtigsejlende Sænkekøls Baad, der kan laste 1600 .Mursten og udmærket til 
}'iskeri eller Færgebrug'. - Nærmere Oplysninger kan erholdes 
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Fisker J. P. J. I'rejer, 
Bogø pr. Stubbekøbing. 

Danmarks største Fiskeforretning 
modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
gaaende for hver Sending. U dsigt for bedre Salg ises Fisken og 
hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
til lJ'orsendelse leveres gratis . 

Telegram- og Brev-Adresse: Cal'] Bang, København. 
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Xø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L., Utzon, 
a::o... be:faler et kOID..:::P1et Lager 

:rn...ed h-urtigLe-veri::o...g a:fN"cet t~ 

Aalevaad. 
København V. Vesterbrogade 70 . 

.:ti. 
c •. os 

c,C ........ 
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.00=.
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en 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
Dansk-Fiske-Kommission en gros. .c'=,;, 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. :e;~ ~ 
S P e e i a l i t e t: L a x, ø r r e d, A a l. ,g ~ ~ ,.OD,. 

Telegram - Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse:;' ~ co 
Biirsch, Hamburg. T Biirsch, Altona. '!'" ~ ~ 

Fiskenætfa briken, "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(enetIte N ... tfubrik i DanDl&rk BOID drive. ved DBDlPJnoaf'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 N æt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bom'uldsganl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

] i.~ Altona Fiskea uction. ~ ~ r 
~f§ ;O~ø 
lP "':.s' Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 ~ ~, 
~-~ ~~~ 

-.j ~ ~ Telegram-Adresse: COh,rs, Altona. Dansk Correspondance. S" ~ '(' 

-----------------------~------------~-

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 1894. 

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. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt h08 Frantz Christtreu. København. 
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Nr. 24. 14. Juni. 1894. 

:Med.1e::c::l..sb1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, BOldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Randersud.tillingou - Brændevins· 
Ilandelen i NordsØen. 1vlindre Meddelelser. Fi-
skeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, RølJenha,vn V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgængelig for C1Iedlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 100re. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af ~Iedlemsbladets A.rtikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Randersudstillingen. 

Adressen for de Genstande, der 
sendes til Udstillingen, er: "Til 
Sektionen fo'r PTocluldu(Zstillingen i 
RandeTs (Fiskeri)". De skulle af
leveres fragtfri paa U dstillingsplad
sen, [hvor de modtages fm den 18. 
til den 23. J uni, let fordærvelige 
Fiskeriproduktm- dog indtil den 25. 
Juni inklusive J. 

Salgsp'risen sbl paahæftes de 

Genstande, som ønskes solgte. [Salg 
sker gennem Salgskontoret mod en 
Provision af 2 pCt., der tilfalder 
Landmandsforsamlingen. 

Mærkning og Pakning. I disse 
Dage vil der blive tilsendt U dstil
lerne Mærkesedler, som behørigt ud
fyldte skulle være tydeligt paltltæftede 
Kollierrte ved Ankomsten til Randers. 
Kollierne skulle være forsynede med 
mindst 2 Mærkesedler, anbragte paa 
forskellige Sider af dem. 

I sr.tmme Kollo maa ikke pakkes 
Ting, del' henhøre under forskellige 
Afdelinger. Kolli, der indeholde 
fie re U clstillingsgenstande, shlllle være 
ledsagede af en i 2 Eksemplarer 
udfærdiget Liste ove1· Indholdet, llled 
hver Genstand henført til det Hold, 
hvori den ønskes udstillet. 

Indpakningen lllaa være forsvu,rlig 
og rigelig. 

Til Opbevaring af Pukmate1'ialet 
er der i Nærheden af Udstillingster
l'ælle~ udset en Plads, der anvises 
a[ Pladsinspektøren. Det Pakmate
riale, der henbringes hertil, skal 
være tydeligt og solidt mærket med 
den Udstillingsgenstands Katalog-Nr., 
hvortil det hører. 



Bortfjernelse af Udstillingsgen
standene maa ikke ske førend Ud
stillingen er sluttet, Søndag Aften 
den 1. Juli, og skal være fuldbragt 
inden Tirsdag Aften den 3. Juli 
(jfr. dog § 134).J Indenlandske 
Genstande. der ikke ønskes solgtu, 
vil Sektionen efter Udstillerens An
modning paatage sig at besørge 
hjemsendte. 

133. Ispakket Fisk skal være ned
pakket senest Fredag den 22. Juni 
og ved Indsendelsen være ledsaget 
med en skriftlig Erklæring fra Ud
stilleren, saalydende: 

Jeg erklærer herved, at den af 
mig L. ....... Hold udstillede Fisk er 
nedpakket 

(Udstillerens Navn og Bopæl). 

134. Fersk. Fisk og andre let for
dærvelige Varer maa straks fjernes, 
dersom Sektionen forlanger det; de 
kunne fornyes under Udstillingen. 

Dommerne ved Fiskeriudstillingen 
i Randers ere: 
Hr. Kommandør A. rv. Bonnesen. 

Arth1tr Feddenen. 
Grosserer Chr. H. l1funck. 
}i'iskehandler M. Munck. 

" M. Thomse11. 
Kaptajn i Flaaden C. '1'rolle. 
Fisker P. Yillumsen. 

Desuden er den svenske Fiskeriin
tendant Hr. Dr. ph il. A. H. Malm, 
Lysekil, indbudt til at indtræde i 
Dommerkomiteen, . hvis Virksomhed 
ledes af "Dansk Fiskeriforening"s 
Præsident, Hr. Lehnsgreve Moltke
Bregentved. 

Fiskerimødet er fastsat til Fredag 
den 29. Juni, Form. Kl. 10. Møde
stedet vil merm('re hlive hekend~gjort. 

Paa Mødet vil i Henhold til tid-
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ligere Bekendtgørelser (jvfr. Medlems
bladet Nr. 13) blive indledet til Dis
kussion forskellige Spørgsmaal an
gaaende Fiskeri, ligesom ogsaa en
kelte Foredrag ville blive holdte. 
Forslag til Diskussionsemner bedes 
snarest indsendte til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor. 

Udstillingsudvalget. 

Brændevinshandelen i 
Nordsøen. 

Den Il. April traadte Repræsen
tanter for den tyske, belgiske, danske, 
engelske og hollandske Stat sammen 
i Haag for at deponere Ratifikations
akterne vedrørende den samme Sted 
den 16. November 1887 afsluttede 
Konvention til Forebyggelse af de 
Mishgheder, som Brændevinshandelen 
foraarsager mellem Fiskerne iN ord
søen udenfor Søterritoriet og for at 
fastsætte d'et særlige og ensartede 
Mærke, som skal føres af de Skibe, 
der have erholdt Tilladelse til at for
handle Proviant og andre }i'ol'nøden
heder, undtagen spirituøse Drikke, til 
Fiskerne. 

-Konventionen lyder i sin Helhed: 

Artikel 1. 
Bestemmelserne i nærværende Kon

vention komme til Anvendelse iN ord
søen uden forSøterritorierne og inden 
for de Grænser, der ere fastsatte i 
Artikel 4 i Haagkonventionen af 6. 
Maj 1882 om E'iskeripolitiet, paa en
hver Person, der befinder sig ombord 
paa et af de høje kontraherende 
Parters Skibe eller Fartøjer. 

Artikel 2. 
Det er forhudt at sælge spirituøse 

Drikke til Personer, der befinde sig 



ombord paa Fiskerbaade, eller som 
henhøre til disse Baade. 

Det er forbudt disse Personer at 
købe saadanne Drikke. 

Byttehandel . af spirituøse Drikke 
mod enhver som helst Genstand og 
llIlvnlig mod· Fiskeriprodukter, TI d
rustningsgenstande og Fiskeredskaber 
er forbudt. 

Som spirituøs Drik betragtes en
hver Vædske, der er frembragt ved 
Destillering, og som indeholder mere 
end 5 Liter Alkohol pr. Hektoliter. 

Artt'kel 3. 
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Retten til at sælge Fiskerne Lev
nedsmidler og andre N ødvendigheds
genstande, med Undtagelse af spiri-· 
tuøse Drikke, er betinget af en 'l'il
ladeise, given af den Stat, hvortil 
Skibet hører. Dette Tilladelsesbevis 
maa blandt andet indeholde følgende 
Betingelser: 

L Skibet kan ikke have ombord 
en større Mængde Spirituosa, end 
der maa anses nødvendigt til Besæt-
ningens Brug. . 

2. Al Bytning af de ovennævnte 
Genstande imod Fiskeriprodukter, 
Udrustningsgenstande og Fiskered
skaber forbydes. 

Skibe, der ere forsynede med et 
saadant Tilladelsesbevis, bør føre et 
særligt Mærke, som vil blive vedtaget 
af de høje kontraherende Magter. 

Artikel 4. 
De høje kontraherende Parter for

pligte sig til at tage eller foreslaa 
de vedkommende Lovgivningsmyndig
heder de nødvendige Forholdsregler 
for at sikre Udførelsen af nærvæ
rende Konvention og navnlig at straffe 
Overtrædere af Artikel 2 og 13 med 
Fængsel eller med Bøder eller med 
begge disse Straffe. 

Artikel 5. 
Det er Domstolene i det Land, 

hvortil det anklagede Fartøj hører, 
der have nt paakende Overtrædelser 
af Artikel 2 og 3. 

Dersom Skibe af forskellig N atio
ualitet ere indviklede i en og samme 
Overtrædelse, skulle de Magter, hvem 
Skibene tilhøre, gensidig meddele hin
anden de af Domstolene afsagte Ken
delser. 

Artikel 6. 
Overtrædelserne ere offentlig Paa

tale undergivne. 
For at godtgøre, at Overtrædelser 

ere begaaede, kan anvendes alle Be
vismidler, der ere hjemlede i det Lands 
Lovgivning, hvor vedkommende Dom
stol har Sæde. 

Artikel 7. 
rrilsynet føres af de høje kontra

herende Parters Krydsere, til hvem 
Fiskeripolitiet er betroet. 

N aar Officererne, der kommandere 
disse Krydsere, have Grund til at 
tro, at der er begaaet en Overtræ
delse af nærværende Konventions 
Regler, kunne de af Kaptajnen eller 
Føreren forlange fremlagt de officielle 
Aktstykker, der godtgøre Fartøjets 
N ationalitet og i fornødent Fald Til
ladeisesbeviset. De forelagte Akt
stykker forsynes straks med en Frem
læggelsespaafegning. 

Desuden kunne de nævnte Officerer 
optage en Protokol over det passerede 
uden Hensyn til det anklagede Far
tøjs Nationalitet. En saadan Pro
tokol optages under de Former og i 
det Sprog, der bruges i det Land, 
hvortil Officeren hører; den kan tjene 
til Bevismiddel i det Land, hvor den 
fremlægges, efter dette Lands Lov
givningsregler. De anklagede og Vid
nerne have Ret til deri at tilføje eller 



lade tilføje i deres eget Sprog alle 
'de Forklaringer, som de maatte anse 
for hensigtsmæssige; disse Erklæ
ringer maa behørigt undertegnes. 

Modstand mod Forskrifter givne 
af Krydsernes Ohefer eller af dem, 
der optræde efter disses Ordre, er, 
uden Hensyn til Krydserens N atio
nalitet, at betragte som Modstand 
mod eget Lands Øvrighed. 

Synes Tilfældet alvorligt nok til 
at retfærdiggøre en saadan Forholds
regel, vil Krydserens Fører have Ret 
til at føre det Fartøj, der har be
gaaet Overtrædelsen, ind til en af 
den Nations Havne, hvortil Skibet 
hører. 

ÅTtikel 8. 
Den Retsforfølgning, der kommer 

til Anvendelse paa Overtrædelsl'r af 
nærværende KOIlYentions Bestemmel
ser, skal altid finde Sted saa hurtigt, 
som Lovene og A.nordningerne tillade 
deL 

Artikel [J. 

De høje kontraherende Parter 
skulle ved Ratifikationernes Udveks
ling meddele hinanden de Love, som 
maatte blive givne i deres Stater 
med Hensyn til Genstanden for nær
værende KOIlYelltion. 

Artikell0. 
De Stater, som ikke have taget 

Del i nærværende Konvention, have 
Adgang til at tiltræde denne, naar 
de forlange det. Denne rriltrædelse 
sknJ ad diplomatisk Vej meddeles 
den nederlandske Regering og af 
denne de andre Magter, der have 
undertegnet KOIlYentionen. 

Artikel 11. 
N ærværende Konvention skal brin

ges i Udførelse fra den Dag, som 
de høje kontraherende Parter maatte 
bestemme. Den forbliver i Kraft i 
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5 Aar fra denne Dag at regne, og, 
i Tilfælde af, at ingen af de høje 
kontraherende Parter maatte, tolv 
Maaneder før Udløbet af det nævnte 
Tidsrum af 5 Aar, have kundgjort 
sin Hensigt at lade dens Virkninger 
ophøre, vedbliver den at være i Kraft 
et Aar og saaledes fremdeles fra 
Aar til Aar. 

Dersom Haager-Konventionen af 
6. Maj 1882 om Fiskeripolitiet skulde 
ophøre at være i Kraft, skal den 
nævnte Konventions Artikel 26 ved
blive at udøve sine Virkninger, for 
saa vidt angaar Genstanden for nær
værende Aftale. 

ATtikel 12. 
Nærværende Konvention skal rati

fieel'es. Uatifikationerne skulle sna
rest muligt og, hvis ske kan, i Løbet 
af et Aar udveksles i Haag. 

Bestemmelserne i Konventionens 
Artikel lIere ved en den 14. Fe
bruar 1893 optagen Protokol ændrede 
saaledes, at Fristerne paa 5 Aar og 
12 Maaneder indskrænkes hen
holdsvis til l Aar og 3 Maaneder. 
Konventionen traadte i Kraft 6 Uger 
efter at Staterne havde udvekslet 
Uatifikationerne, altsaa den 23. Maj 
1894. 

Det særlige Mærke for Skibe, der 
have erholdt den i Konventionens 
Art. 3 omhandlede Tilladelse, skal 
hestaa i et Flag, som stedse bør 
være hejst paa Stormasten. Flaget 
skal være hvidt med et sort S trykt 
paa Midten. l1'Iaget skal være 2 
Meter i Kvadrat og S'et en Meter 
højt og to DeeiIneter bredt i Skrift
trækket. 

( . 



Mindre Meddelelser. 

Fra Esbjerg skrives der til N.-T. 
den 8. ds.: Kanonbaaden "Chldborg
sund", Kaptajn Schnltz, indkom i 
Gaar Morges hertil Esbjerg Rhed 
med 2 engelske Fiskefu.rtøjer. De 
vare antrufne paa dansk TenHorium, 
og bleve derpau., eftet' at de respek
tive Kaptajner vare htgne ombord i 
Kallonbaaden, og on dansk Søofficer 
samt 4 Mand med skarpladte Rifler 
havde tu.get KOJlllnu.ndoen i hver uf 
Fiskefu.rtøjerne, førte som Arrestan-. 
ter hertil. 

Stemningen her gav sig selvfølge
lig straks Udslag i BegHjstring for 
den Iler san afhold te og populære 
Ku.ptajn Schultz, der nu havde givet 
et nyt Bevis paa sin Tjenesteiver 
og den Interesse, han shtdig har vist 
vore Fi~keriforbold vNl under store 
VanskelighE'der p:m en Gang at ind
bringe 2 store engelske Dalllpfi~ke
fartøjer. Efter Ankomsten hertil 
bleve begge de engelske Kaptajner 
idømte don sædvanlige Mulkt ttf 12 
Ilstr. foruden KonfiskE'ring af Fangst 
og Redskaber, og først naar dette 
er bragt i Orden eller fornøden Sik
kerhed er stillet, kan Synderen, eller 
i dette 'l'ilfælde Synderne, sejle vi
dere. Sædvanligvis er det ikke med 
milde øjn(~, vi her se paa de frem
mede Nationers Fiskere, der ved at 
komme vore Kyster for nær, berøve 
vore stræbsomme Fiskere en Del af 
det, der muligt knnde hlire deres 
lovlige Fangst. Denne Gang er der 
dog for den ene engelske Kaptajns 
Vedkommende sket en Undtagelse, 
og Grunden hertil er følgende: 

En af Esbjerg Bys Borgere, tid
ligere Skibskaptajn, nu Tømmerhand-
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ler lJ.[eine'rt~, forliste Juledags Nat 
med .. lit Skib, Dampskibet "Uganda" 
af Esbjerg, i Nordsøen og vilde da 
yære gaaet under med hele sin Be
sætning plta 13 Mand, hvis ikke et 
engelsk Fiskefartøj ml' kommen ham 
til Hjælp i si(lste Øjeblik. Rednin
gen skete dtpr Hl', Meinertz' Sigende 
i Løbet af 12 Gange nnder utrolige 
Vanskeligheder, idet kun deu engel
ske Kaphi.jn selv og et Par Frivil-

j on lille Baud, hvor der kun 
var Plads til en Mand og dem selv, 
holdt Forbindelsen vedlige med V ra
get af det uanske Skib, der sank 
faa Øjeblikke efter, at sidste l\bnd, 
Hr. l\leinert:t., val' gaaet fra Borde. 
Nu vilde Skæbnen, at en af de 
Kaptajner, som "Guldborgsund" i 
Gaar indbragte hertil, netop er det 
danske Skibs Besætnings uforfærdede 
Redningsmand, ri/bet Edwa1'd .1eynes, 
]'01'er af Fiskefartøjet, DfLmpskibet 
"Oiniraria" af Grimsby. Deres Kor
respondent, som netop i Dag har 
talt med Kaptajn J eynns, spurgte 
ham, hvorfor han ikke straks ha.vde 
gjort Kaptajn Sclmltz opmærksom 
paa hans tidligere Skikkelighed og 
Opofrelse overfor os Danske~ og 
hans Syar val': "N ej, nu havde jeg 
jo forset mig, og llYad jeg tidligere 
har gjort, kommer jo ikke denne 
Sag ved". Kaptajn Schnltz' Rapport 
i',l' indgaaet til Ministeriet i Overens
stemmelse med det sidst Passerede, 
lllen s~uLfrernt han ikke finder sig 
foranlediget til u.t bde den suppleres 
af en Meddelelse om det tidligere 
Passerede, vil sikkert hans Navn 
lindes under den Adresse, der nu 
bliver sat i Gang her i 1TIsbjerg og 
hvad enten den bliver indgivet til 
Hs. Maj. Kongen eller til 1\finiste
riet, vil indeholde Ønsket om, at 



Kaptajn J eynes maa faa eftergivet 
sin Mulkt samt faa sine Redskaber 
udleveret og den konfiskerede Fangst 
erstattet. I sin Tid blev 'der ikke 
officielt ydet Kaptajn J eynes nogen 
Anerkemleise for hans kække Daad; 
det er derfor et almindeligt Ønske 
her, at den danske Regering nu vil 
benytte Lejligheden til at tilkende 
den modige, djærve engelske Sømand 
Redningsmedaillen. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals og Omegn, d. 30. Maj. 
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Fiskeriet her langs Kysten har i 
denne Maaned ikke været videre ind~ 
bringende, thi vel har der været fisket 
nogle Dage, baade Torsk medHaand~ 
suøre, som ogsaa nogle Kuller og 
Stortorsk med Bakker, men dog ikke 
videre lønnende; derimod har med 
nogle større aabne Baade, som nu 
er anskaffet ved Hirtshals, været 
fisket godt ude ved "Revet", men 
det er med Ijand ude af Sigte, vel 
6-7 Mile fra Land, der. jo er en. 
meget lang og risikabel Rejse med 
aabne Baade, men en saadan Tur 
har saa ogsaa givet ca. 2000 Pd. 
gode Torsk. Med Hestevod, ' der 
hovedsagelig er baseret paa at bruges 
om Efteraaret efter smaa Flynder, 
er der nu en Tid, langs Stranden, 
fanget en ikke ubetydelig Del Ør
reder, der endog ved enkelte Lej~ 
ligheder har givet over 60 Kr. til 3 
Mand i faa Timer. Da dette Fi~ 
skeri ikke tidligere har været forsøgt 
paa den 'l'id af Aaret, er det mu~ 
ligt, at det for Fremtiden kan blive 
ell hidtil ukendt Indtægt. Ørredfi~ 

skeriet i Uggerby Aa, der begyndte 

lovende, har i lang Tid kun givet 
ubetydeligt; der menes, at den lave 
Vandstand, der i Aar er fra Havet 
og ind i Aaen, er Hindring for Fi~ 

sken i- at færdes op og ned. I den 
bnge Tid vi nu have havt Vinden 
fra N. O. til S. O. bave Kutterne havt 
deres Besvær med den lange Kryds~ 
ning fnl Fangstpladserne til Frede
rikshavn og som oftest har de søgt 
Hirtshals for at afhænde deres døde 
Fisk, og vnde vel hellere end gerne 
afsætte hele Fangsten dersteds, for 
at være Fangstpladsen nærmere,' 
thi som bekendt er det hovedsagelig 
paa denne Side af Hanstholm, Kat~ 
tegatskutterne drive deres Fiskeri, 
naar de ikke fiske indenfor Skagen. 

L. 

Bovbjerg, den 5. Juni 1894. I 
den sidste halve Snes Dage har der 
paa Rødspættebanken ca. 11/ 4 Mil 
Mil S. V. af Bjerget arbejdet indtil 
30 Kvaser. Der meldes om, at Ud~ 
byttet er ret godt. G. 

Frederikshavn, den 11. Juni 1894. 
Efter den ualmindelige rigelige Til
førsel i U gens Begyndelse indtraadte 
der en Reaktion, skønt Vejrliget har 
staaet heldigt for Fiskeriet, indtraf 
der ingen Tilførsel før i Slutningen 
af U gen, men saa kom den ganske 
vist i saa meget desto rigeligere Grad. 
Størsteparten af vore her hjemme
hørende Kuttere have atter drevet 
Fiskeri paa Fangstpladserne mellem 
Aggerkanal og Bovbjerg, en Del har 
ogsaa forsøgt sydligere, ja enkelte 
saa sydligt, at de havde Blaavands
huk i Sigte, men da det lod til, at 
Fisken blev mindre jo mere sydligt 
man kom, vendte de fleste tilbage 
til de først benyttede Fangstpladser. 
Fisken herfra har vejet fra 18-22 
Pd. Snesen og er betalt med fra 2 



-3 Kr. Snesen; en Pris, der vist
nok i Dag falder yderligere paa Grund 
af den stedfundne store Udførsel. 
En Del Kuttere have ogsaa afsat 
deres Fangster til Kvaser paa selve 
Fangstpladsen og have der opnaaet 
fra 1 Kr. 50 0re-2 Kr. pr. Snes. 
U dbyttet fra de her indkomne har 
været mellem 100-200 Snese Rød
spætter hver, et Par have endog 

. havt mere, de døde Fisk medregnet. 
For død Fisk er der i Løkken be
talt fra 5-6 0re pr. Pd., her kun 
fra 50--75 0re pr. Snes. Dødelig
heden har iøvrigt ikke været saa stor 
i denne Uge som i den forrige. To 
Kuttere ere indkomne i Gaa!' med 
gode Fangster af store Rødspætter 
fiskede udfor Løkken, de havde ca. 
100 Snese hver, vejende op til 50 
Pd. Snesen og betalte her med fra 
5-6 Kr. Snesen. Paa Aalborgbug
ten have en Del Kuttere gjort ret 
godt Udbytte fra 100-200 Snese 
Rødspætter, vejende fra 11-13 Pd. 
Snesen, som paa Grund af den rige
lige Tilførsel af Vesterhavsfisk kun 
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opnaaede fra 75 0re-1 Kr. 10 ø. 
pr. Snes. Pighvar har atter været 
de llled Garn fiskende Kutteres væ
sentligste Udbytte; Prisen for denne 
fine Fiskesort holder sig vedblivende 
usædvanlig lav, ca. 35 Øre pr. Pd. 
for store, for smaa Ca. 15 0re. Fra 
Svel'rig er der ankommen en Del 
Kvaser med støne Partier levende 
Hummer, ligesom den sædvanlige 
Tilførsel har fund en Sted fra Kri
stianssand, der er vel tilført ca. 8000 
Stkr. ialt. Prisen er ca. 80 0re pr. 
Pd. Der tilført Makrel saavel fra 
Nordsøen . med svenske Dæksbaade, 
som fra Norge og Gøteborg med 
Dampskib, derimod har Makrel en 
endnu ikke vist sig i større Mængder 
i vore egne Farvande. Prisen er 11 
Kr. pr, Ks. iL 3 Snese, der er til-
ført ca. 1500 Snese. Kl. 

Færring Fjord, den 5 .• Juni 1894. 
Fiskeriet i dette paa AuI saa sjæl
dent rige lille Vand drives med godt 
Udbytte, men de fiskede Eksemplarer 
er som sædvanligt meget smaa. Pri
sen gaar derfor gerne ikke over 25 
Øre pr. Pd. J. P. 

BEKENDTGØRELSER 

fis~ -ComissionsforrBtnin~ 1. Kent« Co. Grimsby, En god solid DrivkvasB 
J . .K. Hass, Eckernførde, I c::!rs~i~!i::o~~O~n~g, er billig til Salg, 27 Fod 

modtager Sendinger af Sild, modtt;ger Sendinger til For- lang, drægtig 362
/ 100 Tons, 

Rødspætter etc. til Forhand- handhng. med eller uden Vaad. 
Hng. Prompte Afregning. . ~tort ~ager af Dsters til . 

Dansk Correspondance. biihge Prlse~. . FIsker J. Olsen, 
Prima Referencer. Ref.; York City Bank, Gnffisby. Stege paa Møen. 

Ve ml dl s J s s e l s '\'i s It e f o r r e t 11ll i n g!) 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Pisk til Kommissionssalg. }i'or Salget beregnes 
5 Ofo Prov;sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 



258 

Kø benha, VllS M:eka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler tidlig Indlevering af Ordres paa 

Sildegarn, 
for at rettidig Levering kan ske; endvidere et komplet Lager af N æt til 

Læggeruser og Agnvaad. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
Dansk - :t'isli.e -KOlUlUission en gros. .c;'!.; 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ "" ~ 
S P e c i a l i t e t: L a x, ø r r e d, A a I. ~ ~ ~ 

Telegram-Adresse: r~'- Fragtbrev-Adresse: ~.~ å 
Biirsch, Hamburg. v~ Biirsch, Altona. 'f' ;" ~ 

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

(enene Naatfiob .. ik i Dan ....... k toOUl drive. ved DaDlpkrø.f't) 

leverer efter Bestilling ell~r fra Lager 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 % til 20 % 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. 

Altona Fiskeauction. o 
S 
~ 

Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ 
Telegram~Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ 

Kutterkvasen, "Hvorfor", 
drægtig 8,04 Tons, bygget af Eg og godt udhalet med alt, kan føre 3 a 4.000 Pd. Torsk 
efter Allrstlden, har taget første Præmie paa den store Fiskeri-Kapsejlads ved" Køben
havn forudeil anure Præmier, er billigt til Salg med eller uden 28 brugte Torskeruser. 
Tillige sælges 2 godt vedligeholdte Bundgarn med Kalv og dobbelte samt (ln ny 
hurtigsejlende Sænkekøls Haad, .der kan laste 1600 Mursten og egner udmærket til 
Fiskeri eller l!'ærgebrug. - Nærmere Oplysuinger kan erhuldes hos 

Pisker J. P. J. DrejeIo, 
Bogø pr. StUbbekøbing. 

Redigeret af cand.· mag. H. Posselt. - Trykt hOB Frantz Christtreu. Københa.vn. 



Nr. 25. 21. Ju ni. ,1894. 

:Medl.e:c:a.sb~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelao til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I,' København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit~ 

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

Indhold: Randersudstillingen. - Indbydelse til 
et almindeligt Fiakerimøde i Randers. - Fiskerind. 
stillingen i Helsingør. - ]j'iskende Edderkopper. -
Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. - Be
kendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden' i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

l;lreve 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. 

Dansk Fiskeriforenings 
Kontor 

vil være lukket fra Torsdag Morgen 
den 28. Juni til Tirsdag den 3. Juli. 
Mundtlige Forespørgsler m. v. ville 
·i disse Dage velvilligst blive besvarede 
af Hr. Oand. phil. Povl G. ~~[unck, 

. Vestergade 18 Stuen fra 9-11 Fm. 

Modelsamlingen er lukket til 15. 
Aygu'lt. 

Randersudstillingen. 

Adressen for de Genstande, Jer 
sendes til Udstillingen, er: ,;'I~l 

Sektionen for Produktudstillingen i 
Randers (Fiskeri)". De skulle af
leveres fragtfripaa U dstillingsplad
sen, [hvor de modtages fra den 18. 
til den 23. Juni, let jot'dærvclige 
Fiskeriprodu7cter dog indtil den 25. 
~Tuni inklusive]. 

Salgsprisen skul paahæftes de 
Genstande, som ønskes solgte. [Salg 
sker gennem Salgskontoret mod en 
Provision' af 2 pOt., der tilfalder 
Landmandsforsamlingen. 

Bortfjernelse af Udstillingsgen
standene maa ikke ske førend U d
stillingen er sluttet, Søndag Aften 
den 1. Juli, og skal være fuldbragt 

'inden Tirsdag Aften den 3..Juli 
Ufr. dog § 134).] Indenlandske 
Genstande. der ikke ønskes solgt!" 
vil Sektionen efter Udstillel'ens An
modning paatage at besørge 
hjemsendte . 

133. Ispakket Fisk skal være ned
pakket senest Fredag den 22. Juni 
og yed Indsendelsen være ledsaget 



Il ,; ) 

med en skriftlig Erklæring fra: U d
stilleren, saalydende: 

Jeg erklærer herved, at den af 
mig L. ............. Hold udstillede Fisk er 
ned pakket 

iUd~tillerens Navn og Bopæl). 

134. Fersk Fisk og andre let for
dærvelige Varer maa straks fjernes, 
dersom Sektionen forlanger det; de 
kunne fornyes under Udstillingen. 

Dommerne ved Fiskeriudstillingen 
i Randers ere: 

Hr. Kommandør A. W. Bonnesen. 
- . Arthur Feddersen. 

Grosserer Chr. H. Mund,. 
Fiskehandler M. Munck. 

" M. Thomsen. 
Kaptajn i Flaaden C. Trolle . 

. Fisker P. Villumsen. 
Desuden er den svenske Fiskeriin

tendant Hr. Dr. phil. A. H. Malm, 
Lysekil, indbudt til at indtræde i 
Dommerkomiteen, hvis Virksomhed 
ledes af "Dansk Fiskeriforening"s 
Præsident, Hr. Lehnsgreve Molt/ce-
Bregentved. Udstillingsudvalget. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hj ælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade 18. 

Indbydelse . 
til 

et almindeligt Fiskerimøde j Randers. I 

I Forbindelse med Fiskeriafde
lingen ved den 17. danske Landmands
forsamling, som afholdes i Randers 
i Tiden fra den 26. Juni til 1. Juli 
d. A., indbyder "Dansk Fiskerifor
ening" herved til et almindeligtFi
skerimøde, som afholdes Fredag d. 
29. Juni Kl. 10 Fm. 

Efterhaanden som Udstillinger paa 
de forskellige Omraader have udviklet 
sig, har man erkendt, at en ikke 
ringe Del af det Udbytte, de bringe, 
skyldes den Lejlighed, de yde til For
handling ved personligt Møde imel
lem Sagkyndige. For at den derved 
skete U dskiften af Tanker kan faa 
fastere Form, knyttes til Spørg~maal, 
som netop høre Dagen til og dernæst 
kunne blIve tilgængeHge for større 
Kredse, bar man til Udstillingerne 
knyttet Diskussionsmøder eller Kon
ferencer. Hidtil have vi ikke her i 
Landet fulgt det af andre Lande 
givne Eksempel at forbinde Fiskeri~ 
udstillingerne med saadanne Diskus
sionsmøder. Men de hist og her af
holdte mindre Møder tyde paa, at 
der er en Trang i saa Henseende. 

Det er da ogsaa næppe tvivlsomt, 
at et saadant Møde vil kunn~ bidrage 
meget til at yde nyttige Vink i Dis
kussionen om Fiskerisagen, og Tiden 
turde netop være den rette, naar man 
ser hen til den formentlig nær fore
staaende Revision af Fiskeriloven. 
Desuden vil der paa et saadant Møde 
kunne fremdrages mangen Udtalelse 
og -fremkomme mangt et Ønske fra 
Fiskerbefolkningen, som hidtil ikke 
har været til almindelig Drøftel~, 



ligesom ogsaa forskellige Oplysninger 
kunne ventes om, hvad der for Tiden 
stærkest rører sig hos Fiskerstanden 
med Hensyn til dens Erhverv og 
dettes Vilkaar. 

Til dette Møde i Randers indbydes 
enhvel Fisker og i Fiskeri interf'sseret 
Person, og særlig indbydes de loble 
Fiskerforeningers Formænd eller der
til valgte Tillidsmænd. 

Ved Mødet ville følgende Fore
drag blive afholdte: L Dr. phil. A. 
H. Malm (Gøteborp:) om Sildesalt
ning; 2. Fisker P. Hildebrandt 
(Refsnæs) om Kalltmdborgfiskeriet; 
3. Konsulent A. Feddersen om Fersk
vandsfiskeri. ] }esuden vil der even
tuelt blive indledet en Diskussion 
om Redskabsjorsikring. 

Fiskeriudstillingen l 

Helsingør. 

Som bekendt havde Helsingørs In
dustriforening, i Lighed med hvad 
der ogsaa gentagne Gange tidligere 
har været Tilfældet, arrangeret en 
U dstilling af Fiskeriredskaber og der
hen hørende Genstande sammen med 
Landboforeningernes Møde og Dyr
skue i Helsingør fra 13.-17. Juni. 
Udstillingen var henlagt til den saa
kaldte "Grønnehave" , den gamle 
Eksercerplads, hvor et rummeligt 
Sejldugstelt var bestemt for Fiskeri
sagerne. 

Som U dstiltere havde meldt sig: 

Fisker J. Chr. Andersen, Hornbæk, 
med en Sildenæring. 

Fisker Charles Børgesen, Snekker
sten, med 100 Kroge og en Catcher. 

Grev V. Danneskjold, Premier-
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løjtnant i Flaaden, med patenterede 
selvlysende Kompasroser.' 

Styrmand Fr. Fiedler, København, 
med en Model af en Sælhunderuse, 
Aalekroge, Optegnelser af Maalinger 
til Bl'stemmeise af Vandets Tempe
ratur og Saltholdighed samt en Teg
ning og FOl'klaring af et amQrikansk 
Vod. 

Fiskenætfahriken "Danmark" med 
Fiskenæt og Fiskeredskaber. 

Fiskerforeningell for København og 
Omegn med Rejeruser, Aaleruser, 
Sildenæringer, forbedrede Transport
kasser m. m. 

Fisker Niels Frederiksen, Humle
bæk, med en Aalekube. 

Fisker H. Hansen, Snekkersten, 
med 200 Kroge. 

Fisker Chr. Jensen, Rungsted, med 
2 Sildegarn, det ene repareret, sanit 
et Torskegarn. 

Musiker P. Jensen, Helsingør, med 
en Rejeruse med Rad, 100 Messing 
Aalekroge samt 5 Bindenaale. 

Fisker H. Kuhlmann, Hornbæk, 
med en Sildenæring, to Rødspætte
garn, et Tungegarn. 

Fisker Hans Larsen, Humlebæk,. 
med et Makrelgarn. 

Overretsprokurator Leth, Køben
havn, en Model af en Aalegaard. 

Fiskerne A. og M. Nielsen, Køben
havn, med en Gedderuse, en Aale
ruse samt to Rejeruser. 

Fisker Chr. Nielsen, Ejby ved 
Bramsnæsvig, med en Model af et 
Marsvinsgarn. 

Fisker Chr. Nielsen, .Snekkersten, 
med et Rødspættegarn og to Kviste
kæppe. 

Fisker og Skipper Rasmtts Nielsen, 
Dbmd., Skalø, Fejø, med en Torske
ruse med Rad og et Sildegarn. 

Sognefoged Chr. Gaj N oersgaard, 



Dbmd.} Harboøre, Lem~ig, med et 
Flyndervod'. . 

Sejlmager Petersen, Helsingør, med 
Imprægneringsstof for Bejl og Fiske~ 
garn samt imprægnerede Prøver. 

Fisker Svend Poulsen Hornbæk 
. " 

med en Sildenæring, et Rødspætte-
garn og et Tungegarn. 

Fisker Chr. Sørensen, Snekkersten, 
med 2 Skrubbegarn. 

Fisker Vilhelm Søremsen, Snekker· 
sten, m:ed en Snøre med Haspe samt 
Bindenaale og Nedbord. 

Fisker Jens Thomassen, Snekker
sten, med 2 Aalekuber og et brugt 
Sildegarn (Sildenæring). 

Skibstømrerlærling Anders Tlwm
sen, Humlebæk, med en Rejekiste 
(Hyttefad) og en Stampetridse. 

Fisker Chr. Olsen, Snekkersten. 
nied et Torske!!;arn og en Aalekube: 

Lind, Helsingør, mBd en Ruse
model i et Vandbassin. 

Desuden havde Dansk Fiskerifor
ening .anmeldt følgende 30 Genstande 
fra sin Modelsamling : 

Fartøj.'lmodeller: 
1. Kutter med Dam til Garnfiskeri 

i Kattegat, Gilleleje. Fuldt ud
halet. 

2. Sildebaad, Gilleleje. Fuldt ud
, halet. 

3. IIandelskv~se, Bogø. :.\fed J oll~ 
og fuldt udhalet. 

4. D~ksbaac1 med Sænkekøl, Jyl-
lands Vestkyst, fuldt udhalet. 

5. Islandsk" Otring", fuldt udhalet. 
6. GrønlaJ?dsk Kajak, fuldt udhalet. 
7 .. Dæsbaad, Jyllands Vestkyst.' 

Redslcabsmodelle1' : 
8. Aalegaard. 
9. Bundgarn. 

10. do. med Kalv og Fløje (Arme) 
ll. Rusl:' til Torsk eller Gedde. 

,. '.C~i:·""'~'.; .' . 
t'···· , 

~"'~:, '. . 
':-~ 

12. Aalegaard. 
. 13. k~aledrivvod. 

14. Norsk Lakseruse (Kilenøt). 
15. Bomtrawl. 
16. Grimegarn (Posegarn). 
17. 'l'ysk Bundgarn ("Stettinerbund

garn"). 

Redskaber i fuld Størrelse: 
18. Kastegarn (Vestindien og mange 

andre Steder). 
19. Brasengarn (Sverrig). 
20. Posegarn do. 
21. Ruse for Skaller og andre Fersk-

vandsfisk (Sverrig). 
22. Aalekube fra Øresund. 
23. Agnkube (Rejekiste ) fra Øresund. 
24. Sel vfiskendeAalekube ("Stettiner-

kube"). 
25. Svensk Aalekube. 
26. Hummertejne. 
27. 5 Garnrensere ("Kvistekæppe") 

fra forskellige Steder i IJandet. 
28. Maskine til Ophaling af Bund· 

garnspæle. 

Endvidere: 
29. Model af et Røgehus. 
30. Model af et "Æshus" (N yminde

gab). 
Til Dommere havde U dstillings

kommiteen valgt d'Hr!'. Konsulent 
Feddersen, R. af Dbg., F. M., Køben
havn, som Formand, Fisker og Havne
fuged Lars Kuhlmaonn, Dbmd., Horn
bæk, Fisker Rims Olsen, Humlebæk, 
samt P. Villumsen, Snekkersten, der 
alle havde modtaget Valget. 

Til Dommernes Raadlghed var 
stillet nogle Pengepræq"lier (deraf tre: 
30,20 og 10 Kr., skænkede af Dansk 
Fiskeriforening), desuden nogle Sølv
og Broncemedailler samt' Hæders
diplomer. 

Ved Bedømmelsen viste det sig, 
at enkelte af de anmeldte U dstillere 

'. 
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ikke vare mødte, og ligeledes at Ud
stillingskataloget ikke var saa nøj
agtigt eller rettere: udførligt
som det burde være; der manglede 
saaledes et Par N avne fra Hornbæk, 
og Københavns Fiskerforenings U d
stillere vare ikke specificerede. Føl
gende Udstillere bleve kendte præmie
værdige : 

l. Hornbækfiskerne under et for 
smukke Redskaber: Hædersdiplom og 
50 Kr. 

2. Grev Y. Danneskjolrl for selv
lysende Kompasser: Hædersdiplom 
og Broncemedaille. 

3. Fiskenætfabriken nDanmark", 
Helsingør, fol' en Samling smukke 
Redskaber: Hædersdiplom og Sølv
medaille. 

4. Fiskerforeningen for København 
og Omegn for en Samling smukke 
Redskaber (deriblandt et smukt bødet 
Sildegarn): Diplom og Sølvmedaille. 

5. Fisker Niels Frederiksen , Humle
bæk, for en Aalekube: Diplom og 
Dansk Fiskeriforenings 3. Opmunt
ringspræmie: 10 Kr. 

6. Fisker Gltr. Jensen, Rungsted, 
for et smukt bødet Sildegarn: Hæders
diplom. 

7. Overretsprokurator Leth, Kø
benhavn, for en af ham udstillet, af 
Pisker Thomas Hildebmndt, Refs
næs, forfærdiget Aalegaardsmodel: 
Hædersdip16m. 

8. Piskerne A. og hl. Nielsen, Kø
benhavn, for smukke Ruser: Diplom 
og Dansk Fiskeriforenings L Opmunt
ringspræmie: 30 Kr. 

9. Fisker og Skipper R. Nielsen, 
Dbmd., Skalø: Hædersdiplom. 

10. Sognefoged G11T. Gaj J.Voe1'8-
qaarcl, Dbrm1., Harboøre, fOl' et Flyn
dervod : Hædersdiplom. 

Il. Fisker Ghr. Sørensen, Snekker
sten, for smukke Garn: JJiplom og 
10 Kr. 

12. Fisker Vilhelm Sørensen, Snek
kersten, for en Snøre m. m.: Diplom. 

13. Fisker Jens Thomasen, Snek
kersten: Diplom og 10 Kr. 

14. Skibstømrerlærling Anders 
Thomsen, Humlebæk: Diplom. 

15. Styrmand Fr. Fiedler, Dansk 
Fiskeriforenings 2. Opmuntringspræ
mie: 20 Kr. 

16. Fisker Lud1:ig Hansen, Kø
benhavn, for en forbedret Transport
kasse til Rejer: Diplom. 

17. fisker Chr. Olsen, Snekker
sten, for et Garn og en Kube: Diplom. 

18. Dansk Fiskeriforening tilkend
tes Sølvmedaille. 

Udstillingen gjorde i det Hele et 
smukt og tiltalende Indtryk. Det 
var tydeligt at se,at hver enkelt 
IT d still er havde anstrængt sig for at 
kunne fremvise gode Ting og for de 
allerflestes Vedkommende var det 
lykkedes. Blandt Erhvervsfiskerne 
gik Københaynerne her, som saa 
ofte før, i Spidsen, deres Redska bel' 
Vfire blandt de bedste og saa dannede 
de desuden et nogenlunde samlet 
Hele, d. v. s.: Jllan kunde af denne 
Samling faa et Begreb om, hvm'lede8 
Fiskeriet drives fra vedkommende 
Sted. 

Blandt de faa andre Steder ud
stillede 'I'ing fandtes ganske vist lig,·. 
saa smukke og hensigtsmæssige Eks
emplarer, men det val' kun mere 
eHer mindre "spredt Fægtning", intet 
Sted fra kom noget kollektivt, n0i!C't 
der vidnede om en Plan i Frrll1stil
lingen. 

En Del af ]'iskeh'jerm~ ol1lkrin[2: 
Helsingør og denne Bys rgne FiskC'n> 
havde fon,trukket ludt at blive bortr' ; 



-man kan jo efter Ordsproget "glimre 
ved sin Fraværelse". 

Fiskenætfabriken "Danmark" for
tjener at fremhæves for sin rij2:hol
dige og smukke Samling af Redska
bm' og sine billige Priser. 

Grev Danneskjolds selvlysende 
Kompasser vil, hvis de ellers holder, 
hvad de lover navnlig Illed Hen
syn til Durabilitet være en vigtig 
Hjælp for Fiskere. I de aabne Fi
skerhaade findes som oftest intet 
X athus i de mindre aldrig -
og I1Hlll har derfor intet Lys ved 
Kompasset, medens det paa den 
a nden Side er meget vigtig~ for Fi
skeren i Mørke eller Taage eller 
begge Dele stadig at kunne holde 
øje med Kursen. Saa prøver han 
først at stirre paa det mørke Kom
pas, og naar han bliver ked af dette, 
som oftest resultatløse Forsøg, prøver 
han at stryge Tændstikker af, om 
han har nogle. Dette mislykkes og
saa i Regelen, alt er fugtigt, baade 
Fingre og Luft og undertiden Tænd
stikkerne med, og Vinden blæser 
stadig, som paa Drilleri, Tændstikken 
ud, selvom det lykkes at faa Ild i 
den. I heldigste Fald lyser den 
kun et Øjeblik op aye r Kompasrosen 
og alt er derefter mørkt som før 
ja endnu mørkere, naar :Fiskeren ser 
omkring sig. Saa kaster han med 
nogle mere Yelmente end fromme 
Ønsker Svovlstikkerne fra sig, finder 
sig i Skæbnen og styrer efter For
nemmelsen, hvad der just ikke altid 
giver rigtigt Bestik. 

Det er en god Ide, Opfinderen 
her har faaet eller rettere: bragt til 
Udførelse herhjemme, mærkeligt er 
det kun, at den ikke er kommet 
frem længe før. Man har jo i mange 
Aar havt selvlysende Stof paa saa 
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mange Ting : Svovlstikæsker og Lyse
stager og mange andre Sager, er 
det ikke underligt, at lIlan saa ikke 
har tænkt paa Kompasset? 

Selv i større Fartøjer· vil Opfin
delsen maaske føre til, at N athus
lampen undværes. Den selvlysende 
Kompasrose blænder ikke Rorgæn
gerens øje, saaledes som I.1yset fra 
IJampen og dette er af ikke ringe 
Betydning. Ofte maa Rormanden jo 
være Udkigger tillige og nnder alle 
Omstændigheder bar han Brug for 
sine øjne hele Tiden og kan ikke 
undvære dem et Øjeblik. 

Hele Udstillingen var smukt ug 
smagfuldt anangeret af Hr. Sejl
magermester og Dekoratør Peter'sen, 
Helsingør, med Asistance af For
manden for Stadeejernes Fagfurening 
i Øresund, Fisker Jens Thmnassen, 
Snekkersten, samt, for Københavns 
Vedkomlllellde, af Styrmand Fr. 
Fiedlel'. 

Det af Hr. Sejlmagermester Pe
ie1'sen udstillede Præpareringsmiddel, 
der ikke var under Bedønimelse, vil 
maaske have en Fremtid for sig. 

Fiskende Edderkopper. 

Man skulde næppe formode, at 
Edderkopper gav sig af llled at fange 
Fisk, men ikke des mindre haves et 
Par Beretninger herom, der ikke 
kunne af,ises s.om Opdigtelser; begge 
findes de i ældre Aargange af de 
bekendte, populære Skildringer af 
Naturvidenskaben oversatte fra ame
rikanske Tidsskrifter. Den ene lyder 
saaledes: 

"En Dag, da jeg (en Mr. Spring) 
spadserede med en Ven i en sumpet 



Skov, hvor der var gravet en Grav 
af omtrent 3 Fods Bredde, opdagede 
vi midt i denne Graven stor sort 
Edderkop, som gjorde nogle højst 
besynderlige Bevægelser. Ved nær
mere Eftersyil viste det sig, at den 
havde fanget en Fisk, s,om den havde 
bidt lige foran Rygfinnen, og den 
stakkels Fisk svømml'de langsomt 
rundt eller 'l'rred sig som af heftig 
Smerte. Dens sorte Fjendes Hoved 
var unrlel'tiden næsten trukket ned 
under Vandet, men aldrig ganske; 
del'til syntes Fisken ikke at have 
Styrke nok, men den bevægede sine 
Finner, som om den val' mat, og 
hvilede ofte. Til sidst svømmede 
den hen under et Blad, del' flød paa 
Vundet og syntes at forsøge ved at 
gact IH'n under det at skubbe Edder
koppen af, men forgæves. Da de 
kom j Nærheden af Bredden strakte 
Edderkoppen pludselig sine lange 
sorte Ben op af Vandet, greb fat i 
Ujævnhederne paaGravens Sidevægge 
og begyndte at hale sit Bytte op ad 
Breddlm. Min Ven blev staaende 
fol' at iagttage dem, medens jeg gik 
til det nærmeste Hus for at hente 
en Flaske llIed vid Aabning. I de 
5 eller 6 Minutter, jeg var borte, 
havde Edderkoppen trukket Fisken 
helt op af V andet, me~ derpaa vare 
de faldne ud i dette begge to, da 
Bredderne vare Hæsten lodrette. 
Der havde været en hæftig Kamp 
mellem dem - og nu, da jeg kom 
igen, var Fisken allerede halet ~l1ere 
end halvt op paa Land. Fisken var 
meget mat og rørte sig næppe, og 
Edderkoppen havde da aabenbart 
vundet Sejr og halede den langsomt, 
men stadigt op ad. I hele det Kvarter 
eller halve Time, vi havde iagttaget 

; . dem, havde den ikke givet slip en 
'l 
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eneste Gang; gaaende baglærlgs, 
med Hovedet vendende mod Fiskens 
Hale, holder den den· op under en 
Vinkel paa 45 0. Hvorlænge Striden 
havde varet, eller hvor langt borte 
fra de kom, er os ubekendt. Edder
koppen var 3/4 Tomme, Fisken 31f,1. 
Tomme lang". 

Den anden Beretning skyldes en 
Mr. Peters og lyder: 

"Kort før sidste Krig· saa jeg i 
Alabame en Flok Snmafisk spille 
om i Solskinnet i Nærheden af Bred
den. Pludselig faldt en Edderkop, 
saa stor som Enden af min Finger, 
ned i blandt dem fra en Gren, som 
i Højde af 5-8 Alen hang ud over 
Bækken, og greb en af Smaaflskene 
tæt bag ved Hovedet. Fisken var 
ca. 3 Tommer lang, og saa snart den 
følte sig greben, svømmede den hur
tig om i Vandet og søgte ofte ned 
mod Bunden, men Edderkoppen be
holdt sit Tag i den. Til sidst kom 
den op igen, vendte sig om paa 
Ryggen og døde. Den syntes at 
være bleven bidt i Nakken, hvor 
Hovedet støder til Kroppen. Da 
Fisken var død, satte Edderkoppen 
sig i Bevægelse med den til Bredden". 

Mindre Meddelelser. 

Svensk Fiskekutter. For ca. halv
anden TI ge siden indkom til Frederiks
havn en nybygget svensk Kutter, ca. 
30 Tons drægtig, ved Navn "FUr
sten ", hjemmehørende i Ockerø, og 
ført af Skipper S. Andreasson. Den 
er bygget i Sverrig med Fiskeri af 
Rødspætter i Kattegat for øje, og 
skulde til den Ende forsynes med 
Dam for at kunne føre Fisken le~ 
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vende frem til Markedet, men da 
Svenskerne ikke tidligere have drevet 
dette Fiskeri, ere de, som Følge 
heraf, ukendte med Konstruktionen 
af de dertil hørende Indretnillger, 
af hvilken Grund Kutteren blev sej
let herover for at fan, sin U drust
ning kompletteret. "Dammen II i Far
tøjet er blev en indsat af Skibsbyg
mester N. Olsen her, Dampkedel og 
Spil ere leverede fra Brødrene Hou
møllers Maskinfabrik, medens de 
fornødne Vod ere leverede fra L. 
O. Larsens Vodbinderi. Bekostnin
gen heraf beløber sig til godt 3000 
Kr. ; Besætningen har udtalt sig 
meget anerkendende om det leverede 
Arbejde. KI. 

Islandsfiskeriet. I Lørdags afgik 
Fiskekutteren "Emilie Franziska" fra 
Frederikshavn til Fiskeri under Is
land, og om nogle Dage vil Kutteren 
,~Prinsesse Marie" afgaa samme Steds 
hen; begge Fartøjer tilhøre "Vend
syssel Fiskeeksportforretning" . I de 
to foregaaende Aur har som bekendt 
dette Fiskeri været drevet af 5 i 
Frederikshavn hjemmehørende Kut
tere j i Aar kommer kun disse to 
Kuttere til at fiske under Island, 
hvad nærmest er foranlediget ved de 
ualmindelig lave Priser paa salt Rød
spætte i Fjor, det kvantitative U d
bytte var jo ft\ldt tilfredsstillende. 
Ligesom i Fjor vil Fiskeriet væsent
ligst være baseret paa til Saltning 
bestemte Rødspætter, men det er og
Slia Meningen at fiske en Ladning 
Stor-Torsk paa Bakker og Pilk for 
nied den, naar Sæsonen er forbi, at 
afgaa til København, hvor denne 
Vare i Fjor fandt saa god Afsætning. 
Saafremt Kutterne skulde træffe 
sammen med Damptrnwleren "Oim
hria" dol' nok allerede i længere 

Tid skal have drevet et lønnende Fi
skeri deroppe specielt efter Helle
flynder -~ er det Meningen at af
hænde saa meget af Fangsten som 
haves i fersk Tilstand til denne, som 
saa vil føre Fangsten i sine· Isrum 
til England. 

Da man hverken har truffet paa 
Hummer eller østers i de islandske 
l"arvande, har Kutternes Rederi be
sluttet at gøre et Forsøg paa at faa 
disse Dyr til at leve og formere sig 
der, og i den Hensigt vil et større 
Parti Han- og Hun-Hummer blive 
udsatte, hvor der er Formodning om, 
at de vilde kunne trives, ligesom et 
Parti østers vil blive udsat, hvor 
man finder en passende Grund .. 

I Fjor tabte s der mange Penge 
ved Islandsfiskerietj saa megen større 
Grund har man nu til at haabe, at 
det maa gaa Kutterne vel, og at de 
maa indbringe deres driftige og ener
giske Rederi saa godt et Udbytte, 
at Islandstlskeriet maa kunne fort
sættes hvert Aar til Gavn for vort 
Fædreland. Klo 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 18 . .Juni 1894. 
Det Fiskeri, som nu snart i en Maa
nedstid lIled saa godt Resultat hal' 
været drevet paa FangstpIudserne 
Sønden for A.ggerkanal og nu for 
Bovbjerg, synes nu at være forbi; de 
Kuttere, som i Ugens Slutning ere 
indkomne dmira, have først efter flere 
Dages Arbejde opnaaet nævneværdig 
Fangst og mange af dem næppe 
engang det. Derimod har en Del, ja 
vistnok uen største Del af Kutterne 
i ]'arvandet Noruvest for Løkkpl1 



drevet Fiskeri med ret gunstigt Re
sultat; ikke faa havde saaledes ca. 
150 Snese ,hver, Rødspætter af sjæl
den god og stor Kvalitet, vejende fra 
25-50 Pd;, Snesen, her betalt med 
fra 4--7 Kr. pr. Snes. Vejret bar 
i Ugens Løb ikke været til nogen 
Hinder for Fiskeriets Gang, omend 

, den stærke Varme til sine Tider har 
medført nogE:>n Dødelighed blandt de 

. i Havnen i Hyttefade lagrede Fisk. 
. : PaaKobbergrunden sydøstlig af Læsø 

have nogle .enkelte Kuttere gjort god 
Fangst af Pighvar; ligeledes er der 
indkommet en Del af denne Fiske
sort fra Kuttere, der fiske paa Læsøs 
Nordside; her er vel i:ridbragt fra 

. 3-4000 Pd .. i Ugens Løb foruden 
ca. 600 Pd. Tunger og en Del mindre 
Rødspætte, Slethvar og Ising. Pri
serne paa Pighvar ere \'edblivende 
smaa paa Grund af dell store Til
førselog for Tiden ret vanskelige 
Af3ætning, for store betales ca. 30 
Øre pr, Pd., for smaa kun 12 Øre, 
Tunge har opnaaet 55 Øre pr. Pd., 
Slethvar 10 Øre pr. Pd. og Rød
spætte vejende fra 10-12 Pd. Snesen 
kun 85 Øre pr. Snes. Hummerfiske
riet paa Vestkysten er nu i god Gang; 
de herfra udrustede med ca. 100 
Tejner. fiskende Kuttere have iland
brag~ et større Parti ved I.Jøkken. 
Vesterha\'shummer har i disse Dage 
svært ved a.t leve her i Havnen, saa 
den forha.ndles saa vidt muligt fra 
Stedet. Tilførslen fra Norge har' 
været lidt mere knap end vanlig, 
Prisen er ca. 90 Øre pr. Pd. Makrel
tilførslen har været rigeligere saavel 
fra Norge som fra de i Nordsøen 
fiskende svenske Baade, Prisen er 
ca. 11 Kr. pr. Ks .. å 3 Snese. 

KI. 

Sallerup, den 15.· Juni 1894. 
Bundgarnsfiskeriet er nu omtrentlig; 
afsluttet for i Sommer; Sildefang
sten gav et saa ringe Udbytte, sOm 
vel muligt, da den Smule bel' blev 
fisket kun blev afsat tillave Priseq 
de Forbaabninger, del' var sat til 
Hornfiskefangsten, blev ogsaa skuffede 
vel nærmest paa Grund af det varme 
stille Vejr i forrige Maaned. Horn
fisken bar ellers været her ved Bug
i ikke saa ringe Mængde, hvilket 
har vist sig, naar det en enkelt 
Dag hal' blæst en Vestenvind, der 
har da kunnet faas op til 100 Horn
fisk \ i et Garn, medens det stille 
V I:'jr kun gav ganske faa Stykker, 
Prisen har været 25 a 30 Øre pr. 
Par til Forhandling, 

-V odflskeriet, som begyndte med 
denne Maaned, har med nogenlunde 
ordentligt Vejr givet et Udbytte af 
en Snes Pd. Aal pr. Nat; Reje.ang
sten tegner heller ikke godt for i 
Sommer, da her kun kan faas 1 a 
2 Pd. Rejer i Voddene paa en N at. 
Her bliver stadig gjort Forsøg med 
Rf'jeruser med det gode Vejr; men 
man kan nu ikke faa. saa mange 
Rejer, at der kan være Taie om 
nogen Fortjeneste ved dette Fiskeri. 
Rejefiskeriet er derfor ogsaa nu op
givet af en større Del af Fiskerne, 
som saa driver Aalestangning og 
Krogefiskeri, hvilket heller ikke giver 
meget af sig endnu. Her er h~ler 
ikke andet at faa til Krogene end 
Tobis eller Smørbutten, hvilket vist
nok ikke er saa god Agn til Aal 
som Rejerne. A. C. N. 

Nissum Bredning, d. 12. Juni 1894, 
I en ikke saa kort Tid har der i 
Limfjorden og øst paa været drevet 
et sjælden rigt . Rejefiskeri. Der 
siges for paalideligt, at enkelte. Fi-
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skere har bragt det op til en ~'angst 
af over 50 Potter pr. Dag. Derfor 
bruget' saa mange af Fjordfiskerne, 
som har Lejlighed dertil, dette ~i
skeri for Tiden. Prisen er gaaet 
meget nedad paa Grund af den rige 
Fangst. En stor Del Rejer ekspor
teres pr. BanE', 

Døgns Arbejde har faaet en Fangst 
paa over 500 Kr. P. 

fjaltring, den 6. Juni 1894. 
Baadefiskeriet efter Kuller vedbliver 
fremdeles lige saa talrigt som tilforn 
i dette i Kvantitet saa rige Foraat's
fiskeri. Torsk er der fanget forbav
sende lidt af, hmrfor Prisen derpuu 
er god. Kullerens Afsætning gaar 
selvfølgeligt til særdeles smaa Priser. 
Det antages, at ],'iskeriet nu snart 
er forbi; thi Hajen begynder at vise 

l forrige Uge er/ del' indgaaet 
mange Kvaser til Stru(~r for at losse 
oeres Fangst. Flere af dem har 
været saa heldige, at de for 2-3 

sig talrigt. P. 

BEKENDTGØRELSER 

Fis~ -ComissionsforrBtnin~! T. K~nt & ~O. Grimsby, En god solid Drivkvase 
l v H E k f d Flsk~a~kbonator ~ er billig til Salg 27 Fod 

• B. ass, C om ør o, Commlsslonsforretnmg, .' 
~odtager Sendinger af Sild, modtager Sendinger til For- lang, drægtJg 362

(100 Tons, 
Rødspætter etc. til Forhand- handling. med eller uden Vaad. 
r p Af' Stort Lager af østers til 
Ing. rompte regnIng. billige Priser. , Fl'sker J. Olsen, 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. Ref.: York City Bank, Grimsby. Stege paa Møen. 

Fisk og Vildt 
i alle Sorter modtages til 
højeste Notering af 

C. T. Larsen & Co. 
Kjøbenhavn, Snaregade 4. 

Træffe. i Randers hos Hr. Fiske
handler MJlvel'1z d. 27. og28. Juni. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sø)YJBedallle I A a) b ør g 18811 6. 

l Køhull""D 1888 
anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, Baa vel i Staal, Jæ,.,. 
som Messing, Mmt Pilke i 'Tin og 
Bly. ForBendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Køhenhavn K. 

R · Tilbud udbedes paa 

eJeruser, østersø-
12 Rejeruser ere til Salg 
hos 

Fisker R. Jeppesen, 
ltIasnedsund. 

Dansk Kommiss onshus 
for 

Fisk og Hnmnler. 
Ludwig Griin, 

7s, Heller WaU, Hamburg, 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
spondance. !>rima. Referenoer. 

Rejer. 
Hoinrich Driowor, 

Piskehandel en gros, 
Wismar. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til blllige Priser. 

Alb. BUlow, 
København. C. 

Brogade 15. 

VI e El dl s Y! s s e 1 s FI i s k , f o r ]l e t 11l] Dl g~ 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5% Prov~sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
be!iivares prompte. 

.-J'1!II,' - :,'I! 
/ ~,~ 
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De fortrinligste 

Fangstapparater." 
• for alle Slags Rovdyr og Fugle, saavel . 

Fælder som Saxe 
af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske, Rovdyrfælde(abrik 

E. Gpell &. CO., Haynau (Schlesien). 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland . 
... Stor illllstr. Prisliste ~endes franko paa Forlangende .... 

~~~MN~~~NM~~~~:æ~~~~~~MM~~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Sam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt' præpareret Dug 
. Hør- og Hampsejldug 

i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

, 
a.> • 

.&;la.> Danmarks største Fiskeforretning 
~1i 
:.: modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning Qg Penge om-
& E gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og 
~: hensættes i min Iskælder til næste Dag. Salgs-Provision 6 Ofo. Kasser 
<:o a.> , 
.... :; til Forsendelse leveres gratis. 
a.> > 
~ IR Telegram- og Brev-Adresse: Carl BanIr, København.: 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad' 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
veq sin store Udbredelse særlig egnet til Ann~.ncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, ]<'iskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekurve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
'I'ovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoneel' i :3iedlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved :t'iskeriet samt Salg elle~ 
Ombytning af Fiskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

. Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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:Kø benha, vnsMeka,n1ske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler tidlig Indlevering af Ordres paa 

Sildegarn, 
for at rettidig Levering kan ske; endvidere et komplet Lager af Næt til 

Læggeruser og Agnvaad. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140.~.f.'1 
Dansk-FIske-Kommission en g'r08. =-~::a 

Modtager alle Sorter Fisk til l!'orhandling. ~CD~ . .., "'O CD 

,Specialitet: Lax, Ørred, Aal. :::1.;: 
, ~ 

Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse: 9·(10 g 
Biirsch, Hamburg. T Biirsch, Altona. '!" :" ~ 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

< __ NlllUabrUI: l Dan_k _m dri",.. ved. DlUDplI:J.oa.f't} 

leverer efter Bestilling' eller f.ra 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 Pris~r og i bedste Kvaliteter. 

Handlende, gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ji·~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
f.!-:g. .Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 : l 
-< f c:q Telegram",Adresse :Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 

Kutterkvasen "Hvorf'or", 
drægtig 8,04 Tons, bygget af Eg og ,godt udhalet med alt, kan føre 3 li 4000 Pd. Torsk 
efter Aarstiden, har taget første Præmie paa den store Fiskeri-Kapsejlads ved Køben
ha.vn foruden andre Præmier, er billigt til Salg med eller uden 28 brugte Torskeruaer. 
Tilli~e sælges 2 godt vedligeholdte Bundgarn med Kalv og dobbelte Arme, samt on ny 
hurtlgsejlende Sænkekøls Baad, der kan laste 1600 Mursten og egner sig udmærket til 
~'i8keri eller l!'ærgebrug. - Nærmere Oplysninger kan erholdes hos 

Fisker J. P. J. Drejert Bog'o pr. Stnbbekobing'_ 

Redigerot af oand. mag. H. POBselt. - Trlkt hOB Frantz Chri,ttreu. Købo:rlb.avn. 



Nr. 26. 28. Juni. 1894. 

Medl.e:cn.sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvemlelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 'la Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: OverretBdom angaaende Aalegaards-' 
retten. - M.øde. - Mindre IIIeddale1.er, F'i.keri-
beretninger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af !l1edlemsbladet. 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratiR 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere llaglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Sølldag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Dansk Fiskeriforenings 
Kontor 

vil være lukket fra Torsdag Morgen 
den 28. Juni til 'l'irsdag den 3. Juli. 
Mundtlige Forespørgsler 1l1. v. ville 
i disse Dage velvilligst blive besvarede 
a.f Hr. 9and. phil. Povl G. Jlrfunck, 
Vestergade 18 Stuen fra H-lI Fm, . 

Modelsamlingen er lukket til 15. 
Avgust. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen, dens Fansgt og Pleje 

ved Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen. 

IV. 
. Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til FOl'cuin
gens Kontor, Sto~mgade 20, Kø
benhavn V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der orø komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager nled Tak ethvert 

• 



• 

Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
. 20, eller ved K::tssereren, Grosserer 

(/hr. H. Jlfunck, Vestergnde 18. 

Overretsdom angaaende 
Aalegaardsretten. 

Fiskeinteressentskabet "N eptun" 
af 'l'hyholm, til hvilket Proprietær 
}\L P. Kastherg af Oddesund Færge
gaard i Pølge Forpagtningskontrakt 
af 20. Maj 1891, thinglæst den 21. 
s. M .. har for et Tidsrmll af 10 Aar 
fra ;1011 1. A vgusts. A. at regne 
bortforpagtet den ham i Medfør af 
Bf'st8mmelserne i Lov om Fiskeriet 
j Danmark af 5. April 1888 § 3 
tilkommende Eneret til at drive Fi
skeri llled Aalegaarde eller Aale
rusestader j Limfjorden udfor hans 
Ejendom Mak Nr. 6 f af Serup, 
har under llærVæl'enue Sag a,nbra~t, 
at lYhtws And8rs Hansell af OdJe
sUlld ~ anI den 6. September 1892 
umiddelbart udenfor elen vestre Ende 
af dori nævnte Ejendom har 11Ilbragt 
Pil Aalegaard eller 8t Aalerusestade, 
hpstaflende af 6 Ruser, og derved 
gjort Indgreb j den Interessentskabet 
j f1'ølge den nævnte Forpagtnings
kontrakt tilkolllIuendeFiskeriret, hvor
for Interessentskabet hu.l'. paastaaet 
ham dejs anset meJ en Bøde efter 
Fiskeriloven § 58, dels i Medfør af 
Lovens § 59 tilpligtig a t betale i 
Erstatnillg 5 Kr. pr. Ruse fol' hvert 
Etma al, 11 vori det ulovlige Fiskeri 
er drevet, regnet fril den 6. Septem
her 1892 til Klagens Dato den 13. 
Oktober s. t\. Ved Politiretsdommen 
blev Hansen i M edfør af Fisl{('ri
loren § 58 anset med ell Bøde af 
~o Kr. til Statskassen, hvorhos der 
tilkPJHltes Interessentskabet i Erstat
ning hos halll :-380 Kr., idet der 
nn der H eusyn til, at det pailgælclende 
A:dt>nlsestade eftm' det oplyste eje
tlps og benyttedes af Hansen i For
!'ui ug nwcl to il ndl'o Mænd, ikkun 
paalilgtle8 hilm at mIrede l/S af 1040 

Kr., der 'udgør den fulde Erstatning 
efter Fiskerilovens § 59 in fine for 
38 Etmaal beregnet- efter 5 Kr. pr. 
Etmaal for hver af de oll1meldte 6 
Ruser. 

Det er uomtvistet mellem Parterne, 
at Hansen, som alt antydet, i For
ening med to andre Mænd, der med 
ham i Forening drive Aalef1skeri, 
udfor den nævnte Ejendom den 
6. September 1892 har udsat en 
til Au.lefangst bestemt Fiskeriind
retning, der efter hvad der under, 
Sagen er oplyst, bestod af 6 Aale
ruser og seks 10 Favne lange Rad
garn, som vare anbragte i en lige 
Linie fra et Punkt inde under Land 
saaledes, at der først kom et Rade
garn, dernæst en Ruse, saa atter et 
Radgarn og 'saa fremdeles, saaledes 
at den hele Længde a.f Fiskeindret
ningen udgjorde 60 Favne eller 180 
Alen, hvorhos de enkelte Ruser med 
tilhøi'ende Radgarn, der vare fæst-

'nede ved i Fjordbunden nedsatte 
Pæle, vare anbragte umiddelbart op 
til hinandeu, saaledes at der ingen 
Aabning var mellem dem. Hansen, 
der under Proceduren fol' Politiretten 
erkendte, at det første Radgarn be
gyndte "tæt ved Land, dog udenfor 
dagligt Vande", har under Procedu
ren for Overretten paastaaet 
hvad bun har søgt at godtgøre ,ved 
et samme Steds fremlagt, efter Po
litil'ettens Afsigelse optaget, 'fhings
vidne - at Begyndelsen af Raden 
til den inderste Ruse stod paa ca. 
3 Fod dagligt Vande og ca. 19 Alen 
fra Land. Rigtigheden heraf har 
Interessentskabet dog ikke villet er
kende, idet det har forment, at den 
almindelige Vandstand paa det Sted, 
hvor den paagældende, nu forlængst 
fjernede, Fiskeriillllr~tning begyndte, 
kun val' 11/ 2 a 2 1:<'0 d , og Afstanden 
derfra til Land ikke Mel' 9 a 10 Alen. 

Forsaa vi dt nu il u.nsen har villet 
gøre gældende, at den ved den oven
nævnte Kontrakt af 20. Maj 1891 
stedfundne Bortforpagtning skulde 
være i Strid' med Piskerilovens § 3 



sidste Stykke, hvorefter Aalegaards
retten ikke maa adskilles fra den 
tilstødende Grund, og at Interessent
skabet sauledps ikke ('r Intleha\'er 
af nogen Fiskerirettighed, i Kraft 
af h,'ilken det kunde modsmtte sig 
Anbringelsen af det ovennævntp Fi
skeriindretning paa det paagmldpmle 
Sted, kander ikke tages noget Hen~ 
syn Ii,!!'til, idet den an forte Lovbe
stemmelse ikke kan l1ntages at være 
til Hinder for Bortleje uJ Atilegaards
retten for en begrænset Tid. 

løvrigt har Hansen støttet sin 
Paustu,nd om Frifindelse paa, at 
den ommeldte Fiskel'iindretning for
mentlig ikke kan betragtes som en 
Aalegaard eller et Aalestade, hvis 
Benyttelse til Fiskeri i :B'ølge Fiskeri· 
lovens § 3 udelukkende er forbeholdt 
vedkommende Grundejere, der have 
Jord ved Kysten, men derimod maa 
betegnes som "fritstaaendeAaleruser", 
med hvilke det efter den nævnte 
Paragraf er tilladt enhver at udøve 
Fiskeri udfor Kysten, naar Fiskeriet 
ikke udøves i en saadan Nærhed af 
de i Forbindelse med Aalegaarde 
eller Aalestader udsatte Aaleruser, 
at det skader Fiskm;iet med disse. 

Heri kan der imidlertid ikke gives 
ham Medhold. Efter sin hele Ind
retning og Maaden, hvorpaa den er 
anbragt, tæt inde under Kysten 
og støttende sig til denne - kan 
den omhandlede Fiskeriindretning 
ikke betragtes som "fritstaaende 
Aaleruser" , men maa henregnes til 
de i Fiskerilovens § 3 omhandlede 
"Aalestader", j hvilken Henseende 
bemærkes, at den Eneret, der ved 
denne Lovbestemmelse er hjemlet 
Ejerne af Kyststrækningen - enhver 
ud for sin Grund - til Fiskeri med 
Aalegaarde eller Aalestader selvføl
gelig vilde være betydningsløs, hvis 
Indehaverne af en saadan Ret ikke 
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skulde kunne modsætte Slg Fiskeri 
ved Hjælp af Indretninger som den 
af Hanspn benyttede, dp!" OlU end 
ikke sat i umi(ldelaa]' J;\wbindelsø 
med Landjordt>n, dog liar v«.'ret an

bragt i en sa:t<lan Nærhed al SltlllllU', 

at dnn Ill~t;t ~mbges i hn)l't Fald 
at have Villl'et beregnet palt at hindre, 
at A~tlell pau sin Vamlring n·d ky
sten skulde ga;t udenom den na'l'lIlost 

dcnne rrcn'IHle Ende af Rusen. 

Ov('rretten lllaatte do1'l'o1' billige, at 
Hansen for sit orenolllhUI1l11ede FOI'
hold er anset Ilwd Straf eftel'Fi
skerilo\'cns § 58 samt tilpligtet at 
udrede Erstatning efter § 59, og da 
der eftpr dell Skikkel~w, hvori Sagen 
foreliggel for Overrett('n, idet den 
er appelleret af Hansen og ikke kon
trap~taanket af fnteressentskabot, 
ikke bliver SpørgsllIaal om at fOl'hoje 
Bøden Pller Erstatllingcll,hlev Po
litiretsdollllllen stadfæstot. 

Sagens Omkostningor for O\'elTPt
ten vilde Hansen efter OmstreIHlig
hoderne havo at tilsvan~ IlltereSSPllt
skabet mcd 50 Kr. Ved Polilirds
dommen v~tr Hausen tilpligtet at be
tale SageJls Olllkostning;er lIIed 15 KI', 

x-'r. 

Møde. 

"Shuleejernes Fagforening i Øre
sund il afholdt efter Opfordring af 
HI', Kaptajll l'rollo et :\ljlde i Slld~
kersten Kro Onsdag den 20. ,Juui: 
hvortil alle Stadeejero og Lejpl'E' 
paa Kysten, hvor Stader, tindes, vare 
indbudte, De paagreldemle harde 
alle Dagen forud, efter Antllodlling~ 
afmærket deres Staders Y t!()rgl'rens(' 
rued et grønt Flag, og Illspektjol1s
fal'tøjet "Ranch", fol' hvilket Hl'. 



Kaptajn Trolle er' Ohef, havde in
spiceret de udlagte Mærker under 
Assistance af Foreningens Formænd 
fOl> begge Afdelinger, Jens Thomas
sen af Snekkersten og Hans Larsen 
af Humlebæk 

De optagne Pejlinger viste, at der 
kunde drages en lige Linie for Y der
grænsen af Staderne fra Helsingør 
og indtil 'fipperup Mølle, og at der 
derfra og til Stadernes Sydgrænse 
:,Ltter kunde drages en IJinie. 

Da alle vare samlede, aabnedps 
Modet med en Forklaring af Hr. 
Kaptajn Trolle over et lllPdbragt 
Kort, ophængt pau V æggen, der 
viste, at Retningen aJ Linien: Kron
borg Fyr og Helsingør Havnefyr 
over et faldt sallllnen med Hoved-

• linien fol' Ydergrænserne. 
Kaptajn Tolle foreslog, at Skibe 

advaredes om ikke at ankre indenfor 
dette ~færke og spurgte Fiskerne, 
om de vare villige til i Fangsttjden 
at afmærke deres Vageres Yderpunkt 
med grønt Flag. En Afstemning 
viste Alle for, Ingpn imod. Derefter 
gik man over til at omtale det for
enede Dampskibssels1mbs Overfart 
over Staderne. 

Kaptajn 1'rolle oplyste, at Direk
tionen val' villig til at indgaa paa 
et Kompromis med Fiskerne, om at 
holde sig i en bestemt Gennemfart 
over Staderne, forsaavidt Fiskerne 
vilde enes om at paavise en saadun. 

Alle Fiskerne vare enige i, at An
visningen af en saadan, navnlig nuar 
d4?n kunde lægges i en ret LiniC', 
vilde være nyttig, og at megen Skade 
vilde undgaas, naa!' Kystskibene 
fulgte den. 

Man vedtog at afmærke en saadan 
Gen'lOIllfart med rødt Flag paa Y dpr
lmllten og HH'd "Il Top af Gran eller 

.C"". 

Løv paa Inderkanten. De paa flere 
Stader sydefter værende Aabninger, 
hvor Ruser i Reglen ikke 'sættes, de 
saakaldte "Slipper", vedtoges det at 
afmærke paa samme ~faade. 

For de sydligste Staders Vedkom
mende lovede vedkommende Ejere, 
del' alle vare til Stede, at afmærke 
"Slipperne", saaledes at Inspektiolls
fartøjet kunne træffe Foranstaltninger 
for Fredning af de mellem dem ud
su tte Ruser. 

Formand J. Thomassen udtalte 
sin Tak til Kaptajn Trolle, for den 
Iver hUll havde udvist i denne for 
Fiskeriet og særlig for FOl'eningen 
saa vigtige! Sag, hvortil alle sluttede 
sig. P. Villumsen ha abede, at Hr. 
Kaptajnens Nidkærhed heller ikke i 
Fremtiden vilde svigte ham, hvorpaa 
Kaptajn Tralle svarede, at han havde 
kun gjort sin Pligt og altid vilde 
stræbe efter at gøre den. De Til
steueværende vare alle glade over 
disse Bestemmelser, del' uden Tvivl 
vil blive til stor Gavn i Retning af 
Fredning for Fiskeriet. J. Th. 

Mindre Meddelelser. 

Vendsyssel Fiskeeksportforretning 
i Ii'rederikshavn har i E'ølge Deut
søhe Fischerei-Zeitung paa den for
nylig afholdte Fiskeri-O dstilling i 
Hurburg opnaaet 1. Pris for udstil
lede levende Hummer og frisk is-
pakket Fisk. KJ. 

Indlejret i Kødet af en Torsk fandt 
man eJlgaug ifølge Btdletin of the 
U. S. Fish Commission en ejendom
melig formet Foldekniv med Messing
haandtag; Kniven, der antoges at 
hidrøre fra en eller anden tlciviliseret 



Folkestamme, var iaIt 16 cm. lang, 
hvoraf 9 cm. kom paa Skaftet, som 
i sin nederste .FJnde løb ud i en om
trent blyantstyk Spids og var forsynet 
med ejendommelige Forsii'inger. Da 
Kniven blev fundet i Kødet pau Siden 
af Fisken, var den sltmmenfoldpt, og 
i denne Tilshmd Illaa den derfor være 
bleven slugt af Torsken og derpaa 
have passeret gennem Maveræggen 
ind i Muskellaget. 

Som bekendt er det ikke saa sjæl
dent, man i Maven paa Torsk finder 
større eller mindre Genstande, f. Eks. 
Flintesten. OgSi1U Sølvskeer skal være 
fundne paa samllle Sted hos 'l'orsk 
eller andre Fisk; sjmldnere og mml'
keligere er det at finde faste Gen
stande, der ere gaaede ud gennem 
Maven og huve sat sig fast i Kødet 
uden at foraarsuge DYl'ets Død. Den 
omhandlede Torsk havde øjensynlig 
befundet sig vel og var i meget godt 
Huld. 

Giftige Fisk. De fuldkomneste af 
de hidtil hos Fisk opdaf!ede (}]f t
orgauer el'e de, som findes hos l'ha
lasophryne, en Art af Tudsefiskene, 
hvis Opholdssted er Centrahunerikas 
Kyster. Hos disse Fisl, udgør Gælle
langet og de to Rygfinnel' Vaabnene. 
Det første er meget smalt, vertikalt 

, stillet, griffelformet og meget be
vægeligt; det ei· bagtil bevæbnet 
med en 8 Linier lang Pig af sanlIne 
.F' orm , som en Slanges hule Gifttand 
og gennemboret ved sin Basis og 
Spids. En Piggens Basis bedækkende 
Sæk udtømmer sit Indhold gennem 
Aabningerne og Kanalen i Piggens 
Indre. Rygfinnernes Bygning er en 
lignende. I Sækkens HudIag findes 
ingen afsondrende Kirtler, hvorfor 
Vædsken alene kan udskilles fra dens 
Slimhinde. Sækkene besidde ikke 

noget ydre Muskellag og ligge lige 
under den tykke løse Hud, som ind
hyller ,.F'innerne lige til Spidsen. 
Giftens Indsprøjtning i et levende 
Dyr kan dodor kun konllne i Stand 
ved det Tryk, som Sækken er nnder
kastet i det Øjeblik, da Piggen eller, 
Finnen trænger ind i 'et fremmed 
Legeme. 

Forstand hos en Hummer. I Bull. 
of the U. S. Fish Com'tn. berettes 
følgende: Ved BiTd l~land, :llfass., 
laa jeg og fiskede og saa da en 
Hummer, som holdt til i et Hul under 
en Sten paa omtrent 2 m. dybt Vand. 
For <at fange den gjorde jeg en Rende
løkke paa Enden af en Fiskesnøre 
og firede denne ned" saa den kom 
til at ligge rundt Hullet; et Par dm. 
udenfor Rendeløkken firede jeg derpaa 
et Stykke Fisk (menhaden) ned som 
Agn. Straks kom Hummeren og vilde 
have faJ paa Agnen, idet den stak 
Kløerne ud af Hullet; jeg trak Rende
løkken sammen, fik Tag paa en af 
de store Klør og begyndte at trække 
Dyret frem. Imidlertid havde jeg 

, ikke faaet ordentlig 'rag, Løkken gled 
af, og Dyret krøb tilbage i sit Hul 
igen. Paany blev Rendeløkken hængt 
ned og Agnen anbragt, da jeg ikke 
tvivlede paa, at Hummeren vilde gen
tage Forsøget, saa jeg kunde faa 
bedre Tag. Den var imidlertid for
sigtigere end som saa; i Stedet for 
at stikke Kløerne gennem Løkken, 
stak den kun Følehornene frem og 
bevægede dem omkring langs hele 
Indersiden af Løkken. Saa stak den 
en af Kløerne ned under Snøren, 
skød denne til Side og fik Tag i 
Agnen. Tre eller fire Gange gentoge 
vi Eksperimentet, men altid bar den 
sig lige listig ad, saa jeg til Slut 
maatte opgive Tanken om at faa den. 



Hvis dette er Instinkt, saa maa man 
nok spørge, hvori Instinkt erforskelliO' .. o 
fra Ræsonnement. 

Giftigt Fiskeblod. Professor Mosso 
i Turin har fundet, at Aalcnes Blod 
indeholder bet yd I:'li ge Mængder af 
et stærkt virkende Giftstof. A f Blodet 
af (m stor Aal kan lIlan uddrage 
Gift nok til at dræbe 10 l\tlennesker. 

,Mosso var ved den zoologiske Sta
tion iN eapel beskæftiget med Under
søgelser af forskellige 'Fiskes Blod 

, ' 
væsentlig for at komme paa, 'tiet rene 
med det Spøl'gsmaal, hvorfor enkelte 
Fisk, f. Eks. Aalen, kan leve baade 
i ferskt og i salt Vand, medens andre 
dør inden kort Tids Forløb, naar de 
komme fra Søen over i Ferskvand. 
Han kom derved tilfældig til at smage 
paa lidt Serum af Muræneblod. *) 
Det smagte skarpt og brændende, 
fremkaldte stærk Spytafsondring o<Y 
gjorde det vanskeligt for ham a~ 
svælge. Samme lammende Virkning 
havde ogsaa Blodet af den alminde
lige Aal og Havaalen, Fisk, som høre 
til samme Familie. som Murænen. 

Dette bragt.e Mosso til at under
søge paa Padder, Kaniner, Mus og 
Hunde, . hvad Virkning Aaleserumet 
havde, naar det i ringe Mængde 
hlev sprøjtet ind i Blodet. 

Padder, i hvis Blod der ind
sprøjtedes 1 decigr. Aaleserum, vare 
efter nogle Timers Forløb tilsyne
ladende døde: de laa aldeles ube
vægelige. og rørte sig ikke, selvom 
man kneb i dem. Imidlertid var 

*) Serum er som bekendtdenklareVædske 
som afsætter sig, Ilaar Blod løber sam: 
men. Murænen er en temmelig stor 
aallignende Fisk, som er højst berømt 
for sin Velsmag. Den bliver indtil 1.5 
m. lang og lever i Middelhavet og det 
sydlige Atlanterhav. . 

Hjertevirksomheden ikke standset; 
Dyrpt var i Virkeligheden ikke dødt, 
men kun fuldstændig l ilIllIllet, idet 
Giften havde virket paa Rygmarven 
og Nerverne. 

Paa Mus, Kaniner og Hunde var 
Virkningen af tilsvarende Mænguer 
Sarum (len samIlle, kun enunu stær
kere: Dyrene faldt øjeblikkelig i 
Krtlll1petrælming\'r og døde efter nogle 
faa Minuters Forløb. 

Men hvad kan nu Grunden være 
til, a,t der aldrig kendes noget Eks
empel paa Forgiftning efter Nydelsen 
af disse Fisk, som jo spisf's i store 
Mængder? Grunden er den, at Giften 
kun virker, naar den kommer direkte 
ind i Blodet. Gennem Fordøjelses
l{analen pas~erer den uden at gøre 
nogen som helst Skade, uden Tvivl 
fordi den ødelægges af Mavesaften. 
Paa samme )\'faade forholder ogsaa 
Slangernes Gift sig, med hvilken den 
i Anlenes Blod forekolllmende har 
meget stor Lighed. Begge Slags Gifte 
tilintetgøres forøvrigt ved Kogning. 
Selv de forskelligste Giftslangers Kød 
kan uden Fare spises i kogt Tilstand, 
og der er følgelig ingen Grund til 
at holde op med at spise Aal. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 25. Juni '1894. 
Vejrliget har i den sidst forløbne 
U ge været af temmelig urolig Ka
rakter; mange af Kutterne have af 
den Grund kun i et kort ~l'idsrum 
været beskæftiget ved deres Dont, 
og Tilførslen har af den Grund kun 
været forholdsvis ringe. De fleste 
af Kutterne udgik først i Onsdags, 
og af dem er der saa godt som ingen 
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indkomne med Last., men en halv 
Snes Kuttere hovedsagentlig med 
Besætning fra Skagen, der have holdt 
sig til Ankers i Nærheden af Fangst
pladserne,ere indkomne med gode 
Fangster fra 'Farvandet nordvest for 
Løkken 3-5 Mil fra Land, de have 
havt godt et 100 Snese pr. Kutter, 
Rødspætter af god Kvalitet, vejende 
fra 18-30 Pd. Snesen, betalte med 
fra 3-6 Kr. pr. Snes. Enkelte 
Kuttere have forsøgt Fiskeri under 
den svenske Kyst, men ikke havt 
tilfredsstillende Udbytte, væsentligt 
paa Grund af meget haard Strøm. 
og stærk Kuling; Rødspætter derfra 
have været af nogen lignende K va
litet som fornævnte, ca. 3000 Pd .. 
Ising er indbragt derfra, somere 

betalte med fra 1-10. Øre pr. Pd. 
2-3 Kuttere hp.ve paa Kobbergrun
den ved. Læsø fisket en pel ['unger, 
ca. 500 Pd. Prisen herpaa er stegen 
noget, der betales nu 60 Øre pr. 
Pd., en Del Pighvar, ca. 1000 Pd., 
samme Priser som forrige Uge, for
uden en Del mindre Rødspætter og 
Slethvar. Fiskeriet af levende Hum
mer paa Vestkysten gaar ganske 
godt, i denne Uge er den der med 
'l'.ejne fiskende Kutter indkommet 
med ca. 600 store Hummer; fra 
Norge er der tilført ca.. 2000 8tkr. 
og fra Sverrig pr. Kvase ca. 1200 
Stkr. Der er tilført ca. 600 Snese 
Makrel til lignend.e Priser som 
forrige Uge. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Silden æt. risK -Comissionsfm~tnin~, Rejeruser, Bestillinger til lledsatte Pri- J. N. Hass, Eckemførde, scr modtages. 
12 Rejeruser ere til Salg 

Frode Grundtvig. modtager Sendinger af Si/d, 
Nætfabriken, Rødspætter etc. til Forhand- hos 

GI. Strand 50. lin~ Prompte Afrel:ning. Fisker R. Jeppesen, 
ansk Correspon ance. 

En god solid DrivkvaSB Prima Referencer. lIasnedsuad. 

er billig til Salg, 27- Fod Aaleruser, . Fisk og Vildt lang, drægtig 3&2/100 Tons, komplet, monterede, leveres 
med eller uden Vaad. billigst og hurtigst. i alle Sorter modtages til 

Fisker J. O Isen, 
Frode Grundtvig, højeste Notering af 

N ætfabrikell, C. T. Larsen & Co. 
Stege paa Møen. GI. Strand 50. Kjøbenhavn, Snåregade 4. 

T. Kent & Co. Grimsby, Tilbud udbedes paa Træffes i Randers hoe Hr. Fiske-
handl'!" 111l1lver1z d. 27. og 28. Juni. 

Fiskeauktionator &, østersø- For Fiskere. Commissionsforretning, Rejer. modtager Sendinger til For- Prima .tæret LInegods, ftæt 
handling. tede Inel', Kork m.m. fa."'s bl ~ 

Heinrich Driewer, liget og bedst ved Henvendelse til 
Stort lager af østers til Fro(le Grnndtdg, ' 

billige Priser. Fiskehandel en gros, Nætfabriken, 
Ref.: York City Bank, Grimsby. Wismar. GI. Strand 50. 

...;. 
'" .. '" o .... -",.-

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafe.nstrasse 140. !..f.~ 
Dansk -J;'lske -Kommission en gros. = 00 ~ 0-= 

c.:I'" .. 
'c.:I 

.>oC-
",
","" m:' 

.,.; 
(/J 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~;~ 
S P e c i a li t e t:· L a 1, ø r r e d, A a I. ~ :!. <: 

F d ",,00= Telegram-Adresse: ~ ragtbrev-A resse: =~ () 
Biirsch, Hamburg. ~ Biirsch, Altona. C!:=' :; 



:Kø benha VllS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler tidlig Indlevering af OrClres paa 

Sildegarn, 
for at rettidig Ilevering kan ske; endvidere et komplet Lager af :x æt til 

Læggeruser og Agnvaad. 
København V. Vesterbrogade 70 . 

. Bundgarn, 
saavel komplet monterede som selve Nættet 
leveres hurtigst og billigt. 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Straml 50. 

Flyndergarn, Tungegarn, Makrelgarn 
samt alle andre Sorter N æt faas 
ved Henvendelse til 

Frode Grundtvig, 
N ætfabriken, 

Gl. Stra,ud 50. 

V ø II d S J S S e] s 'I] S k e f o r 1? e t n i ml It 
. Køben havn K., 

Kontor: Ved Stranden Nr .. 2, 
·modtaget alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 Ofo Provision. Afregning: og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

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

(eneste Nætfabrtk l Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede; nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bmnuldsganl, Haml)e
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

]i.~ Altona Fiskeauction. !!i 
~o~ t~~ 
t a~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ <1 ~ 
~-~ ~~~ 
"Il f cq Telegra.m-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !" ~ tf 

Redigeret af cand. mag. H. POS.gelt. - Trykt hos lf'rantz Chriøttreu. Københa.vn. 



Nr. 27. 5. Juli. 1894. 

Jl4:e~e:x:m.B'b:La.de1;; udgaar hver: Torsdag, Annoncer optage'!! ved Henven'lelse til 

Frantz Chrisltreu, BOldhusga"e I, Kilbenbav!I K •. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af Ils,Sides Brede; 'for staaeude Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Randorsudstmi»gen. - Mind,,, Med-
delelser. - Fiskeriberetning6r. Bekendtgørelaer, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor" Storm
gade 20 Stuen, Københavu V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 1)-7 Svanholmsvej' 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af lq Øre, 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
KøbenhavlI V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artilder er 
tilladt, naar Kilden angives; 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskete, 
derere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv; ogforolyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed 'vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager Uled Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade IS. 

Modelsamlingen 
er lukket til 15. Juli. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til KarjJeavl 
ved Arthur Fedders~n. 

II. 
Krebsen, dens Fanagt ,og Pleje 
, ved Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

vod Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med,
lemmer ved Henvendelse til Poreni?
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

Randersudstillingen. 

Fiskel'iudstilljgen ved døn 17" ,al" 
mindelige danske Landmandsfor~aJU-
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ling i Randers foranledigedes .8~m 
bekendt i sin Tid ved Henvendelse 
til LaiulmandsforsaIlllingpnsKomite 
fra Bestyrelsen for Dansk Fiskeri
forening og. varetoges af samme ved 
et i dette Øjemed ne~sat Udvalg, be
staa.ende af Foreningens Præsident, 
KommandørBannesen, Grosserer Gh1" 
H. Munck, Konsulent Feddersen samt 
Foreningens Bestyrelsesraad for Ran
ders Amt, Konsul Michaelsen. 

Æren for at Udstillingen blev saa 
vellykket, at den ved Siden af de 
pragtfulde Samlinger af Heste og 
Kvæg er bleven udpeget som Land
mandsforsamlingens "gt'eat uttrac
tion" ,den alle skulde se, tilfalder 
først og fremmest Konsulent Feddei-

. sen, der med Dygtighed og Smag 
havde arrangeret et virkningsfuldt 
og let overskueligt, samlet og sluttet 
lIele af de talrige ret uensartede 
Udstillingsgenstande. 

U dstillingen var arrangeret i og 
udenom en stor 8-kantet Træbygning 
med en aaben omløbende Rundgang 
for neden og et lavt og let krone
lignende Tuarn baaret· af Ankere. 
Tagkonstruktionen var udvendig smyk
ket med udslmarneForsiringer og 
prydet med 3 Malerier, forestillende 
Scener af Fiskernes Liv; indvendig 
i Bygningen fandtes et Maleri med 
Motiv fra Randers Aa. 

Udatillingøn omfattede over 350 
. Katalognumre, hvoraf ca. den ene 
Trediedel stammede fra Dansk Fiske
riforenings Modelsam ling, Tallet var 
saaledos nmr op til den store Udstil
ling i København 1888 og langt rigere 
end Udstillingen j Aalhorg 1883 og 
indeholdt navnlig en Fylde af Pro
dukter og Redskaber, dels Husflids
arbf'jde, men navnlig' af Fahrikstil
virkning,ligesom der paa Forsendelses-

og Transportvresenets Omraade var 
forskellige nyere Ting af Interesse. 
Tørrede og røgN1e Fiskevarl".I' vare 
tilfredsstHlenderepræsenteredl,'l af 
indenl:tndske Firri1aer~ bori I~od Her
metikindustrieJ) endnu ikke har gjort 
store Ihemskridt herhjemme, . om end 
et enkelt Firma paa Kristiansø synes 
at maatte have eh Fremtid for sine 
Produkter i df'nne Retning. 

Det lykkedes desværre ikke af flere 
Grunde at fau arrangeret det annon
cerede Fiskerimøde, først og frem
mest fordi Meddelelse om. Mødet 
mærkelig nok ikke var hleven op
ta.get i "U dstillingsbHtdet", der for 
hver Dag skulde indeholde det fuld
stændige Program. Da en af Fore
dragsholderne desuden af Forret
ninger nødtes til at forlade Land
mandsforsamlingen, og Hs. M. Kon
gens Besøg i Fiskeriudstillingen af 
Omstændighederne blev· forrykket, 
hvorved dflt hlevend mere umuligt 
1ft samle Fiskerne og andre inter
esserede, maatte Mødet opgives. For
haabentlig have de ,iill'tedeværrmde 
Fiskerfl dog faaet et virkeligt Ud
hytte. 

Paa Foraniedning fra Dansk Fi
skeriforenings BestYl'else var Kanon-

. baaden JlHauch" og ]'iskerikontrol
damperen "Ha,y;ørnpn 1/ stillede til 
Disposition af det høje Indenrigs
ministerium, fol' at Fiskere henholds
vis fra Nordsjælland og det nordligste 
Jylland grfltis kunde hlive hefordrede 
til og. fra Randers i II dstillingstiden. 
Desværre var Tiuen for Arrangeringen 
af disse Ture hleven sau knap og 
Opholdet i Randers navnlig for 
"Haneh"!! Vedkommende, hvis Chef, 
Kapt. Tralle, var Dommer vedFi
skeriudstillingnn, saa htng, at kun 
et ringe Antal Fiskere, kun en Femte-
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del' af det Antal,der ~undehave 
deltaget, nøde godt af Ministeriets 
VelvilHe .. Fra. Frederikshavn skriver 
\lor stedlige Korrespondent om "Htw
ørnen"s Tur: "Fra Frederikshavn og 
Skagen deltog kun en halv $nesFi
skere, hvilket nærmest skal ha\'e sin 
Aarsag i, at der var den Bestem
melse, at man først skulde returnere 
Lørdag, og SM langt et Til\snuu 
mente Fiskerne ikke at have Raad 
til at lude gaa tabt, særlig da det 
om Onsdagen lod til at blive godt 
Fiskevejr. De faa, der kom afsted, 
kom j Gaar tilbage velfornøjede over 
Basjlget, og have udtalt sig med udelt 
Glæde og Tilfredshed over den Elsk
værdighed saavel Besætningen som 
specielt Hr. Fiskerikontrollør Bloch' 
hal' udvist mod dem under Turen." 

Der blev ved Udstillingen uddelt 
følgende Præmier: 

Sø lvmedaille: 
Fiskehandler Carl Bang, Køben

havn, for god Pakning. 
Fiskehandler Th. Brønnum, Fre

derikshavn, for ispakket Fisk, 
særdeles god Pakning. 

Fiskehandler F. H. Mehlsen, Struer, 
for ispakketFisk, Transportkasse 
med levende Aa!. 

V endsysselsFi skeeksportforretning, 
Frederikshavn, for Klipfisk og 

• isI. Rødspætter efter hollandsk 
Mønster, fortrinlig tilviket Klip
fisk. 

Sildesaltere Engblad & Co., Gøte
borg, svensk Garnsild. 

Hof-Leverandør Gust. Richter, 
1,ysekil, for Ansjos og Frokost~ 
sild. 

Røgmand Scbaap, København, 
for Røgning. 

RøgmandP. H. Løhmann, Kø
benhavn, for røget Aal. 

Fiskeriforeningen for København 
og Omegn, Valby pr. København, 
for forskellige Redskaber. 

Københavns mekaniske N æt- og 
Garnfabrik, København, for N æt 
og Redskaber. 

Aktieselskabet " Vejle Bomulds
spinderi ", Vejle, for Fiskegarn. 

Fiskeriselskabet for Viborg og 
Omegn, for Fiskeavl. 

Havneingeniør H. Zahrfmann, Kø
benhavn, for Havnebygning. 

Bronæmedaille og 20 K1'.: 
Fisker Jens Pedersen,. Tis Sø, 

Rudsvedby, for Modeller af Ud
klækningsapparater og forskel
lige Redskaber. 

Fisker H. Munk, 1:!'redericia, for 
Model af en Lillebælts Aale-
ruse. 

Broncemedaille: 
Fiskehandler Cloos Lorentzen, Fre

derikshavn, for ispakketFisk og 
fersk do. 

Fiskehandler Chl'. Holm, Frede
rikshavn, for ispakket Fisk og 
fersk do. 

Fiskehandler J. P. Kongsbach, 
Frederikshavn, for ispakket Fisk 
og fersk do. 

VendsysselsFiskeeksportforretning, 
Frederikshavn, fol' fersk Fi:sk, 
Hummer, østers og Kryddersild. 

Fiskehandler Anton Sørensen, Ska
gen, for tør og saltet Fisk, en 
righoldig Samling. 

Fisker Simon Sørensen, Skagen, 
for tørret Rødspætter efter hol
landsk 'Mønster. 

Handlende A. Børje8son, Gøteborg, 
for Kryddersild og Ansjovis. 



Handlende O. Oorneliusson, 'Lyse
kil, . for Ansjovis. 

Præserveringsanstalten paa Kri
stiansø, Kristiansøpr. Svaneke, 
for krydret Taffelsild. 

Fru Rina' Tellefsen, Kristiania, 
for Ansjovis. 

R. Vaage & Søn, Brandesund pr. 
Bergen, for Ansjovis. 

Spellerberg & Brinck, Skive, for 
røgede }I'iskevarer. 

Købmand Fl'. Oarlsson, Lysekil, 
for Ansjovis, Kaviar og Fiske
postej. . 

Konsul Aug. Lysell, Lysekil, for 
Ansjovis. 

Fiskenætfabriken" Danmark", Hel
singør, for N æt og ,Redskaber. 

Fiskeriforeniugen for Skagen, for 
forskellige Redskaber. 

Vodbinder L. O. Larsen, Frede
rikshavn, for et Vesterhavsvod. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø, 
. Fejø, for Fiskeridagbøger og 
Redskaber. 

Fiskerne, Brødrene Ove, Randers, 
for forskellige Redskaber. 

Fisker H. M. Hansen, Nolsø, Fær
øerne, for Redskaber. 

Skomager J. E. Andersen, Svend
borg, Tneskostøvler. 

Skomager Joh. Olausen, Svend
borg, Træskostø~ler. 

Fisker Ludv. A. Hansen, Sundby
øster paa Amager, Kasse til 
Rejetransport. 

MaskinfabrikanterneBrødreneHou
møller, Frederikshavn, for Damp
spil og Kedel for Indhiming 
af Vod, Isknusemaskine og Styre
huller. 

Fabrikant Emil Nielsen & Søn, 
'Assens, for Olieklæder. 

Skomager A. Ita.smussen, Svend-

, borg, for Træskostøvler og Slag
støvler. 

Rebslagerm~ster M. P. Winge, 
Randers, for Fiskeliner og Tov .. 
værk. 

Oand; polyt. J . A. A. Bie, Hobro, 
for Fiskea,vl. 

Frisør W. J ohnsen, Randers, for 
'}1'iskeavl. 

Hædrende Omtale og 20 Kr.: 
Fiskerne A. og Morten Nielsen, 

København, for forsk. Ruser. 
Fisker J ens Thomassen, Suekker

sten, Helsingør, for l\alekuber 
m. m. 

Fisker P. Skjødt, Uggelhuse, Ran
ders, for Redskaber. 

Hædrende Omtale og 10 Kr.: 
Fisker Søren Junge, Uggelhuse, 

Randers, for Redskaber. 

Hædrende Omtale: 
Købmand Th. Schmidt, Varde, 

for fersk Laks og Ørred . 
Fiskehandler Th. Brønnum, Fre

derikshavn; for Kryddersild og 
tørret isI. Rødspætter. 

Fisker H. M. Hansen, Nolsø, Fær
Øerne, for Klipfisk. 

Købmand Th. Schmidt, Varde, for 
røget Laks. 

Købmand H. M. Rødgaard, Varde, 
for røget IJaks. 

Sognefoged og Fisker O. G. Noers
gaard, Harboøre, Lemvig, for et 
E'lyndervod. 

Købmand Scbjønning, Randers, 
for Redskaber til Lystfiskeri. 

Smedemester A. Jensen, Skagen, 
for Dræg. 

Randers Korkvarefabrik (E. Hoff), 
Randers, for' Flaad og Kork. 

Snedkermester O. Schmidt, Ran
ders, en Kajak,for smuktSRed
kerarbejde. 



Gaardejer R. W. Petersen, Vrig
sted-Barrer, for en Udkl~k

ningskasse. 
20 ,Kr. Fisker P. M. Sørensen, 

Randers, for forsk. R~d8kaber. 
10 Kr. Fisker Casper Nielsen, 

Kulhus, Jægerspris, for Mar
svinstran. 

FiskerF. M. Løth, Uggerby, 
Hjørring, for en Hummertejne. 

Fisker Chr. Olsen, Snekkersten, 
Helsingør, for Aalekuber. 

Fisker Jens P. Nielsen, Brams
næs, Roskilde, fOl' en Model af 
en Marsvinsruse. 

Mindre Meddelelser. 

Kammerherre Max von dem Borne 
. ' 

en af Tysklands ypperste Talsmænd 
for Betydningen af en fornuftig Pleje 
af Fiskebestanden i de ferske Vande 
og en af Landets dygtigste Fiske
a viere, er den 14. J ulli pludselig af
gaaet ved Døden paa sit Gods i 
N eumark. Han har bidraget meget 
til .at fremme Ferskvandsfiskeriet i 
Tyskland og andet Steds. . 

En lokal Fiskeriforening stiftedes 
den 24. Juni under Navn: "Hirts
hals og Omegns Fiskeriforening", 
med det Formaal at arbejde for Fi
skeriet og Fiskernes Interesse i Al
mindelighed, men Foreningens' Med
lemmers Interesser i Særdeleshed. 

Der indtegnede sig straks ca. 60 
Medlemmer saa godt som Fiskere 
allesammen. Der valgtes derefter 
Bestyrelse, og det vedtoges at ind
melde Foreningen i "Dansk Fiskeri-
i' '" D loremng. erefter vedtoges For-
retningsorden for det første Aar. 

Hirtshals, den 26. Juni 1894. 
B. 
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Fiskeriberetninget 

Frederikshavn, den 2. Juli 1894. 
Paa Grund af det stormful,le' og 
urolige Vejr vi havde i Ugens første 
Halvdel laa saa godt som hele Fiske
Haaden inde og udgik først bm Ons
dagen og i Løbet af Torsdagen j kun 
faa ere atter indkomne, s:ta det !:lI' 

vistnok .snlaat med Fiskeriet' j. sin 
Helhed i denne Tid. Fra Fangst
pladserne ved Hirtshals eider ind-' 
lwmmet 5-6 Kuttere, der have havt 
et Udbytte af ca. 10000 Pd. Skær
ising foruden mindre Partier Rød
spætte, 20-75 Snese pr. Kutter, af 
en Vægt fra 16-1e Pd. Snesen, her 
betalte med fra 2 Kr. 75 Øre~3 Kr. 
25 Øre pr. Snes .. Skærising har op
naaet i Begyndelsen 9, senere kun 
5 Øre pr. Pd. Enk<llte ~indre Kut
tere ereindkomne med Laster -
godt 100 Snese hver - af Rødspætte 
fra Herthas Flak, af en V ægt fra 
10-12 Pd. Snesen, her betalte med 
ca. 'l Kr. 25 Øre pr. Snes. Tilførslen 
af Hummer har ikke været stor,der
imod er der afsat betydelige Kvan
titeter i denne Tid særlig til Rander~. 
Paa Grund af llroligt Vejr .under 
den norske Kyst har Makreltilførslen 
i den største Del ~fUgenværet 

knap, først i Lørdags var der nogen 
Tilførsel af Betydning, og Prisen, 
som i Ugens Begyndelse havde vætet 
12 Kr. pr. Kil., faldt att~r ned til 
10 Kr. ' Kl. 

Efter at ovenstaaende Fiskeriberet
ning va,r skrevet er ca. 20 Kuttere 
indkommen med fuld Last af Rød
spætter af udmærket Kvalitet fra. 
Farvandet nordost for Hanstholm' , 
de stærke Storme af Vest. vi havde 
i Begyndelsen af Ugen 'maa have sat 
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betydelige Kvanta af Fisk under 
Kysten, idet Kutterne meget hurtig 
opnaaede at faa fisket, det de kunde 
have. Udbyttet har været fra 120-
160 Snese pr. Kutter; Fi"kenhar 
vpjet fm 24~30 Pd. Snesen og ,har 
opnaaet fra 4~5 Kr. pr. Snes. Den 
stærke Varme har bragt nogen Døde
lighed, om end ikke i nogen høj 
Grad; død Fisk el' betalt med fra 
l Kr.~ l Kr. fiO Øre pr. Snes. Damp
baaden "Ekspres" gjorde' god Fyldest 
ved Indbugsering under det stille 

, 
givet et ret tilfredsstillende, Resultat. 
Prisen hal' for' Hummer været 55 
Øre pr. Pd. Med en Kutter, som 
af Fiskere herfra er lejet i Thisted, 
drives HUlllmerfiskeri længere til Søs 
og har Qgsaa hidtil givet godt Resultat. 

]\hn glæder sig her ved Molens "'
Tilbygning. Den gør ogsaa udmær
ket Gavn. Mnd Vestenvind, som 
her er den fremherskende og selv 
om der gaar temmelig megen Sø 
mod La,nd, er det dog smult Vand 
j Læ af Molen og altsaa temmelig 
sikker Lancijng fol' Fiskerne. Dog 
er det hdeligt, at den kun blev 200 
Fod forlænget. Havde den bleven 
500 Fod vilde Landingen for Fiskerne 
ikke alene være sikker under selv 
temmelig vanskelig Forhold, DIen 
den vilde kunne gøre Nytte pan 
mange andre Maader, f. Eks. gøre 
det muligt at have ,mindre Dæks
baade liggende her, hvilket vilde 
udvide Fiskeriet ganske betydelig. 

Vejr af de værdifulde Laster. Kl. 

Hirtshals, den 26. Juni 1894. 
Fiskeriet har her i Foraaret og 
Sommeren til Dato været ret godt. 
Der gjordes i Foraaret godt Torske-' 
fiskeri med aabne Baade ved "Revet" 
ca. 6 Mil til Søs, og siden Hummer
fiskeriet tog sin Begyndelse, har det B. 

BEKENDTGØRELSER 

Torskeruser og Torskenæt, 
Torskerader, Gedderuser 
o!{ Ørredruser faas ved 

B,envendelse til 
"'rode Gru ... dtvig. 

]S' ætfabrikell, 
Gl. Strand 50. 

Rejeruser, 
12 Rejeruser ere til Salg 
hos 

Fisker R. Jeppesen, 
Jlasnedsund. 

fiskekroge -Fabriken 
- lIøl't'llledallle 1 AaUøl'g 1883 ell 

1 Kø Ile II haTII 1888 -
Bnbefaler eit Udsalg Bf aUe Sorter 
Fiskekroge, e.'" vel i StaBl, J ærn 
.om Meseing, samt Pilke i Tin ()g 
Bly. Forsendoe mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand. træde 41. 

København K. 

For Fiskere. 

Dansk Kommissionshus 
ror 

Fisk og Hummer. 
Ludwig Griin, 

78. lIe1l6r Wall. Bambus. 
modtager Sendinger til Forhandling 
Prompte Afregning. Dansk Korre
øpoudanoe. Prima Referencer. 

T. Kent & Co. Grimsby, 
Prima tjæret LJnegode ftæt- Fiskeauktionator &, 
tede 1.lner. Kork m,m. ( ..... bil. Commissionsforretning, 
lig.t og bedst ved Henvendelse til 

Frode Gruudtdg, modtager Sendinger til For-
Nætfahriken. handling. 

GI. Strand 60. Stort Lager af østers til 
-----------1------------1 billige Priser. 

Fiskekork. 
Saavel tynd som tyk Fiske

kork haves altid paa Lager 
og anbefales til billige Priser. 

Alb. B'Q1ow, 
København. C. 

Brogade 15. 

Hs~· ComissionsforrBtnin~, 
J. I. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter eto. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

Dansk (Jorrespondance. 
Prima Referencer. 

Raf.: York City Bank, Grimsby. . 

Alle Konstruktioner af Fi
skeredskaberudføres nøj

agtigt og smukt af 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

GI. Strand 60. 
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~= .. "".""" .. ~M~M .••• M" ••. """'. I ~ De fortrinligste ~. I 

I . . F~~~~tR~~P'~~~!o~r I 
Fælder som Saxe 

af alle S9rter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. G,rell &. CO., Haynau (Schlesien). 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr, Prisliste sendes franko paa Forlangende .... 

Sejl og U'dsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør-og Hampsejldug 
: i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
. i Februar 1894. 

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. 

o~ Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~~~ 
g;'; Dan!!!k-Fi!!!ke-KommiMsion en grO!!!. gi~ 
'7 ;;. Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~;-~ - / ~~~ 
~:;; S Il e e i a li t e t: L a x, ø r r e d, A a I. J: ::::!.;: 
:cf Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse: ~~ ~ 
~ Biirsch, Hamburg. W Biirsch, Altona. ~. :; 

ri Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes tiL.:Ifiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af; BølgedæDlpere, I'iskekasse.·, Fiskekroge, 
Fiskekurve, I'iskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl,Søstøvler, 
Tovværk m. m. / . 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medl~msbladet angaaende Ledig~ 
Tjenester og Pladssøgende ved Fiskeriet samt Salg eller 
Ombytning at· I'iskefartøjer o. L kunne føre ~il tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhosgade I, 
Hjørnet a.f Admiralgade; København K: 
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XQ~hivns"-iekinISb 
~æt og Ga.rn-Fa. brik 

M. L.\,Utzon, 
• anbefaler tidlig Indlevering af Ordres paa 

Sildegarn, 
for at rettidig IJevering kan ske; endvidere et 'komplet Lager af N æt til 

..L,æggeruser og Agnvaad. 
København V. Vesterbrogade 70. 

D rlY. VO.·· d, H. aa. nd. aaI6YOd,. Agnvod. Trække
yod og alle andre Arter Vod faas bil· 
ligst, hurtigst og bedst' ved, Henven· 
d~hle til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. StraDd 50. 

A. Ile Artikler henhørende til Fisksri 
faas billigst og bedst ved Hen-. 

vendeise til 
Frode Gru:ndtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

VeJllldslssels F\iskeforretningt 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg .. For Salget beregnes 
5 010 Provision. Afregning ogP~mge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

; Fiskenætfa briken "Danmar lt'\-
Grønnebave, 1J~lsinI'8r, Stengade 16, " 

(eneste Nætfabrik i Dan.mark som drives ved Dampkraft) . , I 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
M~s~iner . forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aalørusør, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre SlagsNæt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bo muldsgartl , Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

]i.~Altona Fiskeauction. ~::i 
;.;;( o 1=1 . . I" (l) ... 

!iS a ~ .J ohann Cohrs (beediget Auctionator). ~ ~ i· 
1=1-.'" . . . ~ I"OQ 

.q etl':lTielBPam:..4dresse: Cohrs, Altona. Dansk Corrflspondance. !II ~ ~ 

.R(ldigere~ af <land. ~ag. H. Rosselt - Trykt hOB Frantø Chrillttrllu. Københa.vn. 



Nr. 28. 12. Juli. 1894. 

:M:eClJ.eD:l..Sb1.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvenaelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Randersudstillingen. - Sø1l1ykken ved 
Nymindegab. - Mindre Meddelelser. - l"jskeriberet· 
ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Købcnhavn V., er aabent 
fra 9-'1. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svanholmsvcj 
10, l. S. 

MOdelsamlingen, Stormgade 20, ej' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9~11, for Publikum Søndag fra 
l2~2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedcs altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kiltlen angives. 

Modelsamlingen 
er lukket til 15. Juli. 

"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den, 1ste November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighe!I med de fore
gaaemle Aar 'lil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud. 

Andragender om :;tt komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 
med OJ)lysning om vedkommende 
Ansøger faar Amtstilskud og hvor 

. stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Storm gade 
20, Københam V, inden 15. Sep
tember d. A. 

Randersudstillingen. 

For at opmuntre Fiskere til god 
og holdbar Pakning af fersk Fisk, 
udsatte" Dansk J:i'iskerifordning" ved 
Fiskeriudstillingen i Randers 3 Eks
trapræmier for de bedste Forsendelser 
af fersk Fisk, der maatte indgaa til 
U dstillingen og som vare pakkede 
af Fiskeren og hans Husstand uden 
fremmed Hjælp. Uagtet Præmierne 
vare paa 50, 25 og 25 Kr., og Fi
sken stadig blev Afsenderens Ejen
dom og af hum vilde kunne sælges 
umiddelbart efter Bedømmelsen paa 
U dstillingens første Dag, mødte der 
ikke en eneste for at konlmrrere. 

Fersk og ispakket Fisk ml' der
imod sendt af forskellige særlig f1'e-



derikshavnske Fiskehandlere ;Be~ 
'handlingen var gennemgaaende god, 
for en stor Del fortrinlig. Skulde 
nogen fremhæves, blev det vel Fir
maet Th; Brønnurn i Frederikshavn, 
hvis Pakning ligesom Carl Ba'ngs i 
København blev honoreret med Sølv~ 
medaille. Blandt de udstillede Tra:ns~ 
portapparater for levende og død 
Fisk er der særlig Anledning til at 
nævne en Transportkasse for levende 
Aal, udstillet af Fiskeeksportør 
Mehlsen i Struer. Aalen bliver her 
anbragt paagennem hullede Træbunde, 
anbragte i flere Lag paa Lister oveh~ 
over den ligeledes gennemhullede 
Træbund, og holdes levende heri ad
skillige Dag~ ved Paalægning af Is 
i det øverste Rum. Det er os meg-
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. delt, at andre danske Firmaer an~ 
vende Kasser af væsentlig samme 
Konstruktion, men bl. .a. forsynede 
med Tværbunde af'galvaniseret Zink; 
disse maa, forekommer det os, have 
adskillige Fordele f tem for Mehlsens 
Kasse, om de end ville blive noget 
dyrere. Zinken er langt renligere 
og navnlig lettere at rense, naar· 
Blod og Slim er tørret lnd del'paa, 
desuden el' den lettere at holde af- , 
kølet og ikke som Træ udsat for at 
buldne ud eller for at slaa sig. 
Saadanne Kasser vare imidlertid 
ikke repræsenterede i Randers og 
det Struerske Firma har med Ære 
fortjent sin Sølvmedaille. Et, andet 
nyt FQI'sendelsesapparat var Køben
havner-Fiskeren Ludvig Hansens 
Rejekasse i Princip omtrent som de 
ovenomtalte Aalekasser. 
. Den Sølling-Ludtske Fiskevogn, 
til hvis Fremtid vi maa tilstaa, vi 
kun have næret ringe Forventninger, 
efter hvad df'r hidtil er fremkommen 
om den i Pressen, var aumeldt, men 

ikke l.ldstillet og matt vel' derfor an
tages; i hv~rt Fald foreløbig, at være 
gaaet ud af Sagaen. 

Prøver paa den saa velkendt.e is
landske og færøis1:e Klipfisk fandtes 
kun fra ganske enkelte Firmaer;' 
islandsk Købmand Tant! og færøisk 
Købmand Djurhuus, samt fra en 
færøisk Fisker H. M. Hansen fra 
Molsø, der fik hædrende Omtale for 
sit Produkt. - Af danske Firmaer 
havde Th . .Brønnum ,og Vendsyssel 
Fiskeeks]Jortjon'etning udstillet is
landsk Rødspætte, tørret og saltet, 
væsentligst, for det hollandske Mar
ked. Sidstnævnte havde desuden en 
ganske ypperlig Klipfisk, hvorfor der 
tilkenutesSølvmedaille, medensAnton 
Sørensen og Simon Sørensen, begge 
af Skagen, ligeledes havde gode tør
rede Fisk. -

Som allerede omtalt i forrige 
Nummer af Medlemsbladet var kun 
et dansk Firma, Præserveringsan
staUen for Fiskeriprodnlcter paa 
Kdstiansø, i Stand til at tage Kon
kun-encen op med de svensk-norsk 
Fabrikanter af Konserves. . For det 
udstillede Produkt, en fint krydret 
Taffelsild, gaves en Broncemedaille. 
Vi benytte Lejligheden til at ønske 
det unge 'Firma alt muligt Held i 
de!! dygtig begyndte Konkurrence. 
- Røgede Varer vare fortræffelige, 
særlig fra ~øbenhavnske Røgerier, 
Shaap og Løhmann (begge Sølv· 
medailIe ) og Carl Bang; ogsaa fra 
de vestjydske Handlende: Speller
berg &; Brinck, Skive (Bronceme
elaine), Rødgaard og Sc!/,lnidt, Varde 
(begge hædrende Omtale). Fiske
handler Thomsen i Randers, der som 
Medlem af Dommerudvalget var uden 
for Bedømmelse, fik Sølnnedaille-' 
diplom fol' sin bekendto ræsede Laks. 



Søulykken ved Nymindegab. 

Som det vil være bekendt, forulyk
kede Fredagen den 18. Maj cl. A. 
nogle Fiskere fra Søndervig i Ring-

I 

købing Amt, hvilket vakte stor Dd-
tagelse viden om; samtidig dermed 
passerede en lignende Ulykke ved 
Nymindeg,tb i Ribe Amt, idet Fiske
kutteren il Trækfuglen" med en Be
sætning af 4 Mand forsrandt. 

Der havde om Torsdagen været 
et udmærket Fiskevejr og den stOre 
Fiskerflaade, der hører hjemme ved 
Nymindegab, vendte tilbage med rigt 
Udbytte; da d et saa ud ~il, a t Vejret 
vilde holde sig, og det var lykkedes 
Fiskerne at forsyne sig med tilstræk
kelig Agn, gik samtlige Falitøjer paa 
ny til Søs Fredag Morgen. tidlig. 
Da indtraf det Tilfældey der al Tid 
er skæbnesvangert for vore Vester
havsfiskere, at Havet pludselig rejste 
sig. Flotillen søgte mod Land, og 
det lykkedes dem alle at slippe inden
for "Gabet" med Undtagelse af 
"Trækfuglen", der var observeret 
sejlende mod Kysten, men som der
efter var bleven borte uden at nogen 
havde bemærket Katastrofen. At 
den var gattet under med Mand og 
Mus, var der vel ingen Tvivl om, 
men Vished herom har: man først 
faaet i Gaar, da Liget af Føreren, 
Jens Ohristian Jensen, efter nu over 
en l\haneds Forløb blev skyllet op 
paa Stranden saa at sige umiddel
part uden for Tærskelen til hlms 
fattige Bolig ved Nymindegab, hvor 
han har efterladt sig eJ) svagelig 
Enke og en lille Søn paa. 7 Aar. 

De tre andre forulykkede, der lige
som Føreren vare Mænd i deres 
bedste Alder - den yngste 28 Aar, 
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den' ældste 39 Aar gammel - ere 
Niels Ohristian Jensen, der ef ter:
lader sig en Enke paa 33 Aar og 
4 Børn fra 11 til l Aar gamle, 
Peder Pedersen, der efterlader sig 
en Enke paa 29 Aa!' og 3 Børn pun 
henholdsvis 4, 2 og 1/2 Aar og Niels 
Hartvig Simonsen, der var ugift men 
underholdt sine gamle Forældrl1, hvis 
eneste Barn han var. 

Medens disse sidste ere i den Alder, 
at de ville kunne nyde Alderdoms
understøttelseslovens Goder, hvilke 
ogsaa ville blive dem tildelte, staa 
de øvdge 3 Familier derimod hjælpe
løse, efter at de ere blevne berøvede 
deres Forsørgere. Peder Pedersens 
Enke og hendes 3 Børn ere blottede 
for alt, og det er forsvindende, hvad 

.. de 'tvende andre Mænd have efter
ladt sig. 

Der er sket Henvendelse om Hjælp 
til Bestyrelsen for Harboørefondet,' 
som jo skylder den i afvigte Vinter 
over hele Landet stedfundne Ind
samling sin Tilbliven, og som ogsaa 
har ydet Understøttelse til de Efter
ladte efter de ved Søndervig forulyk
kede Fiskere, men der er herpaa 
indløbet det Svar, at Statuterne 101' 

Fonden beklageligt nok ere affattede 
saaledes, at kun Vesterhavsfiskere, 
der ere hjemmehørende i Ringkøbing 
Amt kunne kOllune i Betragtning, 
men derimod ikke -dem, der saltledes 
som de Nymindegabsfiskere erebo-. 
satte indenfor Ribe Amts Grænser. 

Hjælpes de andre, bør imidlertid 
ogsaa disse hjælpes, og~ der staar 
derfor kun tilbage at ty til den al~ 

mindelige Godgørenhed; store Krav 
er der ganske vist stillet til samme, 
men det tør vel haabes, at trættet 

, er ,man endnu ikke, og at alene 
simpel Retfærdighedsfølelse . vil bi-



drage til at anspore Medfølelsen med 
de hjælpeløse. 

Dansk }i'iskeriforenings Hjælpefond 
er desværre endnu ikke saa stort, at 
det vil kunne paatage sig nogen større 
Forpligtelser, hvilket sau meget mere 
er at beklage, som de seneste Dages 
Hændelser vise, hvor stor Tra,ng der 
er for et saadant Fond. Ved KaIlund
borg ere to Fiskere omkomne ved 
Drukning og fm Hanstholm savnes 
ligeledes to Mand, og begge disse 
Steder bliver, der sikkert N ød at uf
værge. 

Mindre Meddelelser. 

Solgt Fiskekutter. Fiskekutte~'en 
"Norden" er af Ejeren Skipper 
Christensen af Ijøkken solgt til Sver
rig til Skipper Pettersson af Styrsø
Tangen for en Sum af 3400 Kr. 
Den er i sin Tid, da Kutterfiskeriet 
fra Frederikshavn begyndte at florere, 
købt hertil fra Sverri g ,og vender alt
saa nu tilbage til sit gamle Fædre-
land. Kl. 

Delfiner som Fiskere. I, Bugten 
ved rrhuancAn*) forekommer, efter 
"la Nature", almindelig en Art Delfin, 
som er 3-4 Meter lang. Som ud
vokset er den mælkehvid med en 
smuk rosenrød RygfimlO; som ung er 
den ,lyst skifergraa. Om Morgenen 
og Aftenen svømmer den i Flokke paa 
4-5 Stykker ind over mod Stranden 
pau J agt efter Barbestimer. Fiskene 
søge at undslippe, idet de søge Tjl~ 

flugt paa det grunde Vand lige inde 
ved densandige Strandbred. 

Her passer nu Fiskeren paa. Halv
nøgen med sin store parasollignende 

*) Allllam (Bagindien). 
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Hat paa Ifovedet gaar han ud i Van
det til Knæene lige mod Delfinen, 
og i det Øjeblik, denne jager Fiske
stimen lige indpaa Stmnden, kaster 
Fiskeren et stort Næt ud lige for 
Næsen af den. Dette :{{astenæt holder 
han ikke oprullet paa sin venstre 
Skulder, som de franske Fiskere gøre. 
Han holder det i Bugter med begge 
Hænder, og før han kaster N ættet, 
drejer hun sig hurtig l11ndt, hvorved 
han faur st.ørre Kraft til Kastet. 
To, tre Garn kastes udenom hver
andre foran hver Delfin med en be
undringsværdig Sikkerhed, og en stærk 
Sprællen viser, at Barberne ere fan-
gede i dusinvis. ' 

Delfinen vil naturligvis gerne have 
fat i de stængte Barder og kunde 
let sønderrive Nættet med sine skp.rpe 
Tænder. Men i det Øjeblik, Fiskeren 
kaster N ættet, slænger en Gut,der 
st/lar ved Siden af ham, en Bambus
stang, der hænger i en lang Snor, 
mod Dyret og faur det derved til 
at vige nogle Meter tilbage. 

Imidlertid finder begge Parter For- ' 
del ved Samarbejdet: Fiskeren, til 
hvem Delfinen driver ., Barberne ind, 
og Delfinen, hvem en Del af de af 
N ættet skræmte Fisk svømme lige i 
Gabet. Fiskerne og Delfinerne ere 
ogsaa de bedste Venner af Verden. 
I Vandet komme de lige ind paa 
hinanden uden at skræmme eller an- . 
gribe hverandre. Da Delfinen i det 
Øjeblik, den begynder at jage Fiskene, 
stikker sit runde Hoved med den 
spidse Snude halvt ud af V!l-ndet og" 
blæser og puster lydeligt, puastaar 
endog mange, at den giver Signal 

. til Fiskerne. Disse gøre ogsaa ofte 
Delfinen gode Tjenester. Er den 
kommet ind i et faststaaende Garn, 
saa løser de den omhyggelig uden at 



tage Hævn fol' den Skade, den maatte 
have gjort. Og selvom den uheldig
vis skulde have s~t sig pM Grund, 
hjælpe .de velvilligen deres Kom-
pagnon ud i Vandet igen. \ 

'Hvorledes Aber spise østers. Paa 
Øerne Syd for Rinna findes der en 
Abe, 'Som er en ivrig Øster'Sfisker, 
og som forstaar at aabne østersen 
ved Hjælp af Stene; det sidste er jo 
det mærkeligste ved Sagen, da man 
almindelig mener, at det er Menne
sket alene, som har faaet Forstand 
nok til at knnne benytte sig af V ærk
tøj. Hr. Ca·rpenter, som ofte har 
iagttaget Abernes Østersfiskeri, giver 
i "Nature" følgende Beskrivelse af 
deres Adfærd: "P.aa de Øer, som 
hører til Mergui-Arkipelet, ere de 
Klipper, som under IDbben stikker 
op af Vandet, bevoksede med østers 
af forskellig Størrelse. En Abe, sand
synligvis macac'Us cynomolgus, som 
lever i disse Egne, gaar ved Ebbe
tider ud paa Stranden ogaabner de 
paa. Klippen siddende østers, idet 
den slaar paa den øverste Skal med 
en Sten,. indtil Skallen gaar i Stykker, 
saa den enten med Fingrene kan 
trække Dyret ud eller kan suge det 
direkte ind i ;M nnd en. N aar man 
skI:almmer Aberne, medens de holde 
paa med deres Arbejde,saa efterlade 
de de Stelle, der' have tjent dem til 
Værktøj, paa Stranden, og man ser 
da, at disse ere omhyggeligt udsøgte, 
ikke med Hensyn til Størrelsen, men 
med Hensyn til Form: de ere ofte 
temmelig smaa, men altid saaledes 
beskafne, a:t Dyret bekvemt kan gribe 
om dem. Auv('ndelsen af Værktøj 
el' saa meget mærkeligere, som Aberne 
mna bringe Stenene llled fra 
Strandbredden ud til de af Søen op

;ragende Klipper, paa hvilke østersen 
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sidder. Gibbonerne, som leve pall de 
samme' Øer, forstaa sig' ikke paa 
Østersfiskeri. " 

Fiskeriberetninger. 

København, 9. Juli 1894. ]'iske~ 
riet her fra Pladsen drives for Tiden 
fornemlig som Krogenskeri efter Aal 
og Vodfiskeri. Det sidste har siden 
Varmen indtraadte givet ret godt 
Udbytte,. hvorimod Krogefiskeriet 
langt fra har værl't tilfredsstillemle 
for sine Udøvere; Enkelte har en 
N at imellem kunnet have ret godt 
Piskeri og andre omtrent intet; ved 
dette Fiskeri kommer det saa meget 
an paa Agnen, og den er al Tid 
vu,nskelig at bekomme, især naar 
Rejerne holder sig saa dyre. 

Rejefiskeriet, som ellers for nogle 
Aar tilbage har været et Fiskeri af 
stor Betydning for Fiskerne her fra 
som Sommerfiskeri, drives slet ikke 
mere paa Grund af, at der ingen 
Rejer~ er mere i Ka.lvehoderne. Der 
er opfisket, og vore Rejefiskere ere 
rejst med Baade og Redskaber til 
andre Steder hvor Opfiskning endnu 
ikke har fumlet Sted. 

:pen Mening begynder at trænge 
sig ind iblandt erfarne Fiskere, at 
der trænges til en kort Fredningstid 
f. Eks. 2 il, 3 Uger i den Tid, som 
Rejen gaar med Rogn, og der vil. 
rimeligvis snart blive gjort Skridt fra 
forskellige lokale Foreningers Side 
for at faa indført en saadan kort 
]'redningstid, for mulig paa denne 
l\-faade at ophjælpe dette vigtige 
Sommerfiskeri. 

Rejer koster nu for Tiden, som 
dog skulde være den bedste Fiske.tid, 



l Kr. 50 0re 11 2 Kr. pr. Pot., en 
altfor urimelig høj Pris f Dr Aars· 
tiden. F. 

Frederikshavn, den 8. J uH 1894. 
Det udmærket rolige V <>jrlig vi have 
haft i den forpgaaende Uge har 
været til stor Gavn for Fiskeriet 
særlig V estkystfiskel"i~t, del' jo. i saa 
høj en Grad ('r nfhængig af Vejret. 
Saa gDdt som daglig ere Kuttprne 
'indkomne llled gDde Laster, Dg Ti]· 
førslen har været megpt betydelig, 
dog holde Priserne sig ret høje, idet 
Kutterne holdigvis ere imlkomne lidt 
efter lidt, saaledes at Markedet ikke 
er bleven ,overfyldt. Fiskeriet har 
hovedsagentlig funden Sted ud for 
Jammerbugten paa temmelig dybt 
Vand 18-24 Favne; dels paa Grund 
af den, stærke Varme, dels paa Grund 
af, at Fisk, der er fanget pau saa· 
danne Dybder, ere mindre levedygtig, 
have Kutterne sjælden taget fuld 
1111st for ikke at resikere, at have 
hele Fangsten død ved }'remkomsten. 
Rødspætterne herfru. have været af 

292 

stDr og gDd Kvalitet, vejende fra 
20.-40 Pd. Snesen og ere betalte 
med fra 3 Kl'. 50 Øre-;--6 Kr. 'pr. 
Snes. Enkelte Kuttere have paa 
Herthas }'lak havt gDde Fangster 
Dp til 200 Snesø Rødspætter hver 
vejende fra 10 -12 Pd. Snesen og 
betalte med fru. 1 Kl'. 25 0re-l 
Kr. 65 0re pr. Snes. De med Gam 
under Læsø fiskende Kuttere JlltVe 
været mindre heldige, Dg det er kun 
smaa Kvantiteter af Pighvar, der er 
indkommen i denne Uge. Paa Her
thas Flal, er der end\'idere fanget 
ca. 500Stkr. slllaa Haj eller Hua, 
der ere solgte til 1 Kr. pr. Snes; 
de anvendes udelukkende, i røget 
Tilstand. Tilførslen af Hummer 
har været usædvanlig stDr, saavel'f'ra 
Vestkysten som fI'a Norge pr. Da mp· 
skib og Sverrig pl'. Kv~se, vel ca. 
14,000 Sth. Hutillner ialt. Prisen 
er fra 75-80 Øre pr. Pd. ]'ra 
Kristianssand el' del' tilført ca. 900 
Snese Makr€'l til ca. 3 Kr. pr. Snes. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, 
komplet, moriterodc, leveres 
billigst og hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

fiskekroge -Fabriken I Alle ~on~~Fllktioner af F~-
- 8øl'flllMallle t Aalhl'g 1883.. skuredsl,aber udføres nøJ-

l le lin lIaYIl 1888 - agtigt og smukt af 
,anbefaler sit Udsalg af alle Sorter F d' G • dt· 
Fiskekroge, saa vel i ,Staal, .TæTn , ro e I un VIg, 
som Messing, samt Pilke. i 'Tin f)!! N ti! b 'k 
Bly. Jo'orsendes mod Efterkrav. ~ æ Ja 1'1 en, 

Conrad Christensen. GI. Strand 50. 
I4t. Strand,træ!le 41. 

l\.ul.euhavn x. 1. Kent & Co. Grimsby, 
Fiskeau{ttionator & I---S...,-·-l-d----t---

CommissloRsforretning, l enæ. 
Til Salgs. 
3 brugelige Bundgarn med 
Tilbehør, 20 a 3q Torske- og 
nogle RejeFllser, 2alm. Baade, 
1 Dambaad samt 2 Pramme. 

modtager Sendinger til For- Bestillinger tii nedsatte Pri-
handling. ser modtages. 

. ,Stort Lager af østers til Frode Grundtvig. 
billige Priser. Nætfabriken, 

Ref.: York City Bank, Grirnsby. I GI. Strand 50; 

]'isker Peder Jensen, . 
Sallerup pr. Lundby St. 

(Sydbanen). 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
Dansk-Fiske-Kommission en gros. =';'~ 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ <I> :. 

S •. I' t t L 'n. d.& l ;;: ""~ Il e el a l e; a x, !U',r r e ,.BL a • <Cl :l,. 
rrelegram-Adresse: ~. Fragtbrev-Adresse: ~~ g 
Borsoh, Hamburg. ~ Biirsoh, Altona. 'P :'" ~ , 



Kapsejlads 
fOr danske Fiskefartøjer (11l~d Dam) afholdes ved Frederiksha'tn. Mandag 
den 13. Avgust (ikke som tidligere meddelt den 20. Avg.). 

Komiteen for Kapsejladsen tillader' sig herved at indbyde nIle saadallne 
Fartøjer til Deltagelse. Anmeldelse maa ske inden l. Avgust til Toldkontoret 
eller til Hr. Iisa.q~ i Frededkshavn. 

For Deltagelse i Kapsejladsen betales ingen Afgift. Som Præmier for
venter Komiteen at kunne anvende et kontant Beløb af 13-1400 Kr. for
uden en Del Ekstmpræmier, som af Private ere tilsagte. Første Præmierne 
antages at bliv~ 100 Kr. hver. ' 

Frederiksluwn, den 9. Jl~li 1894. 

I Komiteen for Kapsejlads for daujlke Fiskefartøjer ~ed Dam. 
O. J. Der". 

Skibsrehder. 
GOl'Dlsen. 

" l'oldforvalter. 
lisager. 

Fiskehandler. 
Kr. JØikkelsen, 

Fiskehandler. 

Bloeh, Th .• J enst"n·Brønnum~ 
FiskerikoDtrollør for Jylland. Fiskehandler. 

Holstein, J~ A . .Jensen. 
Fiskerikontrollør for øerne. Fiskehandler. 

S. Kapp, L. C. Larsen, 
Læge. Skibsfører. 

N. Olsen, Sehultz, 
Skibsbygmester. Kaptajn i Flaaden. 

Chef for Fiskeriinspektionen 

Trolle. 
udenfor Skagen. 

~'vede, 
Kaptajn i Flaaden, 

Chef for Fiskeriinspektionen 
'indenfor Skagen. 

Borgmester. 

Vendsyssels 'Iiskøforretninlt 
København K., 

Kontor: ,Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slngs fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 Ofo Prov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grøimehave, Helsingør; Stengade 15, 

(eneste Nætfabl'lk I Danmark søm drives ved Dampkråf't) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Mn,sldnm: forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, BundQarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra. 10 °/0 til 20 Ofo under sædvn,nlige Priser. Bomuldsgai'u, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. tU Dagen§! billigste Priser og i b(ldste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ii·~ Altona Fiskeauction. ~!f 
~ ~~ JollanJl Collrs (beediget Auctionator). ~ ~ 1: 
=~~ ... ~~~ 

-01 f CCI Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 9' ~ 'i' 
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Xø benha:ms:M:eka,niske 
Næt og Garn-Fa.brik 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved Udstillingen i Randers blev tilkendt 

Sølvmedaille for Fiskeriredskaber. 
København V. 

Bundgarn, 
saavel komplet monterede som selve N ættet 
leveres hurtigst og billigt. 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strancl 50. 

Vesterbrogade 70. 

Flyndergarn, Tungegarn, Makrelgarn 
samt alle andre Sorter Næt faas 
ved Henvendelse til 

Frode Grundtvig, 
N ætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Søulykken ved Nymindegab. 
Samtidig med Ulykken ved Søndervig den 18. f. M. forsvandt Fisker

kutteren "Trækfuglen" fra Nymindegab med en Besætning af 4 Mand, nemlig 
Føreren J ens Ohristian Jensen, hvis Lig i Gaar drev i Land ud for Gabet, 
og Fiskørne Niels Ohristian Jensen, Peder Pedersen og Niels Hartvig Simonsen. 
De tre førstnævnte efterlade sig hver Enke og smaa Børn i særdl;lles trange 
Kaar. 

Da der' i Følge modtagen Meddelelse ikke til disse Familier kan ventes 
Understøttelse fra Harboørefondet, eftersom deres Forsørgere' vare hjemme
hørende i Ribe Amt, tillade undertegnede sig herved at rette en varm og 
indtrængende Henvendelse til den almindelige Godgørenhed om Hjælp. 

Bidrag kunne tilstilles enhver af os. Regnskab over det indkomne 
Beløb samt Redegørelse for dets Anvendelse skal i sin Tid blive offentli~gjort. 

Ribe,!den 25. Juni 1894. 

Ahnfeldt, P. Sehultz, 111. Plesner, 
Stiftamtmand. Chef for l!'iskeriinspektionen Sognepræst til Henne Lønne. 

for Nordsøen 9g Skagerak. 

Jes Christense.n, 
Kroejer ved Nymindegab. 

Anders Pedersen, 
l!'iskehalldler ved Nymindegab. 

o. J. Pedersen, 
Gaardejer i Lønne. 

Bidrag modiages fremdeles med Tak paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade 20, Stuen. 

Redigeret ar c&n?- mag. H. PQsselt. - Trykt hOB Frantz Clwisttreu. København. 



Nr. 29. 19. Juli. 189'4. 
-----~---~----~-,~~~------=-----.-

M:edl.e:r::o..sl,ladet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChristtreJ, Boldhusgade I, København K. Prisell er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af II~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: rFi.kerskolen". Model.amlingen. 
De udsalte Rød.pæUer i Limfjorden. - Ran<lersud· 
.tillingen. - H·,rnfiBkefangsl, - Mindre Meddelelser, 
- Flskeriberfl"lllinger. Hekendtg.ørolscr. 

Oalll;k FiskeriforenIngs Kontor, Storm
gafle 90 Stuen, København V., er aabent 
ha 9-11. Redaktøren al' Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer ogFiskel'e daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Boprol: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilla,at, naar Kilden angives. 

. 
"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den Iste November d. A. et 
5 Maaneders Kursns 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 
l..'ilskud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved }i'onlelingeu af nævnte 
Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 

med Oplysning OlU vedkommende 
Ansøger faar Amtstilskuu og hvor 
stort da dette er, sendes til" Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Stol'lllgade 
20, København V, lIlllen 15. Sep
tember J. A. 

Modelsamlingen 
har i Løbet af Forsommeren mod· 
taget fOl'skellig Forøgelse, dels ved 
Køb, dels ved Gaver. Indkøbt er 
sauledes navnlig en særdeles smuk 
og anskuelig Model af en engelsk 
,/rrawl", og desuden fOl'skellign nye 
Savlyst1'e fra Limfjorden.' 

Som Gave hur Forpningnn til 
Sal1llingerrw med Taknl'llllllelighed 
modtaget: 

fra Fisker P. Hililebnwdt paa 
Refsnæs en 100 Aar gammel 
Aalesalcil fra Slesvig, 

fra Fisker P. Yillnmseil, Snekker
sten, eu gammel Trwslwpilk fra 
Øresund, en HajkTog Jlled For
fang af KæJe, samt en gammel 
HellriflYllderk1'og (tidligol'ø brugt 

Øresund), c 

fra ];'is\;:(,l'l1e E'rnst Larliu! og 



Peder Jacobsen, EspergerJe, 
Savlyster fra Øresund, 

fra Fisker J. Thomassen, Snek
kersten, en Makrclsnøre, opfisket 
i Øresund, sandsynligvis tabt fra 
el. Skib, samt en Kenseten til 
Snoning af Kenser (Tavser). 

Hr. Yillumsen vil være til Stede 
i Modelsamlingen Lørdag den 2l. 
Juli fra KI. 9-4. 

De udsatte Rødspætter l 

Limfjorden. 

Herom meddeler Thisted Amtsavis: 
Fra 26. Juni til 6. Juli er der af 
12 forskellige Fiskere paa Mors i 
Thisted og i Thy opfiskede ialt 23 
mærkede Rødspætter. De vare alle 
udsatte den 28. eller 29. Marts og 
havde ved Udsættelsen en Længde 
af 83/ 4 til 10 Tm. Ved Optagelsen 
maalte de 10~!4 til 13 th Tm. l 
Løbet af 3 Maanedet· hu,r de alle 
uden Undtagelse tiltaget 2 a 3 Tm. 
i Længde. De 23 mærkede }'isk ere 
fangede omtrent paa do Steder i 
Thisted Bredning og ved Vilsunde, 
hvor de i Marts ere blevne udsatte 
med Undtagelse af en enkelt, der 
opfiskedes ved Gudnæsholm ud for 
N eshjærg. laIt er der i dette For
aar i Thisted Bredning for StateIIs 
og Thisted Fiskerforenings Regning 
udsat ca. 80000 Rødspætter, hvoraf 
300 vare mærkede med Nummer; 
efter Fangsten af mærkede Fisk, 
maa der antagelig vmre fanget ca. 
5000 af de udsatte. 
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Randersudstillingen. 

Af Garn og Redskaber var· ud
stillet en betydelig Mængde, saavel 
af private Udstillere og Fiskerfor
eninger som fra Fabrikanter. Som 
naturligt er, fortrænger maskinspundne 
Redskaber mere og mere Husflids
arbejderne, lllen fornøjeligt er det 
desuagtet at se, hvor fikst og elegant 
ogsaa disse sidste kunne være. Blandt 
Fremstillerne af haandbundne Red
skaber mlLa først og fremmest nævnes 
Københavns Fiskerforening, den ved 
denne som ved mange tidligere Lej
ligheder hjemførte en Sølvmedaille, 
men de~uden udstilledes en fortrinlig 
Redskabssamling af SkCtgeus Fisker
forening. Blandt de private Ud
stillere lllaa nævnes forskellige Ran
dersjislce'f'e, hvis Redskaber pyntede 
op paa Pladsen udenfor Bygningen 
og godt kunde taale en nærmere 
Besigteise, desuden den bekendte 
Vodbinder Larsen fra Frederiksbavn 
og de to unge Københavnere Alex
ander og il1artin Nielsen, der frem
viste ganske nydelige haandbundne 
Ruser, og Ji'isker Rasmus Nielsen 
fra Skalø, der foruden forskellige 
Redskaber tillige havde fremlagt sine 
Daghøger for en Snes Aars Fiskeri, 
paa sin Vis et Mønsterarbejde, som 
adskillige Piskere kunde handle vel 
i at efterligne; fremdeles sbl· her 
nmvues Fisker Jei/f.: Pede1'St/1 fra 
Tissø, som bl. a. fremviste en Aale
ruse, hris Arme vare særlig indret
tede paa at hilldre Aa,len i at und
slippe ved at bane sig Vej forneden 
under Garnneggen ; den nederste 
Del var nemlig dels ved en Kætting 
dels ved en Række Synksten tvun
gen indefter og hvilede saaledes paa 
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Bunden, at Aalen, nallr den søgte 
tHI, traf p:ta Garnvinklen og ikke 
pall en Garnlmnt, som <.len kunde 
skyde neden under. H. M. H1MlSen, 
<.len eneste Pærøfisker, del' havde 
fulgt Foreningens Opfordl'illg til at 
udstille. tilkendtes der en Bronce
medail1~. Fllbrikanterne UtZOil, Kø
benhavns mekaniske Næt- og Garn
fabrik og von 11{('!t1'en, Fabriken 
"Danl1lal'k" i Helsingør havde begge 
udstillet smuldre Prøver af deres vel
kendte fortrinlige Redskaber, men 
en ganske særlig Interesse frembød 
dog Vejle BO'llluldsspiuder'is Prøver 
paa dansk FiskPgarn. De Styrke 
Prøver, der paa Dommerudvalgets 
Foranledning foretoges mellem Garn 
af forskellige fremmede ]'abrikata 
og Vejlefabrikens Garn, faldt nemlig 
alle ud til Fordel for det danske 
Fabrikat. Der blev jaIt foretaget 
9 Styrkeprøver; ved disse brast 
Vejlefabrikens Garn gennemsnitlig 
ved en Belastning -af 101 Pd., medens 
de fremmede Garnprøver gennem
snitlig brast ved en Belastning af 
68 og 91 Pd.; ved alle Prøverne 
var Garnet det samme, Nr. 12, 15-
traadet. *) - Dansk Fiskerifm'ening, 
der naturligvis var "hors de concours", 
havde udstillet en righoldig Sllmling 
Redskaber og Redskabs-Modeller fra 
Landets forskellige Egne som ogsall 
na vnlig fra Sverrig, til Sammenlig
ning med vore egne; nydelige Mo
deller fremviste ogsaa Fabrikant 
Utzon og Fisker Holger Mnnck fra 
Fredericia (en Lillebæltsaaleruse). 
- 'Med Hensyn til Olietøj, Tovværk, 
Støvler 0.1. kan henvises til Præmie-

*) Det var meget at ønske, at denne lIye 
Indnstri maa kunne tage Kampen 
heldigt op med Udlandet, hvad nok 
vil' lykkes, om Kvaliteten kan holdes. 

listen. Premierløjtnant, Greve, Dan" 
neskJolLli! selvlysende Kompasser have 
vi haft Lejlighed til at omtale vpd 
VOl' Anmeldelse af Helsingaruustil
lingen (merv, Blads Nt,. 25). 

Tilbage stttar endnu at omtale 
den Afdeling af Udstillingen, som 
vedrører den kunstige Fiskeavl. Vi 
traf her foruden Dctns!c Fiske1'{for
enil/,Ij de gamle kendte Udklækkere: 
Fil5keriIJelsk(tlJet fur Viborg 0.11 Om
ean Frisør Juhnsen fra Rllnders og .1 , 

Oand. polyt. Bie fra Hobro og des
uden l"isker Jens Pedersen, Tissø 
og Gllardejer Rasmus V. Pederseu. 
Vrigsted, Af disse har som bekendt 
navnlig Viborgselskabet indlagt sig 
Fortjenester llf Ferskvandsfiskeriets 
Fremme, og der tilkendtes da ogsaa 
Selskabet en Sølvmedaille for dets 
Virksomhed paa dette Omraade, 
som stedse har været ledet af om
sigtsfulde og forstandige Mænd. Sel
skabet havde udstillet en Model af 
Selskabets Udklækningsapparat og 
havde desuden ligesom Johnsen og 
Bie levende Smaafisk i Akvarier, 
del' naturlig som altid ved lignende 
l1ejligheder stedse. havde et betyde
ligt Publikum om sig. Blandt de 
af Fisker J elis Pedersen udstillede 
Genstande mærkedes særlig en Ud
klækningskusse for Geddeæg med 
tilhørende Fangekasse. 

Hornfiskefangst. 

For nogen Tid siden indgllv nogle 
Fiskere i Store Oarlsminde gennem 

" 
Dllnsk l"iskeriforening" et Andra-

gellde til Indenrigsministeriet om ~t 

erholde en Understøttelse af det bl 



1.' , 

Fiskeriets Fremme bevilgede Beløb 
til Forsøg paa Hornfiskefnng;st ved 
A nholt. Ministeriet imødekom Fi
skerne med stOl' Beredvillighed og 
tilstod dem 400 Kl'. til Hjælp til 
Anskafldsen af Garn og Baade, da 
der selvfølgelig udfordredes langt 
støTTe og sværere Redskaber ude i 
K uth'gattet end i Fjordene. 'l'idligere 
benyttedes 4 Næringer -- sammen
hæftede Sildeg~tl'Jl -- til Hornfiske
fiskeri inde i Isefjorden paa Grun
dene, hvor Hornfisketræk tydeligt 
kan ses fra Baadene, der saa ind
ringe Stimerne ved hurtigst muligt 
at 1'0 Garnlængden rundt fra begge 
Baade og i mi F:trt at hire Fang
sten op i disse. For at ingen Horn
fisk skal undslippe, stnar en Fisker 
i Stævnen med en Puls og kyser 
Fisken tilbage ind i Garnene. Et 
"Træk" varer omtrent 1 Kvarter og 
kan saaledes gøres mange "Træk" 
i stille klart Vejr fra KI. 4 om 
Morgenen til KI. 9 Aften. I det 
heldigste Tilfælde - i "Bleg" -
lmn der tages omtrent 30 Snese 
Hornfisk OIll Dagen, lllen ikke i Regn 
og Blæst; som Regel eller i Gennem
snit daglig 27 Snese, nnar man kun 
regner Fisked:tgene, thi det er jo 
ikke hVf'r Dag "Fiskedag". Af de 
40 Dage Fiskeriet varede, val' der 
kun 25 Fiskednge i disse toges 690 
SlIf'se. Dertil lUaa dog bemærkes, 
at 2 Bande (foruden Andragernes) 
llIe(1 en Besætning af 1~ Mand df'l
toge i ];-'iskeriet ved Anholt en Uges
tid, men disse gik da fra, og siden 
er det kun den elle Baad meu de 
6 Fiskere, som have faaet Under
støttelse fra Ministeriet, og som paa 
dettes udtrykkelige Forlangende har 
ført Journal over Udbyttet af Fiske
riet, san a t jeg kan opgive FOltjene-
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sten i de 40 Dage. Dels paa Grund 
af Storm og Regn, ('g dels fordi 
Hornfisk efter Storm dagene vare 
forsvundne fra Katte~attet, maatte 
Fiskerne søge ind i Isefjorden efter 
Hornfisken, som ogsa~ forefandtes 
der, afsættende deres Leg. Det er 
en Selvfølge, at Fiskerne ikke for
lode Kattegattet, førend at ha ve 
gjort Forsøg - eller afsøgt - allC' 
Pladser rundt omkring Anholt. hvor 
Hornfisk plejede at forefindes, hvad 
man kan se og overtyde sig 01:1 i 
J ournalen, hvor hver Dags Fi sk Cl' 
opgivet saavelsom Vind og Vejr. 
Ihvorvel Fiskerne, som bemærket, 
maatte opgive Forsøgene ved An
holt temmelig snart i Aar, ville de 
<;elvfølgelig gaa ud paa Hornfiske
fangst omkring Anholt næste Foraar 
igen, og naar del' ikke forekomme 
flere da forsøge det samme Fiskeri 
i Store Bælt og tilsidst i Isefjorden. 

Med Hensyn til Afsætningen skal 
anføres følgende: saa længe Fiskeriet 
foregik ude i Kattf'6attet, og der 
vare flere Baade i Kompagni, sej
lede en Baad med Fangsten til 
Halmstad eller til København, efter
som Vinden og Priserne var paa 
Hornfisk Men da Fiskeriet dreves 
i Isefjorden bragtes Fangsten enten 
til Banegaardene i FrederikssuJI(} 
eller Holbæk. Priserne vare for
skellige fra Kr. 2,25 til 3,25 pr. 
Snes, og maatte Fangsten altid være 
paa Fisketorvet imlen KI. 9, hvor 
en Kommissionær besørger Salget 
med 8 pet. i Provision. Homfisken 
pakkes i Kasser, del' i Begyndelsen 
af Fisket kun tager 4 Sne~e, men i 
Slutningen 5 Snese; Fragt paa J ern
banen 50 Øre pl'. Kasse, Ravnepenge 
40 Øre fol' Baaden hvor Dag, Op
kørsel fra Havnen til Banegaarden 



og frn. denne til Gammelstraud 20 
Øre pr. Kasse og endelig undertiden 
Vognkje fra .Jægerspris til Bane
gaurden, hvis dette passer bedst. 
Naar alle !lisse Udgifter trækk",s 
fra Brutto,bliver der næppe mere 
end 2 Kr. Netto pr. Snes, altsaa 
er del' fisket iaIt for ca. 1380 KI', 
i 40 Dage; Fortjenesten fordelt i 
Begyndelsen til 4 Baade og 18 Mand 
og senere til l Baad og 6 Mand, 
}1'oruden at et Baadelav paa 6 Mand 
selvfølgelig maa have en stor Dæks
baad, haves ogsaa 2 Robaude til 
Brug ved Indringningen. Sluttelig 
skal bemærkes, at de paagældende 
6 Fiskere købte 2 store Vod frn. 
Næt-Fabriken "Danmark" af 1. 
Klasses Garn til Pris 200 Kr. og 
2 Baade til ovet' 200 Kr. vare i 
Brug hele Tiden, tilligemed Dæks-
banden. C. B. 

Mindre Meddelelser. 

Belønninger. Fiskerne Søren og 
Niels Peter Andersen, Niels Larsen 
og Christoffer Madsen, alle af Y derby, 
Oddens Sogn, har af den tydske 
Kejser faaet hver 50 Kr. som Be
lønning for at have reddet Besæt
ningen fra den tydske Tjalk "Susanna 
Maria", som i Oktober Maaned for
liste totalt paa Sjællands Rev paa 
en Rejse fra Altona til Aalborg 
med Majs. R. B. 

Et Fiskermøde afholdtes Lørdag 
den 30, Juni i Snaptun ved Hor
sensfjordens sydllge Munding. Fi
skerne der havde rettet en Anmod
ning til Dansk l!'iskeriforening om, 
at en Sagkyndig maatte komme til 
Stede væsentligst for at vejlede dem 
med Hensyn til et paatænkt Aale-
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fiskeri. Hr. Villums en tog da der
over og gav dem de forønskede Op
lysninger, og Fiskerne besluttede 
derefter at gøre et første Forsøg i 
det kommende Efteraar. 

Blæksprutfiskeri drives i stor U d
strækning paa Hawaii. De mindre 
Blæksprutarter, som leve paa grundt 
Vand, fanges af Kvinderne, som have 
stor Øvelse i dette Arbejde. De kunne 
med stor Sikkerhed afgøre, om Huller 
i Bunden, hvis Aabning ikke er større 
end en Sølvdaler, er Opholdssted for 
en Blæksprutte eller ikke, og i disse 
Huller stikke de saa deres Spyd ind 
og trække Dyrene ud. 

De større - ofte meget store 
ottearmede Blæksp~'utter, som kun 
findes pan. dybt Vand, fanges af 
Mandfolkene, som bruge Konkylier, 
af samme Slags som de, der bruges 
som Penge (Kaurier), til Agn. Blæk
sprutterne ere temmeHg kræsne med 
Hensyn til Agnens Udseende og gaar 
blandt andet ikke paa storflækkede 
og stygge Kaurier. De bedste til 
Agn er de, som have rødlige Flækker 
paa en rødbrun Grund, og Fiskerne 
præparerer derfor de mindre gode 
Skaller ved at røgø dem over en Ild 
af Sukkerrøraffald, hvorved de faa 
den rigtige Farve. Ude paa Fiske
pladsen tygger Fiskeren først det 
stærkt fedtholdige Kød af en Slags 
Frugt og spytter det tyggede ud paa 
Vandet, som derved bliver roligt og 
gennemsigtigt; derpaa kaster han 
Snøren med Angel og Konkylie paa 
ud og bevæger det frem og tilbage 
over det Sted, hvor han formoder, 
at Blæksprutten holder Hus i Bunden. 
Saasnart Blæksprutten ser Kaurien, 
strækker den en Arm ud og griber 
Skallen. Hvis denne er af den Slags, 
den kan lide, kommer den ene Arm 



frem efter den anden, indtil hele 
DY1'et er krøbet ud af Hullet og har 
hængt sig fast paa Kaurien, SOIll 

den slynger sig tæt ind til og om
slutter fast. Derpaa dr:\ger Fiskel en 
hi\lrtig Sllore;l ind, hvad der ikke for
uroliger Dyret i mindste ~laad(;. "Nllar 

Dyret kOIllIIH'l' Op. Illod OrerHadl'n, 
[";tur- Fiskl'l'Cl.l nm(l et. Ryk Hovellet 
øp paa Kanten af Kanoen og dræber 
det med et Slag af en Klllbbe midt 
imellem øjnene. Dette lllatt gøres 
meget raskt, fol' Dyret fnar 'rid til 
at besinde sig -og slippe det 'l'ng, 
den -har om Kallripn og Linen. Faar 
deu nemlig Tid til det, bliver den 
en farlig Modstander, og 'Fiskeren 
risi1mrel' at blive omsluttet af Dyrets 
stærke Arme og klemt tildøde. 

. ,lv atl.l,re". 

Fiskeriberetninger. 

Sjællands Odde, d~ 10, J u li 1894. 
Kult fait Aar synes Fomarsfiskeriet 
ved Odder at have givet et saa tar
veligt Udbytte som i A ar,. idet der 
har været Uger, i hvilke der saa 
godt som ikke er bragt en eneste 
Fisk i Land; og for de ikke faa Fa
milier her paa Kysten, for hVf'lll Fi
skeriet.er Hovederhvervet, har For
aal'et derfor ikke været sall, glæde
lig .en Tid. Heldigvis synes der dog 
nli at, være Udsigt til Forandring, 
og i deri sidste Tid have tiere af 
Fiskerne jævnlig haft nogen Fangst 
af Rødspættei' og' Pighvar. :Men 
Udbyttet- lU11' dog ikke været stod, 
og paa ·Grund af. de isolerede For.: 
hol'dere Priseme pau, de Fiskesoi.'ter, 
de~ ikke. afsættes til Landhandlere~ 
~ellnemg:.taetlde lave. 

Med Forventning imødeses nu 
Sommersildefiskeriet. Hen i Juli 
l\:haned indfimler der signellllig 
undertiden ved Odden nogle Stimer 
af en Art Sild, d('r i Fe(lme og Vel
Slll:lg staar ikke S:tll lidt over den 
Sild, der. ellet·s i AllllindPlighed fan~ 
gl'S \'ed vore Kyster. Paa Gruud 
af disse Egenslmbei' el' denne Sild 
en llleget sogt Val'e, og Udbyttet af 
Somm('l'silddiskf'riet ved Odden har 
derfor i visse Aal' været en betyd
ningsfuld Faktor fol' Piskerne. J. 

Sallerup, d. lU. ,r uli 1894. Efter 
Bundgarnsfiskeriets Ophor el' her lIlest 
drevet Fiskeri efter AnI, dels mad 
Vod og dels llled Kroge og ved 
Stangning . 

Vodfiskeri et har i den senere Tid 
givet et milldre gOllt Udbytte elld i 
forrige Mauned, vel nærmest paa 
Grund af uheldige Vind~ og Strøm
forhold. Krogefiskeriet giver et ret 
godt Udhytte; et Par dygtige Kroge
fiskere kan enkelte Dage naa op til 
50 11 60 Pd. Aal pau. ca. 2000 Kroge, 
men det er ogsaa et meget strængt 
Arbejde, nltar Fiskerne først skal 
guu hele Formiddagen og grave Orme 
til Agn; før Krogene saa blive ord
nede og udsattf.', bliver der jo ikke 
megen Hviletid, før de skal hales 
op igen; betydelip; nemmere er det 
for dem, som kunne faa Smaafisk 
fra Drivvoddene at agne Krogene 
med. Rejefiskeriet blev som ilet var 
at forudse ikke til noget i Sommer; 
den bedste Dag er i Aar l Kasse 
Rejer fisket af 10 Mand med ca. 
80 Ruser. Dog vil nogle flere Aur 
som det sidste sikkert raade Bod 
pau dette Fiskeri; l1htn ser allerede 
i Sommer en Del Smuarejer, hvad' 
nu ikke har været Tjlfældet i flere 
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, , . 
Aar. . Med. stille Vejr stanges AaI I 
paa Skred; men det har i~kegivot 
noget Udbytte af Betydning. Nogle 

Torskeruser ereudsatte; m~nde lUiy'e 
heller ikke, giyet noget B dbytt.e.end~u. 

. " A.c: M; 
".,. , - > -, •• "'~, 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, 
komplet, monterede, leveres 
billigst og hurtigst, 

risK" Comissi,~nsfmBtni~n, I For Fiskere~ 
~Prima tjæret Linegodø, ftæt-

J, N. Hass, ECkernførde, . tede Liner, Kork ID. m. f"as bil· 
ligst og bedst vnd Henvendelse til 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til FOl'harld

'Hng .. Prompte Afregning'. ' - __ - __ -------1 Dansk Uorrespondanee. 

l Kent& GO. Grimsby, ,_P_rl_'m_a _Re_fe_re_ne_er_. _'-" 

Fiskeauktionator & S"ld t ' 
Commissronsforretning, . l . enæ . 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken.l. 

GI. Strand 00. 

modtager' Sendinger til For- Bestillinger til nedsatte Prie 
handling.' ser modtages. • 

Stort lager af østers til Frode Grundtvig. 
billige Priser. Nætfabrikeu, 

Ref.: York City Bank, Grimsby. GI. Str!'lnd 50. 

)<'I'ode Grnndtdr;, 
Nætfabriken. 

GI. .Strand 60. 

Til Salgs. 
B brugelige' Bundgarn med 
Tilbehør, 20 a BO Torske~ og 
nogle Rejeruscr, 2 alm;Baade, 
l Dambaa:d samt 2 Pramm~. 

:Fisker Peder Jeneen, 
Sallerl.lp Pr. Lundby SI. 

, (Sydbanen). 
-

Heinr. Biirsch. ,Ha.mburg. Hafens'trassel~O'!l! 
Dausk-Fiske-Konunis$ion en gros. '. ,S::tI 

Modtager alle Soner Fisk til l!'orhall!1.ling: " , ~, 5t ~ ~ 
Specialitet: Lax, 8rred,Aal.'. i.:,:::!.~ 

Teleg.Tam-Adl'esse: ~' Fragtbfcv-A ... drossE\: ~=,g 
Biirsch, Hamburg. W Biirsch,Altona:. ~':":.~ 

~.:1~SMil~~i)···) 
; ~ .. ' , Dc fortri1rli"ste . :,,',,;, .' 

., . FaIlgstappa~a,ter' 
, for alle Slags Rovdyr og Jf\igle ~~avei 

. }i'ælder SOUl SaXe .' " 
af alle 80Fter leverer den bekendte, størl'te tyske Rovdyrfældefabrik, ' 

lE. Grell &. CO., Haynau (Sei.lesiefa). 
Præmieret med Guld- og' SøJv-M-edaiHer i Ind· og Udland. 
,-Stor illustr. Prisliste, sendes franko pa3i Forlangende .... 

$$~~~~~~~~~~~~~MS~S 

~ i Danmarks største: Fiskeforretninig, - ., g:,:3 modtager " alle Sorter Fiske i Komlnission. Afr~gning Qi; Penge .. ,om-
i~ gaaende for hver Sending. Hvis Udsigt fe)}' bedre Shtg tses Fis~en. ()g 
f .~ 'hensættes i min Iskælder til moste Dag. Salgs::Pl'ovision 6 Ofo. 'Kisser 
~ :; til Forsendelse leveres gratis.' '," , " ' . '. 
4)';> 

~ ~ 'Felegrn,m- og Brev~AdTesse:Carl Ba_g, iKøbenllavn. ' 



Xø benha, vns Meka,niske 
Næt og Gun-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved lTdstilHngen i Randers blev tilkendt 

Sølvmedaille for Fiskeriredskaber. 
København V. 

Dr,vvod,Haaodaa'8vod, Allovod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil. 
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Vesterbrogade 70. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hamps8jtdug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

V ø n ds Y! s s ø l s F i s]k ø f o r r ø t Jill i J1ll1~ 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. 2, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 0J0 Prov~sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 
~------~---------------------------,----------------
]i.~ Altona Fiskeauction. ~!r 
~o~ =~æ 
~ ~.; JoltallD (Joltrø (beediget Auctionator). g; ~ l 
~~~ ~~~ 
.q = CQ Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. !l' a 'I' 

Redigeret ar cand. mag. B. Pouelt. - Trykt hos Frantz ahf'istwetl, København. 



Nr. 30. 26. Juli. 1894. 

:M:ed.l.e:I::l:Lsl,l.a.det udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreil, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: ,Fi"kerBkolen". Tangsnarren.-
Mindre Meddelelser. FiskeriberpLninger. Be~ 

kendtgørelscr. 

DaplSk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gafle 20 Stuen, København V" er aabeut 
Ira 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladet 
trætfes dcsudeu i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
lO, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søudag fra 
12-2 mod eu Entre af 10 øre. 

Breve og andre FOl'scndel~er til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbl:;ldets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den 1ste November d. A. et 
5 Man,neders Kursus i Afdelingen 
for :B'iskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil 1,Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Piskere et maanedligt 
Tilskud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved F01'delingen af nævnte 
'l'ilskud, bilagt med Anbefalinger og 

med Oplysning om vedkommende 
Ansøger faar Amtstilskud og hvor 
stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Stormgade 
20, København V, inden 15. Sep
tember d. A. 

Tangsnarren. 
v 13(1 Cand. mag. Ad. Jensen. 

En af de Fisk, man hyppigst træf
fer i Tangen ved vore Kyster, er 
Tangsnarren eller Vejrfisken. 

Den er nær beslægtet med Hunde
stejlen, men let kendelig ved sit 
længere, spidse Hoved, smækl'ere Form 
og talrigere (15) Rygpigge. Økono
misk betragtet har Tangsnarren ingen 
Interesse, den er aldeles værdiløs. 
Derimod har den, efter at det i 1829 
var blev en Videnskaben bekendt, at 
(h'n byggede Rede for sine ~~g, til~ 

trukket sig Naturhistorikerens Op
mærksomhed, og der foreligger en 
hel Række Iagttagelser over dette 
dens mærkelige Instinkt, og selv den 
nyeste Tid har kunnet føje adskillige 
overraskende Bidra.g til dens Natur
historie. 



Om Vinteren holder Tangsnarren 
sig paa dybere Vand; om Foraaret, 
naar Yngledriften melder sig, ganr 
den ind paa ringere Dybde og an
lægger Reden, som lllan ofte kan se 
ved vore Havnemoler, i Tangen faa 
Fod under Vandspejlet. At det el' 
Hannen, der bygger Reden, kan der 
efter nyere U n
dersøgeiser ik
ke være Spor 
af Tvivl Olll; 
den drægtige 
Hun ses ofte i 
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Til Rede udvælger Hannen en voks
ende Tangbusk, hvis Blade den bin
der sammen med elastiske, silkelig
nende Traade pua tværs af Plantens 
Længdeakse. I andre Tilfælde ud
foldes større Kunstfærdighed, Tang
planten tjener da kun som Grundlag 
for Redebygningen ; paa den anbrin-

ges en Bunke 
mindre Alger, 

som Fisken 
slæbersammen 
llJed Munden, 
og alle disse 

Brudstykker 
neves sammen 
llled Bladene 
af den ll'vende 

Tangplante, 
S<ttl at det Iwle 
(lannel' en tæt, 

Nær!t(;'den,llle
dens Arhejdd 
gaar for sig, 
men den tager 
j}cke mindste 
Del deri. Naar 
ældl'p Iagtta
gere pau8taa, 
at Reckn pr 
Hunnens Værk 
beror det putt 
en Forveksling 
af de to Køn, 
en Fejltagelse, 
der saa meget 
des lettrre kan 
finde Slpd, SOlll 

Ill'gge K nn Ol!
saa i Forplant
ningstiden se 
næsten ens ud. 
Den pragtful
de, røde og 

Tangsnarre-Han, f Færd med at bygge Rede. 

pmJ'eformet 
:'1 assr, san stor 
som en knyttet 
Haand,omvun
den og gen
nem trukken i 
a,lle Retninger 
af de fine Traa
dn. l\fa,n har 
el! Ga lig iagt
t:tget, at et i 
Vandet ned
hængende Reb 
benyttedes tH 
Rede; mellem 
dets optræv

l\'Ian ser Fisken omspindt, en rl'angbuak med Slimtraade. 
(Efter en Tegning udført paa den biologiske Station.) 

blaa, Parringsdl'll.gt, som i Legetiden 
udmmrker Hannen af den ligeledes 
redebyggende Hundestejl, kendes ikke 
her. *) 

*) TangBnal'rml kan vel skifte KulØr, men 
kun naar den anbringes i usædvanlige 
Omgivelser: Hætter man den i et lyst 
Akvar'ie med Sandbund, tabel' Krop
pen sin Klarhcd og sit karakteristiske 

lede Ender anbragte Fisken smaa 
StykkBr Rød- og Grønalger, som den 
maatte hente i en Afstand af omtrent 

gyldne Bronceskær, og Ryggcn bliver 
sort og hvidplettet. i stærk Modsæt· 
lling til den olivengrønne Farve, som 
ellers pl'yder den; slige Tilpasninger 
til Omgivelserne oro fOl'flvrigt ikke 
helt sjældne hos l<'iskelle. især hyppiO"c 
blandt Fladfisk. . " 



30 Fod. Reden er frit svævende, 
svajer frem og tilbage for V ~llldets 
Bevægelser, men er dog sikkert for
ankret paa Tunghusken. Saa fast er 
Materialet bundet sammen, at det 
er vanskeligt at rive det itu, uagtet 
det altid er ordnet sanledes, at der 
er Mellemrum, del' vides ud til rum
meligere Kamre ved Fiskens Be~'æ
galser ; den jager Snuden ind i Re
den og arbejder væk, indtil den har 
faaet dannet lommelignende Hulrum, 
hvori Hunnen kan anbringe Æggene. 
Stoffet til Traadene, hvormed Han
nen binder Redematerialet sam
men, . dannes i dens Nyrer. som i 
Legetiden svulme op og afsondre en 
klæbrig Slim, der gennem Urinlederne 
flyder ned i Blæren; her ophobes 
den i saa stor Mængde, at Blæren 
udspiles, og sluttelig udstødes den 
gennem Urinaabningen bag Gattet 
som en sejg Tann, der klæber fast 
til enhver Genstand, hvormed den 
bringes i Berøring. Hannen behøver 
følgelig kun at fæste Traaden til et 
fremragende Punkt paa Reden, saa 
svømmer den rundt om den og spin
der den ind; den bryder gennem 
Reden paa. Kryds og Tværs, træk
kende Traaden efter sig og brugende 
sig selv som "Stoppenaal". 

N aar Reden er færdig, aflægger 
Hunnen ,2EJggene i de forskellige 
Kamre i uregelmæssige Klumper, 
hver paa 160-200 Stkr., der klæbe 
fast sammen ved de Slim masser, der 
ledsage dem, og Hannen faar straks 
travlt med at' befrugte dem og lukke 
for Kamrene med Redespind. Man 
finder ofte saa mange Æg i sanlIne 
Rede, at de umuligt kunne være lagte 
af en, eneste Hun, og det er da og
saa iagttaget, at en Hun tog en gam
mel Rede, som indeholdt Æg med 

305 

vidt fremskreden Fosterdannelse, i 
Besiddelse og afsatte sin Rogn paa 
en ledig PInds; Hannnn omspandt 
straks den nye Æggeklump. 

Ligesom Hannen el' ene om at 
hygge Reden, saalodes er det ogsua 
den alPlle, der bekymrer sig om Æg
gpnes videre Skæbne. 4~5 Uger 
igpnnem holder den trofast Vagt, ind
til Ungerne ere udklækkede. Af og 
til gnar den tæt hen til Boet og 
hvirrier med Brystfinnerne en Strøm 
frisk Vand ind derover for at fremme 
Æggenes U,lviklingi den jager hyppig 
SnulIen ind i Reden og fanger de 
smna Krebsdyr, som indfinde sig for 
at gøre sig til Gode med Rognen. 
Beskadiger man Boet, saa at Æggene 
blottes, giver den sig straks til at 
afhjælpe Skaden; med Munden træk
ker den Redestoffet sammen om Aab
ningen, den jager Snuden ind i Reden, 
river Plantedele løs og anbringer dem 
paany paa det udsatte Sted, indtil 
Æggene ere dækkede. Saa fuld
stændig gaar den op i sin Omsorg 
for Yngelen, at man næsten kan 
fange den med Hænderne, i hvert 
Tilfælde let lIled en Kætser. Den 
er i denne Tid saa lidet sky, at den 
bider i en Stok, som holdes hen til 
den; jager man den bort, vender den 
hurtig tilbage; lIlan har mærket den 
ved at binde en Traad om dens Hale 
og fjernet den 500 Skridt fra Reden: 
en 'rillle senere havde den fundet 
tilbagl'. Reden er anbragt san nær 
L:md, at den i Egne, hvor Tidevandet 
gør sig gældende, sædvanlig under 
Ebbe lægges tør 2 a 3 Timer; Hannen 
tvinges naturligvis under saadanne 
Forhold til at forlade sin Plads, men 
den vender straks tilbage, saasnart 
Vejen aabnes paany, undersøger 
Reden omhyggelig og udbedrer den, 



hvis den har lidt Overlast; Æggene 
tage ingen Skade, da Redestoffet har 
indsuget Fugtighed, tilstrækkeligt til at 
værne dem mod en kortere Tørlægning. 

Ungerno udklækkes 25-40 Dage 
efter Befrugtningen; denne betydelige 
Variation i Udvikling kommer uf, at 
de Æg, der ligge midt i, Reden, 
modnes langsommer-e end de i Ud
kanterne anbragte. Dc ny udklæk
kede Unger ere meget kraftige og 
raske i deres Bevægelser, straks i 
Stand til at sørge for sig selv, og 
Hannens Vagthold er dermed for1)]. 
Men nu indtræffer det mærkelige, at 
de voksne Tungsnauer fOl'svinde spor
løst pau denne 'j'id, og at man der
efter kun finder Ungerne, der hurtig 
vokse til for selv næste Foraar ut 
opnaa Kønsmodenhed, forplante sig 
og dø: Tangsnarren el' en enaarig 
Fisk. Dette nyeste Bidrag til Tang
snarrens Naturhistorie skyldes Dr. 
phiI. G. G. Johs. Petersen,- idet jeg 
forøvrigt henviser til Beretningen fra 
den danske biologiske Station III, 
1892, skal her af Afhandlingen kun 
anføres følgende: 

l det tidlige Fontar vrimlede det 
af Tl1ngsnarrer i Lille-Bælt; de holtit 
da til i Bæmleltangens dybere Re
gion, lllen i Maj --.J uni kom de llær 
ind mod Land og byggede Rede ved 
StrandbreddeIl. l Bpgyndelsen af 
Juli saas de tommelange Unger, der 
vare slupne ud af Rederne, og fra 
nu af bleve de voksne Tangsnarrer 
meget sjældne. Hvor de før vare at 
finde i Tusindvis. kunde der kun 
opdri"es ganske enkelte Eksempla
rer, og det var desuden næsten altid 
Hunner, der ikke havde kunnet lægge 
Æg. Og der V~lr ingen Mulighed 
for at antage, at de voksne Tang
snarrer vanurede bort til andre Egne 
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eller forstak sig paa anden Maade;. 
desuden bleve Ungerne i Farvandet, 
hele Vinteren igennem, og de havde 
næste ]'oraar samme Størrelse som 
Forældrene i Fjor. Det kunde ganske 
vist ikke direkte puavises, at Tang
snurrerne døde bort, naar Æglæg
ni~gell og Udviklingen af Ungerne 
var forbi, men det fremhæves af For
fatteren, at hvor der, som i Lille
Bælt, findes ~Iængder af Rovfisk og 
Krabber, kunde selv en nok sau stor 
l\fængde af blot syge Fisk næppe 
fau, Lov at leve Natten over; Tor
skene og Aulene gaa om N atten ind 
pau lavt Vand for at søge Føde, og 
Tangsnarrerne ville øjeblikkelig hlive 
bortspiste, saa snart de blot vise 
'fegn pau Svaghed og Langsomhed. 
Endelig anstilledes et Forsøg: halv
andet Hundrede 'rangsnarrer inde
spærredes i eIl Indhegning i Bæltet; 
de byggede Rede i 'fangen, og Dø
deligheden mellem dem var ganske, 
enorm, HlCdens de ellers kunne hol
des levende lang Tid i Fangenskah, 
netop indtil Yngletidens Ophør. Der 
kan vel herefter næppe være Tvivl 
om, at Dr. Petersen har Ret i at 
antage, at Tangsnarren (;'r en enaarig 
Fisk. Det samme el' tidligere af 
Prof. GoZlett paavist at være Tilfæl
det med to smaa Kutlinger (se Med
lemsbladet 1893, S. 45), hvoraf den 
ene, den klare Kutling, kan henreg
nes til dansk ]'auna, efter at Dr. 
Petersen har paavist dens Tilstede
værelse i Roskilde Fjord og Fænø
Sund. Man maa lykønske den bi
ologiske Station til, at den ved Siden 
af de rent praktiske Resultater, den 
alt kan opvise, har kunnet føje saa 
interessante Bidrag til de danske 
Haviisks Naturhistorie, som Udred
ningen uf vore Kutlingers Ynglefor-



hold og Paavisningen af Tangsnar
rens Enaarighed. 

Mindre Meddelelser. 

En mærkelig Tunge. Ernest W. 
Holt, en engelsk N atUl'forsker, der 
er [tnsat ved "the Marine biologieal 
Assoeiation", foreviste for kort rrid 
siden, ved et af det' zoologiske Sel
skabs' Møder i IJondon, en Tunge, 
der, ikke som a.lmindeligt er hos 
Fladfiskene, havde begge øjnene paa 
samme Side, men et paa hver Side, 
medens Farveforholdene vare de sæd
vanlige, den højre Side brun, den 
venstre hvid. Individet var 15 Till. 
langt. SOlll bekendt have jo Flad
fiskene altid SOlll Ung0r et øje paa 
hver Side, men medens ellers altid 
det ene under Væksten forandrer 
sin Plads og vandrer o,er til den 
anden Side, var dette ikke indtruffet 
paa det nævnte Indi\'id. Sttmme 
Zoolog omtalte ved salllme Lejlighed, 
at Birkelangen, en meget langstrakt 
og smaaskallet Torskefi~k, der træf
fes ret almindelig pan. dybere Vand 
hUlgs Vestnorge, hvor den er af Be
tydning for Klipfisketilvirkningen, men 
som ellers er en meget sjælden Fisk, 
ogsaa træffes yed Jj'1ærøerne og Island, 
hvorfra dpn hidtil ikke var kendt. 

Makrelflskeri i Nordsøen. I de 
nærmeste Dage ville tre nedennævnte 
Fartøjer afgaa fra Frederikshavn for 
at drive Fiskeri efter Makrel i N ord
søen i Farvandet mellem Norge og 
Skotland. Fiskekutteren ."Maagen", 
der for kort Tid siden af Rhederiet, 
hvis bestyrende Rheder Hr. Fiske
handler Th. Brømmm var, er bleven 
solgt til et Konsortium meu Hr. Gros
se~'er Triet' i København som besty-
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rende Rheder, skal nu høre hjemme 
i Holbæk, men bliver i Frederikshavn 
udrustet med alt til Fiskeriet hen
hørende; den sInd anløbe Egersund 
i N Ol'ge for at komplettere U drust
ningen llled Salt og Tønder, ligesom 
der derfm skal medtages 3-4 med 
Fiskeriet kendte norske Fiskere. Kut
teren "Prins Valdemar" er i disse 
Dage bleven efterset og kølhalet og 
skal ogsatt [tnløbe Egersund for at 
komplettere saa,vel Mandskab som 
udrustning. Dens bestyrende Rheder 
er Fiskehandler Th. Bmnnum, og 
den føres af Skipper Fr. Thiel fra 
Frederikshavn.' Kutteren "Nordvest" , 
dør ejes af "V enusyssel Fiskeeksport
forretning" , føres nu af Skipper J. 
C. Karlsen af Strandby; fra Frede
riksha Vll vil Kutteren medtage 5 
Mand, og i Stamnger, hvor denne 
Kutter vil tage Salt ogrrønder ombord, 
vil der blive medtaget 4 Nordmænd. 

Makrelen bliver som bekendt renset 
strak~ efter at være fanget og der
efter nedsaltet i Tønder, som dog 
for det meste blive ompakkede P:.HL 
de forskellige norske Pladser. Hoved
markedet for salt Makrel er Amerika, 
hvor en Pris af ca. 50 Kr. pr. Td. 
ikke el' ualmindelig. MaltHe nu disse 
tre Fartøjer have Held med sig, fiske 
dygtig mange 'rønder, saa alle i Fore
tagendet interesserede kunde fa,ll. 
Grund til at blive tilfredse med Re-
sultatet. Kl. 

Fra Island er der indløben Efter
retning til det frederikshavnske Re
deri for Kutteren "Emilie Franziska.", 
at denne efter 16 Dages Sejlads er 
ankommen til Ønundadjorden og 
straks begyndt paa Rødspættefiske
riet, der efter den første Begyndelse 
at dølIllue tegner meget lovende. 

Kl. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 15. Juli 1894. 
N aar nmn tager i Betmgtning, at 
Vejret i st()r~t() Parten af sidste Uge 
var uroligt og umuliggjorde Fiskeriet, 
maa dog Udbyttet i sin Helhed lmldes 
telllmelig godt. De, der først naaede 
frem paa Fallgstplads!'rne, erø hjem
komne med Fangster fra 50-150 
Snese Rødspætter hver, men lHn,nge 
senere ankomne nunede ikke p~gang 
at fa,a Redskaberne i Havet, førend 
de af Stormen nødsagedes til at søge 
hjem. Der er fisket fra Hanstholm 
og nedefter til Hirtshals, Fisken har 
været af ret varierende Størrelse, 
vejende fra 16-30 Pd. Snesen og 
betalte med gode Priser fra 2 Kr. 
75 Øre-5 Kr, pr. Snes. Paa Grund 
af den han,rde Sejlads var Fisken 
ofte en Del "opslidt" og er af den 
Grund mindre levedygtig, hvad der 
skal have paaført flere Fiskehandlere 
og Kvaseskippere en Del Tab. Inden
for Skagen har Fiskeriet været mindre 
betydeligt; nogle enkelte Kuttere have 
paa Herthas Flak haft et Udbytte 
af' fra 100-200 Snese Rødspætter; 
ligeledes have de med Garn under 
Læsø fiskende Kuttere haft nogen
lunde Udbytte omend ikke særlig 
stort; Rødspætterne have vejet fra 
10-] 2 Pd. Snesen og ere betalte 
med fra Kr. 1-1,50 pr. Snes. Lidt 
Pighvar er indbragt og har opnaaet 
35 Øre for stor og 15 Øre for lille 
Kvalitet under 3 Pd. pr. Stk. Slet
hvar er betalt med 10 Øre pr. Pd. 
Jha Østnorge el' der tilført ca. 3000 
Sikr. Hummer; iøvrigt har Tilførslen 
fra Udlandet VIEI'et ringe; Priserne 
ere stegne noget, {ler betales nu fra 
90 Øre-l Kr. pr. Pd. l\:hkreltil-
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førsien fra Norge har kun været ringe 
pau Grund :tf Storm under den norske 
Kyst. Kl. 

Hirtshals, den 18. ,T uli 1894. 
Hummel'fiskeriet har hel' i den sidste 
Tid stand i Stampe, baade fordi 
Vejrpt har neret stormfuldt og uro
ligt og fo:,('i HUlIlmt>rne hal' skudt 
"Ham". I {kn Tid Hummerne saa
h,des skyde!' H:un. er der altid færre 
end den" ovrige 'rid; men da denne 
P(~riode nu snart er oVeJ, venter man 
bedre Fiskeri, og saa forhnabentlig 
ogsaa lidt bedre V pjr. 

Forresten har U dbyttet hidtil været 
nogenlunde. Prisen gaur nu rask 
op ad. Her betales saalpdes i Dag 
80 Øre pl'. Pd. for Tokloede og 50 
Øre for Ellkloede. 

Kutteren "Godth:tab", som driver 
Hummerfiskeri under Bulbjerg, var 
her den 12. ds. med ca. 800 Pd. og 
solgte til 65 Øre, hvilket for dens 
Vedkol1lIllende ogsaa el' et nogen
lunde ordentlig Hesultat. 

Den henlaa ved Østsiden af Molen 
o'" red en Vestenstorm af, og fandt 
" meget god IJæ. Det var altsaa det 

første Værn mod en Vestenstol'm, 
som den ny Mole havde ydet et Dæks
fartøj, og bliver ikke den sidste. 

B. 
Frederikshavn, den 23. Juli 1894. 

Saavel i Begyndelsen som i .Slut
ningen af sidste Uge havde VI uro
ligt Vejr, saa Fiskeriet har af den 
Grund kun givet ringe Udbytte; fra 
Vestkvsten har der slet ingen Til· 
førsel" runden Sted, og kun fra Her
thas Flak er der indkommen enkelte 
Laster pa: fra 50-100 Snese hve~, 
Rødspætte af lille Kvalitet, kun veJ
ende ca. 10 Pd. Snesen, som paa 
Grund af den forhaanden værende 
Knaphed dog opnaaede høje Priser 
fra l Kr. 50 Ø1'e-l Kr. 65 Øre 
pr. Snes. Makrel- og Hummertil-
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førsien har ogsaa været ringe, ja 
man nævner allerede, at det skal 
være -forbi med :\Iukrelfisket undet, 
Norge for denne Sæson; vel at mærke 
Makrelfiskeri med Garn; Dørgfiske
riet tager netop i denne Tid sin Be
gyndelse, men den saaledes fangede 

Makrel kommer jo ikke paa Marke-

Aaleruser, 
komp. " monterede, leveres 
Hlligst c'g hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

N æt fabriken, 
GI. Sh'and 60. 

det i fersk Tilstand. Kl. 

Til de ved Nymindegab forulykkede Fi
skeres Efterladte har Kontoret modtaget: 
X. 10 Kr., A. B. 10 Kr. 

fisK -ComissionsforrBtnin~, 
J. N, Hass, Eckemførde, 

Alle Konstruktioner af Fi
skeredskaber udføres nøj

agtigt og smukt af 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 60. 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afregning. 

---------~-I Dansk (Jorrcspondanee. T. Kent & Co. Brimsby, I_P_rim_a_R_efe_ren_ce_r. __ _ Til Salgs. 
Fiskeauktionator &. 

Commissionsforretning, 
I\lodtager Selldin~;'er til For
Jwndling. 

Stort Lager af østers til 
iIIige Priser. 
Hef.: York City B~nk, Grimsby. 

Smaa Aal, 
7 ~8 paa, Pundet, hlirpr 
stadig søgt til Købs. Til
bud mrkt. "K. A. 1803" 
modtager Aug. J. Wolff & 
CO.s Ann. Bur., Køben
havn K. 

fiskekroge -Fabriken 
SølTmedailll\ I A a I bo rI/: 1883 Oll 

1 Kø bn h &'1'11 1888 -
anbofalor .it l;dsalg af alle Sorto. 
Fiskekroge, sna vel i Staal, .JroJ'll 
som Messing, samt Pilko i Tin o~ 
Bly. ForBondes mod Efterk.a .... 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K. 

Sildenæt. 
Bestillinger tit lledsatte Pri
SOl' modtages. 

Frode Grundtvig. 
N ætfabriken. 

Gl. Strand SO. 

3 brugelio-e Bundgarn med 
Tilbehør, 20 a 30 Torskc- og 
llo$.le Rejcruser, 2 alm. Baadc, 
1 lJambaad samt 2 Pramme. 

Fisker Peder Jensen, 
Sallerup pr. lundby SI. 

(Sydballen). 

Dansk Kommissionshus 
for 

.'isk O:: HumlIler. 
Ludwig Griin, 

18, Neunr Wall, lIaIlIllurI!. 
modtagor Sondinger tn ~·o.1ta",1l iUI! 
PrGmpto Afrogni"g. Dansk Korre
øpondanes. Prima Roferoncer. 

j3! Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~~l 
g:c Dansk-Flske-KommiMsion en &:1'08. ... (IJ::o 
'713 Thlodtagor alle Sorter Fisk til ForhaJldling. ~ t: ~ 
~- ~~~ 
:; ;; S P e c i a I i t e t: L a x, ø r r e d, A a I. ~ ::!. ~ 
o: :. 'felegram -Aul'cssc: + Fragtbrev-Adresse: ~~ g 
~ Borsch, Hamburg. Bor8cb, Altona. '::*. ~ 

'(,f) 

Altona Fiskea uction. 
Johann Cohrs (beediget Auctionl1tor). 

Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 

29 KOInpasser. 
Orlogsværftet i København ønsker at afhænde 29 Kompasser af ældre 

Konstruktion (ikke beskadigede) enkeltvis. 
Kompasserne kunne tages i øjesyn ved Henvendelse til Orlogsværftets 

Centl'l.I.1kontor hver Dag mellem 10 og 2. Tilbud indsendes til undertegnede 
Chef for Regnslmbsvæsenet, fra hvem Betingelserne for Salget udleveres paa 
Forlangende. 

Orlogs1Jæ1jtet, d. 20 .. Juli 1894. lftygind, 
Chef for Regnskabsvæsenet. 
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Rø benhavns :Mekaniske 
. Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved Udstillingen i Randers blev tilkendt 

SølvmedailIe for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Kapsejlads 
for danske Fiskefartøjer (med Dam) afholdes ved Frederikshavn Mandag 
den 13. Avgust (ikke som tidligere meddelt den 20. Avg.). 

Komiteen for Kapsejladsen tillader sig herved at indbyde alle saadanne' 
Fartøjer til Deltagelse. Anmeldelse maa ske inden I. Avgust til 'roldkolltoret 
eller til Hr. Iisager i Frederikshavn. 

For Deltagelse i Kapsejladsen betales iugen Afgift. Som Præmier for
venter Komiteen at kunne anvende et kontant Beløb af 13-1400 Kr. for
uden en Del Ekstrapræmier, som af Private ere tilsagte. Første Præmierne 
antages at blive 100 Kr. hver. 

Frederikshavn, den 9. Jt~li 1894. 

Komiteen for Kapsejlads for danske Fiskefartøjer med Dam. 

Bundgarn, 
saavel komplet monterede som selve Nættet 
leveres hurtigst og billigt. 

Frode Grundtvig, 
N ætfabriken, 

GI. Stranel 50. 

Flyndergarn, Tungegarn, Makrelgarn 
samt alle andre Sorter N æt faas 
ved Henvendelse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

GI. Strand 50. 

Ve n dl S J S S e l s JI i S t e f (O) F F e t]] i])l g~ 
København K'J 

Kontor: Ved Stranden Nr. 2, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. 1"01' Salget beregnes 
50 io Prov;sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørglel' 
besvares prompte. 

1tedigeret af (land. mag. H. PosIlelt. - Trykt hos Jlrantz Chriøttreu. København. 



Nr. 31. 2. Avgust. 1894. 

:Me~e.:I::x:LI:ih~a.de"t udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: ,,)?i6kerskolen". - Økonomiske Be
tragtninger angaaende Fiskeriet efter Rejer. -- ]i1ran-
ske Fiskere. Nedsættelse i Fiskerfartøjers Afgifter 
i Hult - Mindre Meddelelser. F'iskeribel'f'tninger. 
- Bekendtgørelsor. 

Da ..... k Fiskeriforenings Kontor, Storm
ga,le 20 Stuen, København V., er aabcnt 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 .~vanholmsvej 
10, L S. 

MOdelsamlingen, Stol'mgade 20, er gratis 
tilgængeligt"or Medlemmer ogFiskoro daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mo(l en Entre af 10 ørc. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaa'rdsvej 16, 
København V. 

Ef'tertryk af l'Iedlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den 1ste November d. A. et 
5 l\1aaneders 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 
Tilskud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 
m'ed Oplysning om vedkommende 
Ansøger faal' Amtstilskud og hvor 
stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Stol'll1gade 
20, København V, inden 15. Sep
tember d. A. 

Smaaskrifter 
udgivne !tf 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
vod Arthur Feddersen. 

II. 
Krebsen,dens Fangst og Pleje 

vod Arthur Feddersen. 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen. 

IV. 
Aalefaringen 

vod Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Ji'orenin
gens Kontor, 'stol'mgade 20, Kø
benhavn V. 



Økonomiske Betragtninger 
angaaende 

Fiskeriet efter Rejer. 
Af P. Utlon. 

Mange af det store Publikum have 
maaske ofte ved given Lejlighed havt 
det U draab paa Læberne: "Det er 
dog forskrækkeligt, at l Stk. Smørre
brød med Rejer koster 250re, ja, 
at man til Tider ikke engang kan 
faa det til den Pris." Er det natur
ligt? og hvori ligger det? Kan dette 
afhjælpes paa en praktisk og hensigts
mæssig l\1aade? 

Undersøge vi Sagen nærmere, stiller 
Forholdet sig saaledes : Fiskerne trindt 
om i Landet maa fange en stor Del 
af Aalene paa Kroge, og dertil hruges 
helst Rejer som Lokkemad "denn 
mit Speck fangt man l\fause". Imid
lertid ere Rejerne ide senere Aar 
afhget betydeligt i Mængde næsten 
alle Yegne, og Følgen heraf er, at 
Rejerne staa i en Pris, til hvilken 
det er Fiskerne næsten umuligt at 
bruge den som Agn, og Følgen heraf 
er atter, a.t de gaa glip a.f m~gen 
Fortjeneste; men "hvad kan vi gøre 
ved det?" siger saa den ene Fisker 
til den anden, og saa sover det 
Spørgsmaal hen lld('n righg at finde 
Svar. 

Om nu Fiskemes PaashLnd er 
rigtig, kan vist næppe mellem Aar 
og Dag mærk-es bedre end hos den 
eller dem, der levHe Fiskeren hans 
Rmlskubt'r, thi ved efter Bøgerne at 
føre Statistik fOl~ de forskellige Egne, 
ser man temmelig klart og godt, hvor 
der hovedsagelig fiskes den ene eller 
den anden Slags Fisk. Det er da 
virkelig et sørgeligt Faktum, at Rej(J
fiskeriet paa Grund af for stærkt og 
hensynsløst Fiskeri paa enkelte Egn~ 
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nu er meget forsvindende mod tid
ligere eller endog næsten helt ophørt. 

Rejefiskerens Klage og den er 
alvorlig og berettiget gaar ud paa, 
at han nu flere Aar i Træk med 
stor Sparsommelighed eftel'haanden 
har faaet sin Besætning af Rejered
skabel' fuldstændiggjort, og at han nu 
maa ligge stille med dette Fiskeri. 
Dette er saa meget føleligere, som 
Redskaberne til dette Fiskeri ere. 
meget kostbare, hvortil kommer at 
Redskaberne ikke alene ikke mere 
tjene noget, men ligge og raadne, 
nanr ikke de fra Tid til anden tages 
i Brug. 

Det er aJtsaa Bt fuldstændig Tab 
for den Del af Befolkningen, som 
det dog er Statens bedste Villie at 
understøtte paa hedst mulige Maade. 

Her viser sig nu en IÆjlighed for 
Staten udEm L dgifter at kunne yde 
stor Hjælp ved at i udføre en Skaane
tid for dette saa meget yndede Skal
dyr, thi det maa vel være uden for 
al Tvivl, at dette Middel vil afhjælpe 
d enne truende Far!1' 

Helt at forbyde j l Aar at fiske 
Rejer vil maaske være for strængt, 
men en Skaanetid paa nogle Uger, 
medens Rejen lægger sin Rogn, vilde 
utvivlsomt gøre umaadelig Nytte for 

• dette Fiskeri, altsaa haade være 
Fisker og Publikum til Gavn. 

Franske Fiskere. 

I "Le P eti t .T ournal " læses føl
gende Skildring af de Lidelser, S 0'&1 

franske Fiskere, der transporteres 
mellem Saint-MaIa og Terre-N euve 
med Ranken her som Maal, maa 
udsta.a. 
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Den 24. Marts forlod e "Olbia " og 
"Oharles-Martel" samtidig Havnen i 
Saint-:~Ialo, bestemte til Saint· Pierre 
og :\Iiquelon; det første havde 1,379, 
det andet 1,584 betragniske Sømænd 
ombord, der skulde pall, Kablia.vfiskeri. 
Skibene sejlede ud af Havnen i stma
lende Vejr, idet den store Menneske
mængde, der var samlet pall, Molerne 
og Volden(~, ledsagede vore brave 
Sømænd med gode Ønsker og Leve
raab. 

Den 6. April meldte Telegrammer 
fra Azorerne, at Oharles-:\fartel 
maatte gøre Ophold der af Mangel 
paa Levnetsmidler. Denne Efter
retning vakte umaadelig Opsigt blandt 
Kyst-Befolkningen hjemme, og man 
gennemtænkte allerede de Lidelser, 
som de stakkels Passagerer havde 
maattet gennemgaa. Samme Dag 
meldte nye Telegrammer, at Olbia, 
efter at være grundstødt og have 
lidt alvorlige Havarier, endelig var 
ankommen til Saint-Pierre, ogsaa 
manglende Levnetsmidler. Det er 
umuligt at beskrive den Indignation, 
som disse Efterretninger fremkaldte 
i Hjemmet, og som særlig vendte 
sig mod Rederne. Oharles-Martel 
ankom først til Saint-Pierre den 16. 

. April, og gennem det derværende 
Blad l'Egalite modtog man nærmere 
Efterretninger om Skibene. 

Hvad angaar Olbia, foreligger der 
Forklaringer fra to Sider; for det første 
Passagererne, der beklage sig over· 
i de sidste fem Dage af Rejsen at 
have lidt meget af Sult og at have 
manglet Brød, hvilket fremkaldte 
Opsætsighed og Plyndring; for det 
andet Kaptajnen, der foregiver, at 
I~evnetsmidlerne vare tilstrækkelige, 
men at Søen, der under et voldsomt 
Uvejr skyllede hen over Dækket, 

havde borttaget 30 Tdr. Mel og lige
saa ma,nge Fade Vin; dertil kom, 
at Brødforsyningen Vt1,r bleven plyn
dret og 800 Kilos Brød satte over-

. styr. - Man maa her lægge Mærke 
til den forba,ysende Omstændighod, 
at Ka,ptajnen, skønt han ikke hal' 
rigpligt lIled [,evnetslllidler, :1Ill)l'inger 
denne Rpservebeholdning paaDækket, 
altsaa pa'a det JnPst udsattp Sted 
purt Skibet. 

Efterretninge1'llP om Charles-Mal'
tel ere dog langt alvorligere. Oharles
M artel el' et Dampskib paa 115 Meters 
Længde; det gik fra Saint-lYfalo 24. 
Marts KL 8 Morgen og ha "de stmks 
efter meget slet Vejr, der endogsaa 
forhindrede Bagerne i at bage Brødet. 
To Dage efter Afrejsen blev e Pas
sagererne til 60 Fr. satte paa Ration 
og den 2. April formindskede man 
Rationen, der til Morgen bestod af 
Brændevin og Kaffe uden Biscuits! 

Man fik nu hurtigt den stigende 
Ophidselse at føle og fra 2.-5. April 
forefaldt. der frygtelige Scener om
bord, som vi ville gaa let hen over; 
Fiskerne omringede 1. Klasses Salon 
og truede de Redere, der vare med 
som Passagerer, med at kaste -dem 
i Vandet eller Dampkedlen, saa at 
de maatte barrikadere sig i deres 
Kahytter. Kaptajnen, en ældre og 

. erfaren Mand, kunde intet udrette, 
og da det daarlige Vejr vedvarede 
og man ikke bestemt vidste, hvor 
længe Rejsen endnu kunde vare, tog 
han det Parti at gaa 600 Mil til
bage og gaa i Land paa Øen Feyal 
(Azorerne). Der provianterede man 
paa,ny i 5 Dage bl. a. med 5000 

Kilo Brød og Biscuits, hvorefter lllan 
igen stod til Søs. 

Om Olbia meddeles endvidere, at 
det kom til Saint-Pierre 6. April. 



Passagererne paa 3. Plads havde, 
lige fra de kom ombord, beklaget 

- sig over utilstrækkelig Føde; i de 
sidste fem Dage havde de lidt fryg
teligt herunder; til 10 Mand havde 
der kun været 8 Kartofler og lidt 
Kaffe d:tglig, og disse Kartofler vare 
endda Ined som Fragt og vare alt
saa ikke Skibets Ejendom. Ombord 
var iaIt 1452 Mund, og det viste 
sig, at mun kun havde Levnetsmidler 
til 800 Passagerer i 10 Dage. Kap
tajnen maa, forinden udrustningen 
af Skibet, have faaet fejlagtig Un
derretning om Passagerernes An.tal, 
lIlen dette er rigtignok ikke til at 
forstaa! Hvis man havde havt Dyr 
med som Fragt i Stedet for Menne
sker, havde man sikkert sø!'get for 
tilstrækkelige Levnetsmidler af Frygt 
for at se dem dø! Det maa haabes, 
at disse Klager maa blive grundigt 
undersøgte, og at de Skyldige maa 
blive dragne til A nsvar. Man har' 
ikke Ret til at· spekulere, naar Ind
satsen er 1500 Menneskers Helbred, 
ja maaske Liv. :;}Ian fortæller, at 
der ombord hal' været ligefrem Op
rør og de ulykkelige Passagerer be
mægtigede sig Kartofler, der vare 
lIled som Fragt, men hvilken Dom
stol vil vel nogen Sinde, dømme dem 
herfor; thi det var en Kamp fol' 
Iåvet.. M ttn spørger sig selv med 
Rædsel, hvad der vilde være sket, 
hvis Rejsen ha vde varet nogle Dage 
længere, hvis f. Eks. Skibet havde 
mødt Ishindr:inger? Hvor manges 
Død vilde da ikke Olbias Redere 
have havt paa deres Samvittighed. 

Kun man forsba bemæl'ker 
"Petit .Journal" til disse Skildringer 
- at der i et Land som vort ikke 

findes en Institution, der Imaser, at 
disse Transport-Entreprenører, der 
paatage sig Omsorgen for 3000 Men
nesker, i det mindste have .le Levnets
midler, der ere nødvendige for, at 
disse Mennesker ikke. skulde dø af 
Sult. Og hvis disse Dampskibe eller et 
af dem gik tabt, vilde det jkke alene 
være Elendighed og Ruin for disse 
stakkels Menneskers Efterladte, men 
det vilde' ødelægge denne Del af vort 
Fiskeri for et Tidsrum af 15-20 
Aar og det vilde berøve vor Marine 
nogle af dens bedste Kræfter. .Tid
ligere, for 5--6 Aar siden, var Ri
sikoen ved disse Rejser delt. Hvert 
:Fiskerfartøj havde Udrustning til 5, 
6 eller 10 Skonneder, det vil sige 
til højst 150 Mand. Der var ingen 
:Fare for Mangel paa Levnetsmidler, 
thi Hovedskibet var nødt til at med- . 
føre, foruden det nødvendige til Pas
sagererne, til hele sit :B'iskerdistrikt, 
og Ilian havde altid tilstrækkelig Re.
serve. Nu have Dampskibene er
stattet Sejlskibene, men da de kun 
undtagelsesvis transportel e Passage
l'er,' vilde de, hvis de tog rigeligere 
Levnetsmidler med, end de behøvo, 
risikere, at de ødelagdes, naar de 
kom ned i de varme Have; de tage 
kun det strengt nødvendige med, for 
at faa den størst mulige Fordel ud 
deraf. 

Men burde L;\dministrationen ikke 
ordne disse skandaløse Forhold. Disse 
Søfolk ere jo udsatte for utallige 
:Farer, saa man behøver ikke dertil 
at føje l:dsigten til at dø af Sult. 
Skylder Staten dem ikke Hjælp og 
Beskyttelse? 

I alle Fiskerlejerne undertegnes 
nu Adresser til Republikkens Præ
sident, for at bede ham om Rege
ringens Indgriben. R,ederne andrage 



ogsaa herom; disse Adresser udtrykke 
Ønsker, der deles af alle, undtagen 
naturligvis de omtalte Transport-En
treprenører. Man ønsker: l) at 
hvert Skib højst maa transportere 
500 Passagerer; 2) at der i hver af 
de paagældende Havne oprettes en 
Kommission, der paaser, at hvert 
Skib er provianteret llled mindst det 
dobbelte af dets sandsynlige Forbrug. 

Ingen Sag er mere retfærdig end 
disse brave Søfolks! Ulykkerne, der 
have fundet Sted i AnI', maa gøre 
en Ende paa:denne uforsvarlige Trans
port af disse Regimenter af Fiskere, 
der ere sammenstuvede som Sild i 
usunde og utilstrækkelig store Skibe. 
I Frankrig maa der altid en Kata
strofe til for at aabne øjnene paa 
Administrationen. Den sidste Tids 
frygtelige Dramaer, ville derfor næppe 
gentage sig. "Dansk Bøf.-Tid." 

Nedsættelse i Fiskerfartøj ers 
Afgifter i Hull. 

Det kgl. General Konsulat i HuH 
tilskriver den 2. Juli U denrigsmini
steriet saaledes: 

Herved har jeg den Ære at ind
berette, at en Nedsættelse i Fisker
fartøjers Afgifter i HuH ifølge Be
kendtgørelse fra Ejerne af Dokkerne 
"NOl'th Eastern Railway OOlllpany" 
findel' Sted fm den 1. Avgust d. ll. 

Hidtil har A fgiften været: Fol' S('jl
fiskerfartøjer 2 d. pr. Reg. Ton, for 
Dampfiskel'fartøjer 3 d. pr. Reg. Ton, 
men desuden Bolværkspenge (\Vhar
fage) 2 d. pr. cwt. og for Torsk 3 d. 
pr. Snes. 

Fra ovennævnte Dato at regne 
bliver Dokafgiften ansat til 2 d. pr. 
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Reg. Ton for Sajlfartøjer og 4 d. pr. 
Reg. Ton for Dampfartøjer, hvorimod 
Afgiften for Bolværkspenge helt bort
falder. 

For en almindelig Damptrawler 
beløber den nuværende Dokafgift sig 
til c. 13/6 for hver Rejse, medens 
'Vharfage Omkostningerne kunne naa 
op til c. Lst. 2. Da Skibene gøre 
hyppige Rejser, ca. 10 il, 14 Dage, 
vil det ses, at Nedsættelsen er af 
ikke ringe Betydning. 

For Grimsbys Vedkommende N 

der imidlertid af Dokejerne "Man
chester Scheffield og Lincolnshire 
Railway 00." bleven udstedt en Be
kendtgørelse om, at Afgiften for Fi
skerfartøjer, som hidtil har været kun 
7/6 pr. Skib for hver Rejse uden 
Bolværkspenge, fra 1. Avgust d. A. 
er ansat til 2 d. pr. Reg. Ton for 
Sejlfiskel'fartøjer og 3 d. pr. Reg. 
Ton for Dampfiskerfal'tøjer, ligeledes 
uden 'Vharfage for Fangsten. 

Mindre Meddelelser. 

800 engelske Bsters ere efter 
"the Zoologist" udsatte i Algoa Bay 
(Kaphndet) udfor Mundingen af 
Swartkops River. Lykkes Forsøget, 
er det Meningen at overføre et langt 
betydeligere Antal østers. 

En mærkelig Naturbegivpnhed er 
meddelt ,)\'løens Folkebl.". Under 
Uvejret forrige Mandag lua Fisker 
HallS Petwt's('1l fra L~Lngebæk Illed 
sin Kvase ved Gjedser og havde sin 
Kone og Søn ombord. Uvejret rasede 
fra KI. 8 Aften til 4 Morgen. Medens 
Familien stod paa Kvasen og be
tragtede Vejret, saa det ud, som om 
3 Lyn slog sammen. Samtidig slog 



en Ildkugle gennem Dækket paa 
Kvasen, men havde ikke Magt til 
at gaa helt igennem Fartøjet,saa 
Hans Petersen samlede Kuglen op i 
Dammen. Dette Meteor er erhvervet 
af Telegrafbestyrel' Pete/'sen i Stege, 
til hvem Fiskeren henvendte sig-med 
den. HI', Petersen agter at sende 
den ind til Undersøgelse af sagkyndige 
Folk, 

Foreningen til Søfartens Fremme 
har bestaaet i 50 Aar, idet den blev 
stiftet den 1ste Avgust 1844 efter 
Initiativ af forlængst afdøde Kontre
admiral M, Bille. I Dagens Anled
ning har Bestyrelsen nedlagt en Krans 
paa Stifterens Grav og vedtaget at 
oprette to Jhipladser ved Københavns 
N avigationsskole, som i 1852 overgik 
til Foreningen og sidl"n el' opretholdt 
af denne, ligesom der ogsaa først
kommende Lørdag vil blive afholdt 
en Skovtur for Skolens Lærere og 
Elever. Nogen anden Ft'stlighed vil 
ikke finde Sted; derimod vil der om 
faa Dage udkomme et Tilbageblik 
over Foreningens Historie j den for
løbne Tid. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 27. ;Juli 18!l4. 
:lYled J uH Maaned ple,ier <11"1' som 
oftest at komlllC1 en mager Tid for 
Kystens Fisken'. 1 Aar synes Re
sultatet af SOllllllerfiskel'iet illlidle! tid 
at ville blive daarligere, end det dog 
har været i de sidste Pilt' Aar, idet 
Udbyttet aÆ Bundgal'llsl'øgtnillgPJ'lHC> 
nu i en 4 a 5 rger kun af og til 
har været et Par Snese Sild. 

Makrellen indfandt sig her i Bug
ten i Juni Maaned, men kun i ringe 
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Mængde og af mimln-\ god Kvalitet. 
Enkelte af Fiskerne fangeJe nogle 
fau Snese, men for den overvejende 
Dels Vedkommende har dette Fiskeri 
iSornrner været uden videre Betydning. 

Et Fiskeri, der forhen har været 
temmelig betydningsfuld t fol' Fiskerne, 
har Rejefiskeriet været. AuI' for 
Aar synes dette Fiskeri imidlertid 
at blive daarligere og daarligere, og 
i Sommer har Fangsten for enkelte 
Fiskeres Vedkommende kun været 
(lt Par Potter. Da dette Forhold 
imidlertid ogsaa har influeret paa 
Krogfiskeriet, er det daarlige Reje
fiskeri blevet et dobbelt Tab for Fi
skerne. Forhen, da Rejen var al
mindelig her i Bugten og Fangsten 
rigelig, benyttedes de mindre Eks
emplarer til at agne Kroge med, 
og Fangsten af. Aul paa Krog var 
den Gang gertnemgaaende en god 
Indtægtskilde paa en Tid af Som
meren, da Bundgarnsfiskeriet kun 
gav lidet Udbytte. Nu er FOl'holdet 
derimod ikke saadant, eftersom det 
i Almindelighed er fm'bundet llwd 
store Vanskeligheder at fau, til \'eje
bragt anden passende Agn, og Krog
fiskeriet her i Bugten kan nu langt 
fra drives i den Udstrækning, som 
det har vml'et forhen, hvad der er 
(lt ret føleligt Tab for saa godt som 
alle Kystens Fiskere. Da Rejens 
Forsvinden her fra Bugten imidlertid 
ikke sYlles at være noget encstaaende, 
eftersom det salllllle har fnndet Sted 
i tiere andre af \'Ore FjOl'de og Bug
ter, f. Eks. Roskilde Fjord, Kalle
bodstrand, liggPl' dell 'r:mkP nær, 
om det ikke var Illuligt at raade 
nogen Bod pau dette Forhold ved 
at frede Rejen i den 'rid, den kaster 
sin Rogn. J. 



Frederikshavn, den 29 . .Juli 1894. 
Foranlediget af U gens gode Vejr 
have vore Fiskekuttere hele Ugen 
igennem været paa ]'angstpladserne 
og have næsteI] alle fisket Ladning, 
men det ouitrentlige Vindstille, In-ol'
med det har staaet, har bevirket, at 

. de ikke have kunnet række frem til 
Havnen uden Dampskibshjælp, og 
Mangel paa Rødspætter hegyndte at 
blive meget følelig blandt FiSke
handlerne her, og allerede i Tors
dags begyndte disse med Damper at 
sejle rundt Skagen for at købe og 
slæbe med her ind til Havnell, og 
denne Trafik blev fortsat til Lørdag 
Aften, da der kom frisk vestlig Brise, 
saa Fiskekutterne kunne sejle frem 
ved egen Hjælp. 

I Skagemk vest for Løkken har 
en større Del af Kutterne fisket og 
f'aaet Last, fra 150 til 200 Snese 
Rødspætter af Kvalitet fra 18 til 30 
Pd. Snesen, betal W her med 275 Øre 
il. 600 Øre pr. Snes. 

Langs Nordsiden af Skagen have 
enkeltl\ Kuttere faaet Last af mindre 

. Rødspætter, 2 a 300 Sne~e hver Kut-
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ter, Fisken har vejet 11-13 Pd. og 
er betalt med 150-175 øre. 

Pau Herthas Flak fiskedes godt 
først i Ugen og enkelte Kuttere ere 
indkomne med Last af Rødfjpætter 
fra 10 til 12 Pd., der ere betalte 
med 150 il. 200 Øre Snesen. Der 
skal i U gens sidste -Dage være fisket 
rigtig godt der, men pau Grund af 
Vindstille er ingen Kuttere kommet 
frem. . 

Enkelte Kuttere have fisket i Læsø 
Rende og indbragt nogle 9 a 10 Pd.s 
sma:1 Rødspætter, her betalte med 
90 a 125 Øre Snesen. Af finere 
Fiskesorter (Tunge, Pighvar o. lign.) 
er sau godt som intet fanget i denne 
Uge. 

To svenske Fiskekuttere have ind
bragt Lust af Rødspætter fm Nid
dingen, en temmelig daarlig Kvalitet, 
tynde og rognfyldte Fisk som vejede 
18 a 20 Pd. og bleve betalte med 
250 og 300 Øre pr. Snes. 

Hummertilførslen fra Vestkysten 
har været meget knap, der er ialt 
tilført knapt 1000 Pd. til Pris 115 
Øre pr. Pd. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Torskeruser og Torskenæt, Smaa Aal, I For Fiskere. 
Torskerader, Gedderuser 
o"', Orredruser faas ved 7-8 paa Pundet bliver pteridma tJamrot LiK DkOgOdSr, flæb~ " ,. o L Ol'. or m.m. aas 11-

Henvendelse til stadig søgt til Købs. Til- ligst og bedst ved Henvend,:}se til 

.t'l'ode. Grundtvig, bud mrkt. "K. A. 1803" .t'rot~t?a,b~~~~"J.g, 
Gl.NS1~b~i!fd'60. modtager Aug. J. Wolff & GI. Strand 60. 

---------1 eo.s Ann. Bur., Køben- 1-_______ _ 

fis~ -Comissi[lnsforrBtnin~, l_ha_vn_K_. ___ I T. Kent & Co. Grimsby, 
J 11' H E k f d Alle Konstruktioner af Fi- Fiskeauktionator &, 

• D. ass, C em ør e, Commissionsfor.retning, 
skeredskaber udføres nøj-

modtager Sendinger af Sild, modtager Selldill;;er til For-
Rødspætter etc. til Forhand- agtigt og smukt af handling. 
Hng. Prompte Afregning. Frode Grundtvig, Stort Lager af østers til 

Dansk Vorrespondance. Nætfabriken, billige Priser. 
Prima Referencer. I GI. Strand 60. flef.: York City Bank, Gri,msby. 

Engelske Fiskekuttere med Dam. 
3 Kuttere paa henholdsvis 53, 46 og 32 Register Tous, alle i god Stand, 

sælges billigt ved Henvendelse til A. Brodersen, Manda!. 
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29 KOll'lpasser. 
Orlogsværftet i København ønsker at afhænde 29 Kompasser af ældre 

Konstruktion (ikke . beskadigede) enkeltvis. 
Kompasserne kunne tages i øjesyn ved Henvendelse til Orlogsværftets 

Centralkontor In'er' D:tg mellem 10 og 2. Tilbud indsendes til undertegnede 
Chef for Rl'gnslmbsræsenet, fra hvem Betingelserne for Sttlget udleveres paa 
Forlangende. 

0.rlogsvæljtet, d. 20 .• 1 uE 1894. Itlyglnd, 
Chef for Regnskabsvæsenet. 

i~ Heinr. Biirsch .. Hamburg. Hafenstrasse 140. i~~ 
:!li:; Dansk· :I'itilke -KonlmiMsioll en, gros. <= .. :::g 
Q~ .' >=~ • c'3 JYlodtager alle Sorter Fisk til Forhandling. =:O." c: 
i§!§i Specialitet: Lax, Ørred, Aat. ,g::!.;;; 
-ftI = .. = IX> a. Telegram - Adresse: .& Fragtbrev-Adr'esse: - <I> o 
;; Biirsch, Hamburg. ~ Biirsch, Altona. ~ :'" ~ 

Kapsejlads 
for danske Fiskefartøjer (med Dam) afholdes ved Frederikshavn Mandag 
den 13. Avgust (ikke som tidligere meddelt den 20. Avg.). 

For Deltagelse i Kapsejladsen betales ingen Afgift. Som Præmier for
venter Komiteen at knnne anvende et kontant Beløb af 13-1400 Kr. for
uden en Del Ekstrapræmier, som af Private ere tilsagte. Første Præmierne 
antages at blive 100 Kr. hver. 

Frederikshtwn, den 9. Juli 1894. 

Komiteen for Kapsejlads for danske Fiskefartøjer med Dam. 

Indsøfisker. ' .. 
En yngre Fisker søger fast Plads ved et Gods eller ved et større Fi· 

skeri. Han er en dygtig Mand, om hvem nærmere Oplysninger kan faas 
hos Foreningens Konsulent, Hr. A. Feddersen. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredfllse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, Fiskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekut've, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl,Søstovler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i '-Medlemsbladet angaaende Ledige 
TJenester og Pladssøgende ved Fiskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

. Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 



Fiskenæt,fa briken "Danmar k", 
Grønnehave, ,Helsingør, Stengade 15, 

(eneste NætCabrlk i Danmark som driveø ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste; og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Gar.n fra 10 Ofo til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomu,ldsganl, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle ,Kvaliteter. 

NlIkjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

De fortrinligsto 

Fangstapparater 
for alle Slags 'Rovdyr og Fugle saavol 

Freder sOm Saxe 
af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell&: 00., Haynau (Sehleslell).l 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medanrer i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste sondes franko paa Forlangende .... .... ~~~~~~~~~~ 
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Danmarks største Fiskeforretning 
modtager alle Sorter Fiske i Kommission. Afregning og Penge om
gaaende fol" 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: Carl Bang, København. 

.:tl ~ ob Alt F· k t· o - ~ .§, os.§ ona IS ea uc Ion. !! ~ 
,.!4 .... 8: (!) '" 

~ ~-$ Johann Collr8 (beediget Auctionator). ~ :j l 
J:I.,Q) ,,"'lIQ 

...q f cq Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !I' i 'f 



:Kø benha vJlsMek~ke 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i D,anmark, 

der ved Udstillingen i Randers blev tilkendt 

Sølvmedaille for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst~ Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle. andre Arter Vod faas bil· 
ligst, hurtigst og bedst ved Henven-
delse til , 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, , 

GI. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende' til Fiskeri 
faas . billigst og bedst ved Hen

vendel~e til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, ' 
Gl. Strand 50. 

V'ø llll dl S J S S ø l S r'] S k ø f (il r r ø t 111] 1m I'> 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 

. 5 % Prov~sion. Afregning og Penge simdes straks efter Salget. l!'orespørgler 
besvares prompte. 

Rodigeret af cand. mag. H. P08selt. Trykt hOB Frantz Chriøttrev. Københavu. 
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Nr. 32. 9. Avgust. 1894. 

:Medl.e:.=..el1: )la.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje. af 'Id Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: "FiokerBkolen". - Nyt om Lunge
fiskene. - Lidt fra Island. _- Fiskeriberf'Lninger. -
Bekendtgørelser. 

pal1;;k Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træll"es desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 0re. 

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 
Wladt, naar Kilden angives. 

"Fiskerskol~n. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den 1ste November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fo1'e
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende 
Ansøger faur Amtstilskud og hvor 
stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Stormgade 
20, København V, inden 15. Sep
tember d. A. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte' Fiskere, 
der ere komne til Skade under U d
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Storm gade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Muncle, Vestergade 18, 

Nyt om Lungefiskene. 

Omtrent ved Aar 1830 opdugede 
den bekendte østrigske Rejsende og 
Naturforsker Natter'er i Nærheden 
at Amazonfioden to mærkelige aale-



lignende skælklædte Skabninger med 
fire traadformede· Lemmer og en 
svag Hudbræmme, der begrænsede 
den bageste Del af Kroppen og 
syntes at' maatte svare til Aalens 
og andre Fisks Ryg-, Hale- og Gat
finne. Kort efter, i 1837, kom der 
fra Afrika til London et Eksemplar 
af en nærstaaende Form, som blev 
undersøgt af den berømte, nylig af
døde Anatom Owen. Det mærkeligste 
ved disse Fisk var aabenbart den 
Omstændighed, at de vare udstyrede 
med et dobbelt Sæt Aancledræts
organer, idet de ikke alene havde 
Gæller, men tillige Organer for Luft
aandedræt, dobbelte og karnrede 
"Lunger", og at de i Modsætning 
til alle andre Fisk kunde aande uden 
at aabne Munden, idet de fire Næse
bor hos dem vare anbragte pau en 
saadan Maade, at en Passage var 
bragt til Veje fra Omgivelserne, 
Luften eller Vandet, til Mundhulen. 
Hos alle andre Fisk ere alle fire 
Næsebor anbragte paa Ydersiden af 
Snuden, men hos disse Lungefisk 
aabne de forreste Næsebor sig umid
delbart foran FortænderDe, de hageste 
ind i den forreste Del af Munden. 
- Hele den ydre og indre Bygning 
af disse Dyr var saare mærkelig og 
gav Anledning til en livlig Menings
udveksling mellem talrige udmærkede 
Anatomer og Zoologer; Kampen 
stod. om intet mindre end, om man 
her virkelig ogsaa havde at gøre 
med Fisk eller om disse Skabninger 
ikke snarere vare at regne til de 
saakaldte Fiskepajder. Dette Spørgs
maal fandt egentlig først sin Løs
ning efter at man i 1870 havde op
daget en 3. Repræsentant for Lunge
fiskP1H'; t!f:'nn" Gang i Avstralien. 
Denne, der "ar en stor, kraftig bygget 

Fisk mml 4 brede skælklædteLuffer 
viste ved den nærmere Undersøgelse, 
at den selv saavel SOIlI andre Lunge. 
fisk vel i mange Forhold stode fjernt 
fra alle øvrige Fisk, men at de dog 
aldeles bestemt maatte henregnes til 
Fiskeklassen; hvor deres nærmeste 
Slægtninge blive Ganoiderne, og at 
de paa ingen Maade vare at hen
føre til Padderne. 

Angaaende disse mærkelige Fisks 
Levevis har man efternaanden faaet 
forskellige Oplysninger, navnlig da 
om den afrikanske Art. Om denne 
skriver Prof. Liitken i "Skildringer 
af Dyrelivet i Fortid og Nutid". 

I sit Ydre afviger den afrikanske 
Lungefisk væsentlig kun fra den syd
amerikanske ved en mindre langstråkt, 
mindre aaleagtig Legemsform og ved 
at have over den øvre Ende af Gælle
spalten 2 eller 3 smaa Forlængelser, 
ligesom nogle smaa Hudfingre ; det 
er rimeligvis det sidste Spor af et 
Sæt Gæller, der har været mere ud· 
viklet ,hos den os iøvrigt ubekendte 
Unge. Efterhaanden er der kommet 
flere Eksemplarer til Evropa (fra 
Senegambien, Mozambik og de øvre 
Nillande), saa at denne Art - del' 
fører N avnet Protopterus anllectens 

maa ha ve en forholdsvis stor TI d-. 
bredning i Afrika; den holdes endnu 
i høj Pris, men findes dog nu i alle 
større Samlinger, og den har været 
at se i Pariser- og Londoner-Havens 
Akvarier. Man har derfor om den 
nogle af de biologiske Oplysninger, 
der ganske savnes for den sydameri
kanske Arts Vedkommende. Det 
har vist sig, at dens Levemaade er 
amfibials7c ligesom hos adskillige 
andre Fisk og Fiskepajder ; saa længe 
de ere i Vandet, aande de baade 
yed Hjælp af Gællerne (skønt disse 
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kun ere svagt udviklede) og ved 
Lungerne, i hvilke de optage Luften 
gennem Munden; de benytte de til
syneladende svage LemmestilIre til 
Støtte, naar de flytte sig hen over 
Karrets Bund. I den tørre Tid, 
naar de Sumpe, hvori de ieve, tørre 
ind, rode de sig ned i Dyndet, folde. 
sig sammen og lægge sig i Dvale i 
en lille Hule, hvis slimede Vægge 
størkne over dem til en Slags Ko
kong eller Kapsel; en lille Aabning 

. som et Knappenaalestik. antyder, 
hvor Dyrets Snude befinder sig, og 
vedligeholder sandsynligvis Luftaan
dingen under Dvalelivet,af hvilket 
de vækkes, naar Regntiden indtræder 
og befrier dem af deres frivillige 
Fængsel. Et Eksemplar, som holdes 
levende i Akvariet i Brighton, bliver 
fodret 3 Gange om Ugen med raat 
Kød, som. de fortærer paa en egen 
Maade. N aar Kødet kastes ned til 
den, rækker den sig mageligt og 
griber det, naar den kan naa det, 
mellem sine spidse Fortænder. N aar 
den saa har tygget det langsomt, 
spyer den det ud med et rask Sæt ' 
og tager fatpaa at tygge det fra 
den anden Ende; d'enne U dspyning 
og Tygning gentages endnu en Gang, 
førend den singer det. Man har 
gjort den samme Iagttagelse i Kry
stalpaladset ; de slugte aldrig Kødet 
førend det var tygget tre Gange.' 
De efterstræbte især lumskelig Guld
fiskene ved at liste sig ind under 
dem og pludselig bide bogstavelig en 
Mundfuld· ud af dem, hvorpaa de 
søgte ned til Bunden med deres 
Bytte og lod Resten flyde. Da denne 
Maade at føde dem paa blevaltfor 
kostbar, fandt man paa at fodre 
dem med Frøer, som man rakte dem 
paa en lang Klemme; saa snart 

Frøen begyndte at pjaske i Over
fladen af Vandet, kom Fisken frem, 
snappede Frøen af Klel1imen og gik 
til Bunds med den; der blev selv
følgelig aldrig set Spor af Frøen 
mere, den fortæredes fuldstændigt. 
J eg maa dog tilføje, at i Maven af 
den sydamerikanske Art har man 
fundet Planteføde (Rodknolde og 
Frugter). (Sluttes.) 

Lidt fra Island. 

Allerede i mange, mange Aar have 
franske og engelske Fiskerskibe søgt 
op til de' islandske Kyster for at 
fiske Torsk, som de paa almindelig 
Maade flække og salte ombord for 
efter Hjemkomsten at virke den til 
Klipfisk. Dette Fiskeri har Befolk
ningen set paa med nok saa milde 
øjne, da Skibl'ne som Regel holdt 
sig udenfor den lovbefalede Grænse, 
og Franskmændene holdt sit Stations
skib, som, naar Klager indløb, tog 
sig af Sagen. 

I de sidste Aar har der fra Eng
land udviklet sig et nyt Fiskeri paa 
Island. Først for ca. 5 Aar siden 
kom Dampskibe som Fiskerskibe 
(steam smaks) herop for at fiske 
Helleflyndere, som opbevaredes le
vende i Brønd i Skibet; senere blev 
for manges Vedkommende Brønden 
afskaffet og Helleflynderen nedlagt i 
Is. Heller ikke dette Fiskeri var i 
den Grad skadeligt fol' de islandske 
Fiskerier, at man saa sig nødt til 
at træde strængt op mod dem, om
endskønt de kaste ;ud al Fisk, som 
de faa paa Linerne, og kun behold~ 
Helleflynderen. 

Men nn for ca. 3 Aar siden be-



gyndte man fra En'jlandat sende 
Steam Trawlers herop paa Fiskeri 
efter Rødspætte og Helleflynder, da 
blev Maalet fuldt, da saa vi vor 
sande Stilling. Havet ved Islands 
Kyster er paa næsten alle Steder 
saa dybt, at Trawl ikke kan benyttes 
udenfor den internationale Linie (paa 
mange Steder kan den heller ikke 
benyttes indellfor summe), derfor 
fiske disse Skibe saa' at sige paa 
ulovlig Grund, inde i Bugter og 
Fjorde. Flere Steder have Skibene 
holdt paa at skrabe Bunden i en 
Fjord i dagevis. De store Bugter 
som Myrebugt blive i flpre ]}1aaneder 
skrabede af disse Skibe. Den 14. Juni 
saa jeg 4 engelske Trawlere skrabe 
Bunden der knapt Mil fra Land, 
og to Trawlere saa nær ved Land, 
at vi med vort Skib ikke vovede at 
gaa saa langt ind, at vi kunde tage 
deres Kendingsnummer. Dette saa 
vi, og dette foregaar Dag og N at 
rundt hele Øen, i alle Bugter og 
Vige i flere Maaneder. At faa Tag 
i dem er vanskeligt, da de med deres 
hurtiggåaende Skibe stryge afsted, 
saasnart de ane nogen Fare. 

Nu er hele Nordsøen gennemtrawlet 
saalænge, at der intet er at faa, 
rundt Færøerne er Helleflynderen op
fisket. Strængt jagede fra alle Kyster, 
da man i alle Lande har taget de 
skarpeste Forholdsregler mod dette 

. ødelæggende Fiskeri, søge de nu op 
til Island, som ved sin Beliggenhed 
og store øde Kyststrækning er van
skelig at bevogte, og trawle her af 
Hjertens Lyst pa~t forbuden Grund. 

Alt skrabes op, Rogn, Yngel, Fisk, 
alt kastes ud igen undtagen Rød
spætter og Helleflyndre. Bunden 
'ødelægges og bedækkes med død 
Fisk. Holder dette ødelæggende 
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Rov-Fiskeri ved i 5 Aar til, ere de 
islandske Fiskerier en S/lga blot, i 
alle Tilfælde paa Østlandet, som, da 
det er nærmest til England, ogsaa 
bliver haardest hjemsøgt. 

Natten mellem den 20. og 21. 
Juni laa en af disse Damp-Trawlere, 
Ewerald of Hull, og skrabede Bunden 
ud og ind i Vapnafjord, helt inde i 
Bunden af Fjorden. Dækket var 
fuldt af Fisk, store Mængder kastedes 
ud, Kuller og Torsk. Saadan blev 
den ved at skrabe Bunden fra den 
20. om l\'1ørgenen til vi forlod Stedet 
om Morgenen den 21., og der bliver 
den rimeligvis, til den har faaet fuld 
Last. 

I:;"ør disse Rov-Fiskere hjemsøgte 
os, kunde vi faa saa mange Rød
spætter, vi vilde inde i Fjorden; nu 
har de taget af i en betænkelig Grad, 
ja frygter for at staa overfor en 
fuldstændig Udryddelse. Før var 
hel' ogsaa Torsk og Kuller inde i 
Fjorden, men nu maa man søge dem 
til Havs. 

Vi Islændere have vanskeligt for 
at søge Fisken . ude paa Havet med 
vore smaa Baade. Fiskeriet paa de 
store Kuttere bliver for kostbart og 
ganske unødvendigt, da vi har Fisken 
lige udenfor vor Dør, et Par Mil· 
fra Land. Kunde vi faa os en Del 
smaa Dæksfartøjer, af dem som man 

-før brugte i Danmark eller store 
skøtske Baade, af dem man bruger 
til Sildefiskeriet ved de skotske Ky
stel', yilde snart en Sømandsstand 
blive oplært. N aar vi saa kunde 
faa et effektivt Opsyn, som kunde 
haandhæve de almindelige Love med 
Tvawlerne, kunde Islands rige Kyster 
blive en Rigdomskilde for Folket. 
Paa Smaa, aabne, usle Baade er det 
meget risikabelt at søge ud paa N ord-



Atlanten for at bjerge Føden til 
sig og sine, men naar saa Efteraaret 
kommer og man aldrig kan være 
vis paa Vejret i den næste Time, 
er det ligefrem at friste Forsynet. 

Kunde der ikke gøres noget til 
Fremhjælp for disse Folk, kunde 
man ikke sætte i Gang en halv Snes 
Baade for at vise Eksemplet, og 
sen~re ved Laan skaffe Folket billige 
SIllaafartøjer paa gode Betingelser? 

. Og Opsyn til at udrydde Rov-Fi
skeriet llled Trawlm'e! N u er her 
kommeu ca. 600 Færinger herop, 
for som sædvanlig at søge sin Som
merfortjeneste her. I almindeligt 
Aar repræsenterer Netto Udbyttet 
for hver af dem ca. 60 Kr., der bliver 
36000 Kr. for et Par Maaneder. 

I Aarhave de i de tre Uger, de 
have været her, knapt fisket til Føden 
langt mindre til Rejseudgifter. Alt 
dette beskylde vi Trawlerne for, da 
det kun er nær Land her er Mangel 
paa Fisk, medens der længere udpaa, 
hvorhen vi med vore smaa Baade 

. ikke, kan søge, er Fisk nok. 
Islands Østland. den 23. Juni 1894. 

-r. 

Fiskeriberetninger. 

. København, den 6. Avgust 1894. 
Fiskeriet her fra Pladsen og Til
førslen af Fisk har i den forløbne 
Maaned kun været meget :ringe, som 
alTid i Sommermaanederne. Følgen 
heraf har været høje Priser paa det 
lidet, der kom frem, især for Rød
spætter og Rejer. Krogefiskeriet 
efter Aal have dog bedret sig en Del· 
og har i et Par Uger givet ret godt 
Udbytte, ligesom ogsaa Voddene har 
fisket ret godt; . men Priserne paa 

325 

Aal har gennemgaaende kun været 
smaa, naar det ikke har været prima 
store Varer, som ere betalte med 
50 a 60 Øre pr. Pd. Smaafisk til 
Krogeagn, som er uden Næringsværdi, 
har været meget efterspurgt og let 
afsættelig til Krogefiskerne, hvoraf 
der er blevet en Del flere i Aar, da 
Rejefiskeriet slaar fejl. Rejetilførslen 
fra Provinserne har ogsaa kun været 
knap, en Del mindre end foregaa
ende SDmre, hvorfor Prisen har holdt 
sig ret fast i 1 Kr. pr. Pd. eller 2 
Kr. 25 Øre pr. Pot. De fleste af 
Rejefiskerne, som have søgt til Pro
vinserne for Fiskeri, ere komne til
bage, de sidste ventes hjem i disse 
Dage; stort Udbytte har de ikke 
havt, men det har dog været bedre, 
end om de vare blevne herhjemme. 
Enkelte Dage har bragt lidt Tilførsel 
af Sild, men Silden har gennemgaa
ende kun været smaa, men er paa 
Grund af Fiskeknaphed betalte med 
gode Priser, 3 Kr. pr. Ol og der-
over. F . 

Frederikshavn, d. 5. Avgust 1894. 
Vejret har i den forløbne Uge været 
saa godt, at Fiskeriet rundt om paa 
Fiskepladse1'lle her har været drevet 
uden Standsning. 

Nordost for Hanstholmen har en 
Del Kuttere tæt inde under Land 

. drevet Fiskeri med meget forskellig 
Resultat. En Del af dem have havt 
Fangst indtil 150 Snese og enkelte 
have kun fanget omkring 10 Snese 
Rødspætter af Størrelse 14 a 17 Pd., 
betalte her med 300 a 450 Øre pr. 
Snes. 

N ordyest for Løkken langt ude til 
Søs paa 30 a 35 Favnes Dybde haye 
en Del Kuttere fisket fra 20 til 50 
Snese Rødspætter hver, udmærket 



smukke Fisk a.f V ægt 28 til 33 Pd. 
Snesen, betalte hermed 525 a 600 
0re pr. Snes. Men denne Fisk har 
ikke efter Fangsten været levedygtig, 
over Halvdelen døde i Kutterne for
inden Ankomsten her til Havnen og 
Resten dø(Te hurtigt i Hyttefadene 
her. Fisken, som var tilvant at op
holde sig i det dybe kølige Vand, 
har ikke kunnet ta~de Varmen i 
Vandets' Over:tl.ade. 

Fra Højens Fløjtetønde og Herthas 
Flak er 'indkommet en Del Rød
spætter af V ægt 10 a 14 Pd., be
talte med 100 a 210 Øre pr. Snes. 

Paa Østsiden af Læsø have 3 
Kuttere fisket ret !?odt af Rødspætter, 
der vejede 15 a 18 Pd. og betaltes 
her med 250 fl. 325 Øre pl'. Snes, 
og havde' foi'uden Rødspætterne og
saa god Fangst af Pigvar og Sletvar, 
men næsten ingen ægte Tunger. 
Pigvarrene betaltes med 50 a 65 Øre 
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og Sletvarrene med 12 a 150re, 
alt pr. Pd. 

'Hummertilførslen sker i denne Tid, 
da disse Dyr ere fredede' i Norge 
0i-!: Sverrig, kun fra Kysten af Skage
mk, og her er tilført ca. 2500 Pd. ~ 

ca. 110 a 115 0re pl'. Pd. K!. 

Smaaskrifter 
11dgivlle af 

Dansk Fiskeriforening. 
III. 

En liden fisktbog 
ved Arthur Feddenen. 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20; Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, 
komp. " monterede, leveres 
hilligst "IS hurtigst. 
,1'r.4t'l Gran4tvig, 

Nætfabriken, 
GI. Stl'and 50. 

fiskekroge -Fabriken 
- SøI_lIdalllll I A al h r g 1883 ., 

I K.IleJlha"Jl 1888 
anbefaler .it Udsalg af aU. Sorter 
Jl"iekekroge, sau. vel i Staal, .T renl 
som lIeasing, sa.mt Pilke i Tin Hg 
lily. Forsendos mod I'fterkr ..... 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde H. 

København K • 

T. Kent lCo. Grimsby, 
Fiskeauktionator & 

Commissionsforretning, 
modt~ger Sendinger til For
hnndhng. 

Stort Lager af østers til 
billige Priser. 

Hat.: York City Bank, Grimsby. 

For Fiskere. 
Prima t.læret LInegods, .æ~ 
tede :Liner. Kork m,m. faas bil
ligst og bedst ved Henvendelse til 

I'rode Grn.dt'dg, 
Nætfabriken, 

GI. Strand 50. 

Sildenæt. 
Bestillinger til nedsatte Pri
ser modtages. 

Frode Grundtvig. 
. Nætfabriken, 

GI. Strand 60. 

fiSK -Gomissionsformtnin~! 
Ji N. Bass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af' Sild, 
lIødspæUer eto. til Forhand
ling. Prompte, Afregning. 

Dansk Correspondance. 
Prima Referencer. 

.., <I> o - ""':l 

1~,~ Altona Fiskeauction. ~ ~~ 
~ a], .Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 !:J l 
dQ;<Il C . d ~~!IQ 

...:I : co Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk orrespon ance. !I' g: 'f 
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Fiskenætfa briken Danmar k" ' " ' ,~, 
Grønnehave, ,Helsingør, Stengade 15; , ' 

(eneste Nættabrik 1 DanJDapk SOJD drives ved DaJDpkPaft) 

lever~r efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte J!"abrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla!;s Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
garn og Htwgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Engelske, Fiskekuttere med Dam. 
3 Kutterepaa henholdsvi~ 53, 46 og 32 Register Tons,alle i god Stand, 

sælges billigt ved Henvendelse til A. Brodersen" Mandal. , 

.s~ Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !!~ 
g:g Dans,k -Fiske· Konunission en gros: ,;;; ~:, 
~ #':. Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ <IO ~ 

- "-0<10 ts Specialitet: Lax, Ørred, Aal." '.. ,.g;}~ 
m:' Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-~dresse: ' 3-~g 

;; Borseh, HamJlurg. W Borse"', ,Altona. ' ~. ~ 

'Indsøfisker. 
En yngre }'isker søger fast Plads ved et Gods eller ved et større Fi

skeri. Han er en dygtig ~Ia~d, om hvem nærmere Oplysninger kan faas 
hos Foreningens Konsnlent, Hr. A. Feddersen. 

Dansk, Fiskeriforenings Medlemsblad < 

er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i !Llle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baad.ebyggere og Fiskehandlere, 
. Fabrikanter af: Bølgedæmpere, Fiskekasser, Fiskekroge, 
Fiskeknrve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværkm.m. . 

Ligeledoo ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved l\'iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af l\'iskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 



Xø benha,vns . Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik' 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved Udstillingen i Randers blev tilkendt 

SølvmedailIe for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Solvmedaille i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere~ 

Faas hos de Handlende' i . Byerne . 
..... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med -ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, AVnvod. Trække- -
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
N ætfabriken, 

GI. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 

." 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

GI. Strand 50. 

V Øll dl S J S S øl S II i s:t e f o r r e t mdllIJl g~ 
København K'J 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtfl,ger alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 °/0 Provision. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

Redigeret af cand.mag. H. PQ8Bdt. - Trykt hOB Jlrantz OhN,ttreu. København. 



Nr. 33. 16. Avgust. 1894. 

:MeCl1e::ct:l.Sl,1.ade1i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell,Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af ll. Sides Brede; for staaendeÅfinoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Fredniug af Rejer. - Nyt om 
LUllgefiskene. - Fiskeriet fra Halsnæs. - Kap
sejla~sen ved Frederikshavn. Fiskøribexf'tninger. 

BekelldtgøTelser. 

DaNsk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gar!.c 20 Stuen, København V., er aabent 
Ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer ogJ<'iskeredaglig 
fra KI. 9-11; for Publikum Søndag fra 
12-2 mori en Entre af 10 øre. 

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. 

::Modelsamlingen. 
P. Villttmsen vil være til Stede paa Model

samlingen Lørdag den 18. Ayg. fra KI. 9--4. 

Om Fredning af Rejer. 
Af P. Villumsen. 

Flere Gange har dette Blad inde
holdt Artikler, hvori der klages over 
det slette Udbytte af Rejefiskeri og 
hvori der udtales en mere eller mindre 
fast Tro paa, at Opfiskning er Skyld 
i Ulykken, og at Fredning vilde 

. raade Bod paa den. Sattledes inde-
holder Bladets Nr. 31 hele to Ar
tilder, der handler om denue Sag; 

begge skrevne med god Villi e og 
den bedste Hensigt -:- derom kan 
man ikke tvivle - begge anbefale 
Fredning som et ufejlbarligt Middel 
til at skaffe en ny Rejebestand til 
Veje, den ene angiver desuden med 
afgjort Sikkerhed Aarsagen til Ska
den: Skylden er Fiskernes; do have 
drevet "for stærkt og hensynsløst 
Fiskeri". 

Saavidt man kan skønne, er den 
sidstnævnte ærede Forfatter af den 
Mening, at Rejefiskeriet helst helt 
burde forbydes i 1 Aar; han er dog 
bange for, at dette vilde være for 
strængt og kan nøjes med et For
bud paa "nogle Uger, medens Rejen 
lægger siri Rogn", men han mep er, 
at "det maa være udenfor al Tvivl, 
at dette Middel vil afhjælpe denne 
truende Fare". (Det kunde være 
interessant _ at vide, hvil/æ U ger i 
Aaret, der burde fredes, da Gyd
ningen ikke foregaar pau, salnme Tid 
overalt.) 

J eg kan nu ikke forstaa, hvorfor 
det skulde være for strængt at frede 
Rejen i 1 Aar, naar der, som For
fatteren siger, ingen Rejer er at faa 
mere og Redskaberne ligge og raadne, 
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fordi de. ikke bruges; men det er 
maaske min Fejl, at jeg ikke for
staar det og det var heller ikke her~ 
for, jeg har tilladt. mig at komme 
frem med disss Linier. Det er for 
at hævde, at man ikke, hver Gang 
en Fiskeart - jeg ved nu godt, at 
en Reje ikke er en Fisk - udebliver 
hos os eller forekommer i ringere 
Antal, straks, som det nu er blevet 
Skik,bør give Fiskerne og deres 
"hensynsløse" Fiskeri Skylden, og at 
man heller ikke ligefrem kan stole 
paa, at Forbud mod Fiskeri paa 
visse Tider vil gøre alt godt igen. 

Men maa jeg, førend jeg gaar 
videre, tillade mig at gøre en Be
mærkning ? Jeg kan ikke være enig 
med den ene Al,tikels ærede For
fatter i, at en N ætfabrikant kan 
lære. Fiskeristatistik af sine Bøger. 
Der kan jo f. Eks. være dukket en 
andel1 Fabrikant op, der maaske 
sælger Redskaberne billigere og dette 
kan jo være Grunden til, at Bestil
lingerne udeblive. .1 a, selv den Om
stændighed, at en og aDden Skyldner, 
der har f::taet Redskaber paa Kredit, 
udebliver med Betalingen, kan ikke 
ligefrem skrives paa Fangstens Reg
ning. J eg saa en Gang en Mand, 
der laante Penge til at skaffe sig 
La:ksegarn for; han klagede over, 
at han ingen Ting havde fisket, og 
det var sandt nok,men Grunden 
var, at han havde solgt Garnene til 
en anden, før Fiskeriet begyndte. 

Det er imidlertid ganske sandt, 
at Rejefiskeriet, ligesom de fleste 
andre Fiskerier, er aftaget og synes, 
mere og mere at aftage Aur for 
Aar. Men d'Herrer, der saa stærkt 
anbefaler Fredning af disse Dyr, 
synes helt at glemme, at Rejen aUe

.rede har været fredet hos os i 6 

Aar, nemlig fra Fiskerllovens Ikraft
træden; vilde de tage Hensyn hertil, 

, se paa de Resultater, denne Fredning 
har bragt, tænke paa, at det netop 
er under denne Frednings beskyttende 
Vinger, at Rejefiskeriet synes helt 
at skulle uddø, saa vilde de maaske 
blive lidt betænkelige ved deres Sy
stem. 

Rejen har, som sagt, været og er 
fredet. Tidligere fiskedes en Masse 
Rejer i Aalevoddene Vinter og Foraar, 
men da Fiskeriloven kom og forbød 
Vodfiskeri i Maanederne Marts, April -
og Maj, fik Rejerne Fred for disse 
stærktfiskende Redskaber. Rigtignok 
traf ikke denne Fredning i Y ngle
tiden, men en Fredning er det alli
gevel: de Masser af Rejer, Voddene 
slæbte op, kom aldrig til at sætte 
Rogn .. Paa en an:len l1aade gav 
Fiskeriloven sig derefter til at frede 
Rejerne: nemlig gennem Vedtægter, 
idet disse paa Steder, hvor der er 
Rejefiskeri, bestemmer, bvorledes 
Rejeruser maa sættes, hvor lang Af
stand, der skal være mellem dem, 
hvormange - eller rettere: hvor faa, 

der maa sættes i Række o. 's. v. 
Limfjorden hår desuden Regler 

. for Maskestørrelse - og hvor disse 
Vedtægter traudte i Kraft, der tvang 
de pludselig Antallet af Rejeruser 
langt, langt tilbage, saaledes i Guld
borgs und, Nakskovfjorden og mange 
andre Steder alt for at frede om 
Rejerne og denne Fredning traf og
saa i Yngletiden. 

I Øresund er en stor Del af Reje
fiskeriet om Vinteren med »Fald
klo" - ophørt, da der ingen Torsk 
er og Rejen kun brugtes til Agn 
for disse,. men der som overalt synes 
Rejen, trods Fredning og Skaanetid, 
at blive mere og mere sjælden. 



Se, saaledes ser Sagen ud i Vir
keligheden. Rejen er fredet, ogsaa 
i Yngletiden og denne Fredning har 
eksisteret allerede nogle Aar længere 
end den Nætfabrik har bestuaet, til 
hvis Bøgel', en af de fornævnte Ar
tiklers Forfattere, støtter sig; hans 
Klippetro paa, at Fredning vilde 
hjælpe, burde sall.ledes allerede have 
baaret sine Frugter j dpt har den 
ikke - hvorfor? - fordi hans Tro 
er Overtro. 

Der er andre, muaske mange og 
sandsynligvis vægtige Grunde til Fi
skeriets Nedgang end Opfiskning. 
"Døden skal have en Aarsag" , siger 
Ordsproget og man ved jo at fortælle 
om hist, at det er Dampskibene, der 
forjager Fiskemængden, her at det 
er Dampskibsaksen, der kvæler dem. 
Tidligere tog man sin rrilflugt til 
Kanonade - ja til Solpletterne 
for at finde Aarsagen . til det daar
lige Fiskeri; i de senere Aar synes 
man mest at holde sig til for stærk 
Opfiskning. De stakkels Fiskere: 
"Skylden og Skaden følges ad". 
Indtil for faa Aar siden havde de 
danske Fiskere Ord for at være alt 
andet end dygtige til deres Dont; 
man hørte stadig, at vore Fiskere 
stode langt tilbage,baade for deres 
svenske og andre Standsfæller. Det 
var i en Periode, hvor der var Fisk 
nok - nu, da Bladet har vendt sig, 
nu faar Fiskeren pludselig det Skud s
maal, at han har været altjoT dygtig, 
altfm' rask: han har fisket alle vore 
Vande tomme, og der maa absolut 
lægges en Dæmper paa hans Virk
somhed. 

Man synes at glemme, at d!'r har 
været fiskefattige Perioder, førend 
denne og man synes at overse, at 
Fiskerilovens, nu i 5-6 Aar gennem-
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førte, Fredning ingenlunde har oragt 
Resultater, der taler til dens Gunst. 
Torsken er sadedes fredet, men er der 
derfor blevet flere af dem? Rejen 
er fredet, hvad har det hjulpet? 
Derimod er Silden ikke fredet, og 
den f tinges netop allerhelst i Y ngle
tiden, men dog ligesom til Spot 
over Fredningssystemet - formerer 
Si'lden sig som før, og der er ingen 
N edgangat spore. 

Der er andre Aarsager til Fiske
mangelen end Opfiskning; Fisken 
har andJ:e Fjender end' Fiskerne. 
For nogleAar siden forsvandt Heste
rejen (Crangon vulgaris) helt fra 
Sandrevlerne ved den svenske Øre-

. sundskyst paa begge Sider afHelsing
borg. Der var naturligvis ogsaa 
rrale om, at dette Dyr var opfisket, 
men da man saa opdagede, at Sand
ormene (Arenicola piscatorum) i Rev
lerne ogsaa døde og forsvandt, medens 
Revlerne selv bleve gule, søgte og 
fandt man den vistnok sande Grund: 
Spifdevandet fra de langs Stranden 
anlagte Fabriker. Og dette Tilfælde 
er næppe enestaaende; ogsaa hos 
os kan der paavises Steder, hvor 
Fiskebestanden og Fabriksvandet 
næppe ville kunne forliges; tror man 
da, at nogensomhelst Fredning vil 
hjælpe der, hvor Vandet er slet? 

Der er i vore Vande, samtidig 
med, at man maa konstatere Rejens 
Aftagen eller Udeblivelse, paaviselig 
en saa stor Rigdom af Ulke og Krab
her som sjelden før. Mulig staar 
disse to Fakta ogsaa i Forbindelse: 
at de Hærskarer af de to hernævnte 
graadige Dyr, fortærer uhyre Mæng
der af Rejens Rogn og spæde Yngel, 
kan vel næppe betvivles, Overfor 
dette Forhold staar ogsaa Fredningen 
magtesløs; Krabber og Ulk ere for-



saavidt fredede, som ingen fisker 
efter dem, da de ikke kunne sælges, 
og disse Dyr have maaske støI]'e Ind
virkning paa Rejebestanden end alle 
Fiskernes Ruser. 

I Øresund, der maaske er det af 
vore Fiskevande indenfor Skagen, 
hvor·· :E'iskefredning vanskeligst kan 
gennemføres og hidtil mindst er ble
vet gennemført, idet Sundet er Fælles
vand for Svenske, der ingen Fredning 
have, og for Danske; ser man i Allr 
et Forhold, der ogsaa tyder paa, 
at andre Fa1itorer end Opfiskning 
ere med i Regningen: Blandt. andre 
Fiskesorter, som mere eller mindre 
"glimrede ved deres Fraværelse" var 
ogsaa Rødspætten, den optraadte 
Aar for Aar ringere i Antal, mindre 
i Størrelse og slettere i Kvalitet: 
Kødet var løst og magert. Natur-' 
ligvis var Opfiskningen Skyld deri, 
forsaavidt som ikke Dampskibene og 
Kulasken var det, og der var ingen 
Redning at øjne: I l!'jor var der 
meget lidt af denne Fisk i Sundet, 
skønt dens spæde Yngel forekom 
hyppigt inde ved den danske Kyst. 
Men i Aar - særlig i den senere 
Tid --:: fanges der, næsten overalt, 

, hvor Vandet er dybt nok, flere Rød
spætter end i en hel Række af de 
foregaaende Aar; de ere smaa, men 
dog større end i Fjor, og de ere 
navnlig Jangt fastere og federe i 
Kødet; Fødeemnerne synes at være 
rigeligere til Stede. Ogsaa Torsko
yngelen synes i den smallere Del af 
Sundet at tage til i Antal ; maaske 
er. det kun en øjeblikkelig Fremtoning, 
men mulig nr det ogsaaet Tegn 
paa, at den fattigste Tid er over
staaet og at Naturen, nn som i tid
ligere Perioder, har hjulpet sig selv 
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over det døde Punkt; det vil jo Frem
'tiden vise. 

Maa jeg til Slutning bede om ikke 
at blive misforstaaet! J eg mener 
ikke, at fordi der er andre Forhold, 
der have Indflydelse paa vor Fiske
bestand end/Fiskerens Gerning, saa 
kan man sætte alle Hensyn til Side, 
drive Fiskeriet uden Plan og uden 
at bryde sig om den Tid, der kommer. 
J eg ved meget godt, at den Rogn, 

. der bliver kogt og spist Jkke kan 
blive til Fisk, og at Fiskebestanden 
vil blive mindre, jo mindre. Rogn 
der bliver' udviklet. Men jeg ved 
ogsaa, at Fiskerens Bedrift er, van
skelig og lidet lønnende nol{ i ~'or

vejen og ham' er det i første Ræk1m, 
alle Forbud og Jhedningsforanstalt
ninger gaar udover. Man skal ikke. 
hver Gang, der' mangler F~sk - det 
vil med andre Ord sige: hver Gang. 
det kniber for Fiskeren at faa Ud
kommet, straks gøre hans Trang 
endnu større ved at forbyde ham at 
fiske den Smule, han kan faa.Jeg" 
har ved min Artikel villet pege paa, 
at alle hidtidige Fredningsforanstalt
ninger har været af tvivlsom Nytte; 
jeg har villet advaret imod, at man, 
for at frede om ~'isken, udsatte l!'i
skeren for at sulte ihjel. 

Nyt om Lungefiskene. 
(Slutning.) 

Om den avstralske lJUngefisk har 
man hidtil kun havt sparsomme Ef
terretninger; i de sidste Aar har 
imidlertid en tysk Forsker Dr. Semon 
berej:;t de Egne, hvor denne Fisk 
lever, netop væsentligst for at studere 
dens Livsforhold, og han har forelagt 



sine Iagttagelser for Publikum i et 
Arbejde: Verbreitung, Lebensverhålt
nisse und Fortpflanzung des Ceratodus 
Forsteri, hvoraf vi her skulle med~ 
dele nogle korte Notitser: 

I tidligere Jordperioder var Slæg
ten Ceratodus meget vidt udbredt, 
men skønt man har fundet beslægtede 
Former fra tidligere Jordperioder i 
vidt forskellige Egne, har dog kun 
en eneste Art, Ceratodus Forsteri, 
holdt sig til Nutiden og findes endda 
kun paaet begrænset Omraade, 
nemlig i Queensland i Flodomraaderne 
Burnett og Maryriver. Den opholder 
sig i Bredninger og Fordybninger i 
Floden, hvor Vandet bliver staaende, 
selvom denne ellers udtørres. Dette 
hænger nøje sammen med den Om
stændighed, at Ceratodus mangler 
den Evne, som dens afrikanske Slægt" 
ning, Protopterus, besidder, til at 
skjule sig i Dyndet og der danne 
en Kapsel omkring sig, i hvilken 
den ligger i Dvale. Ceratodus vilde 
altsaa uddø, hvis Vandet udtørredes 
fuldstændig. 

De omtalte Huller i Flodbunden 
. yder Ceratodus de gunstigste Livs
betingelser, da de ere opfyldte af 
frodig Plantevækst. Efter SernonFJ 
Opfattelse ernærer denne mærkelige 
Fisk rigtignok af animalske Be
standdele, ikke af Plantenæring, 
uagtet man stadig finder Planterester 
i Fiskens Tarm, og den Slutning saa
ledeslaa nær, at den var Planteæder. 
Undersøgelserne have· imidlertid vist, 
at disse. Plantedele ingen Forandring 
undergaa ved at passere Fiskens 
Fordøjelsesorganer, thi selv i Ende
tarmen var det endnu muligt at be
stemme til hvilken Art Planteresterne 
hørte, saa lidet paavirkede vare de 
endnu; Semonmener derfor, at Fisken 

saa at sige "afgræsser" ·Bunden for 
at faa de lavere Dyr, der i. talrig 
Mængde sidde paa Bladene. 

Fisken gaar aldrig op paa Land; 
kun vandrer den, for at skaffe sig 
Føde, ind paa det lavere Vand nær 
Bredden. Man har ment, at den gik 
i Land for at sole sig, men dette 
er galt. Dens Luffer ere ogsaa for 
svage til at bære dens tunge Krop, 
og ikke engang ved at slaa med 
Halen er den' i Stand til at flytte 
sig paa Landjorden, saaledes som 
man kender det fra mange andre 
Fisk. Ceratodus er altsaa slet ikke 
indrettet til at leve - selv en kortere 
Tid . paa Land, om man end 
maatte kunne tro det, naar man ser 
hen til dens Aandedrætsorganers. 
aparte Form. Paa Grun4 af dens 
mangelfulde Evne til at bevæge sig 
er den ikke engang i Stand til at 
redde sig fra den ene Pøl til den 
anden, selvom den kunde aande saa 
længe som Vandringen varede. N ej r 

dens Lungers Betydning skal søges 
i en ganske anden Retning. N aar 
Floderne udtørres, strømmer nemlig 
alle mulige Fisk til Vandhullerner 

hvis Vand hurtig fordærves og ikke 
afgiver tilstrækkelig Ilt til Aande
drættets Vedligeholdelse. De fleste 
Fisk dø derfor ud, men Ceratodus 
lever videre, da den ved Itungeaanding 
erstatter, hvad Gælleaanding· ikke 
kan præstm'e. Nu maa man imid
lertid ikke tro, at Ceratodus i frisk 
Vand kun aander ved Gæller og i 
daarligt Vand ved begge Sæt Organer; 
den benytter begge Slags Aanding 
ved Siden af hinanden hele Tiden. 
Semon hørte saavel ved Dag som ved 
N at en ejendommelig gryntende Lyd r 

som Fisken frembJtinger,naarden 
stiger op til Overflådenog med Snuden 



mel' Vandet tømmer sin Lunge og 
atter fylder den med frisk Luft. Luft
:-:-kiftet skete hver 30te-40de Minut, 
om Sommeren hyppigere; længere 
Ophold ,j Luften taaIer Oeratodus 
ikke, allerede efter en til to Timers 
Forløb dør Fisken, naal' den er taget 
op· af Vandet, og den lever ikke op 
igen, naar den, næsten døende, bliver 
sat i Vandet igen. Den er altsaa 
et typisk Vanddyr, trods det, at (fe n 
har lÆnger. 

Semon angiver, at Legetiden stræk
ker sig over l\:[aanederne fra April 
til November, og at Æggene lægges 
i September-Oktober. Æggene ere 
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i ,.ZEggelederen omsluttede af en slimet 
Masse, der svulmer op til et gele
agtigt Hylster ved Berøring med Vand, 
aldeles lignende lI'orhold altsaa som 
hos Frøerne. Hos disse sidste er 
denne Gele uigennemtrængelig for 
Sædfimene, og antager man lignende 
Forhold hos Ceratodus, maa Befrugt
ningen altsaa ske, førend Slimen 
bulner op. Man ved imidlertid ikke, 
om der finder en egentlig Parring 
Sted, eller paa hvilken ~1a,ade Befrugt- I 

ningen ellers kunde ske. Æggene 
lægges enkeltvis paa Vandplanterne. 
Det tager derfor ogsaa flere Dage 
for Hunnen at faa dem anbragt paa 
passend'e Steder. Æggets Udvikling 
tager 10-12 Dage. Ungerne ernære 
sig først af Æggeblommen, senere af 
Tmadalger, paa hvilke Masser af 
mikroskopiske Dyr sidde. 

Fisken efterstræbes 'af de indfødte, 
som spise den. Den fanges med 
smaa Haandnæt, efter at man har 
erkyndiget sig om' dens Tilstede
værelse ved Dykning. N ybyggetne 
fange den med Krog med Snegle 

som Madding. Kødet smager ikke 
videre godt, hvad man troede i gamle 
Dage, da den forveksledes med en 
anden Fisk, Osteoglossulll Leich
hardti. Sidstnævnte Fisk alene til
kommer efter Semon Navnet "Barm 
munda"; Oeratodus benævner de ind
fødte "Djelleh"; 

Fiskeriet fra Halsnæs. 
Af C. Brammer. 

Halsnæs-Fislcerierne drives SOllI 

bekendt fra Lynæs og Hundested 
Havne, som Tilflugtssteder.for de 
store Dæksbaade, der benyttes til 
Havfiskeri baade Vinter og Sommer. 
Allerede i .Jannal' iVlaaned gik ca. 
30 Baade med en Besætning af 150 
Mand ud i· Katte~attet paa lI'iskeri 
efter Tunger, Pigbvarrel' og Slet
hvarrer omkring Anholt og fortsatte 
dermed næsten i 4 Maaneder, indtil 
Fisken søgte Landgrundene og Fjor,. 
dene. Tunger m. lll. toges da i de 
følgende F oraars- og SOllllIl ermaanedel' 
saavel for Ind- som Udgaaende af, 
IsetJol'den, men selvfølgelig forringet 
baade j K mlitet og K nmtitet samt 
i Pris. Desuagtet deltager flere Fi
skete llled deres Smaal,aac1e i Fjord
fiskeriet, idet 2 Mand med 20-30 
Garn, der stadig s:kiftes, saaledes at 
friske Garn sættes, efter at de yaade 
Garn med Fiskene i ere dragne, ved
b1ive dermed, saa længe det kan 
lønne sig, og der er Fisk; thi foruden 
de kostbare Tunger og Pighvarrer, 
som Fiskehandlerne købe og sende 
ispakkede til Udlandet, ere Garnene 
gerne godt besatte af anden Fladfisk, 
som· Rødspætter, Skrubber, Sletter 
m. m., hvoraf de bedste sælges og 
Resten tørres til Vinterbrug. 
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Fra AnhoWer der indbragt: Tunger 
ca. 22000 Pd. li, 75 Øre -.:.. 16500 Kr., 
Pighvar ca. 3000 a 35 Øre 1050 
Kr., Kuller, Sletter, Rødtunger ca. 
1000 Pd. a 6 øre = 420 Kr., Rokker 
for omtrent 230 Kr.; ialt indhragt, 
for 18200 Kr. , 

En hel ny· Eksportgenstand er 
Rokkerne, der tidligere kun har været 
til Besvær for Fiskerne, fordi disse 
pigfulde, grimm€ og store Fisk*) øde
lægge Garnene, især naar de fylde 
dem i stor }f,ængde, hvad netop var 
Tilfældet i Aar. Tildels for at skille 
Fiskerne af med Rokkeme opkøbte 
p., H. BrammeT, Lynæs, de' største 
Rokker a 20 Øre og sendte dem 
tilligemed Tunger og Pighvarrer i 
Eksport til Antwerpen. 

Fjortlfiskeriet efter Tunger fort
sattes med Held lige indtil Slutningen 
af Juli og indbragte Fiskerne en god 
FOI'tjeneste, nemlig omtrent 20000 
Kr. foruden en Dei andre Fladfisk 
samt enkelte Laksørreder. 

111akrelfiskeriet har i Aar vist, sig 
:1t være særdeles godt og lønnende, 
nemlig' omtrent 4000 Snese Makrel ! 

il 21/ 2 Kr. pr. Snes, altsaa ialt fisket 
for ca. 10000 Kr. Men desværre 
kunde de færreste Fiskere deltage 
deri af Mangel pau Makrelgarn, fordi 
deres Beholdninger enten vare solgte 
eller tilintetgjorte i de foregaaende 
10 Aar i den Tanke, at Makrelfiske
riet aldrig kom igBn: Kun 6 Baade 
fra Lynais og 10 fra Hundested med 
en Besætning af 60~ 7 O Mand fik 
Del i dt,tte i Aur indbringende Fi
skeri. 

Ogsaa Hon1fiskefan,qsten har j Aar 
været betydeligt· bedre end de fore-

*) . Den være paa 30-40 Pd. og baye 
en Længde, Halen iberegnet, paa 3-5 
Alen. 

gaaende Aar, saavel ved "Indring
ning" og Voddragning som i de store 
faste Bundgarn. Af disse' har der 
været udsat 2 ved Lynæs, l ved 
Kikhavn og 1 ved Nøddebo. Ud
byttet kan tilnærmelsesvis anslaas til 
5000 Kr. i aHe fire Bundgarn og 
muligvis mere, naar alle Fiskesorter 
medre'~nes,baade Sild, Hornfisk og 
Fladfisk, baade til Salg og Fiskernes 
eget Brug. 

Rejejan,qsten har derimod været 
yderst tarvelig i Aa~' som i Fjor, 
san. det lader til, at det sk~l gaa 
med Rejen som med Makrelen, at 
den enten er opfisket eller forsvundet 
fm Isefjorden for en lang Tid. 

Kapsejladsen ved Frederiks
havn. 

Den' til den 13. Avgust herammede 
Kapsejlads for danske med Dam for
synede Fiskefartøjer havde vunden 
livlig Tilslutning, idet ca. 80 Fartøjer 
vare anmeldte til de forskellige Løb. 
Kaptajn j Flaadell C. Trolle, ombord 
i Kanonbaaden "Hauch", fungerede 
som Dommer. Dampskibene "Blenda", 
"J;~rederikshavll", "Kyland" , "Hav
ørnen" og "Ekspres" fulgte tætpak
kede llled Tilskuere Løbene. Vejret· 
kunde desværre have været bedre, 
særlig i Begyndelsen af Løbene var 
Vinden tenunelig svag, ligesom der 
af og til faldt enkelte Regnbyger. 

Resultatet blev saaledes: 

1. Løb,' 
Fiskekuttere fra 35, Tons og derover. 

l. "Nora", Skpr ,J .M. J ensen, Præmie 
100 Kr., samt til Føreren Dansk 
Fiskeriforenings Ærespræmie, et 
Sølvbæger. 



2. "P. Schou ", Skpr. C. Jensen Gai
hede, Pr. 60 Kr. 

3. "Euros", Skpr. Th. Elling, Pr. 50 
Kr. fra Frederikshavn Skibsfor
sikringsforening. 

4. "J. L. Ginge", Skpr. P. L. Suhr, 
Pr. 40 Kr., skænkede af Brdr. 
Houmøller, Frederikshavn. 

5. "Olga", Skpr. C. P.Jørgensen, Pr. 
25 Kr., skænkede af Skibsbygger 
N. Olsen, Frederikshavn. 

6. "P. M. Asp"., Skpr. N. Grønbæck, 
Pr. et pletteret Kaffestel fra Uhr
mager Thomsen, Frederikshavn. 

2. Løb, 
Fiskekuttere fra 30-35 Tons. 

1. "Moody", Skpr. Th. Bang Petersen; 
Præmie 100 Kr. samt Dansk 
Fiskeriforenings Ærespræmie, et 
Sølvbæger. 

2. "Saron", P. C. Hyttel, 60 Kr. fra 
Danmarks Fiskehandlerforening. 

3. "Nordkap", S. Jacobsen, 50 Kr. 
fra Frederikshavns Handelsfor
ening. 

4. ,}Rohert Schou", Joh. Jensen, 25 
Kr. fra V endsyssell!~iskeeksport
forretning, Frederikshavn. 

5. "Thora", P. Petersen, 25 Kr. fra 
Skibsbygger N. Olsen,' Frhvn. 

6. "Thomas", L. Thomsen, pletteret 
Kaffestel fra Smedem ester Møreh, 
Frhvn. 

3. Løb, 
Fiskekuttere fra 25~~30 Tons. 

l. "Wesley" , Skpr. O. J. Nepper, 
Præmie 100 Kr. saItlt til Føreren 
fra Vodbinder L. Larsen, Frhvn., 
et Barometer. 

2. "Kamma", Fr. Frandsen, 50 Kr. 
3. "Nielsine", N. Petersen, 40 Kr. 

. fra Købmand Kjærsgaard., 
4" "Jylland" j Th.Gottfredsen,~ 2.5 Kr. 

fra Rebslager A ... ;And~l1~~., 

5. "Danmark", H. S.' Svenflsen; l 
Baromet.er med Th€lrmometer fra 
Købmand .P. Schqu. 

'4. Løb, 
Fiskekuttere fra 15-25 Tons. 

l. "Duen", Skpr. S. Jensen, Præmie 
100 Kr. /Samt til Føreren l Ba
rometer fra Købmand P. Se hou. 

2. "Sæby", J. Hyttel, 50 Kr; 
3. "Nordenskjold",E. Bech, 25 Kr. 

fraFiskehandlerneBrønnum&Co. 
4. "Montana ", C. Christiansen, 1 Ba

rometer fra Købmand P. Schou. 

5. Løb' 
udgik, da der kun var anmeldt 

1 Deltager. 

6. Løb, 
Fiskekvaser fra 33 Tons og derove~. 

l. "W' Klitgaard", Skpr. W. Chri
stiansen, Præmie 100 Kr. samt 
til Føreren fra Sejlmager J ep
mond l Fl~g,. samt tillige til. 
Føreren 2. Krydspræmie 1 Kik
kert skænket af Grosserer Carl 
Bang, Kbhvn. 

2. "Immanuel", L. C. Jensen, 50 Kr. 
fra Firmaet Cloos & Co., Frhvn. 

3. "Eliza", J. P. Jensen, 25 Kr. fra 
Købmand A. Horn, Frhvn. 

4. "Saga", P. L. Jensen, 15 Kr. 

7. Løb. 
Fiskekvaser fra ,25-33 Tons. 

1. "Hirtsholmen" , Skpr. Rostgaard, 
Præmie 100 Kr. samt til Føreren 
fra Købmand P. Schou 1 Flag. 

2. "Anna", A. Christensen, 50 Kr. 
fra Frederikshavns Skibsforsik-. 
ringsforening. 

3. "Haabet" , Ammondsen, 25 Kl'. 
4. "Havlitten, L. J~ Larsen, 15 Kr. 

8. Løb, 
, Fiskekvaser fra 15--:25 Tons; 

1. "Hal'ald", Skpr, J.S.Hyttel, 
Præmie 100 Kr. samt til Førflren 



j 

fra Drejer Johansen et Oigarrør 
og en Merskumspibe i Etui. 

~. "Jenny", Nr. 79, O. O. Andersen, 
40 Kr. 

Om Aftenen afholdtes et stort 
Ji'estmaaltid i Plantagen, hvortil der 
havde tegnet sig ca. 400 Deltagere. 
Præmierne bleve uddelte KI. 5 Efter
middag fra' en dersteds rejst Tribune. 
KapsejladSBn begyndte KI. 9 og var 
forbi Eftm. KI. 2, der hændte intet 
Uheld under Løbene.' , 

Fiskeriberetninger. 

Sønder-Lyngvig, den 8. A vg. 1894. 
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Foraarsfiskeriet h,er paa Pladsen, som 
sædvanligvis afsluttes ved St. Hans
dag, har i Aar været upaaklageligt, 
idet Udbyttet gennemsnitlig har været 
ca. 2300 Kr. pr. 5 Mands Baad. Fra 
St. Hansdag til Dato . har saa godt 
som intet Fiskeri, hvorimod her eUel's. 
paa denne Aarstid plejer at fiskes 
en Del Smaahajer og undertiden lidt 
Makrel j vore Fiskerbaade hviler der
for i denne Tid med Kølen i Vejret. 
til Efteraart- og de stræ~ge Vinter
ture atter begynde fra Oktober. 

I Maj og Juni. fangedes her for 
Kyst!'ln en hel Del smaa Kuller, som 
da. i fer~k Tilstand ikke vare' at be
tragte som Handølsvare og af enkelte 
næppe nok Arbejdet værd med Rens
ning og Tørring, og falbødes den 
Gang i tør Tilstand for 15 0re 
Snesen j. disse smaa Kuller, hvoraf 
de fleste af' vore Fiskere havde et 
Par Hundrede Snese sonl sin Part, 
er dog nu, da her ingen Fisk fanges, 
en ganske udmærket Forbrugsvare. 

Sidste Aar fangedes ogsaa paa 
samme Tid her paa Kysten, men 

/ 

l:;engere ude, en Del smaa Kulle! 
betydelig mindre end de i Aar fan
gede, det vilde d.erfor interessere, om 
Oplysning kunde meddeles om, hvor 
lang Tid der medgaar, før Kullerne 
fra Yngel kunne udvikles til salgbar, 
Vare, 1 a 11/ 2 Pd. pr. Stk. A. 

Frederikshavn, d. 13. A vgust 1894. 
I saa godt som hele den sidste Uge 
have vi havt uroligt og derfor for 
Fiskeriet uheldigt Vejr, ja saa uro~ 
ligt har det været, at der ingen Lej
lighed har været til at fiske paa 
Vestkysten, hvilket Tilfælde dog hel
digvis er sjældent paa denne 4ar8.· 
tid. N ogle Kuttere have fisket paa 
nordvest Siden af Skagen, men med 
temmelig daarligt Resultat, omend 
med enkelte Undtagelser, saaledes 
indkom en Kutter med mellem 300 
og 400 Snese Rødspætter, hvoraf 
dog ca. 100 Snese vare' døde ved 
Fremkomsten til Havnen. Røds{1æt
terne have været temmelig ,smalt, 
vejende fra 1O~12 Pd. Snesen og 
betalte med ca. 1 Kr. 75 0re pr. 
Snes. De fleste andre 1}:uttere have 
drevet Fiskeri paa Herthas Flak 
med temmelig variabelt Resultat j 
U dbyttet har svinget mellem 10 og 
100 Snese pr. Kutter; Fisken har 
været af lignende Størrelse som oven
nævnt, men har kun opnaaet noget 
lavere Priser. Paa Grund af Fred
ningstiden for Hummer i Norge og 
Sverrig, . tilføres der kun Hummer 
fra Vestkysten j Kutter "Fuglen" 
indkom for nogle Dage siden' med 
600 Stkr. Hummet' :fiskede' i N ord
søen,. men iøvrigt har Tilførslen kun 
været knap, Prisen er stegen der be~, 
tales nu ca. 1 Kr. 25 Øre pr. Pd. 

KI. 

Til de forulykkedes Efterladte ved 
Nymindegab 

har Kontoret modtaget: N. S. Aagaard 10 
Kr. Med det tidligere indkomne ialt 30 Kr. 

Bidrag modtage~ fremdeles med Tak. 
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BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I T. Kent & Co. Grimsby,Sildenæt. 
komplet monterede. leveres Fiskeauktionator & Bestillinger til nedsatte Pri-
J.illigst 0lS hurtigst. Commissionsforretning, SCl' modtages. 
Frode ••• ·.uldtvig Illodtager Sendinger til Fur- }'rode Grundtvig., 

Næ, fabriken, 'n ndling. Nætfabriken, 
Ol. StI'and 50. Stort Lager af østers til GI. Strand 50. 

billige Priser. 1---'--------

<? Sm&a Aal <O) lIef.: York City Btlnk, Grimsby. 

For Fiskere. 
fiSK -Comissionsforretnin~, 

7 il. 8 Stkr. pr.Pd. ønskes 
stadig til Købs. Tilbud 

bedes sendt til 
H. Strentz, 

lto8toek i. M. 

Prima UlBret L1negolll., .æt
~e Lin_. Kork m,m, fa"s bil. 
ligst og bedst ,!:ed HenvendeIs. til 

"'l'olle .rRIU.tt''dr:. 
]q" ætfab riken, 

Ol. Strand tSO. 

J. J.lass, Eckemførde, 
modtager Sendinger af Mld, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling. Prompte Afre~ning. 

Dansk (Jorrespondance. 
I ' Prima Referencer. 

If·r Altona Fiskeauction. i ~l 
~ 1:1.';;> Johann Cohrs (beediget Auctionator). § ; ~ 
~-~ ~~~ 

-o:j f tXl Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. lIansk Correspondance. SI> li f 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

let at stille N t' ~r::, og .Fælderne leveres ,y . 
~ efter 12 forskellige Indretninger, 

-{:3 komplet 33 Dark. ~ 
-{:3 n:'est praktiske ~ ~...... Naturtro Baadyrfælder. 

af hidtil ~ Rovdyrlæl4er al alle Arter • 

. Grell" CO., Kayna U iSehlesien . 
... Illustreret Prisliste gratis og franko." (I 

~ 

Engelske Fiskekuttere med Dam. 
3 Kuttere paa henholdsvis 53, 46 og 32 Register Tons, alle i god Stand, 

sælges billigt ved Henvendelse til A. Brodersen, Mandal. 
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Fiskenætfa briken "Danmar k",. 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste NætCabrlk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Luger fra vort med de nyesh'Qg bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspætteuarn~ Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre SlagsNæt og 
Garn fra 10 Ofo til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgartt, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks • 
. Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
. 
G> • 
.aG> 

t-= 
'il:! 
=dI ... "" ... E! :-0 
G> GO 
... G> o ... 
""dl 
G> ... 
- GO < 

Danmarks 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: Carl Bang, København. 

c;! Heinr. B6rsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. !l.i 
i~ Danl!lk-Fil!lke-Kommisl!lion en gros. u:q;::, 
c:.:I. f Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ). li:' Cl> 

c:.:I ~~~ 
ii~ Specialitet: Lax, Ørred, Aal. .g:::!.;;: 
:":. Telegram-Adresse: +. Fragtbrev-Adresse: :.: g 

... BOrsch, Hamburg. Borsch, Altona. .s :" ~ Cl) • • 

Indsøfisker. 
En yngre Fisker søger fast Plads ved et Gods eller ved et større Fi

skeri. Han er en dygtig Mand, om hvem nærmere Oplysninger kan faas 
hos FOl~eningens Konsulent, Hr. A. Feddersen. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad . 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, Fiskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekurve, Fiskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved Fiskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, Køhenhavn K. 
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Kø benha V!l.s:M:ekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. ·L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved Udstillingen i Randers· blev tilkendt 

Sølvmedaille iorFiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70.' 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra' 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.... ,Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode: Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende· til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen~ 

vendeIse til ' 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

V Illll dl S ., S S 11 S JI il S lÆ: I f O r r I t]l il Dl g~ 
. København K., 

Konto.": Ved Stranden Nr. 2, 
modtager alle Slags fersk Fisk til KomlDissio~ssalg. For Salget beregnes 
5 % Prov~sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. . , . 

Redigeret af oand. mag. H. POBSelt. - Trykt hOIl Frants Olwi.ttreu. København. 



Nr. 34. 23. Avgust. 1894. 

Medl..e:r:o.el,1a.a.etl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChristtreJ, Bo~dhusuadel, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre' pr. Petit· 
linj~ af 1/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig R!&bat. 

Indhold: Aalenes StØrrelse i Roekildefjorden 
før og DU. - Trawlfiskeriet under' Island .. - F~.ke
riet fra Jægerspris. - Mindre Meddelelser. - F,.ke
riberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk FISkeriforenings ~ontor,Storm
galle 20 Stuen, København V., er aabent 
Ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholll.'svej 
10, l. S. . 

ModelsamlIngen; Stormgadc 20, er gratis 
tilgængelig fur Medlemmer og Fisket'c daglig 
fra KI. 9--:-11, for Publikum Søndag fra 
12'-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For-. 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings.' 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk': 
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk~ 
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Mu,nck, Vestergade 18. 

Af "DanskFiskeriforenings Hjælpe
fond for forulykkede Fiskerf,ls Efter
ladte" , har Bestyrelsen tilstillet Stift
amtmand Ahnfeldt i Ribe som For
mand for den Komite, der indsamler 
Bidrag i Anledning af Nymindega,bs
ulykken, 500 Kr .. 

Aalenes Størrelse i Roskilde
fj orden før . og nu. 

Af x:. 

Ifølge Undersøgelser af den i Halv- ' 
fjerdserne nedsatte Fiskerikommission, 
der berejste Roskildefjordeil, regnedes 
en Fangst af 14~15 Lispund Aal 
for godt for et Haandvod paa en 
Nat i 1872; nogle Gange opnaaedes 
30-40 Lispund. ----; Man regnede, 
at der det Aar fiskede 60-80 Vod 
i Roskildefjord. - I 1873 steg Vod..; 
denesAntal til henimod ·100; et 
g~dt Natfiske regnedes. da 8 Lispund 
at være; dog fiskedes en enkelt Gang 
indtil 23 Lispund. "Med Hensyn til 
'Størrelsen gik der gennemsnitlig 50 
"':"-60 Stkr. Aal til Lispundet" opgives 
l1er.- I de følgende Aar1874~75. 
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gik Fangsten for hverBaad betydelig 
ned, og nu gik der 80-100 Stkr., 
Aal til Lispundet. Nu i 1894 er 
Forholdet ~aaleges, atdef ikke fisker 
100 Vod (maaske kun 70-80) i 
R~skii'defJor;1 ~yd for Frederikssund, 
at :et', godt Natfiske maa sættes til 
ca. il Lispund, . under Tiden kan der 
opnaas 12-13 Lispund, men der gaar 
100-120 Aal paa Lispundet. 
, Aalenes Antal er saaledes ikke 
forringet i højere Grad, men de1'es 
Størrelse er taget særdeles meget af, 
nemlig fra ca. 3-4 til ca. 6-7 pr. 
Pd. Prisen pr. Pd. af disse snlaa 
AnJ er kun 22-25 Øre, medens der 
for større Aal betales 37-40 Øre 
og mere. 

At Efterstræbelse fra Menneskets 
Side er Skyld i denne Nedgang i 
Aalenes Størrelse, maa betragtes som 
udenfor enhver Tvivl, og at man, 
som Fiskeriet nu drives, ikke faar 
saa stort et Udbytte af denne for
træffelige Aalefjord, som man kan 
faa, er ligeledes givet. 

Trawlfiskeriet under Island. 

Englændernes Trawlfiskeri under 
Island er af ganske ny Dato; det 
første Forsøg gjordes i Sommeren 
1891, da Grimshy Steam Trawling 
Co. sendte Damptrawleren"Aquarius" 
op under Sydkysten af øen. Da 

. Forsøget lykkedes, idet Aquarius 
bragte en smuk Ladning af Rødspæt
ter og Kuller til det engelske Mar
ked, fornyede ikke mindre end 9 
Damptrawlere Eksperimentet i Som
meren 1892. Om Vinteren ere Fiske
grundene under Island utilgængelige, 
delspaa Grund af Is, dels fordi 

Vejret gennemgaaende er 'stormende 
og taaget. Ogsaa disse Trawlere 
gjorde god Fangst, fra 100-400 
Kasser pr. Rejse af ovennævnte to 
Fiskearter, og desuden betydelige 
Kvanta af Skærisinger, Sletter, Hvid· 
lin ger, Torsk, Skader . og andre, og 
der er, skriver Ernest u. L. HoU, 
hvem disse Oplysninger skyldes*), 
ingen Tvivl om, at der under Island 
vil kunne udvikles et enormt Trawl
fiskeri, selvom fremmede Nationer 
ville holde sig udenfor den søterri
toriale Grænse, hvad han beklager, 
at. hans Landsmænd ingtmlunde have 
gjort. Han skriver herom: "skønt 
Fiskerne bevare en vis Tilbageholden
hed angaaende dette Punkt, nærer 
jeg dog ingen Tvivl om, at alle de 
smau Fisk ulovligt ere fangede tæt 
inde under Land, og uagtet I!'iskene 
alle ere saa store, at de med Hen
syn til Størrelsen ere sikre paa at 
undgaa Kritiken, der hidtil ene har 
haft Nordsøfiskerierne for øje, saa 
maa det antages, at de for største 
Delen ere saa unge og umodne, at 
deres Fangst meget maa beklages". 

Rødspætten fra Bankerne derimod 
er meget stor, kun en ringe Del 
under 7 Tommer og et betydeligt 
Antal med en Længde af over 25 
Tommer, lige til 27 og 30 Tommer, 
ja mere. De islandske Rødspætter 
ere ret ejendommelig farvede, meget 
mørke med faa, store udflydende 
Pletter af en rustbrun Farve med 
lysere Kant, der kan maale fra 1/4 
til 1/2 Tomme i Bredden. Ogsaa 
Kulleren udmærker sig ved sin Stør
relse, fra 19 til 33 Tommers L;:engde, 
medens der ikke sjældent til det 

*) .Journal marine Biological Association. 
L01ldon vol. 3 1894. 



engelske Marked indbringes N ordsø
kuller paa 10 Tommers Længde. 

Uagtet de engelske Trawlere hjem
bragte rige Fangstt>r af store Fisk • skaldet pekuniære Udbytte imidler-
tid hidtil kun have været ringe, og 
hertil er der da flere Grunde. Dels 
ligger Bankerne ca. 900 Mil fra 
Mundingen af Humber og Rejsen 
tager saaledes ikke mindre end 90 
Timer ud og ligesaa længe hj~m; 

da en Trawler allerhøjst kan tage 
Kul for en 3 Ugers Tid, kan der 
højst gøres Regning paa en god 
Uges Fiskeri, hvortil Udgifterne alt
saa blive uforholdsmæssig store. 
Dette vHIe vt>l til Dels kunne uud
gaas ved at oprette Depoter paa den 
islandske Kyst. 

Hovedgrunden for det daarlige 
Udbytte er imi:Uertid at søge i Fi
skens Størrelse og ringe Kvalitet. 

Rødspættens Legetid ved Island 
er langt senere enll i Nordsøen, idet 
mange Fisk først lege i Juni Maaned. 
- En stor Del af de førstfangede 
Fisk vare derfor nylig udlegede, og 
selv i Slutningen af Sæsonen var den 
største Part endnu ikke kommen 
rigtig til Kræfter. Tilmed falder 
Fangsttiden saa uheldig, at de island
ske Fisk kommer paa Markedet paa 
en Tid, da dette er rigelig forsynet 
med alle Sorter, og det viste sig, at 
der trods al den Klage, der med 
Rette - bliver og længe er blev en 
ført over, at Nordsørødspætten tager 
af i Størrelse, dog slet ikke var nogen 
Efterspørgsel efter store Fisk. Dette 
viste sig endnu klarere for Kullerens 
Vedkommende; dens Kvalitet var 
og det blev indrømmet af alle -
udmærket, men til Trods herfor søgtes 
stadig' de mindre. 

1892 paabegyndtes Fiske~iet saa 
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tidligt, at den førs'teFangst bragtes 
paa Markedet den 14. April. Saa
vel Rødspætte som Kuller var 'j ud
mærket Stand, store, fine, faste, endnu 
legefæl'llige Fisk, og denne første 
Fisk udhragtes ogsaa til langt bedr'e 
Priser, 50 sh. pr. Kasse Rødspætter, . 
9 sh. pr. Kasse Kuller, men det holdt 
ikkt>, Prisen faldt hurtigt" og i Juni 
finde vi Priserne lige saa lave som 
Anret før; for Rødspætte: 9 It 10 

. sh. pl'. Kasse, aldrig oppe over 15 
sh. Kullerens gik endog sau lavt 
llf'd, at Fiskerne ikke længere bragte 
dt>nne hjem, men regelmæssig kastede 
dem over Bord. Derimod holdt 
Skærisingen høj Pris, 'og U d hyttet 
af en Islandsrejse var endog en Tid 
lang afhængig af den Mængde af 
den sidstnævnte Fisk, som Tmwleren 
bragte med. - Det ovenfor omtalte 
ulovlige Fiskeri paa de islandske 
Fjorde skyldl;ls aabenbart den Om
stændighed, at Fiskerne have ønsket 
at fremskaffe islandske Rødspætter, 
der saavidt muligt svarede til Mar
kedskravet, og Fjordrødspætterne 
ligne Nordsørødspætterne langt mere 
end dem, der blive fiskede paa 
Grundene. 

Fiskeriet fra Jægerspris. 
Af C. Brammer. 

Jæ,qersp1'is Fiskerlejer ved Knlhus 
o,q Nederdraaby. Fiskeriet' i Ise
fjorden gav i de 3 første Maaneder 
af Aaret et temmelig daarligt Re-

'sultat, hovedsagelig begrundet i det 
urolige og stormfulde Vejr. Aale
stangning paa Is val' Fiskernes væ
sentligste Fortjeneste; senere, da Isen 
var borte, fra Baad. 
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Forben toges Aal paa 1 å 2 Pd. 
Stykket, nu gaar der i Reglen 4 Aal 
pr. Pd. 

Oppe i Roskildefjord fra Frederiks
sund til Roskilde toges en stor Del 
Aal i Haandvod i de sælges til en 
Fis~ehandler for 18 Øre pr. Pd. og 
sendes ispakkede til Holland. l Ruser 
er ger fanget 370 Pd. a 40 Øre, ved 
Krogsætte ialt ca. 12000 Pd. å 40 
Øre, naar alt regnes med fra Kulhus 
og N eder Draaby '- el Beyis paa, 
hvilken uhyre Masse Aal der, trods 
Voddragning, Krogsætte, Ruser Qg 
Glib samt Stangning, endnu maa fore
findes i Fjorden. 

Rejefangsten har i Aar som i Fjor 
været højst tarveligt i Forhold til 
tidligere Tider, nemlig kun 8-900 . 
Pd. å 1 Kr., og de vare endda smaa. 

Nogle Kulhusfiskere deltoge i 
Tungefiskeriet baade ved Anholt og 
tilsidst i Fjorden med et Udbytte 
af ca. 2140 Pd. og ""300 Pd. Pig
hvarrer, hvilke solgtes til Fiskehand
lere·j Lynes. Foraarssild i Næringer 
60 Ol a 15 øre. 

Marsvinefangsten ved Alholm og 
deroqlkring ned imod Jægerspris gav 
i Foraaret et ret godt Udbytte, nemlig 
180 Stkr., hvoraf smeltedes 18 Tdr. 
Tran a 50 Kr., og 1 Stør vog 130 
Pd. a 25 Øre, ialt 932 Kr. 50 øre. 
Aarsagentil dette gode Udfald skyldes 
dels den -Omstændighed, at Garnene 
i Aar kom tidligere ud end forhen, 
og dels fordi Marinens Skydeøvelser 
udsattes til sidst i April; men aldrig 
saa snart. begyndte Skyderiet, førend 
Fangsten var forbi, formedelst Mar
svinene toge Flugten ud i Kattegattet. 

Torskefiskeriet anslaas til ca. 950 
Pd. a 12-20 øre. Fladfisk, Skrubber 
og Sletter, ca. 1100 Snese til for~ 

skellige Priser i ved Kulhus Vare Pri-

serne lavest, nemlig kun 1 Kr. pr. 
Snes, men ved Nederdraaby, hvor de 
bedste Fladfisk forekomme, 1 å 2 Kr. 
pr. Snes efter Størrelsen. l Gennem
snit ~ejede 1 Snes SkIubber 10 Pd., 
Længden var fra 8-10 Tommer. 

Endelig havde nogle gode Skytter 
hlandt Kulhusfiskerne en ret god For
tieneste i Vintermaanederne ved at 
skyde Fuglevildt paa Stranden, især 
Edde~fugle, der betales bedst, 2 a 3 

Kr. for Parret, Ænder derimod kun 
1 a 11/ 2 Kr., ialt for ca. 425 ~r. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeri-Traktat mellem Danmark 
og Sverige. . Landskrona den 18. 
Aygust. (R. R) I Dag afholdtes i 
Landshøvdingens Nærværelse pan. 
Raadhuset her et Møde af Fiskere 
her i Lenet. Der havde indfundet 
sig en Snes Deltagere fra Lavberget, 
Råå, Borstahusen, Barsebak, Lands
krona, Vikhøg, Malmø og Limhamn. 
Mødet var sammenkaldt for at høre 
Lenets Fiskeres Mening om det nye 
U dkast til en Overenskomst mellem 
Sverige og Danmark angaaende Fi
skeriet i de til begge Landene græn
sende Farvande. De Tilstedeværende 
udtalte som deres Anskuelse, at Fi
skeriet i Kattegat burde være fælles 
for begge Landene fra medio J uH 
til Oktober. Øl'esundsgrænsen burde 
mod Syd udstrækkes til Evita og 
Møens Fyr,mod Nord til KulIen 
og Sjællands Hoved. (l Udkastet 
foreslaaes snævrere Grænser). End
videre foresloges adskillige Ændrin
ger angaaende Redskaber og Maaden 
at fiske paa. :Med HEmsyn til' Silde
fiskeriet foresloges Bundgarn med 2 
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Oeiltimeters Maskevidde. De Til
stedeværende ansati det for ønskeligt, 
at der blev sluttet en Overenskomst 
angaaende disse Spørgsmaal mellem 
de to Lande. 

Solgt Fiskekutter. Fiskekutteren 
"Marie" Nr. 73, der er hjemme-

. hørende i 'Frederiksbavn, er af den 
bestyrende RhederSkipper O. Gaisllæs 
paa Rhederiets Vegne. solgt til DOIlSØ, 
i Sverrig for 6600 Kr. Det lader 
til, at det skal Here Alvor med Sven
skernes Fiskeri efter Rødspætter; saa 
vidt erindres er det den fjerde ellet' 

. femte Kutter, der i Løbet af et' Aars
tid er gaaet ove!' i svenske Hænder, 

Fiskeriberetninger. 

Islandsfiskeriet. Til Rhederiet for 
de under Island tiskende Kuttere er 
i disse Dage indløben Efterretning 
fra Førerne. af disse, hvor~f det frel1l
gaar, at det gaar ret godt med Fiske
riet. "Prinsess.e Marie" havde til 
Slutningen af.J uli Maunod havt et 
Udbytte af 90 Tønder saltede Rød
spætter og "Emilie ]'ranziska" endog 
145 Tønder, men denne sidste har 
ogsaa været længere paa Fiskeplads 
end "Prinsessen". Fiskeriet har værep 
drevet dels plta ØnundariJord, dels 
Dyrefjord ; særlig de paa sidstnævnte 
Sted fangede ,Rødspætter have været 
af god Kvalitet. Den danske Trawl
damper "Oimbria" har.l medtaget 
enkelte mindre Partier Rødspætter 
fra Kutterne til det engelske Marked. 
Saafremt Fiskeriet i I.Jøbet af de 
næste 14 Dage vilde gaa nogenlunde 
paa samme Maade, mente man at 
have fisket saa meget, at de med- . 
bragte tomme Tønder vare fyldte, 
og der vil da straks bliVe taget f;lt 

paa'rorskefiskerieti det er jo Me
ningen at bringe Torsken levende 
frem i Kutterens Dam enten til Eng-
land eller her hjem. Kl. 

Snekkersten, den 15. Avgust 1894. 
Foraarsfiskeriet gav kun et meget 
ringe Udbytte, og som man kunJe 
vent,e blev Sommorfiskeriet endnu 
da:uligere. Rødspætter,' som her 
tidligere fangedes betydelige Mæng
der af i Sommertiden, synes næsten 
ikke mere at eksistere i det er nu en 
stor Sjældenhed at fange en Rød
spætte, som vejer et halvt Pund, 
tidligere vur det kun Fisk fra 1/2 
Pd. og 9pefter, der regnedes for 
noget. Torsk kunde her ofte fanges 
rigeligt af.i Sommertiden, baade ved 
dansk og svensk Kyst, og omend 
denne Fisk altid har havt etdallr
ligt Navn paa sig i denne Tid, gav 
den dog Fiskerne en god Indtægt, 
idet en betydelig Del solgtes til de 
fremmede Skibe i - nu er her snart 
hverken Torsk eller Skibe. 

Hornfisk og Makrel synes ikke 
mere at ville passere igennem Sundet 
ptUL deres. VanJring til og fra øster
soen; hvorfor vides ikke. Bundgar
nene, der nærmest ere beregnede 
paa disse V t1Ildrefisk, give derfor 
intet Udbytte; kun en Dag fangedes 
her for et Par Hundrede Kroner 
Sl1laa-:~iJakrel, ndover dette absolut 
Intet. 

Efter Rejer er her jævnlig forsøgt, 
men kun faa Dage fangedes noget 
af Betydning. Priserne vare gode 
11/2~2 Kr. pr. Pot. Dette Fiskeri 
foregaar med "Ulk" paa Strækningen 
imellem Kronborg-Teglgaard og 
Helsingør, 2-3 Kabellængder fra 
Land, og kun naar der er, tilstræk
kelig Vind, saa Baaden ved Sejlkraft 
kan trække "Ulken" efter sig. 
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Fiskerne ere nu travlt beskæftigede 
med Forberedelserne til Aalefiskeriet; 
det store og betydningsfulde gid 
det maa blive betydeligt bedre end 
forrj~e Aar. \. x. 

Frederikshavn, den 20. A \'g. 1894. 
Ejheller i den Ne Uge har der fundet 
noget Fiskeri Sted paa Vestkysten, 
da VøjrHget vedblivønde er temmelig 
uroligt) og selv om der i den sidste 
Halvdel af Ugen har været Lejlighed 
til det, ere Fiskerne nu saa ofte 
blevne skuffede, at de næppe vove 
sig derom, førend det virkelig stadige 
Vejr forhaa bentlig snart indfinder sig. 
Fiskeriet er, ligesom i forrige Uge, 
drevet nordlig fOl' Skagen og paa 
Herthas Flak; Udbyttet har været 
jævnt godt i kvantitativ Henseende, 
men da Fisken derfra kun er lille, 
er den pekuniære Gevinst ringe nok. 
Rødspætter fra begge Fangstpladser 
have sjældent vejet over 10 Pd. Snesen 
og ere betalte med Kr. 1,40-1,75 
pr. Snes. En enkelt Kutter indkom 
i Dag fra "Knallen", en Fiskegrund 
nordlig for Læsø, med en Fangst af 
ca. 100 Snese Rødspætter af noget 
større Kvalitet, idet de vejede godt 
16 Pd. Snesen, hvorfor de ogsaa let 
fandt Afsætning til saa høj en Pris 
som 3 Kr. pr. Snes. 3-4 Kuttere 
ere ligeledes indkomne fra Læsø med 
ca. 500 Pd. Krøyfisk hver; Pighvar 
har opnaaet ca. 50 Øre pr. Pd., Slet
hvar og Ising ca. 15 Øre pr. Pd. 
Hummerfiskeriet paa Vestkysten har 
ogsaa lidt under det urolige Vejr, 
og Tilførslen har som Følge deraf 
været temmelig ringe; Prisen er fra 
Kl'. 1,25-1,30 pr. Pd. Kl. 

København, den 21. Avgust 1894. 
Smaat med Fiskeriet og usædvanlig 
høje Priser fol' alle Fiskesorler be
tegner forrige Uges Tilstand fol' Fi-

skemarkedet herinde; for Rødspætter 
blev del' forlangt 9-10 Kr. pr. I .. pd., 
Sild el' betalt med 4-41/ 2 Kr. pr. 
Ol, men el' dog ved lidt rigeligere 
Tilførsel i det sidste Pal' Dage fra 
Kastrup og Dragør gaaet ned til 3 
Kl'. pr. Ol. 

Efter at uroliE;t Vejr med Byger 
og Blæst en Tid lang forstyrrede Fi-

. !>keriet og gav Anledning til adskil
ligt Krogetab for Krogfiskerne, er 
Vej l'et nu blevet noget mere stadigt, 
mon nu klages der, især afVodfiskerne, 
over, at Nætterne ere. fol' lyse. V od
fiskerne klage i det Hele over daar
ligt Fiskeri herfra for hele Sommeren. 
Krogfiskerne have gennerngaaende 
havt bedre Udbytte, men saa have 
de den dyre Agn at betale. Rejer 
koste stadig 21/ 2 Kr. pl'. Pot; Aale
kvabber til Agn, smaa og store, bliver 
betalt Illed 20-30 Øre pr.' Snes. 

Vore Rejefiskere ere nu komne 
hjem fra Provinserne fol' at paabe
gynde deres Efteraarsfiskeri med Aale- . 
ruser eller Sildenæringer. Udbyttet 
af Rejefiskeriet har for en enkelt 
været ret godt, for andre taaleligt 
og for andre igen mindre godt. Der 
har været mindre };'iskeri i Aar end 
forrige .A.ar, men Fiskerne give det 
meget urolige og ustadige Vejr Skylden 
for, at Fiskeriet ikke er faldet bedre 
ud, end det hal' gjort. De tro ikke, 
at Rejemængden er formindsket der
nede omkring, men paa Grund af 
Vejrets Urolighed have Rejerne ikke 
søgt ind paa Grundene, men holdt 
sig mere til Dybet, hvor Fiskerne 
ikke naa ud med deres Ruser. Som 
.Grund for denne Antagelse angives, 
at Drivvodsfiskere, som maa holde 
sig til Dybet med deres Drift, have 
fisket ikke ubetydeligt i Voddene, 
særlig paa den sidste Tid. 
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Overfor den paatænkte Fredning 
af Rejer en kort Tid i den Tid de 
gaa med Rogn udtale Fiskerne, at 
de kunlIe gaa med til en Fredetid 
(f. Eks. 14 Dage) paa deu Betingelse, 
at Fredningen kommer til at omfatte 
ikke alene Rojefiskerint med Ruser 
pau Grundene, men ogsaa Rejefiske
riet paa Dybet med Vod. Om dette 

lader sig realisere bliver vel tvivl-
somt. F. 

Kapsejladsen ved Frederiks
havn. 

I Referatet af Kapsejladsen ved .I!'rede
rikshavn i forrige Nr. skulde have været 
tilføjet, at Føreren af "Harald". 1. Præmie
tager i 8. LØb, erholdt 1. Kryd~præmie: en 
Sølvpokal skænket af Grosserer Oscar Ek
man, København. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I T. Kent & Co. Grimsby, Sildenæt. 
komplet. monterede, leveres Fiskeauktionator &, Bestillinger til nedsatte Pri-
billigst og hurtigst. Commissionsforretning, scr modtages. 
Frode Grundtvig, modtager Sendinger tilFor- "'~rode Grundtvig. 

Næ,fabriken, andIing. Nætfabriken, . 
GI. Stl'and 50, Stort Lager af østers til GI. Strand 50. 

billige Priser. 1---------

<? Smaa Aal <i) 1-' _Ilef_,: Y_or_k G_ity_BiI_nk,_Gri_ms, by. FiSK -ComjssilJllsforretnin~, 
For Fiskere. J. N. Hass, ECkernførde, 7 It 8 Stkr. pr. Pd. ønskes 

stadig til Købs. Tilbud 
bedes sendt til 

H. Strentz, 
Bodock i. M. 

Prima tjæret LlnelJods, ftæt
tede :Liner. Kork m.ID. ra,.s bil, 
ligst og bedst ved Henvendelse til 

I<'rode Grundh,ig, 
!<l æt fa briken, 

GI. Strand 50. 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ring. Prompte Afregning. 

DaIlsk Vorrespondance. 
I Prima Referencer. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk l Danm8.I"k som dI"lves ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling ellor 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 10 010 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. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

o~ Heinr. Biirsch. Hamburg. --Hafenstrasse 140. ~~~ 
g;; Dansk-Fiske·Kommission en gros. .g:j': 
~~... ~~~ • ~ Modtager alle Sorte l' Fisk til Forhaudling. ~ "ti ;:> 
-=:s S It e c i a li t e t: L a x, ø r r e d, A a l. .g ;. i 
t:lJ:;' Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: .§'~ g 

;,; Borsch, Hamburg. ~ Borsch, Altona. ':"';" 

li·~ Altona Fiskeauction. ~ ~i 
~ :;.~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 5 ~ l-
~u~· ~~~ 

<II f ~ Telngram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ i "'. 
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Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon,' 
Eneste Fiske,næt7 Fabrik j Danmark, 

der ved lIdstillingen i Randers blev' tilkendt 

SølvmedailIe for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence lUed udenlandske Garner 
viste sig at \"ære bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,..... Bemærk:· Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. T,række
vod. og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedsCved Henvene 
de!se til -

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand SO •. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen-

vendelse til' . 
Frode Grundtvig, 

N ætfabriken, 
Gl. Strand SO. 

Ven~sJsse]sF\isteforretDlingt 
København K.~ 

Kontor: Ved Stranden Nr. ~, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. )i'1or Salget beregnes 
5 °io Prov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

&digeret af cand. llla,r: H. Possdt. - Trykt hOl Frantz Ghristtreu. _ Københa.vn. 



Nr. 35. 30. Avgust. 1894. 

Med.l.e:D:1.s1 ,~a.det; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChristtreII, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 'Id Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: nFiskerskolen". - SØlllykken ve,l Ny-
mindegab. Snekkerstens Fiskeriet. Aalespørg •• 
maalet løst? Mindre Meddelelser. FiskeribereL-
"inger. - BekendtgØrel.er. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gaite 20 Stuen, København V' f er aabent 
fm 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
trælfes desuden i Alm. 5-7 Svanholn'svej 
10, J. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
til gæn gelig for :B'Iedlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12""':'2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Modelsamlingen. 
Hr. Villnmsen vil være til Stede 

i Modelsamlingen Lørdag den 1. Sep
tember KI. 9-4. 

"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe-' 
gyndes den lste November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med defol'e-

gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et muanedligt 
Tilskud. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 
lUed Oplysning om vedkommende 
Ansøger faar Amtstilskud og hvor 
stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforenirig"s Kontor, Stormgade 
20, København V, inden 15. Sep
tember d. A. -

Søulykken ved Nymindegab. 

I "N ationaltidende" for Fredag 
den 17. Avgust hestes: 

Under denne Overskrift ser man 
i næsten enhver Avis indrykket en 
indtrængende Anmodning til God
gørenheden om at komme de efter 
de omkomne Fiskere tilbage siddende 
Enker og Børn ved N ymindegab til 
Hjælp. Foruden ved de Paagældendes 
trange Kuar og Nød hegrundes Op
mabet derved, at "'d,,r i Følge mod
tagen Meddelelse ikke til disse Fa-



miliar kan ventes TInderstøtteIse fra' 
Harboørefonden, eftersom derl?s For
sørgere vare hjemmehørende i Ribe 
Amt". 

I en Omtale af dette Opr~lb læstes 
der, - vistnok i "Nationaltidende" 
- at man af "formelle Grunde" ikke 
kunde yde de fattige Enker Hjælp 
af Harboørefonden II 

N aar en Mand som Stiftamtmand 
Ahnfeldt staar i Spidsen for Ind
samlingen og altsaa ikke har kunnet 
bevæge Bestyrelsen for Harboøre
fonden til at yde Enkerne Hjælp, 
kan man være sikker pau, at de 
"formelle Grunde" maa være væg6ge 
eller i ethvert Fald mægtige, men. 

. det ser meget mærkeligt ud, at der 
nu skal samles Penge sammen i selv
samme Øjemed, hvortil der. allerede 
haves et meget stort Overskud fra 
Indsamlingen i Anledning åf den 
store Ulykke i Vinter. Da indkom 
der en. Sum langt større, end der 
paa nogen ~faade var Grund hl at 
give de Ef tel'ladte, og mange Givere 
have sikkert sagt som saa :"havde 
jeg vidst, at der skulde komme saa 
mange Penge ind, havde jeg dog 
gemt min Skærv til en anden Lej
lighed, saa at jeg selv kunde l':lade 

. for, hvor den maatte blive anvendt". 
Den Komite, som ordnede Har

boørefondens Anvendelse, h 1M' vistnok' 
temmelig egenmægtig bestemt, at kun 
Enker og Børn efter Jt'iskere i Thi
sted og Ringkøbing Amter maa nyde 
godt af den; jeg har i al Fald ppr
sonlig erfl1ret, at en af de Ivrigste 
og Højeststaa<>nde blandt Indsamlerne 
var meget forundret over, l1t den ikke 
kunde amen des ogsal1' udenfor de to 
Amter, og dersom det var llluligt, 
kunde det være interpssant at faa 
at vide, hvorvidt den tagne ]i'undats-

bestemmelsE' virkelig er .et TIdtryk 
for Gi Vl'rnes Ønske med Hensyn til 
Gavernes Ame~ldelse. 

Skulde det ikke kunne bde sig 
gøre at faa Fundatsen forandret der
til, at alle Nødlidende efter· paa 
Søen omkomne Fiskere i hele Dan
mark kunde faa godt af Fonden? 
Denne er samlet i hele Landet, og 
alle Landsdele bør have samme Ret 
til at bIi ve hjulpne af den. Vester
havet skal I)ok sørge for, at Broder
parten vil falde paa Thistfld og Ring: 
købing Amt, i den Retning behøver 
man næppe at være bange, men de 
andre Egnes Fiskerbefolkning kan 
ogsaa blive nødlidende og trænge 
til Hjælp . 

At Nød ikke maa, afhjælpes blot 
af "formelle Gmnde" ser højst ejen
dommeligt ud,naar mali ved, at der 
er Midler nok dertil, og at de, som 
ha ve givet disse, sikkert ikke hare 
N oget imod, at de benyttes. 

De iIldsamlede Penges Bestemmelse 
er ikke at "yngle" i Banker og Spare
kasser, men at afhjælpe N ød efter 
Ulykker paa Havet. I. P. 

I Anledning af denne Artikel fandt 
Illan sig foranlediget til at bede om 
Plads for følgende Bemærkninger 
af ForeniQgens Sekretær: 

Straks da' Efterretningen kom om 
den store Ulykke, der ramte Fisker~ 
lejerne i Thisted og Ringkøbing 
Amter, var Dansk Fiskeriforening 
blandt dem, der aabnede en Imlsarn
ling til de nødlidende Efterladte, og 
det skal med 'rak erkendes, at Bi
dragene, som fol' en ikke ringe Del 
hidrørte fra de forulykkedes Kamme
rater, Jt'iskerne Landet over, kom 
rigeligt ind her som til alle de andre 
Komiteer. At de indsamlede Midler 

" 
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anvendtes et mindre Beløb straks 
til Uddl'ling'ved Juletid blandt de 
POl~ulykkedes efterladte Børn - men 
Resten fandt Bestyr{>lsen den Gang 
ikke Anledning til at lwvende, da 
det paa Hemendelse saavel til den 
saakaldte Hovedkomite som til Por
eningens Bestyrelsesraader blev svaret 
tilbage, at de anden~tells fm inllsendte 
Kapitalerv:ue Illere end tilstrække
lige til at dække ane rimelige Krav 
poa pekuniær Understøttelse. -En 
stor Rest af Pengene ere saaledes 
endnu i Dansk ~'iskeriforenings Værge. 

Allerede ved tidligere Lejlighed 
havde Bestyr~lsen for Dansk Pffikeri
forening paatænkt at danne et Pond 
til Undel'Støttelsfi! f Dr forulykkede Pi
skeres Efterladte, men først i Anled
ledning af den store Ulykke blev 
Tanken gjort til Virkelighed, og 
"Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond 
for forulykkede Fiskere og deres 
Efterladte" grundlagt. Til dette Fond, 
der skal ku,nne komme alle Nødlidende 
efter paa Søen omkomne Fiskere i 
hele Damnm'k til Gode, modtager 
Bestyrelsen stadig med Tak Bidrag, 
thi selvom man beslutter sig til heri 
at inddrage hele Resten af de i An
ledning af HarboØl'eulykken indsam
lede Midler, hvortil nlan navnlig er 

'til Sinds, efter at de andre resterende 
langt større Kapitaler ere bundne i 
Harboørefonden IIled det indskrænkede 
Virkeomraade, er Fondet, der iøvrigt 
først og fremmest tænkes anvendt, 
om nogen af de Efterladte fra Har
boøreulykken skulde komme i Nød 
og . Trang, dog langt fra tilstrække
ligt . til allerede nu med Kraft at 
turde tage fat paa sin store Opgave. 
At man dog ikke - .end ikke fore
løbig - betragter Fondet som en' 
Ka.pital, der kun skal yngle i Banker 

og Sparekasser, derpaa turde det 
være et Bevis. at Bestyrelsen har 
tilstillet Indsamlingen i Anledning 
af N'ymindegahsulykken en Sum af 
500 Kroner. 

Det er en Selvfølge, at Bestyrelsen 
for Dansk Piskeriforening, ligesom 

. den Uled Tak modtager ethvert .Bi
drag til sit Hjælpefond, ogsaa stedse 
er parat til ved enhver indtrædende 
TJlykke i Fiskernes .Kreds. at paa
tage sig Indsllmling af m~ljge. Bidrag 
og Fordelingen af disse, hvortil For
eningen ved sit oyer hele Landet for
delte Bestyrelsesraad ~og de talrige 
lokale" Piskerforeninger maatte synes 
at være sæt'lig skikket. Bidrag i 
sactdant Øjemed kunne altid sendes 
til ]i'oreningens Kasserer, Grosserer 
Oh1'. H. Munek, Vestergade 18, og 
til Foreningens Kontor, Stormgade20. 

Snekkerstens Fiakeriet. 

Hr. RedaktiJ1'f 
l Medlemsbladet for 23. d. M. 

er en Meddelelse herfra Egnen af 
I. X. dateret 15. Avgust. .Jeg til
tillader mig herved at oplyse om, at 
skønt det for 3 Uger siden var sandt 
hvad~ der staar om- Rødspætterne 
(muligvis er Artiklen skrevet pau 
dette Tidspunkt), saa har der dog 
efter denne Tid vist sig, paa flere 
Steder i Sundet, ganske betydelige 
Plokke af denne yelsmagen'de og 
eftersp'urgte Fisk. Piskere fra Hum
lebæk have i nogle Dage bragt ind
til 12 Snese i Land pr. Baad, og 
tæt ved Helsingør har jeg og flere, 
trods· de uhyre Bunker af Slagger, 
der ødelægge Garn og hindre Fiske
riet, fanset indtil 8 Snese pr. Baad 



i Reglen 3 Snese daglig, hvorfor 
Prisen gennemsnitlig har været l 
Kr. pr. Snes. Vel vare Fiskene 
smaa, men de vare tykke og gode 
og det har dog været den bedste 
Rødspættefangst, man her paa Egnen 
har kendt i flere Aar. Forrige Man
dag havde jeg 14 Stkr. i et 17 Bords 
Ga'ru, , d. v. s. ingen af dem vn,r under 
3j", Pd. l det hele taget synes Rød
spætterne ikke i Aar at lide af den 
N æringssorg, som i de sidste 4 a 5 
Aar har præget deres' hele Udseende. 

Naar Hr. L X. taler Olll Torsk, 
mener han uden Tvivl de store 
"Skræppetorsk" , der synes at være 
totalt forsvundne; thi SlOaa Torsk 
er her baade ved Helsingør og Hel
singborg fanget ikke faa af. 

Det er nu langt fra, at Fiskeriet 
har været glimrende; lllen jeg synes 
dog, at der er Udsigter til, at "en 
bedre Tid" nærmer sig. Som en 
Mærkelighed kan anføres, at Rød
spætterne i de Dage, man fangede 
flest· af dem (de sidste Dage have 
kun givet daarligt Udbytte), klukkede, 
d. v. s. gaven Lyd fra omtrent 
som Ky Ilinger. De gamle sagde: 
"Na~ll' Rødspætten klukker, saa ViLn
drer den". 

Hvis det er samme Flok, man har 
mærket ved HUIllleb~k og Helsingør; 
saa skulde Vandringen have foregaaet 
fra Syd mod Nord. Dette har jeg 
imidlertid næsten aldrig iagttagot før. 

l Reglen vandrer Rødspætter ind 
ad Sundet, Illen ingen Regel uden 
Undtagelse. 

Mærkeligt er, at man af og til 
ser uhyre Masser af Sild ov('n i 
Vandet, medens de paa Bunden ud
satte Næringer kun have givet et 
yderst ringe Udbytte. 

J. Thomassell. 
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Aalespørgsmaalet løst? 

A vgustnumret af "Mittheilungen 
Seet. Kusten- und Hochseefischerei" 
indeholder en kort'N otits angaaende 
nogle italienske Undersøgelser, hvor
efter det synes, som om Videnskaben 
nærmer til Løsningen af et Spørgs
maal, der hidtil har været uopklaret, 
Spørgsmaalet om Anlens Forplant- . 
ningshistorie. Det skal nemlig være 
lykkede~ to Italienere, Grassi og Ca
landrwcio, af nogle flydende -- "pe
lagiske" - Fiskeæg, som de fiskede 
i Messinastrædet, at udklække en 
Leptocephal, som senere saas at for
vandle sig til en mere ao.lelignende 
"Helrnichtys"-form, som søgte Bunden, 
og sorn de formene maa være et 
U ngdomsstadium til den almindelige 
Aal. Efter tidligere Undersøgelser af 
Voeltzkow, Rafaele og Cunningham 
IUaa man være berettiget til at an
tage, at Aalefamilien hører til de 
:B'isk, som have pelo.giGke Æg, og om 
Havaalen ved nw,n, hvad vi tidligere 
have havt IJejlighed til at omtale i 
Medlemsbladet, med Sikkerhed, at 
den spæde Unge fører et pelagisk 
Liv i en Skikkelse, der aldeles ikke 
ligner den voksne, endog er sao. for
skellig derfra, ~t der pau den og· 
nogle andre lignende Former, som 
altsaa rimeligvis ligeledes ere aale
agtige Fisks Unger, er opstillet en 
særegen Slægt og Familie: Lepto
cephalic1erne. Det kan ikke af No
titsen i Mitth. ses, hvorpaa de itali
enske Forskere støtte deres Antagelse, 
at de omtalte Æg og Yngel tilhøre 
den almindelige Aal; maaske er det 
da kun en Hypothese, maaske endog 
en gal Hy.pothese, men foreløbig synes 
der at være leveret et nyt Be.'is for, 



at visse Aaleformer have pelagiske 
Æg og et pelagisk Ungdomsstadie, 
og derved er i hvert Fald opstar\.et 
en Sandsynlighed for, at den almin
delige Aal ogsaa gennemgaar den 
samme Forvandling. 

Mindre Meddelelser. 

Præservering af Aale-Haandvod. 
Vi have nylig paa "Biologisk Station" 
havt IJejlighed til at se et Aale-Haand
vod blive behandlet paa en Maade, 
som synes at have forskellige Fordele 
fremfor den almindelig brugte Bark
ning. Voddet blev dyppet i en kold 
Blanding af l Del Kultjære og 2 Dele 
Karbolineum (Ol'eosot) og derpaa paa 
sædvanlig Vis henlugt til Tørring. 
Trutulene bliye ved denne Proces helt 
tl811l/emtrængte af den tyndHydende 
Vædske, men bevare ganske deres 
naturlige Blødhed, og Behandlingen 
vil det næppe være nødyendigt at 
gentage ret ofte. Da Traadene ere 
helt gennemtrængte uf Vædsken, vil 
Voddet naturlig ikke kunne indsuge 
saa meget Vand som ellers og føl
gelig blive langt lettere i· Baaden i 
Fiskeeynen er den samme, og Be
handlingsmaaden synes... ikke dyrere. 
Dog skal det bemærkes, at den første 
Gang Voddet blev brugt fra en 
Jolle uden Dam -, kom kun ganske 
faa Aul levende i Land. Dette vil 
dog næppe risikeres i en Damjolle, 
ej heller naar Voddet har været tiere 
i Vandet. 

l: Storbritanniens og Irlands Hav
fiskerier. I Aaret 1893 blev der 
ift. "Board of Trudes Journal" til
ført de forenede Kongeriger 13491000 
Oentner Fisk eller 674000 Tons til 
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en Værdi af6731000 Lsir. Medregner 
man de forskellige Skaldyr faar man 
en TottLlværdi af 7166000 Lstr. mod 
6923000 i 18!:12. r.ril Grimsby indkom 
71000 Tons, mere end nogen Sinde 
tidligere jogsua HuH og Lowestoft 

. fik større Tilførsler end tidligere, 
henholdsvis 32000 og 31000 Tons, 
medens London kun fik 55000 Tons, 
hvilket er ca. 10000 T~ns Illindre 
end i 1886 og 1888. 

Værdien :tf den i Storbritannien 
impor'terede Fisk beløber sig til ca. 
2000000 Lst!'. pr. Aar; den er stegen 
fru, 1886 til 1893 fra 1750000 Lstr. 
til 2132000 Lstr. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre. den 14. Avgust 1894. 
Indeværende Periode er Aarfiskeriets 
Død. Der fiskes væsentligst kun 
"Haa" (Haj) og Knurhaner ("Sø
kokke")., Hujen er en ret yndet Spise 
og sælges fol' en Del i Omegnen baade 
i fersk og i røget Tilstand. Det er 
værd at lægge Mærke til, at Hajen 
for ca. 20-30 Aar tilbage opholdt 
sig i ganske anderledes stort· Tal 
for Kysten end nu,' og den bliver 
tilsyneladende stedse ringere i Antal. 

P. . 

Færring Fjord, d. 15. Avgust 1894. 
Aalefiskeriet i dette fiskerige Vand 
vedbliver og giver et ret rentabelt 
Arbejde. De. fiskede· Eksemplarer 
ere som sædvanlig kun meget smaa, 
men der findes dog Afsætning for 
alt, hvad der tages, til en Pris af 
25 Øre pr. Pd. H. 

Frederikshavn, d. 27. A vgust 1894. 
Hvad der særlig karakteriserer denne 
Uges Fiskeri er den Omstændighed, 
at Kutterne have været spredte over 
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næsten alle kendte Fangstpladser, 
hvoraf atter fremgaar, at der ikke 
noget Steds hul' været særlig rigeligt 
med Fisk; i san Tilfælde viser det 
sig altid, at en stor Mængde Kuttere 
i en Fart Jmnde si"mles. Udbyttet 
har i sin Helhed . iønigt .værpt ret 
antageligt, omend ingenlunde rigeligt; 
Fisken viser sig stadig at vmre af 
temmelig riQge Størrelse. En halv 
Snes Kuttere h:n'e været pau Vest
kysten, dog hare de endnu holdt 
temmelig nordligt; de hu ve fisket 
udfoi Kandestedel'lle og ha vt et U d
bytte af fn;' 100-250 Snese pr. Kutter, 
Rødspætter kun vejende fra 10-12 
Pd. Snesen, som bleve betalte med 
fra l ·Kr. 35 01'e-1 Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Hovedparten af Kutterne 
have fisket paa Indersiden af Her
thas E'lak, Udbyttet derfra har været 
fra 50-125 Snese pr. Kutter, Fisk 
af ligminde Kvalitet som ovennævnt, 
Enkelte have fisket under (fen sv~nske 

Kyst, de derfra indbragte Rødspætter 
ha ve været af meget større Kvalitet 
vejende' fra 15-17 Pd. Snesen og 
ha ve opnaaet frcL 2 Kr. 50 0re-3 
KI'. 25 Øre pl'. Siles. Fra "Knallen" 
nordost af Læsø er. der indbragt 
enkelte Laster af lignGnde K vali tet 

. som sfdst nævnt. 7-8 Kuttere have 
i F~U'vandct omkring Trindelens Fyr
skib drevGt· Fislwrieftel' Skærising 
og . hllvt ganske godt Udbytte ca. 
10000 Pd. foruden ca.· 800 Pd. Pig
hvar og ('t lignende KyantumSlet
hval'. Skærising Cl' betalt med 12 
a 15 Øre pr. r>d.! stor Pighvar me~ 
fru 50-60 Øre pr. Pd., lille 30-35 
ør(l og Slethvar 12 a 15 0re pr. 
Pd. Det er vedblivende meget knupt 
med 'Humrnertilførslen, af stedlige· 
Fiskere fiskes, i demle Tid mindre 
PartierpaaRevene i Nærheden af 
Havnen. Prisen er i Stigning, der 
betales nu fra l Kr. 30 01'e-1 Kr. 
40 Øre pr. Pd. . KI. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I 1. Kent &eo. Grimsby, Sildenæt. 
komplet montel'ede,]cveres Fiskeauktiollator & Bestillinger til nedsatte Pri-
billigst O~ hurtigst.. . . Commi&sionsforrelning, ser modtages .. 
Frode Grundtvig, llIodt>~ger Seudingel' til For- .I'rode (irundtvig~· 

Nælfabriken .. HIHIJJllg. Nætfabriken, 
GI. StI·and· 50. . Stort Lager af østers til GI.· Strand. 50. 

billige Priser. I----~_~ ____ _ 

fiskekroge -F abriken 
- Sel_lldallle I Aalhrg 18~S t. 

I Kalle.ba,.. 188!l . 
anbefaler sit Gu."lg af alle Sortor 
}'iskekroge, sila vel j Sta.al, .Irenl 
Bom ~Iess-ing, samt Pilke i Tin og 
Bly. ,)<'or.undos mod Hfterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandatræde H. 

København .K. 

Ilef.: Y~rk City Bl\nk,Grimsby . 
. 

, For . Fiskere. 
Prima tjæret Lbiegods, ftæt
tede :Liner. Kork m.m, fans bil
ligst og bedst -vea HeuV'elHlelse til 

"~rode' G:t'lIndh'ig, 
.!Ilætfabl'ikell. 

GI. Strand 50. 

FiSk -Comissionsforretnin~, 
J. N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter e~c. til FOl'halHI
lin~. Prqp.pte Afregning. 

Dausk Uorrespondauce. 
Prima Referencer. 

Altona Fiskea uction. 
O-"';j 
i3 ~ ~ 

Clq O" <Il = ~ ~ 
Johanll. Cohrs (beediget Auctionator). g : ~ 

;:::, .. aq DanskCorrespondancL p * , Telegram-Adresse :Cohrs, Altona.· 

•.. ~ 
, 
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'Sejl og Udsalg ·af Sejldug. 
Prima amerikansk Bilm

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N.1Jkjøbing p. Falster 
i F~hru:tr1894. 

Færdigsyede Sejl,solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Tfl]l'fon 129. 

~ 

let at stille N' tf 
~"->~ og Fælderne leveres y. 
~ efter 12 forskellige Indretninger, 

-{3 komplet 33 :tIark. 8*-
-{3mest praktiske8*- ~ ~'" Naturtro Raadyrfælder. 

af hidtil • $:>t'6 RovdYI'fældel' af alle Arter. 

E. Grell &. Co., Ha,yna,u iSchlesien . 
... Illustreret Prisliste gratis og franko. :-. 

~.~ Danrnarks 's~ørste Fiskeforretning 
~~ , 

':,:: modtager alle Sorter Fis~e i Kommission. Afregning og Penge om-
; E' gaaende for hver Sending.' Hvis Udsigt for bedre Salg ises Fisken og :'0 
f : hensættes i min Iskældor til næste Dag. Salgs-Provision 6 %, Kasser 
~ !ii til Forsendelse leveres gratis. 

, II> > 
~ <1>' Telegram-qg Brev-Adresse: Cal'. Ban~, København. 

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

(eneste Nætfabrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer' efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bornuldsga-r'II, Hampe
garn og Hørgarl1 i alle N r. til Dage,ns billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlen'de gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør øg Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

J2.~' Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~Æl. 
:;:; Dan8k-~is.ke-KommiMlliion en gros.' .c!:a 

c.;> 5 ,Modtager alle Sortel' Fisk til FOl'halldling, ~:;';. 
1å:;;i S It e c i a li t e t: L a x, ø r r e ti, A a l. .g:!. ~ 
::. Telt'f\mm-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: ~,~ 6 

...: Bilrsch, Hamburg. . Bilrsch, Altona. 'f" :; w . 



Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved Udstillingen i Randers blev tilkendt 

SølvmedailIe for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn, 
fra 

Vejle BQmuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod 00' alle andr\l Arter Vod faas bil
ligst, 'mrtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Straml 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faa,s billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

VEl'DldsJssøls Fjskøforrøtningt 
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. fa, 
modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 

0/0 Prov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter'Salget. Forespørgler 
e s vares prompte. 

!4oJ.igeret af oand. ma.g. H. POI/Relt. - Trykt hos Frantt Chri,øttre'U. København. 



Nr. 36. 6. September. 1894. 

Medl.eD:l.sl )l.a.de'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChristtreJ, Boldhusgade l, København K. Priseu el' for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af l/J Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

. Indhold: ,,1<'iskerskolen". - OpfordTi~g - Den 
tyske Fiskeriforening. - Et Par Bemærklunger om 
Rødspætterne ved Island. - Fra en Rejse til Island 
i Sommeren 1894. - SøuJykken ved Kymindegab. -
Mindre 'Meddelelser. - Fiskeriberfi"tninger. - Se
kUll ti t {o!ørt;}øcr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, :storm· 
"a,le 20 Stuen, København V., er aabent 
tra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
tTælJes desuden i Alm. 5-7 Svallholu'svej 
10, L S. 

Modelsamlingen, Stormgaue 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KL 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

"Fiskerskolen. " 

Paa Vallekilde Højskole paabe
gyndes den Iste November d. A. et 
5 Maaneders Knrsus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aat vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud. 

Audl'agellder om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

Tilskud, bilagt med Anbefalinger og 
med Oplysning om vedkommende 
Ansøger faar Amtstilskud og hvor 
stort da dette er, sendes til "Dansk 
Fiskeriforening"s Kontor, Storm gade 
20, København V, inden 15. Sep
tember d. A. 

Opfordring. 

Saavel skriftlig som mundtlig have 
nu og da Fiskere forsikret, at der 
hyppig findes blanke Aal af meget 
mindre end 121/ 2 Tommes Længde. 
Nu er det Tiden at bevisesaadanne 
U dtaleisel's Rigtighed (da som be
kendt det indeværende Mørke giver 
de mindste Aal) ved at indsende de 
smaa Blankaal til Biologisk Station 
ved Frederikssund. Hvis der heller 
ingen saadanne Aal blive indsendte 
dette Aar, maa jeg antage, at de 
ovennævnte Udtalelser bl'ro paR 
Ukendskab med .. at afgøre, omen 
Aal er gul eller blank, eller paa 
anden E'ejltagelse. 

C. G. Joh. Petersen. 



Den tyske Fiskeri-Forening 
har udsat følgende tre Prisopgaver: 

I. Simple, sikre og i alle Tilfælde 
anvendelige Metoder til Bestem
melse af følgende Luftarter i 
Vandet: Ilt, Kulsyre og Kvæl
stof eller i det mindste af de 
to første. Termin L Juni 1895. 
Pris 800 Mark. 

II. Undersøgelser over den patho
logisk-anatomiske Eftervisning 
af, hvorledes følgende i Vand
ledninger forekomme'nde Stof
grupper indvirke paa };'iskene: 
1) frie Syrer; 2) frie Baser, 
især Kalk, Ammoniak og Natron 
(der maa ogsaa tages Hensyn 
til de opløselige Karbonater af 
Kali og Natron); 3) af de frie, 
iltende Luftarter (Klor og Svovl
syrling); 4) fremdeles vil de 
pathologiske Kendetegn ved Fi
skenes Kvælning være at fast
slaa. Termin L November 1896. 
Pris 1000 Mark. 

III. Undersøgelser over Udviklings
historien oJ og Livsbetingelserne 
for Vandskimmelen, Leptomitus 
lacteus- med særligt Hensyn 
til dens Optræden og Forsvinden 
i forurenset Vaud. Termin 1. 
November 1895. Pris 600 Mark. 

Arbejderne Illaa affattes i det tyske, 
franske eller engelske Sprog. Et 
udførligere Prospekt giver Underret
ning 0111 de nøjere Betingelser. 

Et Par Bemærkninger om 
Rødspætterne ved Island. 

Af WiII. Lundbeck. 

I nærværende Bhtds Nr. 34 findes 
('n Artikel: Trawlfiskeriet under Is-
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land, hvis Indhold er en Gengivelse 
af en Artikel i "J ournal marine Bi
ological Association, London vol, 3 
1894" af Ernest W. L. Holt. I 
denne Artikel, der ogsaa omtaler 
Rødspætternes Levevis og Forplant
ning, findes formentlig adskillige Fejl, 
som give en vildledende Opfattdsp 
af Rødspættens Biologi, h'md angaar 
Island, og som jeg derfor her ska1 
gøre opmærksom paa. Der skrives, 
at Rødspættens Legetid ved Island 
er langt senere end i Nordsøen, idet 
mange Fisk først lege i Juni Maaned ; 
dette er aabenbart ikke rigtigt. I 
SOlllrene 1892-93, da jeg undersøgte 
Rødspætterne paa Island, begyndte 
jeg begge Aar mine Undersøgelser 
først i Maj, og jeg havde straks min 
Opmærksomhed henvendt paa Rød
spættens Forplantning; det viste sig 
da, at Rødspætten paa denne Tid 
val' færdig med Legningen; alle 
Hunner af en saadan Størrelse, at de 
overhovedet kunde antages at være 
modne, hvilken Størrelse jeg ansatte 

• til ca. 10 Tommer: havde touune 
Ovarier; i Overensstemmelse hermed 
angav jeg i min Beretning (Fiskeri
Beretning for Finantsaaret 1892-93 
af C. F. Drechsel), at Legen synes 
at foregaa i Marts eller April. Her
Illed stemmer ogsaa den Till, paa 
hvilken Rødspættens Træk ind i Fjor
dene foregaar, hvilket sker i April
Maj. Rødspætten leger jo paa dy
bere V <lnd, og først efter Lpgningen 
trækker deu op paa lavere Vand ind 
til Kysteu og ind i Fjurdene. Naar 
der i Artiklen omtales,at en Last 
Rødspætter, der bragtes bl det en
gelske Marked den 14. April, var i 
god og legefærdig Stand, saa kan 
dette derimod meget godt stenllue 
llled de faktiske FOl'holu: thi denne 



Fisk var altsaa fanget først i April 
og Legningen spænder sandsynligt 
over et Tidsrum af vel et Par Maa
neder, og da Fisken først efter Leg
ningen trækker ind til Kysten og 
Fjordene, saa maatte den omtalte 
Fangst, hvis den vllr trawlet ude 
paa Bankerne, netop bestaa af lege
færdig Fisk. Jeg maa her gøre op
mærksom paa, at mine Undersøgelser 
udførtes paa Vestlandet, medens de 
fleste engelske Trawlere trawle paa 
Østlandet, men der er sikkert ingen 
Grund til at antage nogen Forskel 
i FOl"plantningstiden paa disse to 
Lokaliteter. 

J eg skal imidlertid gøre opmærk
som paa et Forhold af ikke ringe 
Vigtighed; det er jo aldeles ikke 
fastslaaet, at alle Rødspætter leger 
hvertAar, og hvis der hele Sommeren 
findes Rødspætter paa dybt Vand 
ude paa Bankerne, saa er det vel 
endog sandsynligt, at denne Fisk 
slet ikke le~er dette Aar; naar nu 
denne Fisk trawles og bringes til 
Markedet i Maj og Juni Maaneder. 
saa kan den muligvis give Anledning 
til en fejlagtig Opfattelse af den is
landske Rødspættes Legetid, thi jeg 
antager ikke, at Legetidenkan tænkes 
strakt over et saa:' langt Tidsrum 
som fra Marts til Juni, og sikkert 
er det i alt Fald, at de Skarer, 
som trække ind til Kysten i April
Maj, maa have leget i Marts~April. 

De _ paa de islandske Fjorde fan
gede Rødspætter vare gennemgaaende 
af lneget god Kvalitet, kun lige først 
i Maj Maåned vare de endnu tynde 
og ikke rigtig faste, men iøvrigt 
kunde Kvaliteten uden bestemt pau
vist Aarsag være meget forskellig 
paa de forskellige Fjol'de, og paa 
forskellige Steder af samme :B'jord; 
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jeg kan ikke tænke anden Aarsag 
. hertil end Bund- og Næringsforhold, 
som kunne være ikke ganske lidt 
forskellige plla forskellige Steder. 

Naat' det i den engelske Artikel 
fremhæves som karakteristisk for de 
isladske Rødspætter, at de ere store, 
af en mørk Fa,rve og med forholds
vis faa store Pletter, er dette vistnok 
en korrekt Iagttagelse; jeg vat ikke 
i Stand til bestemt at skelne en 
islandsk Rødspætte fra en N ordsø
Rødspætte, men Fiskerne paastode, 
og vistnok med Rette, at de kunde 
gøre det; Farven er vel hovedsage
lig afhængig af BundfOl holdene, og 
naar derfor de mørke Rødspætter 
vare skyede paa det engelske Mar
ked, er dette sikkert en· blot og bar 
Fordom; rigtignok paastodes det, at 
disse Rødspætter havde en ualminde
lig tyk, grov Hud, om dette forholder 
sig rigtigt, kan jeg ikke sige. N aar 
det i Slutningen af Gengivelsen af 
den engelske Artikel hedder, at Rød
spætterne fra Fjorden vare mere lig 
N ordsørødspætter end Fisken fra 
Bankerne, og Grunden til de engelske 
Trawleres ulovlige Fiskeri paa Fjor
dene søges heri, synes dette mig ikke 
sandsynlig; efter min i det foregaa
ende udviklede Mening er jo nemlig 
Fisken fra Bankerne qg :B'is]{eI).' fra 
Fjordene blot den . samme Fisk til 
forskellige Aarstider, og hvis·· der 
om Sommeren findes Fi:.lk i større 
Mængdepaa det dybere Vand, da 
er det sandsynlig Fisk, der ikke bar 
leget dette Aar; . men hvis denne 
Antagelse bekræftes, da kan der 
næppe være nogen videre Forskel 
paa Fisken paa disse Steder, Det 
Ses jo ogsaa, at den Last Fisk, som 
bragtes til Markedpt den 14. April, 
opnaaede god Pris, og da den endnu 



ikke havde leget, matt den være 
trawlet paa Bankerne, at den var 
meget ulig N ordsø-Rødspætterne, som 
det jo i Artiklen siges, at Rødspæt
ten fra Bankerne er, var altsaa ikke 
nogen Hindring for at afsætte den 
til god Pris, men denne maa sikkert 
ikke søges i, at den var af bedre 
Kvalitet end de senere Ladninger, 
men alene i den Tid, pua hvilken 
den kom til Markedet. 

Mange ]'01'hold ved den isbndske 
Rødspættes Levevis ere imidlertid 
endnu ikke opklarede eller fuldt for
staaede, Forhold, SOIlI blandt andet 
vilde være af stor Vigtighed ved Af
gørelsen af, hvorvidt Rødspætten 
deroppe kan blive Genstand for et 
lønnende Trawlfiskeri pau. Bankerne 
og Vodfiskeri pau Fjordene, eller 
om det tvertimod snart i Løbet af 
en kortere Aarrække vil tage sua 
betydeligt af derved, at Fiskeriet 
vil stoppe. Som sikkert faslslaaet 
tror jeg imidlertid det kan betrugtes 
at den islandske Rødspættes Lege
tid er Marts-April, og at den der
efter i April-Maj trækker ind til 
Kysten og ind pau Fjordene. Dc i 
denne Retning gaaende U mIersøgelser 
som jeg sammen med andre dels 
pnl.ktiske dek videnskabelige U uder
søgeIser udførte deroppe i Somrene 
1892-93, ere jo foreløbigt udsatte, 
men der vil forhaabentlig atter blive 
taget fat paa dem; en Sag, hvis 
Vigtighed jeg i den for omtalte Be
retning har tilstrækkelig pointeret. 

I den engelske Artikel lInføres 
som Hovedgl'Unden til det daarlige 
Udbytte Rødspættefiskeriet under Is
laud har givet, dels Fiskens Størrelse 
og ringe Kvalitet, dels at Fangsttiden 
er en suudan, at Fangsten indtræffer 
til Markedet pau, den Tid, da dette 

fl(\O 

er bedst forsynet. Dette sidste For
hold er der nu aabenbart intet at 
gøre ved, og det er jo fælles for alt 
Rødspættefiskeri, der drives i Foraar
og Sommertiden. Hvad Størrelsen 
og Kvaliteten angaur, saa har jeg i 
den oftere anførte Beretning hævdet, 
at Kvaliteten gennerngaaende var 
god ogsaa for de store Rødspætters 
Vedkollllllende; at den store' Rød
spætte kan være udmærket, tyk og 
fust og oftest var det, har jeg ofte 
nok overbevist mig OIn, men der 
eksisterer alligevel, og det navnlig 
pau det engelske Marked, en Fordom 
mod store Rødspætter; dette kan nu 
have forskellige Grunde, men jeg 
tror navnlig en er virksom, Rødspæt
terne føres jo til Markedet i Is, og 
jo større en Fisk er, desto mere 
lider den ved Isningen, og desto daar
ligel'€ bliver dens Udseende, sau at 
det nok kan faa Udseende af, at de 
store islandske Rødspætter, der jo 
tilmed have ligget længe i Isen, ikke 
ere af saa god Kvalitet SOlll de smua. 

Fra en Rej se til Island i 
Sommeren 1894. 

Af' Kaptajn i l!i:laaden C. f. Drechsel. 

Efter et Ophold i England gik jeg 
den 21. Juni i Hul! ombord i den 
danske Fiskedamper "Cimbria" for 
med den at foretage en Rejse til 
Isluud, uuder hvilken jeg agtede at 
iagttage forskellige Forhold, Fiske
rierne vedrørende. "Cimbria" tilhører 
det da,nske Fiskel'iselskab "Dan", og 
1m l' siden Marts ~{uaned d. A. været 
paa HelleflYllderfiskeri under Island. 

En Fisketur til Island varer i Al· 
miudelighed lidt over iJ Uger, af 



hvilke Skibet under sædvanlige For
hohl bruger ca,. 10 å Il Døgn om 
R('jsen fru Hull til Island og tilbage 
til Hnll, hvor Fangsten afsættes. 
Resten af Tiden beu)'ttes da, til Fi
skeriet, som foregaar udfOJ' NV. og 
Nordkysten af Island. Enlwer dl 
vist paa Forhaand forundre sig over, 
at det kan betale sig a.t gaa saa lange 
Strækninger med Dampskibe for at 
drive Fiskeri. Det el' først, naar 
man overværer Fiske' ipt og ser de 
store :\længde1' af Fisk, som findes 
ved Island, og den Maade hyorpaa 
Fiskeriet drives, at Illan ret fo1'staar 
dets store Værdi. 

J Pg skal i det følgende give nogle 
Meddelelser herom: 

Fiskeriet foregaar llled Langliner, 
der sættes fra Skibet langs Bunden, 
i en Længde, der, naar hele Red
ska,bet el' udsat, spænder over en 
Strækning af 7-8 Kml. Første Gang 
Redskabet udsættes agnes med Sild, 
som man køber paa Vejen op til Is
land i Aberdeen. Hermed fanges en 
stor Mængde Torsk, som da under 
det følgende Fiskeri skæres j Stykker 
og bruges til Agn for Helleflyndere. 
U dsætningen af Redskabet tager ca. 
2 Timer, og foregaar ved at Skibet 
gaar frem med langsom Fart og ef ter
baanden stikkel' Redsbbet ud. Red
skabet staar ude i et Par Timer, føl' 
Indbjergningen begynder. Denne tager 
7·-8 Timer, ofte mere, og foregaar 
vee at Skibet gaar frem med saa 
langsom Fart som mulig og ef ter
haanden haler Linerne ind. 

N aar man er san, heldig n,t have 
truffet en god Fiskeplads, er det over
ordentlig interessant at overvære og 
deltage i IndhaJingen af disse Liner. 
Helleflynderen har en Størrelse ved 
Island, som man aldrig ser hjemme. 

Det er nemlig Fisk paa indtil 4 å 5 
4-lens Længde, vejf'nde indtil 3 il. 400 
Pd., og det vil forstaas, at det ikke 
pr uden Besvær at bringe en saadan 
Fangst indenbords. Men Arbf'jdet, 
foregaar med Liv og Lyst og alt er 
san. n'l indøvet, at det gaar let fra 
Ha:tnden. 

U mlpltidpn t'aas en af de store 
Ha\'kalve paa Krogen., For at faa 
den op m:l3, alle Mandhiave fat, {'Iler 
ogsaa mna Illan sIna Takkel pau. den, 
na::W den er i Overfladen af Vandet 
og hive den op med Dampspillet. 
Disse Havkalve ere ret velsete af 
Mandskabet, som har Indtægten af 
l,e\'eren. De skæres derfor straks 
op, Leveren tages ud og lægges i 
i Tønder og derefter hives Kroppen 
af Dyret udenbords igen. Ogsaa 
Torsk, Kuller, Rokker, Sej, Brosme 
og flere andre Arter faas paa Helle
flynder-Krogene, men der skænkes 
dem kun ringe Opmærksomhed. Kun 
Rokkerne medtages til England, de 
øvrige sælges paa Island til lave 
Priser. Det er Hell~flynderne det 
gælder om at faa, og saa godt som 
hele Arbl'jdet koncentreres pau Fang
sten af dem. 

Saasnart Hellellynderen kommer 
paa Dækket, skæres den op med et 
ca. 6 Tommer langt Hul, og Ind
voldene tages ud af den. Derpaa 
sættes Slangen fra en af Skibets 
Damppumper paa den, den skylles 
ren ind- og mlvendig og gives der
efter ned i I-,asten, sOlh er indrettet 
med Skillerum til Optagelse af Fi
skene i iset Tilstand: Naar et til
strækkeligt Antal er samlet i Lasten, 
gaar l Mand i Gang med at ise og 
pakke Fisken. Isen k~uses i Smaa
stykker og spredes i et tyndt I-,ag 
paa Bunden af det Rum, man vil be-



nytte. Paa dette Lag Is lægges et 
Lag Helleflyndere med den hvide Side 
opad. Det næste Lag lægges umid
delbart ovenpaa dette med Helleflyn
dernes hvide Side imod hinanden uden 
Mellemlag af Is. D~r maa umulig 
il,ke komme Is paa den hvide Side, 
da dette pletter Fisken og nedsætter 
den iV ærdi paa det engelske Marked. 
OvenPl+a de to Lag lIelleflyndere 
kommer da et Lag Is, d€'refter atter 
to LagHelleflyndere og saa fremdeles. 
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Pau delme Maade drives Helle
flynderfiskeriet under Island af et stort 
Antal engelske Dampere. Danmark 
deltager i Aar for første Gang i 
Helleflynderfiskel'iet og kun med en 
Damper; i Fjor vare derimod tre 
danske Dampere paa Rødspættefiskeri 

. under Island. l:!'oruden Englændere 
og Danske drive Amerikanerne et 
stort Helleflynderfiskeri under Island, 
men, dette foregaar fra Sejlfartøjer 
og pan.. en fra den engelske -Fiske
maude væsentlig forskellig Maade. 
Linerne ndsættes fra Skibet, der ligger 
til Ankers, og hertil benyttes Smaa
baade, "Dories" kaldede. Disse Baade 
medføres i et Antal af 8-10 Stkr. 
og ere saaledes indrettede, at de 
kunne sættes inden i hverandre paa 
lignende ]\!aade som de saakaldte 
kinesiske Æsker. Der bruges to Mand 
pa'a~. hver Baud, og Linerne udsættes 
da i Stjerneform fra Skibet og bjerges 
atter . frå Baadene, nanr de have 
staaet ude i ca. 6 Timer. Denne 
Uåsætningsmaade har den ]'Ol'del, at 
man hurtigt findel' de Steder, hvor 
Fiskeriet er bedst, og man sætter da 
alle Linerne i parallelle Rækker paa 
dette Sted. Amerikanerne gøre som 
Regel udmærket Fiskeri paa denne 
Maade, og der er ingen Tvivl om, 
at deres Fiskemuude er den bedste 

og burde optages ogsaa af Damp
skibe, saaledes at man fiskede med 
"Dories" , naar Vejret tillod det, og 
fra Skibet i daurligt Vejr. Til For
skel fra Dampskibsfiskeriet saltes 
Amerikanernes ]'angst af Helleflyn
dere i Lasten og føres efter Som
merens Forløb til Amerika, hvor der 
er udmærket Marked for denne Vare. 

Vort Fiskeri med "Cimbria" har 
i det Hele været ganske heldigt i 
A ar. Paa den Tur, jeg var mod, 
fiskedes 75 Snese Helleflynd!'lr, hvilket 
regnes for en god Fangst. Det er 
imidlertid desværre ikke no~ at have 
fisket godt,. der hører ogsaa til, at 
man træffer et godt Marked, d. v. s. 
at der, naar man skul sælge i Hull, 
ikke er for mange Dampere, der an
komme samtidigt, saa at Prisen falder 
paa Grund af den store Tilførsel. 
Prisen er gennemsnitlig i Sommeren 
ca. 3 Shilling pr. 1?tone, og dette kan 
give et Udbytte af ca. 400 Lstr. for 
en Last af 75 Snese stor Fisk, men 
ofte daler Prisen til 1 å 2 shilling 
pr. stone og Udbyttet bliver de ringe, 
især naar det træffer samtidigt med 
et mindre godt Fiskeri. Udgifterne 
ved en Fisketur til Island andrage 
nemlig Lstr. 200, heri ikke iberegnet 
Assurance, sua hvis' Prisen er lav, 
skal der en meget betydelig Fangst 
til for at dække Omkostninger. 

Tilfældighederne spille en ganske . 
overordentlig Rolle ved dette Fiskeri. 
Det gælder ikke alene om at være 
heldig med at finde god Fangst og 
godt Marked, man man. ogsaa være 
nogenlunde heldig med Vejret. Har 
man først begyndt Fiskeriet og der
efter bliver opholdt af Vejret, risi
kerer man, at den Fangst, der er 
gjort, bliver for ga.mmel, inden den 
ImaI' Markedet. 



Vor Tur begyndte ikke heldigt. 
Vi havde en meget haard Storm 
paa Rejsen op udfor Sydkysten af 
Island. Den opholdt os dog ikke 
videre, og da vi kom til NV.-Kysten 
og vare pau Fiskepladsen 8 iL \) 
danske Mil a.f Landet, var V pjret 
ntter godt. Efter to Dages Fiskeri 
fik vi imidlertid atter Storm. Det 
havde været smukt, klart Ver" om 
Formiddagen, Barometret stod godt 
og viste kun en ubetydelig Falden. 
Henad Eftermiddagen, da Linerne 
vare bjergede, sattes de igen, det be
gyndte da at blæse lidt op og i de 
to Timer, de stode ude, inden Ind
bjergningen begyndte, blæste det op 
til en usædvanlig haard Storm af S. 
V. Søen rejste sig saa højt, som 
jeg ikke mindes at have set paa denne 
Aarstid, og Vejret havde en fuldkom
men efteraarsagtig Karakter. Ikke 
destomindre holdt vi paa i 3 Timer 
med et bjerge Linerne og det gik, 
om end med Besvær, men sao, gik 
Vinden om til Vest og V. N. V., 
hvilket var tværs pau. den Retning, 
Linerne stod. Skibet drev fra Red
skabet, og ved flen hurtige Skiftning 
af Vinden var Søen kommet i svæ.It 
Oprør, saa vi maatte kappe Redskabet 
og lade den udestaaende Del af det 
staa ude, medens Skibet søgte Anker
plads i 0nundarfjord. To Dage efter 
optoges Fiskeriet igen, men da vare 
Bøjer og Bøjeliner skamfilede over 
af Søen, og Redskabet tabtes altsaa. 
Fiskeriet forsattes med de Liner, 
man havde i Behold, og man var 
saa heldig at finde en god Fiskeplads, 
hvilket bødede paa Savnet af de for
liste Liner. 

"Cimbrin" fisker i Aar med dansk 
Fører og danske Befalingsmænd, men 
Besætningen, 15 Mand, er indtil 
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videre engelske Fiskere, der e,re kendte 
med Fiskeriet og Fiskeplad'3erne. 
Dpt er imirllprtid Hensigten fremtidigt 
hovedsagt'ligt at tage danske Vest
kystfiskere til Fiskeriet. S'elve I,ine
fiskeriet pre de pau Forh:\and for
trolige med, men ikke med et sall. 
anstrængende Arl1Pjde, som det er 
at fislul 12 a 14 Dage i Træk. I 
denne Tid arbejdes der saa godt som 
ua fbrudt hele Døgu(lt, om Dagen 
saavel som i de lyse Nætter, og det 
er kun ubetydelig Søvn og Hvile Fi
skerne faer. Ikke desto mindre ar
bejdes der med stor Kraft, saalænge 
Fiskoriet staar paa. N aar Fiskeriet 
sluttes ere Folkene derfor forvaagede 
og trættp, Dl'r nydes ikke Spiritus 
i den '['id, der fiskes. En stor Te
kedel er stadigt til Disposition og 
Indholdet benyttes til de forskelligste 
Tider. Ogsn.a under Sejln.dsen ere 
disse Folk flinke og pan.lidelige, men 
komme de til Land, ere de som for
andrede. De leje da Folk til at 
besørge deres Arbejde ombord og 
forlade Skibet i den Tid, det ligger 
i Havn. 

Der kunde opnaas meget mere 
med en dn.nsk Besætning, naar først 
de vare vænnede til det anstrængende 
Arbejde, og der vilde navnlig naas 
betydeligt mere i Retning af Orden 
ombord og Skibets Vedligeholdelse, 
S011l forsømmes i utrolig Grad af de 
engelske Folk, men der hører selv
følgeligt en vis Opdragelse til at drive 
dette Fiskeri, som først efterhaanden 
erhverves. 

Det danske Havfiskeris Fremtid 
beror efter min Mening paa, om det 
vil lykkes at udvikle dette Fiskeri 
med Dampskibe i større Stil. De 
gyldne Tider, da man kunde grave 
Guld op af Nordsøen ved Hjælp af 
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en mindre Sejlsmakke og en lille 
Trawl, ere forbi. Fislwmmngden er 
betydeligt formindsket. Del' skal 
store og stærkt fiskende Apparater 
til for at faa Udbytte, og man maa 
søge sall, langt bort som til Island 
for at finde gode Fangstpladser. 
Her samles ogsaa efterhaanden alle 
Nationers Fiskere: Franskmændene 
drive og have a,lt fra gammel 'rid 
drevet et stort Torskefiskeri med 
større skonnertriggede Fartøjer. Eng
lænderne drive Fiskeri efter Rød
spætter med Damptrawlere paa Syd
kysten af Island og med Linefiskeri 
paa Nord- og N. V.-Kysten efter 
Helleflyndere, N O1'dmændene drive 
Sildefiskeri paa Fjordene og H val
fangst udfor Kysterne, Tyskerne sende 
Dampskibe pa aRødspættefiskeri under 
Island, Belgierne ligesaa. Amerika
nerne fiske efter Hellefisk kun 
Danmark, som ejer Øen, er sparsomt 
repræsenteret. 

Udviklingen af det islandske Fi
skeri er en Sag, der maa paahvile 
den danske Nation som en Velfærds
sag og en Pligt. Vanskelighederne 
herved ere imidlertid betydelige og 
bestua navnlig i, at man ikke i Dan
mark vil kunne rejse den fornødne 
Kapital til at drive Fiskeriet i til
stræl,kelig stor Stil. Nogle faa Uheld, 
som sall, let indtræffe under Fiskeriet, 
kan virke temmeligt afgørende for 
et Fiskeriforetagende, der kun raader 
over faa Skibe og smaa Midler, der
imod har det mindre at sige overfor 
store Selskaber, som de engelske, 
hvor det ene Skibs Held bøder patt 
det andets Uheld. De engelske Kom
pagnier have dernæst betydelige For
dele .ved at kunne drive Fiskeriet 
fra deres egne Havne - i danske 
Ha vne . er der ikke Afsaltning for et 

Fiskeri i stor Stil - og de ere ved 
gensidige Assuranceforeninger i Stand 
til at sejle for en Assurance, der 
kun udgør 1/6 af, hvad der betales 
for danske Skibe paa Fiskeri. De 
have endvidere en gennem mange 
Generationer til Havfiskeri uddannet 
Befolkning og nyde gennem den 
engelske Lovgivning Lettelser af for
skellig Art, navnlig en udstrakt Fri
hed for deres Fiskere til at sejle 
som ]'ørere og Maskinmestre i /:1"'i
skerskibe, saa at del' aldrig haves 
Vanskelighed ved at faa Folk, og 
saa a,t man el' uafhængig af de Folk, 
der haves. Forser en af Førerne 
sig eller gør han nogle Ture daarligt 
Fiskeri, saa afskediges han simpelt
hen, og der haves ingen Vanskelighed 
ved at faa en anden i hans Sted, 
hvad Dag det skal væn'. 

U den altfor mange Uheld er der 
imidlertid ikke Tvivl om, at der fra 
dansk Side kan udvikles et stort 
Fiskeri ved Island ad den en Gang 
begyndte Vej, og dette vil være til 
stor Nytte, saavel for Danmark som 
for Island. Det er ikke min Hensigt 
her at meddele, hvad der j saa Hen
seende bør gøres, med andre Ord 
de Resultater, som min Rejse til 
England og Island har bragt. De 
ville paa første Haand fremkomme 
i en Rapport til Indenrigsministeriet, 
og forhaabentlig derefter blive gjort 
tilgængelige for dem, der i Praksis 
kunne drage Nytte af dem. En Rede
gørelse for, hvad der foretages til 
Havfiskeriets Fremme, fremkommer 
desuden i den aarlige officielle Fi
skeri-Beretning. Her har det kun 
været min Mening at give nogle Med
delelser om, hvorledes Fiskeriet fore
gaar under Island. J eg skal, for
inden jeg slutter disse Meddelelser, 



give en lwrt Skildring af Hvalfangsten 
ved Island, som jeg havde Lejlighed 
til for en kort Tid personlig at del
tage i. 

Under mit Ophold paa Islands 
V 0stkyst traf jeg paa Ønullclartjord 
sammen med Ejeren af det derværende 
H valfangeretablissement, N orclman
den Hr. Ellerfsen, Jer modtog mig 
med største Gæstfrihed og Forekom
menhed og bl. a. indbød mig til at 
overvære en .Jagt paa Hvaler ombord 
i en af hans Dampbaade. Hl', Ellerf
sen, som ejer det største af de 5 
norske Hvalfangel'etablissomenter, 
som findes paa Island, har en stor 
Tilvirkningsanst:.Llt fol' Olie og Guano 
i Land og har dertil 5 Dampere, 
som besørge Fangsten. Disse Dam
pere ere sma:l, kun ca. 80 Fod lange 
Baade, men kraftigt byggede og med 
stor Maskinkraft. Besætningen be
staar af 10 Mand, hvoraf Føreren 
tillige el' Skytte, Baadene ere i 
Stevnen forsynede med en Kanon, i 
hvilken en Harpun, der paa Enden 
fører en Granat og tre Spærhager, 
kan indføres, I Harpunen fæstes en 
svær Tovtwsse. Den udskydes med 
en mindl'e Krudtladning af Kanonen, 
og naar den rammel' H valen, gaar 
den gennem Spækket ind i Dyrets 
Indre. Idet Hvalen tager Fart for
over, og efterhaanden tørner op i 
Trossen, falde Spærhagerne i Har
punen tværs og danne derved Mod
hager, saa at Harpunen ikke kan 
rives ud af Hvalen igen, Samtidigt 
slaa' de paa en Knaldsats i Granaten, 
SOlll derved bringes til Eksplosion i 
Dyrets Indre, og dræber det. 

Til at føre de dræbte Hvaler hjem 
til Stationen i Ønundarfjord benytter 
Hr. Ellerfsen en Transportdamper, 
der sædvanligt har Sta.tion i en af 

36il 

de noi'dligere beliggende Fjorde. Vi 
gik ombord i denne en Aften og traf 
midt paa Natten ude til Søs en af 
de smaa Fangstdampere, som kom 
slæbende med en Hval, der var skudt 
Dagen i Forvejen. Denne overlodes 
til Transportdamperen, og vi gik om
bord i det ankomne Skib for at be
gynde J:l gten ('f ter H val. Vejret var 
godt, m0n noget diset og undertiden 
lidt til aget, saa det var vanskeligt at 
se tilstrækkelig langt. Opad Dagen, 
vedMjddagstid, varskoede dog Manden 
fra Udkigstønden, der er anbragt paa 
Toppen af Fokkemasten, at han havde 
to Hvaler i Sigte. Vi nærmede os 
dem, men de vare overordentlig sky, 
saa efter et Par 'rimers J agt for
svandt de for os, og vi maatte opgive 
dem. Vi sejlede da videre ud efter 
den Dag og den paafølgende Nat. 
C tlsigterne syntes ikke gode for at 
Hval, da det stadigt var noget usigt
bart, men henad Eftermiddagen saa 
vi dog atter to i Følge. Saasnart 
man fa ar Hvalerne at se, gaas lang
somt med Maskinen for ikke at 
skræmme Hvalen ved Skruens Be
vægeIser; men i det Øjeblik, den 
atter skyder under Vandet) sættes 
fuld Fart paa Maskinen, og Føreren 
gaar da frem til det Sted, hvor han 
formoder, Hvalen vil komme op næste 
Gang, hvorpaa han atter gaar lang
somt. Paa denne Maade kan det 
vare længe, inden man kommer tæt 
til Hvalen - man skal paa ganske 
nært Hold af den for at kunne skyde 
og være sikker paa sit Skud -, og 
det er meget spændende, hver Gang 
Hvalen forsvinder, at afvente Stedet, 
hvor den kommer op igen. For os 
lykkedes det temmelig hurtigt at 
komme Hvalen paa nært Hold. 
Skytten tog da Plads ved Kanonen, 



og der holdtes ret imod Hvalen, som 
man Ilærmede sig bag fra, da den i 
denne Stilling ikke kan se Skibet. 
Ofte kom man saa tæt ved den, at 
det fol' den uøvede S lUL mærkeligt 
Ull, at der ikke blev skudt; men man 
vil være sikker pa:l si t Skud, og der
til horer ikke alon<" :Lt man er \lær 
ved Hvalen, men ogsaa at den sam
tidig skyder Kroppen godt ud af 
Vandet. I det Øjeblik dette sker, 
naar Hvalen tæt fomn Skibets Boug 
skyder KroPPl'n i Vejret og puster den 
svære Vandsøjle til Vejrs, fyrer Skyt
ten Kanonen af, og Harpunen farer 
ind i Dyrets Krop. Blodet strømmer 
straks ud og farver Vandet rødt, og 
samtidig stikker Hvalen med voldsom 
Fart under Vanllet og fremefter, 
trækkende Trossen efter sig. N aar 
den et Øjeblik sagtner ]'arten, bremses 
Spillet, og Trossen hales an, Gra
naten eksploderer, og nu begynder 
Dyret at trække af med Skibet med 
endnu større Fart end før, snart til 
deu ene, snart til den anden Side, 
og stadig manøvreres der for at følge 
den. Ofte kan denne Kamp vedvare 
længe. I dette Tilfælde var det kun 
en halv Times Tid, saa kom Hvalen 
op til Overfladen, og det mest impo
nerende ved hele Jagten foregik da, 
medens Dyret var i Dødskampen. 
Den rejste sig med sin vældige Krop 
ud af Vandet ret til Vejrs og f:lldt 
med et voldsomt Brag ned igen, stak 
derefter Hovedet nedefter og Halen 
i Vejret. Efter at have gjort det 
nogle Gange vendte den rundt og tog 
Kurs lige mod Skibet, men den 
svømmede kun en kort Distance, saa 
stoppede den og laa livløs. Kort 
efter sank den til Bunds. Indhiv
ningen begyndte da; Hvalen blev 
hevet ind ved Hjælp af Tros~en, og 
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saasnart den kom til Overfladen; blev 
del' slaaet Kættinger om den. Den 
fortøjedes paa Siden og slæbte s til 
Stationen. Den Hval, vi havde faaet, 
var "n stOl' Blaahval paa 70 Fods 
Længde. 

Det pr en Fornøjelse at se den 
Dygtighed, hvormed denne Hvalfangst 
forrgaar. Arbejdet ombord gaar med 
stor Akkuratessp, og saasnart Hvalen 
konllner til Land, fortøjes den, og 
Skibet gaar straks til Søs paa det 
næste Togt. Hvalen hales paa Land, 
og ved Ebbetid flænses den, d. v. s. 
alt Spækket skæres fra.. Det kommes 
i store Beholdere, hvor det udkoges. 
Senere bringes Kødet og hvert enkelt 
Ben af Skelettet i en Slags Skære
maskine, hvor det hakkes i Smaa
stykker, for derefter at tilberedes 
som Guano. Barderne, som forhen 
vare i saa stor Værdi, ere derimod 
nu intet værd, da Fiskeben er gaaet 
af Mode. Man fortalte mig dog, at 
en Opfinder i London h:tvde begyndt 
at lave kunstige Fjer af dem til 
Damepynt, og at der saaledes var 
Udsigt til, at de atter kunde komme 
i Pris. 

Jeg er ikke berettiget til at frem
komme med alle de nærmere Oplys
ninger, jeg er i Besiddelse af om 
Bekostning m. m. og Drift af disse 
Hvaletablissementer. Der er, som 
alt nævnt, nu fem paa Island, og de 
skulle alle være mønsterværftet an
lagt. Man kan kun beklage, at disse 
Etablissementer og dette indbringende 
Fiskeri ikke er paa danske Hædder. 
Vi have jo ogsaa i sin Tid forsøgt 
Hvalfangst paa Island, og var det 
lykkedes, saa havde vi nu sikkert 
havt mange Hvalstationer der. Man 
har Ret til at beklage sig over, at 
dette Foretagende, paa hvilket der 



jo fra dansk Side var ofret mange 
Penge, mislykkedes, men naar man, 
som jeg til Tider har hørt, har givet 
Lederen af dette li'oretauendE', nu af
døde Kaptajnløjtnant Hammer, Skyl
den herfor, saa er det, efter min 
Overbevisning, uretfærdigt, thi som 
det gik ham, gik det ogsaa andre 
og mere erfarne Hvalfangere. Man 
var begyndt at jage Hvaler med 
Dampskibe og mente, at det at dræbe 
Hvalen fra et saadant Skib var til
strækkeligt, men heri tog man fejl. 
Hvalen synker som oftest straks, 
efter at den er dræbt, og man fuar 
da ikke fat i den. Ikke alene Hammer, 
men ogsaa Folk som den berømte 
Dorske Hvalfanger Sven Foyn, satte 
derfor Penge t.il paa denne Hvalfangst, 
men medens Hammer maatte holde 
op, fordi hans Selskab ikke hanle 
Midler at virke med, kunde Sven 
Foyn, uagtet han, efter hvad der er 
fortalt mig, havde sat alt hvad han 
ejede, en stor FornlUe, til paa sine 
Eksperimenter, skaffe Penge til at 
fortsætte, og hall endte da med at 
udfinde den nu benyttede Harpun, 
der sikrer: at man faar fast Hold i 
H valen, og at Granaten først springer, 
naar den er i Dyrets Indre. Herpaa 
beror hele det senere gode Udfald 
af den norske Hvalfangst, og Sven 
Foyn er efter alles Udsagn fol'længst 
blevet en rig Mand ved sin Hval
fangst. Det har været en af Van
skelighederne ved at faa større Fi
skeriforetagender fremmede i Dan
mark, at man ikke har været i Stand 
til at forfølge sit l\hal. Der hører 
saa megen Erfaring og Detailkund
skab til hos alle de aktive Deltagere 
i et Fiskeriforetagende, for at det 
skal lykkes, at det ikke kan ventes, 
at nye Foretagender betale sig i den 
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første Tid. For de større fiskeri
drivende L:mde er det imidlertid en 
Velfærdssag at faa dem heldigt gen
nemførte, og der blivee man ved at 
gøre Ofre, til de lykkes, og som Regel 
ender man da ogsaa med et godt 
Resultat. Don norske Hvalfangst er 
et Eksempel herpaa. 

Søulykken ved Nymindegab. 

Efter den fra "Nationaltidende" 
for 17. Avgust i Medlemsbladet Nr. 
35 optagne Artikel, signen-t L P., 
kunde det synes,· som om flere nære 
den Mening, at Harboørefiskernes 
Børn og Enker have faaet for meget 
ved den Indsamling i Vinter, der 
efter Opranbet udtrykkelig var be
stemt for dem. 

En Fiskers Liv maa efter Hr. L P.s 
Udtalelse ikke være meget værd, naar 
han kan fremkomme llled et saadant 
:B'orslag, at Fonden skulde under
støtte alle Ulykkestilfælde over hele 
Landet. Lad Harhoørefiskerne i Fred 
have, hvad der en Gang er bestemt 
for dem; og vis hellere den Opofrelse 
ved en ny Indsamling at skabe en 
lignende Fond for vore andre Kyster, 
at vore af N ød betrængte Fiskere 
kunne sige: "J a, om ogsaa jeg gaar 
væk, da lide mine, som blive tilbage, 
ingen Nød"; det vilde skabe en 
endnu ihærdigere Fiskerbefolkning, 
naar Forsørgeren altid vidste, at om 
ogsaa Havet sluger ham, da savnes 
kun hans Person, ikke Forsørgeren. 

Ved en kI af ti g Understøttelse af 
Dansk Fiskeriforenings Understøt
telsesfond kunne saadanne Indsam
linger for Eftertiden indskrænkes eller 
helt undgaas, lUen uden Hjælp kan 



.Fiskerstanden ikke bære alle de Tab, 
som ~ aturen og Elementernes Raseri 
fOl'aal'sager. Det er en Stand, som 
alle Dage har været i Betl'yk, og 
som \'il vedbJi\'e at nore det i lunge 
Tider endnu, thi vi have den sorge
lign Erfaring fnt de sidste A~u') at 
Naturpn ikke kan producere saa 
stærkt, som del' fiskPs. 

Fnruden at {;'j8kerne <I rlwjde ihær
digt i t!pres f,tl'efuldn Erhvet'v for at 
skaffe Opholdet til Familien, et'c de 
i mange andre Tilfælde uundværlige, 
IWllllig ved Redningsvæsenet, hvor 
kun de, som (>1'0 mnte til at se Døden 
i øjnene, kunne gøre saa meget, som 
der gøres for at frelse deres Med
menneskprs Liv; hvor mange vilde 
blive frelst fra en Stranding, naar 
ikke vi havde l!'iskerne, som i alt 
Vejr ere vante til at tumle deres 
Baade paa Havet. 

De, som kende en Fiskers 111V, 
Stilling og Stræben, ville sige om en 
Indsamling, som har givet lidt rige
ligt : "Ja, kom der for meget ind til 
at afhjælpe N øden, kan det vel 
komme dem til Gode ved at afhjælpe 
noget af det Tryk, som hviler over 
Standen i andre Retninger." 

Den Hjælpefond, som Dansk Fi
skeriforening har dannet, er en af 
de bedste Tanker, som Foreningen 
hal' faaet, og den fortjener at støttes 
saall·des, at der i kortere Tid kunde 
dannes en Kapital, stor nok til at 
støtte alle de Ulykkestilfælde, som 
indtraf blandt Fiskerne. J. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeritraktat mellem Sverig og 
Danmark. Malmø, den 28. A vgust. 
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(R. B.). Lensstyrelsen i :Malmø har 
nu afgivet Betænkning om Forslaget 
til en Ovprenskomst mellem Danmark 
og Svel1g <lngaapnde l!'iskeriet i de 
til lwgge I,ande grænsende Farmnde. 
Nævnte Avtoritet anbefaler, at For
holdet med Hensyn til l!'iskeI1et i 
de na~vnte Fanande Illaatte ordnes 
i hm'eJsagdig Overensstemmelse med 
det af (\Pn danske Fiskel'ikonsulent 
Drechsd og den svenske Fiskeri
Inspektør Luudlwrg mlarbejdede Ud
kast. I Følge dette bestemmes Gram
serne for Øresund mod N ord til en 
Linie mellem :Kullen og Sjællands 
Odde og mod Syd til en Linie fra 
Falsterbo til Hvide Møens Fyr. End
videre fastslaas, at de svenske Fiskere 
fremdeles tllaa have Lov til at drive 
Fiskeri indtil geografisk :Mil fra 
Øen Anholt. 

Til Styrmandseksamen i 2. Termin 
lm\de Landets 7 godkendte Naviga
tionsskoler i Alt indstillet følgende 
Antal Ele\"el': Til 1. Afdeling 42, 
hvoraf 40 bestode, til Maskinlære 5 
(5); til 2. Afdeling i Nanigation 16 
(16), i Geografi og Vejrlære 19 (18), 
i Engelsk 12 (11), i Søret og Handels
videnskab 18 (18) samt endvidere til 
Sætteskipperprøven 2 (2) og til Fi
skerskipperprøven 1 (1). 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 3. September 1894. 
Sildefiskeriet i Sundet drives nu af 
alle Baadene, men Udbyttet er kun 
ringe for hver enkelt Baad; 4 iL 5 
Ol har vel været Gennemsnitsfiskeri 
endnu enkelte Baade lidt mere, 
andre mindl'e; Fiskeriet er endnu 
befordret pr. Vogn hertil fra Kastrup 



og Dragør det er kun nllar Baa
dene har større Fiskeri, at de løbe 
ind i Havnen her. Priserne ere gaaet 
noget Bed, ikke paa Grund n f god t 
Fiskeri i Sundet, men vel snarere 
paa Grund af Tilførsel fra Sverrig, 
saavel fra den svenske Sundkyst som 
fra den svenske Skærgaal'd. Store 
Skærgaardssild ere betalte her med 
2 Kr. IL 2 Kr. 25 Øre pr. Ol, svensk 
Sild fra Sundkysten 1,25 IL 1,50 Øre 
pr. Ol; Sild fra Kastrup-Dragør 
1,50 IL 1,75 Øre. LUt Bundgarns
sild har ogsaa været tilført og er 
betalt i FOI'hold til Størrelse og 
Kvalitet. Efteraarsfiskeriet efter Aal 
har saa smaat taget sin Begyndelse, 
idet enkelte har sat nogle Ruser for 
at prøve det første Mørke; der har 
ogsaa vist sig lidt Fiskeri i de ud
satte Rusel' ; en Fisker fra Roskilde· 
(jord meddeler, at han til Dato har 
fisket henved 1000 Pd. 

Krogefiskeriet efter Aal er nu til 
Dels ophørt, da det er blevet næsten 
helt umuligt at skaffe noget til Agn, 
efter at Rejefiskerne ere ophørte med 
at sætte efter Rejer. Efter lste 
September traadte i Følge Vedtæg
terne for Fiskeriet i Kalvebodstrand 
Forbudet i Kraft: at Aal under 14 
Tommer, naar de ere fiskede paa 
Vedtægtsomraadet, ikke maa for
handles, men skal udkastes snarest. 

F. 

Sallerup, d. lste September 1894. 
I denne Sommer ladet' det til, at 
saa godt som alt Fiskeri skal blive 
uden noget rentabelt Odhytte. Reje
fiskeriet gav slet intet Udbytte, Fi
skeri med Aalekroge giver af og til 
lidt, men da Agnen til Krogene er 
saa vanskt>lig at opdrive, er det ikke 
nogen stad:g FOl'tjenest\', Drivvods
fiskeriet hal' af og til givet et ret 
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godt Udbytte, naar Vejret har været 
til at drive dette Fiskel·i. Med den 
nu indtraadte Kulde er her udsat 
en Del Torske- og Gedderuser, lige
ledes er nu udsat en Del Aaleruser, 
og man maa nu haabe, at Ef ter
aarsfisket maa bøde noget paa den 
daarlige'Solllmertid. Gedder er her 
nu ikke megen Udsigt til at faa for 
det første, da den Geddebestand, 
her var gaaet ind i Aunø Nor er 
uddød i Sommer, det er som sæd
vanlig al den Nytte, Fredningen gør 
her i Fjorden. Gedder og Aborre 
fredes i :Marts :Maaned, i den Tid 
gaa de saa ind i N oret og lege, og 
naar saa Varmen kommer og Vandet 
bliver fordærvet, dør hele Behold
ningen; nu har der i Noret i lang 
Tid været en saadall Stank af raadden 
Fisk, at der knap har været til at 
pas~ere. En Henvendelse til Mini
steriet om at f,la Gedde- og Aborre
fiskeriet frit som fØl', er ikke blevet 
hegvilget; men Skam er det, naar 
man ser de mange gode Fisk gaa 
til Spilde til ingen Nytte, særlig nu, 
da Fiskeriet er saa lidet lønnende. 

A. C. N. 

Fejø, den 1. Septbr. 1894. I Be
gyndelsen af Aaret tegnede Drivvods
fiskeriet godt, men senere paa Som
meren gik Udbyttet beiydeligt ned; 
derimod har Haandvodsfiskeriet og 
Krogfiskeriet været bedre. Sidst
nævnte Fiskeri hæmmes af flere 
Grunde, dels mangle Fiskerne Agn, 
dels Plads tIl at sætte deres Kroge, 
da Vodfiskerne slæbe overalt, saa 
at Kl'ogflskerne maa ty ~d mod Vejrø, 
ca. l :Mil N ord for Fejø, for at 
sikre sig Redskaberne. Rejer til 2 
Kr. Potten er det for dyrt at an
vende til Agn, da der til 1000 Kroge 
bruges ca. 4 Potter; Kutlinger eller 



Buddinger, som de kaldes hos os, er 
heller ikke til at fuu, og eftf'r Fi
skernes :Mening gøre de heller ikke 
den Nytte som Rejer. Aalestangeriet 
har i Sommer været temmelig godt; 
naar Vejret har v:eret gunstigt, har 
en god Aalestanger faaet 12 a 16 
Pd. pr. Dag å 250re. Rejefiskeriet 
har i Sommer været meget Slllttat. 
Torsk findes næsten ikke, ligesaa er 
det med SkI u bben, og begge Arte!' 
ere meget smaa. 

I den senere Tid er her fisket lidt 
Sild iSættegarn, 3-4 Ol pr. Baad; 
Bundgarnene ere nu udsatte, men 
nærmere herom vides ikke. R. F. 

Frederikshavn, d. 3. Septbr. 1894. 
Det temmelig urolige Vejr vi have 
havt i den sidste Uge, har virket 
hæmmende paa Fiskeriet, om det 
end ikke fuldstændig har hindret 
dette. Tilførslen har i det store 
taget været knap, hvorfor ogsaa 
Priserne ere komne op i længe ukendte 
Højder, der har ofte været betalt 
22-23 Øre en gros for Pundet af 
Rødspætte. Fislrehandlerne klage 
ogsaa svært i denne Tid,' men de 
en Gang erhvervede Kunder skulde 

jo helat betjenes, og den deraf føl
gende h aard e Konkurrence driver 
Priserne i Vejret, til liden Baade 
for Grossisten, der ikke let kan lade 
sine Priser nndergaa for store For
andringer. Fiskeriet hur hovedsa
gentlig foregaaet paa de samme 
Steder som i sidste Uge; Udbyttet 
har været noget mindre, Kvaliteten 
ligeledes og temmelig ensartet fra 
de forskellige Steder; der er for 
Rødspætter vejende fra 10-14 Pd. 
pr. Snes betalt fra 2 Kr. til 3 Kr. 
25 Øre pr. Snes. Fra Fangstplads
erne ved Hirtshals og omkring 
Trindelens Fyrskib er der ankommet 
ca. 5000 Pd. Skærising, der er be
talt med 12 Øre pr. Pd. Fra sidst
nævnte Sted er der indbragt forskel
lige Partier Pighvar og Slethvar, 
hvorpaa Prisen ogsaa er giaet i 
Vejret, ca. 5 Øre højere pr. Pd. end 
forrige Uges Notering. Hummertil
førslen er ogsaa knap og Prisen 
ligeledes stegen noget. Enkelte mindre 
Partier af Garnsild ere tilførte pr. 
Dampskib fra G øteborg, men Pri
serne ere endnu meget høje, 12 å 13 
Kr. pr. Ks. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst og hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

N.!J31 fabriken, 
GI. Strand 50. 

Bundgarn. 
Et mindre brugt Bund
garn i god Stand ønskes 
til Købs. Billet med Pris 
bedes indlagt paa dette 
Blads Kontor. 

T:, Kent & Co. Grimsby, Sildenæt. 
Fiskeauktionator & Bestillinger til nedsatte Pri. 

Commissionsforretning, ser modtages. 
modtager Sendinger til For- Frode Grundtvig. 

a ndliug. Nætfabrikon, 
Stort Lager af østers til GI. Strand 50. 

billige Priser. 1----------
Haf.: Vork City Bank, Grimsby. 

For Fiskere. 
Prima tjæret LInegodø, ftæt
tede Liner. Kork m.m, fa"s bil· 
ligst og bedst ved Henvendelse til 
:t~rode Grnndtdg, 

)i ætfab riken, 
GI. Strand 50. 

fiSK -CornissionsforrBtnin~, 
J. It Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
ling, Prompte Afregning. 

Dansk Oorrespondance. 
l Prima Referencer. 
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Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nættabrik i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra 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 sædva,nlige Priser. Bomt~ldsQarn, Hampe
garn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~~i 
Dansk·Fiske-Kommission en gros. g.!~ 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling, ~'" ~ 
S Il e e i a li t e t: L a x, ø r r e d, A. a l. .: ~ ~ 

Telegram-Adresse: A Fragtbrev-Adresse: ~.: g 
Biirsch, Hamburg. 'W Biirsch, Altona. '!" :" ~ 

!i·~ Altona Fiskeauction. i il 
~ li~ Joltann Coltr8 (beediget Auctionator). [1 <l ~ 
l'l'ii<l} j:.""{JQ 

-1l f cq Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. li> ~ 'l' 

rY ']]l d S J S S, l S fil i S k e f o ][ r, t]l i n 19> _ ..... _-
København K., 

Kontor: Ved Stranden Nr. 2, 
illii'dtager- alle Slags fersk .Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 010 Pl'ov:sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørgler 
besvares prompte. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er . det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpel'e, Fiskekasser, Fiskekroge, 
FiskekUl've, }'iskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
'1'ovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annonce.' i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Plads søgende ved }'iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af l'lskefartøjer o. L kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admjralgade, København K. 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Fiskenæt-Fabrik i Danmark, 

der ved IT dstillingen i Randers blev tilkendt 

SølvmedailIe for Fiskeriredskaber. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
ft'a 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjcndt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere, og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

, Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

-~ Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl lol!. 

Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, lIafenstrasse 120. ' 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. rlatzmann in Hamburg, Station Altona. 

Rouigeret af cand. mal!'. H. Posselt. - Trykt bOB [t'rantz C/t.ri.sttreu. Københa.vn, 



NI". 37. 13. September. 1894. 

:M:ed1e::cn.al,1.a.dell udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUred, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 11 ~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Opfordring. I.idt om dat danske 
Fiskeri. Mindre Meddelelser. - l!~iskeriberf'ininger. 

- Rettelse. - BekendtgørelBer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11.. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholn'svej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgæn gelig for MedlemmeJ' og Fiskel'odaglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Kontoret er lukket Lørdag den 
15. September. 

Itlodelsamlingen er lukket paa 
Grund af Udstilling i Nyborg Søndag 
den 16. og Søndag dBn 23. SeptbL 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud-

øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig Over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade 18. 

Opfordring. 

Saavel skriftlig som mundtlig have 
nu og da Fiskere forsikret, at der 
hypp:ig findes blanke Aal af meget 
mindre end 121

/ 2 Tommes Længde. 
N u er det Tiden at bevise saadanne 
U dtalelsers Rigtighed (da som be
kendt det indeværende Mørke giver 
de mindste Aal) ved at indsende de 
smaa Blankaal til Biologisk Station 
ved Frederikssund. Hvis der heller 
ingen saadanne Aal blive indsendte 
dette Aar, maa jeg antage, at de 
ovennævnte Udtalelser bnro paa 
Ukendskab med at u,fgøl'e, om en 
Aal er gul eller blank, eller paa 
anden ~~ejltagelse. 

C. G. Joh. Petersen. 



Lidt om det danske Fiskeri, 
Af J. P. J. Drejer. 

Med det danske Fiskeri staar det 
daarligt til for Tiden, hvad da og
saa baade den praktiske Erfaring og 
Statistiken enstemmig bekræfte. De 
sidste Aars stærke Fiskeri har bragt 
vor før saa rige Fiskebestand ned til 
den rene Elendighed. 

Men Videnskaben er endnu kun 
ung paa Fiskeriets Omraade; der 
fordres naturlig langt større Tid til 
at udgranske Havets Naturhistorie, 
end der er gaaet til at udgranske 
Landets, og i Havet gransker kun' 
faa i Forhold til alle dem, der ere 
i Virksomhed ved Udgranskningen 
af Landjordens Naturhistorie, og af 
den Grund vides der endnu for lidt 
til, at nogen bestemt kan udtale, hvad 
der bør gøres, for at Havet kan give 
det størst mulige Udbytte. 

Dog skulde man tro, at vort Fi
skeri, som mest er Kystfiskeri, ved 
kunstig Udklækning kunde frem bringe 
mere end det, som Naturlovene til
lader den fri Udvikling. N aar man 
i Norge, England og Amerika tror 
at kunne hjælpe N atUl'en ved U d
klækning til det aabne Hav, hvad 
kuude der saa ikke gøres ved Ud
klækning imellem de danske Øer? 
Der er dog en stor Sandsynlighed 
for, at det, som, vor Fiskebestand 
blev forbedret, kom os selv til Gode, 
medens de, som udsætte deres ud
klækkede Yngel i eller tæt op til 
det aabne Hav, ikke vide, om dl!res 
Arbejde kommet' Nationen til Gode. 
Derfor synes jeg, at der ingen Tid 
er at spilde, men at man maa se 
at [aa anlagt en Udklækningsanstalt 
Jlled det første her im(;'llem de danske' 
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Øer/; det vilde snart kunne konsta-
. teres, hvad Nytte et saadant Anlæg 

gjorde. Der findes af og til en Rig
mand, som har Lyst og Hjerte til 
at ofre en større Sum Penge paa 
Samfundets Vel. Her ved U dklæk
ningssagen var det rette Sted til at 
komme den fattige Fiskerbefolkning 
til Hjælp i en trang 'l'id. 

J eg vil nu fremstille, hvad jeg ved 
om de forskellige Fiskearter før og 
nu, og paavise, hvorledes alt er gaaet 
tilbage paa en langt kortere Aar
række, end nogen skulde have tænkt, 
at det kunde lade sig gøre. 

TM'sken, som er en' af vore vig
tigste Fiskesorter, var i mine første 
Søfartsaar, ja endnu langt nærmere 
den nuværende Tid, saa rigelig til 
Stede, at hvor, vi kom hen i danske 
Farvande og laa med Stille, kunde 
vi hlot ved at kaste en Pilk ud hale 
saa mange Torsk op, vi lystede; laa 
vi til Ankers et eller andet Sted, 
behøvede vi blot at gaa i Jollen og 
ro til den første den bedste Strøm, 
og der var Torsk i Mængde. De 
første Aar, jeg; drev Sildefiskeri langs 
l!'ulsters Østkyst, kunde jeg til enhver 
Tid om Natten, naar vi laa med 
Garn ude, fiske en Masse Torsk med 
Pilk. De, som laa med Torskeruser 
og en stor Kvase, kunde selv fiske 
Last, før de første Torsk endnu vare 
blevne for gamle; Bundgarnene i Maj 
løb Torsken saa stærkt i, at de bleve 
betragtede som en Plage for Fiskt>ren, 
da de paa den Tid vare værdiløse. 
De bleve du mange Steder væltede 
ind i Jollen fol' at dø der, san lllan 
kunde blhe noget af det Skah kvit, 
som kun val' til Ulejlighed; de hleve 
da igen kastede ud som døde et 
Stj kke fm Gumet eller tagne i Lund 



til Svinefoder eller strøede paa Jorden 
som Gødning. 

K vaserne lastede ogsaa hele Lad
ninger fra Bundgarnene, som de fik 
for næsten ingen Ting, sejlede til 
København dermed og solgte dem 
for, hvad de kunde faa, og det var 
kun lidt i de Tider. Traf det saa 
med stille Vejr og Varme palt Rejsen, 
døde ofte hele Partiet, da de ere 
meget skørlivede paa den Aarstid ; 
de bleve da kastede overbord alle
sammen, og afsted gik det efter et 
nyt Parti - der var flere, hvor de 
kom fra. 
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Sammenligner vi den Tid med nu, 
da bliver Forholdet følgende: De 
Skibe, som sejle i vore Farvande, 
kunne meget sjælden faa en enkelt 
Torsk paa Pilk; K vaserne, som før 
have fisket Last med egne Ruser, 
kunne under de nuværende Forhold 
være glade, naar de kunne faa en 
Klat, hvor de før fik en hel Last. 
Pilke i Grønsund ere helt gaaede af 
Mode, da der aldrig mærkes en Torsk. 
Sildefiskerne, som før kunde hale saa 
mange, de vilde, mærke ingen Torsk, 
og i Bundgarnene, som om Foraal'et 
ofte vare propfulde, ses sjælden en 
Torsk. Hvor ere de blevne af, de 
kunne jo ikke'saa hurtigt være blevne 
opfiske, vilde maaske mange indvende; 
men vi kunne være forvissede om,. 
at Fiskerne nok skulde finde dem et 
eller andet Sted, dersom de vare til 
mere, for nu kunde de sælges til en 
god Pris baade den ene og den anden 
Tid paa Aaret, og' den gamle For
dom, at Torsken kun er god i de 
Maaneder, i hvis Navn der findes r, 
er mange Steder faldet væk, saa 
mange vilde være glade ved at fua 
Torsk til hvilken som helst Tid. 

Rødspætten er ogsaa en Fisk, som 

vi daarlig kunne undvære, og den 
har i Fortiden været til Stede i 
Mængde i alle vore Farvande,men 
i Løbet af de sidste 12-14 Aar har 
den aftaget i betydelig Grad, saa 
det mange Sted('r ikke kan lønne sig 
at fiske efter den mere. I østersøen 
fra Sundet til Gedser har der for 
en Del Aar tilbage været saa mange, 
at do svenske Fiskere, som satte 
deres Garn paa den Strækning, næsten 
kunde laste derf>s Baadej nu kan 
det ikke længere betale sig for dem 
at sætte Garn i østersøen, da der 
næsten ingen er mere. Fra Stevns 
Fiskere lyder samme Klage, fra Fi
skerne paa M øens og Falsters Kyst 
høres det samme; kun i Maj og Juni 
kan der endnu fanges noget. 

11893paastodVidenskabsmændene. 
at der i østersøen ikke findes smaa 
Rødspætter og antog derfor, at de 
ikke ynglede der*), men da jeg har 
set Rødspætter derfra med fuldt ud
viklet Rogn, betvivler jeg Rigtig
heden deraf og har nærmest Tro til, 
at de yngle der lige saa godt som i 
Kattegattet; men Aarsagen til, at 
der ingen smaa Rødspætter findes, 
søger jeg deri, at Bunden i øster
søen er saa tæt bepakket med Blaa
musling, at der ingen Steder i danske 
Farvande kan paavises lignende; naar 

*) Hr. Drejer har her til Dels misfor
staaet Videnskaben. Det er meget 
muligt, at Rødspættel'lle virkelig yngle 
i østersøen, men Æggene udklækkes 
ikke der, selvom de blive gydte ud i 
Vandet; de kunne, som Hr. D. selv 
bemærker, ikke flyde i det ferske Vand, 
de synke til Bunds og gaa derved nød
vendig til Grunde, ere som Følge heraf 
ogsaa Blaa.muslingerne vel uudi,om disse 
Dyr skulde falde paa at forgribe sig 
paa dem - hvad de imidlertid ingen-
lunde gøre. Red. 



nu de faa Rødspætter, som endnu 
ere tilbage, gyde deres Rogn imel
lem saa mange Muslinger, skulde 
man nærmest tro, at disse fortære 
saa meget deraf, som de kunne faa 
fat i, og Resten kan vel nok Aalen 
og Hundestejlen overkomme. I Katte
gattet og Nordsøen, hvor Vandet er 
salt, flyder Rødspættens Rogn, men 
saa vidt mig bekendt gør den det 
ikke i det ferske 0stersø-Vand. 

Kattegattet var for 12-15 Aar 
siden, inden Voddene rigtig begyndte 
a t komme i Brug, rigeligt forsynet 
med store og gode Rød'lpætter, og 
smaa Kvaser med Garn eller ogsaa 
i Begyndelsen med et Vod og et 
Haandspil kunde iaa rigel~gt med 
E'isk, hvor de kom, og da de andre 
E'iskere af de faa, som havde be
gyndt med Vod, hørte om den store 
Rigdom af Fisk, der var i Katte
gattet, kom der snart Fart i Vod
fiskeriet, den ene ny Kutter efter 
den anden blev bygget,og der slæbtes 
store Masser af Fisk i Land; i ljøbet 
af nogle Aar kunde der mærkes N ed
gang, og da byggedes der større Fal'
tøjer, for hvis det skulde knibe da 
at kunne vedblive at gaa N ord efter 
helt op til Skagen. Endelig begyndte 
det at knappe saa meget af, at der 
maatte tænkes paa noget nyt, og 
saa kom Dampspillet med; nu kunde 
der overskrabes en stor Strækning 
paa en Dag, og efter paa et Par 
Aaril Tid paa den .Maacle at have 
efterset alle Kroge, kunde en K vase 
med Dampspil, stor Besætning, to 
Vod i Gang, med omtrent 800 Fv. 
Line paa hver Arm, hvorved arbej
dedes mindst tre Gange sall. meget 
som de første Aar, knapt fange 
saa meget som før en mindre Kvase 
med Haandspil, et Vod i Gang, med 
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200 Favne Line paa hver Arm, og 
nu er det saaledes, at der helst skal 
fiskes i Skagerak og Nordsøen, for 
at det kan betale sig; i Kattegattet 
vejer Rødspætterne nu kun 10-12 
Pd. Snesen, ja ofte knapt det, før 
15-20 Pd. 

I J ~ælterne, har jeg hørt, 1'1' den 
samme Aftagen sket i de senere Aar, 
efter som Fiskeriet er drevet med 
større Kraft og bedre Garn. I. det 
sydlige Langelands Bælt har der i 
de sidste Aar været drevet et stort 
Rødspættefiskeri, men hvor længe det 
kan holde sig er ikke godt at vide; 
der klages allerede i Aar, og dets 
Skæbne vil om kortere Tid blive 
som andre Steder. 

Tungen er en af vore dyreste Fisk, 
men den blev glemt, da vi fik Fiske
riioven ; den har ingen Maal faaet 
som andre Bund- eller Standfisk, og , 
er derfor fredløs. 

Tungen forekom i Kattegattet, i 
Yngletiden, i store Mængder, og 
nogle af dem havde da deres Træk 
ind i Isef}orden, hvor der da foregik 
et stort Fiskeri efter dem; nu efter 
Beretningerne er det næsten et Sagn, 
at de have eksisteret. Fra N ord
sjælland gik Fiskerne pall. Tunge
fiskeri under Anholt og gjorde god 
Fangst der i flere Aar, men efter 
.hvad jeg har læst og hørt, kan det 
heller ikke lønne sig mere. Frede
rikshavnerne begyndte med Tungevod 
og skrabede store Mængder sammen 
i Læsø-Rende og ved Trindelen, men 
det var kun en eller to Vintre, at 
det gav saa stort Udbytte, saa var 
allerede Fløden skømmet af Mælken. 

Rejen optraadte for faa A:;tr til
bage, og sall. -længe, som jeg kan 
huske, i stOl' Mængde rundt de fleste 
danske Kyster, og inden det blev 



rigtig. Mode med Rejeruser, kunde 
en Mand med en Rejehage eller en 
Glib fra et Bolværk eller et Bro
hoved, hvor de havde deres Træk, 
en Sommeraften fange saa mange, 
at han ikke vidste, hvad han skulde 
gøre med dem; nu kan der aldrig 
faas en paa den l\Jaade. 

Øresundsfiskerne vare de første, 
som med Kraft begyndte at drive 
Rejefangst med Ruser, og da. de 
havde nogenlunde lænset Øresund, 
kom de i en hel Flaade ned omkring 
Masnøsund for derfra at sende Fang
sten til København. Resultatet blev, 
at de fiskede Rejer i 'røndevis, men 
den store Mængde overfyldte snart 
Markedet, saa de maatte sælges for 
Spotpris, og i mange Tilfælde bleve 
de kørt til Gødning. Da nu Fiskerne 
ved Fanalldene om Sydsjælland saa 
og hørte om den Mængde Rejer, de 
fremmede toge lige for deres Næse, 
kan det nok være, at der kom Fart 
i Anskaffelsen af Rejeruser, og havde 
det ikke været galt med Afsætningen 
før, saa blev det nu, de vare lige
frem usælgelige i flere Somre, i hvert 
Tilfælde gav de faa Penge efter den 
Mængde, som blev bragt i Land. 
Efterhaanden begyndte saa Rejerne 
at aftage i de nærmeste Vande om 
Masnøsund, og de freinmede Fiskere 

. sejlede da længere og længere Vest 
efter for at faa flere Rejer, og en 
Del af Fiskerne fra Sjællands Syd
kyst og Filsters Nordkyst samt i 
det hele taget dem, der havde Far
tøjer, hvori de kunde holde. Rejerne 
levende, fulgte med først til Femø 
og Fejø, Askø og Nordkysten af 
Lolland og snart blev der ogsaa an
skaffet mange Rejeruser, og der var 
kun faa Fiskere, som beskæftigede 
sig med andet Fiskeri om Somme) en 
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i en Aarrække, det var ligefrem et 
Modefiskeri. 

Imidlertid begyndte det ogsaa her 
at knappe af, og nu kunde Sunds
fiskerne ikke være med længere, for 
de havde ingen Dam i deres .loller, 
og Rejerne, som de sendte de varme 
Sommerdage, kom i en daarlig For
fatning paa Markedet, df' bleve saa 
efterhaanden hjemme, og de savnedes 
heller ikke, for alle Kyster vare nu 
besatte med Rejeruser. De som kun 
havde en Jolle og nogle faa Ruser, 
bleve i eller i Nærheden af deres 
Hjem og fiskede efter den Rest, som 
var blev en tilbage fra den første 
Overhaling. Endelig hanede ogsna 
de vandrende RejefiGh:ere Nakskov 
Fjorden og Farvandet indenfor Rød
sand ved Nysted. og paa den Maade 
gik atter et Par Aar, men ogsa,a 
her blev anskaffet Ruser og derefter 
lavet Vedtægter saaledes, at de 
kunne holde de fremmede FiBkere 
borte. Salt gik Turen til Vestsiden 
af Langelaml, Svendborgsuml, Kysten 
af Ærø og omliggende Øer, men og
saa her blev den stedlige Fiskerbe
folkning lysten for Rusel' og anskaf
fede en Mængde af dem, og naar 
de nu har faaet sidstnævnte Farvand 
renset for Rejer, kan det anbpfales 
at trække alle de Tænder ud, som, 
løbe i Vand efte1: Rejer . 

. Voddene hare hidraget deres til 
at faa Rejen udryddet, fOl. om For
aaret tidligt, før Fiskedlo,'en kom ,. 
og hele Efteraaret, IHwr Rejen hoIdt 
op med' sit ,:rræk langs Kysten og 
søgte Vinterkvarter i BændeltangplI. 
paa Bunden, da havde Drinods
fiskerne enten en stor EkstrafOl'
tjeneste, eller naal' Aalen efter nogPll 
Kulde ogsaa ml' luølH'n i BUI1(!ell r 

da hele sin Fortjeneste af Rejpu, 



og det er di:~rforintet Under: at den 
maatte forsvinde, naar den blev ef ter
stræbt saa godt som hele Aaret. 

Aa,len er den af vore Fiskesorter, 
som er mest efterstræbt, thi Alle, 
"orIl bo i N ærlwden ar Søen, have 
IJyst til· Aal paa SM billige Vilkaar 
som muligt, og derfor holde de næsten 
alle Stnngeredskaber, hvormed Aalen 

,er efterstræbt hele Aaret, baai:le 
Sommer og Vinter, i stille Vejr (Jg 

Blæst. Arbejdsmanden tager i ar
bejdsløse Tidor sit Aalejærn i Haan
den og Bøtten paa Ryggen, og da 
gaar det ud over AaIen for at faa 
en Dagløn; on hel Del andre, som 
ikke have det nødvendigt, gaa ogsaa 
paa .J agt efter Aalell, om saa det 
Cl' Landmanden, gør han sit til, at 
Aalen efterstræbes, om just ikke for 
Fortjenestens Skyld, saa dog for at 
faa Aal saa billigt som muligt. Den 
'l'id, Fiskeren il,ke bruger andet Red
skab, bruger han Aalestangning. En 
stor Tid af Aaret, nnal' det er stille 
om N atten, er der en Mængde uden
fol' Fiskerstanden, d('1' blusser efter 
Aal og faur paa denne Maade, den 
eneste Tid, isæl' straks om Foraaret 
inden del' kommer rigtig I~ivi Aalene, 
et stort Udbytte af en saadan Nats 
Arbejde; men det gaar ikke altid 

• med Blusning som det skulde, for 
(le hugge for Fode, ,'æk, baade smaat 
og stor~ alt hvad de se, og det er 
en stor Fejl,for hvad Værdi have 
de sman Aal. Krogfiskeriet efter 
Aal er eftpr min MeninlS det mindst 
~1delæggende Fiskeri, for det tager 
klm store Aal, og de smaa kan 
vokse, til de blive store, dersom de 
:ikke kommer andre Redskaber for 
nær. Foruden ovennævnte er der 
mange forskellige Maader at fange 
Aul paa, som jeg kun vil nævne for 
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at gøre opmærksom paa, hvorlllange 
forskellige Opfindelser Aalen efter
stræbes af, der er Aalekam, Glib, 
løse Kurve, som udkastes i Hame 
og· flere endnu. 

De Redskaber, som tage den st,Ol'e 
Part, er imidlertid Voddene. 

Drivvoddet er det, som bruges den 
længste Tid af Aaret, da det træk
kes af en Baad med Sejlkraft og 
kun hales ind ~ mBd længere Mellem
rum fol' at tømmes for Fisk og Hav
planter, det gaar sin jevne Gang 
over Bunden, bryder sig ikke om, 
at det forstyrrer Fiskerogn, *) som 
sidder paa Tangen, og alle' de slllaa 
Fisk, som træffes af Jet, skal enten 
løbe igennem Masken eller komme 
ind imellem de forskellige Plantedele 
som Vandet samler paa sin Vandring 
over Havbunden, og der blive kvalt, 
da de endnu Ikke have stor M09-
standskraft til at bude det Tryk, 
som de her komme i. 

Saa er del' Hartndvoddet, det bliver 
brugt i alle KlOge og Bugtel', hvor 
der ingen Strøm er, og hvor Fisken 
særlig nar sin Legeplads *), og som 
Følge deraf gør ubodelig Skade paa 
Rogn og Smaafisk. 

Foruden flere er der endnu et 
Vod, som er meget skadeligt, nemlig 
Sandyoddet; det bliver slæbt af to 
Mand, som vade hele Natten paa 
grundt Vand, trækkende Voddet eftN' 
sig; det tømmes i en J()lle, SOI1l dE:>!l. 

*) Læserne maa vel erindre sig, at Forf, 
næsten stadig taler om ~maavalldelle 
ved Sydsjælland og Møen, hvor Vandet· 
er halv ferskt, og hvor Gedder og 
Aborrer leve og yngle, Disse Fisks 
Rogn gør sikkert Voddene en Del 
Skade; paa Silden nær maa det der
imod erindres, at alle yore andre Mad
fisk have ,fiydende Æg, som Voddelle 
ingen Fortræd kunne gøre Red. 

, 
1 



ene har efter sig, og om Morgenl:m, 
den Gang der ml' Aborrer i}'ar
vl.lndene omkring Ulfsund og Grøn
sund, kunde man se et Utal 'af denne 
Fisk, som Voddet havde slæbt sam
men, ligge dræbt i Jollen. 

Aalerns-en er det mindst skade
lige af alle Aa.leredskaber, da den 
for det meste kun tager den blanktl 
AnI, som vandrer igennem vore Far
vande om Efteraaret paa Vejen til 
Yllglepbdsen. 

Skønt Anlene saaledes ere de- mest 
efterstræbte af alle Fisk, have de 
dog holdt sig bedst; de ere nok langt 
færre i Tal end for en Del Aar til
bage, men den l\bade, de bave tabt 
lllest pua, er i Sørrelsen. For 15 
AnI' sidell val' det almindeligt, at eu 
SIWS Aal fm Drivvod vejede omkring 
ti Pd. Snesen, nu derimod er det 
omkring 4 Pd., eller at regne for 
1/3 Del mindre, hvilket gør meg(\t 
bande paa Prisen og V ægten af en 
Nats Fangst. Hvorfor Aalen har 
holdt sig noget ledes i Antal, skJldes 
sikkert det store Træk, som foregaar 
igennem vore Farvande fra og til 
østersøell. I det store Vandareal, 
som høre under Samme,lever der 
Mængder af Aal, og saasnart ge ere 
Illorlne til at yngle, trække de igen
mmi de danske Farvande for at finde 
de Pladser, SOI1l deres Natur fordrer, 
og sum rimeligvis ere de Steder i 
Kuttegultet og Skagerak, hvor Van
det og Bunden holder den højeste 
Temperatur om Vinteren, som er den 
Tid deres Forplu:ntniirg foregaar, og 
om Foraaret kan man dn, ~ se de 
smaa Aal, som er.e komne Jilbage 
pUlt Vejen til øster'søen fol' der at 
voks1'J sig store i det ferskere Vand. 

Af det Tra:!k, Smaaaalene foretage 
for at forsyne østersøen, faar sal.\ 
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vore Vande deres Forsyning, der er 
. altid nogen, som bliver ked af den 
lange Rejse og tager Ophold under 
Vejs, og deri ligger Grunden til, at 
Tallet paa dem ikke er formindsket 
saa meget som andre Fiskesorter, 
der ikke giver sig paa saa lang en 
Vandring. 

Gedden er Ferskvandsfisk og op~ 

holder sig bl. a. i østersøen, der 
nærmest kan regnes for fersk Vand. 

Den Geddebestand, som vore syd
lige Vande have, kommer fra øster
sØen, og gaar der nnder N a vn af 
Saltvandsgedder, dette kan ses af 
følgende: N aar der indtræffer Storm 
og Bund frost, bliver omtrent alle 
Gedder slaaet ihjel; en Del af disse 
bliver taget i Isskravet, nogle stanges 
op fra Bunden, medens de endnn 
ere friske, men den største Part kan 
man se ligge som raadne paa Bun
den, naar Isen gaar væk om For
aaret. Det paafølgenden Foraar og 
Sommer faar Fiskerne næsten ingen 
Geddl'l', men efterhaanden kommer 
der flere og flere, og de ere ikke 
voksede saa store paa den Tid; de 
kan altsaa kun være kommet fra 
Østers0en, thi Vest for }fasnedøen 
træffes ingen Gedder, da Vandet del' 
bliver fol' salt for dem, hvilket kan 
ses naar en Kvase hul' Gedder i sin 
Dam, 'blive de bevidstløse, naar de 
. komme saa langt som imellem Femø 
og Fejø og kunne ligge saadan i 
flel'eDage som døde, men kommer 
de saa ned i Grønsund igen, blive 
de raske som før. Gedden, som lever 
i \'ore sydlige Vaude, yngler del' om 
Foraaret, og dens Rogn træffes 
mange Steder i Vige og Bugter med 
lav Vandstand. 

Aborren er ogsaa Ferskvandsfisk 
~ og er for en Del Aar siden optraadt 



i store Masser i Grønsund, Ulfsund, 
Præstø- og Næstved fJord, nu er de 
i IJøbet af faa Aar, da Vodfiskeriet 
drives me(l saa stor Kraft, aftaget 
saaledes, at der kun sjælden ses 
Aborrer og da kun mrget smaa, 
før kunde de træffes op til 4 Pd. 
Stykket. Aborren Ja·gger sin Rogn 
som et langt Bændel, hvol'paa Rogn
kornene ere fæstede, og disse lange 
Bændler ·liggrr san. ovenpaa Bændel
trtngen ellm' Bunden fol' at udklækkes; 
kommer dor "a:1. et V(Hl pan ('n saa
lltm Ilegeplads, skraber det al Rogn 
summen, som til Tider ha J' ræret 
saa store Mængder, . at man maatte 
forbavses derover, og naar nu al den 
Rogn er sammenblandet llled Tang 
og Snavs fra Bunden, som kommer 
op Uled Vocldet og ligger kortere 
eller længere Tid ovenfor Vandet, 
og naur hprtil føjes det stærke Tryk, 
den er udsat for i Voddet eller den 
Kasse eller det Kar, hvori alt bliver 
styrtet, samt at den ved Udkastningen 
bliver revet i Stykker og trykket llled 
Hænderne, da er det en Selvfølge, 
at der ingen Fisk bliver deraf efter 
en saadan Medfart. N aar del' alqrig 
var kommet Vodfiskeri, havde der sik· 
kert endnu været Aborrer i Mængde, 
og de gav mange Penge til ]'iskerne 
med de faste Redskaber. 

Mange fiskede med Aborregarn, 
før Voddene begyndte, og kunde 
mange Gange deri om Sommeren 
faa saa mange, at de ikke vidste, 
hvor de skulle gøre af dem, thi den 
Gang val' der nok af alle Fiskesorter, 
saa Aborren blev ikke yndet, som 
den er værd, maaske fordi den er 
saa slem at gøre ren. 

Skrubben, som dog er en af vore 
mindre værdifulde Fisk, har maattet 
dele Skæbne med alle andre Sorter 
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Fisk, thi naar der er knapt, gaar 
alt med, og som Følge d0raf er der 
ikke en Gan5 halvt saa mange som 
for nogle Aar tilbage, og nu er Stør
relsen paa den ogsaa aftaget bety
deligt. 

De, som jeg I1U har omtalt, vare 
de vigtigste af vore madnyttige Stand· 
fisk, men der er en, som før Imr 
værBt regnet for et Skadedyr, der nu 
maa afløse Rejf'I1, og som j0g nu 
yil omtale. Efterhaanden som Rejen 
blev sjældnere, hændte det ofte, at 
der intet kunde fnas til at sætte 
pan Krogene, og mange Gange var 
det san dyrt, at der knapt kunde 
fiskes til, hvad der skulde sættes 
paa Krogene, men saa var der en 
og anden, som forsøgte med Hunde
stejlen, og det gik godt, han fik 
lige saa godt som før paa Rejer, 
men det tog dog en la.ng Tid, inden 
Fiskeren blev fortrolig med, at det 
kunde gaa, og imidlertid slap Rejen 
helt. op, og de vare alle tvungne til 
at benytte Hundestejlen, thi der kunde 
ikke faas andet. Der er nu dem, 
der benytter deres Rejeruser tH at 
fiske Hundestejle i, og sælge dem 
for 15 Øre Pundet, men vilfle altfor 
mange gribe ind i den Forretning, 
da blev den jo ogsaa daarlig. 

(f:>luttcs). 

Mindre Meddelelser. 

Københavns mekanis~e Næt- og 
Garnfabrik (M. L. Utzon) har, efter 
hvad der meddeles os, modtaget Guld
medaille ved Verdensudstillingen 
Antwerpen. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 10. Septbr. 1894. 
I Begyndelsen af Ugen "ar Vejret 
nogenlunde roligt, hvorfor ogsaa Hav
nen var ualmindelig blottet for Fi~ 

skerfartøjer, der ligesom i sidste 
Uge har været spredt omkring paa 
mange forskellige Fiskepladser. N ord
vest af Løkken havde ca. 10 Kuttere 
jævn godt rdbytte fra 100-150 Sno 
Rødspætter pr. Kutter, vejende fra 
13--14 Pd. Snesen, her betalte med 
fra 2 Kr.-2 Kr. 25 0re pr. Snes. 
],'ra Farvandet udfor Hirtshals have 
de der fiskende Kuttere indbragt be
tydelige Mængder af Ising, enkelte 
havde saaledes ca. 3000 Pd.; dei' 
er vel iaIt indbragt ca. 25,000 Pd., 
men dels paa Grund af Tilførslen 
skete samtidig, dels fordi Isingen 
undertiden fremkom i mindre god 
Tilstand (Afstanden fru Fangstplad
sen til Havnen er jo ret betydelig, 
særlig med contræ!, Vind), dalede 
Prisen ned til et Minimum, de først 
indkomne opnaaede8 a 10 Øre pr. 
Pd., de sidste kun 2 a 4 øre. For
uden Ising ha"de Kutterne et U d
bytte herfra af fra 50-150 Snese 
Rødspætter, "ejende fra 14-15 Pd. 
pr. Snes, betalte med fnt 21/ 2-3 
Kr. pr. Snes. Enkelte har vestlig 
for Skagen ved Spirbakken havt et' 
U dbytte af fra 100--200 Sl~ese' Rød-

. spætter, vejende ca. 13 Pd. Snesen 
iL 2 Kr. pr. Snes, men kun Halv
delen af Fangsten naaede' frem i 
levende Tilstand; Resten er dræbt 
af Slim i Voddene foranlediget af 
Korofisk og Gobler (røde Vandmænd). 
De paa Herthas Flak og omkring 
Trindelen fiskend'e have kun havt 
daarli~ Udbytte. Ud for nordre Røn 

paa Læsø have nogle havt ret godt 
Udbytte af Pighvar, betalte med 
gode Priser, store 50-65 0re pr. 
Pd., mindre 35-25 0re pr. Pd., 
Slethvar 10-15 0re pr. Pd. og 
Ising 6--12 Øre pr. Pd. (her fangede 
Ising indkom tidligere end fra Hirts
hals). En Del Rødspætter havde 
'de ligeledes fanget, vejende fra 10-
12 Pd. Snesen og betalte med fra 
1 Kr. 75 0re-2 Kr. 25 0re pr. 
Snes. En svensk Dæksbaad indkom 
med et mindre Parti i Nordsøen 
dørget Makrel, ovorfor den opnaaede 
5. Kr. pr. Snes. Hummerforretningen 
star i Stampe paa Grund af den 
ringe Tilførsel, der betales fra 1 Kr. 
30 0re-1 Kr. 40 Øre pr. Pd. en 
gros. KI. 

Køge Bugt, den 10. Septbr. 1894. 
Fiskeriet af Aal med Krog er nu 
ophørt heri Bugten. U dbyttet har 
i Aur ligesom i de senere Aar gen
nemgaaende været tarveligt, da det 
i Reglen har været forbundet med 
for store Omkostninger at· faa den 
fornødne Agn, og medens dette Fi
skeri forhen var af ikke ringe Be
,tydning for Kystens Fiskere, er det 
nu, siden Rejen er bleven sjældnere 
og sjældnere i Bugten, næsten blevet 
betydningsløst. 

Udbyttet af Bundgarnsflskeriet har 
i Sommer været temmelig daarligt. 
Undertiden indfinder Hornfisken sig 
her i Bugten om Efteraaret, og da 
den paa denne ·Tid af Aaret er 
meget fed og i det hele taget af en 
langt bedre Kvalitet end om For
aaret, har en Fangst af denne ofte 
bødet· pau et daarligt Udbytte af 
Bundgarnsfiskeriet om Sommeren. 
Hidtil er der dog kun fanget nogle 
faa Snese, men da "riden endnu ikke 
er saa langt fremskreden,. er der en 



Mulighed for, at dette Fiskeri dog 
endnu kan give et godt Udbytte. 

Overalt her ved Kysten, hvor Ruse
fiskeriet drives, har dette nu tu,get 
sin Begyndelse. Resultatet har dog 
endnu ikke været af videre Betydning, 
nlen i R('g]Pll er det ogsaa, først hen 
i Oktober og BpgYlldelsen af N 0-

vember, at det egentlige store Aale
træk finu(>r Sted her j Bugtrn J. ' 

Aaleruser, 
komplet monterede. leyeres 
billigst 01S hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Næ.fabriken, 
GI. StI'and 50. 
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Rettelse. 
VeJ en beklagelig EkspeditioDsfejl er i 

forrige NI'. af Medlemsbladet Kilden til Hr. 
Kapt. Dl'echseJs Artikel al1gaaende Islands
fiskeriet ikke bleven citeret. Art. havde 
staaet i »Dailsk Søfartstidende". 

l sallune Nr. S. 353 Sp, ::I L. '1f7 staal' lO 
for 16, 

Sildenæt. 

Bundgarn. fiSK -ComissionsforrBlnin~, 
For Fiskere. J. N. Hass, Etkernførde, Et mindre brugt Bund

garn i god Stand ønskes 
til Købs. Billet med Pris 
bedes indlagt paa dette 
Blads Kontor. 

Prima tjæret LInegods, flæt
tede Liner. Kork m.m. faa. bil. 
ligst og bedat ved Henvendelse til 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til ~'Ol'haild
Hng. Prompte Afregning. 't'J.·ode Gruudt"i&" 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

Dansk Correspondance. 
I Prima Referellcer. 

Sejl og Udsalg af Sejld.ug. 
Prima amerikansk BQm

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Tp,]efon 129. 

let at stille N tf 
~r;:::, og Fælderne leveres y . 
~ efter 12 forskellige Indretninger, 

--{:3 komplet 33 Bark. 8}-

--{:3 mest praktiske 8}- ~~" . Naturtro Raadyrfreldel". 
af hidtil • s::.t"6 RovdYI'frelder af alle Arter. 

eksisterende, E. Grell &- CO., Hayna U iSchlesien. 
IIIIIE"' Illustreret Prisliste gratis og franko. ~ 
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Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønneliave, Helsingør, Stengade 15, 

keneste Nætfabrlk i Danmark som drives ved DamJ)kraf'i) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager· fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsyn('de, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aal eruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle anåre Sla~s:Næt og 
Garn fra 10 0/0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bomulds,qaru, Hampe
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille 

j:i~ Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
:;=g Dansk-Fiske-Kommililsion en gros. Cl!.:::I:I 
~ Js Modtager alle Sorter Fisk til l!'orhandling. ~ ~ ;. 
~=s Specialitet: Lax, Ørred, A.al. J!::::!.;:; 
~~ =~= Illa.. Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse: S'~ <::> 

t;; Biirsch, Hamburg. 'W Blirsch, Altona. '!". !!; 

]i.~ Altona Fiskeauction. !!i 
~o~ ~~~ 
la 2-~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). g <I 'S. 
~~~ ~~~ 
-'Il f::q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 

V'lndlsJsslIs F\iskøfoFFltnimgt 

København K., 
IKontor: Ved Stranden Nr. 2, 

modtager alle Slags fersk Fisk til Kommissionssalg. For Salget beregnes 
5 Ofo Prov~sion. Afregning og Penge sendes straks efter Salget. Forespørglel' 
besvares prompte. 

Dansk Fiskeruoreningsledlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, Fiskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekul've, )l'iskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncel' i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved }!'iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af' "-'lskef'artøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu,· Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
er tilkendt 

GuldInedaille 
:::paa Verden..su.ds"'biJ J ; TI gen.. 

·Antwerpen. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjemlt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor .. det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen~ 

vend else til 
Frode Grundtvig, 

N ætfa briken, 
GI. Strand 50. 

------~~~------~------~---------,---------------
~ Thisted Fiskeavktion ~ 

Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loll. 
Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

G.' Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse lJ. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Redigeret af cand. mar. H. POtJBelt. - Trykt hOl Frantz Christtreu. København, 



Nr. 38. 20. September. 1894. 

lt4:eCU-e:c:I..IB1,1.a.det <udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved RenveItdelse til 

Frantz, ChrisUreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt om dot danske Fiskeri. -Makrel
fiskeriet i Nordsøen. - Mindre. Meddelelser. - Fi-
skeriber.Lninger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gafle 20 Stuen, København V. t er aabent 
fra 9~1I. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5~7 Svanholn'svej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11f for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 100re. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvejl6, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets A.rtikler er 
~illadt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, . 

hvis' Formaal er at støtte- Fiskere, 
der ere komne' til Skade under U d
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med, Tak ethvert 
Bidrag gennem Ko~toret, Stormgade 
20, eller ved KassereJen, Grosserer 
CM. H. 11lunck, Vestergade 18. 

Lidt om det danske Fiskeri. 
Af J. P. J. Drejer. 

'(Slutning.) 

Alle de Aar, da det tidligere nævnte 
hensynsløse Fiskeri er foregaaet, har 
det ikke været til at opnaa ordent
lige Priser" fordi Markedet for det 
meste har været overfyldt, og Re
sultatet blev, at Fiskerne havde meget 
Arbejde og en lille Fortjeneste. 
Priserne paa Københavns Marked 
have i den Periode genllemgaaet 
store Forandringer; den Gang Rejen 
kom i de store Partier til Københavns 
Torv, V3!r Prisen allerhøjst 50 a 75, 
Øre for ,en Pot, og det var kun efter 
daarligt Vejr, at de kom saa højt. 
Saaledes vare 'priserne i de Aar, da 
Fløden blev skummet, kun vej en
kelte Lejligheder, saasom om For
aaret tidligt, inden Rejen rigtig be
gyndte at trække eller sent paa 
Sommeren, naar en Del havde holdt 
op for at deltage i andre Fiskerier, 
kunde der opnaas bedre Priser. 
Anderledes stille' Priserne sig nu 
paa den Smule, som endnu er til
bage; de kOJ1une sjælJent unJer en 
Krone pr. Pot,' og oppe over tre 



have de ofte været, men hvilke Priser, 
der vil komme, naar en Tid endnu 
er gaaet, er ikke godt at vide, -
lave ville de ikke blive oftere for 
gode Varer. 

Det samme gælder for Rødspætten. 
Den Tid, da Rødspætterne bleve 

slæhte i I.Jand i store Masser, kunde. 
der kun opnaas smaa Priser, som 
altid, naar et Marked er overfyldt; 
en Fisker paa Fangstpladsen kunde 
opnaa fra 80 Øre og op til 1,25 
Øre for en Snes af de udmærkede 
Rødspætter, som den Gang fandtes 
i Kattegattet, og fandt han paa, at 
han selv vilde sejle til København 
med sin Fangst, da vare alle Mellem-. 
handlere enige om den Pris, de vilde 
give, og den var sjælden højere end 
2 Kr. for 17 il. 18 Pd., som regnedes 
for et Lispund i København. Nu 
er Tiden forandret, nu kan Fiskeren 
de fleste Tider faa, hvad han for
langer for sine Rødspætter, da der 
altid er knapt, siden de fleste maa 
hentes fra Skagerak, og Mellemhand
lerne i København maa give fra 4 
Kr. og mange Gange helt op til 8 
Kr. for et Lispund, og sau er Stør
relsen endda ikke, som da de vare 
billige. 

Endnu et Bevis paa hvad Fiskeren 
faar, naar der er stærkt Fiskeri, give 
de Priser, som blev e betalte for Rød
spætterne ved Albu i de to foregaa
ende Aar. Omkring en Snes Kvaser 
fra Fyn laa paa Albu Red, klar til 
at lade efter Tørn; de som fik Last 
maatte kun give, hvad de alle vare 
enige Olll, .og den Pris var kun lille, 
45 Øre holdt den sig paa clen længste 
Tid, senere gaves 50 0re, saa 60, 
saa 75 Øre, og til Slutning, da der 
næsten ikke var mere, 100 0re for 
en Snes, som n·jed,· omkring 13 Pd. 

Der var nogle Aur, hvor Prisen 
paa Torsk var meget langt nedp, og 
det var i den Tid, da der kom saa 
mange fra Bornholm; det var store 
Torsk, der kom derfra i de første 
Aar, medens Torskefiskeriet florerede 
rundt ~ornholm, men de af toge og
saa der' baade i Størrelse og Tal i 
Løbet af nogle Aur. I de Aar, da 
der kom den ene Ladning Torsk fra 
Bornholm efter den anden, kunde 
der kun faas smaa Priser for Torsk 
fra de øvrige danske Vande, for de 
vare langt mindre. I alle de sydlige 
Havne og Landsdele var Prisen for 
nogle Aar siflen 6 a 8 0re Pd., nu 
betales der gerne 12 a 20 ja endog 
2& 0re for et Pund Torsk, blot de 
kunne faas. 

Aborren i de sydlige Vand blev 
i de Aar, der var nok af den, be
talt med 4 0re pr. Pd., senere gik 
den op til 6 0re, og holdt sig saa 
der til de fleste vare væk, nu der
imod kunne Fiskerne faa 12 Il 15 
0re, naar de kunne skaffe nogen, 
men det er forbi, til der kommer en 
anden Orden paa Fiskeriets Olllraade. 

Skallen har for· flere Aar tilbage 
optraadt i store Mængder, i Præstø
og Næstvedfjordene, ja iøvrigt ved 
alle vore Ferskvandsudløb i Ulfsund 
og Grønsund. . Da Skallen hos os 
er en Fisk, som ingen agter videre 
paa, er den i Fortiden af Piskerne 
bleven regnet værdiløs, men til Tider 
tog dog en og anden et Læs og kørte 
rundt paa Landet med og solgte dem 
for, hvad der kunde faas; det kostede 
heller ikke megen Ulejlighed at fange 
dem, for i Lege.tiden stod de Hge
frem pakket i Vandet. Saa kom 
Tyskerne og lærte os det gode Vod
fiskeri i alle dets forskellige Skikkel
ser, og de kom da ogsaa med et 

'. 



Vod, som de kaldte for Strandgarn, 
og som var saa dybt, at ~-'isken hverken 
kunde gaa over eller under; med 
dette Garn tog de saa Skallel',Ile; 
tle_ første Tider flere lJf\dninger i et 
saadant 'fræk, men det varede kun 
faa Aar, og de kom ikke i stOl:e 
Stimer mere, men mærkes nu kun 
i enkelte Stykker eller Slllaa K la Her 
i Yngletidpn. Skallen, som hos os 
saa at sige ikke er regnet til M l;)Il
neskeføde, er i Tyskland en meget 
yndet Spise og betales med Priser 
hE'lt op til 30 Pfenning for Pundet. 

, Den' Gallg, da Tyskerne opkøbte den 
ene store Ladning Skaller efter den 
anden hos os, gave de 2 a 4 Øre 
pr. Pd., som de igen have faaet fra 
12 til 20 Øre for i Tyskland. Som 
Tyskerne have tjent pall, Skallen, 
have de i de første Tider, de be
gyndte at opkøbe her i Landet, og
saa havt Broderparten af Fortjene
sten paa alle de andre Fiskesarter ; 
de købte baade Aal,' Gedder og 
Aborrer. Der var j.o kun Afsætning 
til Landet selv, som snart var over
fyldt .og saa til Tyskland, som kunde 
bruge alt, hvad der fangedes, men 
da Tyskerne saaledes Vare at regne 
for de eneste Opkøbere, vare de 
kloge nok til at give saa lidt, som 
de selv syntes kunde passe, og vilde 
Fiskerne have mere, lade de helt 
være' at købe, til de igen fik Lov til 
at beli'temme Prisen, der var ingen 
Konkurrence og Fiskerne vare tvungne. 
til at krybe til Korset. I de Aar, 
der var rigelig med Fisk, købte Ty
skerne kun til A vgust, saa sejlede 
de til den svenske Kyst for at I købe 
blanke Aal, og i den Tid var det 
saa det danske Marked, der skulde 
tage det meste, og da der kun var 
faa Opkøbere, benyttede de sig af 
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Fiskernes Forlegenhed til at trykke 
Priserne, og mange Gange maatte 

_ gode Aal sælges for ,16 a 20 Øre 
Pd. i 2 a 3 Maaneder. 

For at undgaa Konkurrenee slutte 
Tyskerne' nu Kontrakt med Fiskerne 
for flere Aar, men KOIltrakten sørge 
de for er sauleoes, at de ikke løbe 
nogen Risiko ved at opkøbe. 

Sild f'fiskeri et i Danmark lider et 
stort Tu b ved ,Konkurreneen fra 
Sverri g ; siden den rigtig kom i Gang 
er PrIsen paa dansk Sild altid tryk
ket og Afsætningsforholdene daa.dige. -
0111 F'oraaret, naal' Foraars-Silden 
indfinder sig, har det vrimlet med 
U dbud af svenske Sild hele Vinteren j 
begyndes der lidt tidligt, saa at de 
svenske Sild endnu ikke er holdt op, 
saa er Folk ofte vantro straks, naar 
de første af vore egne blive udbudt, 
thi de fleste ynde ikke de svenske 
Sild, og der er mange Steder, hvor 
Landprangerne komme, at de ikke. 

. en Gang kunne faa Folk ud at se 
paa Varerne. Det er jo ogsaa ind
lysende, at naar Befolkningen kan 
faa Sild hele Aaret rundt, saa ere 
de aldrig saa kærkomne som den 
Gang, der, før det svenske Sildefiskeri 
begyndte, kun blev udbudt Sild 4 
Maaneder 0111 Aaret i to Gange. 

Efteraarsfiskeriet begYIlder de fleste 
Steder i A vgust, men i vore sydlige 
Vande i September og før der holdes 
op at fiskes Sild, have de Svenske 
allerede fJldt det tyske Marked, saa 
dem, der før har været Afsætning 
for i Tyskland, kunne vi beholde 
selv og de sidste Efteraarssild faas 
der nu næsten intet for; det var i 
]'Ol·tiden dem, som blev betalt bedst. 

Før havde .Landboerne altid. om 
Efteraaret saltet en Mængde Sild 
til Vinterforsyning, nu er det ogsaa 
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ophørt, for Købmanden udbyder den 
norske Sild saa billigt, at det ikke 
kan betale sig at salte selv, og' den 
hjemsaltede er altid en daarligere 
Vare, thi den er baade mindre og 
magrere, sammenlignet med den 
norske, og enhver vil da vælge den 
bedste Vare til samme P~is. 

Dersom Fiskeriet skal blive en 
, national indtægtskilde, som der er 

arbejdet paa i de senere Aar, saa 
maa der gøres mere end at fiske. 
Der maa gaas frem paa Fiskeriets 
Omraade som paa Landjorden, og 
man maa ikke tro, at Ydeevnen kan 
bevares eller forbedres af Naturen 
selv. Landmanden forbedrer Jordens 
Ydeevne ved Gødning og Pasning 
paa alle de l\faader, som Videnskab 
og Erfaring lære' ham. Hvad vilde 
vort Landbrug være, hvis. ikke det 
havde været fremmet i alle mulige 
Retninger ved Gødning, Dræning, 
Mærgling, Opdyrkning af alt, som 
før har henligget dels som Morads 

( 

eller Sump, som Stenmal'ker eller 
Kratskov o. s. fr. 

Fiskeriet har hidtil staaet som 
. Stedbarn, der er kun ofret Penge 
paa Anskaffelsen af Redskaber og 
Fartøjer. Der er igennem Udstillin
ger søgt at skaffe Fiskerne Kendskab 
til de nyeste og bedste Redskaber, 
der er ogsaa. paa r dstillingen frem
vist alle de forskellige Frembringel
ser, som kan udvindes af Havets 
Dyreliv ved at tage alt i Betragt- . 
ning, baade Fisk og Affald. Der 
er ogsaa anskaffet en biologisk Sta
tion bl Udgranskning af Havets 
Dyreliv, som jo er en nødvendig Be
tingelse for at komme til Klarhed 
Oll) Havets Beboere og deres Levevis. 

Der er i de sidste Par Aar gjort 
Forsøg med at hrin!;!;e smaa Rød-

spætter fra Nordsøen, ind i Limfjor4 

den. og det ser ud til, at det trives . 
godt der; aItsaa maa der være gode 
Livsbetingelser for den fremmede 
Gæst, men det er kun det samme 
som at tage fra den ene Haand og 
lægge over i den anden ; Nordsøen 
har vist Næring nok for de faa Fisk 
som endnu er tilbage der. Nej, tag 
Rognen af de store Fisk, og udklæk 
dem i IJimfjorden, det bliver vist 
mere tidssvarende, for de Fisk, som 
først ere blevne saa store, som de, 
der bleve udsatte i Limfjorden, havde 
overstaaet den vanskelige Tid" og 
Opgaven maa være at faa befrugtet 
SM meget Rogn som muligt, og hjælpe 
N aturentili'ette dermed, og saa be
vare de smaa Skabninger i deres 
første Dage. 

Der har endnu ikke lydt en kraftig 
Røst, at der maa gøres noget for at 
forbedre Fiskebestanden her hjemme. 
Der er faldet1.Tdtalelser om, at den 
Smule, som Fiskerne tage af Havet, 
er for intet at regne af den Rigdom, 
,det ejer; Illen hvor faa vi Forkla
ringen paa,. at alle Fiskesorter af
tage paa en Gang? den faa vi kun 
ved at. regne med,' hvad Fiskerne 
tage. J eg vil haabe, at der i en 
nær Fremtid vil blive taget kraftig 
fat med Forbedringer af vort Hav
brug, SOIll," naar der bliver gjort for 
det i Sammenligning med, hvad der 
bliver ofret paa Landbruget, vil kunne 
være en af Danmarks største Indtægts4 

kilder. 
Der er vel dem, som. endnu sige, 

at Fiskeriet er periodisk,. men naar 
vi tænke os om, skulde det saa ikke 
være et mærkeligt ~rræf, at alle Fiske
sorter skulle aftage paa en Gang, 
som de have gjort nu, og de, som 
tænke videre derover, ville vist komme 

. ~"~.' ,',C:. 

" 

, . -;~ 



389 

paa det rene med, at det kun kan 
ligge i de!} moderne Fiskemaade, thi 
ellers maatte der dog være de Sorter, 
hvoraf der var rigeligt, naar der var , 
lidt af ~ndre. ' 

Udldækningssagen maa efter min 
. 1!'ormening sættes i første Række, 

naar 'der bliver Tale om Forbedring 
af Fiskeriet. Naar Norge, England 
og Amerika allerede have begyndt 
for flere Aar siden, kan Danmark 
ikke være bekendt at holde sig til
bage, til de anore naa et fuldkom
ment Resultat. Der bliver kun to 
Ting at vælge imellem: Enten ved 
strængt Forbud at indskrænke Fi
skeriet, saa det kan holdes vedlige 
af Naturen, eller gennem U d'klækning 
at tilsætte det, som Naturen ikke 
kan· overkomme. Fremtidens Fiskeri 
vil, tror jeg, komme til at afhænge 
af den kunstige Udklækning og en 
TI dryddelse af alt, hvad Vjdenskaben 
regner for unyttige Fisk, hvoraf jeg 
vil nævne Ulken og Hundestejlen. 
Der, skulde i den ny Fiskerilov sættes 
en Bestemmelse om, at alle de Ulke 
og Hundestejle, som blive fangede, 
ikke maa kastes ud, før de ere døde; 
paa den ~1aade kan der om end ik~e 
tænkes paa Udryddelse, saa dog paa 
en Standsning i deres Fnrmerelse, 
somd<>r er Sandsynlighed for vil 
blive stærkere nu, da de mad nyttige 
Fi~k ere blevne færre i Tal. 

For at vi igen kunne faa Rejer i 
vore Farvande, vB jeg bestemt an
befale, at en ny Fiskm ilov kommer 
til at indeholde et Forbud' mod alt 
Rejefiskeri i de første fem Aar og 
'efter den Tid Forbud' af Fangst paa 
hvilken som helst Maade i den Tid, 
Rejen har sin Rogn. Hvis det en
gang bliver forbudt at fiske med 

Aalevod, tror jeg derimod, at en 
Ftedningstid for Rejer kan undgaas. 

Al Fangst .af Rødspætter burde 
forbydes i Sunde og Bælter og hvor 
Rødspætten opholder sig i Tiden fra 
1. Januar til 1. Maj og, hvis en 
Overenskomst med Sverri g kan naus, 
da ogsaa for hele Kattegattets Ved
kOlIlmende' Sønden for Læsø. Rød-. 
spæ~ten er, som mange bekendt, saa 
mager og tynd i nævnte Tid, at den 
ikke egner sig til Menneskeføde; det 
Fiskeri, som foregaar efter den i det 
Tidsrum, kan kun regnes for en Ud
ryddelses-Krig, s,om bestemt maa 
undgaas. 

Makrelfiskeriet i Nordsøen. 

, _ Fiskekutteren "Prins Valdemar", 
Skpr. Fr. Thiel af Frederikshavn, 
indkom den 17. fra Makrelfiskeri 
desvælTe med utilfredsstillende' Re
sultat. ,Det er ikke alene fol' dette 

. 1!'artøj, at det er gaaet uheldigt, hele 
l\1akrelfiskeriet undor Norge maa i 
A al' betragtes som mislykket. Af 
de ca. 250 Fartøjer, der have drevet 
dette Fiskeri, er der kun enkelte 
deriblandt et dansk, der have havt 
ca, 60 Tønder; norske Fartøjer, som 

,i tidligere Aar have havt et Udbytte 
af op til 200 Tønder, have i Aar 
kun havt ca. 30 Tønder; hertil kom
mer endydermere, at Prisen er falden 
stæi'kt paa den i Tønder saltede 
Makrel, forrige Aar beJaltes op til 
65 Kr. for Tønden, i Aarkun cll,' 
38 Kr. Dette skal have sin Aarsag 
i, at der under Amerika skal være 
gjort rigelig Fangst af Makrel, og 
dette Land er det bedste Marked 



for denne Vare. "Prins Valdemar" 
havde et Udbytte af 26 Tønder. der 
blev udbragt til ca, 1000 Kr., et 
kummerligt Resultat, naar lllan tam
ker paa, at Skibet har været 2 
l\faanedl>r i Sopn med 8 Munds Be
sætning. Dell n nden her hjemme
hørende Kutter "Nordvest", Skpr. 
'Bast, (lPr ogsaa har vmret beskæfti
gpt Jlled dette .Fiskeri, indkom dPll 

17. med et Udbytte af 39 Tdr., der 
ejllPller kan kaldes tilfredsstillende. 
1<'iskorne mene, at de vedholdende 
stærlw nordlige og tJordvestlige Vinde, 
som ha,v~ været fremherskende i de 
sidste Maan~der, (\I'e Aal'sag til, at 
Makrelstimorne have søgt til andre 
Steder end sædvanlig; "Prins Valde
mar" skal nu hurtigst muligt klar
gøres for at gaa paa Østersfiskeri i 
Nordsøen. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Havari. Kutteren "Haabet" , Skpr. 
Annl10ndsen af Frederikshavn, havde 
det Uheld under den stærke Storm 
i Tirsdags sydost for Skagen at faa 
Masten knækket, hvorved Rigning 
og Stagfok de-ls gik overbord, dels 
maaHe kappes fra. Nogen Tid ofter 

. blevdenprajetafDampskibet"lirania" 
af København paa Rejse til Hjem
stedet, og da Stillingen var ret fare
truende for Kutterens Besætning 
under ,den stærke Storm, modtoges 
Tilbud fra DalIlp~kibets Side om Ind
bugsering til Købimhavll. Bjærge
lønnen blev fastsat til 600 Kr. Kut
teren er assureret i den herværende 
Assura nce-Forening for .Fiskefartøjer. 

Kl. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 17. Septbr. 1884. 
UndE'1' meget gunstige Forhold udgik 
Fiskeflaaden i Mandags, men' i Løbet 
td' 'l'lJ'sdagell opkom en forrygende 
Storm, der hurtig jagede alle Kut
t('I'lle i Havn. Senere hen bedredes 
Furholdelle, og i Gaar og i Dag ere 
ca. 50 K uttel'e indkomne fra de for-

'skellige Fangstpbdser. .Fra Hirts-
· hals og øst efter hlive ca. 10 Kut-
· tere drevet Fiskeri og havt et L d

bytte af fra 50-250 Snese, vejende 
ca. 14 PlI.· Snesen og betalte med 
fra 2 Kr. 50 Øre-2 Kr. 75 Øre 
pr. Snes. En stor Del af Fangsten 
fremkom desværre atter i død Til
stand fra disse Fangstpladser. De 
fleste Kuttere have paa Grund af 
det urolige Vejr ikke vovet sig saa 
langt ud som til Vestkysten, men 
have fisket paa Herthas }i'lak med. 
lignende Udbytte som oven nævnt., 
men mindre Fisk og mindre Priser; 
der blev kun betalt fra 1 Kr.-1 Kr. 
15 Øre pr. Snes. Fra Trindelen og 
omkring Læsø er der indkommet 
nogle Kilttere med mindre 11:1ster af 
Rødspætte og ca. 3000 Pd. Pighvar 
og Slethvar. Rødspætten har vejet 
ca. 12 Pd. Snesen og el'e betalte 
med 2· Kr. Snesen, Pighvar med 55 
-60 Øre og Slethvar med 15 Øre 
pr. Pd. Fiskeriet af Garnsild i den 
svenske Skærgaard har givet et ual
mindelig rigeligt Udbytte i Midten 
af Ugen, og Tilførslen har derfor 

· ogsaa været ret rigelig; i Tor~dags . 
omkom Damperen fra Gøteborg saa
ledes med ca. 500 Kister, hvoraf 
dog en Del afgik direkte til 'rysk
land ; Prisen er dog endnu 9-10 
Kr. pr. Ks . .FredningstidE'n for HUIIl-
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mer i Vestnol'ge ophørte den 15., og 
den 20. ds. maa der atter ekspor
teres, saa nu vil vel den Stagnation 

have havt, snart ophøre. Prisen er 
falden noget, det betales nu fra 1 
Kr. 15 Øre--1 Kr. 25 Øre pr. Pd. 

Hummerhandelen, som vi længe en gros. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I T. Kent & Co. Hrimsby, 
komplet. monterede, leveres Fiskeauktiollator & 
billigst oq hurtigst. Commissionsforretning, 
Frode Grundtvig, 1iI0dt~ger Sendiuger til For-

Nælfabriken, andhng. 
GI. Sb'and 60. Stort Lager af østers til 

fiskekroge -Fabriken 
SølmedaIlIe I A a 1110 r g 1889 Oll 

liebenlla". 1888-
anbefa.ler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, s,au, vol i Staal, Jrenl 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes m<:>d Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StrandBtræde 41. 

Købenl.avn K. 

billige Priser. 
Bef.: York City B?nk, Grimsby. 

For Fiskere. 
Prima tjæret Linegods, flæt
tede Liner. Kork m.m. fa ... bil. 
Iigst og bedst ved Henvendelse til 
I<~rode Gron,lt-dg, 

Nætfabl'iken, 
GI. Strand 60. 

Silden æt. 
Bestillinger til lledsa tte Pri
ser modtages. 

Frode Grundtvig. 
Nætfabriken, 

GI. Strand 60. 

risK -Comissionsforretnin~, 
J. N. Hass, Eckernførde, 

modtager Sendinger af Sild, 
Rødspætter etc. til Forhand
lin~. Prompte Afregning. 
" Oansk Uorrespondance. 

I Prima Referencer. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fm Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn fra 10 Q/o til 20 % under sædvanlige Priser. Bonmldsga'rn, Hampe
garll og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Heinr .. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
Dansk-Fiske-Kommhndon en gros. cii;-;~ 

Modtager alle Sortet· Fisk til .Forhandling. I ~<II:=' ... ." <II 
Specialitet: Lax, Orl'cd, Aal_ .g::!.~ 

Telegram - Adresse: ~. Fragtbrev-Adresse: S- ~ ;; 
Biirsch, Hamburg. ~ Biirsch, Altona. '!'I' ~ 

]i.~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
~f$ ~~~ 
t "":;:? Johann Cobrlil (beediget Auctionator). t! ~ ~ 
>=I .. <Il, • p.1'O(JQ 

..q f Cl:! rrelegr.\lu-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. SI' ~ '{' 



Kø benha,vns Mek~niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
er tilkendt 

GuldJnedailie 
paa Verde::o..s-udstillin.ge::o.. 

Antwerpen. 
København V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
/ blev tilkjenut 

. Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være. be4re, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod.Trække
vod og aUe andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigstr og bedst ved Henven-

• delse til 
Frode Grundtvig, 

N ætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

I 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
. faas billigst og bedst ved Hen
vendelse til 

Frode Grundtvig, 
N ætfabriken, 

Gl. Str~nd 50. 

~I Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loU. 

Betyde~ig TilCørsel. Kontant Betaling.' 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, HaCenstrasse 120. 

Brevadr.; G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Ramburg; 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Redigeret af eand. m,a.g. H. Posselt. - Trykt hos Frantz CAristtreu. København. 

. , 



Nr. 39. 27. September. 1894. 

Kedl.e:D:l.s·hl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz ChristtreII, Betdhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje al 1/$ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I nd hold I Lidt om det da.nske Fiskeri. - Engelske 
SØrØvere under Iøla.nd . ....,. Fiskeriber~tninger. - Be
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
garle 20 Stuen, København V., eor aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i ..4lm. 5-7 Sv'anholn'svej 
10, 1. S. 

MOdeJsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tllgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Lidt om det danske Fiskeri. 
Af Fis.ker Carl Hansen, Kallehave .. 

Under denne .Titel findes en Ar
tikel i Nr. 37. og 38 af "Dansk Fi-. 
skeriforenings Medlemsblad", hvori 
J. p. J. Drejer afmaler det danske 
Fiskeri med s\a mørke Farver, som 
vel tænkes kan, og søger at paavise, 
at he'r slet ikke findes Fisk mere. 
Omtrent samtidig med denne Artikel 
læste man i andre Blade. om særdeles 

godt Fiskeri paa flere forskellige 
Steder, saasom ved Frederikshavn, 
hvor alle Kutterne havde været ude 
og havt udmærket Fangst saavel i 
Kvantitet som i Kvalitet, baadc inden 
og uden for Skagen; ligeledes fik 
man i samme Dage Efterretning fra 
Stegenol', hvor Fiskeriet ellers i denne 
Sommer har været mindre godt, og 
hvor der er fisket med Vod hele 
Sommeren, om at Fiskeriet pludselig 
havde bedret sig, sau at 2 Mand 
med et Haandvod paa nogle faa 
Timers Tid havde· kunnet fiske fra 
;l00-130 Pd. AaI. 

Hr. D. siger: Der er ikke Fisk 
mere, det er den rene Elendighed, 
og han fordømmer og stempler paa 
enkelte Undtagelser nær alle de nu 
brugelige Redskaber som mere eller 
mindre s:kadeligtl for' Fiskenes Rogn 
og Yngel, men forunderligt nok har 
han helt glemt et bestemt Redskab, 
og det er mærkeligt nok, at han ikke 
har kunnet faa øje paa den Øde- . 
læggeise, ,der har fundet og stadig 
finder Sted i dette Redskab, det som 
han selv til Stadighed har benyttet, 
nemlig B'undgarnet. Et BUlldga.rn, 
som holder Maal i Maskerne paa 



henved 1 Tomme i Kvadrat, - kan 
somme Tider være helt tæt af Rogn. 
Hvilken enorm Masse Rogn ødelægges 
qer da ikke i et sa.adant Garn! 

N ej, Sagen er, at det er Voddene, 
Forfatteren til nævnte Artikel vil til 
Livs; dem fremstiller han som de 
værste Forbrydere - maaske han 
har tænkt som saa: de taale det 
bedst, de have gaaot Skærsilden igen
nem før. Særlig gaar det ud' over 
Drivvoddene ; disse forfærdelige Uhyrer 
gaa deres jævne Gang over Bunden 
og bryde sig ikke om, at de for
styrre og ødelægge Fiskerognen, som 

. 'sidder paa Tangen, og alle de smaa 
Fisk. 

Hvad mon det er for· Fi~kerogn? 
Videnskaben har jo for længe siden 

godtgjort, at alle de Saltvandsfisk, 
som have nogen Betydning, have 
flydende Rogn. 

Gedderne komme ind fra· øster
søen, skriver Hr. D., saa der gør 
Voddet jo heller ingen Skade; men 
saa er der Aborren, den lægger da 
sin Rogn paa Tangen. Nej, hvis 

. Hr. D. havde skrevet, at saavel 
Gedden som Aborren lægge deres 
Rogn paa meget flakt Vand, særlig 
ved Ferskvandsudløb, saa havde det 
nok passet bedre, og der kan Driv
voddet slet ikke komme. Saa er der 
Ulkens og Hundestejlens Rogn tilbage, 
men disse Fyre er det vel ikke værd 
at være saa øm over. - "De smaa 
Fisk komme ind imellem de forskel
lige_ Plantedele, som Voddet*) samler 
paa sin Vandring, og blive kvalt", 
skriver Hr. D. Nej,. de ere saa 
sprællevend.e, som da de kom i, naar 
blot ]fiskerne ville kaste dem ud 

*) Her stod ved en Trykfejl i Hr. Drejel's 
Artikel "Vandet" for "Voddet". 

Red. 
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snart, hvad dog V!st allerede de 
fleste gøre, og hvad Loven sild,ert 
vil komme til at prutbyde skal gøres, 
('r der ingen Skade sket**). Og Ullar 
den Fredning bliver indført, at al 
umoden Fisk skal kastes ud snarest, ' 
saa have vi en fornuftig og prak
tisk Fredning, og al Fredning der 
ud over vil være afliden eller mindre 
Betydning. Videre skriver Hr. D., at 
de smaa Fisk maa løbe gennem 
Maskerne - ja hvad Sli::ade skulde 
de tage deraf? Hvem ved, om det 
ikke kunde betyde noget godt? I 
gamle Dage, ja det er ikke saa 
længe siden, brugte Folk at lade 
Gæslinger og Ællinger løbe igennem 
et Par Underbenklæder eller et 
Strømpeskaft, for saa kunde Glenten 
og Høgen og andet Ondskab ikke se 
dem! Blot det kunde befri de smaa 
Fisk fra deres Fjender, naar de løbe 
igennem en Maske. 

t 

Naar jeg har paavist, hvilken 
Masse Rogn der ødelægges i et 
Bundgarn, maa det ikke forstaas saa
ledes, at det skulde være min Mening, 
at dette Redskab burde væk; det er 
kun for at paavise, som det gamle 
Ord siger, at hvor der handles, der 
spildes; . der. kan ikke høstes, uden 
der spildes, og der kan jkke fiskes, 
uden der spildes, der gaar noget 
tabt, hvad Redskab man saa bruger. 

Gedden kommer ind fra østersøen 
og bliver sia aet ihjel af Bundfrosten 
og ligger og raadner paa Bunden, 
skriver Hr. D. Ja, det sidste er 
rigtigt, men det samme gælder om 
AbolTen; den taaler endnu mindre 
end Gedden. Er det ,da ikke natur-

*) Sandheden turde her som saa ofto ligge 
i midt imellem. Nogen Skade vil der 

vel altid forvoldes paa Smaafisk og 
Yngel. Rcd. 



ligt og rigtigt at fange dem, der kan 
fanges, hellere end at lade dem ligge 
og raadne P '.1:1 . Bunden. 
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At Fiskeriet er meget periodisk, 
kan ingen benægte, og at Opfiskning 
er Skyld i, at R~jerne saa pludselig 
forsvandt, tror jeg ikke paa, og det 
af følgende Grund: Det sidste Aar 
her var Rejer ved Kallehave, var 
her saa mange sent paa Efteraaret, 
at man ikke kunde mindes, her 
havde været saa mange før; ret før 
Vinteren lagde Hindringer i Vejen, 
kunde her med en Baad paa en N at 
fiskes 50-60 Pd., men da Foraaret 
kom, og man mente, der maatte være 
Rejer nok, saaledes som der plejede 
at være, naar der .,ar Rejer om Ef ter
aaret, viste det' sig, at der slet ingeR 

, var; de vare helt forsvundne. Hvor 
va,re de blevne af? J eg mener, at 
de ligesom Gedderne vare slaaede 
ihjel af Bundfrosten, der i nogle Aar 
grasserede saa stærkt her. 

Geddefiskeriet er' nu noget i Til
tagende igen, men jeg vil gerne' an
tage, at Hr. D. har Ret li, at nogle 
U dklækningsanstaltervilde kunne gøre 
god Nytte ved at høde noget paa 
det, som Bundfrosten river væk. Der 
er ogsaa begyndt at komme 'lidt smaa 
Rejer frem paa Steder, sau jeg vil 
advare dem med Rejetænder~e mod 
at lade dem trække for tidlig ud. 
Ulken og Hundestejlen gøre sikkert 
megen Skade: Ulken ædel' en Masse 
Rejer og Hundestejlen en Masse 
Rogn, men tvinge Fiskerne ved Lov 
til at dræbe dem, kan man ikke; 
bliver der derimod sat en Præmie 
for Drah af dem ligesom for Sæl
hunden,. saa skal det nok hjælpe. 
Efter Hr. D. skulde Krogene og 
Aaleruserne være de mindst skadelige 
Redskaber. Lad os se lidt nøjere 

paa Krogene. Erfarne Krogfiskere 
have sagt, at naar de kunne faa de 
2 Tredjedele af de Aal, som bide 
pau, er det godt; hvorhIiver saa den 
ene Tredjedel af? Enten knækker 
Linen, og Aalen faar IJov at gaa 
med Krogen, eller Indvoldene rives 
ud ~tf Aalen, og den bliver siddende 
i Bunden og dør, og det er gerne 
de store AaI. Mange Studer bruges 
nu at sætte levende Agn paa; en 
lille Fisk spiddes paa Krogen, som 
stikkes gennem Finnen, for a,t den 
kan leve saa længe som muligt. 
Krogene sættes ud, og de smaa Fisk. 
mal\ stau spiddede paa Krogene og 
vente paa, at en større Fisk skal 
gøre Ende paa deres Pinsler ved at 
sluge dem. Sker dette ikke, faa de 
IlOv at staa, til de dø. Er dette 
ikke et raat og afskyeligt Dyrplageri, 
som burde forbydes? 

Til Beroligelse for Hr. D., at der 
virkeJig endnu findes J;'isk, og at 
vore Efterkommere sikkert ikke ville 
konune til at leve af Minderne alene, 
kan følgende maaske til Slutning 
tjene. Der er i Løbet af Sommeren 
af et tysk Firma opkøbt paa de tre 
Pladser Præstø, Kallehave og Vor
dinghorg en Ilast Aal hver Dag paa 
6000 Pd. Disse Penge have J;'iskerne 
puttet i Lommen, saa en total ]'allit 
er sikkert ikke n1;er forestaaende. 

Engelske Sørøvere under 
Island. 

Af Thorarlnn TUlinius, islandsk Købmand. 
(Efter Nat.-Tid.) 

Beretninger, der i Sommerens Løh 
ere komne fra Island om engelske 
Søfolks Optræden der specielt de 

l 



• engelske Damptrawlere, hvoraf der 
nu vrimler deroppe - blive mindre 
og mindre lystelige, men hvad der 
nu, med sidste Post, berettes, grænser 
til det utrolige. 

Disse Trawl-Dampere, der ikke 
maa fiske nærmere Land end 3/4 
Mil, ligge desuagtet tæt ved Lånd 
og trawle, ofte knapt et Stenkast 
fra Kysten. 

De gøre umaadelig Skade,og over
alt klages der over, at de ødelægge 
Fiskeriet. Desuden er Englændernes 
Optræden overfor de islandske Fi
skere aldeles utaalelig. Som Eks
empel paa deres 'næt'gaaende Ufor
skammethedberettes fra aldeles 
sikker Kilde, at de nu' gaa i Land 
beyæbnede med Rifler, og paa den 
sydlige Side af Hornafjord og ved 
Papøs tør Islanderne ikke ro ud med 
derl'ls Redskaber, thi Trawl\lrne for
følge Baadene. 

Et aldeles paalideligt Øjenvidne 
beretter ved Papøs at have set en 
Baad komme til Land fra en Trawler, 
fuld af Søfolk, der alle vare bevæb
nede med Rifler. 

Dette er ikke Fiskere, men de 
værste Sørøvere, og mangfoldige ere 
de Udskejelser, disse Banditter he
gaa paa den værgeløse ø. 

Der berettes om Plyndring af 
Varph~lme, uafladelige Drab af den 
fredede Edderfugl en af Islands 
vigtigste Indtægtskilder, - o. a. 1. 

Øvrigheden staar magtesløs over
for disse Røvere, og der er kun sta
tioneret et enkelt dansk Orlogsskib 
- Krydseren "Diana" - til at 
gør{l Vagttjeneste under Island. 
Chefen paa "Diana" har i Aar gjort 
de største Anstrængeiser for at passe 
paaEnglæ!1derne og ogsaa grebet 
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et Par paa fersk Gerning j men dette 
forslaar Intet. 

Hvis der ikke straks tages ener
gisk fat og sættes en Stopper for 
dette Uvæsen, bliver Følgen inden 
lang Tid: Fiskeriets og dermed hele 
Islands Ødelæggelse. 

Det vil sikkE'rt ikke mangle paa 
Opfordring fra den islandske Rege
ring til Danmark om Hjælp, og man 
maa haabe, den ikke udebliver, men 
ydes hurtig og kraftig. 

Flere Orlogsskibe, saa hurtiggaa
ende som muligt, maa stationeres 
ved Island for at passe paa de uden
landske Fiskere; thi et eneste Skib 
forslaar ikke. Damptrawlerne løbe 
deres 12 Mil i Vagten i de vide altid 
udmærket godt, hvor' Vagtskibet er, 
thi de have deres Vedetter ude og 
signalisere hinanden saaledes, at naar 
"Diana" er paa Østlandet, gaa de 
til Vestkysten, og er Orlogsmanden 
paa Vestlandet, ligge de, tæt som 
Fluer, lige klods i Land paa øst
kysten i saa stor Mængde, at man 
ofte ser ti Stykker paa et Sted, og 
saa nær Land, at man magelig kan 
naa dem med en Sten. 

Man m:;ta ønske og haabe, at den 
danske Regering ufortøvet vil tage 
energiske Forholdsregler, inden den 
foraarsagede Skade bliver uoprettelig, 
saa meget mere som det hverken er 
overensstemmende med Danmarks 
Værdighed eller Interesse at lukke 
øjnene for slige Lovovertrædelser. 

En bestemt Optræden i denne Sag 
vil derfor være paa sin Plads, og 
den Hjælp, Danmark yder Island i 
denne Nødens Stund, ville Islænderne 
ikke glemme. 

Men i dette Tilfælde gælder det, 
som saa ofte, at 

"hurtig Hjælp et' dobbelt Hjælp". 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24. Septbr. 1894. 
Det gUll"ltige Vejrlig, vi i den sidste 
Uge have havt, har virket heldigt 
paa Fiskeriet; for første Gang i lange 
Tider er der atter indkommen Laster 
af Rødspætter af nogenlunde god 
K valitet. Efter Fiskernes Udsagn 
begynde Rødspætterne atter ved denne 
Aarstid at drage ind efter Land fra 
Dybet, og dette er vel Aarsag til 
det gode Fiskeri. Vejret har været 
saa godt, at Kutterne kun ere ind
komne, naar de have havt god Fangst, 
men for nogles Vedkommende er der 
rigtignok gaaet 8-9 Dage, førend 
dette apnaaedes . .Fra Fangstpladserne 
udfor Løkken· er der indkommen 6-
7 Kuttere med gode Laster - ca. 
100 Snese hver - af Rødspætter, 
vejende fra 22-24 Pd. Snesen og 
betalte med fra 31/ 2-41/ 2 Kr. Sn.; 
herfra el' ligeledes indkommet ca. 
6000 Pd. Skærising betalte lIled 6 
-8 0re pr. Pd. Udfor Kandeste
derne er der fisket af ca. 5 Kuttere, 
som have havt et Udbytte af fra 
200-300 Snese pr. Kutter, mindre 
Fisk vejende fra 10-11 Pd., der 
først paa U gen blev betalte lIled ca. 
l Kr. 50 Øre pr. Snes, senere dalede 
ned til 90 Øre Snesen. Fra Hert~as 
Flak er der indbragt en Del Laster 
af endnu mindre Kvalitet kun vejende 
9--10 Pd. Snesen, betalte med fra 
75 0re-l Kr. pr. Snes. En enkelt 
Kutter hal' paa Kobbergrunden syd
ost for Læsø fisket en sjælden smuk 
Last Rødspætter, ca. 100 Snese, 
vejende 26 Pd. Snesen og betalte 
med 5 Kr. pr. Snes; saadan Kvalitet 
træffes desværre nu sjældent i Katte
gat. Fra Farvandet omkring Trinde-
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lens Fyrskib er der indkommet ret 
gode Laster af Rødspætter, vejende 
fra 12-14 Pd. Snesen og betalte 
med fra 1 Kr. 60 0re-2 Kr. pr. 
Snes. En Del Pighvar ca. 4000 el' 
indbragt fra Kattegats forskellige 
Fangssteder og el' betalt med for 
stOl' Kvalitet 50-65 0re pr. Pd., 
mindre under 3 Pd. fra 25-35 0re. 

I Gaar ankom den første Tilførsel 
efter Fredningstidens Ophør fra Sver
rig, idet Dæksbaaden "Charlotta" 
indkom fj'a Strømstad med ca. 2000 
Stkr. levende Hummer til et her
værende Fiskehandlerfirma ; ligeledes 
ventes i de nærmeste Dage Tilførsel 
pr. Dampskib fra Kristianssand, da 
Fredningstiden ogsaa er udløbet for 
det vestlige Norge. Prisen el' falden 
noget, der betales nu fra l Kr. 5 
0re-l Kr. 10 0re pr. Pd. 

Den tredje Kutter, som i sin Tid 
ogsaa blev udrustet til Makrelfiskeri, 
"Maagen", nu hjemmehørende i Hol
bæk, indkom i Gaar med et endnu 
tlaarligere Resultat end de to tid
ligere nævnte, idet den kun havde 
18 Tdr. Kutteren skal nu udrustes 
enten til Rødspættefiskeri eller til 
0stersskrabning. 

En tidligere i Grimsby hjemme
hørendeKutter "J oseph of Arimethea " 
indkom i Gaar i Havnen. Kutteren 
er købt af den tidligere Skipper paa 
Kutteren "Jensine", N. C. Pedersen 
paa et Interessentskabs Vegne, og 
det er Meningen at anvende den til 
Bakkefiskeri i Nordsøen. Kl. 

Sjællands Odde, d. 14. Sept. 1894. 
Bla,ndt <;le Fiskerier, der. drives ved 
Oddens Kyster, er Efteraarssilde
fiskeriet det mest betydningsfulde og 
fortrinvis det Fiskeri, ved hvilket 
Kystens Fiskere skulle fortjene det 
fornødne til Opholdet i den kommende 
Vinter. Det er derfor intet Under, 



at det Tidspunkt, da SHdefiskeri,t 398 fulde Vej" vi jævnlig h:ve havt i' 1 
tager sin 'Begyndelse, imødeses med den sidste U ges Tid, idet Fiskerne ,1 
Forventning, Som Regel indfinder ofte have maattet ladet Garnene staa? 
de store Sildestimer sig ved Kysten urøgtede et Par Dages Tid, da det ~ 
i Slutningen af A vgust Maaned, og paa Grund af den høje Sø var umu-
Fiskedet VedntrCl' som oftest i 5 iL ligt at komme til dem. 
6 Uger. I lidt oyer et Par Ugers Det meste af den ,yed Odden om 
Tid har det nu været drevet, men Efteraaret fangede Sild hliver solgt 
Fangsten har hidtil lmn Hert't ca. til Landhøkere, der forhandler den 
100 Ol et højst tarveligt Resultnt rundt OlU i Odsherred til Nedsaltning. 
til 12 å 15 Baadelag. En .æsentlig Prisen har hidtil været ca. 150 iL 
Aarsag hertil har "æret det storm- 175 Øre pI'. Ol. J. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I T.Kent& GO. Hrimsby, Sildenæt. 
komplet. monter()t!e. lever'es Fiskeauktiollator & Bestillinger til nedsatte Pri-
billigst 0'l' Commissionsforretning, ser modtages. 
Fl'ode Grundtvig, modta:ger Sendinger til For- I!~rode Grundtvig. 

Næ , fabri!,en andimg, Nætfabriken, 
GI. Stl'and 50. Stort Lager af østers til GI. Strand 50. 

billige Priser. 1----------

fiskekroge -Fabriken 
-- S.hmlldBIII~ 1 AI.! borg I!!8S ~ 

1 Købeaha"R 1888 ' 
anbefalet sit lJd."lg af nUe Sorter 
}"iskekroge, sa.n. Vf;'] i Staa.~, ~Tæl'll 
som Messing, samt Pilke j 'fin o·g 
Bly. Forsenel •• m(Hl :f:nerkr"v. 

Conrad Christensen. 
St. i5trandstrædc n. 

København 1\. 

Hef.: VQrk Cil B,m!(, Grimsby. 

For Fiskere. 
Prima ttæret LInegods, ftæt
tede :LIner. Kork m.m. faas bil, 
ligst og bed.t ved Henvendeis. til 

};'rode Grondt,'ig, 
Nætfabriken, 

GI. Strand 50. 

Bekendtgørelse 

nSK -Comissionsforretnin~, 
J. If. Rass, Eckemførde, 

mbdtager Sendinger af Slid, 
Rødspætter etc. til1!'orhaml
ling. Prompte Afregning. 

Dansk (Jorrespoudance. 
Prima Referencer. 

f o r F i s k e r n e i N o r d s ø e,n. 
Kanonbaaden "Grønsund (( indtager atter sin Station paa Jyllands Vest

kyst i Begyndelsen af Oktober l\Iaaned for 
paa dansk Søterritorium at paase, at Statens Højhedsret respekteres af 

frenimede 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 Vedkommemle at føre det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i Haag af 1892 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. - . 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales det for rril
kaldelse i Søen at anvende de i 1!'iskeriinspektionen Cirkulære Nr. l angivne 
Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Esbjærg" . 
Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes med 
Anvendelse af de trykte BlankeLter, som uden Godtgørelse udle,>:eres F,iskerne 
fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "Esbjærgll. 

Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen 
og Skagerrr,Lk i Septe'mber 1894. P. Schultz, 

Chef • 

.. 
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~æ~M~MMM 
;; ~ De fortrinligste 

Fangstapparater 
for alle Slags Rovdyr og Fugle ~aavel 

Fælder som Saxe 
af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Gpell &. CO., Haynau (Sehlesien). 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste sendes franko paa Forlangende. ~ 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, . Helsingør, Stengade 15, 

Keneste Nætf'abrlk l Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer 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 Slay;s Næt og 
Garn fra 10 % til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomuldsgartl, Hampe
garrt og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Heinr. BOrsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~~ 
Dansk-FJske-KoDlDlission en ~ros. =!.:' 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ '" =. 
S p e c i a li t e t: L a x, ø:r:r e d, A a l. .i ~ ~ . . =~= Telegram-Adresse: &.' Fragtbrev-Adresse: iii"'" o 

Bikseh, Hamburg. ~ Biirseh, Altona. 'P ::" ~ 

li·~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
-; =s.~ .JohaDlt Cohrs (beediget Auctionator). g ~ ~ 
~-~ ~~~ 
-< ~ c:c: Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. 9' ~ ~ 

l 

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.fi'alster 
i Februar l t:l94. 

.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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!tø benha, V'l1$ MekWske 
. N æt og Ga,m-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
er tilkendt 

Guldnled.aille 
paa Verde:o...s-u..dBtilJ i TI ge:o... 

Antwerpen. ' 
Ke-benhavn V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle . Bomuldsspinderi 
blev tHkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
NaJtfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen~ 

vendeise til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

~ Thisted Fiskeavktion ~ 
Kgl. avt. Åvktionsmester: eksam. jur. Carl loU. 

Betydelig Tilførsel. Kontant BetaUng. 

G. Pia tzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragfbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Redigeret af cand •. mag. H. P08se,lt. - Trykt hOB Frantz OhriBttrev. Københavu. 



Nr. 40. 4. Okto bero 1894. 

:Medl.e=.el,ladet udgaar hvor Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz C~rlsttre .. , Boklhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/~ Sides Brede; for 8taaende Annonoer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: !imaa lllankaal. l<~n KarpctiBk, der 
beyogter sine Æg. - }-'iskerhldøtilJlugen i Nyborg. 
En Adresse til Rlgsdagen. }:jskeriht'rf',LHinger~ 
nekendtgøreltwr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gado 20 Stuen, København V., er aabenj, 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanhohl'svej 
10, 1. S. 

ModelsamIingen, Stormgade 20, el' 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre }1'orsendelser' til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af lVledlemsbladets Artikler Ol' 

tilladt, naar Kilden angives. 

Smaa Blankaal. 

Flere Fiskere, alle J1'a Vestjylland, 
bave paa min Opfordring beri Bladet, 
om at indsellde til Biologisk Station 
(Frederikssund) smaa Blanku.al under 
ca. 12 1/ 2 Tomme, tilsendt mig sa?-
danne, og berfor takker jeg dem 
meget. De mindste Aal vare ca. 
U Tommer lange (til HalespirZsen). 
J eg gentager her min Opfordring om 

. Qgsaa andre StedeT fra at indsende 

Blankaal under ca. 12 Tommers 
Længde og anmoder særlig Fiskere 
fra Vestjylland om at undersøge deres 
Beholdninger af Aal for at se, om 
det er muligt at finde Blankaal endnu 
mindre end 11 Tommer, f. Eks. paa 
7 -8 og 9 Tommer. Ma'n fisker jo 
mange Steder Blankaal med Reje
ruser, saa at disse Smaaaal let 
kunne fanges af dem, hvis de over
hovedet eksiste1·e. 

C. G. Joh. Petersen. 

En Karpefisk, der bevogter 
sine Æg. 

Den for sine talrige biologiske 
Iagttagelser og Forsøg bekendte. 
Karl Knauthe meddeler i 66 Bd. af 
Zeitschr. f. N aturwissenschaften, at 
han har været Øjenvidne til, at en 
Hu,n af den lille Karpøfisk Leucaspius 
delineatus bevogtede de .Æg, SOll) 

Hunnen bavde afsat pau en Stængel 
af Skeblad (Alisma plantago), og med 
Heftighed drev andre Fisk bort, som 
kom den nær. Da han tog .Æggene 
op af Vandet, for J!'isken forbitret 



frem mod hans Haand. Og han saa 
endvidere, hvorledes den holdt Stæng
len, hvorpaa Rognen var fæstet, i 
uafbrudt Bevægelse ved stadige Slag 
med Halen i Vandet; ogsaa heri er
kender man tydelig en Omsorg for 
Ynglen, thi fjernedes Fisken, gik 
Æggene hurtig til Grunde for Sapro
legnier (ell.Yandsvamp, der er be
rygtet for sin Optræden paa Fiske
Æg og Yngel i Udklækningsanstalter). 

Ved saHllIle Lejlighed berigtiger 
Knautbe en tidligere Angivelse af 
Melsheimer, efter hVenl L. delineatus 
kun skulde blive to AaI' gammel; 
Knauthe er i Besiddelse af fuldstæn
dig sunde Eksemplarer, der ere fem 
Aar gamle, og baaber at kunne be
holde dem endnu længere. 
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Leucaspius delineatus er sent 
funden her i Landet; første Gang 
1878 af Birkedommer Fiedier i Vens
lør Gadekær pau Sjælland, i Følge 
A. J;'eddersen(Fortegnelse over danske 
Ferskvandsfisk, N atm'hist. 'l'idsskrift 
1879), hvis Formodning, at den vil 
kunne findes flere Steder hos os, har 
bekræftet sig, idet den senere er 
tagen i Damme paa Larnmefælled 
og mellem Holte-Søllerød og i Aal' 
af Ref. i Ordmp-Mose. Den over
ses nemt, da de største Individer kun 
naa en Længde af 8 ctm, j forøvrigt 
el' deu let kendelig ved sin ufuld
stændige Sidelinie, der kun optræder 
paa de forreste, (8-13) Skæl. 

Leucaspius delin0<ltuslmr llæppe 
endnu opnaaet noget dansk Navn. 
Man knnde maaske kalde den J(æ1'

løjeren, sigtende til dens Forekomst 
i Smaadammej LHljebol'g kalder den 
"Gropløj all " . Ad. Jensen. 

Fiskeriudstillingen i Nyborg. 

I Dagene fra den 19. til den 23. 
September, begge iberegnede, afhold
tes i Nyborg en Industri osv. Udstil
ling for Østfyn, paa hvilken der og
saa var en Afdeling for Fiskeri. 
Udstillingskomiteen havde i den An
ledning rettet en Anmodning til 
Dansk Fiskeriforening om at udstille 
et Udvalg af Redskaber og Modeller 
fra Foreningens Samlinger, og Be
styrelsen var gaaet ind derpaa, dog 
paa Betingelser af, at U dstillings
komiteen selv afholdt alle derved 
forbundne Udgifter, deriblandt sag
kyndigt 'l'ilsyn med Indpakning, U d
pakning og Opstilling. Efter at Ko
miteen havde paataget sig at betale 
disse· Udgifter, overdroges Tilsynet 
med Sagerne til P. Villumsen, der 
havde erklæret sig villig til at tage 
sig af dem, og der afsendtes da fra 
Modelsamlingen eu Del Genstande, 
der antogns at kunne have instruktiv 
Betydning for FiskBrne paa Fyn. 

Foruden Dansk Fiskeriforening var 
der kun mødt meget faa Udstillere: 
to Købmænd i Nyborg, d'Hl'r.Ohmeier 
og Dreiøe, der udstillede Bomulds
twist, og nogle maskillbundne Red
skaber fra N ætfabrikerne i Køben
ha"n og Helsingør, E'iskeeksportør 
Peder Nielsen fra DyrelIayell ved 
Nyborg, de!' udstillede en Aalekube 
og pn Aaleruse uden Rrtd, su mt Fisker 
Niels R~~slllussen fra Skabshuse, del' 
udstillede et brugt Makrelgarn, et 
do. Rødspættegal'll og nogle }{roge 
- det var det hele; d'Hrr. Dommere 
havde et let Hverv. 

Det lykkedes imidlertid, af' det 
fOl' Haanr!en værende l\1att\riale, at 
skabe en pyntelig lille Fiskeriudstil-

, 
.l 



ling, der baade vakte Opmærksom
hed og var denne værd. At Egnens 
Fiskere ikke havde meldt sig som 
U dstiIlere, blev forklaret derhen, at 
de dels ikke havde Rand til at lave 
U dstillingsredskn bel' og dels ikke 
havde Tid for at fiske; sandsynligt 
er det, at til disse to Grunde kommer 
endnu en tredje og netop den vig
tigste: Mangel paa Sa.mmenhold og 
Mangel paa Syn for, at en Egns 
Fiskerstand og 'dens Inh'resser n~top 
ved Udstillinger kan faa en Lejlighed 
til· at gøre sig gældende og henlede 
Opmærksomheden paa sig, som ellers 
sjældent kommer for. 

Følgende U dstillere tilkendtes 
Præmie: 

Fiskeeksportør Nielsen Sølv
medalje for en Aaleruse og en 
Kube. 

Købmand Ohmeier Bronceme
dalje for færdigrebede Torskeruser, 

Fisker N. Rasmussen samme 
Medalje for Garn og Kroge. 

Mærkeligt nok blev Nætfabrikernes 
Sager holdte udenfor Bedømmelsen, 
hvad det kneb med at faa nogen-
lunde logis.~ gennemført. 

En Adresse til Rigsdagen~ 

"Danmarks Fiskehandlerforening" 
har i Marts Maaned d. A. indsendt 
følgende Adresse til Rigsdagen: 

Allerede i Aaret 1880 har "Køben
havns :B'iskehandfertorening'" rejst 
Spørgsmaalet om bunden Næring for 
Fiskehandel, og Ønsket herom var i 
Aarenes Løb stadig bleven stærkere, 
indtil det i 1890 affødte et Andra
gende til Indenrigsministeriet, hvori 
udtalte s som Nødvendighed for Fiske-
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handelens Opretholdelse og Udvikling, 
at der værnedes om dens Interesser. 

Det samme Spørgsmaal har ogsaa 
gentagne Gange været rejst i 'l Dansk 
Fislweksportørforening" og nu· senest 
i dennps FOl'tsa~ttelse "Danmarks 
}I--jskehandlerforening", efter at det 
har vist sig, at det nu Rigsdag<.'n 
fOl'<.'lagte Forslag til en Næringslov 
ikke har optaget nogen Bestemm(jlse 
til Beskytt<.'lse af den organiserede 
Fiskehandel, enten saa denne dt'ives 
som i ndt'nlandsk eller som Eksport. 
forretning, enten en gros eller en 
detail. 

l denne Anlednillg hal' "Danmarks 
Fiskehandlerforening" afboldt flere 
Møder, og i disse har man, ogsaa 
i Forbindelse Illed "KøbenhavnsFiske
handlerforening" , vedtaget at søge 
at faa indført bunden Næring for 
l.i'iskehandelen over hele Landet. 

Til nærmere Begrundelse af dette 
Andragende beder Foreningen erin
dr.e(. at den organiserede Fiskehandel 
ikke el' synderlig gammpl her i ljandet, 
og at heri vistnok ligger Hovedgrunden 
til, at der ikke allerede ved N ærings
loven af 1857 blev Tale om Beskyt
telse for }I'iskehandelen. Der 
fandtes nemlig den Gang endnu 
ingen fast :B'iskehandlerstand. En 
saadnn fremkom først efterhaanden 
som Kommunikationsmidlerne her i 
Landet gjor'de det mulig at bringe 
Fiskernes Fangst frisk i Markedet 
fra fjærnere Pladser j da altsaa Fiske
handelen kunde være leveringsdygtig 
uafbrudt og ikke i Ny og Næ. 

Imidlertid maatte Udviklingen føre 
det med sig, at Fiskehandelen ikke 
straks kunde gøre Regning paa, at 
virkelig handelskyndige Folk bragtes 
til at give sig af med den, og heri 
maa vistnok søges Grunden til, at 



Fiskehandelen senere ikke har kunnet 
i det almindelige Omdømme vinde 
den Opfattelse, at den .er en Handels
virksomhed, som fortjener en lignende 
Beskyttelse som enhver [tnden regulær 
Handel. Og dog burde det være klart, 
at netop denne Handelsgren trænger 
stærkere til Værn end mango andre 
paa Grund af Varernes Vanskelighed 
med Hensyn til Holdbarhed og 
Transport. 

I flere Aar har man hørt udtale 
og man hører det endnu gentaget,· 
at Fiskernes Fangst langtfra udnyttes, 
som den burde udnyttes og H{ke 
indbringer dem, hvad de burde for
tjene, ligesom der klages over, at 
Afsætningsforholdene ere suttre tryk
kende "ed indtrædende rigelig Fangst, 
og alt dette lægges Fiskehandelen 
til Last. Men herved maa det ikke 
glemmes, at vort Fiskemarked ikke 
har noget synderligt Omfang, hvad 
det indenlandske Forbrug angaar, 
og i Særdeleshed, at dets Priser ere 
aldeles afhængige af Markedsprisen 
i Tyskland, England o. s. v., hvor 
den danske Fangst kun har en aldeles 
forsvindende Betydning. Desuden 
vil sikkert en nøjagtig Prøvelse af 
Fiskepriserne, der betales paa Fiske
pladserne, og ltf dem, J;'iskerne op
naa for den ilandbragte Fisk, vise, at 
de ingenlunde Aaret om erI' ugunstige 
for Fiskerne. Men ved ·Siden heraf 
skal det fremholdes, at Fiskerne mulig
vis kunde faa deres Fangst bedre ud
nyttet, dersom Fiskehandelen blev 
dreven mere merkantilt end hidtil 
Tilfældet i Almindelighed er. ~len 

saalænge Fiskehandelen ikke her i 
Landet kan værnes gennem fastere 
Former end hidtil, saa længe den . 
skal optage Konkurrence med den 
mest paatrængende Svindel og med 

Opkøb af Konkurrenter",i Udlandet, 
der hverken ere bundne til nogen 
Kommune her eller tynget af Af
gifter her, vil den ikke kunne regne 
paa større Tilgang af merkantilt ud
dannede Folk. 

N aar Udlandets Fiskehandel staar 
paa et højere Trin, er· det fOl'nem
Hg, fordi den alt i mange AnI' har 
været hunden Næring. Uden for 
dansk Grænse kan ikke enhver, hos 
os kan endog stnfrede Personer, 
blive Fiskehandler, næar han lyster. 
}i'iskehandelen er derfor ogsaa i Ud
landet fritaget for saadan utidig 
daglig Konkurrence, som idelig besvæ
rer den danske Fiskehandel, og tryk
ker den ned, og som giver sig Udtryk 
paa en ejendommelig Maade. Visse 
Folk driver nemlig den Tmfik, naar 
de mene Lejligheden gunstig, at købe· 
Partier af Fisk, pakke den og kaste 
den ind paa en eller anden Fiske
avktion. De have ingen Anelse om, 
hvad Udfaldet hliver; i Almindelig
hed fører dette Spil Tab med sig. 
Men der er altid ny Lysthavende til 
dette Lotteri, og Trafikken kan uhin
dret passere, siden Fiskehandelen er 
fri Næring. 

I sanitær Henseende vilde det og
Salt være til d!:'n største Nytte, der
som Fiskehandel var bunden Næring. 
Derved vilde der nemlig langt bedre 
end nu kunne føres Kontrol med de 
let bedærvelige og i bedærvet Stand 
tit meget farlige Fiskevarer. Især i 
de senere Aar er Kontrol med andre 
Fød{lvarer bleven meget stræng. 
Fiskevarer udbringes derimod ved 
samvittighedsløse Omløhere nu i lly
erne og Landet over, uden at nogen 
agter paa, hvad det er for Varer, 
rier ikke sjældent tilhydes af fersk 
eller røget Fisk. 
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Endelig tillader man sig nærmere 
at gøre opmærksom paa den trykkende 
Konkurrence, som den danske Fiske
handel er underlagt vBd Udlændinges 
Opkøb her i Landet. En Udlænding 
kan købe og sælge Fisk uden den 
ringeste Afgift, hverken til den danske 
Stat eller tB dansk Kommune. Ud
lændinge kunne endog bring(~ Fisk i 
dansk Havn og selv sælge den her 
uden Afgift, hvorimod danskB Fiske
handlere i Udlandet kun kan for
handle deres Varer gennem indfødte 
Kommissionærer. Stillingen oplyses 
i saa Henseende godt ved don Ken<ls
gerning, at medens Svenskerne frit 
kunne føre f. Eks. Torsktil København, 
mna den danske Fiskehandler, der i 
Sundet ud for Råå af svenske Fiskere 
l,øher Torsk, naar han kommer til 
København erla'gge 30--40 Kr. i 
Afgift.. Kommer pn lltlnsk Fisker 
derimod til svensk ,Ham, kan han 
nok sælge fra Skib eller Baad, men 
dersom han gaar i Ijand, skal han 
tagø Kommissionær. 

I Henhold til ovensta,aende Be
tragtninger og Oplysninger anllloder 
derfor "Danmarks E'iskehandlerfor
ening" ærbødigst den høje Rigsdag 
om til Forbedring af den danske 
Fiskehandlerstands Vilbu\,r og til 
Støtte for den, at foranledige optaget 
i en eventuel' ny Næringslov, at: 

l) enhver Fiskeeksportør skal frem
tidig løse Borgerskab af første 
Klasse. 

2) Fiskehandel fl'a fast Bod, Hytte
fad og som Kommissionshandel 
skal fremtidig løse BOl'gerska,b 
af anden Klasse. 

3) Gadehandel og Omløben med 
]'isk tilstedes kun imod et af 
Øvrigheden udstedtAdgungsbevis. 

4) L dlændinge kunne kun illlod en 

passende Afgift indkøbe og af
hænde eller eksportere fersk Fisk 
her i Landet. 

Dersom disse Bestemmelser kunde 
blive indsatte i Næringsloven, vilde 
Fiskehandel, den nyttige og samfunds
tjenlige, udvikles !Ja:\ Iwdstt> Maade. 
og dej'ved ogsaa rindt's en sund og 
paalidelig Støth~ for E'islwriet og 
Fiskerens Udbytto af det. 

Den høje Rigsdag vil ikke und
lade at støtte ]'iskelmndelen i uens 
BestrælHllser for at fremkaldt) fastere 
og sikrere Forholt\ i elBns Udøvelse, 
der ere de nødnmdigste Villmar for 
at Kapital og personlig Dygtighed 
kun i større Omfang ond hidtil ofre 

sig for den. 

Fiskeriberetllinger. 

Makrelfiskeriet i Nordsøen. Fra 
Nykøbing skrives til "Thisted Avis": 

De 5 Skibe her:tf Byen, som have 
været paa Mahelfiskpl'i i]\J ordsøen, 
ere nu alle i denne II ~~\ indkomne 
til Egersund efter endt Fiskeri. Ud
byttet for de forskellige Skibe har 
for de tres Vedkollllllende ikke været 
videre godt, idet Skonnert ,,'fhales" 
kun har fisket 22 Tdr., Tjalk "Pie
trouella" 27 Tdr.,' og Skonnert 
"Hjalmar" 38 Tdl'. Derilllo~ har 
Jagten "Cort" fisket 64 Tdr. og 
Skonnert "Victor" 51 Tdr. Prisen 
er ca. 55 Øre pr. Kilo eller 40 Kr. 
pr. Td. 

Makrelfiskeriet har gennemgaaende 
i Aar givet et langt ringere Udbytte 
end de 2 foregatwnde Aar. 

Harboøre, den 24. Septbr. 1894. 
Endnu tages ingen Kullet'; men i 
forrige Uge begyndte Sildefangsten. 



Prisen paa Silden, der er, u,f god 
Kvalitet, er 2 Kr. pr. Ol. P. 

Frederikshavn, 'd. 30. Septbr. 1894. 
Ugens sidste Dage vare af temmelig 
stormfuld Karakter, der nødsagede 
Kutterne til at søge Havnen. Ud
byttet har derfor i det Hele taget 
været temmelig' ringe i Forhold til 
den foregaaende Ugrs. Vestkystfiske~ 
riet er det, der har givet det bedste 
Resultat. Nordost for Hanstholm 
have en Del Kuttere havt ret godt 
U dbytte, en enkelt Kutter indkom 
saaledes med 500 Snese, som endda 
vare tagne i kun 5 Træk, flere andre 
havde fra 200-300 Snese, men de, 
der indkom sidst, havde over Halv
delen af Fangsten dræbt paa Grund 
af den haardQ Sejlads i den oprørte 
Sø. Fisken var af temmelig lille 
Kvalitet, vejende fra 11-12 Pd. 
Snesen og betalt med ca. l Kr. 35 
Øre pr. Snes. De Nordvest af Hirts
hals fiskende havde kun ringe Ud
bytte, fra 10-30 Snese hver, 'men 
}'isken var af god og stor Kvalitet, 
vejende fra 25-30 Pd. Snesen, be
talte med fra 4-6 Kr. pr. Snes. 
Enkelte Kuttere have op efter Skagen 
til havt gode Fangster, men Rød
spætten har kun vejet fra 9-11 Pd. 
pr. Snes og er betalt med fra' 75 
Øre till Kr. Snesen. Paa Ø,;tsiden 
af Læsø og paa Herthas Flak har 
Fiskeriet kun været ubetydeligt, der-
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imod er der fra Aalborgbugten ind-" 
bragt en Del gode IJaster, vejende 
fra l3~ 19 Pd. Snesen, betalte med 
fr!l l Kr. 60 Øre til 2 Kr. 75 Øre 
pr. Snes. Fra de forskellige Fangst
pltcdser i Kattegat er der indbragt 
minlIre Partier af Pighvar, betalte 
med fra 50=-65 Øre pr. Pd., Slet
hvar IO-Ih Øre, og ca. 500 Pd. 
Ising, betalte med fra 5-10 Øec 
pr. Pd. Hummertilførslen har i denne 
U ge taget et kolossalt Opsving; saa
vel fra Sverl'ig pr. Dæksbaad og 
Dampl'!kib som fra øst- og Vestnorge 
pr. Kva,se og Dampskib er der til
ført store Kvantiteter, vel iuIt ca. 
23000 Stkr. Prisen holder sig om
kring ved l Kr. 5 Øre pr. Pd. en 
gros. 

Kutteren "Prins Valdemar" udgik 
forri'~e Tirsdag til Bankeme Nord 
for Tersehelling for at skrabe østers. 

Efter sikkert Forlydende vil det 
Firma, d'Hrr. Thonning & Co., som 
har forpagtet Østcl'sflskeriet paa Ban
kerne i IJimfjorden og ved Frederiks
havn, lade paabegynde Skrabning 
sidstnævnte Sted, hvilke Banker i den 
sidste halve Snes Aar have ligget 
hen, uden at man har foretaget nogen 
systematisk Skrabning der. Det skal 
være Strandby Piskere, der i en nær 
Fremtid skulle tage fat paa Arbejdet. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

-;,;.~ Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
g~ DaDsk-J<'iske-KoDlDli!ilMiOIl en gros. ='~:::o 
Q~... > ~ 

• Q Modtager alle Sortor J<'isk til Forhandling, ::;-:;' ål' 
~:æ S p e e i a li t e t: L a x, ø r r e t[, Å a I. .: :::!.;:: 
.... fIS ,; = (I) = 

!XlII. Telegram -Adresse: A J<'l'agtbrev-Adresse: ;;'<1:> (') 
~ Borsch, Hamburg. '<4'" Borsch, Altona. '!= :'" ~ 

.. ~. , 
j 

'~ 



Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst 0\5 burtigst. 
Frode GI'ulldtvlg, 

Næ1 fabriken, 
GI. Strand 60. 

fiskekroge -Fabriken 
SøJ"lIedallle i AaJlIorg 1888 'I!! 

I K,huka"D 1888 
anbefaler .it Uds",lg af aUe Sorfo. 
Fiskekroge, sau vel i Bt""l, Jærn 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkl'tlv. 

Conrad Christensen. 
f.\t. Stra.ndstræde H. 

København K. 
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T. Kent & Co. Grimsby, Sildenæt. 
Fiskeauktlonator &, .Bestillinger til nedsatte Pri- . 

Commissionsforretning. ser modtages. 
Illodtager Sendinger til For- Frode Grundtvig. 

andlillg. Nætfabriken, 
Stort Lager af østers til GI. Strand 60. 

biflige Priser. 1---------

Hef.: York City Blink, Gri,msby. FisK -Comissionsforretnin~, 
For Fiskere. J. If. Hass, ECkernførde, 

Prima tlæret Llnegods.1 ftæt- modtager SendinO'er af Sild 
tede Liner. Kork m.m. t'aae bil- "" 
liget og bedst ved Henvendolse til Rødspætter eto. til Forhand-

Frode Gr~ndtvi". ling. Prompte Afregning. 
:Nætfabnken, Dansk Oorrespondance. 

GI. Strand 60. I Prima Referencer. 

Fiskenætfa briken "Daninar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

l(eDeste Nætlab:r1k i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra 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 % til 20 Ufo under sædvanlige Priser. BQtnuldsgart;, Hampe-' 
garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

li.~ Altona Fiskeauction . ..... o ;:l. 

~ ~~ .Johann Cobrs (beediget Auctionator). 
~ - Cl) 

-ol ~ Q:\ Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. 

Off'entlig A vktion. 
Tirsdag den 9. Oktober 1894 Kl. II Form. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt 7800 Pd, Tovværk, 5900 Pd. Spild 
af Tov, Klude, 'l'ov til Værk, Bly, Messing, Zink, Sejldug, 730 Pd. Led
ningstraad, 10700 Pd. Zinkaske, ca. 71000 Pd. Staalaifald, ca. 64000 Pd. 
Jern, 7850 Pd. Støbejern, 25 Køjer, en Del Olietøj, 5 Par Vandstøvler, 15 
'l'akkelladshlokke, 3 Dyb~emaalere, l Krænguingsmaaler, 8 Loddeupparater, 
8 Cirkelsave, 300 Stkr. Takkelladsjomfruer, l Spil, I Masteflaade 60' X 18', 
400 Træfustager, 100 Heltønder, 75 Stkr. Parafinfustager m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet fol' kasseret Gods Jj~redag den 5. Oktober 
og følgende Søgnedage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid erholdes . 

. Orlo,lJsværjtets Cent1'alkontor, d. 1. 0l,ctbr. 1894. 

Efterlysning. 
En Rejerad Mrkt. paa Træflæg V. N. Kastrup er efter Randersudstillingl'n 

ikke kommpt Ejeren i Hænde og formodes sendt til fejl Adresse. Den, som 
hal' modtagd den, bedes snarest sende den til Fiskeriforeningens K0l!,tor, 
Stormgade 20. 
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Eø benh~ vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
er tilkendt 

GuldlIledaille 
paa Verde::n..s-u..dst; J J ; :n..ge:n.. 

Antwerpen. 
København V. Vesterbrogade 70. 

~ Thisted. Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl Zoll. 

Betydelig TIlførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, l\urtigst og bedst yed Henyen
delse tIl 

Frode Grundtvig, 
N rotfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
f:w.s billigst og bedst ynu Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafensirasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmanll-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzlllann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
.-:- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. H. PV88elt • ....., Trykt hOl Frantz ChriBttreu. København. 



Nr. 41. II. Okto bero 1894. 

:M:ed.l.e:o:::Lsl: )l..adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell, Boldhusgade l, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
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Indhold: Afsløringen af "'Hndesmærket for Lars 
Kruse. ~ IJidt om det danske ~lskeri. Tilvirk
ningen og Brugen af flydende ]'iskelim. Redskabe
mængden i Nordsøen. - De franske Islanusftskere.
Litteratur. - Mindre Meddelelser. FiekeriberpL
ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ~torm
ga<l.e 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træll'es desuden i Alm. 5-7 Svallholll'svej 
10, loS. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' 
tilgængelig for 'Nledlemmer ogFiskel'c 
fra KI. 9-11, for Publikum 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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 
Wladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Lørdag den 13, Oktbr. vil Hr. P. Villums en 

være til Stede i Samlingen fra KI. 9-4. 

Afsløringen af Mindesmærket 
for Lars' Kruse. 

Om denne Højtidelighed skrives 
til B. T.: 

Oppe paa Skagens stille Kirke~ 
gaard staar nu et Mindesmærke, 
som danske K vinder og Mænd have 
sat over den bekendte. forulykkede 
Fører af Byens Redningsbaad, Lærs 
Kntse, et Mindesmærke, der vel i 

første Række skal bevare netop denne 
Mands Navn, men som ogsaa ved 
ham tjener til Hæder for alle de 
djærve Folk, der stod ved hans Side, 
og hvis 1!'ører og fuldgode Repræ~ 
sentant han var. 

Det er "Den almindelige, danske 
Skibsførerforening af 1874", der har 
Æren af at have taget Initiativet 
til den offentlige Indsamling af Bi
drag til et saadant Monument, der 
har taget Bestemmelse om Anven
delsen af de indkomne Midler, og 
naar der tages i Betragtning, at 
Ingen maatte give mere end en Kro:Q.e, 
har man virkelig Grund til at blive 
forbavset over, at. den har opnaaet 
et saa smukt Resultat 

Afsløringshøjtideligheden fandt Sted 
i Onsdags, i hvilken Anledning Byen 
havde pyntet sig til Fest, og fra de 
fleste Flagstænger vajede Dannebrog 
i den høje, klare Luft. I Forvejen 
var der fra Skibsførerforeningen ud
sendt Indbydelser til at møde til 
Skagens Honoratiores, Lm's Krttses 
Familie, Redningsbaadens Mandskab 
samt iøvrigt tIl saadanne Foreninger 
og Institutioner, som have med Sø~ 
fart· og Fiskeri at gøre. 



Derfor havde der ogsaa foruden 
Skihsførerforeningens Bestyrelse, der 
var fyldigt repræsenteret,indfundet sig 
følgende Repræsentanter: Gross. O. 
Ekman for" Kg!. dansk Yachtklub", 
Kaptajn Lund for "Svitzers Bjerg
ningsentreprise" , Konsul Fabt'iclus 
for "Dansk Fiskeriforening", Lars 
Larsen for "Frederikshavns Fiskeri
forening", Lodsoldermand Bærenti 
for "SkibsfoTsikringsforeningen for 
Frederikshavns Tolddistrikt" og Kap
tajnerne PeteTsen og C, Ipsen hen
holdsvis for Marstal og Nexø Skibs
førerforeni ngo 

Kl. 2 samledes Deltagerne ved 
Graven, hvor Skibsførerforeningens 
Faner vare plantede, og som yder
ligere var smykket med tre kostbare 
Krandse med Palmegrene og Silke
bannd fra samme Forening, Kgl. 
dansk Yachtklub og Foreningen til 
Søfartens Fremme; ]~ars Kruses 
Enke førtes af Formanden, Kaptajn 
Jacob Holm, der først tog Ordet og 
sagde omtrent følgende: 

Vi ere jo samlede her i Dag for 
at afsløre et Mindesmærke for den 
afdøde Hædersmand La;l's Kruse, 
og naar man ser sig rundt i denne 
Forsamling, naar man ser, hvor stort 
et Antal af Havets Sønner, Sømænd 
og Fiskere, der her· ere til Stede, 
SM vil det næppe undre, at jeg ved 
denne Lejlighed taler et Par Ord 
om Symbolet for vor Nation, om vort 
gamle, stolte Flag, som den Mand. 
hvis Støv her gemmes, har bidraget 
saa meget til at hædre. 

Han udtalte derefter, at der næppe 
gaves nogen skønnere eller mere til
talende Maade at hædre sit Flag 
paa i Fredens Dage, end naar det 
- figurlig talt vajede over et 
Fartøj, som kom skibbrudne Mænd 
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til Hjælp i deres Nød, og udviklede, 
hvor offervillig Kystbefolkningen her 
i Landet var i saa Henseende, selv 
om de satte deres eget Liv i Vove; 
men selv iblandt disse Mennesker 
stod Lars Kruse som en Høvding, 
som en Fører, og det var i Aner
kendelse af hans Fortjenester som 
saadan, at der sattes ham dette 
Mindesmærke. 

Formanden foretog nu selve Af
sløringen og sluttede saaledes: 

"Præget i Malm se De her hans 
ærlige Ansigtstræk, og hugget i 
Granit læse De Digterens Ord: 
Om Revlens Bruus forstummer, mæler 

denne Sten 
Her bleges under Klittens Sand en modig 

Sømands Ben, 
Men Skagens Rev og Revler erkende deres 

Pligt 
Og synge om Lars Kruses Livet højlydt 

Heltedigt. 

Gid Danmark aldrig maa mangle 
Mænd som han." 

Monumentet blev derefter afleveret 
til Skagens Byraad, som har paa
taget sig dets fremtidige Vedlige
holdelse. 

Til Slutning tog Pastor Place 
Ordet og lagde til Grund for sin 
rrale Apostlen Paulus' Ord i Philip
pinerbrevet: 

"løvrigt, . Brødre! Hvadsomhelst 
der er ærbart, hvad der er retfærdigt, 
hvad der er rent, hvad der er elske
ligt, hvad der har godt Liv, enhver 
Dyd og enhver Hæder, derpaa giver 
Agt!" 

Da Talen var forbi, blev Monu
mentet taget i øjesyn af alle de 
Tilstedeværende. Det er ca. 21/ 2 

Alen bøjt og el' af poleret, sort 
Granit, hviler paa et ca. l Alen 
højt raat tilhugget Fodstykke. I 
Stellen el' indsat et Broncerelief i 
naturlig Størrelse af Lars Kruse, 



modelleret halvt en face med Skind
hue paa, som om han gik til sin 
daglige Dont. Arbejdet er udført 
af den unge Billedhugger Niels Holm, 
der selv var til Stede og modtog 
mange smigrende Ord for den gode 
Portrætlighed, navnlig syntes Kruses 
Kammerater, at de kendte Træk 
vare udmærket trufne. 

De stedlige Notabiliteter savnedes 
naturligvis ikke, og endvidere lagde 
man Mærke til Digteren Holger 
Drachmann, der har forfattet oven
nævnte Verslinier til sin gamle Ven, 
og russisk Konsul TllOt'søe fra Frede
rikshavn, samt Genremalerne Ancket' 
og Krøyer med Hustruer. 

Fra Kirkegaarden gik Vejen til 
Brøndums Hotel, hvor der spistes 
til Middag og holdtes Taler for Por
manden, Billedhuggeren, Holget' 
Drachmann og FI. 

Ved Suppen og Fisken savnedes 
den sidstnævnte, som havde trukket 
sig tilbage til sit Værelse og for
fattet et Digt, som han læste op 
for Forsamlingen. 

KI. 6 gik Toget til Frederikshavn 
medførende Størsteparten af de Til
rejsende, og hermed endte denne lille 
Højtidelighed, der ikke blev fejret 
med noget stort ydre Apparat, men 
som maaske netop derfor i sig selv 
var smuk og stemningsfuld. 

Til Slutning skal anføres, at 
Svitzers Bjergningsentreprise havde 
vist en meget stor Imødekommenhed 
og Interesse for Sagen ved at stille 
sin Damper "Kattegat", ført af Kap
tajn Hecksher, til Disposition for 
Bestyrelsen for Skibsførerforeningen, 
der. saaledes gratis kunde befordre 
de københavnske Deltagere til Fre
derikshavn og hjem igen. 
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Drachmanns Digt som ovenfor er 
omtalt, lød saaledes: 

Der mangled en Sang. IJad os synge den 
da ~ 

som om Lars var i Stuen herinde; 
der mangled et enigt og kort Hurra 

over Lars Kruses Minde! 

Sel~ var han ej for »de mange Ord" -
det har han svaret .Forskellige 

som Grund til at ikke just han kom om 
Bord 

i Skuden hos Skagens »Hellige". 

De fik ikke kuet Lars Kruses Forstand 
og ikke knægtet den Stærke: 

det synger vi ud her paa Skagens Strand 
som den døde Hædersmands Mærke! 

Thi sløjt staar det til i vort gamle Land 
- det mener endogsaa "Forskellige", 

i rørt Vand sejler en klar Forstand -
men i Dødvande fisker de Hellige. 

Naa, lad dem kun fiske saa godt de kan 
- det holder vel op omsider; 

vi synger en Sang for den Fiskermand, 
hvis Minde skal staa gennem Tider. 

Skal staa gennem Tider i Varmt og 
Koldt -

et Lys for opvoksende Poder, 
mens Skæbnen spiller sin Fjederboldt 

med Danmark, vor bøjede Moder 

Skal staa, om hun end vorder hvid som 
_ Sne, 

med øjet af Taare.Spor vandet: 
hun faar dog vel andre Kræfter at se, 

end dem, som nu raader for Landet! 

Han var en Kraft hendes stærkeste 
SØn -

han, og hans tro Kammerater: 
og det, hvad de virked, behøved ej nBØn" 

saalidt som Reklame-Plakater. 

Paa Skagen har man ret god Forstand 
baade paa lEren og Føden: 

men det, hvad der drev dem, var Kraft 
hos en :Mand 

som elske1- sin Næste til Døden! 

Og denne livsalige Kærligheds Luft 
- saa ren som paa Skagen den findes: 

den gav over Dagen i Dag en "Duft" -
- og i den skal Lars Kruse mindes! 



Vi \lavned kan hændes i Talernes Ord 
det Pust, hvorved Hjertet husvales: 

dog Lars var jo ordknap i Livet om Bord, 
ved hans Minde behøver ej "tales"! 

Ssa lad os da synge den simpleste Sang 
og værdigst til SØheltens Minde: 

den giver' i Hjertet den reneste Klang 
rraknemligheds-Tonell derinde! 

Saa længe der bruser et Hav om vort Laud 
med Dønning i Hjerterne inde: 

saa længe skal mindes den Hædersmand, 
som satte sig selv dette lVIinde! 

Og kommer den Dag. hvor vi selv sløjer af 
og glemmer, hvad alle bør være: 

da rejser .Lars Kruse sig streng af .,ia 
, Grav 

nej, nej! bliv, dernede - me(l Ære! 

Bliv rolig, Du Kæmpe! vi vogter Din Ste,n 
og freder dens Plet her i Landet: 

det er dog paa Heltenes smuldrende Ben 
vi gem'ejser K1'aften i Landet! 

Lidt om det danske Fiskeri. 
Af J. P. J. Drejer. 
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Fisker Carl Hansen, KaJlehave, 
har forsøgt i Medlemsbladets Nr. 39 
for 27. September at modsige min 
tidligere ~rtikel med denne Overskrift, 
men er sluppet noget uheldigt derfra. 
Han begynder med at henvise til, at 
Kutterne fra Frederikshavn en kort 
Tid have havL en god Fangst; men 
beviser det Fremgang, nuar hele 
Laster opgives til at veje imellem 9 
og 10 Pd. pr. Snes? Jeg tror, de 
fleste ville indrømme, at det er for 
snllta Rødspætter at bringe i Land, 
efter den korte Tid, de bruge for 
at vokse til den dobbelte Størrelse. 

Derefter springer Hr. H. til Stege 
Nor og hævder, at Fiskeriet er bleven 
godt nu, medens han dog indrømmer, 
at det ellers har været mindre godt 
der hele sidste Sommer. Hertil skal 
jeg bemærke, uldet bedste Vodfiskeri 

i hele Aaret haves om Efteraaret i 
de lange N ætter med mork J\faane; 
Forholdet i Stege Nor beviser a1tsaa 
ingen Tiltagen af Aalebestanden, men 
kun at Aalene komme bedre frem 
af Bunden. 

I min Artikel har jeg undladt at 
omtale Silderogn~ men da Hr. 
ønsker at faa den med og omhtler 
den Rogn, der sidder pua Bund
garnene, saa kan han være vis paa, 
at den Mængde Rogn, som Foraa.rs
Silden afsætter paa Tangen, ikke 
faar I~ov at ligge der j Fred for 
Voddene, til den er udklækket~ og 
hans Paastand, at Rognen af Salt
vandsfisk flyder, gælder ikke for nogen 
Fiskerogn, som bliver gydt fra Mas
nedø og øst efter i østersøen; der 
synker den til Bunds al sammen, da 
Vandet er for ferskt. *) 

Fordi Gedden kommer ind fra 
østersøen, gøre Voddene dog Skade . 
paa den Rogn, som gydes i Far
vandene, hvor den opholder sig, og 
Dr. Peterselt har fortt~lt mig, at han 
lmvue truffet store Masser Gedderagn 
i det dybeste Sted i Stavre by Nor, 
hv, ·rimod ingen paa det grunde Vand 
sanlIne Sted. Altsaa det, som kaldes 
Flukvand i de Farvanu{', benytter 
Gedden ikke til Legepluds. 

Hr. H. tor ikke, at Rejen er 
opfisket, men ban har vist kun faa 
med sig~ der ere af samme Mening. 
Hans enkelte Paastand om Rejerne 
"ed KalJeh,\vp, del' forsrandt i Lobet 
af Vinteren, bedset· intet om, at 

*) Heri har vistnok Forf. Ret, men synker 
ROgl'ClI helt til Bunds, da gaar den og
saa til Grunde, og Voddene gør den 
da ingen FortI'æd. Pl!-a sille Steder i 
østersøen erYandet dybere nede maaske 
iYlvrigt ~<11t !lok til at 1Eggono kunne 
flydo. Re,l, 



Rejerne komme igen uden Fredning, 
og jeg er fra flere af dem, som fiske 
med Rejeruser, gjort bekendt med, 
at de gerne vilde gaa ind paa en 
Fredning af flere Aar, naar saa V od
dene knnde blive forbudt samtidig, 
for at de ikke skulde ødelægge (let, 
som Fredningen gavnede. 

Hr. H. omtaler 50-60 Pd. som 
Be,'is paa, at der var ~fasser af Rejer, 
men hertil kan anføres, at for en 
Del Aur siden kunde en Vodfisker 
pau Steder fra Bogø til Masnedø 
have op til 150 Pd. paa en Nat, og 
det gik ikke sjældent paa i de Tider. 

Hr. H. spørger, hvad det skulde 
gøre, at de smaa Fisk løb igennem 
Voddet, men det er jo dog en be
kendt Sag, at de spæde Fisk kun 
taale lidet, før de tage Skade, og de 
smaa Aal, som presse sig igennem 
Voddet efter Halen, efterladende al 
deres Slim paa Masken som en stor 
Ring, er ikke faa, og de gaa sikkert 
til Grunde efter en saadan Medfart. 

Den Vittighed om Gæslinger og 
Ællinger, som Hr. H. har brugt, ind
lægger han sig ingen Fortjeneste ved; 
jeg vilde hellere anbefale ham selv 
at forsøge med de smaa Fisk, og 
engang, naar Resultat er naaet, da 
give Oplysning derom. 

r min Artikel har jeg ingen Steder 
sagt, at alt er opfisket, men kun be
vist, hvor hurtigt alle· Sorter Bund
fisk ere aftagne . paa sumllle Tid; 
skulde det være en pflriorlisk eller 
tilfældig Aftagen, vilde den næppe 
som nu have ramt alle Fiskesorter 
paa samIlle Tid. 

Hr. H. vil berolige mig med, at 
der er Fisk nnk endnu ved at hen
vise til, at der er lastet en Kvase 
hver Dag hele Sommeren igennem 
med 6000 Pd .. A.al. Det havde været 
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ønskeligt, om han ogsaa havde op
givet, hvor mange Gedder og Aborrer, 
der val' fanget. Saavidt mig bekendt 
fører Hr. H. Fiskeri-Journal, og' i 
den staar Fangsten for alt. Indvand 
fra Præstø til Masned(jsund af AllI 
opgivet saaledes: 

1889-90. 168014 Pd. 45325 Kr. 
1890-91. 237888 69707 -
1891-92. 212472 - = 63884 -
1892-93. 161747 - -=43432 -

Altsaa efter Opgivende i Hr. H.s 
Artikel af 6000 Pd. pr. Dag vilde 
vi i en Maaned faa 180000 Pd. eller 
lige saa meget som aarlig i de fore
ga.aende Aar; efter den Opgivelse 
skulde Aalen tiltage ganske forbav
sellde og Vod fiskerne blive rige Folk, 
hvilket saa vidt mig bekendt ikke er 
sket endnu. 

Tilvirkningen og Brugen af 
flydende Fiskelim. 

(Efter Norsk Fiskeritidende.) 

Det har allerede længe været al
mindelig kendt, at Fiskelimet 
eller sunblas var meget baade 
stærkere og mere elastisk end Lim, 
der var lavet af Huder, men indtil 
for faa Aar siden var Mangelen paa 
Raastoffet, det store Arhejde dat 
kostede at fremstille Fiskelimet, og 
Ubekendtslmhet til dets Nyttiggørelse 
til Hinder for dets almin~leJjge· An" 
vendeise til mekaniske Formaal. 

I Oldtiden kendtes det under 
N avnet "ichtyocolla" - oversat Fi
skelim ~, og Dioscorides og Plininus 
omtaler det oftere. 

r forskellige Dele af VeI'den frem
stilles det af Fiskens Svømmeblære 
- eller densaakaldte Sundmave, 



Den bedste Husblas faas fra Rus
land, især er den fra Astrakan god. 
Den udvindes af Støren i det kaspiske 
Hav og de i samme udløbende Floder. 

Efter at disse Fiskemaver ere bleme 
rensede ogtørrede kaldes de "Russisk 
Husblas", og anvendtes indtil for 
faa Aar siden i stor Mængde til 
Liming af Læderremme til Maskin
brug, ligesom ogsaa til andre industri
ellIe Frembringelser, der skulde for
ene den størst mulige Styrke med 
Elasticitet. Husblasen opløses i 
kogende Vand og blandes i Almin
lighed op med andre Limsorter. 
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I Amerika fremstiller man Hus
blas af Svømmeblæren hos"Kulmulen" 
og andre Fisk. Den blødgøres først 
i lunket V and og udrulles derefter 
i en særdeles kraftig Maskine i ganske 
tynde Baand, der i tølTet Tilstand 
kommer i Handelen under Navn af 
Baand-Husblas og væsentlig bruges 
til at klare Øl med. 

Tyrkerne bruger et Slags Fiskelim 
til at fæste Ædelstene med i Ind
fatninger, og Laplænderne sammen
limer de Træstykker, hvoraf de laver 
deres Bue!:, med et Fiskelim, der er 
fremstillet af Aborreskind. Dette 
Lim, der kun lavedes i smaa Kvan
titeter, saa meget som man hver 
Gang havde Brug for, skyldte uden 
Tvivl en stor Del af sin vidunderlige 
Bindekraft den Omstændighed, at 
det selv tørrede første Gang efter 
at være paasmurt de Genstande, der 
skulde limes. 

U agtet det længe har været aner
kendt, at nylavet Lim er meget mere 
bindende end Lim, der først har 
været tørret og saa atter er blevet 
opløst, saa har det dog i umindelige 
Tider været Skik og Brug at tørre 
Lim ind til haarde Kager eller Skiver 

for at hindre, at det gik i Forraad
nelse, før det skulde bruges. 

Dette el' imidlertid en meget lang
som og kostbar Ftemgangsmaade 
baade for Fabrikanten og Konsu
menten, da en under Limens Tørre
proces indtrædende pludselig Vejr
forandring ofte kan bevirke, at et 
helt Parti Lim ødelægges, eller, hvad 
der er det værste for Forbrugeren, 
kan ødelægge Limet saadan, at 
det ikke duer til nogen Ting, naar 
det tages i Brug; ved skærpet Tør
ring vil det nemlig nok lykkes Fa
brikanten at skjule den Skade, det 
har været udsat for. 

Mislighederne ved denne l\>faade 
at lave Lim paa ere saa store, at 
der har været gjort en Mængde For
søg paa at overvinde dem. Mere 
end en stor Limfabrikant har spenderet 
Tusinder af Dollars paa frugtesløse 
Forsøg paa at finde en Maade, paa 
hvilken Limet kunde bevares i flydende 
Form, uden at det mistede. noget af 
sin Bindeevne. 

Man fandt vistnok en Maade at 
forhindre Limet i at gaa i Forraad
nelse, men erfarede samtidig, at de 
Syrer, man havde tilsat i det øje
med, ikke alene angreb de Ting, paa 
hvilke Limet senere blev brugt, men 
ogsaa fremkaldte store kemiske For
andringer i Limets Sammensætning 
og efter kort Tids Forløb fuldstændig 
ødelagde Limets Bindeevne. 

Man opgav derfor videre Forsøg, 
og med Ondtageise af, hvor Lim 
fabrikeredes i ganske smaa Mægder, 
saa at det ikke var nødvendigt for 
Opbevaringens Skyld at tørre det, 
benyttede man hele Verden over den 
gamle Methode. 

Limfabrikationen befandt sig der
for paa dette Standpunkt indtil om-



b'ent i Aaret 1875, da der med Held 
indførtes en ny }Iethode til at gøre 
tørret Torsk mere holdbar. Den 
bestod i, at man tog Skind og Ben 
af Torsken og pakkede kun den 
skære Fisk i Boxer. Man begyndte 
S:1a at anstille Eksperimenter lIIed 
Skindene og Benene for at se, om 
de ikke skulde knnne finde en mere 
lønnenue Anvendelse end kun at 
sælges til Gødning. 

Isac Stanwood og John S. Rogers 
var blandt de første, der anstillede 
Eksperimenter i den Retning, og 
begge fik i Amerika Patent paa ad
skillige Fremstillinger. 

Den Lim, der fremstilledes efter 
Rogers oprindelige Methode, blev 
gjort holdbart ved, at det tørredes 
i ganske tynde Skiver paa ophedede 
Cylindre, men det fandt kun An
vendelse i forholdsvis faa Øjemed, 
da dets Pris var for høj for den al
mindelige Forbruger. Det anvendtes 
næsten udelukkende til Fabrikation 
af Plaster - engelsk Plaster -
gummieret Papir og Lim for Maskin
remme. 

I 1876 begyndte saa Mr. 'Vm. N. 
Le Page - Russia Cement Companys 
Grunder at anstille Forsøg paa 
at fremstille et Lim, der ikke skulde 
inddampes til det blev haardt, men 
opbevares i flydende Form, saa 
at det altid var færdig til Brug. 
Til disse Forsøg am:poredes Mr. Le 
Page ved Tanken om, at Lim altid 
er i Besiddelse af større Bindeevne, 
uaar det først tørrer efter, at det er 
blevet paasmurt. 

Andre forsøgte det samme og op
naaede vistnok et tilsyneladende gun
stig Resultat ved Tilsætning af Eddike· 
syre eller andre preserverende Syrer; 
men ved alle disse Methoder angreb 
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de tilsatte Syrer Limets Bindeevne, 
samtidigt med, at Tilstedeværelsen 
af Syrerne gjorde Limet ubrugeligt 
i en hel Mængde Tilfælde. 

Det Lim, der er tilsat llIed Syre, 
er ikke konstant, lll(>n skiller sig 
efter en Tids Forløb .. Tilsætningen 
bundfælder sig, og Limet blivC'r der· 
"ed omtrent ubrugbart. 

Der er vistnok endnu en Del Lim
fabrikanter, (ler holder fast ved den 
syreanvendende Methode a,t lave Lim 
pau, men Forbruget uf deres Vare 
er indskrænket til et Par enkelte 
Industrigrene, hvor Tilstedeværelsen 
af Syren ingen Indflydelse har. 

Det var Fabrikanterne af Le Pages 
Lim forbeholdt at fuldkommengøre 
og holdbargøre IJimet, og fra en 
forholdsvis ubetydelig Industri af kun 
lokal Interesse at hæve Ilimfabrika
tionen op til den fremtrædende Rang, 
den nu indtager, blandt Resultaterne 
af amerikansk Foretagsomhed. 

Efter Indførelsen af denne forbe
drede Fremstillingsmethode steg det 
flydende 1Jim overordentlig i For
brugernes Yndest og betragtes det 
nu som nærsagt uundværlig ved en
hver mekanisk Virksomhed. 

Fol' at kunne tilfredsstille det hur
tigstigende Behov og Efterspørgsel, 
opførte Russia Cement Co. i Glou
cester, Massachusets, sin store Fabrik 
for Fremstilling af flydende Fiskelim. 
Dette Selskabs Fabrik er ubetinget 
den største og mest fuldkomne i sin 
Branche i hele Verden. 

Fabriken, der bestaar af en hel 
Del 'forskellige Bygninger, har et 
Gulvareal af 60000 Kvadrat-Fod, 
og el' bygget op ad en Skraaning, 
saaledes at der er Tilgang for 
Køreredskaber baade i de nedre og 
i de øvre Etager. Et Sidespor af 



Jernbanen fører i nederste Etage 
lige ind i Fabriken. 

Raamaterialerne bringes pr. Vogn 
fra "Fish cutting" Etablissementerne, 
hvor det fremstilles, og aflæsses i 
Bygningens øverste Etage, hvorfra 
det forsigtig styrtes ned i bly klædte 
Digereringskar, af hvilke hvert tager 
fra 15 til 20 Tons Fiskeskind. 

I disse "Fordøjelses"Indretninger 
vaskes og renses Massen ved fortyndet 
Syre, indtil ethvert Spor af Uren
lighed er fjernet, hvorefter den koges 
ved Damp, og Limet aftappes som 
en Vædske, der er af omtrent samme 
Tæthed som Mælk. Da nu imidler
tid Raamaterialerne er stærld isprængt 
med Salte, maa det udvundne Lim 
altsaa først og fremmest renses og 
befris for dette. 

Dette gøres paa den l'vhade, at 
Limmassen føres gennem Maskiner, 

de saakaldte "Dialyzer" ("Skille
maskiner") der indeholder en 
Række indbyrdes forbundne Kammere 
eller Oeller, hvis Sidevægge bestaar 
af Pergamentpapir, og er ordnet 
saaledes, at enhver Celle, der inqe
holder Lim, pan to Sider er omgivet 
af en Oelle indeholdende varmt Vaand, 
Gennem Pergamentpapiret gaar nu 
de i Limet indeholdte Salte over i 
Vandet, medens selve Limet· ikke 
kan trænge gennem Pergamentet. 
Paa denne. Maade renses altsaa 
Limet for alle opløselIge Salte. 
Denne Rensningsmethode af Limet 
er antageligvis en af de største For
dele ved det Patent, som -Russia 
Cement 00. er i Besiddelse af. 

Efter saaledes at være renset, ind
dampes Limet til sin specifike Tæt
hed i lufttomme Rum og behandles 
derefter kemisk, saaledes som det 
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Brug, det skal tjene til, i hvert en
kelt Tilfælde forlanger det. 

net Affald - bestaaende af uop
løst Fiskeskind og Ben der bliver 
tilbage i Digreringsapparaterne, efter 
at Limmassen er aftappet, tørres og 
knuses som Pulver og finder An
vendelse som Gødningsstof. 

Der laves mange forskellige Slags 
Fiskelim, alt efter den specielle Brug, 
Limet skal anvendes til. En Del 
af dem fremstilles ved, at Fiskelimet 
tilsættes andre Substantser, der er i 
Besiddelse af de netop for dets be
stemte Brug nødvendige Egenskaber. 

En af de vigtigste Industrigrene, 
bvor Fiskelimet nu finder Anvendelse, 
er Skofttbrikationen. Desuden bruges 
Fislwlimet meget i Rør- og Stmtt
fletningsindustrien, i Tekstil-Fttbri
kerne, til Gummiering af Konvoluter 
og Fremstilling af Klæbpapir, til 
Limning af Maskinremme af Læder 
(J. s. v., o. s. v. 

::VIen den mest udbredte og kendte 
af alle Russia Cement Oo.s Limsorter 
er dog ubetinget" Le Pages flydende 
Fiskelim", der bruges til Sammen
limning af Træ og lignende. De 
smaa Flasker, paa hvilke den inde
boldes, forefindes over hele Verden. 

Dette Lim laves af de mest om
hyggelige sorterede Raastoffer og 
garanteres holdbart i hvilket som 
helst Klima. De talrige Prøver, der 
paa U d stillinger rundt om i Verden 
og ved andre .Anledninger er gjort 
med det, har alle bekræftet, at dette 
Lim el' i Besiddelse af en usædvanlig 
stor Bindeevne. 

Professor Wilmore ved Alabama 
Polytechnic Institute anstillede i 1891 
en Del Forsøg med dette Lim, idet 
han limede Træstykker sammen med 
et Tværsnit af en Kvadrattomme. 



Det gennemsnitlige Tryk, de sammen
limede Træstykker udholdt uden at 
slippe Limningen, var 2889 Pund. 
I syv Tilfælde udholdt Prøverne et 
Tryk af 3300 Pund. En Prøve, der 
anstilledes med 'rræstykker paa 2 
'rOmmel' og 1/2 Tomme, udholdt et 
Tryk af 4000 Pund uden at Sammen
limningen slap. 

Paa Grund af den usædvanlige 
Bindeevne denne Limsort er i Be
siddelse af, har man ogsaa fundet 
en hel Del nye .Felter for dets An
vendelse. Saaledes i VognfalJl'ika
tionen, hvor man bruger Fiskelim til 
at lime Træ og Jern sammen. 
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Et af FiskeHlllets største Portrin -
fremfor l/jm fremstillet af Huder, 
er, foruden det~ store Bindeevne, 
ogsaa den Omstændighed, at det 
ikke stivner under allllindplig 'l'Clll
peratur, saa at det el' muligt til en
Iwer Tid at bruge det uden An
vendelse af Varme, og saa at ethvert 
Stykke Arbejde, hvorved det er an
vendt, kan betragtes som fuldt fær
digt, med det samme Limet er paa
smurt. Hvad der jo er ~f overordent-

Betydning j alle Tilfælde, hvor 
de sall1lI1enlimede Genstande er af 
indviidet Beskaffenhed. 

Det Cl' desuden tyndere og som 
Pølge del'aJ i Besiddelse af større 
Evne til at trænge ind i Træet, end 
Lim fremstillet af Huder. Det finder 
derfor særlig Anvendelse ved Sammen
limning af haarc1e, tætfibrede Træ
sorter. 

Plere af Amerikas største Fabri
kanter af Jernbanevogne har gjort 
den Erfaring, at-Træværk, der er 
sammenlimet med Piskelim meget 
længere udholder den evige Rystning 
af \Vaggonen, end Træværk, der er 
sammenføjet ved Hjælp af andet J .... im. 

Men det største og ogsaa mest 
paaskønnede Gode· ved Piskelimet, 
er dog det, at man til enhver Tid 
bar et stærkt og flydende Lim ved 
Haanden. Man kan betragte al den 
Tid, som Limbrugerne hele Verden 
over ved Hjælp af Fiskelimet sparer, 
som en almindelig Fortjeneste, der 
skyldes Nyttiggørelsen af et tidligere 
værdiløst Piskeriaffaldsprodukt SlIl 

Tilblivelse. 

Redskabsmængden i 
Nordsøen. 

Den skotske Piskeristati8tik op
lyser, at dm' aJene for dette Lands 
Vedkommende i 1892 forefandtes 
Bakkelinel' W en Længde af over 
36 Millioner Pavne, tilstrækkeligt til 
at naa 14~ Ga.nge over Nordsøen. 
I Board of Pishery Report for 189~ 
meddeles Part I, Pag. 53, at i Hen
hold til nys afsluttede, for det Offent
liges Regning fOJ'etagne Undersøgelse, 
medgltar der 471 1/ 2 Tons Blaaskjæl 
for hver Dag, Linerne sættes ud. 
Det hele aarligo POl'brug anslaas 
til 50000 Tons. Dette gælder alene 
Østkysten mellem Wick og Berwick, 
en Kyststrækning paa 70 a 80 danske 
lVIiI. Skotland har paa Østkysten 
alene 8759 Fiskefartøjer af alle Klas
ser med en Drægtighed af 102568 
Tons, og til en Værdi, Redskaber 
indb~fattet, af Lstr. 1658553 = 

27850000 Kr. 
Mængden af Piskeredskaber i Nord

søen illustreres bedst paa følgende 
Maade: 

Piskerne paa Skotlands Østkyst 
anvender 31 Millioner Pavne Bakke
liner og fanger dermed 924266 Cent-



ner Fisk om Aaret. De skotske 
Trawlfiskere fangel' 376384 Oentner, 
hvortil efter ovenstaaende Forhold 
vilde behøves 121/ 2 Million Favne. 
Fm Englands Østkyst, ultsaa i Nord
søen, fanges endvidere 3761539 Oent
ner, hvortil atter vilde lwhø,'es 127 
Millioner }1'avne. Forudsat altStLU, 

Ilt man til Udgangspunkt vælg<>r de 
skotske Linefiskeres Fangst og be
regner hele den britiske Fangst efter 
samme Forhold, skulde der behøves 
en samlet Linelængde af 170 Millioner 
Favne, hvilket vilde naa 600 Gange 
fra IJindesnæs til Skotland. Hvis 
disse Redskaber udsættes 200 Gange 
i Aarets Løb, vilde det altsaa ud
gore 120000 Gange den sanlIne Di
stance. Dette er blot fra Skotlands 
og Englands Østkyst, og naar hertil 
kommer de Fangstredskaber, der an
vendes i Nordsøen af franske, bel
giske, hollandske, tyske, danske, 
svenske og norske Fiskere, bliver 
Tallene overvældende. 

Det antages, at dette vil være til
strækkeligt til at bevise, at man 
lige overfor vor Tids Fangstredskaber 
ikke længere kan tale om Havets 
Uendelighed i alt Fald, hvad Nord
søen betræffer. Hvis Fangstarbejdet 
fordeledes jævnt OVer hele Nordsøen, 
vilde der i Aarets Løb næppe findes 
en Kvadratfavn af dens Bund, som 
ikke havde været berørt af et eller 
andet Fiskeredskab. 

N aar der altsaa spørges om Aar
sagerne til. Fiskemængdens Aftagen 
i N ol'dsøen, kan man med Tryghed 
svare: Det er det uforholdsmæssige 
Antal Redskaaer i Forbindelse med 
ødelæggende Fangstmetoder. 
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De franske Islands1lskere. 

Fra Dunkerqlw skrives til N. T. 
den 14. f. M. Alle de Skonnerter, 
der hvert Aur i Marts og April tage 
Vejen mod N ord, op til Island, ore 
nu lyl,kelig hjem lwmne. 

Ikke et eneste Skib har had blot 
et alvorligt Hanu'i, og alle 78 ligge 
sikkert fortøjede i Havnen. ]'or 
saavidt . ere baade Mandskabet og 
RlH'derno vel fornøjede, thi det er 
ikke sjeldent, at baade Skib og Mand
skab blive deroppe. 

At Stormene ikke have været alt
for barske denne Sommer, kunde 
man iagttage paa de hjemvendte 
"Islændere". Efter en barsk Sommer 
ser man mange af Fiskerne ile i 
Land, saasnal't Skibet er lagt til 
Kajen, uden at tale til Nogen, bar
hovede og barfodede, løbe op til 
Kirken, for at opfylde de Ijøfter, 
de have gjort deres Helgen ude i 
Stormen, mellem de fmadende Bøl
ger .... Men i Aar var der meget 
faa, der havde lovet deres Helgener 
noget særligt Presserende. 

Hvad Udbyttet angaal', saa er det 
som i Fjor en 30000 (29953) Tdr. 
salt Kabliau foruden en Del Flyndere 
o. s. v. 

Lykken har ramt svært i Flæng. 
Nogle have op til 5-600 Tønder, 
en Novice, der gjorde sin første Rejse, 
fik 650 Tdr. og satte Rekorden, med~ns 
gamle Kæmper, der have gjort de 
20 Ture, maatte lade sig nøje med 
3-400 Tdr. 

Og ca. 400 T. regner man, der 
skal til, for at Alle kunne blive for
nøjede. Rhederens Udgifter for Ud
rustning og Aftakling løbe op i 20 
-22000 Fr. pr. Skib. 
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Hver Ton "MDrue" stod hidtil i 
90 Fr.) men da de første Skibe, der 
vendte tilbaga fra Island, havde en 
god Fangst, dalede Prisen i Forvent
ning on et stort Fiskeri helt ned til 
75 Fr. pr. Ton. 

Denne Pris gør, at Sælgerne el'e 
afventende. Fiskeriet ved N ew-:B'ound
land hur ikke været glimrende, sau 
man haaber, at Priserne ville gaa op 
igen. Det er i Øjeblikket Haabct 
baade hos Rhederne og de 1400 
Mand, der bemandede Fiskeriflauden, 
thi hver Mand, fra Kaptajnen til 
Skibsdrengen, har sin Interesse og 
sin Del af Udbyttet, foruden sin Løn. 

Literatllr. 

Om 8stersavl har FOl pagteren af 
de danske Østersbanker i Limfjord 
og Kattegat, Hr. H. Tonning, ud
givet en kortfattet -Redegørelse for 
denne Avls nuværende 'l'ilstand og 
Vilkaar. Forf. m€'ddeler i Fortalen 
til Bogen, der samtidig er trykt paa 
Engelsk og Fransk, men derimod 
ikke paa Dansk, at dens Fremkomst 
skyldes en Prisopgave som 0sters
kompagniet "Norge" stillede 1883 
for at fremkalde en praktisk V ej
ledning til Fremme af 0stersavl langs 
N orges Kyster. Der indkom femten 
Afhandlinger, af hvilke en hollandsk 
blev tilkendt den første Præmie, 
medens Tonning fik den anden. 
Alle Afhandlingerne bleve oversatte 
og trykte, men af forskellige Grunde 
bleve de ikke udgi~ne, og Hr. Tonning 
købte sna hele Oplaget. Han har 
nu af alle de nævnte Afhandlinger 
udskrevet den foreliggende Bog, og 
tillige har han i denne optaget de 

Iagttagelser, som en to og tyveaarig 
Erfaring har bragt ham. 

Bogen indeholder, næst en Rede
gørelse for Østersens Bygnings- og 
Livsforhold, en historisk Fremstilling 
af Østersavlens Stilling og Udvikling 
i Evropa og Amerika, forinden Forf. 
gaaI' over til at forkl::tre Indretningen 
af Bassiner og de i dem foregaaende 
Arbejder. Bogen indeholder desuden 
udførlige Forklaringer over Vilkuarene 
for Fedning af 0sters, om Ynglens 
Pleje, om dens Vækst og om de for
skellige Redskaber m. v., samt an
gatl,ende østersens Pakning. 

Det er en Selvfølge, at den, som 
vil have et Overblik angaaende 0sters
avl, vil finde de nødvendigste Oplys
ninger i Hr. Tomlings Bog: Resul
tatet af saa mange kyndige Folks 
Arbejder og af Forf.s egen Erfaring, 
og den har det Fortrin frem for 
andre let tilgængelige Arbejder i den 
Retning, at den har samlet Oplys
ningerne fra vidt forskellige Lande. 
Forf. gør ikke Krav pau at have 
frembragt et videnskabeligt Værk; 
han har derimod det Haab, at det 
kan yde et og andet nyttigt Vink, 
og det kan det visselig. A. 

Mindre Meddelelser. 

Regnløje kaldes i Følge Arthur 
Feddersen (Færskvandsfiskeriet, 2den 
U dg. 1894 p. 155) den lille Karpe
fisk. om hvis Yngelpleje Cand. Jensen 
fortalte i forrige Nr. af Medlems
bladet, og som han, ubekendt med 
foranstaaende Navn, foreslog at be
nævne Kærløje. Den er i Følge 
Feddersen fund en flere Steder end 
af Cand. Jensen nævnt, saaledes i 



Gurresø og Birkerødssø samt i Sorte
dammen ved Hillerød. 

Overtrædelse af Fiskerivedtægter. 
I den senere Tid er flere Aalestangere 
i Kallebodstrand mulkterede, fordi 
Piskerifogden ved Undersøgelse af 
deres Pangst traf adskillige "Gllder
maalere" under 14", det ManI, Piske
rivedtægten har fastsat som ,Mindste
maal. 

Kapsejlads. I 1!'redags udsendte 
Komitteen for Kapsejladsen ved j;"'re
derikshavn for Piskerfartøjer med 
Dam en Beretning, hvoraf det frem
gaar, at den har havt en Indtægt af 
2118 Kr. 84 Øre, hvori er medregnet 
Beholdningen fra forrige Kapsejlads, 
ca. 700 Kr. De største Bidragydere 
vare Indenrigsministeriet, Kammer
herreinde Be'rling, Prederikshavns 
Kommune, Frederikshavns Bys og 
Omegns Sparekasse samt SImgens 
Kommune. Desuden have mange 
andre ydet Bidrag, dels i Penge, dels 
i Gaver, hvor imellem Dansk Piskeri
forenings tvende Sølvbægre specielt 
maa nævnes. Udgifterne have beløbet 
sig tii 1818 Kr. 55 Øre, saa der 
forefindes nu en Beholdning af 300 
Kr. 29 Øre, hvilket Beløb er indsat 
i Prederikshavns Sparekasse. 

Ruten Gøteborg-Fredrikshavn 
som har en ikke ringe Betydning for 
Piskehandelen, idet store Kvantiteter 
af Rødspættm af en Kvalitet, der 
daa.:rlig kan anvendes andet Steds, 
ved den afsættes i Sverri g, ligesom 
den ogsaa har stor Betydning for 
Sildetilførslen - havde Det foreneLle 
Dampskibsselskab paatænkt at ned
lægge ved førstkommende Aarsskifte. 
I denne Bestemmelse er der 1lU hel
digvis indtruffen en Porandring, idet 
Selskabet paa Anmodning fra frede-
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rikshavnske 1!'iskehandlere har ind
villiget i at fastholde Ruten foreløbig 
til 1. April næste Aa!', men samtidig 
ere Vintertaksterrie særlig for fersk 
Fisk blevne betydeligt forhøjede. 
Eventuelt vil det nu sejlende Damp
skib "Blenda:' blive ombyttet med 
et kraftigere Partøj. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Færring Fjord, d. 5. Oktbr. 1894. 
Der fiskes stadig llled 6 a 7 Baade 
paa Pjorden efter AaI, og det er 
mange Aar siden, at' der er gjort 
SM godt Piskeri som i Sommer. 
Desuden tages der mange Aal ved 
Glibnillg, hvilken Piskemaade, trods 
den stærke Kølighed, endnu drives. 
Prisen paa Aalene, del' ere smaa, 
er 25 Øre pr. Pd. 

Sildefiskeriet har givet godt Oll lille 
'rid; der er fisket 50-70 Ol pr. Baud. 
K valiteten er udmærket, og Prisen 
er 2 Kr. pr. Ol. Længere Nord paa 
for denne Kyst er der ikke nær taget 
saa megen Fangst af Sild og kun 
enkelte Torsk. H. 

Fjaltring, den 5. Oktober 1894. 
IPoraaret er der i Nissum Pjord 
fisket meget rigeligt af 1!'lynder, og 
dette 1!'iskeri er nu igen optaget. 
Der kan tages en 60-70 Snese 
Plynder pr. Baad en enkel N at, 
naar Piskeriet er heldigt. Det meste 
af Pangsten afsættes i Omegnen til 
40-50 Øre pr. Snes. 

Der er i disse Dage fisket en Del 
Sild, 50 Ol pr. Baad og derover, men 
man befrygter, at Vejrliget ikke vil til
lade dette lønnende Fiskeri ret længe. 
Enkelte Baade bar ogsaa taget god 
Fangst af Torsk, der sælges til 75 



0re-1 Kr. pr. Stk. Til K ullpr har 
man endnu ikke set noget. P. 

Sjællands Odde, den 6. Oktbr. 1894. 
Fiskeriet her ved Oddens Kyster er 
nu til Dels ophørt fol' i AnI'. U d
byttet af Fiskeriet har s:utvel i Som
mer som i Efteraaret gennemgaaende 
været temmelig ringp, og de E'orhaab
ninger, som Fiskerne nærede til Ef ter
aarssildefiskeriet, ere de i høj Grad 
blevne skuffede i, idet Sildefiskeriet 
for Flertallet nf Fiskernes Vedkom
mende kun har givet et meget tarve-
ligt Resultat. J. 

Islandsfiskeriet. Forrige Tirsdag 
ankom til Frederikshavn de to der 
hjemmehørende Islandsfarere, Kut-

. terne "Prinsesse Marie" og ,,]]milie 
Franziska", tilhørende Vendsyssel Fi
skeeksportforretning og førte af Skip
perne E. og J. Bast, fra Island efter 
at have været 13 Dage under Vejs. 
U dfaldet af Rødspættefiskeriet i Åar 
maa kaldes godt; sidstnævnte Kutter 
indbragte hertil godt 100 Tdr. saltede 
Rødspætter; et lignende Kvantum er 
paa et tidligere Stadium afsendt fra 
Island pr. Dampskib til Holland. 
"Prinsesse Marie" har ligeledes havt 
et Udbytte af noget over 200 Tdr., 
som alle medbragtes til Frederiks
ht,vn, hvor de tillige med "Emilie 
Fram;iska li s Fangst foreløbig skulle 
lagr E'S, da Priserne paa Markedet i 
Holbnd for Tiden ere lave. Paa 
Slutningen af Opholdet under Island 
have begge Kutterne udelukkende 
beskæftiget sig med rrorskefiskeri, 
men dette Fiskeri har ikke givet et 
saa fyldigt Resultat, som .man havde 
haabet efter den Tid, der har været 
anvendt dOJ'paa; førstnævnte Kutter 
havde fisht ca. 200 Snese, sidst
n'ævnte inubra:gte kun godt 100 Snese 
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i levende Tilstand; der døde nemlig 
mange under Vejs, særlig da man· 
kom i Nærheden af og i Havnen; 
man mener, at Aarsagen dertH skal 
være Vandets, i Forhold til de is
landske Farvande, temmelig høje 
Varmegrad. "Prinsesse Marie" er af
sejlet til København med begge Par
tøjers Fangst af Torsk levende i 
Dammen. I Fjor fandt denne Vare 
jo saa hurtig Afsætning der. Begge 
Kutterne ville tillige med Kutteren 
"Maagen" i de nærmeste Dage ud
gaa til 0stersskrabning i Nordsøen, 
saa nu ville fire frederikshavnske Kut
tere være beskæfti~ede med det. 

Kl. 

Frederikshavn, den 8. Oktbr. 1894. 
Det i Forhold til Aarstiden gunstige 
Vejrlig har tilladt Kutterne i U gens 
Løb uhindret at passe- deres Dont. 
Gennemgaaende synes Udbyttet at 
være mindre rigeligt, særlig fra 
Fangstpladserne i Kattegat, og der 
gaar som oftest mange Dage, inden 
tilstrækkelig Fangst opnaas; et be
tydelig Antal Knttere have endnu 
slG-t ikke vist sig i denne Uge i 
Havnen. I Farvandet ud for Hirts
hals og ned efter til Tversted have 
en Snes Kuttere havt godt Udbytte, 
fra 250~350 Snese Rødspætter pr. 
Kutter, men Kvaliteten er kun lille, 
af en Vægt fra 10-12 Pd. pr. Snes 
og betalte med lave Priser fra 75 
Øre til 1 Kr. 10 Øre pl'. Snes. I 
Kattegattet have enkelte fisket med 
temmelig tarveligt Udbytte paa Her
thas Flak. Fra 0stsidøn af Læsø 
indkom Kutterne med ca. 50 Snese 
Rødspætter hver, af ret god Kvalitet, 
vejende fra 16-20 Pd. pr. Snes, 
betalte med fra 3 Kr.-3 Kr. 40 Øre 
pr. Snes. En stor Del Pighvar er 
indkommen og afsat til en Pris af 
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fra 50-55 Øre pr. Pd. og 30-35 
Øre pr. Pd. henholdsvis for stor og 
lille Kvalitet; Slethvar til fra 10-
15 Øre pr. Pd. og Ising til 10 Øre 
pr. Pd. Paa Aalborgbugten skal der 
være gjort enkelte gode Fangster, 
men Kutterne ere gaaede direkte til 
København med deres Laster. En 
Del af de Kuttere, hvis Mandskaber 
ere hjemmehørende i Skagen, have 
allerede begyndt at lægge op; Fiskerne 
tage saa hjem og begynde Fiskeriet 
fra de smaa Baade. Hummertil
førslen er vedblivende betydelig; der 
er tilført ca. 15000 Stkr., hovedsagelig 
fra Østnorge og pr. Kvase fra Strøm
stad. Prisen er fra 1 Kr.-1 Kr. 
5 Øre pr. Pd. en gros. Kl. 

Sallerup, den 5. Oktbr.1894. Fiske
riet er vedhlivende meget usselt her 
i Bugten. Silden vil slet ikke vise 
sig her i dette Efteraar; her gøres 
stadig Porsøg med Sættegarn, men 
U dbyttet af en 20-30 Garn er i 
Reglen kun et Par Ol og derunder. 

Rusen.skeriet giver heller intet U d
bytte, da. den Smule, der gaar i dem, 
fortæres af Sælhundene, saa snart 
det kommer i Ruserne; disse Røvere 
kunne ganske nemt gaa fra et Rnse
sæt til et andet og skambide det 
hele, saa man kun faar Torske
hovederne og Aborrehalerne, naar 
man kommer for at røgte. Fiskeriet 
med Aaleruser har været meget knapt 
endnu, da Vinden stadig har holdt 
sig ved Nord og Nordost ; en sydlig 
Vind vilde være bedre til dette Fi
skeri. Aalestangning er nu begyndt 
igen, men Udbyttet har nok endnu 
været temmelig ringe; enkelte have 
havt en Fangst af 10-12 Pd. Aal 
paa en Dag. Her betales for Stang
aal 22 Øre pr. Pd. Drivvodsn.skeriet 
er snart ophørt for i Aar, da Vejret 
nu sjældent er til dette Fiskeri, og 
Aalene have ogsaa snart sat sig saa 
godt i Bunden, at de ikke til enhver 
Tid ere til at tage i Voddene. 

A. C. N. 

BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, I T. Kent &: Co. Glimsby, 
komplet monterede, leveres Fiskeauktionator & 
billigst og hurtigst. Commissionsforretning, 
Frode Grundtvig, modtager Sendinger til For-

Nætfabriken, nndling. 
GI. Sti-and 60. stort Lager af østers til 

BojorlWsor ~ 
15-20 brugte Rejeruser 
ønskes til Købs. Billet 
mrk. "Rejeruser" bedes 
indsendt til dette Blads 
Kontor. 

billige Priser. 
Ilet.: York City Blink, Grimsby. 

For Fiskere. 
Prima tjæret LInegods, ftæt
tede :LIner. Kork m.m. faas bil
ligst og bedst ved Henvendelse til 

J<'I'ode Grundt"ig, 
~ætfabriken, 

GI. Strand 60. 

Sildenæt. 
Bestillinger til nedsatte Pri
ser modtages. 

:I'rode Grundtvig. 
N ætfabriken, 

GI. Strand 60. 

En rask konfirmeret 
Fisker- Søn kan 
finde stadigt Ar
bejde paa Næt

fabriken, Vesterbro-
I gade 70, P. Utzon. 
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Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik i DanlDark SOlD drives ved DalDpkraft) 

leverer 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 N æt og 
Garn fra 10 % til 20 Ofo under sædvanlige Priser. Bomulds,qartl, Ham1Je
ganl og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

.:ti .e bO 
~ co. ~ 
'" E .~ 
.~ = 1:1 

Altona Fiskeauction. 0-"'" El ~ g 
aq o" <t> 
~ <t> '" ~ ... '" 

~ CL~ 
~ - '" Johann Cohrs (beediget Auctionator). g ~ i 

- ~ aq 
-Q ~ ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ':' 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~Æ.~ 
D k F - k K - - -'CD IO> ans - IS e - onlmlMSlon en I:l'OM. ... III :::a 

> o:" CD 
::;>.,,;0 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 

S p e e i a li t e t: L a x, ø r r e d, Å a l. CD ...... = --CD .. ø .. 
Telegram -Adresse: & Fragtbrev-Adresse: 
Biirsch, Hamburg. ~ Borsch, Altona. 

--CD o 
C::"'m . :" 

!~Mili~~ilM~_Ii~" 
;; De fortrinligste 

, F~~!~~!p'P'~~~~,~r 
-, Fælder som Saxe 

af alle Sorter leverer den bekendte" største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell &. CO., Haynau (Schlesien). 
! Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. 
;; __ Stor illustr. Prisliste sendes franko paa Forlangende. ,.. 
~~._~æ~_~_ 

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 1894. 

Færdigsyede §ejl, 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 VllS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

'M. L. Utzon, 
er tilkendt 

Gul dIne d ailI e 
paa Verde::n.su..dstilJ; TI ge::n. 

Antwerpen. 
København V. Vesterbrogade 70. 
----------~------~--~~--~-----------------------* Thisted Fiskeavktion *-

Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loU. 
Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas hil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
N rotfabl'iken, 

Gl. Stl.'and 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faus billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
(ja. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamhurg, Hafellstr. 120. Telegramadr. : Platzmanu-Hambul'g 
Fragfbrevadr.: G. Platirmmn in HalIlbul'g, Station Altona. . 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe . i Randers 1894, .. 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne, 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. H. P08selt. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 42. 18. Okto bero 1894. 
~~==~~~~~~~~~~~--------~~~ .-.. ---------~---._-._~-----~------=~~-----
:nd:edl.e::c::J..sl,l.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af llJ Sidos Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I nd hold: De ferske Vandes Selvrensning. -
De lokale Foreninger. -- Møde. - Fiskeriberf'Lninger. 

- Bekendtgørr1ser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 Stuen, København V., Cl' aabent 
Ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholn'svej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag' fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler Cl' 

tilladt, naar Kilden angives. 

De ferske Vandes Selv
rensnmg. 

Af Arthur Feddersen. 

Fra gammel Tid har man været 
saare ængstellg over fol' den Øde
læggelse, som Afløb fra Fabrikker, 
større Byer o. s. v. skulde kunne frem
kalde i de ferske Fiskevande, enten 
disse saa vare Søer eller større eller 
mindre Vandløb. Man har i givet 
Tilfælde jevnlig den aftagende 

Fiskemængde bl. a. søgt en af Aar
sagerne i saadanne urene Tilløb, og . 
man har da straks ment ved Hjælp 
af Forbud ad Lovens Vej at finde 
det rette Plaster imod den voldte' 
Skade. Først i de senere Tider har 
man nøjere undersøgt de virkelige 
Følger af urent Vands Indvirkning 
paa større Vandomraader, og man 
har da opdaget disses mærkværdig 
store Evne til "Selvrensning" . .Med 
dette Ord kalder man den Virksom
hed i Vandene, hvorved disse ad na
turlig Vej, uden særlig Indgriben 
fra Menneskets Side, frigør sig for 
al den Urenhed, som føres til dem. 
Men efter at man har baet øje og 
Tanke for denne Virksomhed, viser 
det sig, hvilken Vigtighed N aturpns 
Selvhjælp har for Vandenes Økonomi 
og dermed følgelig ogsaa for Fiskeriet. 

Paa den tyske, saakaldte Fiskeri
dag i Breslau i Avgust d. A. holdt 
Hr. Direktør, Dl'. .Franz Hulwa 
et udmærket· Foredrag om Vand
løbenes Sehrensning. Det fortjener 
at blive kendt i ",ide Krese og af 
den Grund gives her et Uddrag. 

Alle Valldløb modtage ganske 
naturligt, lige fra deres Udspring 



til deres Udløb i Havet, mange urene 
Indblanrlinger; Afløb fra Marker, fra 
Gødningspladser, Stalde, Boliger, 
Haandværks- og Fabriksvirksomheder . 
Det er nødvendigt, at saadant sker 
og maa taales, om man end, saa 
vidt muligt, søger at fjei'ne en Del 
af de groveste Urenligheder, ved at 
opsamle og udnytte dem. 

Vandløb er i Virkeligheden Dal
førernes naturlige Afløb; ethvert af 
dem bliver derfor et mistænkeligt 
Brugsvand og netop i des højere 
Grad, jo mindre det er, og jo tiere 
Mennesker, der leve paa dets Opland. 

Imidlertid indskrænker Afløb fra 
Husholdningen, Fabrikerne og V ærk
stederne lige saa lidt som de natnr
lige Tilløb ikke altid Fiskenes Ud
vikling og Trivsel. Man kan saaledes 
f. Eks. i Nærheden af Bykloakers 
Udløb, samt af Fabrikers Spildevand, 
altsaa i saare skident Vand, finde 
et rigt Fiskeliv , ja Fiskea,vlere hn,ve 
endog ledet Vand fra Stivelsesfabri
ker gennem deres Karpedamme uden 
derfor at have havt Uheld Illed disse. 
Enkelte Afløb fi'a Fabriker, saa som 
fra Sukkerfabriker og Bryggerier, 
fremkalde endog stundom et rigt 

> Fiskeliv, fordi de hidrage til Ud
viklingen af en Mængde Smaaskah
ninger (Mikroorganismer), der tjene 
til Føde for større Dyr> og som alt
sall, ogsaa blive Grundlaget for det 
Foder, Fiskene søge. 

Det gælder da om at fremme den 
Vandenes Selvrensning, som i dem 
overalt utvivlsomt sker ved en talrig 
Skare af Smaaskabninger, Dyr Sllll 

godt som Planter. Kemiker!'._ Bo
tanikere, Bakterie- og Dyrekyndige 
samt Fiskerikyndige have her en vig
tig Opgave at løse, saa meget mere 
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som paa dette Omraade endnu mange 
Forhold erI' uklare. 

For lidt over en Snes AnI' siden 
vendte engelske Undersøgelser sig 
illlod disse vigtige §pørgsmaal, Dg 

i Førstningen erklærede de Sagkyn
dige sig næsten med en vis Tilfreds
hed imod F'lodemes selvrensende 
Virksomhed, idet man paastod, at 
de organiske Emner meget langsomt 
iltedes i Vandet, saa at ingen engelsk 
Flod var lang nok til fuldstændig at 
omdLtnne det snavsede Kloakvand, 
og derved gøre det uskadeligt. Men 
denne Opfattelse have nyere og mere 
indgauende Arbpjder nnderkendt. 

Ved Spørgsmaalet om Vandløbenes 
Selvrensning maa man, fomden til 
Iltningen ved den i Vandet værende 
Ilt, der synes at være la.ngt stærkere 

. kemisk virkende end TÆftens, se hen 
til mange andre Omstændigheder, 
saa som til Arten og Mængden af 
de urene Emner, ti l talrige uorganiske 
EllIners freJ11l;lerHle eller hæmmende 
Virkning, til Vandt'ts og Luftens 
Varmegrad, til Strølllhastigheden, til 
Opstæmninger, til Vandløbets Bund
forhold, til Breddernes Egenskaher 
og fremfor alt til Vandløbets organiske 
Verden, Forekomsten af Smaaskab
ninger og af højere staaende Dyr 
og Planter og endelig ogsaa til selve 
Fiskene. 

Hvor Vandløbet derimod strømmer 
trægt, og hvor det tilmed er over
fyldt af Urenheder, hvor endelig des
uden ':yletalgift eller stc"(jrke Syrer eller 
LUtl komme til, der tilintetgØl' alt 
organisk Liv, saaledes som det f. 
EJks. tit sker j England, kan vistnok 
endog paa lange Strækninger ingen 
mærkbar Selvrensning foregna. 

V~tndløbenes Selvrensning sker 



foruden ved Skidenvandets Udtynd
ning tillige ved en Adskillelse af 
Emnernes enkelte Dele ; ted Hjmlp 
af Smaaskabningernes (Mikroorganis
mernes) VirksomhNI bli\"er nemlig 
efterha~lIlden de Emner, som kunne 
madne, forvandlede til simple mine
ralske, uskadelige Forbindelser: Kul
syre, Ammoniak, Salpetersyre. 

N etop en saadan Omdallnelse sker 
efter omhyggelige Undersøgelser lige
ledes kun i Jord, som indeholder Bak
terier; derimod ikke i Jord, som man 
har frigjort for dem, og dersom man 
kqger Vand, forinden man 'i dette 
prøver paa ~t fRa de nævnte Emner 
omdannede, vil det heller ikke lykkes, 
naturligvis fordi Vandet ved Kognin
gen er blevet frigjort for Baktm'ier. 
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Dersom man undersøger raadnende 
Kloakvand, vil man i dette finde en 
forbavsende Mængde af Smaaslmb
ninger, efterhaanden som Forra~td

nelsen tager til. Efter forskellige 
Organismer (Spiriller, Vibrioner) 
fremkommer flere Slags Skimmel
planter, og først efter disse udvikles 
saa til samme Tid, som de mineralske 
Emner omdannes, nyttigere Organis
mer, der attql' afgive Føde for fuld
komnere Dyr. Man har sammenlignet 
denne Selvrensning med en Slags 
Fordøjelse, ved hrilken de livløse, 
organiske og uorganiske Ennwr først 
yde Livsvilkaarene for de talrige, 
lu vt stttaende Skabninger, og disse 
derpaa atter i fremskridende Stof
skifte gør IJivet muligt for mere ud
viklede Planter og Dyr. 

Hidtil har man ment, at en hel 
Del Vandplanter (Alger, Skimmel
svampe) vare Kendetegn for stærkt 
urene Vande, men efter Dr. Hulwa's 
og flere andres Iagttagelser el' dBtte 
ikke Tilfældet. Man træft'er tvært-

imod et rigt Fislmliv i Vandløb, hvis 
Leje. og Bredder i store Strækninger 
ere overdragne med Smmpearter. 
Vandet oven over disse Planter viste 
da netop ogsaa særdeles gode Forhold. 
Saadan Plantevækst er derfor et af
gjort Tegn paa et Vandløbs Evne 'til 
Selvrensning, 

Maj) ha r undersøgt V and~t fra 
Seinefloden, forinden og efter at det 
havde strØlilmet igennem Paris, og 
medens det endnu modtog alt Kloak
vUlldet fra (len store Stad. Floden, 
som ved dpl1 laveste Vandstand hvert 
Sekund følte 45 Kuhikmeter Vand, 
hl(w den Gang (18841.85) hver Dag 
gjort urent af 260-320000 Kuhik
metpr Kloakvand. Alligevel var 
Vandets Sf'lvrensningsevne særdeles 
stOl' i Retning af de fOl'raadnende 
Emner og Tilvæksten af Iltmængden. 
Fra Undersøgelser ved Floden Isar, 
som gennemstrømmer Mtinchen, slut
ter KBmikeI'en Pettenkofer, at man 
uden Fare for Følgerne kan i en
hver Flod udbringe almindeligt Rl'nde
stensvand og endog Latrinilldhold 
(Menneskemøg), dersom Flodens 
Vandm asse i det mindste er femten 
Gange S,La stor som Kloak'ltwdets, 
og dersom dens Strømhastighed jkke 
er mindre Bml dettes. 

I Fald dette ligefrem var Tilfældet 
vilde Illun let kunne kOInlllB over de 
store Byers Vanskeligheder mod Hen
syn til deres Kloakvand, fordi man 
da sikkert kUllde udregne, hvol' længe 
og hvol' langt et urent Vandløb skulde 
Hyae for at hliye rent og tjenligt 
fol' Fiskelivet. :Men saa ligefrem er 
Sagen dog ikke, ti ogsaa en Udfæld
ning af visse EIlInel' i VtLlldet spiller 
en Rolle, og man har ment, at det 
egentlig først er efter denne Afsæt
ning af en Del Emner, at Bakterier 



m. v. kan virke med fuld Kraft, 
medens deres Indflydelse ved, den 
højeste Grad afUl'enhed indskrænkes 
stærkt, indtil Udfældningen er til
endebragt. Det rette Forhold er i 
sin Helhed endnu ikke klart. Imid
lertid staar saa meget dog fast, og 
især har Dr. Hulwa eftervist ved 
sine Undersøgelser i Oderfiode!l ved 
Breslau, at de ellgelslce Granskeres 
Opfattelse af urent Tilløbs Farlighed 
for' Livet i Vandløbene er urigtig. 

Undersøgelserne, baade de kemiske 
og de mikroskopiske, have vist, at 
Odervandet i en Afstand af 4-5 
Mil fra Kongebroen i Breslau havde 
renset sig i den Grad, at ethv81,t 
Spor af Kloakvand vat' forsvundet, 
og at Vandet var blevet lige saa 
rent, som det var paa det Sted oven 
for Breslau, hvorfra Byens Drikke
vand tages. 

Ved Hjælp af store Billeder, som 
l Farver viste Procentindholdet af 
skadelige uorganiske ElIlner og af 
Infusionsdyr, Skimmelsvampe osv., 
der ere ejendolllllldige for raaddent 
Vand, umiddelbart ved Kloakernes 
O dløb og fra Phulser lamgere og 
længere fjærnede fra disse, tydelig
gjorde Dr. Hulwa, hvorlelIes Odel'
vandets Selvrensning skrider frem. 
I første Linie virker Udtyndingen 
ved Hjælp af rent Vand, men der
næst virker Selvrensningen, d. v. s. 
den tiltagende Iltning ved Luftens 
Paavirkniug, understøttet ved Flodens 
Dyre- og Planteliv. De nyttige Plan
ter, og Dyr udrydde ligefrelll de for 
Vandets Renhed og for Menneskets 
Sundhed farlige Organislller. 

Det er nu almindeligt erkendt, at 
Dyrene til syvende og sidst ere af
hamgige af Plantelivet ; Dyret kan 
ikke af egen Magt sammenføje til 
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organisk ~ydannelse af dets Krop 
de mere eller mindre rene, uorganiske 
eller org:ihiske Emner. Dette kan 
kun Planten ved Hjælp af dens Blad
grønt (Klorofyl) og ved Hjælp af det 
livsvækkende Sollys. De smaa Alge
planter (Diatomeer o. a. lign.) kræver 
altsaa kun Vand og de i dette op
løste Emner fol' at kunne trives. 
De udgøre derfor ogsaa det første 
Led i den Række af levende Væsner, 
som trives i vore Vande. Det er i 
de ferske Vande som i det store 
Verdenshav, over alt udgør Diato
meerne' og nærstaaende lave Orga
nismer det levende Grundlag for de 
højere staaende Dyr, og de nævnte 
Smaaskabninger virke nu til Dags, 
som de have virket i tidligere Afsnit 
af J ordens V d vikling, hvorom de 
mægtige Lag af deres Skaller vidne, 
der ere kendte under Navn af Kisel
jord, Moler, Infusoriejord osv. Af 
disse Alger og Smaaskabninger leve 
de ferske Vandes Vandlopper og lig
nende Smaakrebs, hvis Talrighed kan 
være saa overordentlig stor, at Van
riet er helt plumret af dem, og hvis 
Fedme er saa vigtig hr al Fiske
yngel. 

En anden Gang skal disse Smaa
skabninger blive nærmere omskrevne 
paa dette Sted og muligvis blive t yde
liggjorte ved Hjælp af Billeder. Her 
kunne de kun nævnes i Forbigaaende, 
for at man kan fatte, hvilken Vigtig
hed de have i Naturens Kredsløb og 
for Fiskdivet. l Naturen gaar intet 
til Spilde, og alt har i den sin Op
gave at løse; intet er til Overflod i 
dens store og skønt ordnede Rige. 

Hovedsagen ved Vandenes hurtige 
Selvrensning er et livligt Skifte af 
Vandet, altsaa en vis Strømhastighed. 
Ved Opstemning tøves derimod Selv-



rensningen, den hæmmes eller den 
hindres fuldstændig. Af den Grund 
ere alle de Møllevæl'ker, r.!.'urbiner osv., 
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_ der bruge Overfaldsvand, ikke heldige , 
for et Fiskevands Selvrensning, idet 
ved Aabningen af deres Stigbord 
Bundvandet ikke kommer i Fart. 
Derimod ere alle Mølleværker med 
Underfaldsvand, af Hensyn til Van
dets Selvrensning, at forAtrække, fordi 
der ved Trækningen af disses dybt
gaaende Stigbord fremkaldes en stærk 
lJ dskylning . 

• fo fæn'e Opstenmjnger, der er 
paa et mindre Vandløb, og jo bedre 
dets Tilløb af Spildevand fra Boliger 
og Fabriker er indrettet og udnyttet, 
des mere bliver det tjenligt til Fiske
avl. Men for at opnaa tilfredsstil
lende Forhold i saa Henseende, er 
det nødvendigt, at der kræves visse 
Forholdsregler over for alle Opstem
ninger (Mølledamme), hvis Renhol
delse er en ønskelig Forholdsregel, 
dersom Vandløbets lIdnytteise af Fi
skeriet skal være den bedst mulige. 
Man synes, at det er en' ligefrem 
Sag, at man kan opstille Regler for 
Tilførslen af Kloakvan,d og af Fa
brikers Spildevand, og man gør visse 
K1'av gældende i den-Anledning. Der
imod har man ikke hidtil tænkt paa, at 
mangen Mølledam gennem dens skidne 
Bund er Arnestedet for Emner, der 
hæmmer eller hindrer' Fisk-elivet, og 
endda_undrer man sig over den af
tagende Fiskemængde i Ferskvandene. 
Der kan paavises flere Vande i vort 
Land, hvor Anlæget af Mølleværker 
har tilintetgjort saa godt som alt 
Fiskeliv, ogsaa fordi Fiskenes, især 
Aaleyngelens, frie Gang er hindret, 
men især fordi Opstemningerne hin
drer den naturlige Selvrensning. Man 
kunde derfor ogsaa fristes til at op-

stille den Sætning: for mange Møllere 
er Fiskeriets Død. 

Lovgivningen har ment ved Regler 
om Oplukning af Stem værker foran 
Mølleværker og i Fiskegaarde at kunne 
hjælpe paa Tilstandene, idet Lov
giveren har tænkt sig, at Fiskene, 
medens Vandet fik frit Løb, kunde 
trænge op til Vand dragenes Øvre 
P.ladser med den samme Lethed, som 
de kunne lade sig drive ned efter. 
Men ved mangt et saadant draget 
Stigbord er Vandmassen i saa stærk 
Fart, at ingen Fisk i den og imod 
den kan komme frem, saa at For
delen altsaa bHver ingen for de højere 
oppe ved Vandløbet liggende Pladser. 

Der er meget at ændre og ordne~ 
dersom man ad Lovgivningens Vej 
vil virke for vort Ferskvandsfiskeri. 
Men det er først og fremmest nød
vendigt, at man lærer de virkelige 
Forhold at kende. Lige saa fuldt er 
det nødvendigt at lære Vandenes N atlll" 
at kende og i samme II dstrækning~ 
som Kundskab til ,Torden i vor Tid 
er en Nødvendighed for Landbruget. 

Hidtil har man ikke agtet det syn
derlig lJ mage værd at granske Fersk
vandsfiskeriets ViIkaar, lige saa lidt 
som man har lagt V ægt paa at 
værge det over for andre Interesser. 
"Den Smule .Ferskvandsfiskeri faar 
at skøtte sig selv", har kun alt for 
læ~ge været den Sætning, hvormed 
de ferske Vandes 'rrang til Pleje og 
V ærn er bleven mødt. 

De lokale Foreninger. 

Efter Anmodning til Dansk Fiskeri
forenings Bestyrelse fm Formandell 
for den lokale Fiskerforenillg paa, 
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Bornholm, Hr. Toldkontrollør Stub 
i Neksø, afrejste Hr. P. Villumsen 
til Bornholm den 3. ds. for at holde 
Møder der pau forskellige nærmere 
tmgime Steder. 

Formualet med disse Møder var 
dels at erholde Oplysninger af Hr. 
Villumsen om den af Dansk Fiske:ri~ 
forening oprettede Hjælpekasse ror 
Fiskere og deres Efterladte, dels at 
samle Fiskerne til fælles og enigt 
Arbejde paa de Sager, der have Be
tydning for Bevarelsen og Udviklingen 
tlf det bornholmske Fiskeri. 

Der afholdt€s 4 Møder: et i Ho
tellet i Gudhjem den 5. Oktober, et 
i Hotel "østersøeu" i Svaneke den 
6., et i Teknisk Skole i Neksø den 
7. og et i "Dann€brog" i Rønne den 
9. Oktbr.Størsteparten af de mødte 
vare Fiskere eller Skippere; dog vare 
ogsaa andre til Stede, saaledes i 
Gudhjem Sognepræsten, Hr. Pastor 
Loa/t, der ivrigt deltog i Diskussionen, 
i Svaneke Hr. Borgmester Stricker, 
der ogsaa syntes at omfatte Fiskernes 
Sag med stor Interesse og som til
sagde dem sin Bistand, hvor han' 
kunde ,>ære dem til Støtte, samt 
Toldembedsmænd og flere. 

Hjælpekassen sj'ntes at have vakt 
Interesse overalt, men især var det 
Bornholms særegne Fiskeriforhold, 
de Hindringer, der stillede sig i 
Vejen for Fiskerne og deres Bedrift, 
stunt Midlerne til at overvinde disse 
Hindringer, der holdt Opmærksom
heden fangen, og hvorom Diskussionen 
drejecie sig. Som saadanne Hindringer 
næmedes væsentligst den Mængde 
af svenske UndersaaUer, der drive 
Fiskeri ved Bornholm, især paa 
Østkj'sten; desuden utilstrækkelig Af~ 
sætning for Fangsten, især forSilden, 
hvilken Fiskeart navnlig i Sommer 

kunde have været fa.nget i langt 
større Mængde, om den havde kunnet 
sælges Prisen ha;r været nede paa 
5 Øre pr. Ol. Som Midler herimod 
foresloges det at ansøge hos Rege
ring og Rigsdag om, at Fiskeriloven 
maatte blive forandret, saa at den 
sidste Sætning i Lovens Paragraf 1 
udgik og Søterritoriet omkring Born
holm, i Lighed med hvad der er Til-: 
fældet i de øvrige Landsdele, kunde 
blive forbeholdt danske Undersaatter 
alene. Y derligere vilde man virke 
hen til, at fremmede Fiskere, der 
nu om Sommeren i Massevis opholde 
sig paa Bornholm, fiske derfra, be
nytte Havne og Tørrepladser, afsætte 
deres Fangst osv., alt uden at svare 
nogen som helst Afgift til Stat- eller 
Kommunekasser, paalægges en sau
dan Afgift omtrent i I.Jighed m€d, 
hvad Landets egne Fiskere betale i 
Kommuneskat. Sluttelig vilde man 
ansøge Regeringen om Hjælp til i 
to Aar at faa en Dampskibsforbin
delse mellem Bornholm og 'rj'skland. 

. Man havde tænkt sig denne For
bindelse saaledes, at et af de alle
rede bestaaende bornholmske Damp
skibsselskaber moden Godtgørelse 
af Statskassen ltunde bevæges til et 
Par Gange om U gen i 4 Maaneder 
hvert af de nævnte Aar, nemlig Juni, 
Juli, Avgust og September 1895 og 

. 1896, at lade et Skib fare mellem 
en tj'sk og en bornholmsk Havn og 
omvendt. Man autog, at Farten eft€r 
den 'I'id vilde kunne bære sig ~elv, 

idet foruden Fisk ogsaa Landbrugs
produkter og Lystrejsende ville be
nytte Ruten og denne derved blive 
til Gavn for hele Øen, men man vilde 
navnlig være uheldig stillede med 
Hensyn til Fiskeriet, om del' ingen 
Forbedring indtraad·te i de nu be-



sb.aende Forholtl, idet Kobenhams 
Mat'ked langt fra ml' tilstrækkeligt 
alene for Afsætning 'af bornholmske 
Fiskevltl'er. 

Derimod var der et godt Marked 
for disse Varer i Tyskland, hvad de 
aJlerede gjorte Forsøg have bevist. 
Man h~1.nle i· Sommer ofte maattet 
ty til det tyske :Marked med Silden, 
og denne Fiskesort havde det' fundet 
god Afsætning, men det har vist sig, 
at der maa andre Befordringsmidler 
til end den nuværende langsomme, 
besværlige og ikke ufarlige Baadfart, 
om dette Marked skal faa nogen vir
kehg og gennemgt'ibende Betydning. 

Med en sjælden Enstemmighed 
sluttede de ved Møderne tilstede
værende, baade Fiskere og Ikke
Fiskere sig til foranstaaende Frem
stilling, det ml', som en Forfatter 
siger: "ikke om Stoffets hvad, men 
om H~tlldlingens hyorledes", Diskus
sionen drejede sig. Det var i det 
hele baade interessante og yellykkede 
Fiskl'rmøder, de foran nævnte og, da 
bornholmske Fiskeriforhold vist gi3n
nemgaaende ere temmelig ukendte for 
Medlemsbladets Læsere i det øvrige 
Land, medens de paa den anden 
Side ere alle Fiskerivenners . fulde 
Opmærksomhed værd, saa ville nogle 
Artikler senere hen, der mere ud
førligt meddele "lidt om Bornholm, 
dens Fiskere og Fiskerier" maaske 
kunne gøre Regning paa Læsernes 
Sympathi. 

Møde. 

Stadeejernes Fagforenings nonUige 
Afdeling afholdt Tirsdag den9.ds. 
et Møde, hvor man bl. a.enedes om 

, 

at bevare den Afmærkning afStaclerne, 
som tidligere har været oriltalt her 
i Bladet, da det har vist sig at v~re 
praktisk. Alle vare enige i, at lilan 
skyldte Hr. Kaptajn Trolle megen 
Erkendtlighed for den Virkwmhed, 
han har udfoldet i Fiskeriets Inter
esee.Der er i Aar sket langt mindre 
Skader, tilføjede af Skibe, paa Red
skaber end tidligere, og skønt det 
vel for en Del har været begrundet 
i, at Vinden stadig har va:wet østlig, 
har dog de Skibe, der med de faa 
Dages N. V. har ankret her, ligesom 
ogsaa Kystdamperne, der løber dag
lig, mere end hidtil vogtet sig for 
at gøre Skade, og Resultatet er, at 
de Skader, der hidtil er sket, ere 
:rent forsvindeude mod de som ellers 
aarligt sker i samme Tidsrum. 

Paa samme Møde vedtoges det 
~nstemmigt at Qverdrage Bestyrelsen 
det Hven at udtale Foreningens 
'rak til Hr. Kaptajn Trolle. T. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals, den .10. Oktober 1894. 
Hummerfiskerietvedblev til Slutningen 
at være den øvrige Tid lig nogen
lunde godt og Prisen holdt sig og
saa nogenlunde, idet her indtil 20. 
September betaltes 90 Øre for alle 
tokloede Hummer, fra den Tid til 
Slutningen den 28 .. -29.Septbr. gik' 
Prisen i 75 0re. 

Efter Hummemskeriets Ophør 
Mev der foretaget Forsøg pall. Snurre,,: 
fiskeri efter Rødspætter. Her har 
i mange AaI' -ikke været noget Rød
spættefiskeri af Betydning, saad.en 
almindelige Mening om, at denne 
Art Fisk ur rent opfisket, ogsaa. 



havde fæstet Slg her. Om der er 
nogen Nedgang i dette .Fiskeri eller 
om denne Fisk virkelig er i Af tag
Iling, er vel vanskelig at bestemme; 
men i hvert Tilftelde har her ud for 
Kysten i on længere Strækning i den 
forløbne Tid af denne Maaned været 
et ret godt Rødspættefiskeri. En 
Mængde har her været, og en Del 
er afherværendeFiskere bleven fangen 
og afsat til 6 il. 70re pr. Pd. Fisk~D 

har været af en lille Kvalitet 10 il. 
12 Pd. pr. Snes;· on alt for lille 
Fisk at fange. 
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Fiskerne kunne almindeligvis ikke 
godt skyde Forretningerne eller Til
budene til Side til mere gunstigt 
Tidspunkt, da de saa ikke kunne \'ære 
visse paa, at den Fisk, de skaaner for 
at vokse sig større, fremtidig holder 
sig paa Pladsen, men dog er alle 
herværende Fiskere af den Mening, 
at det for Fiskernes Indtægt og Fi
skens Bestaaen var bedre, at en 
saadan Størrelse som Hovedtallet 
af de her indfangne Rødspætter, blev 
sparet til den blev voksen. Men 
det gamle Ord: "Kragen kan lige 
saa godt som Ravnen o.s. v." gjorde 
sig ogsaa til Slut gældende her og 
med føje Grund. Straks efter at 
Fiskeriet val' begyndt mødte en stor 
Del Kuttere,. og de fiskede rask 
væk af de smaa Rødspætter. Dette 
Fiskeri, som drives hvor Kuttere 
og aabne Baade fiske samluen, er 
et Liv, hvor den stærkeste gør sig 
til Herre. At dette er urigtigt, er 
indlysende, men hvorledes det ændres 
er. en anden Sag. Kutterne kunne 
komme Landets Kyster rundt for at 
fiske, hvilket Kystfiskeren i sin lille, 
aabne Baad ikke kan, og skal saa . 
fremmede ved de enkelte forefaldende 
FisI!:erier sætte sig i Besiddelse af 

dem, ser det daarligt ud for Kyst
fiskeren, og saaledes er det. Mange 
Steder levnes der de lokale Fiskere 
Plads nærmest Land, hvor de store 
ikke kan komme, men sanledes ikke 
her, hvor Kutterne undertiden ligge 
saa nær Land, . at de aabne. Baade 
ikke kunne være indenfor dem. Jeg 
synes og mange vil vist indrømme, 
at der burde tillægges Kystfiskoren 
et eget Søterritorium eller i Mangel -
deraf streng Overholdelse af den be
staaende Ligeberettigelse. 

Dermed denne Gang ikke mere 
om denne Sag, men skal jeg tillade 
mig at opkaste et andet Spørgsmaal 
til Beskyttelse og til Sikkerhed fol' 
Rodspættefiskeriets Bestaaen. Hvor
for jeg kun nævner Rødspætten er 
fordi jeg anser den for den værdi
fuldeste og mest eftertragtede af 
alle Havfisk. I Lov af 5. April 
1888 § 56 er der vel taget Hensyn 
til at beskytte Undermaalsfisk og 
Yngel ved den deri fastsatte ~faal
grænse, men dette er ikke nok. Skal 
der vedLov tilsikresRødspættefiskeriet 
nogen Fremtids Støtte, maa det være 
saaledes, at Fisk af denne Art paa 
8 Tommer aldrig fanges, og efter 
min .Mening burde dette Maal mindst 
sættes 1/2 Tomme op. Men ikke 
'rale derom, det· er dog ikke det 
værste, men at der mellem Aar og 
Dag fiskes Masser af meget mindre 
Rødspætter, dette burde rent forbydes, 
hvad enten de anvendes til Agn eller 
ikke. B . . 

København, den 15. Oktbr. 1894. 
Efteraarssildefiskeriet i Sundet er i 
de sidste Dage begyndt at sløje stærkt 
af og nærmer sig vel mod Enden; 
Silden begynder at blive tom og gaa 
ind paa Grunden. Silden kan ikke 
siges at have været rigelig til Stede 
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i Sundet i -dette Efteraar, og Ud-
. byttet har som F'ølge heraf kun været 

middelmaadigt for de flestes Ved
kommende, for andre daarligt og kun 
for enkelte kan det vel kaldes godt. 
Rigtig stor Fangst vides ik~e nogen 
at have bragt ind; de bedste Tag 
have været op imod 100 Ol pu,a en 
N at, og det har hørt ti); Sjæklen
hederne. Derimod har Prisen holdt 
sig jævnt godt, i den bedste Fisketid 
l Kr., 1,25 og 1,50 pr. Ol~ Fra 
Bornholm, hvorfra man ellers kun 
har kendt Tilførsel af røget Sild, har 
der i Efteraaret været tilført pn Del 
fersk Sild; det har været en mindre 
Vare, . som imidlertid har fundet let 
Afsætning til noget ringere Priser 
end ovennævnt. Paa Grund af det 
hidtil prægtige Efteraarsvejr har man 
ikke hørt 0111 noget videre Redskabs
tab eller andet Havari. I BUllll
garnene er der ikke fisket noget af 
Betydning. Fra Aalefiskeriet ved 
Indløbet til Kalleboderne, hvor der 
fiskes med ca. 500 Dybvands Aale
ruser, som med alt Tilbehør repræ
senterer en Kapital af over 20000 
Kr. fordelt paa forskellige Fiskere, 
hvis Hovedindtægt' dette Fiskeri ei', 
har der i det forløbne .Mørke været 
taget nogle ret gode Røgt; men Lej
ligheden f'aldt ikke saa gunstig til 
som don kunde, ellers vilde Fiskeriet 
der nok have givet noget mere, men 
der ventes endnu en Del af det kom
mende Mørke, na~tr gunstig Lejlighed 
vil falde til. Priserne pall, Aal have 
havt noget vanskeligt ved at holde 
sig, men er dog genuemgaaende be
talt med 40} 45, 50 il, 55 Øre pr. Pd. 
eft~r Sortering. 

Rejerusesæt efter Aal har kun 
været benyttet meget lidt i Ef ter
a,aret, . da Lejligheden hertil ikke har 

passet; en enkelt Nat har det slaaet . 
til i Kalleboderne for en eller anden, 
men det har kun sket nogle faa 
Gange. Vodfiskerne klage stadig over 
daarligt Udbytte for lwle Sommeren. 

F. 

Frederikshavn, d. 14. Oktbr. 1894. 
Lige til i Gn.ar var Vejl'liget gunstig 
for Fiskeriet i denne Uge, og for de 
fleste Piskeres Vedkoll1Jllende have 
disse gode Forhold ogsaa bevirkrt, 
at der er kommet et godt Resultat 
af deres Arbejde, i hvert Fald i kvan
titativ Henseende; Kvallteten har des
værre for det meste ladet en Del til
bage at ønske, ligesom Priserne, særlig 
pai smaa Fisk, ikke paa lang 'l'id 
have været saa lave som i Slutningen 
af Ugen. Den i Gaar og i Dag 
fremherskende Storm vil imidlertid 
sikkert hurtig fremkalde en Prisstig
ning, som i dette 'rilfælde nærmest 
vil komme Piskehandlerne til Gode. 
r Farvandet ud for Bulbjerg have 
en større Del Kuttere gjort gode 
Fangster ligesom ogsaa i Farvandet 
ud for Løkken og ned efter til Hirts
hals, for det meste kun 1/2 Mil fra 
Landet; mange Kuttere have hav t 
op til 400 Snese hver, men Rød
spætten var kun af lille Størrelse, 
vejende fra 9-13 Pd. Snesen, her 
betalt med fra 60 Øre-l Kr. 50 
Øre pr. Snes. Betydelige Kvanta af 
Fisk af mindste Kvalitet skulle være 
bragte i Land paa Skagen. Nogle 
enkelte Kuttere have Nordvest af 
Hirtshals længere ude til Søs paa 
ca. 30 Favne Vand fisket mindre 
Laster af Rødspætter af god og stor 
Kvalitet; vejende fra 30-35 Pd. 
Snesen og betalte med 5-6 Kr. pr. 
Snes. Ligeledes er der derfra ind
bragt mindre Partier af Ising, der 
er betalt med ca. 10 Øre pr. Pd. 



434 

I Kattegat har Udbyttet ogsaa været 
gennemgaaende tilfredsstillende; fra 
Herthas Flak er der indbragt ret 
gode Fangster af Rø<lspættt'r vpjende 
fra 10-12 Pd. pr. Snes, betalte med 
fra 65 0re-1 Kr. pr. Snes; lige
ledes ere enkelte indkomne fra Anl
borgbugten med ret gode Fangster, 
vejende fra 10-16 Pd. Snes: betalte 
med fra 1 Kr. 35 0re=2 Kr. pr. 
Snes. Paa Læsø Nordvestrev er der 
gjort oetydplig I<'angst, men ogsa~l af 
smaa Fisk, kun vejende fra 9-10 
Pd. pr. Snes, betalte Illed fra 50-
60 0re pr. Snes. Tilførslen maa i 
det hele taget anses for overordentlig 
stor i denno Uge, alene til Gøteborg 
er der f. Eks. afsendt ca. 40000 Pd. 
]'isk. Hurnmertilførslen har ogsaa 
været betydelig; der er tilført ca. 
12000 Stkr. fra Sverrig foruden ml,. 
6000 Stkr. fra 0st og Vest norge ; 
Prisen er fra 95 0re-1 Kr. pr. Pd. 
Tilførslen af Sild begynder saa smaat 
at tiltage; i denne Uge er tilført ea. 
600 Ks., dels til Udlandet, cl els til 
stedlige Forhandlere; Prisen el' endnu 
temmelig høj, fra 8-12 Kr. pr. Ks. 
Først i Ugen ankom ~n Kvase fra 
Norge Illed 5000 Pd. levende AaI 
og 2000 Pd. levende '1'orsk foruden 
et mindre Parti saltede do. til et 
et herværende større Fiskehandler
firma. Den første Fangst af østers 
fra Fladstrandsbankerne indkom i 
Gaar: det var rigtignok kun et lille 
Parti, ca. 100 Stkr., men Vejret har 
ikke været heldigt for dette Fiskeri; 
for at Skrabningen kan give godt 
Resultat, maa der helst være frisk 
Kuling. 0stersen var forøvrigt af 
stor Kvalitet og san, godt ud. 

Kl. 

Harboøre, den 13. Oktober 18i:i4. 
I denne Uge hai' Kullerfiskeriet taget 

sin B{-\gyndelse her fra- Kysten, og 
de fy)l'ste Sendinger for Sæsonen ere 
afgivne til d'Hrr. Busse og Bade 
efter Kontrakterne. Udbyttet har 
været ret tilfredsstillende. I forrige 
Uge fiskede man kun en Ubetydelig
hed af Kuller, llwn en hel Del andre 
Fisk. eril Eks. tog en Baad en Nat 162 
Stk. Rokker og 16 Snese Knurhaner, 
vistnok den største Fangst af disse 
Fisk, mali nogen Sinde her har gjort. 

Den projekterede Bane fra Lemvig 
til Thyborøn er i denne Maaned 
bleven afsat. IJængden bliver paa 
det nærmeste 4 Mil. Selvfølgeligt 
spiller det den storste Rolle for Fi
skerne, om denne Bane bliver til 
Virkelighed. Hvis ~~mtet vil give et 
nogenlunde anstændigt '1'jlskud, an~ 

tages det, at Sagen er sikret. Ud
faldet af Amtets Stilling til Banen 
bliver afhængig af Raadets Maj-
møde 1896. P. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden I'iskebog 

ved Arthur Peddersen, 

IV. 
Aale-faringen 

vlld Arthur f'edlfersen, 

udleveres gratis til ]'Ol'eningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø-
benhavn V. . 
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BEKENDTGØRELSER 

Aaleruser, T.Kent& CO. Grimsby, 
Fiskeauktionator & 

Commissionsforretning, 
1110dtager Sendinger til For

:Indling. 

Sildenæt. 
Bestillinger til lledsatte Pri
ser modtages. 

komplet. monterede, leveres 
billigst o~ hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Xæ.fabriken, 
Stort Lager af østers til 

billige Priser, 

"t~rode Grundtvig. 
Nætfabriken, 

GI. Strand 50. GI. Stmnd 50, 

Beierwser~ Hef.: York City .Bank, Grims~ En r~sk konfirmeret 

For FIskere. Flsker- Søn kan 
15---20 brugte Rejeruser 
ønskes til Købs. Billet 
mrk. "Rejeruser" bedes 
indsendt til dette Blads 
Kontor. 

Prima tjæret Linegods, flæt- finde stadigt Ar-
tede Liner. Kork m.m. fa". bil. b 'd N t 
Iigst og bedst ved Henvendelse til ' ej e paa æ-

J<'.'ode Gr~ndt'dg, fabriken Vesterbro: 
Xætfabnken. ' 

GI. Strand 50. I gade 70, P. UtzDn. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingel', Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fl'a TIager fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsyneue, nyanlagte Fnbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt Oll; 

Garn fra 10 % til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bmnulds,qaru, HamlM
ganl og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv· og Broncemedaille. 
., Q.> 

" - ~;, ::I Cl.. ~ 
.~ ~ ';3 Altona Fiskea uction. c-b;j 

S ~ Sl 
aq O" <It 
II' (!> '" 

.Johann Colu's (beediget Auction:ttor). g ::J ~ -:< "- ~ 
liS CL~ 
>=i - ~ 

"'11 f t:t:\ Telpgram-Adresse: Cohrs, Altona. 
>:: II' (J<l 

Dansk Correspondance. ~ ~ 'I' 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ii:i-
D k F ' li. K •• _ . ." IO> ans . IS e· ommUU!I1OIl en gros. <= ., ,= >-;: .... 

=:0-0<: Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 
Specialitet: LBX, Ørred, ABI. 

Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: 
Borsch, Hamburl}. ~ Borsch, Altona. 

Offentlig Avktion. 

.... ...... 
<= -CD 
::SO!>:. 
-·CD Q 
=:"m . :" 

Torsdag den 25. Oktober 1894 KI. 11 Form. afholdes offentlig Avktion 
paa Orlogsværftet over 270 Pd. saltet Flæsk, ca, 400 Pd. KlipflsI<, 434 Pd. 
sigtet Skibsbrød, ca. 300 P4. Rugmel, ca. 100 Pd. Hvedemel, ca. 55 Pd. 
Havremel, Gryn, "LErter, Kttrtotler, Kaffe, 18 Potter Brændevin m. m. 

Sagerne are til Eftersyn i Proviantmfigasinet Tirsdag den 23. og Ons
dag elen 24. fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid erholdes. 

OrZogsværftets Centralkontor, d. 15.· Oktbr. 1894. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pri111a Tvist 
København V. 

• 
1 alle:;: N urnre. 

Vesterbrogade 70. 
",,-,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,',,""""""'-'-'-''''''''''''''''-'-''-,'-""",'-",'-"-",,,,,,,,,,,'"v . 
~ Thisted Fiskeavktion ~ 

KgL avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl lol!. 
Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, A!lnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabrikell) 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle 130muldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.... ,Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigoret a.f eand. mag. H. PosseU. - Trykt hos Frant~ CMiøttt'eø. Københa.vn. 



Nr. 43. 25. Okto bero 1894. 

:M:ec!U.e::r::D.sl,J.a.d.e1:l udgaar hver Torsdag .. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreui Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 11. Sides.Bredej for staaende Annoncer indrØmmes betydehg Rabat. 

Indhold.: Den 17. danske Landmand.forsamling 
i Randers 1894. - Møder om l"iskerisagen paa Born' 
holm. Fiskeriberr(ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gaite 20 Stuen, København V'J er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholu'svej 
10, 1. S. 

Modelsamlinllen, Stormgade 20, el" gratis 
tilgængelig for .Medlemmer og I<'iskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 100re. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes. altid alene adres
serede til bans.Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af l\Iedlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen ~il være til Stede i Sam· 

lingen Lørdag den 27. Oktbr. fra KI. 9-4. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der are komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 

Landet, modtager llled Tak ethvert 
Bidrag gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 

. Chr. H. Munck, Vestergade 18. 

Den 17. danske Landmands-
-. . . t,·· ' 

forsamling i ,Randers 1894. 

Bestyrelsen har havt den 'l'ilfreds
stilleise fra Præsidiet for den 17. 
danske Landmandsforsamlmg i Ran
ders at modtage følgende: 

Til. Dansk Fiskeriforening .. 
Nu den 17. danske Ilandmands

forsamlings Affærer nærme sig deres 
Afslutning, er det Komiteen .en k:er 
Pligt at bringe Dansk Fiskeriforening 
en oprigtig Tak for dens fortrinlige 
Medvirkning til at skabe en seværdig 
og belærende Udstilling betneJfonde 
.Fiskeri. 

Efter at Landmandsforsamlingerne 
fra Foredrags- og Diskussionsmøder 
gik over til ogsaa fLt arrangere be
standig flere og større Udstillinger, 
ere Kravene til disse hver Gang 
stegne og vare urpalisable for Ko
miteen, hvis den ikke kunde paaregne 
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dygtigt Medarbejde fra Specialfor
eningernes Side. Og tør man betegne 
den 17. danske Landmandslorsamling 
som vellykket, skyldes dette for .en 
ikke uvæsentlig Del den meget ærede 
Forening, der bedes baade selv mod
tage og bringe Komiteens forbindt
ligste Tak til Deres Bestyrelsesmed
lemmer og andre af Dem valgte Fag
mænd, der forud for og under Mødet 
udfoldede en rig Virksomhed for U d
stillingernes fortrinlige Iscenesættelse. 
For Komiteen for d. 17. danske Landmandsforsamling. 

Banders, d. 10. Oktbr. 1894. 

C. LUUichau, Stemann, 
Landmand.forsamlingens Den forberedende 

Præsident. Komites Formand. 

S. Hoegll-Guldbe1·g. 
Landmandøforsamlingenø 

8ektetær. 

Møder om Fiskerisagen paa 
Bornholm. 

Angaaende disse Møder, hvoraf 
Referat alt bragtf's i forrige Numm<,r 
af Medlemsbladet, skrives til os fra 
Bornholm: 

Bestyrelsesmedlem i "Dansk Fi
skeri forening ", Hr. P. Villums en 
af holdt her paa Bornholm Møder 
med Fiskerne den 5., 6., 7. og 9. 
ds. i Gudhjem, Svaneke, Neksø og 
Rønne, som alle vare ret godt be
søgte. 

Den 5. ds. holdtes Mødet i Gud
hjem og aabnedes af Kontrollor 
Jørgensen, der bød de Tilstedeværende 
velkommen. 

Derefter gaves Ordet til Hr. Vil
lumsen, der meddelte, at han var 
kommen til Stede efter Opfordring 
fra Kontrollør Stub, Formanden for 
Bornholms FiskeIforening. N aar 
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man kom til Bornholm paatrængte 
der sig adskilligt, thi i Almindelighed 
var der kun lidet Kendskrtb til det 
bornholmske Fiskeri, som var helt 
forskelligt fra det øvrige Lands. 
Gennemgaaende. var det Fiskernes 
egen Skyld, at deres vanskelige Ger
ning ikke havde den Respekt ude i 
Befolkningen, som den fortjente. 
Grunden hertil maatte søges i den 
Omstændighed, at Fiskerne holdt sig 
alt for meget tilbage, hvorfor de heller 
ikke regnedes synderlig højt ude i 
Befolkningen~ 

Hvad der særligt for Øjeblikket 
laa Dansk Fiskeriforening paa Sinde, 
foruden at fremme det almindelige 
Fiskeri, var at faa en Hjælpe-Fond 
oprettet, der skulde være fælles for 
Fiskerne over hele Landet. 

Den private Godgørenhed var stor 
over hele Landet, men der trængtes 
alligevel til en saadan Fond, thi 
var Ulykken af mindre Omfang, saa 
var det kun den lokale Godgørenhed, 
der traadtfl til, og det blev som 
oftest kun mindre Beløb, der kom 
ind i Forhold til Trangen. Hr. V. 
opfordrede til at støtte "Dansk Fi
keriforenings Hjælpefond" selvom 
det kun var med mindre Beløb. 

Dernæst gik Taleren over til at 
omtale, hvad Fiskeriforening havde 
udrettet for Fiskerne ved Anbefaling 
af Andragender, samt Oprettelsen 
af Fal'esignalstationer for Fiskerne 
paa J y llands Vestkyst, Forbedring 
af Havneforholdene paa for&kellige 
Steder i vort Land osv., ligesom han 
udtalte, at den selvfølgelig vilde søge 
at gøre sin Indflydelse gældende ved 
en eventuel Revision af Fiskeriloven. 

Derefter førtes en Diskussion om 
forskellige Fiskeriforhold, hvori d'Hrr. 
Villumsen, Pastor Looft, l{ontrollol' 



J ørgensen og Toldassistent Mørch 
deltoge. 

Pastor Looft opfordrede Fiskerne 
til at slutte sig sammen ligesom 
Landboerne havde gjort, 'saa vilde 
nok deres Kaar forbedres. Her 
fandtes for Øjeblikket paa Bornholm 
og Christiansø ca. 700 Ji~iskere og 
gav blot hver 1 å 2 Kroner om 
Aaret til en saadan Hjælpefolld, 
saa. skulde den nok vokse. Det 
vilde paa den Maade blive Hjælp 
til Selvhjælp, og da Fiskernes 
Erhverv var erkendt af alle at være 
farefuldt, saa vilde der sikkert 
komme Støtte fra anden Side hertil. 

Dernæst var der en anden Sag 
som Pastor Looft vilde henlede Op
mærksomheden paa, nemlig .Afsæt
ningsforholdene. Disse trængte stærkt 
til en Omændring her paa Øen 
Her hjemme købtes den ntgede Sild 
til 50 Øre pr. Ol, medens den i 
København betaltes med 2 iL 21/ 2 

Kr. pr. 01. Mellemhandlerne fik 
derved for stor Fortjeneste, og Silden 
blev saa dyr, at Fattigfolk ikke havde 
Raad til at købe den. Der burde 
arbejdes hen til, a.t Silden kunde 
fa·as i København til en rimelig Pris, 
saa de mindre bemidlede kunde købe, 
thi da vilde der afsættes meget mere. 
Her gik ogsaa mange Penge til 
N orge og Sverrig for Sild, som maatte 
kunne fabrikeres her hjemme. 

De Herrer Jørgensen og Villnmsen 
gjorde opmærksom paa, at· der i 
længere Tid var arbejdet paa at for
bedre Omsætningsforholdene, men 
endnn havde man ikke faaet det i 
Orden. 

Mørch replicerede til Hr. V. an
gaaende Dansk Fiskeriforenings Virk
somhed ved at udtale, at den ikke 
stod i 'nogen høj Kurs blandt Fiskerne. 
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Derefter sluttedesdetteinteressante 
Møde med, at Hr. Villumsen udtalte 
en Tak til Forsamlingen. 

Dagen efter den 6. ds. var der 
Møde i Svaneke, som an,bnedes af 
Formanden for Bornholms Fisker
forening, Hr. Stub: 

Højtærede Forsamling: Paa Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelses Vegne 
har jeg herved den Ære at byde 
Forsamlingen velkommen, især glæder 
det os at se saavel Hr. Borgmester 
Stricker som Hr. Villumsen i blandt 
os her i Aften. 

Da vi begyndte her paa Bornhorm 
i 1881 at samle os for at værne om 
Fiskernes Interesser, da viste der 
sig en sand Storm imod os. Bølgerne 
gik højt og Skibet var ved at gaa 
under. Enkelte unavngivne Herrer 
fik Lov i Pressen at tumle sig uden 
Lige imod Fiskerne og dem, som 
traadte til for at støtte dem i deres 
anstrengende Gerning. Forholdene 
have siden hine Tider forandret sig, 
thi det er gaaet mere og mere op 
for Befolkningen herovre, at Fiskeriet 
er bleven en Stat i Staten, som der 
maa tages Hensyn til, thi Fiskeren 
bringer netop ;~ed sit Arbejde et 
billigt Fødemiddel i Markedet for 
den øvrige Befolkning. Holde vi 
derfor kun ud og staa samlede, 
saa skulle vi nok" sejre, thi i Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelse have vi 
netop Talsmænd for os paa rette 
Sted. I Førstningen af Firserne ud
taltes det fra, flere Sider, at vi 
maatte beholde de svenske Fiskere, 
thi ellers fik Bef:>lkningen ingen Sild 
til N edsaltsning til Vinterforbrug, 
men nu hn,r Piben faaet en anden 
Lyd, for nu se vore Modstandere, 
at vore egne Fiskere kun kunne drive 
Sildefiskeri den halve Tid"afSommeren, 



fordi der ikke er Afsætning for 
Fangsten. J eg skal nu slutte min 
Indledning af dette Møde med at 
præsentere for den ærede Forsamling 
Hr. Bestyrelsesmedlem P. Villumsen 
fra Snekkersten, der vil tage Ordet 
og udtale sig om Dansk Fiskerifor
enings Virksomhed. 

P. Villumsen : Naar jeg er kommen 
herover, saa sker det efter Kontrol
lør Stubs Anmodning til Dansk Fi
skeriforenings Bestyrelse. 

Der er navnlig 2 Ting, som paa
trænge sig en, naar man kommer 
herover, og det første er, at Kend
skabet til det bornholmske Fiskeri 
er ringe, og derfor søgte Dansk Fi
skeriforenings Bestyrelse nu at komme 
til Klarhed over Forholdene paa de 
forskellige Steder i vort Land, og 
for det andet, at ~Fiskerne altid 
havde holdt for meget tilbage, 
saa man ikke havde havt den He
spekt for Gerningen, som de~' burde 
være. Vi have mange forskellige 
Næringsveje i vort Land, men i 
Grunden er der kun 2, Som skaffe 
Landet direkte Indtægt, og det er 
i første Række Landbruget, og der
efter kommer saa' Fiskeriet. Alle 
andre Næringsveje ere nødvendige, 
men væsenligst er det disse to, 
der direkte skaffe B'øde og Penge 
til Landet. 
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Tage vi en dansk Mønt i Haanden, 
saa ville vi finde, at paa cl en ene Side 
er der et Aks og en Fisk. Professor ~ 

Peters, der gav 'regning til vore 
Mønter, har dermed ~ villet vise, at 
Jet kun er disse 2 Næringsveje, der 
give Landet direkte Indtægt. Fi
skerne skulde derfor ikke krybe til
bage, men kun roligt tale med om 
'ringene, thi de vare den ene af de 

. /·1····~··~ .. ~~. .. .. ~ 
{ 

~: . 
2 Samfundsklasser, som forø~ede 

Landets Indtægter. , 
N aar Stub udtalte, at Indtægten 

af Fiskeriet i vort Land kun beløb 
sig til 5" ll. 6 Millioner, saa troede 
Taleren, at det kunde sættes noget 
højere, thi de Beretninger, der ind
kom fra forskellige Steder, vare 
mangelfulde. 

Hr. V. gik dernæst over til at 
tale om en Ulykkesforsikring for Fi
skerne. Der var i adskillige Aar 
indenfor Dansk Fiskeriforenings Be
styrelse arbejdet for den Sag, men 
det havde vist sig ved en nærmere 
Undersøgelse, at Præmien vilde blive 
saa høj, at E'iskerne ikke vilde eller 
kunde gna ind. Derimod havde 
man nu søgt ad Frivillighedens Vej 
at faa en saadan Understøttelses
Fond oprettet, og det tegnede til, 
at det skulde lykkes. Ved Indsam
lingen til de forulykkede jydske Fi
skeres Efterladte sidste Vinter, var 
der jo kommet saa rigeligt ind, at 
Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 
efter Forhandling med Komiteen i 
Jylland havde besluttet sig til at 
beholde den største Del af' det Be~ 
løb, den havde inJsamlet, for dermed 
at danne en Grnndfond til en hele 
Landet omfattende Understøttelses
fond for Enker, svagelige Fiskere 
og andre Efterladte. Der var senere 
kommet flere frivillige Gaver ind, 
saa Fonden nu var naaet op til ca. 
20,000 Kr. 

Han opfordrede de Tilstedeværende 
til at interessere sig for omtalte 
Understøttelsesfond. 'raleren vidste, 
at Stub havde en Plan, hvorledes 
han vilde skaffe Bidrag til Under
støttelsesfonden, men det var endnu 
en Hemmelighed, hvorfor han ikke 

. ,1 
,3 
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Fiskeriberetninger. 

Snekkersten, d. 10. Oktober 1894. 
Aa1etiskeriet i det nordlige Øresund. 

» Første Mørke" maa nu betragtes 
sOm afsluttet og har givet et jevnt 
godt Udbytte over hele Strækningen 
Helsingør-Rungsted. 

I den sydlige Del af denne Stræk
ning tiskede man bedst i første Del 
af Mørket, særlig i Dagene 22.-25. 
Septem bel', hvor man baade ved 
Humlebæk og ved Skotterup havde 
det sjældne Syn at se 'Kuber fulde 
af Aal. Ved Helsingør fanges endnu 
i disse Dage Masser af Aal, medens 
Fangsten har mindsket betydeligt 
her omkring. Prisen har neret 41 

. Øre pr. Pd., hvilket maa kaldes godt, 
da Aalene have været meget smaa. 
I Dag høre vi, at den tyske Kvase 
i Helsingør givet' 45 Øre pr. Pd., 
men nu' ere Aaleneogsaa blevne 
større. 

Torskene pre meget faatallige i 
Ruser, hvilket just ikke mishager 
Fiskerne, da man holder for, at de 
skræmme Aal fra at gaa ind; to 
Torsk i en Ruse paa et Par N ætter 
er en stor Sjeldenhed. Ofte fanger 
man ikke 10 Torsk i 20 Ruser; 
medens man for e~ Del Aar tilbage 
kunde, nanr man havde Maaneskin, 
faa 10 ja endog 30 Snese Torsk i 
en Snes Ruser. 

Krabber og Ulke ere ligesaa tal
rige som uvelkomne Gæster, uagtet 
de fleste Fiskere dræbe dem alle, 
synes de at tiltage i Antal. 

Garnfiskeriet har i dette Efteraar 
givet et bedre Udby tie end i mange 
Aar. Rødspætterne, der en, Tid 
svntes at være uddøde, have atter vjst 
sig. Man' h~r tydeligt kunnet følge 
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en Plok, der' vandrede mod Nord og 
to der kom N ord fra og gik mod 
Syd. Af den sidste fanges for Tiden 
ikke faa langs Disken pall, 6 a 10 
Favne Vand. De ere tykke, gode 
og velsmagende, mim kun faa ere 
over 1/2 Pd. i V ægt. T. 

Frederikshavn, d. 22. Oktbr. 1894. 
Forholdene have ikke været gunstige 
for Fiskeriet i den sidst forløbne 
Uge; det begyndte med Storm og 
endte paa samme Maade. I Mellem
tiden vare vel sall, godt som alle 
Kuttern~ ude baade pall, Vestkysten 
og i Kattegat, men der blev saa 
godt som intet udrettet, væsentligst 
paa Grund af ualmindelig generende 

, Strømforhold. Tilførslen har derfor 
været yderst ringe og uden Betydning . 
Heldigvis ere Beholdningerne fra den 
forrige Uges rigelige Fiskeri endnu 
ikke ,slupne op, sall, der eksporteres 
store Kvanta herfra, og Priserne ere 
naturligvis stegne under disse Forhold. 
Hummertilføl'slen er vedblivende rige
lig; dels fra Norge, dels fra Sverrig 
er der tilført ca. 18000 Stkr., Prisen 
er ca. 90 Øre pr. Pd. Endnu er der 
ikke rigtig Fart i Sildehandelen, Pri
serne holde sig vel fra 8-9 Kr. pr. 
Ks.; Illen nu nærmer den Tid sig 
snart, da det store Fiskeri i Skær
gaardene tager sin Begyndelse, og 
sall, kommer Priserne sna,rt ned, hvor

. ved Afsætningen mangedobles. Kl. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 
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II. IV. 
Aalefaringen Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, ved Arthur Feddersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

udleveres gratis til Foreningens Med- -
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

I~t ~odt Ruml1farn Alle Konstruktioner af F~- I fiskekroge- Fabriken 
,- U skoredbkahOI'udføresnøJ- _ Sølvmedall/e- i Aalborjt 18H3 ae 

(hvoraf Halvdelen nyt) agt.igt og smukt af I Kø btn hUB 1888 

er tJ'l S"lg 110S 11" 't G dt i anbefaler sit 1.7dsalg af alle :lortor 
" li' ro( e run v g, Fiskekroge, sall vel i Staal, .rrom 

'(Iii f 11~ l N ætfa brike SQm )[es.ing, samt Pilke i 'fin og æIil1F.w:8F i IFSeJD ' ,n, llly. Fonenaes mod Efterkrav. 
- ,._~ ,'. J.. -- -, .. ' -" GI. Strand 60. Conrad Christensen. 

Rantzansminde, St. Strandstræde 41. 

_..:....-__ s_ve_n_d_b_Or_I:_·
1 
T. Kent & Co. Hrimsby, 1 ___ K_"b_Sn_b&_VD_K_. __ 

SOld t Fiskeauktionator & l enæ. Commissionsforretning, 
Bestillinger til nedsatte Pri- modtager Sendinger til For-
ser modtages. lIndIing. 

J;'rode Gruntltvig. Stort Lager af østers til 
Nætfabriken, billige Priser. 

GI. Strand 60. I Ilet.: York City Bnnk, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst 0!5 hurtigst. 
Frode Grundtv!r, 

Næ,fabriken, 
GI. Stl'and 50. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad' 
er det eneste Fagblad som sendes til Fiskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoneering for: 

Baadebyggere .og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpel·e, Fiskekasser, Fiskekroge, 
Fiskekurve, Fiskellæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoncer i .Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Plads søgende ved J;'iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefal'tøjer o. L kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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. Fiskenætfabriken' "Danmark", 
Grønnetiave, Helsingør. Stengade 15, 

j(eneste Nættab:plk i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling .eller fm Lager fra vort med do nyeste 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 0/0 under sædvanlige Priser. Bornuldsganl, Haml>e
Qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

ii·§' Altona Fiskeauction. ~!r 
~ _ ~ ~ ~ ø 

ål Ii~ Johann Cohrs (beediget Auctionator): g ~ l 
l"lQij<l! • ~~oq 
..;l f Cl:! Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ;; ~ ~ 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ti~ 
Dansk-.Fiske-KoJnJnission en gros. .ei"!.; 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. :!; Cl> ~ 
. ... "'Cl Cl> 

Speei·alitet: Lax, Ørred, Å81. ':::!.;:: 
Telegram-A.dresse: ~ Fragtbrev-A.dresse: ~.: g 
Biirsch, Hamburg. ~ Biirsch, Altona. ~ :"' ~ 

!~i ___ f)~M~\l)(fI\l)~ • 
. ; . De fortr'inligste I 

. Fangstapparater 
for alle Slags Rovdyr og Fugle saavel 

Fælder som Saxe 
af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell&. CO., Haynau (Sehlesien). 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland . 
.. Stor iHustr. Prisliste sendes frauko paa Forlangende. __ 

~~~~"~~~$~~.".~ 

Sejl og Udsalg af. Sejldug. 
Prima runerikansk Barn

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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 :M:ekaniske~l 
~ 

Næt og Gm.-Fabrik 
M. L. Utzon, 

anbefaler 

prim.a Tvist i alle Num.re~ 
København V. Vesterbrogade 70. 

-* Thisted Fiskeavktion ~ 
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl Zoll. 

Betydelig Tillørsel~ Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
"vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven-
delse til " 

Frode Grundtvig, 
Nætfaijriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen-" 

vendeise til . 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hambnrg, St. Panli, Haleostrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmanll, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr.: Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomul ds spinde ri 
blev tilkjendt . 

SølvmedailIe i Randers 1894,! 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billjgere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke e"r forsynet med ovenst. Varemærke. 

Jiedigeret af eand. mag. H. PQS8elt. - Trykt hOl lfrant; Oh.ri.ttretf. KøheTlhnvn. 

., 



Nr. 44. I. November. 1894. 

:Me~e:I:D..øl ,loadet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreIl, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Bestyrelsesraadet. I Anledning af 
,,?tløder om Fiskerisagon paa Bornholm'", Endnu 
lidt om det danske Fiskeri. - Olieprojektil til Bølge. 
dæmpning. Mindre Meddelelser. ~ Fiskeriberet· 
ninger. BekendtgØrels.r, 

Dansk fiskeriforenings Kontor, "Storm
gatle 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholn'svej 
IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

De ærede Medlemmer, som ikke 
have modtaget Side 429-432 af 
Medlemsbla~ets Nr. 42 kunne faa 
det manglende tilsendt ved Hen
vendelse til 

Bogtrykker Frantz ChrisUt'eu, 
Boldhusgade l. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Fonnaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under U d-

øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager llled Tak ethvert 
Bidrag saavel aarlig som en Gang 
for alle gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren! Grosserer 
ehr. H. J.VwlCk, Vestergade 18. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter ForeningensIJove ere Stemme
sedler med tilhørende Medlemsfor
tegnelse pr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be~ 
styrelsesmadet skal finde Sted og for
ventes de tilbagesendte til Kontoret 
i udfyldt Stand lIlden 15. December. 
De afgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for 

'Thisted Amt: 
Gæstgiver Hmts,qaard, Thisted. 
Stmndfoged Th. Sør'ensen, Dbmd., 

Vestervig. 

Aarhus Amt: 
Hofjægermester v. Holstein-Rathlou, 

Rathlousdal pr. Odder. 



St'endborg Amt: 
Kmhr., Hofjægerm., Lehnsgreve Ahle

feldt-Laurvigen, R. af Db., Dm., 
Tranekær. 

Fiskerikontrollør Holstein, Dbmd., 
Svendborg. 

Holbæk Amt: 
Proprietær Lawaetz, R. af Db., Refs

næsgaard, Kalundborg. 
Fiskeriejer J. D. Clausen, Holbæk. 

Frederiksborg Amt: 
Toldkontrollør Lindholm, Snekkersten 
Fhv. Lærer Brammer, Dbmd., J ægers

pns. 
Fisknr Lars Kuhlmann, Dbmd.,Horn

bæk pr. Hellebæk. 

Bornholms Amt: 
Toldkontrollør Stub, Neksø. 

Aalborg Amt: 
I Aalborg Amt kan Borgmester 

Neumann, R. afDbg., ikke genvælges, 
da han er fraflyttet Amtet. 

I Anledning af "Møder om 
Fiskerisagen paa Bornholm". 

Af Kapt. i Flaaden C. F. Drechsel. 

I "Dansk Fiskeriforenings Medlems
blad" fOl' 25. Oktober findes et Re
ferat af de Møder, som i Begyndelsen 
af Oktober ere afholdte forskellige 
Steder paa Bornholm' af Foreningens 
Bestyrelsesmedlem, Hr. P. Villumsen, 
efter Opfordring fra Bornholms Fi
sk'eriforening. 

N aar jeg i det følgende, trods min 
stærkt optagne Tid, fremsætter nogle 
Bemærkninger om den paa disse 
Møder førte Diskussion, er det ikke, 
fordi der under denne er fremkommet 
noget særlig nyt, ej heller fordi jeg 
fra nogen flide har noget Mandat 

4M 

til at tage til Genmæle - mIlle 
Ytringer maa betragtes som fuld
kommen private -, men nærmest 
fordi de Udtalelser, som ere faldne, 
ere gentagne saa ofte i Aarenes Løb, 
at det turde være heldigt, at de for 
en Gangs Skyld gøres til Genstand 
for nogen Kritik. 

Diskussionen paa de nævnte Møder 
har i Følge Referatet nærmest drejet 
sig om, hvorvidt der fremtidig bør 
arbejdes hen til at faa en Afgift 
paalagt de fremmede Fiskere, som 
sælge deres Fangst i danske Havne, 
og hvorvidt det skal forbydes svenske 
Fiskere at drive Sildefiskeri paa det 
bornholmske Territorium. Selvfølge
ligt ere begge disse Spørgsmaal be
svarede bekræftende paa alle Møderne. 

Det er imidlertid ikke ti1~t~ækkeligt, 
naar man vil dømme om disse Spørgs
maal, udelukkende at se dem fra et 
bornholmsk Synspunkt, man nødes 
til ogsaa at tage Forholdene andre 
Steder med i Betragtning. Det e, 
dette, jeg bl. a. har til Hensigt med 
mine Bemærkninger. 

Under Diskussionen har man be
rørt Spørgsmaalet om en Overens
komst med Svimig om Fiskeriet j 

de til begge Lande grænsende Far
vande. J a, dette er. netop et Punkt 
af afgørende Betydning for Stillingen 
til de omtalte Spørgsmaal. Man synes 
imidlertid at nære nogle mærkelige 
Forestillinger om, hvad en saadan 
Overenskomst kan komme til at gaa 
ud paa. Samtidig med at man taler 
om denne, taler lllan nemlig om, at 
Staten skulde lægge Afgift paa frem
mede Fiskeres Salg i danske Havne. 
Hvor kan nu noget saadant tænkes 
muligt? Sverrig skulde altsaa gaa 
ind pau, at en Bestemmelse herom 
optoges i en Overenskomst eller gaa 
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ind paa at slutte en saadan, sam
tidig med at lllan indførte Afgift paa 
Salg af svensk Fisk i Danmark. Dette 
gør Sverrig selvfølgelig ikke, selvom 
Danmark saa vilde nægte svenske 
Undersaatter at fiske Sild .paa born
holmsk Territorium, tbi dertil er 
denue Nægtelse af altfor underord net 
Betydning. Men Oll} det IIU ogsaa 
kunde tænkes, at den svenske Rege
ring gik ind dprpaa, vilde det saa 
kunne forsvares fra dansk Side at 
modtage lignende Bestemmelser for 
Fiskesalg i svenske Havne. Ganske· 
vist vilde de bornholmske Fiskere og 
Fiskerne i den sydlige Del af Sundet 
føle sig i høj Grad tilfredsstillede 
derved, men samtidig vilde Fiskerne 
i den nordlige Del af Sundet og i 
hele den nordlige Del af Kattegat 
føle sig meget brøstholdne, hvis 
Sverrig tog Repressalier og lagde 
Afgift paa Afsætning i Helsingborg, 
Gøteborg og omliggende Afsætnings
pladser, eller hvis man standsede 
den Transithandel, som nu finder 
Sted med Fisk fra Sverrig. 

Og endelig, selvom man vilde se 
helt bort herfra og sige: Hovedsagen 
for Danmarks Forhold over for U d
landet m. H. t. Fiskeafsætning er at 
SiJrge for, at de bornholmske Fiskere 
og Fiskerne fra Taarbæk og Skovs
hoved blive beskyttede, vilde dette 
saa i Principet være rigtigt? Enhver, 
der kender litU til vore Afsætnings
forhold ud over Bornholms og Sun
dets Grænser, vil dog vist svare nej 
hertil. Vi behøve jo blot at se hen 
til det Faktum, at den aller væsent
ligste Del af vort Fiskeri er baseret 
paa Afsætning til U diandet. Hvilken 
Rolle spiller ikke Tyskland for vor 
Afsætning af Rødspætter, Aal og 
Sild, tre af vore værdifuldeste Fiske-

arter? Hvad skulle vi gøre, hvis der 
fra den tyske Regerings Side lægges 
Afgift i tyske Havne paa Salg af 
disse Fiskeartel', eller h\·js vi hæmmes 
i Adgang til de tyske Røgerier? Og 
hvorledes vil det stHle sig, hvis der 
pllalægges os Afgift i engelske, hol
landske eller belgiske Havne. Hele 
vort egentlige Havfiskeri er baseret 
palt fri Afsætning i disse Havne, hvor 
vore Fiskedampere og større Kuttere 
sælge deres Fangst uden Spor af 
anden Afgift end den, der paalægges 
Landenes egne Undersaatter, og det 
uagtet Konklln"encen er saa betydelig, 
at Priserne hyppigt falde til et Mini
mum, og uagtet det hyppigt for hver 
Fisketur drejer sig om saa store 
Partier Fisk, at det i Værdi ækvi
valerer med, hvad .en enkelt Kutt~l' 

. herhjemme bruger et helt Aar om 
at indvinde. 

Vil man i det hele se uhildet paa 
denne Sag, saa maa man sige: For
holdene paa Bornholm kunne ikke 
være afgørende over for Danmarks 
Stilling til Udlandet m. H. t. Fiske
afsætning, thi hvad der i saa Hen
seende vil gavne Bornholm (o: born
holmske Fiskere) vil i hl1j Grad skade 
danske Fiskere paa andre Steder, 
og vil under visse Forhold kunne 
komme ti1 at skade hele vort Fiskeri 
i højeste Grad. Danmark er nok af 
stor Betydning for Sverrig som Af
sætningsplads for Fisk, langt betyde
ligere end Sverri g er det for Dan
mark, men det er meget lille over 
for det øvrige Udland, og man maa 
derfor haabe, at den danske Rege
ring vil være meget varsom med de 
Foranstaltningpr, den træffer overfor 
fremmedes~'iskesalg. Hvad der kan 
gøres fra Kommunernes Side, skal 
jeg ikke kunne udtale mig om. Hid-
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til har jo Forholdet været det paa 
. Bornholm, at. Kommunerne ikke have 
villet gøre n)get for AfgIft paa frem
med "B'iskesalg, men det er jo i et
hvert TilfæBe en Sag, hver Kom
mune maa bestemme fol' sig. 

Men nu Svenskernes Fiskeri paa 
det bornholmske Søterritorium. Det 
skulde jo dog synes at være en selv
følgelig Ting, at dette forbydes. Ja, 
hertil vil jeg sige, at det er en Selv
følge, at alt det fremmede Fiskeri, 
der virkeligt skader det bornholmske 
Fiskeri, forbydes paa det bornholm
ske Territorium, og derfor kan man 
have fuldkommen Ret i at sige, at 
det ikke gaar an at tillade Sven
skernes Sildefiskeri i Almindelighed 
paa det bornholmske Territorium, 
men dette er heller ikke gjort. Det, 
man har tilladt, er Sildefiskeri med 
Drivgarn, og jeg kan næppe antage, 
at denne Tilladelse vil blive hævet, 
saa længe man søger eller har en 
Overenskomst med Sverrig om Fiske
riet. En anden Sag er det, hvis 
man ikke faar en Overenskomst; hvad 
der saa vil blive gjort fra Regeringens 
Side, ved jeg ikke, men træffer man 
en saadan, vil det være urimeligt at 
søge Forholdet ordnet paa anden 
Maade, end at Drivgarnsfiskeri er 
tilladt svenske Fiskere under Born
holms Kyst, lige saa vel som danske 
Fiskere under svensk Kyst Med 
andre Ord: man vil ikke, naar man 
med et Naboland har en Overens
komst, i hvilken det vel maa fOl ud
sættes, at man opnaar forskellige 
Fordele, ogsaa for Bornholm, anholde 
og straffe dette Lands Fisker, fordi 
han llled sine Garn driver ind paa 
Teritoriet, og vil heller ikke, at dette 
skal overgaa en dansk Fisker, hvis 
han driver ind paa svensk Farvand. 

For at komme til en ædruelig 
Betragtning af en Sag som denne, 
er der Anledning til at se lidt til
bage i Tiden, og de fleste, der endnu 
dril'e Fiskeri paa Bornholm, ville 
da nok el'indre, at for en halv Snes 
Aar siden havde Svenskerne Lov til 
at gaa helt ind til Kysterr, overalt 
paa Territoriet, saa vel for at fiske 
med fast som med løst Redskab og 
for at drive Silde- saa vel som Lakse
fiskeri. Denne Tilladelse havde været 
givet i adskillige Men~eskealdere, 
maaske stiltiende i mangfoldige Aar, 
og var grundet paa Erklæringer, ikke 
alene fra Regerings-Avtoriteter og 
Sagkyndige, men ogsaa fra private 
Folk, bosatte paa Bornholm, hvori 
man tog Parti for dette Fiskeri. 
N aar et saadant Fiskeri har været 
tolereret i saa mange Aar, er det 
ikke saa ganske let at faa det hævet. 
Ikke desto mindre er der gjort det 
Skridt til Fordel for Bornholmerne, 
at man har forbudt alt det Fiskeri, 
Laksefiskeri sna vel som Sildefiskeri, 
med staaende Redskab, der virkeligt 
og i væsentligere Grad kunde skade 
deres eget Fiskeri. Derimod har 
man ikke forbudt og kan efter min 
Formening ikke, henset til Fortiden 
og saa længe man attraar O\'erens
komst med Sverri g om Fiskeriet, for
byde et Fiskeri, der er saa lidet til 
Skade for dansk Fiskeri som Driv
garnsfiskeriet, og for hvilket et For
bud kan medføre Opbringelsen af 
svenske Fartøjer for, ofte tilfældigt 
om N atten, at være ført ind paa 
Territoriet af Vind eller Strøm. 
Der er altsaa, som her vist, gjort 
særcleles meget for Bornholm paa 
dette Omraacle; at Resultatet ikke 
desto mindre er Misfornøjelse og Kla
ger, er beklageligt. 
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Opmærksomheden har imidlertid i 
alle de Aar, i hvilke jeg har havt 
Lejlighed til at følge FIskeriet her 
hjemme, og vistnok længe før den 
Tid, i særlig Grad været henvendt 
paa Bornholm, og der findes næppe 
noget Sted i Landet, hvor der fra Re
geringens Side er gjort saa meget for 
Fiskerne som netop paa Bornholm. 
De have fa(let Havn paa Havn med 
nogle faa K vartmils Afstand fra 
hinanden. Nu vil man ogsaa have 
Statsdampskib til at sejle paa Havnene 
med Fisk. Jeg ønsker personligt al 
Held og Lykke for Bornholmerne i 
disse som i a.ndre Fiskerisager, men 
det vilde rigtignok være ønskeligt, at 
man saa i disse Retninger ogsaa vilde 
tænke lidt paa Landets andre Fiskere, 
f. Eks. de mange, der fiske fra An
holt; de have ikke nogen Havn, end 
sige Dampskib til at sejle med deres 
Fisk. Og ligeledes vilde det være 
grumme rart, om man en Gang 
imellem saa noget mere gjort ved 
det private Initiativ for Bornholms 
Fiskerier, saaledes 'som andre Steder, 
f. Eks. i Frederikshavn. J eg kender 
Folk der, som ofrer mange Tusinde 
Kroner af deres egne Penge for at 
faa Forbedringer i Fiskeridriften, 
men' saa faa de rigtignok ogsaa som 
Regel noget godt ud deraf, og man 
hører sjeldent andet end Tilfredshed 
fra de Kanter med, hvad der er 
gjort for dem fra Regeringens og 
Rigsdagens Side. Ganske vist har 
Staten ogsaa der i visse Tilfælde, 
hvor det har drejet sig om meget 
kostbare Forsøg, traadt hjælpende 
til med Bidrag, men det er intet 
imod, hvad der, speeielt for Fiske
riet, er ofret paa Bornholm. 

Endnu lidt om det danske 
Fiskeri. 

Af Fisker Carl Hansen, Kallehave. 

Hr. J. P. J. Drejer har atter ladet 
høre fra sig i Medlemsbladet Nr. 41 
og er kommen til det Resultat, at 
jeg er sluppet noget uheldigt fra at 
modsige hans tidligere Artikler; ja, 
jeg skal villigt indrømme, at Hr. D. 
er endnu heldigere end jeg til at 
modsige sig selv i sin sidste Artikel, 
hvor Hr. D. fremlægger Fiskeri-Jour
nalerne fra 1889-93 - der er ingen 
Tilbagegang at øjne. Jeg skal dog 
gøre Hr. D. bekendt med, at hvad 
der er opgivet er kun en Del af, 
hvad der er fisket, og at hvad jeg 
har opgivet for Sommerens Vedkom
mende atter er mig opgivet af de tre 
Kvaseskippere, som have havt Station 
paa de tre nævnte Pladser, og de 
ved dog nok, hvad de have opkøbt. 
Hr. D. siger ikke: hvad jeg skrev, 
det skrev jeg, men hvad jeg skrev, 
det skrev jeg ikke. Prøv engang at 
se efter i den første Artikel af 3. 
A vgust, om der ikke staar, at Fi
skerne kappes om de sidste Rester, 
og videre, at en total Fallit blandt 
Fiskerne er nær forestaaende, og at 
det kun vil blive et Sagn for vore 
Efterkommere, at der har ekisteret 
Fisk. 

Dr. Petersen har fundet Gedde
rogn i de dybeste Steder i Staureby 
Nor og ikke paa Flakvand, skriver 
Hr. D.; ja, hViLd mon Hr. D. kalder 
for Flakvand? Jeg har selv personlig 
anbefalet Dr. Petersen at søge efter 
Rogn der pau, det omtalte Sted; dette 
Vand har Betingelse for at være en 
udmærket I-,egeplads for disse Brak
vandsfisk, der er stille og roligt V Ulld 



og godt med Ferskvandsudløb, og der 
har, saa vidt jeg ved, aldrig været 
et DrivY(ld inde; der fiskes lidt med 
Haandvod længere hen paa Som
meren, lIlen tiLdrul Tid er Gedde
ragnen forlængst udklækket, hvis den 
Iwerhovedet kan udklækkes i dette 
Vand. 

Saadanne Vunde som Staureby 
Nor, saadanne Kroge, som man anser 
for gode Legepladser for disse Fisk. 
kan jeg meget godt være med til at 
frede i Legetiden, naar blot Fred
ningen gælder alle Redskaber, thi vi 
kunne jo nok være enige om, at det 
er meningsløst at frede for Vodfiskeri, 
naar man med andre Redskaber kan 
spærre af, saa ikke en eneste Fisk 
kan komme derind. 

Ligeledes kan jeg godt gaa med 
til en Fredning af Rejer i Legetiden 
paa en 10-14 Dage; jeg mener 
nemlig, kan det end ikke gavne, kan 
det heller ikke skade stort, thi naar 
der er Rejer, er der jo Rejer alle 
Vegne i den Tid, og Markedet bliver 
overfyldt, og Priserne trykkes, saa 
de undertiden knapt kunne betale 
Fragten; men kan Hr. D. saa give 
noget Bevis for, at Rejerne komme 
igen? Nu have vi jo havt en meget 
betydelig Fredning; siden ]'iskeriloven 
kom, have de 3 Foraarsmaaneder 
været fredede for alt Vodfiskeri, og 
det el' jo i den Tid, Rejerne kunne 
fiskes i Vod; naar først vi naa 1. Juni, 
kan Rejen ikke fiskes med Vod, da 
den saa vandrer. Endvidere have jo 
Fiskerne været velsignede med Ved
tægter ikke saa faa Steder, som lige
ledes foreskriver en betydelig Fred
ning hele Aaret for Vod, og i den 
Tid er det netop, at Rejerne ere af
tagne saa betydeligt. _ 

Hvor ofte Hr. D. nu end anbefaler 
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Forbud mod Vodfiskeri tillader jeg 
mig at tro, at han dog alligevel 
hverken kunde eller vilde sætte sit 
Navn under paa et saadant Forbud. 
Hvad tror Hr. D. det danske Fiskeri 
vilde være uden Vodfiskeri? og hvilke 
Kapitaler indbringer ikke V odfiske
riet Fiskerbefolkningen, altsaaLandet, 
som for Aalens Vedkommende vilde 
gaa aldeles tabt? 

Angaaende Gedderne har jeg sagt, 
at de ere i god Fremgang j her blev 
fisket mange Gedder paa Steder her 
i Sundet sidste Foraar, skønt de fik 
et stort Knæk i Februar Maaned af 
Orkanstarmen, og Hr. D. skulde da 
ikke lægge hverken Voddene eller 
Fiskerne til Last, hvad Uvejr eller 
Bundfl'osteu ødelægger. Var del' Frygt 
for Opfiskning, burde man dog hellere 
følge Tysklands Eksempel end for
byde Brugen af Redskaber, fordi det 
er vel fiskende Redskaber; i Tysk
land er det nemlig saa, at kun et 
vist Antal Fiskere maa fiske paa 
Indvandene, de øvrige maa ud paa 
Havet. 

Olieprojektil til Bølge
dæmpning. 

Lods J'ulius Behrmann har, skriver 
"Hansa", gjort en Opfindelse, som 
efter vor Formening maa kunne faa 
en stor praktisk Betydning. ]'01' at 
opnaa den fulde Virkning af Olien 
under stærk Søgang og samtidig 
Strøm og navnlig for at beskytte 
opankrede eller strandede Skibe mod 
Søens Braad, har man hidtil savnet 
et virksomt Apparat, der gjorde det. 
muligt at bringe Olien til at sprede 
sig et længere Stykke oppe til Lu vart 
eller imod Strømmen. 

-~ 

, 
" . 
" 
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Ved Hjælp af det af von Cordes 
i Bremerhaven opfundne Projektil 
er man vel i Stand til at udskyde 
et Kvantum Olie en vis Afstand, 
omtrent 100 Meter, op imod Vind 
eller Strøm; men da Patronens hele 
Indhold ved Anslaget mod Vandet 
paa en Gang fordeler sig, driver 
Oliehinden hurtigt bort med~ Strøm
meu, saa at den beroligende Virkning 
kun bliver momentan. 

Anderledes forholder det sig med 
BehrmaulI's Projektil, der i, Form 
ligner en Patron, og som ved en 
Motor kan skydes ud i Vandet til 
den ønskede Afstand. Projektilet 
bestaar i Hovedsagen af en cylindrisk 
Beholder, der er bestemt til Opta
gelse af Olien og fortil har en Paa
fyldningsaabning. I tom Tilstand 
vejer Hylstret ca. 'Z Kilogram og det 
kan rUllllne Ca. 1 Kilogram Olie. 

I Læltgderet~jng gennem Beholde
rens Midte gaar der en Ventilstang, 
som i den bagerste Del vandrer 
gennem en olietæt Pakning, og som 
med sin ydre Ende er fæstet til en 
af Korkringe bestaaende Flyder, der 
trykkes ud efter ved en stærk Fjeder. 
Inde i Hylstret staar Ventilstangen 
i Forbindelse med to Sæt Ventiler, 
der henholdsvis tillade Oliens Ud
træden og Vandets Indtræden. Ven
tilerne bestaa af vægtstangsformede, 
til Stangen befæstede Stifter, der 
sidde i Aabninger paa Beholderen, 
omsluttede af, Kalk og overstrøgne 
med Gibs, som til en vis Grad danner 
en hærdet Masse, og som fuldstændig 
tillukker Aabningerne. 

Ved Skuddets Affyring bliver paa 
Grund af Stødet den mellem Flyderen 
og Patronen siddende Fjeder sam
mentrykket og Ventilstifterne revne 
ud af Aabningerne. Til Forhindring 

af en ufrivillig Udløsen af Ventilerne 
kan Stangen fastholdes ved en Kile, 
der borttages før Indbringelsen af 
Projektilet i Kanonen. 

Hensigten med Flyderen er at holde 
Projektilet i en oprejst Stilling, naar 
det er sunket til Bunds, saa at Vandet 
kan trænge ind gennem de nedre 
Ventiler og Olien draabevis undvige 
gennem de Øvre Aabninger. Flyde
rens Indretning er paa samme Tid 
saaledes, at den beskytter Ventil
aabningerne mod Indtrængen af Uren
heder, hvilket fornemmelig er af 
Vigtighed ved Mudclerbund. 

Projektilet kan forfærdiges i en 
hvilken som helst Størrelse, saa at 
det kan afpasses til enhver Morter. 

Særlige til Øjemedet tjenende Ka
noner, der kunne udskyde Projektilet 
tii en Afstand af 250 Meter, kunne 
ogsaa erholdes. 

Forsøg, der ere blevne anstillede 
med Apparatet saa vel paa Elben 
som i Bremerhaven, have givet fuldt 
tilfredsstillende Resultater. Brugen 
deraf i rum Sø eller fra Skibe i 
Bevægelse er naturligvis udelukket, 
da Projektilet er konstrueret saaledes, 
at det synker til Bunds, men ikke 
desto mindre aabner der sig et stort 
Felt for Opfindelsen. 

Den vil nemlig kunne blive af stor 
Betydning for Redningsstationerne, 
naar Baadene skulle gaa ud imod 
Vind og Sø, samt ogsaa for Fyrskibe 
og opankrede eller strandede Skibe. 

N aar et Skib er kommet paa en 
Lægervol, saa vil det ved Hjælo af 
Projektilet være i Stand til at ankre 
og til at ligge forholdsvis sikkert. 
Da Oljeindholdet kun flyder draabe
vis ud og stiger op efter for at brede 
sig ud paa Overfladen, saa vedvarer 
den beroligende Virkning mindst en 



Time. Det vil altsaa ved Udskyd
ning af et indskrænket Antal Pro
jektiler blive muligt at ride en Storm 
af til Ankers. 

Dertil kommer, hvad ogsaa maa 
tages i Betragtning, at Udgiften 
knap er værd at tale om. Projek
tilet er ganske vist gaaet tabt efter 
Brugen; men det lader sig forfærdige 
saa billigt, at Omkostningerne kun 
bliver meget ringe. 

Vi skulle til Slut kun gentage, 
hvad vi allerede en Gang have frem
ført, at Opfindelsen forekommer os 
overordentlig praktisk. 

Hr. Behrmann har allerede er
hvervet engelsk Patent paa sin Op
findelse. og den er anmeldt til Ud
tagels('· af Eneret i Tyskland. 

D. 8ft. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskerforeningen for København 
og Omegn afholdt forleden et Møde 
i Anledning af, at der til Bestyrelsen 
var ført stærke Klager over Havne
vandets Forurening ved Udtømmelser 
fra Gasværket af større· Mængder 
Affatdsstoffer (Kultjæreaffald, Pe
troleum o. lign.), som med Strømmen 
føres temmelig lange Strækninger, 
og formentlig er Aarsag i, at der 
til Tider paaføres Fiskehandlere og 

. Fiskere ret betydelige Tab paa deres 
i Havnen og dens Nærhed liggende 
Fiskebeholdninger. Det besluttedes 
her at gøre det mest mulige for at 
faa en bedre Ordning af dette uhel-
dige Forhold. F. 

.8stersfiskeri. Kutteren "Prins Val
demar" , Skpr. Fr. Thiel af Frede
riksha Vil, indkom i Fredags fra østers
bankerne Nord for Terschelling med 
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ca. 31000 Stkr. østers, Udbyttet af 
ca. 1 Maaneds Fiskeri, hvilket maa 
kaldes et meget respektabelt Resultat. 
Fangsten er afsat til Fiskehandler
firmaet Carl Bang, Frederikshavn. 
Ca. 22 Kvartmile NV. af Helgoland 
fandt Kutteren Vraget af en hollandsk 
Skonnert drivende uden Master og 
Rig; da man bordede det, viste det 
sig at være Skonnerten ., Wilhelmina" 
af Delfzyl paa Rejse fra- Frederiks
stad med høvlede Brædder og Planker; 
det var forladt af Mandskabet, og 
da det laa i et befærdet Farvand, 
farlig for Sejladsen, blev der, efter 
at alt mere værdifuldt som Sejl, 
Trosser, Blokke etc. var bjæl'get, sat 
Ild paa Vraget, saaledes at det sank, 
saasnart Ilden naaede Vandlinien. 

KI, 

Fiskeriberetninger. 

København, den 29. Oktober 1894. 
Siden den sidste Meddelelse heIfra 
Pladsen, har Vejret saa aldeles 
skiftet Karakter, saa de forløbne 14 
Dage med sine Efteraarsstorme og 
urolige Vejr især bragte Sildefiskeriet 
i Sundet til en brat Afslutning. 
Det har endvidere bragt Forstyrrelse 
og Redskabstab i alt andet Fiskeri, 
navnlig Stormen Fredag den 26. ds. 
har bragt betydelige Tab paa Red
skab, forstyrret Aalel'usesættene, 
ødelagt de Bundgarn, som endnu 
var ude, knækket Pæle af o. a. m. 
En københavnsk Sildebaad har mistet 
13-14 nye Næringer, tilhørende 2 
Fi.;kere med Halvparten hver. Saa
fremt nogen skulde finde disse Garn 
tjener til Oplysning. at Halvparten 
er mærket E J H S Skovshoved, den 
anden Halvpart G N København. F. 



Gilleleje, den 25. Oktober 1894. 
Sildefiskeriet herfra maa nu betragtes 
som afsluttet for i Aar og har gifot 
et sau. J'inge Udbytte som ikke i 
mange AaT. Desuden hur den sidste 
Tids stormfulde Vejr bragt store 
Tab paa Redskaber. 

Fra den 20. Avgust til i Dug have 
37 Baude fanget ca. 4000 Ol. I 
8 UgE'r er deJ' altsaa i Gennemsnit 
kun fanget 110 Ol pr. Baud, eller 
ca. 40 Kr. pr. Mand, hvilket for 
manges VedkommelIde end ikke dæk
ker 'J'ab og Slitage paa Redskaber. 
Da Sildefiskeriet C'r Hovederhvervet 
for mange Familier her og Eneerhver
vet foJ' adskillige det del' skal 
dække gammel Gæld og give et Over
skud til Vintermaanederne - saa 
imødeses Vinteren med Bekymring 
af Befolkningen her, og vil ogsaa 
for mange blive en trang Tid. 

En Undtagelse fra det almindelige 
slette Fiskeri danner 2 Baade, som 
have fisket med Drivvod under An
holt.Disse havde fanget: 
"Fremad" i 10 Rejser ca. 750 Ol, 
"Otto" i 8 " "465,, 

og da Prisen selv for disse ofte tar
velige Sild har holdt sig meget høj 
til hjemlige Prangere - til Eksport 
er der i Aar ingen Sild solgt her 
- saa have disse Baade havt et 
samlet Udbytte af ca. 2209 Kr. 
eller ca.· goo Kr. pr. Mand, altsaa 
betydelig mere eQd de andre Baade 
om end langt fra noget stort Udbytte. 

Det vedvarende ringe Fiskeri her 
foranledigede at nogle Baade toge 
til Køge Bugt for der at søge Lykken .. 
De ere imidlertid alle atter hjem
komne uden Udbytte. 

Andre have allerede begyndt paa 
Rødspætte- og Tungefiskeri under. 
Anholt. Kvasen "Øresund" har i 
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Aar Æren af at være den, der ind
leder Anholtsfiskeriet herfra. Rejsens 
Udbytte var ikke stort: 16 Sno for
trinlige Rødspætter der solgtes her 
hjemme a 21/ 2 Kr. pr. Snes og l 
Snes Tungel', det var alt. De andre 
K vaser gøre sig imidlertid nu alle 
sejlklare i Haab om bedre Udbytte. 

Forlængelsen af Græstedbanen, 
Strækningen Græsted-Gilleleje er 
nu endelig paabegyndt. Dens Fuld
endelse imødeses med stor Længsel 
Hf hele Befolkningen, thi selvfølgelig 
vil den være af stor Betydning for 
Lejet, navnlig ved Transporten af 
Fisk, som hidtil har været meget 
besværlig, bekostelig og tidsspild ende 
N aar Gilleleje først staar i direkte 
Baneforbindelse med Hillerød-Kø
benhavn, vil Gilleleje vistnok blive 
Hovedeksportstedet for Herrefisken 
fra det sydlige Kattegat. 

AlJerede de foregaaende Aar be
talte de herboende 5 Eksportører 
meget høje Priser, og disse vil sikkert 
stige, naar Forbindelsesmidlerne blive 
lettere. E. 

Frederikshavn, den 29. Oktb. 1894. 
Ej heller i denne Uge har Vejrliget 
været Fiskeriet gunstig; vel har:iider 
været Tider, i hvilke de(godt kunde 
have været fisket, men de have været 
af saa kort Varighed, at Kutterne 
ikke naaede frem til,Fangstpladserne, 
førend Stormen atter brød løs. Til
førslen har saaledeS: været_ringe; en
kelte Kuttere ere indkomneJra Fiske
pladserne ved Anholt med mindre 
Fangster, 50-70 Snese pr. Kutter, 
Fisk vejende fra 13-15 Pd. Snesen, 
betalte med fra .. Kr. 1,50-1,75 pr. 
Snes, men Hovedparten af Kutterne 
have holdt sig inde hele Ugen igen
nem. Man haaber} at detgoa;-Vej;' 
vi nu have faaet, skal bøde noget 



paa de sidste to Ugers daarlige For
hold. Det er længe siden, at noget 
Efteraar har frembudt san. stabil 
rigelig en Hum mertilførsel som dette; 
i delllJ,e Uge har d(~r været tilført 
ea. 16000 Stkr., saarel fra Norge 
som Svel'rig. Prisen er falden noget, 
der betales ca. 85 Øre pr Pd. Silde
tilførslen el' tiltagen en Del; i Ugens 
I..,ob er del' pr. Dampskib fra Gøte
borg tilført ca. 1000 Ks., hvol'llf dog 
støt'ste Parten er ekspederet direkte 
til Tyskland til den ærende Røgerier 
og Grossister. Prisen er endnu vel 
høj for almindelig Import til Dan
mark; Prisen er fra 8 1/ 2 -10 Kr. 
pr. Ks. Kl. 

Bovbjerg, den 22. Oktober 1894. 
Vi have nu havt nogle Dages Storm
vej!', hvorved det begyndte ret livlige 
Fiskeri blev afbrudt. Men det er 
dog muligt, at man maa være glad 
for Vejret, da der formentlig vil 
komme mere Fisk herind fol' Kysten. 

Sildefiskeriet var saa godt tilsidst, 
at Prisen gik ned til 1 Kr. pl'. Ol, 
saa at Egnens ,Beboere blev rigeligt 
forsynede. H~vsilden er jo langt 
bedre til Saltning end den Frederiks
havnske, saa der for sidstnævnte 
Vare næppe bliver stor Afsætning, 
hvor billig den end saa mulig bliver. 

P. 
Harboøre, den 26. Oktober 1694. 

I Forgaars var det en god Dag for 
Fiskerne paa denne Del af Kysten. 
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Her for Sognet vare samtlige vore,' 
Baade ude, og Fangsten af Kuller 
var omkring 100 Snese Kuller llr. 
Baad, ja mange havde derover. alt
saa henved 3000 Pund. Der fl1n~ 

gades ogsaa samtidig en Del Torsk. 
Fangsten af Kuller d,sporteres til 

Udlandet. Udsigterne for et godt 
Eftental'sfiskeri ere for Tiden meget 
gode. Fisken el' af god K vaHtet. 
Torsken sælges endnu i Omegnen og 
i Lemvig til 3f,~ a 1 Kr. pr. Stk. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

S. 

Dansk Fiskeriforening, 
I. 

Lidt Vejledning til' Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storllgade 20, Kø-' 
benham V. 

BEKENDTGØRELSER 

.c~ Heinr. Biirsch. Ha.mburg. Hafenstrasse 140. ~f~ 
1:::: Danl'lk -Fiske -KODlHli!ilsion cn 0'1'08. cCq_g~ e~ ø > _ 
C,} lo Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ::;>:; 
~s: W"~ 
:: "i S P e c i a li t e t: L a x, ø l' r li d, A a l. .: :::!. ~ 
-... =~= .. 1:101::1. 'l'elegram-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: =j'~ g 

...: Biirsch, Hamburg. Borseh, Altona. ep' ;'" en 



Et godt Bundgarn 
I (hvoraf Halvdelen nyt) 
er til Salg hos 

.surkell' tlll'sen~ 
Bantzausutinde, 

STendhorg. 

Sildenæt. 
Bestillinger til nedsatte Pri
ser modtages. 

Frode Grundtvig. 
JNætfabriken, 

GI. Strand 50. 
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Alle Konstruktioner af F~_I fiskekroge-Fabriken 
skcredsk!l,berudføresnøJ- _ SølvmedalIle lAalhrg 1883 ~ 

agtigt og smukt af I Københan \888 -

Frode Grun .. dtvig n~~hefliler sit litlsalg· ~fliUe florter 
, ~ JskekrQge, sall vel 1 Staal, .fært) 

Nætfabriken. .om M!'ssil1g, .amt Pil~o i Tin u~ 
, . Bly. .. onlondos mnd hfterkrav. 

GI. Strand 50. Conrad Christensen. 
S!. Strllondstræde 41. 

T. Kent & Co. Grimsby, 1""""---:--x"_"en_haYn_K_. _ 
Fiskeauktionator & ···A· I 

Commissionsforretning, aeruser, 
modtager Sendinger til J!'or- komplet. monterede, leveres 

andling. billigst 015 hurtigst. 
Stort lager af østers til Frode Grundtvig, 

billige Priser. Næ. fabriken, . . 
I lIef.: York City Bllnk, Grimsby. GI. Stl'and 50. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling· eller fra Lager fra vort m~d de nyest o og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, RejQruser, Rejerader, Bundgarn samt alle .andre Sh:j.gs Næt og 
Garn fra 10 Q/o til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende. gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv· og Broncemedaille .. 

li·~ Altona Fiskeauction. ,~!i 
~ a~ Johann Cohrs (beediget Auctionator). 3 ~ l 
~~~ . .' ~~~ 
~ f c:q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. . Dansk Corr8spondance. f1> ~ 'l' 

Dansk Fiskeriiorenings~"Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til J!"'iskere i alle Landet~ Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til Annoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpere, Fiskekasser, FiskeKroge, 
Fisliekurve, ..... iskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl,Søstovler, 
1'ovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Annoneer i .l\.ledlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved jf"iskeriet samt Sp,lg eller 
Ombytning at'jf"iskefartøjer o. 1. kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncerer kun hos 

Bogtrykker Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, 
Hjørnet af Admira~de, København K. 
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Kø benha VIlS Mekaniske 
Nætog Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
Købenqavn V. 

• 
1 alle 

Vesterbrogade 70. 

~ Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loll. 

Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, AII-nvod. Trække
vod og ø.Ue andre Arter Vod fø.ae bil
liget, hurtigst og bedet ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfø.briken, 

Gl. Stral!d 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

, Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Bafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Plø.tzmø.nn, Hø.mburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fraglbrevadr.: G. Plø.umann in .Hamburg, Station Altona. 

'Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

~S8lvmedaille i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
....... ~emærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. H. POBI/dt. - 'fn'kt hOl Frantz (Jh,r,jlttreu. KØbenhaVll. 



Nr. 45. 8. November. 1894. 

:Medl.e:J::J::1.S1 )~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChristirelI, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/J Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om det danske Fiskeri. - }<'ortsatle 
Aaleundersøgeher. FiskeriberpLningel'.- Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskerifor:enlngs Kontor, Storm
ga<ie 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanhohrsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
~illadt, naar Kilden angives. 

Herr M. L. Utzon, Vesterbrogade 
70, sender med dette Nr. et :Følge
blad. 

Modelsamlingen. 
Lørdag den JO. November vil Hr. Vil

lumse~ være til Stede i Samlingen fra Kl. 
9-4. 

Om det danske Fiskeri. 
Af C. G. Johs. Petersen. 

I Anledning af, at saavel Hr. Fisker 
Drejer som Hr. Fisker C. Hansen i 

dette Blad have hentydet til de af 
Biologisk Station sidste Foraar fore
tagne Undersøgelser i Farvandene 
Syd for Sjælland, særlig angaaende 
Aalevoddenes Forhold overfor Gedde
rognen, skal jeg oplyse følgende. 

Gedderogn fandtes i Mængde i det 
saakaldte Staureby N Ol' pall. mellem 
1 og ;& Favne Vand i Slutningen af 
April og i Begyndelsen af Maj. I 
den Del af Stavreby Nor, der er 
ganske grundt (2-3~.Fod), og i den 
Del, der ligger uden for Kirken, 
fandtes ingen Geddeæg. De optagne 

laa enkeltvis og løse, som Gedde
æg pleje at ligge; de vare befrugtede, 
og levende Unger saas i en Del af 
dem. 

En Fisker, der laa med Aaledriv~ 
vod i Staureby Nor, fik Gedderogll 
med op i Voddet blandt Tang og 
Alger, I Ruserne, der fandtes pall. 
Legepladsen i Mængde, fangedes 
mange Gedder med moden Rogn og 
Mælk, ogsaa en Del udlegede Fisk. 

At saavel Ruser som Vod paa 
saadanne Legepladser hindre en 
Mængde Gedder i at lege og i det 
hele bidrage til, at der kommer et 
mindre Antal Unger til Udvikling 



end om Fiskeri ganske var forbudt 
her i Legetiden, maa allSes for givet. 
Ruserne fange en :Mængde Fisk, før 
de have leget, og Voddene forstyrre 
den kastede Rogn, foruden at de og
saa fange en Del Fisk. At Voddene 
just dræbe Rognkornene i .:ylængde, 
naar de atter blive lldkastede i 
Tangen, vil jeg ikke paastaa; men 
hvor Fiskeri drives med saa megen 
Iver saavel med Vod som med Ruser, 
bliver der ikke megen Ro for Ged
derne at lege og for Æggene at ud
klækkes. De Steder, hvor Gedden 
virkelig leger, saaledes som her i 
Staureby Nor, burde sikkert fredes 
for alt Fisken i Marts, April og Maj 
l\faaned; og dette kunde saa meget 
bedre ske, som nisse Ilegepladser 
ikke synes at være af særdeles stor 
Udstrækning. 

Fortsatte Aaleundersøgelser. 
Af Arthur Feddersen. 

U nder Hen visning til Afhandlingen 
"Aalehannerne i det ferske Vand", 
som fremkom i Medlemsbladet for 
den 31. A vgust f. A., bør man huske, 
at disse Undersøgelser indtil videre 
kun omfatte Aalelivet i de ferske 
Vande. Det vilde af flere Grunde 
have været ønskeligt, om de kunde 
have været udvidede uden for Landets 
Grænser, men dertil hal' der ikke 
været Lejlighed. 

Indtil videre er det altsaa kun Fm
holdene i danske Ferskvande, som 
det har været mig muligt at prøve. 
~Ien saa til Gengæld frembyde disse 
særligt heldige Vilkaar for en Under
søgelse, idet vort Ilands geografiske 
Plads saa at sige gør det til et 
Midtpunkt for Aalelivet i det nord-
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lige Evropa. Landets ringe Udstræk
ning muliggør end videre, at man 
omtrent samtidig kan overse Aale
livets Rørelser i disses forskellige 
Afsnit. 

Tidenfot·ila.lefaringens (Monteens) 
Opgang. I 1894 har man et enkelt 
Sted ved vor Kyst allerede iagttaget 
den spæde Aaleyngel den 8. April; 
men ellers synes Opgangen langs 
Kysterne, naar den var størst, at 
være falden fra 24. April (Øresund) 
til Midten og Udgangen af Maj. 

Inde i J yUand er den iagttaget 
ved de store Søer fra 5. J uni-15. 
Juli. Herved er dog at mærke, at 
medens Aalefaringen i Aar alt viste 
sig ved Fuldbro Mølle (Mos Sø) den 
5. Juni og ved Klosterrnølle den 11. 
Juni, ha1Jde den endm~ ikke vist sig 
hverken ved Glentholrn eller Silke
borg, hvor den i 1893 ogsaa først 
viste sig den 27. Juni og den 15. s. M. 
Andre Forretninger tmng des
værre i Aar til at fjerne mig fra 
Egnell i den egentlige Opgangstid. 
Men efter de vedkommende Mølle
ejer8s Udsagn viser der altid Aale
fa1'iJlg nok seta tidligt ved Fuldbm
og Klostermølle som ved Glentholrn 
og Silkeborg. 

Denne Kendsgerning, der mindst 
er ligesM mærkelig, som den i 1893 
af mig paaviste, at Aalefaringen i 
Tværmaal var mindre ved Glentholm 
end ved Silkeborg til sa'f'mne Tid, 
medens det dog lmnde paavises, at 
den større Faring gaar tidligst op, 
fortjener megen Opmærksomhed, og 
jeg kommer senete hen til at dvæle 
ved dt'mw Sag. 

I Forbindelse med disse Oplys
ninger om Aalefaringells Opgang fra 
det salte Vand til Ferskvandene i 
Danmark, kan jeg meddele den intl'r-
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essante Kendsgerning, at Aalefaring 
er t!lget ved Thorshavn (Færøerne) 
den 19. April, altsaa 0111trent til 
samme Tid som tidligst hos os. 

Hermed kan jævnføres, at Aale
fa.ringen angives at gan. op vpd Co
macchio fra Februar til April. langs 
Frankrigs Kyst i Marts og April, 
ved Englands i }!al·ts-.T ulli, ved 
Tysklands i .Maj~.T uni. 

Ved Stockholm, og endnu nord
ligere ved Ljusne, har man i A vgust 
taget den i en Størrelse af 70-80 
mm., altsaa i samme Størrelse, som 
den alt har hos os i April-Maj; 
dmwe AaZefan:ng kan aZtsaa næppe 
have fwret forbi dansk Kyst. 

Fm'skel i Acllefaringens Størrelse. 
r Afhandlingen forrige Aar blev det 
tilstrækkeligt godtgjort, at den spæde 
Aalefaring kan forfølges højt op i 
Vandene, og at den/le hos os wdbrudt 
trækker op efter i en Størrelse af 
omtrent 70 mm. i Tværmaal. Der
imod blev der ikke tilstrækkeligt lagt 
V ægt paa, at der imellem denne ret 
spæde Aalefaring alt fra Havet af 
er en Skare unge AaJ af større 
Længde, nemlig omtrent 130-135 
mm. i Tværll1aal. Dr. Hermes har 
omtalt dette Forhold fra Cumlo.sen 
(Cirkuh1r 1880 p. 24), hvor Støn'el
sen dog allerede val' 200-400 mm. 
Flere andre have desuden iagttaget 
det samme. Her er netop et xIoment, 
som synes af Vigtighed til Oplysning 
Olll Aalens Yngleforhold, og man 
bør nøje agte paa dette 'rræk af 
AuI, som f. Eks. Dr. Hermes lllener 
er et Aar ældre end den spæde 
Yngel, hV01' gammel denne saa end 
monne være. 

Sp0rgsmaalet om l\.lderen for den 
spæde Aalefaring, som man i Al
mindelighed mener er Yngelen fra 

den det foregaaende Altr til Havet 
mndrende Aal, er af den højeste 
Vigtighed. Hidtil hal' man slanet 
sig til Ro Illed den Opfattelse: i den 
indvandrende Aalefaring at se Re
sultatet a f Aalens sidste .l'Eglægning, 
og denne h[Ll' lIlan pau .Maa og Faa 
sat til Tiden omkring ~ytaar, vistnok 
netop af Hensyn til Aalefaringens 
Sturrp]se, og fordi man villmarlig har 
ment, at Aalen til den Tid maatte 
kunne være gydefærdig . .Men Rathkes 
gydefrenlige Hunaa,l VCl/r fra Maj, og 
dersom den Tid er Yngletiden, bliver 
AaJefaringen, del' til omtrent den 
sanlIne Tid gaar op, nødvendig aar
gammel, en Alder, der i vore Far
vande vistnok bedre vilde kunne 
stemme med Spædyngelens Størrelse. 

r det Aaleyngelen udklækkes, maa 
den selvsagt være meget lille, thi 
.Æggene kunne dog ikke være hlevne 
meget større, end vi kende dem fra 
Vandreaalen (ca. 0,2 mm.), dersom 
de skulde kunne rummes i Aalens 
Bugbulo. .Man hal' rigtignok til 
]'orklaring af en mulig større Vækst 
af ~Eggene vist hen til Muligheden 
af, at kun en Del af .lEggene straks 
modnedes og nanede en vis Størrelse, 
fordi man bar fundet Æggene i den 
salllIne Aal af noget forskellig Stør
relse. Men det forekommer mig, at 
den Forskel, som er paa,vist imellem 
nogle af .. iEggene i den samme Aal 
(f. Eks. af Dr. Filip Trybom), ikke 
kali n-je meget over for den Kends
gel'llillg, at der ogsaa gerne er nogen 
Forskel i Storrelsen af undreE'iskeæg, 
der dog samtidig ere tjenlige til 
(jydnillg. Der I1Ulatte da tillige 
være et nogenlunde konstant POl'

holdstal imellem de større og de 
mindste Æg. Men Dr. Trybolll har 
ikke fundet noget sa,adant i tvertimod 



paaviser han, at Æggenes Størrelse 
umærkeligt ~;aar over fra de større 
til de mindre eden Afbrydelse, uden 
nogen Lakune. *) 

Dette Punkt er Srtrt vigtigt, at det 
vil være bedst rtt gengive Dr. Try
boms Iagttagelse. - Han fandt hos 
en ved Lartd'skrona i Maj fttnget, 
kun 207 mm. lang, Aal, at de største 
Æg vare 21/ 2 Gang saa store som 
de mindste, hos Blankaal 3,6 til 5 
og 7 Gange saa store som de mindste. 
Jævnfører man dette med den ringe 
Forskel, som findes i Æggenes Stør
relse hos Flod-Niaalen, om hvilken 
man ved, at den kun leger en Gang 
i sit Liv, skulde man virkelig fristes 
til at antage Forskellen imellem Aale
æggene som et Tegn fol', rtt Aalen 
leger mere end en Gang. Dr. 
Trybom har imidlertid undersøgt saa 
mange Aal, at han har kunnet finde 
en sikkpr Adskillelse imellem Æg
genes Størrelsesforhold netop hos en 
større, om Efteraaret fanget, Blank
aal og hos f. Eks. en Sild, som og
saa nærmer sig Gydetiden, d. v. s. 
hos en Fisk, som sikkert leger flere 
Gange i sit Liv. Hos Aalen ere 
de smaa Æg i de allerfleste Tilfælde 
i Sammenligning faa over for de 
større Ægs Talrighed, og kun i meget 
faa Tilfælde kan man hos dem iagt
tage en iøjnefaldende Lakune imellem 
Æggenes Masse og "de smaa Æg". 
Derimod findes der altid en saadan 
stor Afbrydelse hos en Sild, der el' 
nær ved Legetiden, og hos don ud
gør derfor de større og de millllre 
Æg tvende i Tal noget nær lige store 
Grupper. Forskellen imellem de 
største og de mindste Æg hos saa
danne Sild har Dr. Trybom fundet 

>Io) Fisket i Halland 1893. Side 42 og 43. 
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at være 20 til 27 Gange; 20 Gange 
hos endda ret langt fra Legetiden 
værende Hunsild. 

Skønt en ret stor Forskel findes 
imellem de største og de mindste 
Æg hos Aalehunnerne, skønt det 
jo kunde tænkes, at de større Æg 
modnes til en, de mindre til en anden 
Gydetid, synes det dog ved en J ævn
førelse imellem f. Eks. Sildens og 
Artlens Æg, at Aalen kun leger {m 
Gang i sit Liv, en Slutning man 
ogsaa af andre Grunde har ment 
at kunne drage. Dersom dette nu 
er Tilfældet, kommer sandsynligvis 
de mindste Aaleæg aldrig til fuld 
U dvikling eller Modning. Ligeledes 
synes det, at de en Gang modnede 
Aaleæg ere af meget uens Størrelse, 
hvorfor jo ogsaa den udklækkede 
y ngel bør blive ulige stor, forudsat 
da, at Aalen ikke har en meget 
lang Æglægningstid. I saa Tilfælde 
kunde muligvis en Del mindre Æg 
vokse ud fra Førstningen til Slut
ningen af denne Tid. 

Saa vidt Dl'. Tryhom. 
Dersom nu altsaa Forskellen l 

Monteens Størrelse pegede hen imod 
en Æglægning til forskellig Tid, saa 
maatte følgelig den større Faring 
hidrøre fra de først udklækkede Æg, 
den lille fra den sidst udklækkede. 
Men der savnes da en Forklaring 
af, at delt større Faring e1' lidet 
talrig i Sammenlignil!g med den 
lille, siden dog det omvellllte skulde 
være Tilfældet. 

Den forskellige Størrelse af Aale
faringeJt (i 'l'vænnaal ca. 70 og 130-
35 mm.) tyder paa Udklækningstider, 
der ligge ret fjernede fr'a hinanden 
og sorn af andre Grunde ikke godt 
kWlne forliges. 

En Forklaring af denne Forskel 
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i Aalefarin,r;ens Størrelse, der ogsaa 
gentager sig overalt, hvor jeg ved 
dansk Kyst har havt l .. ejlighed til at 
studere Aalefal'ingen, ligger nærmest 
for Haanelen, dersom man tør se i 
den ca,. 130~135 mm. lange Yngel 
et sædigt Kuld, som, da dette endnu 
var spæd, ikke fandt Vilkaarene hel
dige for en Opgang, og SOlIl derfor 
har ventet paa E'oraaret, førend det 
vovede sig ind i det ferske Vand. 

Det er vistnok rigtigt, naar lIlan 
søger Aarsagen til :yronteens Op
gang ved Vaartid i den rigelige 
Vandmængde, som da fylder Flod-, 
Aa-, Bække- og Grøftelejerne. Paa 
den Tid er tillige endnu ajle Tilløb, 
endog de mindste, vandfyldte, og Aale
faringen finder netop i dem først 
paa Sommeren den for den passende 
Føde. Men dersom der udklækkes 
et Kuld adskilligt senere end den 
spæde Faring, som gaar tidligst op, 
vil dette ikke naa til Mundingen af 
Vandløbene, forinden deres Vand
masse er formindsket, Det kan da 
tænkes, at denne Yngel venter ved 
Kysten til næste .Poraar, til hvilken 
Tid den saa vil have en Størrelse af 
ca. 130 mm. I saa Tilfælde bliver da 
Spørgsmaalet, hvor vi skulle søge 
~'dodenlyrene til denne større Jlontee, 
og jeg ved da ikke bedre end at hen
vise til den Vandreaal, som trække~' 

ud fra, de feTske Vande, sæa Slwrt 
. det· kommer Vanne i dem, tit endda 
lige efter, at Isen er gaaet af dem. 
F. Zenk i \Vurzburg har fremsat en 
lignende Opfattelse i Mittheilungen 
des Oestetr. Fischerei· V ereins Nr. 
39, 1893, og han støtter sig netop 
paa Iagttagelser af Direktøren for 
Station aquicole i Boulogne sur l',fer, 
M. H. Sauvage, som sætter Aalens 
Legetid til to Gange om Aaret, 

nemlig sidst i Juli og sidst i Ok
tober. Desværre kender jeg ikke 
nærmere M. SauvH,ge's Arbejde i 
denne Sag, men man vil se, at hans 
Resultat nærmer sig ganske til min 
Opfattelse. . 

J eg har i min tidligere Afhand
ling paavist det første Aaletræks 
mindre Talrighed paa Individer end 
Sommerens og Efteraarets. Der er 
altsaa forsaa vidt en god Overens
stemmelse imellem de ved Vaartid 
vandrende Aals og den større Aale
fl1rings mindre Talrighed. 

Ved Kolding har man netop iagt
taget Aaleyngel af ca. 130 mm. 
Længde, som ved Nytaarstid søgte 
ind i Bassiner for Ruseaal, der vare 
anbragtei:\1undingen af Kolding-Aa. 
FraFredericia meddeler Hr.l11.ivlwu:k 
mig, at han endnu fra 12. Septbr. 
til 1. Oktober d. A. har taget spæd 
Aalefaring i Strandkanten. 

Aalefaringens tidlige Opgang i 
Sydevropa tyder pa.a en tidligere 
I;egetid end i X orden; men dette er 
jo ogsaa i god Overensstemmelse med 
andre Fiskes ulige Legetider under 
ulige Breddegrader. 

Prof. Liljeborg er ogsaa tvivlende 
over for den hidtil tænkte Legetid 
fol' Aalen, midt om Vinteren. 

Det er derfor muligt, at man frem
tidig bør søge den legende Aal, ikke 
ved Vintertid, men derimod snarere 
ved Sommer- og Efteraarstid. Man 
mindes herved om Ekstrøms (Die 
Fische von Mørkø, p. 149-150) 
Opgivelse, at AalC'n er kønsmoden 
midt i Juni. 

I Forbindelse med Aalens Le{2;C'
tid staar ma,aske en Aaleform, som 
jeg hidtil ikke har set nævnt af 



nogen anden Undersøger. Da jeg i 
1893 havde udfundet, at Hanaalen 
opholder sig lige saa fuldt i vore 
ferske Vande som Hunaalen, og at 
den har sit eget Træk,sin egen 
Vandretid til Havet, tidligere end 
Hunnernes, erfarede jeg ved at kon
trollere Forholdene andre Steder i 
Landet, at man hist og her i Juli
A vgust ikke sjældent fanger nogle 
større Aai af et mærkeligt Ydre. 
J eg har faaet Underretning om saa
danne "sabel-" eller "snogelignende" 
Aal lige fra det nordlige Jylland og 
til Holstein (Achterwehr), altsaa fra 
ferske Vande; men jeg har tillige 
hørt om dem fra Saltvand (Øresund), 
hvor man kalder dem ,~Havstrygere". 

Den 23. Juli f. A. fik jeg en saa
dan Aal, en Hun" der var fanget i 
Ringkøbing Fjord. Den var 650 
mm. lang, største Omfang var 25 
mm. og Halens Tykkelse var ved 
Analaabningen kun 13 m,m., midt
vejs kun 6 mm. tyk; Hovedets Længde 
var fra Snudespids til Gælleaabningen 
83 mm. Huden laa løst om Hoved 
og Krop og foldet i Rynker. Farven 
var meget mørk, Bugsiden og kun 
denne hvid. Huden var overalt 
meget slidt, Halefinnen var flosset, 
og hele Fisken gjorde i det hele Ind
tryk af at være meget medtaget. 
Æggestok og Mave vare tomme. 
Da jeg lagde denne Å~al i Spiritus 
i Samleglasset" blev Halen brudt 
ved endog kun et svagt Tryk. Denne 
Skørhed minder om M. Camille Da
reste's Beskrivelse af den saakaldte 
Pimpen~eau (Resume d'une Mono
graphie des poissons anguilliformes. 
Archiv. de Zoologie experimentale 
& generale Tom. IV. 1875 p.215). 
Disse Pimperneaux ere imidlertid 
gerne smaa og kortsnudede ("remar-
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quables par le ur petite taille, et 
aussi par la briflVete du museau "). 
Forf. oplyser uheldigvis intet om 
Kønnet, og man fristes derfor til at 
tænke paa Hanaal. Men især fristes 
man til at tænke paa udlegede AaI 
paa Grund af denne Skørhed i 
Knoklerne, der minder om Forholdene 
hos den udlegede HavauJ (Conger). 

Naar jeg saa nøje har dvælet ved 
Aalen fra Ringkøbing (og der skal 
efter samstemmende Udsagn' ikke 
være saa faa af dem i danske Far
vande) er det selvfølgelig netop, fordi 
det ligger nær i den at se en ud
leget Hun. Skulde dette nu være 
Tilfældet, har man i disse "Hav
strygere" utvivlsomt ogsua et Finger~ 
peg med Hensyn til Pastsættelsenaf 
Aalens Yngletid. 

Det kunde ligge nær at opfatte Ring
købingaalen som et af en eller anden 
Grund udsultet eller sygt Individ. 
Men det forekommer mig, at dens 
saa udprægede mørke Farv~, uden· 

'ringeste Spor af de udvoksede Aals 
Metalskær, og i Forbindelse med det 
hele Præg af Slid og Slæb, i særdeles 
høj Grad leder Tanken hen paa 
f. Eks. de udlegede Ilaksefiskes Til
stand, efter at disse have overstaaet 
Legetiden. 

Jeg tillader mig at udpege disse 
mørke, udmagrede AaI. til almindelig 
Opmærksomhed, idet jeg opfordrer 
til, at man eftersporer dem saavel i 
Havet som ogsaa i det ferske Vand. 
Det er nemlig ikke alene Aalens 
Yngletid, vi maa have Klarhed over; 
nok SåR vigtigt er det for Praksis og 
Videnskab at udfinde Aalens Y ngle
pladser. 

Hidtil har man nøjedes med den 
Opfattelse, at samtlige Aal yngle i 



H!Lvet og i dettes Dybder. Men om 
disse Dybder ligge Kysten fjærn eller 
nær, derom ved man hidtil intet. 
Man synes lUest tilbøjelig til at lægge 
dem Il:'t langt bort fra det faste Land. 
Ligesom man i sin Tid længe følte 
sig tilfreds llled den Teori, at Silde
masserne udklækkedes paa meget 
fJærne Ynglepladser, endda langt 
oppe i hhavet, hvorfra man saa lod 
dem drage ud til de forskellige Egne, 
ha ve mange følt sig tilfredsstillede 
ved den Tanke, at Aaleyngelen, som 
viser sig langs Nordevropas Kyster, 
bliver udklækket i Nordsøens Dybder. 
Men denne Udvej, at skyde Yngle
pladserne for disse Pisk saa langt 
bort, fjærnt fra al Iagttagelse, er 
den andet end et Udtryk for den 
svigtende Kundskab? Muligvis ligge 
Aalens Ynglepladser, ligesom Silde
racernes, vor Dør langt nærmere, 
end man tænker sig det. 

Enkelte Porfattere haVe da ogsaa 
allerede fOl" længe siden fremsat en 
anden Opfattelse end den almindelige; 
saaledes J. Couch, som endog paa
staar, at Aalefaring frembringes inden 
forTidevandetsRækkevidde. *) Nogon 
sikker Kendsgerning i saa Henseende 
har man dog endnu ikke. Det er 
imidlertid næppe sandsynligt, at den 
meget spæde Aalefaring kan tilbage
lægge stølTe Strækninger. 
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Ikke engang Spøl'gsmaalet om 
Aalens Ynglen i det ferske Yand kan 
endnu siges at være endeligt afgjort. 
Man har hidtil med stor Sikkerhed 
villet nægte, at nogen Aal nogen 
Sinde yngler i det ferske Vand, uden 
at man dog herfor har kunnet op-

*) Lin. Trans. T. XIV. p. 70. 

stille den ringeste Kendsgerning. Man 
har fremhævet, at Vande, der hidtil 
vare rige paa Aul, blev e tomme for 
dem, efter at Aalefaringen hindredes 
i at konllne op, eller man har hen
vist til, at Aal, udsatte i visse Vande, 
udelukkede fra al Porbindelse med 
andre, nok kunde· fedes, men at 
Vandene atter bleve aaletonuue, saa 
snart de indsatte Aal opfangedes. 
Herved er dog at mærke, at man 
lige saa meget savner Oplysning om, 
hvad Slags Aal man havde indsat, 
og hvor vidt ogsaa de vedkommende 
Vande havde de nødvendige Vilkaar 
for Aalens POl'plantning. 

Derimod har man en efter min 
Opfath>lse god, allerede 25 Aar gaIll-. 

mel Oplysning OID, at Aal virkelig 
kan yngle i Perskvand. Denne Op-' 
lysning skyldes den svenske Piskeri
kyndige, Hr. Ged~. von Yhlen. Han 
paaviser nemlig, at de unge Aal, som 
i J uH og Avgust gaa op i den øvre 
Klarelf, ikke kUIlne være udklækkede 
uden for Elfsborg og en Maaned for 
ud have passeret Klippan, især da 
man med Sikkerhed paastaar, at der 
ikke fandtes Aal i 'Venem før Byg
ningen af Trollhatta· Kanalen, og da 
de Millioner af Aaleyngel, der gaa 
op i Klarelf, ere mange Gange flere 
end de, som gaa forbi Sluserne ved 
Trollhattan. *) 

Man maa huske, at Aalen er en 
E'isk, som nit godt kan læmpe sig 
efter Porholdene, og det er i For
bindelse hermed værd at lægge Mærke 
til Prof. Liljeborgs Opfattelse, at 
Aalen oprindelig er en Havfisk, der 
efterhaanden har vænnet sig til at 

*) Bedrifves Fiskerinarillgell på ett till
fredsstillande sa.tt etc. Gøteborg 1869, 
pag. 9. 



søge sin Føde i Ferskvandene og 
derefter har afpasset sinLeyemaade.*) 

De to forskellige Aaleformer, som 
leve i '{ore ferske Vande, staa efter 
min Opfattelse i df'n nøjeste For
bindelse med Spørgsmanlet om Aalens 
Ynglen i det ferske Vand. .T eg beder 
dog udh'ykkeligt fastholdt, at jeg ved 
denne Lejligheu aldeles lader de til
svarende Formel' i det brakke og 
det salte Vand ude af' Sigte. J eg 
ønsker her kun at henlede Opmærk
somheden paa de to Former af Aal 
i de ferskeIlldyande, nemlig den med 
spidst Hoved (V andreaalen ) og den 
med bredt Hoved. 

Det forekommer mig, at m::U1 hidtil 
har stirret for meget paa disse Dyrs 
Ydre og fortabt sig i Gisninger over 
Overgangsformer, golde Individer osv., 
uden at man har skænket det saa 
vigtige biologiske Moment den Op
mærksomhed, som det i fuld saa høj 
Grad fortjener som Form, Farve mv. 
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:Mine hidtilværende Iagttagelser 
over de to Aaleformers Livsvilkaar 
har bragt mig til at se dem som to 
stærkt adskilte Typer. Jeg opfatter 
nemlig den b1"edpandede Aal som en 
udpTæget Ferskvandsform, som en 
ikke vandrende Form. 

Det er en Kendsgerning, at medens 
Gaardaalen, der drager ud fra Ind
søer, Aaløb og mindre Vande og som 
fanges i Aaleværkerne og i andre 
Redskaber, der stilles op paa deres 
Vej, altsaa er en Vandre fisk, vandrer 
den bredlJandede Aql aldT1:g (der 
fanges næppe en for hvert fJ'usenc1e 
i Aaleværkerne). Og ikke nok her
med: I .. evesættet i det ferske Vand 
er højst forskelligt. Medens Aalen 
med det brede Hoved villig gaar paa 

*) Sveriges og Norges Fiske. 

Aalekroge, som ere madede med :F'isk 
(deraf Navne som "Skallesluger", 
"Slugaal") tages Vandreaalen for 
det meste kun paa Regnorm ell et· 
paa Smælt i en vis Aarstid ; kun 
en enkelt Gang faas en Vandre
aal paa Kroge med andre Fisk 
til Bed. Desuden er Vandreaalf'n 
ganske anderledes fast i Kødet (nm
skuløs) i Sammenligning med den 
:Iiskeædende Bredpamle, om dellne 
end kan være lige saa metalskinnende 
langs Siderne. J eg :linder tillige Bred
pandens Pandeskai mindre spidst til
løbende imod Snuden end Vandre
aalens, naar jeg jævnfører lige store 
Individers skeletterede Pandeskaller. 
J eg kan derfor ingenlunde gaa ind 
paa den Opfattelse, at den bred
pandede Aal fuar spidst Hoyed, nfLar 
den nærmer sig til at blive køns
moden og vandrer. *) Heller ikke kan 
jeg. opfatte Bredpanden som en gold 
Aal, thi jeg har fundet lige saa (yldte 
Æggestokke hos den, som hos lige 
saa store Vandreaal og til den sanlIlle 
Tid, ligesom jeg baade kender den 
i dens gule Yngledragt og som 
Blanka al. 

Men naar jeg opfatter den bTed
pandede Aal som en stabil Fersk
vandsaal, følger deraf, at den maa 
yngle i det fm'ske Vand, og adskil
ligt tyder herpaa i Meddelelser, som 
:lindes spredt i Litteraturen, men som 
desværre hidtil kun skyldes tilfældige 
Iagttagere. **) 

I Sammenhæng hermeu fremhæver 
jeg mine Fund af mindre Opgangs
aal (Montee) ved Glentholm og Fuld-

"') Jvfr. Dr. C. G. Johs. Petersen: Om 
Aalens Yngledragt(Medlemsbladets Nr. 
46 og 47 for 1893). 

**) Jvfr. dog Yarrell: Bl'itish Fishes (3dje 
Udg.) I. S. 55-57. 



bro Mølle, tidligere eml ved respek
tive Silkeborg og Glentholm, og til 
Gerh. von Yhlens lVleddelelse fra 
Venern samt til ]'orekolHsten i de 
ferske Vande af saadanne udmagrede 
Aal som de alt nævnte "Havstrygere" , 
der vistnok ere udlegede Aal. 

Spørger man mig nu, hyor da 
tænker mig, at disse Aal lege, vil 
jeg henvise til det ikke ualmindelige 
Fund af spæde Aal yed Gl'øftekast
ning i meget made Enge nær Vand
løb og til Fundet ogsaa af gamle 
.A.al paa de samme Pladser. Des
værre har jeg ikke selv kunnet kon
statere disse Fund af Aaleyngel under 
Enges og Sumpes gyngende Bund, 
og et enkelt Fund af Stor:lal paa 
en saadan Plads faldt paa en Tid, 
da jeg ikke havde øje for disse For
hold. Men jeg har saa mange paa
lidelige Hjemmelsmænd for slige 
Fund, at anser disse for sikre . • 
En Fisker har saaledes meddelt mig 
følgende, der kan tjene til Eksempel 
for den Slags Fund: Den 4. Maj 
1893, og man bør lægge Mærke til 
Tiden, udkastedes en lille Bæk eller 
Grøft, som paa visse Steder var ved 
at gro sammen ved Opvækst af Siv. 
I en Skovlfuld sandet Dynd opdagedes 
da :3 ganske smaa Glasaal, som maa 
have ligget i Dyndet, der paa dette 
Sted ym' omtrent 9 Tommer tykt. 
Dette ];'und skete ved Søby Sø, en 
Hedesø langt fra Fjorden, og det 
skulde være mærkeligt, om virkelig 
saa spæd Yngel, at den endnu er 
"Glasaal", saa tidligt paa Aaret alt 
var naaet saa langt op fra Havet. 

Som {let vil ses, er det just ikke 
mange endelige Resultater, jeg siden 
forrige Aur kan forelægge. Men jeg 
er overtydet 0111, at jeg i det milldste 
har kunnet fremdrage adskillige hid-
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til mindre paaagtede Momenter til 
videregaaende Undersøgelser og IIlU

ligYis til Fremkomsten af andres Op
lysninger enten til Støtte for ll1me 
Undersøgelser eller til sikrere Tyd
ninger end mine. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 4. Novbr. 1894. 
Overalt her ved Kysten, hvor Bund
garnsfiskeriet drives, er dette nu op
hørt. Resultatet af Bundgarnsfiske
riet hul' j Aar gennemgaaende været 
tarreligere, end det i Reglen plejer 
at være, og de Forventninger, enkelte 
af Kystens .Fiskere nærede til, at 
der i Efteraaret skulde være blevet 
nogen Fangst af Sild og Hornfisk, 
bleve de skuffede i, idet Hornfisken 
kun i ganske ubetydelige Stimer ind
fandt sig her i Bugten, ligesom og
saa Silden kun forekom her i ringe 
Mængde. 

Aalerusefiskeriet, del' nu nærmer 
sig sin Afslutning, har i Efteraaret 
givet et ganske godt Resultat for 
flere af Fiskernes Vedko1lll11ende. Den 
overvejende Del af den fangede Ruse
aal er bleve11 ført til Markedet i 
København. Priserne have genIlem
gaaende været 50-60 Øre pr. Pd. 

J. 

Frederikshavn, den 5. N ovbr. 1894. 
Det fortrinlige Fiskevejr, vi havde i 
Begyndelsen af Ugen, holdt desværre 
ikke, hvad det lovede; det varede 
nmppc et Par Dage, førend Stormen 
atter brød løs. Under disse Forhold 
har Tilførslen været knap, og hvad 
der er indkollllllen har opnaa,et høje' 
Priser. Vestkystfiskeriet rnaa nu be
tragtes som ophørt for denne Sæson; 
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kun i Kattegat er der fisket pua 
Pladserne ullder Anholt og pua Her
thas Flak. Fra sidstnævnte Sted el' 

der kun indkommet 4--5 L:ulter. Iwer 
pa,a mellem 70-150 Snese Rød
spætter af en Vægt fm I1--Ul Pd. 
Snesen, betalte !Ilod fra l Kr. 50 
0re-2 Kr. Snesen, HOH'dpurten (LI' 

KlItterne h:\\'() drevet Fiskol'i under 

Anholt, hvor en DPi endnu ligge til 
Ankers, U1f,dens nogle ere afsejlede 
direkte til København m"d Laston. 
En halv Snes St,ykker ere indkomne 
her i Ham('Tl lIIed i kvuntit:Ltiv Hen
seonde ret god" Fangst"r, fra 100 
op til 200 Snese hver, lIlen K n11i
teten har ladt meget tilbage at ønske, 
Fiskell fra Allholt er saa mager og 
tynd. Paa Grund af den for Haanden 
værende Knaphed er Prisen dog høj 
for sumlan Kvalitet, der er betalt 
fra, 1 Kr. 35 01'e-2 Kl'. pl'. Snes 
for Fisk v~jende fra 12-15 Pd. pr. 
Snes. Af anden Fladfisk er del' kun 
indbragt ubetydeligt. 

Alle de med Skagboer bemlLndede 

Kuttere ere nu oplagte, saa Fiske1'
flaaden t~r formindsket med ca. 25 
hovedsagelig af vore største Kuttere. 

Sidste Ugo viser (;ndelig en Milldsk
Iling i HUllllllertilforslen, de her
værende Lagre en' ogsaa saa store; 
at Tilførsel vil kunde undværes i læn
gen, rrid. Prisen 110hlcI' sig omkring 
HO .øl'e pr. Pd. Sildetilfol'slen viser 
ogsaa l1lf'gen l'ilbagogang, der er 
vel tilført ca. 500 Ks.; nu er det 
f()1'f}V l' i gt ved (len Tid. at det al
mindelige Indsig af Sild plejer at 
finde Sted i Skærgaarden; i Fjor 
indtraf det saaledes allerede i Slut-

. ningell af Oktober, SU~t IlIan haaber, 
at det nu ikke vil la.de vente længe 
paa sig. 

I Følge hertil i Eftermiddags ind
løbet 'l'elegnul1 har der sidste Nat 
pludselig vist sig at nore rigeligt 
Sihlefiske, og det store almindelige 
lIldsig lllel1ClS at have fundet Sted. 
Prisen el' faldeu omtrent til det ha.lve. 
Del' ventes stor 'l'ilførsel i Morgen. 

KJ. 

BEKENDTGØRELSER 

Et ~odt numl~arn 
c ~ 

(hvoraf Halvdelen nyt) 
er til Salg hos 

Markel~ Laui'sen, 
RalltzausmindC', 

AJle Konstruktion:r af li'~- I fiskekroge -Fabriken 
skered8kaberLHlf~n'osn0J- S"hDl~da.llle i Aa.lborg 1883 og 

og smukt aJ I København 1888 

F d "~ dt' anbefaler sit af a!le Sort"r 
l-O e ,,..-I-DII. "tg', .b'jskekl'oge, saH i Staal, JæJ'll 

N ætfubriken. 
GI. Strand 60. 

s01li :Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsandos mnd Efterkrav, 

___ s_'v_el_Hl_b_OI_og_o
l 
T. Kent & Co. Grimsby, 

Conrad Christensen. 
tit.. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

S-Id t Fiskeauktionator &. 1 enæ. Commissionsforretning, 
B08tillillger til Iledsatte l'l'i
ser modtages. 

lJ;'rode Grundtvig. 
INætfabriken, 

GI. Strand 60. 

modtager Sendiuger til For
andling. 

Stort Lager af østers til 
billige Priser. 

I Bef.: York City Bank, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
hilligst Or{ hurtigst. 
Ii'l'ode t.I·Ulldtvig, 

Nælfabrikon, 
GI. Strand 60. 
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Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønneliave, Helsingør', Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik l Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling ener 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 tit 20 °/0 under sædvanlige Priser. Bornuldsgar1/, Hampe
qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 

.:i. 
c 

.. «I 
o ... -c'-

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. t~l-
D kF'k K " _·",øo 

o"'" 
Q'" 

ans • IS e- onlmUlluon en gros, <C ti> :o 
»c:~ 
:;>-0;;-

... 
'Q Modtager alle Sorte!' l"isk til Forhandling . 
~.c-
..s = Specialitet: Lax, Ørred, Aai, "' ...... (Q -~ctt 

=""= _.(%> (') a:. 8:, 
.,; 
00 

Telegram-Adresse: ~. Fragtbrev-Adresse: 
Borsch, Hamburg. v4j:.'" Borsch, Altona . ~:"'(t) . ';' 

li·~ Altona Fiskeauction. ~ ~i 
-"i ... t:l "''''d 
ål Cl. ~ Jobann Cobrs (beediget Auctionator). § ~ 'Et 
~~Q ~"'~ 

<1l f r:q Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. f" ~ 'l' 

SMSil~'lSMiI~ilMMNMM~.MMS~SM~ Il De fortrinligste 

i F~~~~~~rp'~~~~,~r 
!: Fæhler som Saxe 
ti af alle Sorter levorer Jen bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell &:. CO., Haynau (SCJtleSien)., 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste semles franko paa Forlangende .... 

$ill~~~~~:~SS.ilMilSSSS®®ilSilMSSSiIMMSSSS"iI~S 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

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

Hør- og Harnpsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. lt'alster 
i Febru:u' 1894. 

Færdigsyede SejJ, 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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Xø benhans Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

-~ Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. (lvt. Avktionslllester: eksam. jur. Carl Zoll. 

Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og ane andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bodst ved Henven
delse hl 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Stl.'aDd 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
HambuI'g, St. Pauli, Ilafenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamhurg, Hafonstr. 120. Telegramadr. : Platzmanu-Hamhurg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, f ~ 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske~Garner 
viste sig:at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.... Bemærk: Hver Pakke e:- forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag- H. P08selt. - '.I'rykt hos Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 46. 15. November., 1894. 

:MedJ.e:::z:::n.sl ,~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse ti.! 
Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Litlt om Bornholm, dens Fiskere og 
Fiskerier, - Om AaJefiskeriet, - FiskerihereLninger. 
- Bekendtgørel •• r. 

Dansk Fiskeriforell'illlfs Kontor, Storm
gane 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9~1I. Redaktør:en af l\ledlemsbladet 
træffes desuden i Alm .. 5-7 Svanholu'svej 
10, 1. S. 

ModelsamlIngen, Storm'gade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

'; .. 
.Breve. og andre Forsendelser til For

eningens Konsulent be~es altid alene adres
serede til hans.Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Lidt om Bornholm, dens 
Fiskere og Fiskerier. 

Af P. Villums.en. 

I østersøen, omme bag ved den 
sydlige Del af Sverrig og nærmere 
Tyskland end Danmark, ligger Øen 
Bornholm, der nærmest kan sammen
lignes med en uhyre Sten med lidt 
Jord paa. Det synes, som om Na
turen i sin Tid har taget fejl og 
har kastet Stenen hen bag ved Sver
rig, i Stedet for at lægge den oppe 

i Nærheden af Norge, hvor ba:ade 
den og dens Befolkning. høre lllere 
hjemme, Svensk el' Øen under alle 
Omstændigheder ikke, hverken i den 
ene eller den anden Henseende, og 
Bornholmerne have jo da ogsaa en 
Gang ved given Lejlighed vist dette 
selv; det maatte de Stakler bekeIlde 
der ved hin Lejlighed vare sendte 
over for at holde Øens Befolkning 
i Ave, og vise dem, hvad de frem-
tidig skulde være. . .. 

Øen s.er, med Undtagelse maa4k~ 
af den sydlige Kyst, slet ikked.aRsk 
ud. Intet Steds i Landet have' vi 
noget, der blot tilnærmelsesvis kan 
sættes ved Siden af denne barske, 
vilde Klippenatur, endogsaa Stevns 
og Møens Klinter se helt tammc 
og godmodige ud i Sammenligning 
med den. J a, selv nede syd paa 
hvor Kysten er sand(;Jt., hvorYandet 
er forholdsvis lavt, og hyor; L!\.Ddet 
endog kun ser lidt "bor1.lholmsk" 
ad, titter dog hist og her den golde 
Klippe frem og minder en. om, hvor 
man er. 

Er nu selve Øens Karakter for~ 
skellig fra det ønige Danmark~; 
saa er Befolkningens Karakter og~ 



saa ualmindelig "norsk"; rimelig. 
vis er det ene ligefrem en Følge af 
det andet. Hvor hovmodige end vi 
Mennesker nemlig ere og kalde os 
"Skabningens Herrer" o. s. v., saa 
er det dog vist, at vi kun ere Børn 
af den os omgivende Natur, forskel
lige efter de>t Lands geologiske og 
klimatiske Forhold, hvor vi høre 
hjemme efter Fødsel og Afstamning, 
og vi tilegne os i Reglen kun lang
somt og gennem flere Slægtled et 
andet Folks Ejendommeligheder, naar 
vi blive omplantede pau fremmed 
Grnnd. Bornholmeren ovre paa sin 
Klippeø, der i saa mange Henseender 
ligner et liBe Stykke Norge, nærmer 
sig ogsaa i Karakter mere til dette 
Lands Beboere, end til de nærmere 
liggende Kysters; han er djærv, men 
han er ikke meget af det Illan i 
figurlig Forstand kunde kalde smidig; 
han sætter paa med fuld Kraft og 
kender ikke meget til at sno sig 
frem "med Lempe". 

Bornholmerne ere fødte Sømænd; 
ogsaa heri ere de norske. Danske 
Søfolk har et Mundheld, der karak
teriserer Bornholmerne; man siger: 
"en Bornholmer i et Skib for hver 
Mast, flere ere for mange"; det be
tyder, at de i Reglen ikke ere gode 
at komme til Rette med ~ det 
samme gælder nok ogsaa om Nord
mændene. 

Som Øen ligger del' ved Enden 
af Sverri g, ligger den naturligvis al
deles i Vejen for Skibsfarten mellem 
østersøen og Øresundet, og der stran
der ofte Skibe paa Bornholm under 
farlige Forhold, hvorfor der o!!;saa 
findes en Del Redningsstationer. 
N aar man ellers hører Tale om saa· 
danne, tænker man i Reglem kun 
paa .ry Hands Vestkyst; man er saa 
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vant til at sætte denne Kyst i For
bindelse med Strandinger og Forlis 
og raske Redningsmænd, at man 
næppe kan skille disse Ting fra hin
anden. østersøen har ikke det slemme 
N avn pau sig i den offentlige Me
ning som Vesterhavet -- og Born
holm vækker slet ikke Tanken om 
Skibe i Havsnød og Brændinger, 
haarde Ture med Redningsbaadene 
og Livsfare for deres Mandskaber. 
Men det er alligevel vist~ at en 
østenstorm deroppe ikke giver en 
Vestenstorm paa den jydske Kyst 
meget efter, og Sømanden ser under 
saadanne Omstændigheder ligesaa 
sky til Bornholms Sten-Klipper som 
til .ryllands Sandklitter . 

Naturligvis bestaar her, SOllI over
alt i Landet, Redningsbaadenes Be
sætninger af Fiskere, og de born
holmske Redningsmundskabel' staa 
paa ingen Maude tilbage i Mod 
og Dygtighed for deres jydske 
Kolleger, skønt der ikke hviler det 
poetiske Skær over dem, som over 
disse. Eksempelvis kan anføl'es, at 
Redningsbaaden i Snogebæk, nede 
paa Bornholms Sydostkyst, har i en 
og samme N at været ude tre Gange 
og hver Gang bragt en Besætning 
i Land fra et strandet Skib; der 
strandede Itemlig den N at tre Skibe 
efter hverandre pau, samme Kyst, 
en tysk Kufskonnert, en hollandsk 
Kuf og en engelsk Brig. Formanden 
ved denne Station ~ Kruse hedder 
han, et Navn, der jo ikke er ukendt 
i Redningsvæsnets Annaler har i 
33 Aar været ved Redningsvæsnet 
og i denne lange Tid, med sine 
mangfoldige Strandinger paa hans 
Distrikt, er det lykkedes at bringe 
alle de Skibbrudne i Land paa en 
Besætning nær. Det var under Storm-



floden 1872, at en tysk Brig strandede 
og straks kæntrede. Besætningen 
kom op paa Vraget, men Rednings
bau.den kunde ikke anvendes paa det 
Sted, hvor Skibet stod eller rettere 
laa. Saa brugtes Raketter; tre Gange 
havde Besætningen fat i Linen, men 
lod den atter gaa, enten fordi de 
ikke kunde hale den ind eller ikke 
forstod Indretningen. Saa skiltes 
Vraget helt ad og Besætningen gik 
til Bunds; to Mand holdt sig dog 
oppe, de havde Redningsbælter paa. 
Man saa dem bevæge Armen straks, 
men den ilende Strøm førte dem 
sydefter; senere dl'ev de i Land, 
men da vare de døde; det var Kap
tajnen og Kokken det er ganske 
som om man hørte fortælle om Stran
dingerne paa J y llands Vestkyst. 

Snogebæks Redningsbaad er 20 
Aar gammel, men Folk paa Born
holm forsikrer, at det er den bedste 
Redningsbaad i Danmark. Den er 
bygget paa Nyholm af nuværende 
Redningsvæsens Inspektør, Kom
mandør Bonnesens Fader, der den 
Gang var Holmens .Baadehygger. 
Baade Redningsformand Kruse og 
hans Baad ere saaledes gamle i 
Tjenesten og haye udholdt mange 
Dravater sammen, men det ser ikke 
ud til at have taget meget paa nogen 
af dem. (Sluttes.) 

Om Aalefiskeriet. 
Af Fisker P. Hildebrandt, Refsnæs. 
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Paa Grund af den bestandig større 
Rolle, som Aalefiskeriet her i Landet 
og derunder særligt Fiskeriet om 
Efteraaret efter den hlanke Aal 
spiller, ville maaske efterstaaende 

Oplysninger af mig, der i en Række 
af omtrent 28 Aar har drevet Aale
fiskeri paa Refsnæs og endnu frem
deles selv driver dette, kunne have 
nogen Betydning. 

Da jeg for den nævnte Aarrække 
tilhage kOllJ til Refsnæs, fiskedes der 
udelukkende med A.alegaarde, naar 
undtages, at en Fisker fra Kallund
borg i 1867 begyndte at fiske med 
2 fritstaaende Aaleruser udfor Fyrets 
Grunu. Til de fleste Gaarde paa 
Refsnæs høre Aalegaardsstader paa 
Kysten, hvor hver Gaardejer er be
rettiget til at bygge Aalegaard ud. 
Disse Aalegaardsstauer bleve ved 
Udskiftningen rorbeholdte Gaardene, 
og Aalegaardsstaderne ligge derfor 
ikke sjeldent pan, et andet Sted, end 
hvor vedkommende Gaardejer har 
sin Jord. Aalegaardene bygges stedse 
paa Land i Stykker af 12 å 14 
Alens Længde, der skydes ud i Vandet 
og sættes i en Række efter hver
andre, saaledes at de indbyrdes tæt 
forbindes til et samlet Hele. AaIe
ga.ul'dene kunne i Almindelighed kun 
føres ud til en Dybde af 8 il, 9 Fod 
Vand. At forsøge at føre dem ud 
til større Dybder, vilde ikke kunne 
lønne sig paa Grund af, at dertil 
vilde udfordres for svært Tømmer og 
for meget Materiale, og man desuden 
paa saadanne Dybder kan benytte 
fritstaaende Aaleruser. Derimod kan 
man ikke' godt benytte fritstaaende 
Aaleruser klods til Land, idet de 
ikke kunne staa i den samme Steds 
værende Brænding, som rejser sig 
ved uroligt Vejr, og da straks i 
den første Xat vilde ødelægge Raden 
og Rusen. Paa en 8 å 9 Fods Vand 
har Brændingen derimod ikke saa 
stor Magt, hvorfor de fritstaaende 
AaIeruser bedre kunne staa der, om 



erid ogsaa P:UL denne Vandstand en 
haardere Sto"m mangen Gang aldeles 
kan ødelægge dette Redskab. Langs 
Aalegaardems Risgærder sættes ele 
med Aalegaardene forbundne Aale
ruser, der benævnes Hamme, og de 
røgtes fra d,:'n hen over Artlegaarden 
løbende Bro, som man gaar ud paa 
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Land. }'ørst omtrent fra Aaret 
H373 begyndte Jordejerne ogsaa for
uden Aalegaardene at benytte frit
staaende Aaleruser. Disse benyttes 
saavel, hvor der ingen Aalegaarde 
ere i Nærhed, som hvor saadanne 
findes. Tidligere have vi sat frit
staaende Aaleruser paa den Maade, 
at vi satte dem i en Række ud for 
hinanden, saaledes at vi satte Raden 
af hver efterfølgende til Armen af 
den foregaaende. Paa denne Maade 
dannede den hele Række af Ruser 
med tilhørende Radgarn en tæt for 
Aalene uigennemtrængelig V æg, saa
ledes at kun de Aal kunde fanges, 
som paa Fangesiden standsedes af 
V æggen. Fangesiden vender paa 
Refsnæs fra øst mod Sydsydost. 
'Senere ere vi komne bort fra denne 
Opstilling af Ruserne og ere gaaede 
over til en anden, der har vist 
inere fordelagtig og praktisk. Vi 
lade ikke mere den hele Ruserække 
med tilhørende Radg~rn danne en 
, sluttet Væg, men vi sætte hver enkelt 
Aaleruse for sig, og da saaledes, 

,at i Stedet for som tidligere at fast
gøre den efterfølgende Ruses Rad 
til den foregaaende Ruses Arm, hvor
ved hver efterfølgende Ruse kom til 
at staa noget østligere end den fore
gaaende, sætte vi nu hver efterfølgende 
Ruse noget vesten for den foregaaende 
i en saadan Afstand, at der er ca. 
et Par Favne mellem Rusen og 
den efterfølgende Ruses Rad, hvis 

inderste Ende naar rigeligt saa langt 
ind som den foregaaende Ruses For
bøjle staar. Aabningen mellem Ru
serne er ved denne Sættemaade saa 
stor, som fornævnt o: et Par Favne, 
at man bekvemt kan færdes med en 
Baad imellem den foregaaende Ruse 
og den indre Ende af den efter
følgendes parallelt med sanune staa
ende Rad. Det har, som alt antydet, 
vist sig, at man ved denne Sætte
maade gør med det samIlle Antal 
Rllser en større Jl'angst end med 
den tidligere, og Aarsagen hertil er 
efter min og min Broders Mening 
den, at naar Vinden og Strømmen 
bære paa den modsatte Side af 
Fangesiden, kunne Aalene passere 
imellem Ruserne baade udefter og 
indefter og derved komme om paa 
Fangesiden, saa at de kunne gaa i 
Ruserne. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, 
hvorledes Aalen vandrer, da el' det 
en bekendt Sag, at dens Bestræbelse 
er at gaa ud af vore Farvande imod 
det saltere Hav, hvorfor dens Van
dl'ing i Hovedtrækket er fra Syd 
imod N ord, men Vind og Strøm føre 
den ofte ret betydeligt ud af denne 
Kurs. Saaledes viser det sig, at 
haarde Vinde, som komme i vestlig 
Retning, selvom de ere en Del 
drejede mod N ord eller Syd, sætte 
Aalen ind i Fjorden og ind paa 
Kysten af Refsuæs, hvad del' endnu 
mere er Tilfældet, naar Strømmen 
bærer samme Vej; de Aal, som 
herved føres imod Bagsiden af alle 
Fangeredskaberne, kunne, som for
nævnt, ved vor Sættemaade slippe 
omkring til Fangesiden ; men ikke 
destomindre maa den Omstændighed, 
at disse tørne mod Bagsiden af Red
skaberne, komme den, der Vesten 
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for sunlIne har ud"ut andre Aalered
skaber, til Gode, idet Aalen ved den 
nævnte Hindring, som den har mødt, 
vises tilbage i den Retning, som den 
rnaa tage for at kunne naa til ut 
fortsætte sin V undring mod N 3rd ud 
til det salte Hav. Det følger heraf, 
at et østligere staaende Redskab ikke 
kan skade Fangsten synderligt i et 
vestligere staaende. Er Vinden østlig 
eller nordost, viser det sig, at Aalene 
for største Delen fortsætte deres 
Vandring imod Nord uden at føres 
ind mod Kysten af Refsnæs, og under 
saadanne Omstændigheder er der 
ingen Fangst nf nogen Betydning. 
Ude paa dybere Vand fra 3 Favne 
til større Dybde have vi forsøgt tæt 
op til en Ruse i sædvanlig Stilling, 
ultsaa llled Mundigen vendt ind imod 
Land, at sætte en anden Ruse i om
vendt Retning, altsaa med Mundingen 
udad, og ved en Rad, ved hvis anden 
Ende en Ruse i sædvanlig Stilling 
var fastgjort. Det har da vist sig, 
at man i den omvendt staaende Ruse 
ogsaa kan gøre nogen Fangst, men 
dog mindre, end naar Rusen staar 
i sædmnlig Stilling. Man kun imid
lertid heraf se, at dersom den OIll
vendt staaende Rllse ikke havde 
staaet der, men der i Stedet fol' 
samme havde været en Aabning paa 
ca. 2 PaVJIe, saaledes som vi bruge 
ved vor Sættemaade, vilde AaJen 
være gaaet gennem denne Aabning 
og uden Hindring kunnet komme 
andre Vesten for staaende Redskaber 
til Gode. 

De blanke Aal, som vi ved Refs
næs fange i det første Mørke, ere 
de lllindste, gennemsnitlig 4--5 til 
Pundet, og svare i Størrelse til de 
gule Aal, som fanges i det OJlllig
gende Farvand. I det næste Mørke 

falde de hl anke Aal allerede noget 
større, ca. 2-3 til Pundet, og i det 
sidste Mørke veje Aalene gennem~ 

snitlig Pd.~ eller ca. 125 A al veje 
100 Pd. 

For at udnytte AaJen.skeriet paa 
den fOl'llelngtigste Maade kræves 3 
Betingelser: gode, praktiske Red, 
skaber, god Bund og Fiskere, som 
ik ke ere bange for at vove Trøjen. 

. Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 6. ~ ovem ber ,1894. 
Der hersker Enighed OlU, at den 
foregaaende Maaned har været den 
bedste Oktober Maaned, vi nogen 
Sinde have havL Især have Priserne 
n'Cl'et gode; man har gennemgaaencje 
faaet 4 Kr. hjem pr. Snes, solgt pr. 
Kommission. 

Kulleren er hel' for Kysten af god 
Kvalitet. KOIllIller man ud fqr .Bov
bjerg eller Nord derfor, bliver Stør
relsen kendelig mindre. 

To af vore Baadelav have nn 
faaet Dæk paa deres Baade. Dette 
Porsøg er faldet saa godt ud, at de 
fleste af vore Piskere ønske at følge 
efter. P. 

København, den 12. Novhr. 1894. 
Fiskeriet med Aalerusel' her fl'a 
fortsættes endnu, skønt dog enkelte 
begynde at bjerge i Land paa Red
skaberne, saa de derefter ikke faar 
lige saa mange Ruser at passe, -
saa er det dog Meningen lIled Resten 
at forsøge Fiskeriet i det sig nær
mende Mørke i Maanedens sidste 
Halvdel endnu. Oktober Mørket, 
som ellers i A.lmindelighed anses for 
at være det bedste, gav ikke :E'iskeri 
efter Forventning, og kunde ikke 



maale sig med det første 'Mørke, som 
faldt sidst i September. Det bedste 
Fiskeri faldt i det Hele taget i Be
gyndelsen af Fisketiden. Del' næres 
vel ikke store Forventninger til Ud
byttet i November :11ørket, men lidt 
har jo ogsaa Ret.. tilmed d,L Prisen 
paa blank A.al nu har bedret sig en 
Del, og staar i bO It 60 Øre pI" Pd. 
efter at Tilførslen til l'orket er af
taget. 

Ligesom Fiskeriet har mindsket 
betydelig af, salt har '1'ilførslen til 
Torvet i den sidste Tid saavel hel' 
fra som fra Provinserne kun været 
meget ringe; Torvet har faaet et 
helt travrigt Udseende mod hvad det 
havde for en i\{aaned siden, da der 
var Sild og Aal nok at handle med. 
Det meste der er at handle med for 
Tiden er svensk Skærgaardssild og 
K vase torsk, og Forholdene vil vel i 
saa Henseende ikke undel'gaa nogen 
stor Forandring, da det er imod 
Vinteren. F. 

Frederikshavn, d. 12. N ovbr. 1894. 
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Desværre maa Fiskeriet i den sidst 
forløbne Uge ligeledes karakteriseres 
som utilfredsstillende; Vejrliget har 
været meget ustadigt og af den Grund 
have Kutterne kun hav t altfor kort 
Lejlighed til at passe deres Arbejde. 
De paa Herthas Flak fiskende Kut
tere have ikke havt et Udbytte af 
over 50 Snese Rødspætter hver, 
vejende ca. 14 Pd. Snesen, SJm op
naaede gode Priser, ca. 2 Kr. 25 Øre 
pr. Snes. De ved Anholt fiskende 
havde noget bedre Resultat, enkelte 
fra 150-170 Snese pr. Kutter, hvor
for opnaaedes en Pris fra 1 Kr. 50Øre 
-1 Kr. 75 Øre pr. Snes. :Foruden 
fra Norge er der tilført adskillige 
Partier levende Hummer fra Gøte
borg, ialt ca. 6000 Stkr. Prisen har 

holdt stabil i den sidste Tid, ca. 
90 Øre pr. Pd. ~fan havde ventet 
en større Tilførsel af Sild efter de 
i Mandags indløhne Telegrammer, 
dog har Tilførselen været ret bety
delig, ca. 600 Ks., Priserne ere faldne 
noget om end ikke saa meget "om 
man havde ventet, dpI' betaies fra 
tili~-7 Kr. pl'. Ks. 

Fiskekutteren ,,:\Jaagen", Skipper 
V. 'L'holllsen af Holbæk, indkom i 
Gaar fra Østersfiskeri i Nordsøen 
med ca. 20,000 Stkr. østers. KI. 

Fejø, dnn 7. November 1894. 
Sildefiskeriet for Efteraaret er nu 
afsluttet og har kun givet et tarveligt 
Udbytte. 

Vodfiskeriet drives endnu af enkelte 
Baade, men paa Grund af ustadig 
Vejr kan Fiskerne med god Vilje 
ikke tjene uden til et tarveligt U d
komme. 

Krogfiskeriet efter r1'orsk er for 
Tiden det bedste, naar blot Agn 
kunde faas; sidstnævnte ere henviste 
og afhængige af Vodfiskerne ; naar 
de ikke komme ud har Krogfiskerne 
intet at sætte paa Krogene. 

Rusefiskeriet efter Torsk er lige
ledes smaat, som Følge her af ere 
Priserne jævnt gode 10 å 12 Øre 
pr. Pd. af Torsk. R. F. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Ef'terladte, og hvis Virk
somhed vil udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag saavel aarlig som en Gang 
for alle gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Chr. H. Munck, Vestergade 18. 
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BEKENDTGØRELSER 

Et godt lJumlgarn Alle Konstruktioner af Fi
skcred,;kaberudføres nøj

agtigt og smukt af 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl'fllledallle I Aalborg 1888.~ 

I Københn·. 1888-(hvoraf Halvdelen nyt) 
er tjl Salg hos Frode Grundtvig, anbefaler sit lJd.alg af alle Sorter 

Fiskekroge, san. vcl i Staal, .TæJ']) 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. MllklF lIFSEUll •. Nætfabriken, 

GI. Strand 50. Conrad Christensen. RantzansDlinde, 
Svendborg. 

St. Strandstræde .J1. T. Kent & Co. Grimsby, 1 __ Kø_ben_bav_n K_. _ 

Silden æt. 
Bestillinger til nedsatte Pri
ser modtages. 

Frode Grundtvig. 
IN ætfabriken, 

GI. Strand 50. 

Fiskeauktionator & 
Commissionsforretning, 

Illodtager Sendinger til For
nndling. 

Stort Lager af østers til 
billige Priser. 

I Hef.: York City B~nk, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst og hurtigst. 
Frode GI'ulldtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Stmnd 50. --------------. 

OWentlig A vktion. 
Lørdag den 17. November KI. 11 Form. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes ]laa Orlogsværftet, bortsolgt 1600 Pd. Tovværk, 3000 Pd. Spild, 
850 Pd. Messing, Klude.. Korkaffald, Papiraffald, malet og um~tlet Sejldug, 
Læder, ca. 30000 Pd. Støbejern, 3180 Pd. Zinkaske, 60000 Pd. Staalaffald, 
ca. 130000 Pd. Jern, 5500 Pd. Metal, 95 Stkr. Zink-Krudtkassel', 25 Køjer, 
1 Fartøj, 24 Kanonslætler, 43 Raperter, 133 Krudttønder m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods den 14. og følgende 
Dage fra KI. 10-2, og hvor Kataloger til den Tid erholdes. 

Orlogsværftets Centr-alkontor, d. 9. Novbr. 1894. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet/ave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik i DanIDark SOlD drives ved DalDpkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest0 og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,l,alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
t tarn fra 10 0/0 til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgart/, Hampe
~ !lrn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~f~ 
Dansk ·Fiske -KoDlmiMsion en gros. ='~ ~ 

~ II> • ,,-:;,gr 
.~ g's 
~ .. Q) 

Modtager alle Sorter Fisk til :Forhandling. ::;:: ~ 
~ ... 'tIm 

S p e e i a li t e t: L a x, ø r r e d, A. " l. ~ :::!. ~ 
="'= Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: ;;.~ co 

Biirsch, Hamburg. W Biirsch, Altona. '!". ~ 

Altona Fiskeauction. 
o-I>;j 
s ~ Sl 

aq o" Il> 

: CD ~ 
Jobann Cobrliil (beediget Auctionator). ~ ~ ~ ~ c.~ 

l'I - Q) 

<l ~ iJ=l Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. 
~ t» aq 

Dansk Correspondance. !" ~ 'l' 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prltna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

~. Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loll. 

Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling •. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og aUe andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Arti~le~ henhørende til Fiskeri 
faas bllhgst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

G. Pia tzm an n, beediget Fiskeavktionator. 
HambuI'g, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

8revadr.:. G. Platzmann, Hamburg, Hafeustr. 120. Telegramadr. : Platzmanl1-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmanll in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - Trykt bOB Frantz Christtreu. København, 



Nr. 47. 22. November. 1894. 

::M:ed.l.e::o:J..sl,1a.d.e1:i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit-, 

linje af 'l. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om "\aleunucrspgclser .. - Om nød
spætternes 1;1 ors-':inden og Genkomst. i Øresund. 
Lidt om J~orllllOlm) <lens Fiskere og .Fiskerier. -
Fiskeribel'f'bninger. - Bekendtgørolser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 Stuen, København V" er aabent 
fra 9-1t. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanhohrsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fis kere daglig 
fra Kt 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 ~lOd en Entre af 10 0re. 

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. 

Modelsamlingen. 

Hr. P. Villurnsen vil være til Stede i 
Samlingen Lørdag den 24. November fra 
KI. 9-4. 

Om Aaleundersøgelser. 

Da Dl'. Joh. Petersen i Medlems
bladet allerede en Gang har erklæret 
ikke at ville drøfte Sagen om Aalens 
Parringsc1ragt, før en udførlig Rede
gørelse kan foreligge fra hans Haand, 

og fastholder dette Standpunkt endnu, 
ønsker Redaktionen at gøre opmærk
som paa, at hverken Hr. Overrets
prokurator Leth eller Hr. Adjunkt 
Feclclersen efter vor Mening ere be
rettigede til at tro, at Dr. Petersen 
ikke skulde kende bredpandede Blank
a al. 

Han har i sin tidligere Medde
lelse udtrykkelig nævnt, at Panden 
hos de store Blankaal er dobbelt 
saa bred som hos de mindre. 

De Herrer maa formentlig have 
misforstaaet Dr. P.s Ytringer om, 
at der som Regel ingen bredhovedede 
Aal i Betydning Klæpaal (magre, 
tynde i Kroppen etc.) findes mellem 
de blanke Aal; heri har Dr. P. efter 
vor Mening ganske Ret. Red. 

Om Rødspætternes 
Forsvinden og Genkomst i 

Øresund. 
Af 1. Thomassen, Snekkersten. 

.Alt i mange Aar har det været 
en Kendsgerning, at Rødspætterne, 
SOlli iøvrigt ogsaa andre ]'ladfisk, 
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Torsk, Kuller og i det hele taget 
egentlige Saltvandsfisk, periodevis, 
delvis eller helt forsvinde i Øresund, 
for efter længere eller kortere Tids 
Forløb atter at vise sig, stundom 
~dog i store Masser; men hvad 
Grunden kan være til dette Fænomen, 
er endim aldeles ikke oplyst. 

Her var et Problem for Viden
skabsmænd at løse. Fiskerne have 
i mange Aar spekuleret paa dette 
Spørgsmaal, men de ere ikke komne 
videre, end at der nu snart er lige 
saa mange Gisninger som Fiskere. 
Nogle sige: "I gamle Dage laa der 
flere Skibe opankredp pau Rheden 
og Affaldet tjente Rødspætterne til 
Næring." Imod dette kan bl. a. ind
vendes det Spørgsmaal: "Men hvad 
levede da Rødspætterne af i Raa
Dyb, hvor de største Eksemplarer 
fandtes og det ofte i store Mængder?" 

Andre tale om Opfiskning. Men 
i 1874 var kun 3 il, 4 Buade syssel
satte med Fiskeri i Raadyb, og dog 
forsvandt Rødspætterne alt Aaret 
efter, uagtet Flokkene ingenlunde 
havde været smaa. De vare ikke 
opfiskede, og i det hele taget tror 
jeg ikke man kan tale om Opfiskning 
med Nedgarn. Det er kun Vodd,me, 
der "gøre rent Bord", og de brugps 
ikke i Øresund. 

Hint Aar var her megen Skibs
fart. Mange Folk levede af Kadrejeri 
og faa fiskede; Vester i Sundet, 
hvor Skibene laa, var der ffta og 
smua Fisk, derimod vat' der mange 
og store i den østlige DpI; men hvor 
bleve de af? 

For omtrent en halv Snes Aar 
siden fandtes der Masser af død 
Fladfisk (særlig Rødspætter) paa 
Grunden eller Disken, og at man kun 
51aa fælTe andre Steder har sin Grund 

'I' . 

i at overalt, andre Steder i Øresund, 
er Bundpn opfyldt af Kong og Kors
fisk, der i kort Tid gøre Ende paa 
aHe døde Organismer. Derhos kan 
man se Bunden paa Grunden, og 
jeg og flere saa den netop hint Aar 
paa sine Steder formelig. bedækket 
af død Fladfisk. Der maa den Gang 
bave været en overmaade stor Døde
lighed blandt Rødspætterne. Hvoraf 
kom det? Mon ikke af en Sygdom? 

De faa Rødspætter, man fangede 
levende, vare magre og blege og 
havde et sygt og uappetitligt Ud~ 
seende. 

Mange mene, at Dampskibsslag
gerne, der i uhyre Masser udkastes 
og visselig gøre megen Skade paa 
Redskaber, skulde hindre Fladfiskene 
i at boltre sig ned i Sandet, og at 
de af denne Grund, skulde have søgt 
andre Steder hen, hvor Bunden ikke 
er "brolagt". 

Men nu, netop i dette Efteraar, 
har her, paa det af Dampskibene 
mpst befærdede Strøg, vist sig mange 
Rødspætter af forskellig Størrelse, 
men alle tykke og gode, formelig 
struttende af Sundhed. Nogle synes 
at være komue fra østersøen, men 
de sblrste Flokke stamme sikkert 
fra Kattegattet. 

Skulde det derfor ikke være muligt 
at finde en anden Grund, der vat' 
mnre sandsynlig, selv om den nu ikke 
er den rette? 

Det hltl' vist sig, at samtidig med 
at Saltvundsfisken er aftaget, er Brak
vandsfisken tiltaget i mærkelig Grad. 

De Fisk, der i denne fiskefattige 
Periode, der forhaabentlig nu nær
mer sig sin Ende, først forsvandt, 
vare Helleflynder, store Torsk (Skrmp
petol'sk), Kuller, Hornfisk og l\hkrel, 
senere gik Fladfisk og Thunfisk; alt~ 



saa baade Bund- og Overvandsfisk. 
Derimod have Ulke og Krabber, del' 
tidligere kun fandtes i Nærheden af 
Kysten, bredt sig over hele Sundet, 
selv paa 20 Favnes Dybde; Aalen, 
der jo ogsaa nærmest maa kaldes 
en Brakvandsfisk, el' snarere taget 
til end af, og store Flokke af Strand
karper samt nogle Aborrer og Gedder 
ere sete især i Fjol'. Kunde det nu 
ikke antages, at Vandets Saltholdig
hed i Øresund periodevis tager af 
og atter til? Hvis dette er Tilfældet, 
synes vi nu at staa ved et Omslag 
i Forholdene. 

Dette vil jeg nu overlade til d'Hrr. 
Videnskabsmænd. Det her fremsatte 
er kun tørre Fakta. 

Rødspætterne, del' som ovenfor an
ført, ere komne i dette Efteraar i 
temmelig betydeligt Antal, ere rogn
holdige og synes at gaa mod øster
søen for at lege. Det kunde dog 
være, at de lege i østersøen, skønt 
jeg har set den modsatte Anskuelse 
fremsat i Bladet føl'. Endvidere 

. have de Ulke, som jeg i Aar lmr 
fanget ude midt Sunds (og det er 
ikke faa), i Modsætning til de senere 
Aar, været magre og set meget syge 
ud, med sort og indskrumpen Lever, 
og synes saaledes at nærme sig sin 
U ndergang, hvilket el' glædeligt, da 
de ikke ere behagelige Gæster i N ed
garn. J eg haabel', at vi gaa lysere 
Tider i Møde, 

Men: "Er 0resundets Saltholdig
hed ikke for Tiden i Tiltagen?" 
Det maa de Lærde besvare. 
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Lidt om Bornholm, dens 
Fiskere og Fiskerier. 

Af P. Villumsen. 
(Slutning.) 

En Gang for nogle Aar siden 
strandede et tysk Skib. Det blæste 
haardt, uden at være nogen egentlig 
Storm endnu, men det tegnede til 
at blive en san,dan. Redningsbaaden 
gik ud og kom pan Siden af Skibet; 
Bestyreren for Redningsvæsnet paa 
Bornholm og Møen, Hr. Toldkontrol
lør Stub i Neksø, var med. Skibets 
Besætning vilde gerne i I.Jand, men 
Skipperen vilde ikke; han var nede 
i Kahytten, sagde Folkene, havde 
drukket sig fuld og havde Delirium. 
Saa kom han endelig op paa Dækket 
med den ene Haand i Lommen. 
Et Par af Redningsfolkene krøb op 
paa Dækket, deriblandt Bestyreren, 
der stræbte at overtale Skipperen 
til at følge med i Land. Han stod 
og tav stille stadig med Haanden i 
Lnmmen - pludselig for den op, 
Kniven lynede, og lumsk stødte han 
med fuld Kraft efter Bestyrerens 
Bryst. Men Bornholmeren havde 
lugtet Lunten, Haanden i Lommen 
havde vakt hans Mistanke, han pa
rerede Stødet og Kniven strejfede 
ham kun ubetydeligt over det ene øje. 

Skipperen fik de ikke med i Land. 
Men noget efter blev det en rygende 
Storm og der v:.tr Fare for, at Skuden 
skulde skilles ad. Med betydelig 
mere Besvær end første Gang naaede 
Redningsbaaden atter ud til Skibet 
og reddede Slynglen, der første Gang 
tog saa slet imod dens Besætning j 
nu vilde han nok med i Land og 
prøvede ikke paa at stikke med Kniven. 

Der skal unægtelig en god Portion, 



baade af Godmodighed og andre 
DydsI', til, for at man ikke skal lade 
en saadan Fyr lide den Skæbne, 
han ærlig har fortjent i dette 
Tilfælde at drukne. Man kn,n maaske 
anføre til hans Undskyldning, at han 
var drukken dette regnes jo i det 
mindste i vor Straffelov som formil
dende Omstændigheder ved en For
brydelse - men alligevel kunde man 
ikke fortænke Redningsfolkene i det, 
hvis de havde ladet Tyskeren "ligge, 
som han hayde redet". 

At Fuldskaben, ofte den eneste 
og virkelige Aarsag til, n,t Forbrydel
sen begaas, for Hesten skal betragtes 
som en formildende Omsbmdighed, 
er i sig selv Saa kuriøst, at man 
kommer til at tænke allelmande om 
de Folk, der layede Loyen saaledes; 
mon den ikke er bleven lavet i 
"Snapsthinget" ? 

N aturligvis er en stor Del af Born
holmerne Fiskere og Sømænd. I 
tidligere Tider, medens Skibsfarten 
florerede, var det "til Søs", de unge 
Kystboere fra Øen Folk lidt 
længere inde fra Landet for Resten 
ogsaa - helst vilde. Fiskeriet stod 
kun i anden Hække og en stor Mængde 
af dem, der slog sig paa Fiskeri, 
havde først sejlet til Søs, vare "til
slidte" og undertiden halvt opslidte. 
Nu om Stunder sta,ar det kun daar
ligt til med Matrosvæsnet. "I Dam
perne bruges ikke mange Matroser", 
sagde en gammel Ulk til mig, "der 
hjælper man sig med Smedesvende". 
Sejlskibe ere aftagne betydeligt i Tal 
og Besætningerne ere saa smaa som 
muligt, der er i det hele ikke Plads 
for saa mange Søfolk som før. Saa 
har man kastet sig oyer Fiskeriet, 
og det er glædeligt at se, hyorledes 
Bornholms :Fiskerflaade i de senere 
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Aur er tiltaget, baade hvad Fartøj
ernes Antal, Størrelse og Sødygtighed 
angaar, og naar man ser hen til de 
forholdsvis store Kapitaler, der sættes 
i Redskaber og den øvrige Udrustning. 

Som en naturlig Følge af, at' Øen 
ligger helt oppe i østersøen, med 
dennes mere eller mindre brakke 
Vand, er Fiskelivet noget anderledes 
deT, end ved andre af vore Kyster, 
hvor Vandet er saltere. lVrange af 
Saltvandsfiskene - de fleste -
mangle helt eller næsten helt, 
Pighvarren findes der, mærkeligt nok 
og nogle af Brakvandsfiskene f. 
Eks. Silden -- kommer ikh op til 
den Størrelse, som længere ude ad 
Saltvandet til. Sild er der nok af 
- Masser endog - og de kunne være 
baade fede og velsmagende, men de 
ere smun,; i Kattegattets eller Sundets 
og Bælternes Sildegarn vilde man 
ikke fange en eneste. Brisling er 
der ogsaa nok af, fede og gode; de 
vente paa en Fabrik, hvor de kunne 
blive tilvirkede som Ansjoser og De
likafessesild og faa Lejlighed til at 
komme ud i Verden; de have alt ven
tet længe. 

Silden er ved Bornholm Genstand 
for et vigtigt Fiskeri. lVfærkeligt 
nok have Svenskerne ogsaa Ret til 
at fiske Sild ved Bornholm, skønt 
Øen ligger henimod 6 Mile fra Sverrig, 
og det ikke er tilladt Bornholmerne 
at fiske inde under svensk Kyst. 
Rigtignok siger vor Fiskerilov, at 
Svenskerne kun have den fonlIl nævnte 
Ret ;lindtil videre", hvad der jo ikke 
tyder paa, at de have "Brev og Segl" 
paa den, _ men at den kan ophæves 
igen; som det nu er, virker det svenske 
Fiskeri ved Bornholm meget uheldigt 
baade paa Fangst og Afsætnings
forhold. 



Øen, der er knap 10 Kvadratmile 
stor, har en Kyststrækning paa ialt 
14 Mile. Paa denne Kyst bor ca. 
700 "Erhvervsfiskere" foruden en Del 
"Lejlighedsfiskere" , og kommer saa 
hertil svenske Fiskere i Hundredevis 
- hvad der faktisk gør - saa vil 
man let se, at det ofte kan komme 
til at skorte paa Plads, naar de 
alle skulle have anbragt deres lange 
Rækker af Sildedrivgarn. Især paa 
Østkysten holde Svenskerne af at 
være, og naal' Sildeflokkene i Fiske
tiden "støde til Land ll et eller andet 
Sted ved Kysten, og hele Sværmen 
af Fiskere her skulle have Sildegarn 
ud, saa kniber det med at kunne 
komme til, uden at rage uklar af 
hverandre. Man kan under disse 
Omstændigheder saa godt forstaa, at 
de bornholmske Fiskere nære U villie 
mod de fremmede, der trænge sig 
frem og kappes med de indfødte om 
den knappe Plads, som disse selv 
have god Brug for; maaske er det 
ogsaa kun Mangel paa Kendskab 
til de virkelige Forhold, der fra først 
af har skaffet Svenskerne den nævnte 
Indrømmelse og siden opretholdt den. 

N aar man nemlig tidligere kom 
til Bomholm, saa sagde vistnok 
Fiskeren: "gid vi blot vare fri for 
Svenskerne I" men talte man med 
Ikkefiskere, med Landboere eller 
Folk fra Byernfi, saa hed det: "lad 
os bare beholde Svenskerne, saa faa 
vi billigere Sild!" Da nu Fiskerne 
sjeldent eller aldrig har ladet høre 
fra sig og desuden kun el' en lille 
Del af Øens Befolkning, SM el' det 
rimeligvis bleven antaget, at Sven
skernes Fiskeri ved Bornholm var 
til Gavn for Øen - j alt Fald ikke 
til Skade. 

Bladet er imidlertid ved at vende 
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sig: bornholmske Bymænd og Bøn1er 
tale ikke Svenskernes Sag mere. 
Man har set, at Øens egne Fiskere 
baade kan skaffe Sild til Husbehov 
og til Udførsel, skaffe saa mauge, 
at 16 Sild i Sommer har kunnet 
købes for 1 Øre, ja saa mange, at 
de slet ikke have kunnet afsættes. 
Man har endvidere lært at indse, 
at hele denne nomadiserende Flok 
af fremmede Fiskere, der hverken 
betaler Afgift til Stat eller KOlllmnne, 
Illen dog profiterer af Fangst-, Af
sætnings-, Havne- og andre Forhold 
lige saa godt som Landets egne Børn, 
egentlig er blev en ernæret af Born
holm, og det mener man, at der 
hverken er Raad eller Anledning til. 

Det synes ikke at være Mangel 
paa Fisk i deres egne Farvande, 
der lokker Svenskerne til Bornholm, 
men ~un Mangel paa Afsætning 
hjemme; i det mindste sigø de selv 
saaledes. De klage over, at det'es 
Bønder, til hvem .de skulle sælge 
Fangsten, ingen Penge have før efter 
Høsten, og at der mangler Samfærd
selsmidler og Forbindelser llled andre 
Egne, Dette er vistnok slemt for 
disse Folk, men det bliver dog virke
lig deres egen Regerings, deres egne 
Avtoriteters Sag at afhjælpe disse 
Mangler, hvis privat Foretagelses
aand ikke kan magte dem vo'r 
Sag, vore Fiskeres, vor Regerings 
Sag at tage sig af dem kan det paa 
ingen Mande blive, og dertil afgifts
frit. 

De d aarli ge Søfartsforhold, der 
saa va~sentligt have hjulpet til llled 
at forøge Bornholms Piskerflaade" 
have ogsaa øvet deres Virkning ovre 
paa den svenske Kyst og Besøget 
ved Bornholm af dette Lands Fi
skere vil derfor ikke aftage. Hidtil 



have Rivninger mellem Fiskerne mærk
værdigt .nok ikke· fundet Sted, hvad 
der maa siges at være til Ros for 
den bornholmske Fiskerbefolkning ; 
flere andre Steder, hvor der har 
været meget mindre Anledning end 
her, ere de ikke blevne undgaaede. 

Som tidligere anført, har Afsæt
ningen ikke de sidste Aar kunnet 
holde Skridt med den tiltagende 
Produktion af Sild, og det vil rime
ligvis ikke blive bedre i Fremtiden, 
om der ikke aabnes nye Veje for 
Salg og Eksport. Eller rettere: 
Vejen er der og den er god, kun 
Befordringsmidlerne duer ikke; Kø
bere er der ogsaa og deres Købelyst 
stiger, men de ville have Vareme 
bragt til deres Dør, og de bo nede 
i Tyskland. 

Bornholmsfiskerne have selv i denne 
Sag gjort alt, hvad man med Billig
hed kan forlange. Da de ikke kunde 
sælge al Silden fersk, saa forsøgte 
de at sælge den røget; da de ikke 
kunde sælge nok i København, saa 
sendte de deres Dæksbaade til Tysk
land. Da Tyskerne ikke vilde nøjes 
med røgede Sild, bien, saa vare Born
holmerne atter yderst medgørlige og 

stegte Silden - et Firma i Tysk
land har saaledes i Sommer faaet 
500 Ol stegte Sild mn Dagen og vil 
næste Sommer have det dobbelte 
Kvantum. 

Men skal det tyske Marked faa. 
nogen Betydning, vil der andet Be
fordringsmiddel til eml et Sejlfartøj. 
Vejen er ikke S,Ul lang, en fjorten 
Mi. eller saadant lloget, og et Damp
shib vilde let kunne holde regelmæs
sig Forhindeise vedlige. men et Sejl
fartøj. lad det være noi{ saa velsej
lende og sødygtigt, er altfor afhæn
gigt af Vind og Vejr til, at en regel-
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mæssig Fart kan baseres derpaa; 
Modvind eller endnu værre: slet ingen 
Vind vil forstyrre hele Fartplanen. 

Desuden er en saadanFart ikke 
uden Fare og Fiskerlejet Aarsdale 
har allerede mistet en af sine Dæks
baade med samt dens Besætning paa 
en saadan Tur. For at konservere 
den let bedærvelige Ladning og 
bringe den hurtigst muligt frem, maa 
der sejles uden Hensyn til Vejret og 
saa lean det gaa galt; kunde der
imod et eller andet Dampskibsselskab 
se sin Regning ved at optage en 
saadan Rute en Gang eller to om 
Ugen, vilde Bornholms Fiskeafsætning 
være· kommet et mægtigt Skridt 
fremad. 

Men ovre ved Klippeøen findes 
ikke alene de vulgære Sild; der er 
ogsaa mere notable Fisk, saaledes 
Laksen. Ja, denne er der endogsaa 
i flere Arter: haade den egentlige 
IJaks, Ørreden og, saa vidt vides 
Helten. }<'iskeri efter Laksen drives 
med I vel' og Kraft; man ser Far
tøjer med op til halvtredje Hundrede 
"Lakselænker" . Hvad Ørreden an
gaar, I synes Fiskerilovens Paragraf 
11 hvei'ken at have fremmet dens 
Fangst eller Trivsel, og Helten synes 
kun at forekomme i smaa Eksem
plm·er. 

Sandsynligvis viluf> der paa Øens 
sydlige Kyster, under gunstige Vejr
forhold kunne drives et lønnende 
Aalefiskeri, 111 f> Il dette er hidtil ikke 
blevet forsøgt. Den gule Aal er 
der om Sommeren og eftprstræhes 
lidt med I;yster og Tejner; men 
det kan il,ke fejle, at store Skarer 
af bbnke Aal hvert Efteraar 
rimeligvis allerede meget tidligt 
pa.sserer Øen. Ved Arnager og flere 
Steder vilde Aaleruser >"- ellqr maaske 



hedre endnu Aalegaarde -- vistnok 
kunne holde sig i de allerfleste Til
fælde; et Forsøg vilde i alt Fald 
vise det. 

Saa meget er vist, at et lille 
Forsøg, gjort i Sommer, baaue har 
vist, at Ruser kunne bruges, og at der 
kan fanges Aal i dem. Blandt de 
mange Stenfiskerfartøjer, der i SOI11-
mel' lune taget Sten op paa Bornholms 
Kyster og bragt dem til Ronne Havn, 
var der to fra Stevns, SOlll Iwer 
havde taget en Aaleruse med. Disse 
Ruser have cle saa havt udsatte i 
Nærheden af Røllne, og de lw ve fisket 
Aal i dem; en N at val' del' i den 
ene Ruse omtrent 2 Lispund. Higtig
nok angives det at være "grønne" 
Aal, der !angelIes i Ruserne; det er 
muligt, det ikke var Vamlreaal, Olll
end ikke gallske vist, lllen c!t,t for
andrer heller ikke Sagen stort. K unne 
Ruser holde sig, og kan del' fanges 
Aal i dem, saa er det for den Sags 
Skyld ligegyldigt, om disse Aal ere 
gule eller blanke, sælges kunne de 
allesammen og' til gode Priser. 

Der burde vistnok gaas videre 
paa den Vej, de to Stevnsfiskere have 
anvist, uden ~lltfor stor Ængstelighed ; 
Bornholmerne ere jo elog ellers ikke 
san bange af sig. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, cl. 19. Novbr. 94. 
Kun i Xy og Næ have Kutterne havt 
l .. ejlighed til at drive Fiskeri, Ef ter
aarsstormene h~He hersket den største 
Del af Ugen, og det er derfor kun 
faa heldige, der have naaet noget 
tilfredsstillende Resultat. Da Stor
men saa godt som udelukkende har 
været af sydlig og sydostlig Retning, 
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have de Nord for Skagen fiskende 
havt de bedste Chancer; 5-6 Kut
tere ere indkomne derfra indehavende 
I .. aster op til 280 Snese, hver vejende 
fra 13-15 Pd. Snesen, hvorfor der 
er betalt gode Priser, 2 Kr. 50 0re 
pr. Snes. En Del Kuttere ere ogsaa fra 
denne Fangstplads afgaaede direkt~ 
til Købenlunn, hvor de skal have 
opnaaet enunu højere Priser. Enkelte 
Smaapartier af Rødspætter ere ind
komne fra 0stsiden af Læsørende, 
ret god K mlitet, vejende ca. 16 Pd. 
Snesen, betalte med 2 Kr. 75 0re 
pr. Snes. Fra Pladserne omkring 
Anholt er del' i Ugens Løb indkom
men nogle mindre I .. aster, Fisk vej
ende fra 14-16 Pd. Snesen, betalte 
mel[ fra l Kr. 60 0re-1 Kr. 75 
0re pr. Snes. Baade fra Norge og 
Svenig har der funden Tilførsel Sted 
af levende Hummer, ialt ca. 8000 
Sth. Prisen el' ca. 90 0re pr. Pd. 
Tilførsel af Sild er lidt eftet lidt 
tiltagen ligesom Priserne ogsaa er i 
langsom Falden. Der er tilført godt 
900 Kg., der atter ere afsatte her i 
Landet, Prisen er 6 Kr. pl'. Kg. 

Kutteren "Emilie Franziska", Skip
per Bost af Frederikshavn, indkom i 
Fredags fra Haugesund llled ca. 2000 
levende 'rorsk, som for Rhederiet 
Vendsyssel Fiskeeksports Regning 
skulde afsættes i København, hvor
hen Kutteren vil afgaa saa snart 
Vinden falder gunstig. 

Dette var Indførsel af Torsk fra 
N orge, men mærkelig nok udføres 
der ogsaa Torsk fra Danmark til 
:x orge; den her hjemmehørende K vase 
"Hirtsholmen" afgik for nogle Dage 
siden fra Struer llled ca. 7000 Stkr. 
levende Limfjordstorsk, der for Fiske
handlerfirmaet Brønnums Regning 
skal afhændes i Kristiania. Kl. 



Trykfejl. 

I Medlemsbladets Nr. 45, p. 46], 2. Sp. 
ataar "uden for Kirken fandtes ingen 
Geddeæg" osv., der skal staa "inden jijr 
Kirken" osv. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

hvis Formaal er at støtte Fiskere, 
der ere komne til Skade under Ud
øvelsen af deres Erhverv, og forulyk
kede Fiskeres Efterladte, og hvis Virk
somhed v11 udstrække sig over hele 
Landet, modtager med Tak ethvert 
Bidrag saavela:trlig som en Gang 
for alle gennem Kontoret, Stormgade 
20, eller ved Kassereren, Grosserer 
Ckt,. H ... YW1C!c, Vestergade 18. 
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Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ve .. l Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

B d t'l S l Alle Konst;'uktioner af F~_I fiskekroge- Fabriken aa 1 a gs. skeredskaberudfS'll'es nøJ- _ Søhmedallle l Aalborjl: 1883 o~ 
og smukt af l Kø ben Il 1,'1' D 1888 

En Lyst eller }<'iskerbaad, 18 d G dt. anbefaler sit 1:,lsalg IIf aUe Snrtcr 
Fod lang med 4 S Aar Fr.o e run VIg, Fiskekroge, sa" vel i Stanl, .Tæ.n 

gl., lste Klasses SeJ' r, er til Nætfabriken, som lIlessing, ."mt Pilk. i Tin og my. jl'orsondos mod Efterkra". 
Salg snarest vedllenvendelse GI. Strand 50. Conrad Christensen. 

til .I<'isker Johansen, St. Strand.træde 41. 

A_V_de_b_o _Dæ_m_n_in_o _pr_o _H_ol_bæ_k_'
1 
T. Kent & Go. Grimsby, 1 ___ K_"h_en_h,,_vn_K_. __ 

Sildenæt. 
Bestillinger til, nedsatte Pri
ser modtages. 

J<'rode Grundtvig. 
N ætfabrikell, 

GI. Strand 50. 
\ 

Fiskeauktionator & 
Commissionsforretning, 

. modtager Sendinger til For
:Indling. 

Stort Lager af Osters til 
billige Priser. 

Hef.: York City B~nk, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst 01\ hurtigst. 
Frode G.oulldtvig, 

~ælfabriken. 
GI. Strand 50. 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~~~ 
:::!:(;'~ 

Dallsk - Fiske -KolDIDbsion en gros. CCI '" 
><t;' 
~"'tI~ Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 

S p e c i a Il t e t: L a x, ø r r e d, A a l. 
Telegram -Adresse: ~ Fragtbrev-Adresse: 
Biirsch, Hamburg. ~y Biirsch, Altona. 

<D.,., 
CQ--m 
="'= ~.~~ 
• :-o 
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Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnetiave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik I DanD1Ark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fru vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
.4alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s "Næt og 
'tarn fra 10 °/0 til 20 0/0 under sædv:llllige Priser. BQmulds.qartl, Hampe
t..'arn og Hørgat-n i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

~ j..~ Altona Fiskea uction. ~ ~ ~ ~ .... , Cl ~ CJ~ g- g; 
~ a~ Jøhann Cohrs (beediget Auctionator). g ~ l 
~-~ ~~~ 

<1 f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. li> ; .~ 

!.~Mi!~~~.MM~MM."""~ ,I. . De fortrinligste 

il . . F~~~,~~~P,~~~~~"~r 
Fælder som Saxe 

af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Gpell Il.. CO., Haynau (Sehlesien). 
Præmieret med Guld- og Sølv- Medailler i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste sendes franko paa Forlangende. __ 

~~"'".M~" ... ~~tM" 
Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 

Boldhusgade 1, København K., 
tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Plecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

SeJl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Br.m

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N.1Ilcjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
'ldd n 12~. 
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Kø benha,vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

-* Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsrnester: eksarn. jur. Carl Zoll. 

Betydelig Tilt'ørsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække- Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
vod og alle andre Arter Vod faas bil- faas billigst og bedst ved Hf'n-
ligst, hurtigst og bedst ved Honven-
delse til vendeise til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

(jti. Stl'and 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafonstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Pbtzmanll in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjelldt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence llled udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. H. Posselt. - TrJkt hOB Frantz Christtreu. Københa.vn. 
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:Med.J.e:a::Llsl )~ad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtrel.l, Boldhusgade I; København K. Prisen er forindlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt om »Plankton", (Med Billeder,) 
- Ejby-A", - Fiakeriberetninger. -- Bekendtgørel
øer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gail.e 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholæsvej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el" gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Lidt om "Plankton". 
Af Stud. mag. Th. Mortensen. 

N oget af det, der mest forbavser 
]'olk, der til daglig leve inde i IJandet, 
naa!' de komme til Stranden, er det, 
at Havvandet er saa klart. Det 
ferske Vand er i Reglen temmelig 
uklart; det skal være meget klart, 
hvor man kan se Bund paa et Par 
Alens Dybde. Anderledes i Havet, 
der kan man i Reglen se Bunden 
paa adskillige Favnes Dybde; og 

næsten ikke et Dyr ser man deri -
nogleVandmænd, en eller anden Fiske
unge, det er i Reglen alt. Og dog 
indeholder dette klare Vand netop 
en stor Mængde af baade Dyr og 
Planter; de fleste ere ganske vist 
meget smaa, men saa er der til Gen
gæld saadanne Masser af dem, at 
man maa tælle dem i Billioner, ja, 
undertiden - om end kun sjældent
kan der være saa ganske utrolige 
Masser af dem, at Vandet bliver helt 
tyktflydende. Selv i det klareste Vand 
findes disse Sruaavæsner i Mængde; 
det kommer kun an paa at have et 
Næt med tilstrækkelig fine Masker 
til at fange dem i; er det ikke fint 
nok, gaa de igennem, og man faar 
N ættet tomt op. 

Grunden til, at man slet ikke ser 
noget til alle disse Skabninger, skønt 
mange ere saa store, at man aldeles 
ikke behøver Forstørrelsesglas fol' at 
se dem, er den, at de ere ganske 
vandklare. Kun Planterne have lidt 
Farve, men de ere alle saa smaa, 
at der skal være store Masser af 
dem, blot for at man kan se dem i 
Vandet. 

Alle disse Smaavæsner kalder man 



med et Navn for "Plankton". Med 
dette Ord betegner man alle levende 
Væsner, der svæve eller svØmme frit 
i Vandet og som føres villieløst af
sted af Strømmene. Man maa alt
saa i Grunden regne ogsaa de al
mindelige store Vandmænd Illed til 
Planktan'et; de kunne ganske vist 
bevæge noget, enhver kender jo 
deres ejendommelige Maade at svømme 
paa; men det er let at se, at hvor 
der er lidt Strøm, føres de villieløst 
afsted trods alle Svømmebevægelser. 
Ogsaa smaa Fiskeunger, der svØmme 
i Overfladen af Vandet, maa regnes 
med til Planktan'et, de føres ogsaa 
villieløst med af Strømmene. Der
imod kan man naturligvis ikke regne 
større Fisk med; de ere selv Herrer 
over, hvor de ville hen. 

Vi have et dansk Ord, der Hogen
lunde svarer til Ordet "Plankton", 
nemlig Ordet "Svæv". Men dels synes 
det mig nærmest at have en noget 
foragtelig Betydning, og dels synes 
det mig ikke omfattende nok. J eg 
kan saaledes ikke tænke mig, at man 
ret vel kan benytte Ordet Svæv som 
Betegnelse for Fiskennger eller store 
Vandmænd. Ordet Plankton har og
saa en anden Fordel, det bruges 
overalt i Verden, hvor man har givet 
sig af med at undersøge den Slags 
Smaavæsner, og det er en stor Fordel 
at have samme Navn for samme Ting 
i hele Verden - det vil enhver ind
rømme. .f eg foretrækker derfor at 
bruge Navnet Plankton og haaber 
derved at gøre noget til, at dette 
Navn bliver almindelig bekendt. 

1:!'OI' at fiske Plankton maa man, 
som sagt, luwe et N æt, der er til
strækkeligt fint. Man kan hertil 
bedst bruge den Slags Tøj, som man 
sigter Mel med, det 8aakaldte "Møller-
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gaze"; det er baade 
fint og stærkt. 
l giver et Billede af 
et Planktonnæt af 
ganske simpel Form: 
'en lang Pose syet 
til en Ring, hvori 
del'. er fæstet enSnol' ; 
i den anden Ende 
løber Posen spidst 
til, og man kan her 
anbringe en lille bred 
Messingring til at 
samle Fangsten i; 
Ringen lukkes med 
et lille Stykke 'l'øj af 
samme Slags som 
Posen, Lader man 
en saadanPose slæbe 
nogen Tid efter en 
Baad, eller sænker 

Fig. 1. 
Planktonnæt. 

man den ned til Bunden og trækker 
den lige op, vil man faa en Mængde 
Plankton deri. l\faaske ser man intet 
i Posen, lIaar man har trukket den 
op af Va,ndet, maaske lidt Slim og 
enkelte klare Punkter. Men tager 
lIlan det Stykke af, der lukker for 
Ringen, og skyller det i et Gla,s 
Vand, skal man nok faa a,t se, at 
der et' Plankton deri. Vandet kan 
blive næsten uigennemsigtigt, og ma,n 
skimter en Mængde Slllaa,dyr, som 
fare omkring deri med hurtige Be
vægelser. Tager man en lille Draabe 
af dette Vand og lægger paa en Glas
plade og ser derpua med et Porstør
relsesglas, vil man faa en :J\;længde 
af overordentlig fine og skønne Smaa
væsner at se, baade Planter og Dyr 
blandede mellem hinanden, ~T eg skal 
søge at skildre nogle af dem. Vi be
gynde med Planterne. 

Her N' en, Jer omtrent ser ud 
som hosstaaende Skitse, Fig. 2, Er 



det en Plante? vil man maaske spørge. 
Man kan ogsaa nok have Grund til 
at blive forbavset derover, for der 

er i Virkeligheden ikke 
meget, der minder om 
andre Planter; Illen 
dog kan der ikke være 
Tvivl derom; den har 
nemlig det, der er det 

En ~r~t!~e. vigtigste for Planten, 
Stærkt forstørret .• Farvestof, og den kan 

derfor selv danne sine 
N æringsstoffer. Jeg skal senere 
komme lidt mere ind herpaa. lVfan 
kalder denne Slags Planter for Di
atomeer eller Kiselalger. Hver satt
dan lille Diatome har 2 Skaller af 
Kisel, der passe til hinanden, akku
rat som en Æske til sit Laag. Inden 
i Æsken er der kun lidt Slim med 
en Kærne og det omtalte Farvestof, 
som her er brunt. N aar Diatomeen 
aabner Skallerne lidt, kan den strække 
noget af Slimen udenfor, og ved Hjælp 
deraf kan den krybe ganske langsomt 
afsted, omtrent pall, samme Maade 
som en Snegl. Skallerne ere i Reglen 
overmaade smukke, ligesom graverede. 
Naar en saadan Diatome dør, synker 
den til Bunds, Slimen raadner bort, 
og kun Skallerne blive tilbage, men 
de blive ogsaa desto længere ved at 
beholde deres Form og C dseende. 
Da de nemlig ere af Kisel, opløses 
de ikke, og der kan saaledes paa 
Havbunden samle sig hele store Lag 
af saadanne Skaller. Disse store Lag 
af Diatomeskaller kunne senere blive 
til Sten; det saakaldte Moler paa 
Mors er netop en saadan Sten, dannet 
af Diatomeskaller. En vis Berøm
melse have Diatomeerne vundet der
ved, at denne Slags Sten bruges til 
Fabrikationen af det noksom bekendte 
Sprængstof Dynamit. En mere be-
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skeden Anvendelse faar den som 
Trippelse. - Del' findes en uendelig 
Mængde forskellige Former af Diato
meer. I den Draabe, vi have lagt 
under Forstørrelsesglasset, finde vi 
saaledes nogle som bnge, tynde 
'l'l'flade, andre besatte med lange 
fine Børster, andre af Form som en 
lille Pebermynteæske osv. Men vi 
maa videre og se lidt paa de andre 
Planter, vi have fanget. 

Her er en, del' er mindst lige saa 
mærkelig som Diatomeerue. Fig. 3 
givet' en Skitse der
af; den kaldes Ceril
tium tl'ip()s. Skal 
uet agsa,a være en 

Plante? spørger 
man. Ja, der kan 
næppe heller være 
Tvivl derom. Gan
ske vist kan man 
ikke svare saa be- l<'ig. 3. 
stemt derpaa som Ccratium tripos. 

Stærkt forstørret. 
for Diatomeernes 
Vedkommende, lllen dog er nu for 
Tiden \'istnok de fleste Xaturforskere 
enige i at regne den til Planteriget 
llled alle dens Slægtninge, de saa
kaldte Pel'idinier. Den hilr 3 lange 
Horn paa en lille Krop, og rundt 
om Kroppen gaal' en Fure. I denne 
]'ure ligger del' en lang, fin Traad, 
som naal' helt rundt; den er i en 
uafladelig hølgende Bevægelse. Des
uden findes endnu en Traad, som 
rager frit frem og slaar livligt i 
Vandet. Ved Hjælp af disfie to 
Traade bevæger den sig, skønt ikke 
meget hurtigt selvfølgelig (paa Fi
guren ore disse Traade ikke tegnede 
med). Kroppen er omgiven af en 
temmelig fast Hud, som dog ikke 
indeholder Kisel. Ceratitun tripos 



er saa stor, at man lige til Nød kan 
se den med blotte 0jne. 
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En tredie Slags Planter, der og
saa spille en stor Rolle i Planktonet, 
ere de saakaldte blaagrønne Alger 
eller Spaltealger ; særlig hyppig er 
en Form, der kaldes N odularJa. Vi 
have tilfældigvis ikke faaet den i det 
Plankton, vi fiskede, men da det 
bedst vil passe at beskrive den her, 
tage vi den for med det samme. 
N aar man sejler i 0stersøen om Som
meren, synes Vandet ofte saa under
lig grumset; det ser ud, som om det 
var fuldt af Snavs, og ser man nøjere 
til, opdager man, at det indeholder 
en Masse smaa fine Traade, omtrent 
som Uldtraad. Undersøger man en af 
disse Traade med en stærk Forstør
relse, viser den delt i en Række 
smaa Kamre, saakaldte Celler. Hver 
Celle indeholder lidt blaagrønt Farve
stof. At det er en Plante, kan der 
ikke være Tvivl om - men en af 
de allor simpleste er det; der er 
ingen Grene og langt mindre noget, 
man kunde kalde for Blomster. Den 
formerer sig ganske simpelt ved, at 
en Del af Traaden løsner sig og 
vokser nd til en ny Traad. Naar 
der findes særlig mange af denne 
Nodularia, kan der samle sig en 
:Mængde paa SØens Overflade, saa 
at der derved dannes et graaligt 
Tæppe over større eller mindre Stræk
ninger; man siger da at "Søen blom
strer". Ogsaa andre Spaltealger kunne 
optræde i saa kolossale }\lasser, at 
de dække store Stt'ækninger af Havet, 
saaledes især en, der er rød, den 
saakaldte Trichodesmium. Det er 
efter den, at det røde Ha v har faaet 
N avn. (Fortsættes.) 

Ejby-Aa. 
Af Arthur Feddenen. 

Der var en Tid, da det ikke var 
synderligt kendt, at der var 0rred i 
sjællandske Aaer, og dette er ikke 
saare længe siden. Ved given Le} 
lighed har jeg oplyst om adskillige 
af disse 0rred-Aaer, om hvilke Krøyer 
ikke havde kunnet erholde nogen Op
lysning. Senest har j~g nævnt en 
Del af dem i min Bog: "Ferskvands
fiskeriet". Af denne vil man se, at 
vi næsten paa alle Kanter af sjæl
landsk Kyst, hvor ellers Forholdene 
tillade det, have 0rredvamle, til hvilke 
0rreden ved Efteraarstid trækker op 
for at yngle, og i hvilke den en Tid 
opholder sig som "Bækørred" ("Sten~ 
ørredII, "Forel"), under hvilken Form 
den dog ogsaa endnu hist og her 
finder til Rette og bliyer staaende 
som Hjemmef1sk i Vandløbet. 

Det er tydeligt nok af forskellige 
Kendsgerninger, at flere Vandløb (f. 
Eks. Suse-Aas øvre Løb) med Tiden 
have mistet deres 0rredstamme, og 
lige saa tydeligt er det, at andre ikke 
længere ere saa ørredsøgte, som de 
en Gang' have været. 

Spørgsmaalet er nu om disse Vande 
fortjene at plejes saaledes, at de 
paa ny kunne tjene til en Porøgelse 
af 0rredmængden omkring Sjælland. 

Svaret faar man lige frem, der 
som man ser hen til den 0rredfangst, 
som sker paa visse Punkter af Kysten. 
Efter "Fiskeri-Beretning" for 1892 
-93 for det sjællandske Omraade, 
gaar Fangsten for Ijaks og 0rred 
\lP til ca. 8340 Pd. om Aaret (Værdi 
ca. 5680 Kr.) Men da Laksefangsten 
næppe er synderlig stor, og da der 
ingen Fangst er opgivet for Stræk~ 
ningen Korsør-Mullerup, hvor der 
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utvivlsomt staar en Ørredstamme, 
som tidligere har givet god Fangst, 
vil det næppe være for meget at 
sætte 0rredfangstens Udbytte omkring 
Sjælland til nlindst 8000 Pd. om 
Aaret, som altsaa er det Tilskud, 
den sjællandske Ørredstamme yder 
det sjællandske Fiskeri. 

Det er tydeligt, naar man mindes 
de vanskelige Forhold, som de fra 
Søen til vore smaa Vandløb træk
kende yngledygtige 0rreder have at 
overvinde, inden de naa til at af
give deres Leg i det ferske Vand, 
at kun et forholdsvis ringe Tal faar 
Adgang til Legepladserne. Disse 
ere endda sikkert nok i Tidens Løb 
blevne stærkt indskrænkede, samtidig 
med at Vandmængden er bleven 
rmgere. 

J eg har længe havt min Opmærk
somhed henvendt paa denne Sag og 
ikke mindst for Roskilde- og Præstø
fjordens Vedkommende, hvor det 
mest indbringende Ørredfiskeri falder 
under Sjælland. Nu i dette Efteraar 
har jeg et Par Gange havt Ijejlighed 
til at iagttage et meget ringe Anløb, 
nemlig Ejby-A a, som løber til den 
lille Bramsnæs Fjord, og Forholdene 
her opfordre til endelig en Gang 
at tage Ordet for en alvorligere Pleje 
af Ørretlfiskeriet i Stranden, saa at 
der skafl'ps det en rigeligere aarlig 
Forøgelsp, end det nu faar. 

Sagen er saa meget mere paa
trængende, som baade Fyns og de 
jydske Fjordes Omraade, skønt Ør
reden her har bedre Vande at stotte 
sig til, efter al Sandsynlighed heller 
!kke ere ørredrige nok. 

Ejby-Aa er ikke lang. Den ud
springer imellem Byerne Thorkildstl'up 
og Uglestrup og løber i en Strækning 
af omtrent en lVIil fra Sydøst til N ord-

vest. Lejet er ikke bredt, endog 
paa denne Aarstid . er det ikke bre· 
dere, end at en Mand nær Udløbet 
fol' det meste kan springe over det. 
Men Bund, Vand og' Plantevækst 
ere fortrinlige. 

Hvert Efteraar trækker Ørreden 
fra BralIlsnæsfjorden ind i denne Aa 
og fanges, naar undtages, hvad der 
kan snwtte op i de to N ætter om 
Ugen, som Loven yder dem. 

Lignende Forhold træffer man ved 
den lidt nordligare løbende Vejle-Lia, 
syd for Vellerup. 

Udenfor Aamnndingen staar Brams
næsfiskernes Ruser, og j dem fanges 
rimeligvis ogsaa en Del gydefærdig 
Ørred. 

Hertil er nu intet at indvende, thi 
Fisken staar i Stranden for at fan
ges, naar den kan fanges og naar 
den el' tjenlig stor. 

Derimod rejser det Spørgsmaal 
sig, om saadanne Smaavande, som 
Ejby-A a, der ivrigt søges af gyde
dygtig Ørred, men i bvis Løb der 
næppe kan blive noget virkeligt ind
bringende Fiskeri uden for selve 
Opgangstiden, kunne tages i Brug 
til Ophjælp og Fremme af vort Kyst
fiskeri. 

Hertil tænker jeg, at man uden 
Tøven kan svare: J a! 

Vilkaaret er, at lIlan enten vinder 
al den Yngel, man kan af den op
trækkende Fisk eller ogsaa i Vandene 
udsætter rigeligt af Ørredyngel, hen
tet andet Steds fra. 

Den bedste Løsning vilde være, 
dersom lIlan kunde faa Fiskerne fra 
Stranden og Fiskerne fra Vandløhet 
til at enes om den Ting. Dette 
vilde vistnok kunne ske, dersom Fi· 
skeren, der har Retten til at fiske 
den optrækkende Fisk, kunde vente 



Fangst til anden Tid end j Opgangs
tiden. Dette kan han imidlertid ikke, 
og derfor tager han sin Part, saa 
lq:lnge han kan. Men derved faar 
Fjorden ikk~ den Tilgang af Ung
fisk, som den skulde have. 

Spørger man Ejeren af Fiskpriet 
i en saadan Aa, om han dog ikke 
for sin egen Skyld vilde paatage sig 
at udklækkp, vil han i Reglen svare, 
at det Udlæg og den Ulejlighed vil 
han ikke have, fordi han kommer 
til at arbejde for andre, som mulig
vis faar det største Udbytte ved at 
fange Fisken, forinden den ganr oj). 
Ingen af Parterne vil indse, hvor 
nyttigt for alle det er at forøge Fi
sketallet, naar de ikke til samme 
Tid have Vished for deres egen 
FordeL 

Hertil kommer nu, at Ørredens 
Optræk ikke altid falder sammen 
med Fredningstiden fra l. Decemher 
til 1. Februar. J eg har saaledes i 
Aar alt i November faaet til Udklæk
ning tjenlig Rogn ved Ejby-Aa. 

Denne tidligere Opgang har sagtens 
gjort sit til, at Ejeren af Fange
pladsen, Gaardmand Hans Nielsen, 
vil indrette en Udklækning. J eg 
har givet den fornødne Vejledning 
til at avle tjenlige Æg, og der vil 
blive prøvet baade med det kalifor
niske Trug og med kufferske Kar. 

Desværre gør en Svale ingen Som
mer, ikke en Gang to. Ved Peters
værft har Fisker Ole Hansen alt for
rige Aar haft en Udklækning i Gang 
og har udklækket nogle Tusender 
Ørreder. 

En almindelig Udklækning ved hver 
af Landets dertil tjenlige Fjorde og 
Vige skulde nok bringe os et ind
bringende 0rredfisker'i, hvortil vore 
Vande særdeles egne sig. Det kunde 
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særdeles godt forsyares, om der ved 
offentlig Understøttelse oprettedes Ud
klækningsanstalter rundt ved ]'jor
dene og under offentlig Kontrol. 
Det blev til Fællesgavn for Strand 
og for ferske Vande. 

Som det nu er, have vi ingen Ud
sigt til en Udvikling af ØITedfiske
ri(>l'ne, kun til en gradvis Ødelæggelse. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 26. Nvbr. l894. 
Vejrliget hul' i den sidste Uge været 
af en nogenlunde rolig Karakter, 
saa vore ]'iskere have, naar man 
tager Aarstiden i Betragtning, havt 
god Lejlighed til at passe deres 
Arbejde. Udbyttet har da ogsaa 
været jævnt godt. , 

I denne Uge har atter nogle Kut
tere været vesten for Skagen for at 
fiske; udfor Kandestederne er der 
gjort ret god Pangst; en Kutter ind
kom saaledes i Gaar med 250 Sno 
Rødspætter, vejende fra 14-15 Pd. 
Snesen, betalte med saa høj en Pris 
som 2 Kr. 50 0re pr. Snes. Nord
lig for Læsø ud imod 'l'rindelens Fyr
skib have en Del Kuttere fisket og 
ere indkomne med mindre Fangster 
af Rødspætter 30~60 Snese pr. Kut
ter, vejende fra 15-18 Pd. pr. Snes, 
betalte med fra 2 Kr. 75 Ø1'e-3 
Kr. 50 Øre pr. Snes, herfra er og
saa indbragt mindre Partier af Krøy
fisk, som har bødet lldt paa den 
tarveligere Fangst af Rødspætter; 
Tunge er betalt med fra 65-75 Øre 
pr. Pd., store Pighvar med fra 55-
60 0re pr. Pd., mindre do. fra 25 
-30 0re, Slethvar og Ising med 
fra 10-12 Øre pr. Pd. De fleste 



Kuttere have fisket under Auholt og 
havt fra 50~200 Snese, men mange 
ere afsejlede direkte til København. 
Der er betalt fra 1 Kr. 60 0re-2 
Kr. Snesen for Rødspætter, vejende 
fsa, 15~18 Pd. Snesen; i Forgaars 
indkom der to Laster, hvorfor kun 
opnaaedes 75 og 90 0re pr. Snes, 
men Kvaliteten var ogsaa ualminde
lig siet. I de sidste Uger have de 
Fiskere, der drive Fiskeri med aabne 
Baade efter Kuller, havt ganske godt 
Udbytte, fra 20-30 Snese pr. Baad 
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for hver 'l'ur, Prisen er 1 Kr. pr. 
Snes. En svensk Kvase er indkom
men med 3000 Stkr. Hummer fra 
Strømstad, iøvrigt har Hummertil
førslen været knap. Prisen er den 
samme som i forrige Uge. Dels fra 
Smøgen dels fra Gøteborg er der 
tilført ca. 1300 Kister fersk Sild; 
i Gaar indkom desuden en Sildebaad 
med 100 Tønder, som bleve afhændede 
til det herværende Sildekompagni. 
Prisen er 5 Kl'. pr. Kiste. Kl. 

Baad tI 'l Salgs,' Alle Konstruktione,r af Fi- , Arthur FeddBFSBn: 
sker ed skaber udføres nøj-

agtigt og smukt af laleundersøgelser L 
En Lyst eller Fiskerbaad, 18 P' O 60 
Fod lang med 4 Sejl, 2 Aar J;~rode Grundtvig, riS , • 
gI., !ste Klasses Sejler, er til N ætfabriken Imod Indsendelse af 50 Øre 
Salg snarest vedHenvendelse GI. Strand 50. til Forf. erholdes denne Af-

til F'isker Jollansen, 1-----------1 handling, som ikke er i Bog-
A_V_d_e_bO_D_æ_m_ni_n_g_p_r._M_o_l_bæ_k_·_

1 
T. Kent & Co. Grimsby, handelen, portofrit tilsendt. 

S-Id t Fiskeauktionator & 
l enæ. Commissionsforretning, 

Bestillinger til nedsatte Pri- l\lOdtager Sendinger til 1"01'-
scr modtages. andling. 
J;~rode Grundtvig. Stort Lager af østers til 

Nætfabriken, billige Priser. 
GI. Strand 60. ,Ilef.: York City Bank, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst 0lS hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
GI. Stl'and 60. 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. if.~ 
Dansk-Fiske-Komnlission en gros. Cij': I» 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. 
S p e e ia li t e t: L a x, ø r r e d, Å a I. 

Telegram-Adresse: & Fragtbrev-Adresse: 
Borsch, Hamburg. ~ Borsch, Altona. 

>:::~ 
;"",å:' 

• d:>-.""I 
t;';: 
':'~ g 
• ;S 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik i DanUlark SOUl drives ved DaUlpkratt) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest0 og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,li.alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
I tam fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser, Bomuldsgaru, Hampe
I,'.'lrn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Jed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

ii.~ Altona Fiskeauction. ~ ..... o ~ ~ 1 ~ i J ollann Coh.·s (beediget Auctionator). ~: 
-<l ~ ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Corresl1um1.liIcc. y 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prima Tvist 
København V. 

• 
1 alle Numre. 

Vesterbrogade 70. 

~ Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avL Avktionsmester: eksam. jur. Carl Zoll. . 

Betydelig Tilførsel. . . Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
N rotfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nrotfabriken, 
GI. Stl'and 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr~: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Plahmann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
b;~' det ~ ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste. sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemæt'ke. 

Redigeret af cand. mag. H. PosseZt. - Tr]kt hOB Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 49. 6. December. 1894. 

Medl.e::o:l.sbla.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtre<l, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/6 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: 1lestyrelsesrl1l1dct. Lidt om "Plank-
ton". (Med Billeder.) Bør Fiskerne udklække? 
Gave til Modelsamlingen. ~findre Meddelelser.-
FiskeribereLninger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor," Storm
gaf te 20 Stuen, København V" er aabent 
1m 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desliden i Alm. 5-7 Svanholn'svej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, Cl' gratis 
tilgængeligfor :Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9--11, for Publikum Sønda,g fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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. 

Modelsamlingen. 

Hr. P. V illurrlscn vil være til Stede i 
Samlingen Lørdag den 8. ds. KJ. 9-4. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter ForeningensLove ere Stemme
sedler med tilhørende Medlemsfor
tegnelse pr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesraadet skal finde Sted og for
ventes de tilhagesendte til Kontoret 

i udfyldt Stand mden 15. December. 
De afgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for 

Thisted Amt:· 
Gæstgiver Hausgaard, Thisted. 
Strandfoged Th. Sørensen, Dbmd., 

Vestervig. 

Aarhus Amt: 
Hofjægermester v. Holstein-Rathlon, 

Rathlol1sdal pr. Odder. 

&endbo1'g A'mt: 
Kmhr., Hofjægerm., Lehnsgreve Ahle

feldt-Lanrvigen, R. af Db., Dm., 
Tranekær. 

Fiskerikontrollør Hol.stein, Dbmd., 
Svendborg. 

Holbæk Amt: 
Proprietær Lawaetz, R. af Db., Refs

næsgaard, Kalundborg. 
Fiskeriejer J. D. Clausen, Holbæk. 

Frederiksborg Amt: 
Toldkontrollør Lindholm, Snekkersten 
Fhv. [lær!;)r B1>amrner, Dhmd., J ægers

pris. 
Fisknr Lærf:i KuhlmctrlYl., Dbmd., Horn

bæk pr. Hellebæk. 
Bornholms Amt: 

Toldkontrollør Stub, Neksø. 



Aalborg Amt: 
I Aalborg Amt kan Borgmester 

Net~mann, R. afDbg., ikke genvælges, 
da han er fraflyttet Amtet. 

Lidt om "Plankton". 
Af Stud. mag. Th. Mortensen. 

(Fo.ltsættelse.) 
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Vi fortsætte nu 15 ndersøgelsen af 
den Draabe Vand, vi lagde under 
Miskroslwpet, og se nu lidt pau. 
Dyrene deri. Der er en Slags, der 
findes i ~Iængde, det er de saakaldte 
Copepoder eller Vandlopper. tr eg 
tør vel forudsætte, at enhver kender 
disse Smaadyr i modsat Fald vil 
det være let at faa dem at se. Man 
behøver kun at tage et Glas Vand 
fra en hvilken som helst Dam eller 
fra Stranden, og man vil da se disse 
nydelige Dyr hoppe livligt omkring 
deri llled temmelig kraftige Sæt, der 
minde lidt Olll de ikke aldf'les ukendte 
Dyr, hvorefter de ere opkaldte. De 
spille sikkert den største Rolle af 
alle de i Planktonet forekommende 
Dyr. Ligesom Diatollleerne kunne 
de forekomme i saadan Mængde, at 
Vandet næsten bliver tykt af dem. 
Man faar maaske bedst et Begreb 
om, hvilke uhyre Masser, der findes 
deraf, naar man hører, at de største 
af alle Dyr, Bardehvalerne, for en 
stor Del leve af dem. En saadan 
Grønlandshval eller Blaahval paa 
30-50 Alens Længde maa naturlig
vis sluge i Tøndevis af saadanne 
Smaaska bninger daglig fOl at faa 
sin vistnok temmelig solide Appetit 
stillet, og da de fleste Copepoder 
ere af Størrelse omtrent som et Knap
penaalshoved, kan man nogenlunde 
gøre sig Begreb om, hvnd det er 

for Masser, det drejer. sig om. En 
Mængde andre Havdyr leve ogsaa 
næsten udelukkende af dem, særlig 
gælder det om adskillige Fisk, Silden 
f. Eks. - Svenskerne kalde derfor 
Copepoderne for "Sillåt" (G:Sildeføde). 

Vi finde desuden andre Smaadyr 
i Draaben, særlig forskellige andre 
SHlaa Krebsdyr, men de have ikke 
nær saa stor Betydning som Vand
lopperne, og vi man, derfor forbigaa 
dem her. Naar man fisker paa for
skellige Steder, faar man et noget 
forskelligt Plankton. Det er særlig 
Varmegraden, der bevirker denne 
Forskel; det er med Havets som 
med Landjordens Dyr og Planter: 
naar man kommer til de varme 
Lande, finder man helt andre Dyr 
og Planter end paa vore Bredde
grader, ligesaa i Havet - i de varme 
Vande findes mangfoldige Former, 
som man ikke træffer Nord pn,a og 
omvendt. Men overalt er dog Diato
meer, Peridinier og blaagrønne Alger 
de vigtigste Planter i Planktonet. 
Af Dyrene ere Copepoderne ogsll,ll, i 
Reglen de talrigste og vigtigste, men 
vi ville ogsaa træffe mangfoldige andre 
Former, der ligeledes spille en meget 
stor Rolle. Mest iøjenf~1ldende ere 
Vandmændene eller Goplerne, særlig 
pall, Grund af deres Størrelse man 
kan træffe dem med en Skive paa 
31/ 2 Alen i Tværmaal, og med Fange
arme af ca. 50 Alens Længde. Saa
danne Størrelser findes dog kun hos 
Dyr, Jer leve i det aablle Hav; 

·nærmere ved Kysten træffer man der
imod i Mængde nogle slllaa fine Dyr 
af et for underligt Udseende; det er 
Ungerne af Søpindsvin, Søstjel'ller 
og lignende Dyr. Fig. 4 viser nogen
lunde, hvorh·des en Søstjerneltu've 
ser ud. Som man ser er der ikke 



• 
det mindste, der ligner en Søstjerne 
paa dette Dyr, men følger man den 
videre Udvikling af denne Larve, vil 
man blive Vidne til en af de mml'k
Værdigste Forvandlingsprocesser, 1111111 

kender i hele Dyreriget, og som vil 

Fig. 4. 
Larve af en Søstjerne. 

Stærkt forstørret. t = Tarmkanalen. 

ende med, at der kommer en lille 
Søstjerne ud deraf. En Mængde 
andre Larver af Havdyr findes ogsaa 
i Planktonet, alle med mere eller 
mindre mærkværdige Skikkelser, men 
deres Betydning som Planktonorga
nismel' er langt mindre end de saa
kaldte Urdyrs. 

Disse Dyr ere yderst simpelt byg
gede; de bestaa kun af en Smule 
Slim, der kan strække fine Traade 
ud og trække dem ind. Kommer 
en af de udstrakte Slimtraade til 
at berøre noget spiseligt - en Dia
tome f. Eks.pller et lille Dyr, kommer 
shaks nogle af de andre Traade til 
ligesom for at hjælpe til at trække 
Byttet ind i Kroppen -- i Munden 
kan det nemlig ikke komme, da der 
hverken er Mund eller Mave eller 
noget andet Organ - eller man kan 
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ogsaa sige, at det er ikke andet end 
bar l\f a ve, for enhver Del af Dyret 
kan fordøje dot fangne Bytte. Dette 
bliver altsaa kun trukknt ind i Slimen, 
og naar det saa er fordøjet, IUl,stes 
ufoniøjelige Dele, saa SOltl Diatome
ernes SImller ud igen. De fleste af 
de Urdy!', der findes i Planktonet 
have (m Skal af Kalk eller Kisel; 
som oftest ere disse Skaller meget 
sllIukkp, ligne smaa Sneglhuse, eller 
det er Kugler af Gittervæl'k ltled 
N lmle, der strafIler ud i alle Ret
ninger, undertiden endog flere Kugler, 
dpn ene indeni den anden. Fig. 5 

Fig. 5. 
Et Urdyr (Rotalia). 

Stærkt forstørret. 

viser et af de aUerhyppigste Urdyr, 
udstyret med en haaret Skal. Nogle 
af Slimtraadene have grebet en Dia
tome og ere i Færd med at trække 
den ind for at fortære den. Naar 
disse Urdyr dø, gaar det som med 
Diatomeerne; de synke til Bunds, 
Slimen madnel' bort og Skallerne 
blive tilbage. Efterhaanden ophobes 
der saadanne Masser af dem paa 
Havbunden, at der dannes et tykt 
Lag Dynd deraf, saaledes f. Eks. 
over store Strækninger paa Bunden 
af Atlantprhavet. I Aarenes I~øb 

vil dette hvide Dynd blive. til Sten, 
men en temmelig løs Stenart, som 



ikke vil være til at skelne fra vort 
Kridt. Og det er ikke saa under
ligt. Undersøge vi nemlig Kridtet 
nøje med stærk Forstørrelse, finde vi, 
at det ogsaa for største Delen bestaar 
af saadanne Urdyrsskaller. Stevns
klint og Møensklint maa altsaa en 
Gang have udgjort en Del af Hav
bunden, og det maa have været saa
ledes i uhyre lang Tid. Man tænke 
sig, at disse mægtige Lag næsten 
udelukkende ere dannede af disse 
smaa Dyreskaller., som man ofte ikke 
kan se med blotte øjne; man for
staar da, at til at danne disse mæg
tige Lag maa der være gaaet en 
saa lang Tid, at vi aldeles ikke 
kunne begribe det. 

De fleste af disse Urdyr ere som 
sagt saa smaa, at man ikke kan se 
dem med botte 0je. Dog gives der 
ogsaa i Nutiden nogle Former af en 
mere anselig StørreIsa - som et 
Knappenaalshoved f. Eks. Men i 
Fortiden har der levet Former, som 
af Urdyr at være, have været lige
fremme Kæmper - de vare saa 
store som en 5 øre. 

Det er almindelig bekendt, at Havet 
undertiden lyser; naar man slaar lidt 
i Vandet, er det som et helt Fyr
værkeri, hver Draabe skinner som 
Ild. Det er ret hyppigt at se i vore 
Farvande, men er dog her aldrig 
noget i Sammenligning med, hvad 
det er i de varme Have, hvor Ski
benes Kølvand ofte ere som det bare 
Ild. Morild kalder man dette fosfor
skinnende Lys. Det er netop de 
forskellige Planktonorganismer, der 
fremkalder dette ejendommelige Fæ
nomen. Særlig Peridinierne lyse stærkt 
N aar man fisker Plankton om N at-
ten, ser. Posen undertiden 
ud, som den var glødende. 

næsten 
'l'ager 
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• 
man ned i det opfiskede Plankton 
med en Finger, faar man den til at 
skinne, og man kan saaledes let 
fange en af disse "Gnister" og lægge 
under Forstørrelsesglas. For det 
meste vil lIlan da finde, at det er 
Peridinier d. v. s. her i vore Far
vamle - ude i det aabne Haver 
det mere forskellige mindre eller 
større Dyr, der fremkalder dette 
" Fyrværkeri" . 

Vi have set, at en MængdB af disse 
Dyr og Planter ere forsynede med 
Kalk- eller Kiselskaller, og enhver 
ved, at Kalk og Kisel er adskillig 
tungere end Vand - hvorfor synker 
disse Dyr da iHe til Bunds? 

Det er et gammelt Fif at faa Skole
drenge til "at gaa i Vandet (I paa 
det Spørgsmaal: hvad er vel lettest, 
et Pund Fjer eller et Pund Bly? 
Det fejler næppe, at en eller anden 
svarer, at Fjerene ere de letteste. 
Skønt det naturligvis er galt - et 
Pund er selvfølgelig lige tungt, hvad 
saa Materialet end er - er det dog 
en tilgivelig Fejl. Kaster man et 
Pund Bly og et Pund Fjer op i 
Luften, skal man nok se, at Fjerene 
falde lettest. Grunden dertil er 
den, at Fjerene indtage en langt 
større Plads, end den samme V ægt 
Bly; de skulle skyde en større Mængde 
Luft til Side for komme ned, end 
Blyet skal - derfor falde de hverken 
saa hurtigt eller saa tungt. Paa 
samme Maade med et Stykke Papir; 
lader man det falde fladt udbredt, 
flagrer det frem og tilbage i Luften 
og falder bngsomt; krammer man 
det sammen til en Klump, falder det 
hurtig. Vi se altsaa, at af to Gen
stande, der veje lige meget, falder 
den største langsomst, eller jo større 
Overflade en Ting har, des lang-



sommere falder den. Det gælder i 
Luften, men enhver vil med Lethed 
kunne overbevise sig om, at det 
samme er Tilfældet i Vandet. 
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Dette Princip finde vi netop an
vendt hos Planktonorganismerne som 
Middel til at forhindre, at de skulle 
synke til Bunds - de faa en stor 
Overflade. Der dannes I,ister, Torne 
o. s. v.· paa Skallerne, eller Skallerne 
trækkes ud til lange, tynde Traade, 
saaledes hos mange Diatomeer. De 
lange Slimtra.ade hos Urdyrene maa 
selvfølgelig virke paa samme ~1aade, 
ligesaa maa de lange Rorn hos Ce
ratium tripos virke til at holde den 
svævende. Hos andre komme et 
andet Princip til Anvendelse i samme 
Øjemed. Enhver ved, at man kan 
holde sig oppe i Vandet yed at be
væge Arme og Ben; IDan kan flyde 
selvom man i Virkeligheden er tungere 
end Vandet. Det er altsaa Bevæ
gelsen, der her hjælper til at holde 
en Ilppe. Dette Princip anvendes 
af mange Planktonorganismer, f. Eks .. 
af en Mængde T,arver, Krebsdyr, 
Gopler o. s. v. De Baand, der gaa 
rundt om Søstjernelarven, langs Fol
derne (de sorte Linjer paa Figuren), 
ere netop Bevægelsesapparater. De 
ere tæt besatte med ganske fine Raar, 
de saakaldte Fimrehaar, som slaa 
uafbrudt· i Vandet og derved frem
kalde en ganske svag Bevægelse. 
Mange andre Dyr have saadanne 
Fimrehaar over hele Kroppen. Hos 
andre igen findes hverken def ene 
eller detJ.andet, f. Eks. hos de Fiskeæg, 
der flyde frit i Vandet. De maa der
for ikke være tungere end Vandet, 
ellers synke de til Bunds og· dø. 
Hos nogle træffer man dog .Fedt eller 
Oljedraaber,:log da Fedt og Olje 
som bekendt er meget lettere end 

Vand, maa disse Draaber hjælpe 
betydelig til at holde Æggene oppe. 
Ogsaa hos nogle Diatomeer findes 
Oljedraaber, der virke paa samme 
Maade. (Sluttes.) 

Bør Fiskerne udklække? 
Af Ole Hansen, Petersværft. 

Man ser stadig den Bemærkning 
fremsat, at Fiskemængden tager af 
samtidig med, at Fiskeriredskaberne 
forbedres og mangfoldiggøres, men 
spørger man i Modsætning, hvad der 
gøres for Fiskebestandens Bevarelse 
og Formering, maa man straks er
kende, at. der kun gøres lidet eller 
slet intet ud over nogle faa Fred
nings-Paragrafer i Lovene og nogle 
ubetydelige Statstilskud til nogle Ud-
klæJmingsanstalter, og saa trøster 
mall sig iøvrigt med, at Naturen nok 
selv besørger Resten. 

Se Landmanden, han høster og 
malker ikke alene, neJ, han mærgier, 
gøder, dræner osv., han malker ikke 
uden tillige at fodre efter alle Kun
stens Regler, kort sagt, han er for
nuftig nok til at indse, at der skal 
baade Indtægt og Udgift til for at 
bringe Balance. Gøre nu Fiskerne 
det samme for Fiskebestandens For
bedring? X ej! Fiskeren fisker kun 
væk med bedre og bedre konstruerede 
Redskaber; give Vandene Ex:statning 
for den Aar efter Aar indvundne 
rige Opfiskning, synes ingen at skænke 
synderlig Interesse; men det maa 
snart blive anderledes. Fiskerne man, 
følge Landbrugerens Eksempel, . Fi
skerne maa alle, hvor Ijejlighed gives, 
udklmkke do Fiskearter, der llled 

Lethed lader sig udldmkke, og disse 

"-



Arter ere ej faa: Ørred og Laks, 
Gedde og Aborre, og saamaa Av
tori teterne støtte eller præmiere flinke 
U dklækkete for at støtte Sagen. Jeg 
mener, at Fiskeren godt kan beg)'nde 
straks, der kan af ham gøres saare 
meget. J a, jeg vil paastaa, at ethvert 
Bækkeløb, som fortjener det, burde 
have sit Udklækningsapparat, det vilde 
hæve vort Ørredfi'Skeri· i det ferske 
saa vel som i det salte Vand. Men 
Pleje skal der til, og jeg haaber, at 
det ogsaa nok engang skal komme 
saa vidt, at Fiskerne selv melde sig 
og tilbyde at være Opvæksten af de 
dyrebare Ørreder i Forældres Sted. 

I A vgust Maaned 1893 anmodede 
jeg Bestyrelsen for Dansk Fiskeri
forening om at faa en Model af et 
Bækkeudklækningsapparl1t. Bestyrel
sen viste sin sædvanlige Imødekom
menned ved kort efter at sende mig 
5 Kufferske Kar, store runde Ler
skaale med Laag, gennpmhullede 
overalt med bitte smaa Huller (mere 
hensigtsmæssige end disse Skaale vilde 
smaa firkantede Kasser være, lidt 
større end en Cigarkasse, overtrukne 
med Metal Sigtedug af den Sort, 
der bruges til Flueskabe ; Skaalene 
er nemlig meget skøre og taale ikke 
l!""Irost). 

Disse Skaale anbragte jeg saa i 
en 2 Alen lang, 10 Tommel.' høj og 
10 Tommer bred Kasse med Laag, 
og for Enden af K a'sserne slog jeg 
Metaldug; i denne Kasses Bund satte 
jeg saa Skaalene paa to Lister; de 
maa nemlig ikke staa paa den flade 
Bund, da· det hæmmer Vandets Cir
kulation. Kassen maa ikke anbringes 
i Bækkens Straale,· mlim i en fra 
Bækken gravet hahcirkelformet Grøft, 
saaledes at man ved indtrædende 
stærkt Tøbrud eller efter en Skyl-
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regn omtrent kan SpætTe Vandsti'aalen 
ude fra Apparaterne, da det tykke 
og meget plumrede Vand iet skader 
baade Æg og Yngel med Foster
blære. Æggeue behøve kun meget 
svagt rindendeVand, men taale heller 
ikke, lit Vandet staar stille. 

Den befrugtede Rogn skafl'er man 
sig paa følgende Maade: hen i N 0-

vember J\!1aaned, naar man mærker, 
at Ørreden gyder Rognen ved rlen 
mindste Berøring, saa opbevarer man 
6-8 Hunørreder i Hyttefad, søger 
saa en Han eller Mælkefisk, og har 
man denne,saa er alt klart; man 
tager da et fugtigt Fad, holder Hun
ørreden over dette og trykker saa 
meget let hen over dens Bug med 
Pegefingeren, hvorved den let vil af
give sin modne Rogn, og har man 
saa al Rognen i Fadet, tager man 
et Vandglas halv fuldt af Vand, tager 
saa Hanørreden i Hoved og Hale og 
trykker den langs Bugen, til den af-

, giver 2~3 Draaber Mælk i Vandet, 
. som deraf bliver noget blakket. Dette 

Vand gyder man saa over Æggene, 
vugger Fadet lidt frem og tilbage i 
nogle Minuter, lader det saa staa 
stille en halv Snes Minutel; saa ere 
Æggene befrugtede og kan hældes i 
U dklæknings-Skaalene. Efter nogle 
Dages Forløb maa Æggene tilses, 
og de hvide, der ere de døde, pilles 
fra; dette gøres bed.st med en lille 
Klemme eUer med en Teske. Æggene 
maa derefter tilses og de døde bort
tages mindst 2-3 Gange ugentlig, 
men Skaalene maa under denne Ger
ning ikke løftes af Vandet. Kasserne 
maa i l!'rost tildækkes eller sæhkes 
saa dybt i Vandet, at Skaalene ikke 
berøres af Is. 

Den 26. Oktober 1893 nedsatte 
jeg 800 hefl;ngtede Ørred æg, den 30. 



OktoberaHer: 26DO, ,den 20. Novem· 
her 3800, den 29. November 1800, 
jalt 9000 Æg. Vandets Temperatur 
i Bækken under TIdklækningen var 
fra 26. Oktober til l. ,Tanuar 4-5°, 
fra l.-30. Januar l-2°, fra 1.-'-
14. Januar 4°, fra 14.-26. 2°, fra 
27. };'ebruar tli i. Marts 3 o og fra 
8. Marts 4°. Den 11. Marts saas 
de første ..LEg brudte og frel!l vimsede 
traadfinc;, hvide Unger med sorte 
øjne og rød Fosterblære ; de første 
Æg havde a.ltsaa ,'æret 137 Dage 
om at blive udklækkede, de senere 
kun 116 Dage. To stol'e Uheld ind
traf, det første den 25. Januar efter 
et stærkt Tøbrud, da der døde 3000 
Æd, det andet Uheld indtraf efter 
en stærk Skylregn den 15. April, 
da del' døde 800 Unger med Fostel'
blærf', og disse to Uheld med den 
stoi'e Dødelighed formener jeg frem
kom ved, at jeg den Gang havde 
Kusserne staaende i Bækkens Straale, 
altsaa udsatte for det frem brusende 
mudrede Vand. Resultatet blev, at 
jeg den 18. April udsatte 4500 Unger, 
der omtrent havde opbrugt deres 
Fostel'blære, de vare da ca. en Tomme 
h~nge; de udsattes alle i en Bæk, 
hvor Ørreden selv leger ca. 300 Al. 
fra Stranden, og disse Unger saas 
endnu i Bækken i Avgust Maaned 
og var da af Størrelse som en lille 
Ansjos. Den 9. N ovbr. dette AU1' 
har jeg atter udsat 2700 og den 16. 
Novbr. atter7000 Æg, og jeghaaber 
hertil i Maanedens Løb at kunne 
føje 6000. Aborre og Gedder kunne 
u(lklækkes paa samme J\laade,. men 
disses Udklækning varer. kun 20 a 
30 Dage. Et Forsøg, j~ .. gjorde 
i Maj med Udklækning af Aborre 
.Rogn, mislykkedespaa Grund affej l 
Vandstands Beregning. Det vil af 
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ovenstaaende ses, !l.t.det meget godt 
kan lade sig. gøre for. Fiskerne at 
udklække, og med en god. Villie og 
nogen Erfaring kan der. gøres n;ll:lget 
til };'iskeriets }i'remhjælpning. Vilde 
til Eks. 50' Fiskere i Landets for
skellige Egne, hvor de havde Adgang 
til en Bæk, udklække hver 10000 
0rredog 10000 {}edder og Aborrer, 
det skulde snart mærkes paa vor 
Fiskebestand. Altsaa, til V æt'ket 
Kolleger! prøv fra nu af at være 
med til at opdrætte og fodre, vi 
have hidtil kun malket efter alle 
Kunstens Regler. 

Gave til Modelsamlingen. 

};'ra Hr. Fisker C. V. Haagensen 
i Holbæk har Foreningen med megen 
Tak modtaget en Aalekube af Bom
uldsgarn, saaledes som den bruges i 
Holbækfjorden og har været brugt 
der i mange AaI'. Giverens Fader, 
Hr. Fisker Fr. Haagensen, siges at 
være den første, der anvendte disse 
Kuber; han udstillede en i Viborg 
1875 tilligemed andre Fiskeredskaber 
og blev præmieret med 40 Kroner. 
Giveren selv havde en lignende Kube 

. paa Verdensudstillingen i Berlln 1880, 

. den blev solgt til et· Fiskerimusæum 

• i Italien. 
Uden for Isefjorden vides disse 

Kuber ikke at have været i Brug 
førend maaskll i den allerseneste· Tid. 
Der var en saadan paa Udstillingeii' 
i Nyborg i Aar;, den var udstillet 
af Hr. Fiskeeksportør Nielsen ieller i 

ve·d . Nyborg. 
Holbækskuben er præpareret i 

"Petroleumstjære" , et Stof, der meget 
ligner almindelig Stenkulstjære og 
vel ogsaa noget nær er det samme. 
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Det siges dog, at Redskaber holde 
sig mere bløde, naar man dypper 
dem i Petroleumstjære, end naar 
Stenkulstjære anvendes. 

Kuben er bundet med Tillel'knuder, 
der ikke saa let ,,!{ræn$es ud", som 
de andre. 

Mindre Meddelelser. 

En god Fangst. Den i Frederiks
havn hjemmehørende Fiskekutter Nr. 
15 "Jenny", Skipper Boysen, fandt 
for 5-6 Dage siden et stort Bark
skib drivende i Farvandet sydost af 
Læsø og forladt af Mandskabet. 3 
af Kutterens Besætning gik om Bord 
i Barken, medens de to tiioversblevne 
sejlede ind og rekvirerede Assistance 
af Dampbaaden "Expresfl, der ogsaa 
lykkelig og vel indbugserede Far
tøjet -1 Havnen i Onsdags Aftes. 
Barken viste sig at være hjemme
hørende i Belfast og hed "Emma 
Payzant", den er ladet med Pitsch 
pine· og var pall, Rejse fra Havannah 
til Lybeck; den er 842 Tons dræg
tig .. Hvad der har bevæget Mand
skabet til at forlade Burken er endnu 
en Gaåde, mun ved ikke bestemt, 
hvor det er, men der siges, at det 
skal være kommet i I.iand paa den 
svenske Kyst. Da Skibet kom ind 
her i Havnen var der kun 1 Fod 
Vand i Lasten. Ladningen skal 
være assureret for 80000 Kr., saa 
selvom det kun er en mindre Del 
af denne Sum, der kommer M and
skabet og Rhederlet til Gode, kan· 
det dog ikke siges andet, end at 
Kutteren har gjort et godt " Fiskeri" . 

Kr. . 

Fiskeriberetninger . 

Lemvig, den 20. November 1894. 
I Oktober og en Del af indeværende 
Maaned har der fundet et meget ind
bringende Rusefisimri Sted efter Åal 
i Nissum Bredning. En Del Fiskere 
i Færring have især neret heldige 
og tjent godt derved, flere hundrede 
Kr. pr. Mand. Aalen, der ·hal' været 
af fortrinlig Kvalitet, er hovedsagelig 
bleven eksporteret til Hamburg og 
har opnaaet gode Priser. P. 

Sallerup, den 24. November 1894. 
Rusefiskeriet efter Aal er liU ophørt 
for i Aur; det har ligesom det øvrige 
Fiskeri i indeværende Allr ikke givet 
noget nævneværdigt Udbytte. Vinden 
har ogsaa stadig i Fisketiden staaet 
i Nord eller NO., hvilket var meget 
uheldigt, da der fordres paalands 
Vind (Ol' at give noget Fangst i 
Aaleruserne. Man hører jo ogsaa. 
at Fangsten har været ret god ved 
Nordsjælland. Drivvodsfiskeriet er 
ophørt for i AaI' af de hjemmehørende 
Fiskere her; derimod er her af og 
til en Del fremmede, som drive V od
fiskeri mellem Knudshoved og Aunø 
Røn; deres Fangst er mig ubekendt. 
I Torskeruserne fiskes ikke, saa det 
kan betale SEdet paa Ruserne, da 
Sælhunden æder de fall Torsk, del: 
komme i Ruserne. Med Torskekroge 
er fisket ret godt mellem Dyhsø og 
Knudshoved; der skal være naaet 
80-90 Pd. Torsk paa et PM Tusinde 
Kroge. Aalestangning drives nu af 
en Masse, dels af Fiskere, men dog 
mest af arbejdsløse I~andal'bejdere; 
Udbyttet har været en5 Pd. Aal pr. 
Dag til Mands, dog faar Størstedelen 

. af de uøvede ikke engang saa mange, 
~ saa det· er en meget daarlig Forret-



ning at stange Aal saa vel som j 

det hele taget fOl' Tiden at drive 
noget Fiskeri her i Bugten. Et ere 
alle Fiskerne enige om: Fiskeriet er 
for fl'iden det usleste, det har været 
og kan blive. A. C. N. 

København, den 3. December 1894. 
Saa blev Rusefiskel"iet efter blanke 
.dal afsluttet for cletteEfteraar her 
fra Pladsen, idet alle Redskaberne 
nu ere tagne i lÆnd. Udbyttet, som 
i Begyndelsen tegnede rigtig godt, 
har ikke svaret til Forventningerne, 
(b Oktober MØl'ket kun gav knapt 
]'iskeri og November Mørket slet 
intet, hvorimod Redskaberne lede en 
Del under det urolige Vejr. Her 
menes, at det Par Frostnætter, som 
kom først paa Oktober Mørket, hul' 
ødelagt Fiskeriet, da der til den Tid 
var rigeligt med Ard, Illen efter disse 
Frostnætter tog Fiskeriet helt plud
selig af og kom ikke igen mere; det 
formodes, at Aalene paa den Tid 
have begyndt at lægge sig. I N 0-

vOlllber l\baned viste der eIl Del 
Smaatorsk i Ruserne; da det var 
Undermaalere Ima ca. 4-5" uden 
nogen Salgsværdi, bleve de StUL vidt 
gørligt kastede ud for et fortsætte 
Tilværelsen - et Eksempel til Efter
lignelse paa andre St8der. Imod 
Slutningen af Fiskeriet blev der klaget 
over, at Sælhundene iturev Ruserne, 
og sunlme Klage er ogsaa hørt andet 
Steds fra. 

Aalestungning har nu taget sin 
Begyndelse. Aal fra Vedtægtsom
raadet skal jo nu være 14", uden 
for dette kun 12". F. 

Frederikshavn, d. 3. Deebr. 1894. 
Endskønt Vejrliget i den forløbne 
Uge hal' været ret gunstig for Fi
skeriet, maa Udbyttet dog betragtes 
som tarveligt;munge Kuttere ha.ve 
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arbejdet Dage i Træk paa Havet 
uden at have opnaaet en Fangst af 
over en Snes Rødspretter. De en
kelte, som have forsøgt Fiskeri nord
vest af Skagen, have kun havt ube
tydeligt Resultat, og der vil vist 
næppe blive drevet Fiskeri der m<>re 
l Aar. Nordøst af Hirtsholmene have 
ogsaa en Del fisket, men d~>t har 
været smaat med Fangst, Kutterne 
have havt fra 15-50 Snese Rød
spætter, betalte med fra 8-81

/ 2 Kr. 
pr. Snes. Fra Bugten ved Aalbæk 
er der indkommen enkelte Laster il. 
200-800 Snese pr. Kutter, vejende 
fra 10---12 Pd. SlWsen, betalte med 
fra l Kr. lo 0re-1 Kr. 30 0re 
Snesen. Ved denne Aarstid plejede 
ellers Tungefiskeriet at tage sin Be
gyndelse, men endnu har der kun 
vist svage Tegn til, at Fangsten 
af denne vænlifulde Fiskesort skal 
faa nogen Betydning; en Kutter er 
indkommen fra Farvandet omkring 
fl'rindelens Fyrskib med godt et 
Hundrede Pund Tunger, hvorfor op
nanedes en Pris af 65 0re pr. Pd. 
Allerede i Fjor VDT Tungefiskeriet 
taget meget af, og det ser desværre 
ud til, at det skal blive endnu slet
tere i Aar. Hummertilførslen er ved
varende temmelig knap, der er vel 
tilført ca. 4000 Stkr. hovedsagentlig 
fra Gøtehorg, Prisen er i Stigning, 
der betales nu l Kr. 25 0re pr. 
Pd. Paa Grund af stærk Storm 

< fandt der intet Sildefiskeri Sted unuer 
den svenske Kyst i de sidste Dage 
af Ugen, tidligere i Ugen var der 
tilført ca. 1000 Ks. fra Gøteborgj 
Prisen har ikke undergaaet nogen 
Forandring. 

Midt i LJ gen udgik den "V end
syssel Fiskeeksportforretning" tilhø
rende Kutter "Emilie Franziska", 



Skpr. Bast heraf Byen til Nordsøen 
for i I.Jighed Jlled den tidligere her 
i Bladet omtaltø Kutter "Josephinø" 
at drive Bakkef1skeri efter Kuller 
og Torsk, som skulde føres levende 
frem i Kutterens Dam til Markederne 
i Kristiania eller København. "Jo
sephine" skal efter Sigende allerede 
havt rigtig god ]1'angst, som skal 
være afhændpt i Kristiania, Det el' 
nu on hel lille Flaade, der herfra 
drive Stol'fiskel'i i N ordsøeIl, foruden 
detofornæYllteereK utterne" Mangen", 
"Prins Valdmllar" og "Prinsesse 
Marie" paa Østersfiskeri ; alle disse 
Partøjer ere store Kuttero, som 
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kUllne holde Søen i hvilket som helst 
Slags Vejr, 

Efter hvad der meddeles fra I,øk
ken have de stedlige Piskere i den 
sidste Tid h:wt jævn god Fangst, 
specielt af Kulkr og store 'rorsk, 
som hovpdsagentlig pre afsatte til 
Landboerne, som mode paa Stranden 
lIwd deros Vogne, I dette Porhold 
Ol' der nu indtrandt en Porandrillg, 
idet Fiskerne i disse Dage have solgt 
hele deres Fangst til fast Pris til 

v , 

BogIe Piskeeksporton!r, og da disse 
Salg hovedsagentlig er baseret med 
FJksport til 'rysklu.nd for øje, vil det 
nok IÆve et Savn for l,andboerne. 

Kl. 

Baad til Salgs. Alle Konstruktion?r af F:- I fiskekroge -F abriken 
skereclskaber UllJfi)]'e811~1J- SøITmedallle l A a I bo rI!: 1883 &11; 

En Lyst eHer Fiskerbaad, 18 
Fod lang med 4 Sejl, 2 ~~~l' 
gl., lste Klasses Sejler, er tJl 
Salg snarest ved Henvendelse 

til .Fisker dohansen, 
Avdebo Dæmning pr, Holbæk. 

Silden æt. 
Bestillinger tillledsatte Pri
ser modtages, 

I!~rode Grundtvig. 
N ætfabriken, 

GI. Strand 50. 

agtigt og smukt af I København IR88-

li" d (' dt· ""befitler sit Udsalg af alle gortor ro e .rnn Vig, Fiskekroge, saa vel i Staa,l, ,Tæl'll 
,T tf b 'k som ]\Iessing, samt Pilke i Cl'in "I! 
.l"m a rI 'en, 'Bly. l?orsondcs mod Efterkrav. 

GI, Strand 50, Conrad Christensen. 

T. Kent & Co. Grimsby, 
Fiskeauktionator & 

Commissionsforretning, 
modtager Sendinger til For

andling. 
Stort Lager af østers til 

billige Priser. . 
Bef.: York City B~nk, Grimsby, 

S!, Strandstræde H, 
K .. nennavn K. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst og hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Næ, fabriken, 
GI. StI'and 50. 

--------------------~----

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætf'abrlk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Pabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,f\alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slat!;s Næt og 
I hrn fra 10 0/0 til 20 0/0 under sædvanlige Priser. Bomuldsgaru, Hampe
(::wn og Hm'ga?'1l i alle Nr, til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat Forespørgsler besvares straks. 
~od Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

~ i.~ Altona Fiskea uction. ~! i 
~ ~], Johann Cohrs (beediget Auctionator). [; ~ ~ 
d-O> .. -(]Q 

-t: f a:l 'l'elegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ * ': 
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c~ Heinr. Borsch. Ha.mburg. Hafenstrasse 140. ~~ -- ~ :;:;; Dansk • :t~jske -Ii:ommiM!!Iioll en ~ro8. = ~::I:I 
Co" f Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ;:; Cl> !!Io 
~:!,::::!' ... "'Cl<\> ;= Specialitet: Lax, Ørrctl, A81. .:1:'2.;: 
Il: :. Telegram-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: S·~.g 

...; Biirsch, Hamburg. Biirsch, Altona. ~. ~ rn 

l
~liIliIN&~~~iI~~tlN~~ 

I . . Fang;i;ppt~rater I 
I 

for alle Slags Rovdyr og I<'ugle saavel I 
Fælder SOlD Saxe 

af alle Sorte!' leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik I 
E. Grell &. CO., Haynau (Schlesien).1 

I Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. ! L lIIIIIIr Stor ilIustr. Prisliste sendes franko paa Forlangende. ... ;; 
MMM ~ 

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 1894. 

Færdigsyede §ejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
er det eneste Fagblad som sendes til J;~iskere i alle Landets Egne og er 
ved sin store Udbredelse særlig egnet til ~"nnoncering for: 

Baadebyggere og Fiskehandlere, 
Fabrikanter af: Bølgedæmpel'e, :I~iskekasser, Fiskekroge, 
:I"'isl{ekurve,}~iskeIlæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m. 

Ligeledes ville ogsaa Aunoncel' i Medlemsbladet angaaende Ledige 
Tjenester og Plads søgende ved :I~iskeriet samt Salg eller 
Ombytning af Fiskefartøjer o. L kunne føre til tilfredsstillende 
Resultater. 

Ekspeditionen af Annoncer er kun hos 

Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhu 3~ade . I, 
Hjørnet af Admiralgade, København K. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

-* Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl Zoll. 

Betydelig Tilførsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Allnvod .. T. række
vod og alle andre Arter Vod f'aas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabl'iken, 

Gl. Stralld 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfahriken, 
GI. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
HambuI'g, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr.: Platzmll,nn-Hambul'g. 
Fragtbrevadr. : G. PlatZlllann in Hamburg, Station Altona . 

. . Prima ·Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas' hos de Handlende i Byerne. 
,.... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke . 

. ' RoJigeret a.f oand. mag. H. Posselt. Trykt hoa Franb Chri.sttreu. Københoivu, 



Nr. 50. 13. December. 1894. 

:M:ed1e=-sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtrell, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

llllje af 11. Siue~ Bredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt om ,Plankton". (:lied Billedor.) 
Om Fiskerilovens l)uI·agraf'el· 11, -t.!l, 50 og ;")0. 

}'iskerihere Lninger. Bekendtgørelser, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
garle 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Reila/dm'en af Medlemsbladet 
træifes desuden j Alm. 5-7 Svanholu'Bvej 
.IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er grati s 
tilgængeligfor Medlemmer .hglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For· 
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sereue til hallsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af 'Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

F Ol' saa vidt Tiden og andre Om
stændigheder lOuatte tilstede det, 
kan Dansk Fiskeriforcnings Besty
relse tilbyde nogle Piskerp, der maaite 
have Adgang til i indenerelld(~ Vinter 
at fange kønslllolllle Ørreder, at yde 
dem VejledIling til Befrugtning og; 
Udklækning af Ørl'edrogn \'ed sin 
Konsulent i Ferskvandsfiskeri. 

Fiskene maa genllllcs i Hyttefad, 
indtil Konsulenten kn,1I komme til 
Stede, og Henvendelser sendes direkte 

efter dellnes Adressc, E1alkonergaards
vej 16, Københasn V. 

Lidt om "Plankton". 
Af Stud. mag. Th. Mortensen • 

(Slutning. ) 

Sum llIall ser er der mange inter
essante Forhold ved disse Smaavæs
nel' og selvf~1lgeljg er der uemlelig 
meget mere at .Mærke til end 
det hel' er fremhævet. 1\1en foruden 
denne theoretiske Interesse. have de 
og:ma en stor praktisk Interesse, idet 
de st,aa j meget nøje Forhold til alt 
Dyrelivet i Havet og derveu hvad 
dør i uøt praktiske Liv har mest at 
betyde til Fiskene. Vi kunne 
tage den første deu bedste Fisk for 
at vise dette; Rødspmtten f. Eks. 
Den lever da hverkøn af Diatomeer 
eller Oopepoder, vil lilan muaske 
sige. Det er sandt nok, dCIl level' 
af 1\luslinger, Orme, Krebsdyr o. lign. 
Men alle dis::;e Dyr nma som Unger 
tilbringe deres Liv ved Vandets Over
Hade, høre alt salL til Plankton'et, og 
di::;se U uger skulle jo ogsaa have 
noget at leve af; det bliver da særlig 



Oopepoderne, det kommer til at gaa 
ud over, og Oopepoderne leve igen 
af Urdyrene, og Urdyrelle af Diato
meerne, og Diatomeerne aJ - ja 
her stau vi ved Grænsen. Diato
meerne leve ikke af andre levende 
eller døde Organismer, de ere Planter, 
og Planterne skuJfe sig deres Næring 
fra IJuften, ,J orden og V tl n<l e t, kort 
sugt fra den uorganiske Natur. Dette 
er noget, der burde være klart for 
alle, og heri ligger egentlig Forskellen 
mellem Dyr og Planter. Dyrene 
kunne kun leve af organisk Næring, 
Pbntel'lle derimod leve af uorganisk 
N æl'ing. Alt hvad vi spise Illaa 
Planterne først bmubejde. Vi kunne 
tage et hvilket som helst Eksempel, 
stadig komme vi til Sltllllne Resultat, 
at Dyrene ere afhængige af Pbnterne. 
Mennesket f. Eks., for at tage det 
mest nærliggende Eksempel, lever 
væsentlig af Brød og Køll. At Blodet 
er tilberedt af Planterne, behøver 
mun ikke at være længe om ut op
dage, llIeu Kødet - ja Kødet kommer 
f. Eks. fra en Oks o, og Oksen lever 
af Græs og lignende Planteføde -
det er altsau lIgefrem de fra Plan
terne optagne N æl'ingsstofI'er, der i 
don (~re blevne omdannede til Kød. 
Og saaledes overalt, snart mere, 
snart llIindre indviklet, overalt kOllJme 
vi tilbage til Planterne. Kun Plan
terne kmt"ne levere de Stoffer, hvoraf 
Dyrene leve; var der ingen Planter, 
kunde dol' heller iugen Dyr v(\;re. 
N aar on Plante blot hat· Luft, IlYS, 
Valid og ,J ord (og J orden er langt
fl'~1 110dveudig for alle Planter), kunne 
Ahenlous Dyr gomo gaa til Grunde 
for Jen, den kan godt klare sig uden 
dem. DeL gæhier Dyrene paa Land
jordell og D}Tene i Havet; Planterne 
skulle skuJl'o Fode til dem aJleSUl1l111en. 

IH2 

I Havet er det de forskellige Al
ger, der vokse ved Kysten, der have 
denne Porl'etlling; men det bliver 
li u'lI'lUest kun de Dyr, der leve ved 
Kysterne, der nyde godt af dem. 
Længere ude i Havet er det kun 
Diatomeer, Peridinier og blaagrønne 
Alge!, der llliH1 paatage sig at skaffe 
Mad til Dj'rene. Da Diatomeerne 
absolut ere de fleste, blivor det alt
san hovedsagelig disse smaa Planter, 
del' danne Grundlaget for Havets 
Dyreliv, idet Diatomeerne spises af 
Urdyrene, Gnlyrene af Copepoderne, 
Copepoderne af større Dyr som Fiske
unger og Smaafisk, disse igen af 
store Pisk, og disse igen uf de største 
:tf Havets Dyr, Tandhvalerne. Det 
ene Dyr er altsatl afhængigt af det 
andet, og tilsidst ere de alle afhæn
gige af de usle smaa Diatomeer! 

POl' at kunne omdanne uorganiske 
Stoffer tH organiske, maa Planten 
have Lys, og endvidere er det grønne 
eHer bruno, røde o. s. v. Farvestof 
ogsaa nød vcndigt (fertil. Derfor Ol' 

det saa vigtigt for Spørgsmaalet om 
et af disse Smaavæsner er et Dyr 
elllT en Plante, om den indeholder 
Farvestof eller ej; for derpaa beror 
det, om den skal leve som Dyr eller 
SOIll Plante. Da Planterne ere ~1f

hængige af Lyset er det let at indse, 
atDiatomeeme f.Eks. kun kunne trives 
fm Overtladen af indtil en vis Dybde; 
saa langt nemlig som Lyset kan trænge 
lied i Vundet. Naturligvis maa de 
andre Plallktonorganismor holde sig 
sammen Illed Dlatomeerne, og dette 
Afhængighedsforhold mellem Dyrene 
og Planterne el' rimeligvis en af 
Grundene til det mærkelige FOl'hold, 
!lt del' kun i de øverste ca. 200 Fv. 
nf Hasel findes levonde Dyr og Plan
ter. Dyhere nelle er Havet kUli en 
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gold Ørken; der findps kun de døde 
Dyr og Planter, som ere i Færd med 
at synke ned til Bunden del' el' 
altsaa ligesom en stadig Regn af 
døde Organismer ned geJl n e 1Il dpttp 
uhyre Vandlag. Først nede vNI Bun
den findes igen mangfoldige len>mh> 
Dyr, oftest af det lllest fOl'UIlCh'rlige 
U dseende, og de leve alle af de døck 
Phnktonorganismer, der ere sUllkne 
ned til Bunden -- direkte pIler in
direkte: smaa Dyr æde de døde 
Planktonorganismer, ædes Saa sclv 
igen af større Dyr o. s. v. Man se)', 
at det stadig er Planterne, her Dia
tomeerne, der danne Grundlaget for 
hele Dyrelivet, og Illan ser endvidere, 
hvorledes alle disse Smaavæsner have 
hver sin Plads at opfylde; det hele 
er en endeløs Kamp, men Krigs
omkostningerne man Planterne hetale. 

Om Fiskerilovens Paragrafer 
11, 49, 50 og 53. *) 

Af Chr. Nielsen, Ejby. 

.--
Fiskerilovens § 11 forbyder at ud

sætte Redskaber eller gøre Vod dræt 
nærmere end henholdsvis 100 og 50 
Favne fra Aaers og Bækkes natur
lige eller ved Kunst frembragte Ud
løb i Havet eller Fjordene. Dette 
Forbud er naturligvis fremkommet 
for ikke nt hindre Laksens og Ør
redens Gang op i det ferske Vand, 
hvor de skulle gyde deres Rogn, og 
fra den Side set har l,oven vistnok 
Ret og Forbudet kan være vel be
føjet. Baade Laksen og Ørreden ere 
jo bekendte for at være meget værdi
fulde Fisk, som det nok er værd at 

*) Sammenlign hermed Art, Ejby Aa 
Medlemsbladets NI', 48, 

frede OIll) hvis dette kan fr('mhjælpc 
et bedre J;'iskeri. 

El'ter Lovens § 49 tilhrll'pr Fiske
riet i Ferskvandene imidlt'rtid ude
lukkende de tilstødtmde GrUlHIl'jore, 
og pfter § 53 haVe tlisse Grnndpjere 
H,pt til nt fiske efter Laks øg Ørred 
IlC'le Altret rundt pau do to ~1aane
dpI' ,T:LnUUl' og Deeelll hel' na:]'. For
holdet eL' th saaletles, at Kyst- og 
Fjol'dfi::ikt'rne ltele Aant skulle frede 
Laks og ØrrNl, lIledp}IS Ferskmnds
fiskprn(' kunne jage dpm saa at sige 
Iwle Aaret rundt, idet der ogsaa 
kan fiskes i de to Frpuuingsmaaneder 
til (; dklækningsansta.lterne og "i viden
sim beligt Øjem ed" . 

Heri sym)s at være noget ubilligt 
mod Saltv:mdsfiskerne, Det maa an

tilstrækkelig godtgjort, at Ør
reden, selv naa]' den er kommet ud 
i uet salte Vand, helst og mest op
holder sig i Nærheden af de ferske 
Udlob, h\'o1' jngen Redskaber maa 
anbringes, og hH)r den altsaa ikke 
kan fanges, medens den, saa snart 
uen vO\-er sig ind j Anløbene, straks 
og til næsten enhver Aarstid kan 
blive Genstand for Fangst, rigtignok 
kun af dt' "tilstødende Grundejere". 

Ijaksen og Ørreden behøve ligp 
saa nJ det salte Vand, som det 
fOl'ske og der synes ikke at være 
nogen rimelig Grund til saa fuld
stændig at give disse Fisk i Fersk
vandsfiskeriets Hænder, som sket er, 
naar det jlila samIlle Tid Sila gamlke 
er forbudt Saltmndsfiskerne at lægge 
dpm Hindringer i Vejen. Er § 11 
kommet ind i Loven, for at hindre 
Fangst af de opgaaende Legefisk, 
saa burde li'orbudet mod Udsætning 
af Redsimher o. s. v. fOl'mentlig kun 
gælde den Tid, saadan Opgang finder 
Sted og ikke hele Aaret rundt; som 



det nu er, ser det virkelig ud som 
om det kun gjaldt om at sikre Fersk
vandsfiskeme alene de værdifulde 
Ørreder; de Fisk, der trække 1/(l af 
Ferskvandene, burde man dog virke
lig have Lov at fange, Haa,r de kOlllllle 
ud i Saltvandet, der tilhøre de da 
vel ikke mere Grundejerne. 

514 

Den Fredning, Ijoven Imr skafret 
01Tedell overfor Perskvmldsfishrno, 
er ikke meget værd. Vel Hlaa Red
skaberne kun anbringes til Midtst1'0llls 
og der skal holdes en GfLng anlwn 
paa 3 Alens Brecie, ligesom. del' pfLfl 
nogle Steder skal være fri Passage 
for Fisken fm Solnedgang Lønlag 
Aften til Solopgang Mandag l\lorgPll 
- disse Bestel1ll1lelspr pre dog ,'ist 
tagne lige saa meget af Hensyn til, 
at alle ljodsejerne skulle kunne faa 
Pisk, som nf Hensyn til PJskens 
Hogngydning men i V{rkel1'y!tedell 
hjælper det kun lidt altsanunen. For 
det første ol:erholdes disse Bestem
melser ikke a,Hid langt fra og 
dernæst kan Ørred8l1 mange Steder 
ses og hugges med IJyster, ogsaa 
der, hvor den efter Loven har fri 
Passage. 

Desuden pr dpI' Fangst af Pisken 
for at bruge Rognen til kunstig U d
klækning; misbr'U,rJe Hognen skulde 
det snarere hedde. Tlli vel kan den 
saakaldte kunstige Gdklækning give 
gode Resultater, naar don (h'ives med 
Forstand og Indsigt, men hvorofte 
mangle ikke disse Egenskaber, 
og Resultatet hliver saa slet, at den 
naturlige Udklækning langt ml' at 
foreh ække, og at den "kunstige lT d
klækning" kun er et hellsynsløst Spild 
af Rogn til Skade for .Fiskeavlen og 
.Fiskeriet. Og 1111 Pangst "i viden
skabeligt Øjemed", mon ikkp denne 
i og for fornuftige ja vel nød-

vendige Indrømmelse misbruges, 
endogsaa, misbruges mpget ofte? mon 
ikke det "videnslmbplige 0jpmed" tit 
kun er en Undersøgelsø af, hvordnn 
Lakspn eller Ørreden smager i den 
eller den Alll'etning? 

Salt meget pr vist., llt de' foran 
nævnte Fisk ikke høro hjemme i 
b'erSkYlllldet (t/eue og derfor hellø!' 
ikkt:' a.leJle kunne till101'o Fel'skmndets 
Ejere, saaledes som de Fisk, der 
lldelukk('nde opholde i disse Ejeres 
Vamle. Hvor Aa.er og Hække ende, 
del' maa Saltvan<lsfiskerne ha ve Ret 
til at fiske efter ,I ... nks og Ørred pau 
sumllle 'rider og ullder samme Be
tingelser, som dette Fiskeri kan ud
øves i det ferske Vand; Iwor- Aaer 
Of} Bække emIel' og ikke saa og saa 
lIl:.tllge Favne udenfor. 

Fiskeriberetninger. 

Bornholm i December 1894. Da 
kUll har sørgelig8 R8s11ltater at 

hringe Otfentligheden angaaende Fi
skeriet her under Bornholm og paa 
Christi11nsø i flere J\1aaneder, saa 
her tøret med at medd81p Bladet 
noget Iwrom, thi jeg havde ventet, 
at det skulde blive be .. lre. 

Sild efiskeri (et iEfteraarsllma ned emB 
"aT helt daarligt paa Grnnd af ~Ian
gel paa Afsætning. I de første Dage 
af Oktoh81' Maaned saUe Dæksbaa
den e Lakseredskaber ud, men dette 
ellers saa indbringrmde ];'iskeri i disse 
2 forløbne J\1 :laneder har sbULet al
deles fejl. Der er de Baadp, som 
have indtil 300 Laksebrllg ude, som 
kun hase f:U18 t 5 Laks pall, hele 
l 1iden. Et saadant Resultat er ikke 
kendt for mange Aur hmd Lakse-



fiskeriet angaar. Faa Baude have 
fisket indtil 35 lÆks, men det er 
intet imod, hvad det tidlige!'p har 
været, naar der ses hpn til, at i de 
næmte l\Ja::weder er der ellers fisket 
pr. Baad fra 150 til 200 Laks. I 
de sidste Dage synes det som der 
er indtraadt en lille Bedl'ing for 
Laksefislu'I'ne, llH'n daarligt pr <h·t 
endnu. 

0rredfiskeriet hal' i mangp Att!, 

heller ikke værpt saa daarligt som i 
Aar. saa de ældre Fiskprp, som drive 

. dette :Fiskeri, have kun 113,vt pn ringe 
Fortjpnestp. 

Torskefiskeriet har derimod v;eret 
nogenlunde godt, salL de Fiskere, som 
enten ikke kim taale det anstrengende 
Lakspfiskeri ellpr har eller lnm fuu 
Midler til IJa::tTIs for at skaffe sig 
Lakseredskabel' og Dmksbaade for, 
dog har fortjent noget herved. 

Nogle enkelte Baade fm hVP1't 
Fiskerlt'je kan skiftevis tage P1Ul 

Sildefiskp!'i for at forsyne Høgeriprnl~; 
llWll det vigtigste :;\larked er jo Kø
benbavn for dpn Yan', og det bliver 
snart over(yldt, saa hænder det, at 
der siges Stop for hele Linien i flere 
Dagp. 

Del' var UdPIl 'l'vivl et godt Mar
ked for røget og stegt Sild i 'l'ysk
land. men Ilwd dette Land mangle 
vi Dampskihsforbindelse, Transporten 
over Kølwllhavn til Tyskbnd bliver 
for dyr for en saa billig Vare, som 
den røgede Sild j Virkeligheden er. 

H. 
Snekkersten, d. 4. December 1894. 

Siden min sidste Meddelelse er her 
paa Kysten saa godt som intet fan
get. Man har forsøgt med ];"lynder
garn og 'rorskegarn, men uden andet 
Udbytte end Snavs, Ulke og Krabber. 
Paa Kroge er heller ikke fanget 
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noget af Betydenbed. Her synes at 
være mrget knapt Illed 'l'orsk i Aar. 
thi man fanger hpller ikke nogle i 
Ruser og dog er Kysten besat med 
Torskeruser, som aldrig før. Paa 
et enkelt Stade er mærket Sælhunde, 
der have revet Ruser itu. 

Fiskeri med Dybvands-Haandsnøre 
drivps af mange, men uden TIdbytte. 
Muligv.is vilde en frisk X. O. Kuling 
bedre Forholdene, men heller ikke 
dertil er nogen Udsigt. 'ridligere 
sendtes ofte' flere Kyaser om Ugen 
til Købrnhavn, fyldte med t Torsk, 
nu føres 'l'orsk hertil andre Steder 
fra for at sælges i Helsingør. T. 

Frederikshavn, d. 10. Dchr. 1894. 
IJigesom i forrige har Vejl'liget i 
sidste ege været af meget rolig 
Karakter; det er noget usædvanligt 
pan denne Aarstid, at r;'i,.,keriet i 
ca. Maaned har været saa lidet 
genrJ'et af Vejrforholdene. Mange 
Kuttere have fisket i Aalhæksbugten, 
dels længere ude i Farvandet mellem 
Hirtsholmen og Skagen; Udbyttet 
har været knapt nok, fra 50'--150 
Snese Rødspætter pl'. Kutter, vejende 
10-11 Pd. Sn. og betalte med fra 
l Kr.-l Kr. 500re pr. Snes; vore 
Fisk81'e klage stærkt over, at Kyst
fiskerne i Aalbækshugtell, der vist
nok er en udmærket Yngleplads for 
Rødspætter, ved deres Landdragnings
vod gøre stor Skade pau Rødspætte
ynglen, idet en Mængde smaa Rød
spætter, ikke større end en Barne
haand, tages med i Voddet og som 
unyttige kastes bort paa Stranden. 
4--5 Kuttere ere indkomne fra Far
vandet omkring Trindelen med Fangst 
af fra 50-80 Snese Rødspætter hver, 
vejende omkring 20 Pd. Snesen, be
ta,lte med fra 2 Kr. 50 01'e-3 Kr. 
50 0re Snesen, desuden have de 



havt fra 80-130 Pd. Tunger hver, 
betalte med 60 Øre pr. Pd., foruden 
en Del Pighvar, Slethvar og Ising, 
de førstnævnte betalte med 50 Øre 
pr. Pd .. , de to sidstnawnte 1I1ed 12 

Øre Pd. Del' ha I' :ttter vist si~ llogen
lunde godt Fiskeri under An:lOlt, 
Kuttel'lw ha\'e had fra 100 300 
Sn ,vPjPIHlp fra liJ--18 Pd. SIH'SOn, 
lwtulte 1110d l Kl'. 35 01'o-:d Kr. pr. 
Snes. H llI11IlWI'ti lførslpJl ha l' ræret 
livlig, ca. 12000 Stkr. ere tilførte 
pl'. Dampskib fra Snm'ig og Norge 
og 8300 Sth. med K nlse fra Lyse
kihl, Priserne el'e atter st('grw, der 
betales fra l Kr. 25 01'e-1 Kr. 
35 Øre pr. Pd. Sildetilførslen guaI' 
S111 regelmæssige Gang, pr. Damper 
fra Gøteborg er tilført ea. 1800 Ks. 
og desuden ere et Par Baade an
komne med ca. 200 Tønder, Prisen 
er 4 1

/ 2 Kr. pr. Ks. 
Kutteren "Prinsesse Marie\ Skpr. 

Bast af FrhYll. indkom først i Ugen 
med ca. 17000 Sth. østers, skrabede 
paa Btwkerne i Nordsøen, et Resul
tat, som kun kan betegnes som min
dre godt, naar man ser hen til, at 
Kutteren har været ca. 1 l\haned 
til Søs; de llndre østersfiskeIlde K nt
tere har hid til ejheller havt tilfreds
stillende Fangst, men det l{[\,n jo 
hurtigt blive bedre. 

Kutteren "Emilie Franziska" ilaud
satte for nogle Dage siden j Løkken 
et Parti store Torsk paa Grund ,tf, 
a t de vare fangede paa saa store 
Dybder, at de ikke kunde holdes 
levende i Kutterens Dam; de frem
tidige I<'iskepladser søges paa mimhe 
dybt Vand. KI. 

Køge Bugt, d. 9. December 1894. 
I mangE' Aur har Aalerusefiskerid 
hel' ved Kysten været den mest 1w
tydningsfulde Faktor for Kystens 
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Fiskere, og disse have derfor, naar 
BUl1(lgarnsnskeriet i Sommertiden 
delris slog {'E'jl eller kun gu v et ringe 
Ud hytte, knyttet Forlmabningerne til 
Rllspfiskeriet i det kommende Ef ter
aul'. I Almimklighed er dette Fi
:,;keri hf~gyndt i Slutningen af 
ellp!, Begyndelsen af Spptf'llllwl' og 
har ved \"arnt -- Ilaa]' V t'jrliget ellf'l's 
ikke hal' lagt Hindring('l' j Vejen 
til hen i Slutningt'l1 af N oVPlllber 
og Rt>cmltatpt hal' som Rt''gel været 
godt for t!PII ovprvejende Del ufFi
skeme, men i Au r har Porholdet 
været et andet. I dpn føl'ste Del 
af }'jsketidpll var Udbyttet ganske 
godt, men efter . nogle Duges Storm 
fra Syd i Oktober Maaned ophørte 
RnsefiskHl'iet næsten helt. De fles~e 
af Fiskernl' lode dog Ruserne stua. 
j Haab om, ,Li den blanke Aul igen 
skulde vise sig, men Resultatet val' 
uden nogen videre Betydning) og for 
en U ges 'rid siden ophm'te Ruse
fiskeriet her ;-ed Kysten for i Aar. 
Enkelte af }'iskerne have i den sidste 
Tid ved Hjælp a.f Næringer fanget 
nogen Sild hel"'i Bllgterl," men Re
sultatet har dog hidtil ikke val ret 
stort. I. 

Harboøre, d. 8. Deeember 1894. 
Sidste Ugo har givet et ret godt 
Kuller- og 'I.'orskefiskC'l'i. Pau Grund 
af den ugenlige 'l'jlførsel til Udlan
dets Mal'koller ,ønske VOl'(' Ekspor
ton:;r ikke at modtage de smaa Kuller, 
h\'orfor de lader denne afsætte her 
i Omegnen med Tab til 3 Øre pr. 
Pd. rengjort V url'. P. 

Rettelse. 

l Art. "Gave tillHouel~amlillgen" 8. 506 
Sp. IL. 5 sta.ar Tillorknudcr læs Filet·
knudrr. 
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BEKENDTGØRELSER 

Baa d til Salgs. Alle Konstruktioner af Fi- I Arthur Fedderson: 
. skere(l;J:aber udføres nøj- laleundersøgelser I. 

En Lyst eller FiskPrbaad, 18 
Fod lang med 4 SejL 2 A:tr 
gl., lst,,~ Klasses Sejler, er III 
.salg snarest ved Henvendelse 

3"tWt O" smukt af 
F;od~ GI'nlldtvig, Pris 0,50. 

. . - ImodIndselIdelse af 50 Øre 
:NætfabrIken. till<'orf. faas nogle faa Ekspl. 

GI. Strand 50, af danne Afhandling, som 
til Fisker Jol1Rnsen. 

Avdebo Dæmning pr, Holbæk. T. Kent Co. Grimsby, 
S·ld t Fiskeauktiollator & l enæ. Commissionsforretning, 

Bestilling'er til lledsatte Pri- Illodtager Sendinger til For-
ser modtages, :lndHng, 
}'rode GrnlIdtvig. Stort Lager af østers til 

Nætfabriken, billige Priser, 
__ G_I_, _S_t_ra_n_d_5_0_' __ .!..1 _'_Ie_t._: Y~rk City Bllnk, Grimsby, 

il,ko er i Boghandelen.' porto-
frit tilsendt. . 

Aaleruser, 
komplet mOllterede. leveres 
billigst o~ hurtigst. 
.'rode GI'Dlldtvig, 

Næ, fn.briken. 
GI. Strand 50. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, IIeisingol', Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik l Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra IJuger fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsyned~, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aalerusor, 
Aal.erader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt (l11e andre Sla.t;:s Næt og 
II-am fra IO °/0 til 20 °/0 under sædv/lnlige Priser, lJolluddsgarN, Hampe
,/a,1'11 og HøJ'.'Ian1 i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i lledste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

V(~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

,ii·~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
] a·~ Johallll Cohrs (beediget Auctionator). ~ ~ ~ 
d - '" . ~ 
<I ~ ex:, Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Corrospondance •. 1b ~ a.r 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
Dansk-Fiske-Kommilol!!iiou cn gros. ,e;-i:; 

Modtager alle Sorter j1'isk til Forhandliug, ~::: ~ 
Specialitet: Lax. ØJ'l'e«l. Aal. .g:Y.~ 

'Telegram-Adresse: A~ Fragtb!'cv-Adresse: s,g; ~ 
Biirsch, Hamburg. 'W Biirsch, Altona. '? :-o ;:; 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 'rrykning af Ugeblade, Piecer, V;~'d'eJ' og 1'ids-. 
skrlfter, Cirkulah'er, mCl'kalltile Tryks3f,ter O,c, I. eJ ligheds
salige i omhyggelig C dførelse til billige Priser. 
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:Kø benh~ vns :Mek~niske 
Næt og Ga.rn-Fa.brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

-* Thisted Fiskeavktion *-
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl loll. 

Betydelig Tilt*ørsel. '''ontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse tB 
Frode Grundtvig, 

N ætfabriken, 
(.1. Strand 50. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg,St. Pauli, Hafenstrasse120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120' Telegramadr.: Platzmann-Hamburg 
Fralltbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

..- Bemærk: 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. ma.g. H. PQsselt. - '1'rykt hos Frantz Ghri8ttreu. København. 



Nr. 51. 20. December. 1894. 

Kedl.ex::c.sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgat.le I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/~ Sides lIredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: FiskerUoven. Paragrafer 11, 4~, 50 
og 53. Fiskeriet paa Jyllands Vestkyst. -l\Hndre 
Meddele1.er. .I<'iskeril ereLninger. - BekendtgØrel
øer. 

Dallsk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gaile 20 ~tuen, Røbenhavl! V., er aabent 
1ra 9-11. Redaktøren af' Medlemsbladet 
træffes dcsudun i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, L. S. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor 1\lcdlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, Jor Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Bntre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til bans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillacH, naar Kilden angives. 

Fiskerilovens Paragrafer 11, 
49,50 og 53. 
Af Arthur Feddersen. 

Ved et for andre muligvis mærke
ligt Sammentræf har Hr. Fisker 
Chr. Nielsen, Ejby omtrent samtidig 
indsendt til Medlemsbladet sin Klage 
over de ovenfor nævnte Paragrafer, 
som jeg skrev om Forholdene i Ejby
Aa, idet jeg valgte denne som 

Eksempel paa adskillige lignende 
smaa Åaløb. *) 

Dersom Hr. Chr. Nielsen havde 
kendt min Opfattelse, forinden han 
skrev, vilde han dog alligevel næppe 
ha.ve ændret sin Opfattelse. Dertil 
ser han altfor ensidigt paa Forhol
dene og lukker øjnene for de fælles 
Interesser, som efter min Mening 
knytter og bør knytte Fiskeriet i 
det salte og det ferske Vand sam
men. Hans egne personlige Ønsker 
om ]!'iskeriets Udøvelse ved Brams
næs Vig og særlig udenfor EjbY-Ål'\
leder ham saa stærkt, at han endog 
synes at ville faa andre til at se 
lige saa skævt paa Loven, som han 
selv gør det. 

Af den Grund er det nyttigt at 
imødegaa ham, hvor han har hildet 
sig selvaltfor meget i Lovens Net 
og rimeligvis vil have andre til lige
ledes at løbe sig fast. 

Skønt han indrømmer, at Loven 
med Rette søger at værge de paa 
Leg i de ferske Vande optrækkenue 
Ørreder mod at blive fanget, finder 
han, at uet er en Uret imod Salt-

*) Jvfr. henholdsvis Medlemsbladet Nr. 
48 og 50. 



vandsfisk(>l'iet, at Illan muliggør disse 
};'isks Opgang yed ~tt f1'(>(}c om fl'i 
og uhimlret Adgang til Legepladserne. 
Han mnatte dog sil!;(' sig selv, at 
dersom Fangsten "'ar fri i ,dIe Muader 
for Udløbet af von) Aaer og Bække, 
vilde saa, godt som al Opg:lng være 
umulig. Fiskerne skulde nok sørge 
for at sætte Rpdskab paa Redskab 
for,at hjerge enhver Fisk, som vendte 
Næsen imod det ferske Vand. SOlll 

det nu er, gaa,r enddtl Bt altfor stort 
Tal af avledygtige Opgang!<fisk tabt; 
Strandfiskerne spænde deres Red
skaber saa nær som muligt under
tiden nærmere end ret og billigt og 
lovligt er. 

Det er ikke godt at vide, hvorfra 
Hl', Ohr. Nielsen har sin Viden, at 
det "maa antages tilstrækkeligt godt
gjort, at ØlTeden, selv naar den er 
kommen ud i det salte Vand, helst 
og mest opholder sig i Nærheden 
af de ferske Udløb". Ef te l' min 
Mening, og den er støttet paa manges 
Erfaring, jager tvertom Ørreden vidt 
omkring, medens den æder sig fed i 
Fjord og Hav, og den indskrænker 
sig næppe til en Afstand af 100 
~'avne. Hr. Nielsen faar derfor 
næppe mange til at hoppe pM den 
Bed, "at Kyst- og Fjordfiskerne 
hele Aal'et skulle frede Laks og 
Ørred", saadan som Loven nu el'. 

For Resten tænker jeg, at Lovens 
Paa,bud om Afstanden udenfor Aaer 
og Bække er indsat, ikke alene for 
at skærme netop i den korte Tid, 
Fiskene leger, men ogsaa for at 
give dem Lejlighed til en Tid for
inden at samle sig foran Udløbelle, 
indtil de ere fuldt modne til Gydning. 

Hr. Ohr. Nielsen er meget vred 
paa den kunstige Udklækning og 
kalder det et Misbrug at lldnytte 
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Fiskens Rogn i saa Henseende. Det 
vilde haxo været godt, om han havde 
oplyst, hvor han har set kunstig 
F'iskea vI drevet uden "Forstand og 
Indsigt"; han skriver nemlig: "hvor 
ofte mangle ikke begge disse Egen
ska hpr". ])psudell sln'in'r han, "at 
Jen naturlige edldækning langt val' 
at foretrække". Men han kender 
altsaa san, lidet til denne Sag, at 
han il,ke Iml' Anelse om, at netop 
fordi den naturlige Udklækning af 
forskelligo Grunde ikko slaar til, 
iSler pan. Gnmd af Vandenes Ud
nytte i Landbrug og Industri, har 
Illa,n hittet paa at hjælpe Naturen. 

Hele dette Udbrud imod Fiske
avlen er lige saa overdrevet, som 
det er naragtigt, naar Ohr. Nielsen 
spørger om "det videnskabelige øje
med ikke tit kun er en Undersøgelse 
af, hvordan Laksen eller Ørreden 
smager i den eller den Anretning". 
Dersom han har oplevet noget saa
dant, saa lad os faa det at, vide, 
hyor og af hvem et saadant "viden
skabeligt Øjemed" er brugt som 
Skalkeskjul. 

Endelig burde Hr. Ohr. Nielsen 
opgive os, hvor efter hans Mening 
"Aaer og Bække ender", dersom 
det ikke er der, hvor deres Vand 
endnu kan paavises, hvilket Lov
givningell har søgt at fastsætte ved 
en almindelig RegeL 

Fiskeriet paa Jyllands 
Vestkyst. 

Fra Hm'boøre skrives til B. T. den 
29. Nm'br.: Med Glæde maa VI l 

Aar berette herovre fra om et sær
deles rigt og godt Fiskeri, som man 



skal gaa mange Aar tilbage i Tiden 
for at finde Mage til. Eftel'aars
Fiskeriet begyndte meget tidligt i 
Aar, nemlig først i Oktober, og naar 
undtages nogle Dages uroligt Vejr, 
har det omtrent været Fiskevejr hele 
Tiden. Ingen Fisker her paa Stedet 
kan mindes en Oktober Maaned, der 
har bragt saadant Udbytte som i 
Aar. Hvad der endvidere bidrager 
til det gode Resultat er de gode 
Priser, som Fisken udbringes til. 
Alle Baadelavhel' fra Sognet have 
solgt deres Fangst af Kuller i fast 
Regning; de fleste af dem til Firmaet 
Busse & Bade i Hamborg, der nu i 
mange Aar har faaet største Delen 
af Fangsten her fra Sognet, men en 
stor Del af Fisken gaar dog til Fi
~kehandlere i Lemvig og Struer, der 
ogsaa eksporterer den, Priserne ere 
i Aar betydeligt højere end de fore
gaaende Aar; i denne og foregaaende 
Maaned have de saaledes væl'et 61/ 2 

Øre pr, Pd. paa Stranden, men nu 
bliver den højere endnu. 

Vore Nabosogne sydpaa, Ferring 
og Fjaltring, have i de tidligere Aar 
~kke villet sælge Fisken i fast Reg
ning, men have selv sendt den til 
Tyskland til Kommissionærer; i Aur 
have de heldigvis fraveget denne Frem
gangsmaade og have ogsaa solgt i 
fast Regning. '.I'il Sikkerhed fol' den 
oprettede Kontrakts Overholdelse er 
der saavel af hvert Baadelag som 
af Modtageren for hvert af disse 
deponeret 400 Kr. Det san, i Ok
tober l\Iaanml ud til, som om Kon
trakten nødvendigvis maatte brydes 
af Modtagerne, idet Kullerne vare 
meget smaa og omtrent usælgelige, 
men just som der ventedes Ordrer 
til at nægte Modtageis,HI, kom der 
paalands V pjr, og da det derefter 
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atter gav Fiskevejr, var:Fisken beo, 
tydeligt større, og den har nu hele 
Tiden holdt sig sallIedes. For et 
Par Da!je siden stoppede Modtagerne; 
disse h.tvde nemlig I'orbpholdt sig et 
vist Antal Stoppedage, IlleH efter 
Overenskomst med Fiskerne modtog 
de alligevel Fangsten mod en mindre 
Pris. Hvad del' endelig har bidraget 
til det gode Resultat er, at Fisken 
har staaet meget tæt ved Land og 
volder altsaa ikke megen Besværlig
hed at tage, lige som ogsaa det fare
fulde ved Piskeriet derved for en 
stor Del falder bort.. Der er da 
heller ikke i dettp Efteraar indtruffet 
et eneste Uheld med Fiskerbaade; 
ved enkelte Lejligheder have Baade 
nok mistet Kroge paa Grund af 
ha ard Strøm, men dette er nu saa 
almindeligt, at det regnes ikke. POl' 
ca. 14 Dage siden kunde der dog 
nær have sket en uberegnelig Ulykke, 
da alle Fiskerbaad€ne vare ude, og 
der pludselig opkom uroligt Vejr. 
Hvad del' denne Gang hjalp vore 
Fiskere var netop, 1tt de ikke vare 
saa langt fra Land; havde dette ikke 
været Tilfældet, vilde upaatvivlelig 
en Ulykke lig den i Pjor være sket. 
Poruden de store Mængder af Kul
ler, der fiskes, er del' i dette Ef ter
aar fanget store Partiel' åI' andre 
l!"'isk, S[~aledes fangedes del' j Ok
tober Maanell en stOl' Del Rokker 
og Knurhaner, men disse Pisk ere 
ikke i uoge1l videre Pris. DeriI1lod 
er her fanget eu stor Del 'forsk. 
Denne Fisk pksporteres ikke, men 
afsættes her paa Stedet og i Ilemvig, 
og dllt el' mærkeligt, IIlen da for-· 
øvrigt heldigt for Fiskerne, saa store 
Priser del' trods elen rigeFa~gst 

stadig betales derfor. En Pisk, der 
i Aar viser sig oftere end sæ(h'" nHg, 



er Graaseien, men denne yndes ikke 
og betales kun lavt. 

Det er dog ikke alene med Hensyn 
til Kystfiskeriet i dette Efteraar, at 
Resultatet viser sig udmærket; dette 
maa for hele Anret 1894 betegnes 
som godt og i flere Henseender som 
enestaaende. Det store Flynderfiskeri, 
der fandt Stad herudfor og omkring 
Thyborøn Kanal i Foraaret, har der 
ikke været kendt Mage til i mange 
Aur. Det skal vel indrømmes, at 
det ikke udelukkende vare Fiskerne 
her fra, der høstede Udbyttet den1f, 
idet der fandtes store Fiskekuttere 
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. andre Steder fra, særlig Frederiks
havn, til sine Tider sa,a, man endog
saa her udfor Flaader af over 100 
store, danske Fiskekuttere, men der 
findes dog her fra Sognet en ikke 
saa ubetydelig Fiskerflaade, og de 
deltage alle i Fiskeriet. Efter Sag
kyndiges Mening blev der i Foraaret 
ført igennem Thyborøn Kanal Rød
spætter, repræsenterende en Kapital 
af mellem og 1 :Mil1. Kr. Det 
storartede Resultat skyldes selvføl
gelig det langvarige stadige Vejr, 
men man maa langt fra lade ude 
af Betragtning den store Betydning, 
som den forbedrede Sejlbal'hed af 
Thyborøn Kanal har. Og der er jo 
ingen Tvivl om, at der kunde hentes 
endnu større Udbytte ud af Vester
havet, naal' ]'iskeriet blev drevet 
mere rationelt; men her maa· vi lære 
af Engelskmændene og særlig lægge 
an paa større Fartøjer, der kunne 
holde Søen i længere "rid. li vis de 
store Arbejder, der nu udføres ved . 
Thyborøn Kanal vise sig heldige, og 
Sejlløbet kan holde sig, og hvis man 
dertil vil strække sig saa vidt og 
bygge Sikringsrnoler, saaledes at der 
kan blive en sikker Rhed, vil der 

være umaadelig vundet for Fiskeriet 
og ikke for denne Del af Kysten 
alene, men ogsaa for andre Steder" 
men hertil kommer, at dette vistnok 
ogsaa bliver den billigste og eneste 
Løsning paa det sall, meget omdebat.
terede Spørgsmaul om Havne pau 
Vestkysten: Et stort Gode for Fi
skeriet her i Sognet vil det blive, 
om .1 ernbanen fra Lemvig hertil 
blivet' gennemført. Denne Bane hører 
til den store Del Privatbaner, der 
blev e vedta.gne i sidste Rigsdagssam
ling, men det staar dog hen i det 
Uvisse, om den kommer i Stand. De 
interesserede Kommuner have alle 
tegnet sig for Bidrag, og der mang
ler kun, at Ringkøbing Amt skal 
give det forlangte Tilskud, men Amts
raadet har holdt flere Møder om 
Sagen, for hvilken der ikke synes 
rigtig Stemning blandt Medlemmerne, 
og Afgørelsen er nu bleven udsat 
til Maj Maaned n. A. Forøvrigt 
er Banens Retning afstukken og en 
stor Del Florarbejder gjorte, saa 
Arbejdet vil snart kunne fremmes. 

Hvad der endvidere har givet et 
godt U dhytte i Eftersommeren er 
Aalefiskeriet. De fleste yngre Fi
skere herfra Sognet drage om Som
meren bort for ut fiske Aal, men 
de, der i Eftersommeren have drevet 
Fiskeriet i den vestlige Del af Lim
fjorden, have havt det bedste Re
sultat. Det er enorme Mængder af 
Aul) der er indfanget og sendt bort 
til Tyskland, hvor de ere betalte 
med store Priser,. men ogsaa store 
Partier ere solgte paa Stedet til 
Priser af omkring 50 Øre pr. Pd. 

Ikke uden Betydning har Silde
fiskeriet for Kysten i dette Efteraar 
været. Ellers plejer det kun at 
være ganske kort, men i Aar varede 



det længe ved, 1!'angsten var rig, og 
der opnaaedes forholdsvis store PrisE'l' 
derfor, nemlig omkring 2 Kr. pr. Ol. 
Denne Sild, almindelig kaldet Høst
sild, er meget yndet her paa Stedet 
ng anvendes i Særdeleshed til N ed
saltning. 
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Alt i alt man man være glad for 
de Resultater, Aaret 1894 har bragt 
vor Fiskerbpfolkning, det staar ttlle
rede nu som et MærkE'anr i saa 
Henseende. I flere Aar h111' Ud
byttet været yderst ringe; mange af 
]'iskerne kom selv med deres tarv p
lige Levemaade og trods cle beskedne 
Fordringer, de i det Hele stille til 
Livet, alligevel i en Gæld, som har 
trykket dem haardt. A t elenne N øds
tilstand i Aar ophører, og Fiskel'
befolkningen atter kOIllnler pen ret 
Køl, mal1 visselig glæde enhver Ven 
'Bf Fiskerne; gid Aaret maa efter
følges af lignende, saa at ml1n i 
Stedet for at høre 'rale om den fat
tige og fortrykte, maa høre om en 
tilfreds og velstillet 1!'iskerbefolkning. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskermøde. Søndag den 2. De
cember afholdt Fiskerne, som fiske 
Aal ud for Sydpynten af Amager, 
3t Møde i et Antal af ca. 14 Mand 
for at afgøee deres Lejemaal til Ejerne 
af Fiskeretten og forøvrigt samtale 
om fælles Interesser. 

Som bekendt tilhører denne Fiske
rettighed i 1!'ølge Skøde fra Kri
stjern II.s 'l'id, som er fornyet ved 
hvert Kongeskifte lige til vore Dage 
Hartkornsejerne iHollænderbyen, som 
saa atter lejer Fiskeriet ud til Fi
skere fra København og Amager for 

en moderat Jjeje. Denne gamle Ret
tighed olllf[~ttede oprindelig Fiskeriet 
ud for Kysten omkring hele Øen, 
men el' ved dt> sidste to Kongeskifter 
bleret en Del heskaaret, saa Leje
llla~tlet nu kun befatter sig med en 
Strækning fnl Koklapperne, omkring 
Sydpynten af Landet, til Dragør 
Stænge eller Sl{æl. 

For ca. en halv Snes Aal' siden 
lejede nogle F'iskere Rettigheden, IlJen 
da Fiskerforeningen for København 
og Omegn i 1888 blev stiftet, overtog 
Foreningen Lejemalllet paa 5 ...'lal' 
til 18\)B, hvorefter Foreningen, da 
Lc"jemaalet til denne Tid skulde for
nyes, overdrog Lejemaalet til de 1!'i
skere, som til den Tid brugte Fiske
riet dersteds, imod at de selv for 
Eftertiden klarede Lejeafgiften, og 
nt, saafremt andre nf Foreningens 
Medlemmer i ]'remtiden mantte ønske 
nt hruge Aalefiskeriet om Efteraaret, 
disse da skulde være berettigede der
til, sctafremt Plads lwvdes. Saaledes 
ere de Fiskere, som nu bruge Fiske
riet paa denne Rettighed, fremtidig 
rette Lejere af Fiskeriet, hvilket for
haabentlig bedst vil tjene Fiskernes 
Tarv. De nuværeIllle Brugere af 
:Fiskel'etten ere alle :Nledlemmer af 
Fiskerforeningen for København og 
Omegn. F. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 17. Dcbr. 1894. 
Det Inder dog til, at Tungen endnu 
ikke 'er fuldstændig opfisket; en halv 
Snes Kuttere have atter i denne Uge 
drevet Fiskeri efter denne Fiskesort 
og havt et Udbytte af op til 200 Pd. 
hver, som ere betalte med ca,. 65 Øre 



pr. Pd.; ialt er der vel indbragt ca. 
2000 Pd." saa det er jo kun lidet 
imod tidligere Aar, da Udbyttet af 
en Uges Fiskeri ofte var 20000 Pd. 
og derover. Det er kun paa Fangst
pladserne omkring rrrindelen, at der 
er fisket Tunge og kun i Ugens første 
Halvdel; senere tvang en meget 
heftig Storm Kutterne til at søgo 
Ha,vn. De paa ovennævnte Plads 
fiskende havde ogsaa mindre Udbytte 
af Rødspætter af god og smuk Kva
litet, vejende ca. 25 Pd. Snesen, be
talte med fra 3 Kr. 50 Øre-3 Kr. 
85 Øre pr. Snes; ligeledes indbragtes 
ca. 3000 Pd. Slethvar og Ising, be
talte med 12 Øre pr. Pd. A f Fiske
riet andet Steds er det kun det under 
Anholt, der har havt nogen Betyd
ning; Kutterne are indkomne med 
fra 100-200 Snese Rødspætter hver, 
Fisk vejende fra 17-18 Pd. Snesen, 
betalte illtld fra 1 Kr. 50 Øre-2 Kr. 
pr.· Snes. Hummerprisen er ved
blivende i stadig Stigning og sam-

tidig er mærkelig nok Tilførslen 
rigelig; der er dels fra Norge og 
dels fra Sverrig tilført ca. 14000 
Stkr. i L gens 1J0b; Prisen er fra 
l Kr. 40 Øre-l Kr. 50 Øre pr. 
Pd. Efterllaanden som det lakkel' 
mod .T nlen tager Sildetilførslen af, 
Folk vil have noget bedre end Sild 
i Gryden til Højtiden i i denne Uge 
er der kun tilført 800 Ks., Prisen 
er stahi141/ 2 Kr. pr. Ks. 

Frygten for at Østersfiskeriet paa 
Nordsøbankerne skulde give utilfreds
stillende Resultat viser sig heldigvis 
at være uden Grund, i hvert Tilfælde 
for Kutteren "Prins V aldemar"s -
Skipper Thiel - VedkoIIlmende, idet 
denne forrige ]'redltg indkom med saa 
mange østers, som Fartøjet kunde haye 
i siu Dam, ialt ca. 45000 Stkr., det 
be~lste Resultat, vore hjemlige 0sters
fiskere endnn have opnaaet. Fangsten 
er afhændet til Fiskehandler-Fir-
maet Brønnum & Co. KI. 

=--= .... = .. === 

BEKENDTGØRELSER 

Baa d til Salgs. Alle Konstruktion:r af F~- I fiskekroge -F abriken 
skcrodskabormlføl'osnøJ- _ Søl"m6dallle I Aalborg 1883 ~ 

En Lyst . olIer ~'iskerbaad, 18 
Fod lang med :i Sejl, 2 Aar 
gl., lste Klasses Sejler, er til 
Salg snarest ved Henvendelse 

og smukt af I Kø ben ha". 1888 -

d G dt • ""befaler sit Udsalg af alle Sorter Fro e . run Vig, Fiskekroge, sa" vej i Bt"aJ, Jærll 

Nætfabriken, 
GI. Strand 50. 

til Fisker .Johansen, 
A_V_de_bo~D_æ_m_ni_ng_p ..... r._H_ol_bæ_k_·1 T. Kent Co. Grimsby, 

S-Id t Fiskeauktiollator & l enæ. Commissionsforretning, 
Bestillinger til nedsatte Pri- luodta'ger Sendinger til For-
ser modtages. andling, 
J;'rode Grundtvig. Stort Lager af østers til 

Nætfabriken, billige Priser. 
GI. Strand 50. I Ilef.: York City Bank, Grimsby. 

Bom Messing, samt Pilke i Ti n og 
llly, Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Stralldstrædo 41. 

København K. 

Aaleruser, 
komplet, monterede, leveres 
billigst ol\' hurtigst. 
t'rode Grundtvig, 

~N æl fabrik en, 
GI. Sb'and 50. 
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1_ ..... ·M~.MlfIfIMMMfI.M~MIII ••• ~. II D. f,,'trinUg'" ' .. 4- '" WtO il i F~~~~~~PP'~~~~,~r I· 
I af alle So.rter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 
I . ... Fælder som Saxe I 
lE. Gpell & CO., Haynau (Sehlesten). 

Præmieret med Guld~ og Sølv-Medailler i Ind- og Udland . 
.. Stor illustr. Prisliste sendes franko paa Forlangende. __ I 
~~~~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima n,merikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

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. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
'tarn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
I,arn og Hm'garn 'i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 

. j i·~ Altona Fiskea uction. ~!? 
-&./3,) ~~~ 
~ .::-~ . J oltanu (joltrs (heediget A uction:ltor). t' -4 1S>. 
~ - ;:::. '" ~ 

-11 f co 'relegra.m-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. SI' i '" 

o! Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse .140. ~l 
~:5 Dansk-Fiske-KoDlmiMsion en gros. cQ~:' 
e;" _~ Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~;;- ~ 

- ~ "''''<1> 
~ = S P e e i a I i t e t: I.'" x, ø r r e t(, A a I. .g :!.;;J == I =ø= IX :. Telegram-Adresse: ~ Fragtbrev-A, "l\SJe: :i'S: (') et Biirsch, Hamburg. "W Bljr~clJi I\!tona. 'f" ~ 
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Eø benha.vns 'Meka.niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist 
København V. 

• 
1 alle Nutnre. 

Vesterbrogade 70. 

-~ Thisted Fiskeavktion *. 
Kgl. avt. Avktionsmester: eksam. jur. Carl Zoll. 

Betydelig TiJt''ørsel. Kontant Betaling. 

Drivvod, Haandaalevod, Allnvod. Trække· 
vod og alle andre Arter Vod faas bil· 

, ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Strand 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Strand 50. 

G. PI a tzm a n n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr.: Platzmanu-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

..- Bemærk: 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle :Somuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 11894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere .... 

Faas hos de Handlende i)Byerne . 
Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Rl)di~eret af cand. mag. H. P08selt. - Trykt hOB ]/'rantz Ghriøttreu. København. 



Nr. 52. 27. December. 1894: 

~ecu.e:D1Sbl.adat udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtrell, Boldhusgalle I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/~ Sides .Bredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Smaa Blankaa!. - Om TorBkeruserne 
og Sælhundene. - Generalforsamling. - FiskeTi
beretning fra Jægerspris, Kulhus og Neder-Draaby 
Fiskerlejer. - Fiskeriet i Thorsminde-ThyborØn 
Kanal 189t - Mindre Meddelel.er. - l'iskeril ere~
ninger. - UekendtgørelBer. 

Dallsk Fiskeriforenings I<ontor, Storm
ga,le 20 ~tuen, KØbenhavI1 V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
ræffes desuden i Alm. 5--7 Svanholmsvej 

10, 1. S. 

Mo.delsamlingen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fi skere daglig 
fra Kl. 9-11, ior Publikum Søndag fra 
12-2 mod en l!lntre af 10 øre. 

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 
tillad t, naar Kilden angives. 

Smaa Blankaal. 

Paa mine gentagne Opfordringer 
her i Bladet om at indsende Blank
aal under 11-12 Tommers Længde 
til Biologisk Station, er der fra 5-
6 Fiskere tilsendt mig smaa Aal. 
Mellem disse har jeg fundet flere 
gule Aal, men ingen blanke wnder 
ca. 11 Tomme~'; nogle fan, Aal paa 
5-6 Tommer vare ganske gule; en 

enkelt har jeg endnu gan,ende levende 
i en Beholder. 

Da jeg ved, at mange l!""iskere hitve 
interesseret sig for denne Sag, og 
vilde have indsendt smaa Blankaal, 
om de havde havt saadanne, maa 
jeg nu betragte det som afgjort, at 
der i vore FJorde ikke findes Blank
aal nnder ca. 11 Tommers Længde 
i nævneværdigt Antal. 

Det kan tilføjes, at næsten alle 
de smaa Blankaal fra Il-ca. 18 
Tommer ere Hanaal, medens Aalene 
fra ca. 18 Tommer og opefter næsten 
alle ere Hunaal. 

De Folk, der stedse tvivle om, 
at Blankaaleue som smaa ere gule 
skylde nu en Forklaring paa, hvor
for del' ingen Blankaal findes unde'r 
ca. 11 Tommel', og at alle saadannrie 
Smaaaal ere gule. 

Til Slutning beder jeg' dem, del' 
have bistaaet mig ved Undersøgelsen 
af denne Sag, modtage min bedste 
Tak, og haaber, at de ogsaa' i det 
kommende Aar vil være Biologisk 
Station behjælpelig med :å:aad dg 
Daad, om det skulde vise sig fornødent. 

C. G. Joh. Petersen.' 



Om Torskeruserne og Sæl
hundene. 

Af P. Villumsen. 

Det er jo bekendt overalt, hvor 
Torskeruser bruges, at dette Redskab , 
har en svoren Fjende i Sælhunden; 
mindre bekendt synes det at være, 
at der er et andet Dyr, der i denne 
Henseende trolig staar Sælhunden 
bi: Odderen - det er vist uden for 
al Tvivl, at en stor Del af den Skade 

, paa Torskeruserne og deres Fangst, 
som tiskl'ives Sælhundene, er Od
dernes Værk. 

]\tren hvorfor disse sidste have et 
bedre Rygte, end de fortjrme, langt 
bedre end Sælhundene. er for Resten 
let forklarligt. Sælhunden stiller sig 
frejdig til Skue; den ligger og slikker 
Solskin paa Stranden og er ikke 
meget sky" hvor den ikke er skræmt 
af Jægernes Bøsser; den kommer 
hen i Nærheden af Fiskerens Baad 
og hans Ruser, stikker Hovedet op 
af Vandet, - underticten JUed en 
sprællende Fisk i Munden og den 
synes endogsaa nt JUore sig over at 
v'ære i Nærheden af Mennesker. 

Ikke saaledes Odderen. Sin Natur 
tro er den listig og snu, holder 
sig skjult om Dagen man ser den 
jo næsten aldrig -- og ofte aner 
man slet ikke, at der ere Oddere 
paa Færde, medens Sælhunden, som 
sagt, kan træffes naar som helst. 
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, Da nu disse to forskellige Dyrs 
"Arbejdsmetode" er ganske ens, naar 
de allgribe TOI'skeruserne, saa er 
det jo ganske naturligt, at man givel' 
Sælhumlerie Skyld, da man har set 
dom der pau Stedet, og at Odderne 
slippe for Tiltale, da man ikke ved 
af deres' Nærværelse at sige. 

Min Mening er nu ikke hermed 
at tage Sælhundene i Fors\'ar, de 
røve og stjæle lige saa mnget, de 
kunne overkomme,men, \'ist e~ det, 
at om vi kunde naa$aa vidt,ittden 
sidste Srelhund var skuM eller' jaget 
bort fra vore Vande, saa vilde der 
endnu Here iturevne Torskeruser, saa 
længe den sidste Odder ikke var 
gaaet samme Vej. 

Enkelte af vore Vande passe ikke 
saa godt for Odderne, f. Eks. det 
Stykke af Øresund, hvor der sættes 
Ruser, og der kan man ogsaa bedst se 
Resultaterne af Sælhundejagten. Der 
er for dybt for Odderen, hvor Ru
serne staa og det er for langt fra 
Kysten; den lever fredeligt inde i 
Havnene og ved Bækløbene ; kun 
sjeldent vover den sig længere ud, 
og derfor ser man i Øresund næsten 
ikke mere en iturevet Ruse. 

Det kan imidlertid for denne Ar
tikels Vedkommende være lige meget, 
hvilke Dyr det er, der ødelægge 
Torskeruserne, naar det, saaledes 
som Ilet i Virkeligheden er Tilfældet, 
altid sker nærlig paa samme Maade, 
da det kun er ArtiklensHensigt at pege 
paa nogle Omstændigheder, der hid· 
til maaske ikke have været synuerligt 
paaagtede og som mulig kan hjælpe 
til, at man finder Midler imod Øde
læggelsen. Det er ikke noget nyt, 
jeg fren,kommer med, de nævnte 
Omstændigheder; men Ting, som vist 
enhver Rusefisker kender. 

Det er saaledes bekendt nok, at 
Sælhunden eller Odderen meget sjæl
dent vo\'er sig iod i Rusen, men 
angriber den ml!'fra, og de llIaa alt
sn a være bange for den og se en 
Fælde eller Snare i den. Men lægger 
man .Mærke til, den ene Gang efter 
den anuon, hvO}' paa Lag Rllsener 



revet eller bidt, saa vil man se, at 
det, paa sjældne Undtagelser nær, 
altid er paa to bestemte Steder, 
Skaden er gjort: nemlig indenfor 
"Kalvegangen" - især den lille og 
altid ovenpaa - og i Rusens spidse 
Ende, udenfor den sidste Bøjle. 
Kalvegangen hedder ikke saaledes 
overalt i Landet, og jeg skylder der
for at give en Forklaring. Ved 
Kalvegangen menes den Maskegang, 
hvorved KnJven - Tragten, Tappen, 
Piben - hænger sammen med Rusen 
selv. 

Hvorfor mon det nu altid eller 
næsten altid er paa disse bestemte 
Steder, Ruserne angribes og det 
baade af Oddere og Sælhunde? Har 
man havt Lejlighed til at se ltuser 
staa pall. Bunden med deres Fangst 
i og Vandet var sall. klart, at man 
kunde se Fiskene inde i Rusen, sall. 
ville man have. faaet Svar pall. Spørgs
maalet, og dette Svar synes tillige 
at give et Vink om den l\faade, paa 
hvilken Røverne kunne narres. Man 
vil nemlig have set, at Fiskene van
drede omkring i Rusen, ogsaa pall. 
de Steder, hvor denne ikke bliver 
revet i Stykker, men at de næsten 
aldrig kommer ud til Yderkanterne, 
ud, sall. de rØre ved Rusen selv, 
uden netop pall. de to nævnte Steder. 
J a, man vil ha ve set, at Fiskene 
opholde sig kun sjældent og i for
holdsvis ringe Tal i det eller de 
yderste "Fiskerum ", at ved denne 
eller disse Kalvegange ere der faa 
eller ingen Fisk at se og her ere 
Ruserno derforogsaasjældentiStykker. 

Men ved den lille Kalv og i Ru
sens Spids, der kOlllme Fiskene lige 
ud til Rusens Masker det første 
Sted føres de derop af Kalven, naar 
de ere paa ValIdring derinde, og 
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det sidste Sted spidser Ruseri sammen 
i en Kegle, saa de ogsaa der ere 
nødte til at rØre Væggen. Det maa 
altsaa være derfor, at Røverne alene 
angribe disse Steder i ogsaa ude
fra set, er Ruseri dem en niistænkelig 
Ting, som de nødig komme alt for 
nær - ellers vilde de rive iStykker 
overalt - og kun her, hvor Fisken 
ligesom nødes til at komme lige ud 
til dem, hvor de kunne røre ved dem 
med kun Garnets Masker imellem, 
her kun løber Rovlysten og Sulten 
af med Frygten og Mistroen, og de 
glemme de sidste for de første. 

At det er saaledes, har man og
Sall. adskillige Beviser for. Hr. Fisker 
Rasmus Nielsen, Skalø, beretter saa
ledes om eh Saks, han havde kon
strueret og anbragt pall. en Ruse, 
at den Ruse rørte Sælhundene ikke, 
medens de rev de andre i Stykker, 
og et endnu mere betegnende Til
fælde har man et andet Sted fra. 
En Fisker havde nemlig en~ Ruse, 
som han havde repareret ved at sy 
et stort hvidt Stykke Ga.rn pall. den 

Rusen var ellers mørk - og 
denne Ruse forblev ubeskadiget, 
gammel og daarlig som den~ var, 
medens de andre Ruser paa begge 
Sider, baade nye og gumle, havde 
Mærker af Sælhundenes eller 
Oddernes, eller begges Besøg. 

Ligger det sall. ikke nær at tro, 
at netop Dyrenes overdrevne Forw 

sigtighed kunde benyttes som et 
Middel illlod dem, ikke til at fange 
dem, heller ikke til at skræmme 
dem dette har man jo forgæves 
forsøgt med Sakse, Fælder o. desl. 

men simpelthen til at nar1'e dem? 
Hvis Ruserne f. Eks. vare konstru
erede saaledes, at .b'isken ikketioget 
Sted kunde komme ud til Garnet. 
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- og dette kunde jo let gøres, om 
det end vilde gøre Rusen dyrere og 
mere kompliceret - er der saa ikke 
Rimelighed for, at Røverne vilde be
tænke sig og i de aller fleste Til
fælde opgive at "fiske med Ruser", 
hellere end at risikere noget af disse 
mistænkeligt udseende Indretningel? 
Eller - og denne Methode vilde 
have den Fordel, at den næsten ingen 
Ting koster og el' langt nemmere 
end den forrige, navnlig naar der 
er Snavs i Ruserne -- at man dæk
kede hver Ruses forannævnte, mest 
udsatte Steder med et Stykke -
helst hvidt - Sejldug eller andet 
lignende Stof, saa Fisken, der stod 
indenfor, ikke kunde ses eller føles 
udefra, vilde ikke dette have samme 
Virkning? 

N aturligvis vilde den sidste Methode 
nemmest kunne anvendes paa Ruser, 
der have Kalvegangen imellem to 
Bøjler og ikke lige under en af disse, 
men llled lidt mere U mage vil den 
kunne bruges i alle Tilfælde. Ind
retningen vil næppe skade Fangsten; 
Rusen vil alligevel være lys nok, da 
den kun dækkes paa to Steder, og 
den vil dog ikke blive for lys. J eg 
tillader mig at henstille til mine 
ærede Standsfæller omkring i Landet, 
hvor Rusefiskel'i drives og hvor "Sæl
hunden" er slem, om det ikke var 
Umagen værd at gøre nogle Forsøg, 
og saa straks indsende Besked til 
Dansk Fiskeriforening om disses Re
sultater! 

Muligt er det jo, at den her frem
satte Ide ikke er ny, at en og anden 
allerede hal' gjort Forsøget, at det 
ikke er lykkedes, og at han derfor 
har tiet dermed. Men derfor kan 
jo godt andre Forsøg gøres llled 
bedre Held; det. er jo, SOIll bekendt 

ikke altid, at den første Kugle 
rammer Pletten, na,ar ma n al!lrig 

. har skudt nwd de/( Bøsse for. 
Skulde man ønske at gøre For

søget, mrn jeg mulig bar udtrykt 
mig mindre klart ellm' udførligt med. 
Hensyn til Indretuingen, saa jeg 
ikke el' blevpt rigtig forstaaet, el' 
jeg naturligvis villig til a,t besvare 
Forespøl gsler, enten skriftlige til 
min Adresse, eUpr mandtlige, naal' 
jeg hverandrn Lørdag er til Stede 
i Foreningens Modelsamlinger. 

Generalforsamling. 

J ægerspris, N ederdraaby og Kulhus 
Fiskeriforen ings Generalforsamling 
afholdtes i Søndags paa Jægerspris 
Hotel. 

Formanden, C. BrammeT, bød For
samlingen, der bestod af 35 Med
lemmer, velkommen og oplæste af 
]'orhandlingsprotokollen, hmd der 
va,r vedta,get paa den forrige Gene
ralforsamling i Kulhuskroen og der
Pl'ter en Beretning om, hvad der i 
Aarets Løb var foretaget til Garn 
for Fiskerne og til Fiskeriets Fremme 
paa de nærnte Fiskerlejer: 

1) Paa given Anledning var del' 
fra Pinantsministeriet indhentet Op
lysninger om, hvorvidt den ved Klll
hllsbroen fra Arilds Tid af Fiskel'lle 
benyttP(le Ophalings- og Brede- ellpr 
rrørreplads fol' den's Bande og Fiske
redskaber tilhørte Ejer('n af K ulhus
gaarJen elh'l' Fiskerne. 

Da, Smret gik ud paa, at Fiskerne 
have Ret til at afbenytte en Plads 
paa den nordre Side af Gaarden 
som RHldeplads og til derpaa a t 
tørre Fiskegarn, lIedsatte Fis!;erne 



Skelsten rundt om Pladsen mod Land 
for at betegne Grænsen og for tyde
ligt at vide, hvor Baade og Red
skaber kunne an bringes. 
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2) Et Andragende til Gerlev-· 
Draaby Sognpr::Lad om af Kommunens 
Midler at erholde et Bidrag til Kul· 
husbroens Fuldførelse af 200 Kl'. 
am'lig j 4 Aar nægtedes ligesom 
forhen. 

3) Under 8. April indgtnes et An
dragende til All1tsraadet om, uagtet 
Sogneraadets gentagende V ægrillg \'ed 
at yde de forlangte 800 Kr., desuagtet 
at skænke de forrige Aar bevilgede 
1000 Kr. til Broarbejder, særlig til 
Stenførsel for at støtte Bolværkerne,· 

. som ellers ved Isskud risikere a.t 
blive ødelagte, besvaredes som forhen. 

4) Et Andragende til det Olassen
ske Fideikommis om Bidrag til Broens 
Fuldførelse og ligeledes til forskellige 
Sparekassedirektioner i Amtet, be
svaredes med, at der af de til Raa
dighed ha vende Midler ikke kunde 
ydes Tilskud i det omhandlede Øjemed. 

5) Et Andragende til Imlenrigs
ministeriet om et Bidrag af 1000 Kr. 
er endnu ikke besvaret. 

Fisker Anders Larsen Torp af 
Neder-Draaby havde faaet en Aale
saks udleveret fra d('n ved Frederiks
sund beliggende biologiske Station 
til dermed at gøre Forsøg paa at 
stange Aal i Roskilde Fjord, for 
hvis den fandtes brugbar og hensigts
mæssig da at anskaffe saadanne til 
fremtidigt Brug i Stedet for de hid
til benyttede form(mtlig skade
lige - Piglystre. Efter flere mis
lykkede Forsøg syntes det som om 
nævnte Aulesaks var ubrugelig. 

Medlemslisten fremlagdes og ud
viste et Medlemsantal af 64, hvortil 
kom Indmeldelse af 5 nye Medlem-

mel'. Regnskabet fremlagdes lige
ledes og godkendtes. 

Derefter afgaves Stemmer for et 
Medlem til Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelsesraad og til Foreningens 
Repræsentant paa Generalforsamlin
gen i København. Valgte bleve O. 
Brmmner og And. Larsen Torp; 
denne sidstH tillige til Næstformand. 
Gatu'dejel' H. L. Jacobsen af Keder
Draa by valgtes til Suppleant. 

I Stedot for de efter Tur fratræ
dende Bestyrelsesmedlemmer valgte!> 
Fisker Lars Hansen, K. Draaby, og 
}i'isker Niels Peter Nielsen, Kulhus ; 
de øvrige Medlemmer af Bestyrelsen 
genvalgtes, C. Brammer til Formand . 

Hermed sluttedes Generalforsam
lingen: men Selskabet forblev endnu 
nogle Timer i Salen for at høre paa 
en humoristisk Oplæsning, og derefter 
samledes man om en Bolle Punsch, 
hvorved Taler og Sange afvekslede. 

o. 

Fiskeriberetning 
fra Jægerspris, Kulhus og Neder

Draaby Fiskerlejer. 
Afe. Brammer. 

}i'iskeriet fra N eder-Draaby Fisker
leje blev i A vgust l\faaned, da min 
sidste }i'iskeriberetning sluttede, drevet 
som følger: 4 Fiskerbaade med en 
Besætning af 2-3 Mand fangede 
AuI med Vod og 4 andre med Kroge, 
idet der i Reglen sættes 14-1600 
Kroge fra Baad om Eftermiddagen 
KI. 5. AaIekvabber og Kutlinger, 
som er taget i Forvejen med Vod, 
benytte;;; som Agn. Agnen sættes 
paa Krogene under Sejladsen og 
efterhuanden som Længden fires ud, 
hvilket sæd\'unlig varer 2 l

/ 2 Time. Fra 



1-31/ 2 trækkes Kroglængden, der 
selvfølgelig rækker langt. Priserne 
variere fra 25-50, ja endog 60 
Øre pr. Pd., eftersom der gaar 6-
8 eller 2-- 3 Stkr. til 1 Pd.; dog 
kan der ogsaa fanges enkelte Aal 
pfla l-]1/z Pd. Saasnart Baadene 
komme i Land (KI. 5) med Udbyttet
i Reglen fra 120-180 pa. pl'. Baad, 
hver Nat naar V\~jret pr gnnstigt
bringes dette til Banegaarden i Fre
derikssund og forsendes til Køben
havn med det første 'rog (Kl. 6) for 
at blive solgt paa Fisketorvet ved 
Kommissionær sannne Morgen. 

Kun en Baad med en Besætning 
af 3 Mand og 10-12 Flyndergarn 
driver næsten udelukkende Garnfiskeri 
hele Aaret rundt med Undtagelse 
af Aalestangning, nallr Fjorden er 
tillagt med Is eller i "Bleg". U d
byttet er yderst forskelligt; naar det 
el' heldigt Vejr og Vinden gunstig, 
kan der fiskes fra 6-10 Snese gode 
Skrubber daglig og forøvrigt købes 
Skru bber og Sletter af Vodfiskerne, 
der ikke selv have Tid til at for
handle dem. Fangsten trilles eller 
bæn s omkring paa Jægerspris og ud 
i de nærmeste Landsbyer. Den bedste 
Fisk paa 8-10 Tommer og V ægten 
fra 50-150 Kvint pr. Stk. finder 
god Afsætning paa Jægerspris, de 
mill{lre Fisk paa 6-7 Tom. sælges 
Illest i N. Draaby. Garn sættes om 
Eftermiddagen KI. 2- -3 og trækkes 
paa samme Tid om Morgenen. Prisen 
er fra 5-15 Øre pr. Stk. efter Stør
relse og V ægt. Aalefangst ved Kroge 
drives ogsa:1 ved Isefjorden eller 
Holbæksfjord, og Udbyttet forsendes 
da pr. Bane fra Holbæk til Køben
havn, men N. Draaby Fiskerne sejle 
ikke om i Holbækfjorden, førend der 
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synes at være bedre Udsigt til god 
Fangst. 

I September og Oktober kom Sild 
ind paa Fjorden, hvorfor 12 Fiskere 
paa 4-5 Baade med 50~60 Sætte
garn forlod Aalefiskeriet og tog fat 
pan, Sildefiskeriet, hvilket imidlert4d 
lønnl'de sig daarligere, idet hele Ud
hyttet kun var ca. 625 Ol il Jl/2 Kr., 
altsaa kun omtrent 50 Kr. til Mands. 
Fra Midten af Oktober og Resten 
af Aaret hal; ~;\alefiskeriet og Garn
fiskeriet været N. Draaby Fiskeres 
Hovederhverv, i Begyndelsen med ret 
godt Held, men stadigt i Aftagende; 
hvorfor man man,tte gribe til Bifor
tjeneste. 

Et Par Fiskere, der eje en flad
bundet Baad, fiskede Søsten, som 
nu, da der er Oplagsplads og Vej 
til Stranden, kan skaffe ret god For
tjeneste ved Afsætning til Vejvæsenet. 
Nogle Fiskere købe Sild fra Køben
havn: 1 il 2 Kasser daglig å 8 Ol 
og giver 8-12 Kr. pr. Ks. efter 
K valiteten og sælge Silden dels i 
fersk og dels i røget Tilstand ved at 
lwre eller trille omkring i Omegnen 
og sælge den med lidt Avance. Der 
er forhandlet ca. 40 Kasser Sill1 og 
8 Kasser Torsk. 

I N eder-Draaby og Jægerspris 
findes for 'riden 22 Fiskere, der ude
lukkende ernære sig ved Fiskeri, og 
22 Mand, der drive Fiskeri som Bi
erhverv. Af disse have 12 Mand 
deltaget i Sildefiskeri med SæUegarn, 
4 Mand i Flynderfiskeri, 16 i Aale
fiskeri med Vod, 2 i Aalefiskeri med 
Ruser, 22 i Aalestangning og Krog
fiskeri, 2 i Torskefiskeri med Ruser 
og Garn, 22 i Torskefiskeri med 
Kroge og 7 i Rejefiskeri med Ruser. 

A.ntal og Værdi af Fartøjer. og 
Redskaber: 



8 Drivkvaser a 600 Kr. 
8 Damjoller ft 100 Kr .. 
13 mindre FtLrtøjel' a 100 

Kr ........... , 
8 Aalevou å 100 Kr .. . 
10 Torskeruser il. 16 Kl'. 
70 Sildegarn iL 15 Kr .. 
30 Flyndergarn iL 15 Kr. 
10000 Kroge å 5 Kr. (med 

Tavser og Liner) ... 
80 Rejeruser il, 50 Kr .. 
20 Aaleruser iL 15 Kr .. 

4800 Kr. 
800 

1300 
800 
160 

1050 
450 

50 
4000 

300 ------
Tilsammen 13710 Kr. 

Fiskeriet i Thorsminde
Thyborøn Kanal 1894. 

Af J. Gr. Pinholt. 
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Aaret 1894 staar for denne Kyst 
som et af de bedste. Vi havde et 
godt Foraarsfiskeri, der varede længe 
ved, hvilket hjalp paa de smaa Priser, 
d~ det meste maatte afsættes i Om
egnen. Efteraarsfiskeriet begyndte 
i Oktober Maaned og blev usædvan
lig righoldig; man fiskede hele Uger 
igennem. Som et stort Held for 
dette maa regnes de gode Akkorder, 
der ere sluttede. Priserne ere nemlig 
en Del højere, fra 51/ 2 til 10 Øre 
pr. Pd. Eksportørerne maa derfor 
have tabt store Penge, dels fordi 
Udlandets Markeder, især i Decbr. 
Maalled, vare saa overfyldte, at selv 
den bedste Vare til sine Tiuer gav 
Tab, men ogsaa af den Grund, at 
Kullerne paa Kysten Nord for Bov
bjærg har været meget lille og mindre 
end Syd for Bjerget. I mange Til
fælde have Eksportørerne maattet 
lade bortsortere de smaa og i U d
landet usælgelige Kuller og solgt 
dem hel' hjemme for 3 Øre pr. Pd. 

rengjort. Bliver der igen gjort Ak
ko.td, vil Priserne næste Gang aldeles 
sikkert blive meget lavere. 

I Foraaret fandt der et aldeles 
glimrenue Rødspættefiskeri Sted om
kring Kanalen. Der laa henimod 
Fiskeriets Slutning en særdeles an
selig Flaade af Kuttere paa Pladsen. 
Desværre kom der engelske Damp
trawlere, hvilke skadede vore Fiskere 
meget. 

Sommerfiskeriet med Kuttere her 
fra i KattegaUet var selvfølgelig ikke 
saa godt som Foraarsarbejdet, men 
dog ret tilfredsstillende. 

I Eftersommer og Eftel'aaret fiskede 
man rigeligt af Aal i Limfjorden. 
Aalena vare af fortrinlig Kvalitet 
og solgtes gennemgaaende til 40 iL 
45 Øre pr. Pd. 

Endelig havde man i Begyndelsen 
.af Oktober et ret godt Sildefiskeri, 
der vare længere ved end det ellers 
plejer. Prisen pr. Ol var i Begyn
delsen 2 Kr., men sank dog til l Kr. 

Paa Grund af dette Aars fortrin
lige Udbytte hersker der en god 
Stemning iblandt Fiskerne, og man 
skal gaa ikke faa Aar tilbage for 
at finde et Sidestykke til indeværende 
Aar. 

Mindre Meddelelser. 

Forulykket Fiskerfartøj. Kvasen 
"V endsyssf;.'l", der for nogen Tid siden 
afgik til Sverri g for at hente en Last 
Hummer, er total forlist ved Islands
berg i Grundsund, liggende tæt ved 
Vare kil pau den svenske Kyst, hvorved 
desværre Bedstemallden Marius Jør
gensen samt Skippel'Pll pua Galeasen 
"Odin" Pelpr Clll·;:;tensen Otte af 



Hirtshals, der llluligen hal' været om
bord for at staa Mandskabet bi, begge 
druknede. Man savner endnu nærmere 
Oplysning om, hvorledes Ulykken el' 
gaaet til. OvennæmteHhederisKvase 
"Zephyr" er afgaaet til Strandings
stedet for muligen at bjærge Inventar 
etc. fra Vraget. " Vendsyssel " var 
forsikret for 3/4 af sin Værdi i Skibs
forsikringsforeningen for Frederiks
havns Tolddistrikt, saa at Rhede'riet 
lider noget Tab, ligeledes gik der 
tabt Hummer til en Værdi af ca. 
400 Kr. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø, den 18. December 1894. 
Torskefiskeriet har fra Midten af 
Novbr. og indtil 10. Decbr. af og 
til været temmelig godt, naar Rejer 
eller Kutlinger have kunnet faas af 
V odfiskerne til Krogene. 

Men for det meste have Fiskerne 
" maattet bruge Sild eller Søorm, da 

Vodfiskerne have saa godt som op
hørt for i Aar, da Nætterne blive 
dem for kolde og Udbyttet ikke giver 
tilstrækkelig Dækning for Slitage 
paa Redskaberne o. s. v. 

Her er ligeledes af og til fisket 
lidt Sild i Sættegarn, men Handelen 
hermed er ikke stor, da Befolkningen 
har forsynet sig for Vinteren; Silden 
.maa sælge's i smaa Partier til Steg
ning eller Bagning. 

Men om det Fiskeri end kommer 
lidt sent og ikke giver saa meget, 
er det dog bedre end Aalestangningen 
paa Is, som kun giver de gode Aale
stangere lidt og de d~arlige slet 
intet. 

Pi skepriserne ere gennemgaaende: 
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A.al 25 iL 30 Øre Pd., Torsk 8 iL 
10 Øre Pd.,1Sild 150 Øre pr. Ol. 

R. F. 

Frederikshavn, d. 24. Decbr. 1894. 
Den sidste Uge har ikke været Fi
skeren god, dertil har Vejret været 
for uroligt og stormende; de Kuttere, 
som have holdt sig inde hele Tiden, 
have staaet sig bedst, da de, som 
toge paa Havet, kun skaffede sig 
unyttig Sejlads og ingen Fangst. 
Ganske enkelte have ved Trindelen 
faaet Lejlighed til at gøre et Par 
V odtræk efter Tunger, men IT dbyttet 
kom ikke for nogens Vedkommende 
over ca. 40 Pd. Af Rødspætter er 
der kun indbragt" rent forsvindende 
Kvanta, saa det er et daarligt J ule
fiskeri. Hummertilførslen har trods 
de høje Priser været forbavsende 
rigelig; hovedsagelig fra Norge er 
der tilført ca. 23000 Stkr., hvoraf 
dog ca. 8000 Stkr. ere indgaaede 
direkte i Banevognen, altsaa kun 
have transiteret Byen; Prisen er ca 
1 Kr. 50 Øre pr. Pd. Sildetilførslen 

. derimod er aftagen meget, den an
drager næppe over 500 Ks. Førend 
en Uges Tid efter Nytaar vil der 
næppe komme nogen Fart over Silde
handelen igen. 

De Forsøg, som de to her hjemme
hørende, Kuttere "Josephine" og 
"Emilie Franziska" have gjort paa 
at drive Bakkefiskeri i Nordsøen 
efter Kuller og Torsk, kan ikke siges 
at være kronede med Held. Dette 
Fiskeri fordrer først og fremmest 
roligt Vejr, og Kutterne have for 
det meste havt alt andet. "J ose
phine" har to Gange anløbet Norge 
og losset Fangst, og "Emilie Fran
ziska" medbragte ogsaa mindre Par
tier hertil, men Udbyttet maa be
tragtes som utilfredsstillende. Først-



nævnte Kutter vil efter Nytflar gøre 
Forsøg paa Fiskeri efter Helleflynder 
iN or-O.søen, sidstnævnte vil 'atter tage 
faf paa ØsteI'sfiskeriet. Begge Far
tøjer indkom i Løbet af sidste Uge. 

Kutterfm: "Maagen", SkipperV. 
Thomsen af Holbæk, indkom Fredag 
N at fra Fiskeri paa Østersbankerne 
i Nordsøen med ca. 30000 Stkr. 
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østers, et Resultat som maa kaldes 
ganske tilfredsstillende. Udbyttet for 
denne Kutter faldt ogsaa bedre ud, 
end man havde forventet efter den 
første halve Maaneds Fiskeri. Fang
sten er afsat til" Vensyssel Fiske
eksportforretning ".K utteren har været 
-4 Ugertii Søs paa denne Tur. 

KI. 

B : :d t'}' 'S"} Alle Konstruktionur af Fi- I ArthnrF-addarsan: aa 1 a gs, . skcredskaber udføres nøj- laleundersøgelser I. 
agtlgt og smukt af ' 

En Lyst eller Fiskerbaad, 18 F d ' G dt . Pris 0,60. 
Fod lang med 4 Sejl, 2 Aar ro e r~n VIg, Imod Indsendelse af 50 Øre 
gl., lste Klasses Sejler, er til N ætfabrlkeni til Forf. faas nogle faa. Ekspl. 
Salg snarest vedHenvendelse GI. Strand 60. af denne Afhandling, som 

til _Fisker .Johansen, ikke er i Boghandelen, porto-
A_v_,de_b_O_Oæ_m_n_in_U_pr_';...HO_lb_æ_k_'1 T. Kent Go. Grimsby, I_f_rit-,-til_se_nd_t_. _-.,-__ 

Sild 't Fiskeauktionator & l enæ. Commissionsforretninu, 
Bestillinger til nedsatte Pri- nlOdtager Sendinger til For-
scr modtages. 'andling. 
J!"rode Grundtvig. Stort ,Lager af østers til 

Nætfabriken, billige Priser. 
GI. Strand 60. Illef.: York City Bllnk, Grimsby. 

Aaleruser, 
komplet. monterede, leveres 
billigst o~ hurtigst. 
Frode Grundtvig, 

Næ, fabrikell, 
GI. StI'and 60. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste NæU'abrlk I Danmark som drives ved DaIDpkl'aft) 

leverer efter Bestilling eller fm Lager fra vort med de nyest!' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,f\alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s N æt og 
'tarn fra 10 Ofo til 20 Ofo under sædvanlige Priser. BomuldsgarN, Harnpe
f/arn og Hm",qarl1 i alle Nr. til Dagens billigste Prisor og i hedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

V,}d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 

. j i·~ Altona Fiskea uction. ~!~ 

.!< .. '" g; '~ .g; 
~ ~~ Jollau .. Collrs (beediget Anctionator). ~ <t 'Gt 
... - -Q>~ 
"'Il ~ co Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. li ~ tf 

Heinr. Borsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~i 
Dansk-Fiske-KoDuniMliIion cn gros. er: ~ 

Modtager alle Sorte I' Fisk til l!'OI'handling. ~;;. 
- Specia\I, itet: Lax, Ørred, A.al. .g:!.~ 

T F ",en", 
elegr, am-Adresse: ~ ra~tbrev.A.trL'sse: _.", CO) 

Biirsch, Hamburg. v+" rl:::r~~~, ;',::011.1. ..::'" ~ 
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Eø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Uizon, 
anbefaler 

prima Tvist 
København V. 

• 
1 alle NUIllre. 

Vesterbrogade 70. 

~ Thisted Fiskeavktion ~ 
Kgl. avt. Åvktionsmester: eksam. jur. Carl zon. 

Betydelig TIltørsel. Kontant Betaling. _ 

Drivvod, Haandaalevod, Agnvod. Trække
vod og alle andre Arter Vod faas bil
ligst, hurtigst og bedst ved Henven
delse til 

Frode Grundtvig, 
Nætfabriken, 

Gl. Straud 50. 

Alle Artikler henhørende til Fiskeri 
_ faas billigst og bedst ved Hen

vendelse til 
Frode Grundtvig, 

Nætfabriken, 
Gl. Straud 50. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, BaCenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr.: Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Plabmann in Hamburg, Station Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
IiVor' ~ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
-.:- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Religeret a.f ca.nd. mag. H. P08selt. - Trykt hOB Frant& GlwiBttrev. KøbcmhaTD. 
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