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Nr. I. 3. Januar. 1895. 

Kedl.e:a:uab1ade1:l udga.a.r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlattreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af' l/II Sides Bred.e; for staaende Aunoncer indrømmes betydelig Ra.bat. 

Indhold: BavlYlter ktr. Piglyster. - Fol'Ulyk. 
kede FlIkere. - F1Bkeriberetninger fra KulhuB Fi· 
akerleje 1894c. - Mindre Meddele111er. - llekeDdt_ 
IIØreller. 

Dansk Flakeriforenings Kontor, Storm
gane 20 ~tuen, Københavu. V' f er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
ræffes dcsuo.\ln i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
IO, L. S. 

ModelsamIIngen, Stormgade 20, "er gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFiskere daglig 
fra KI. 9-11, Jor Publikum Søndag fra 
12-2 mod enliintre af 10 øre. 

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

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaeU., naar Kilden angivea. 

Modelsamlingen. 
Hr. Villumsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 5 .• l anuar fra Kl. 9-4. 

ForulyBJ[ede FIskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefon d, 
som har til Formaal at støfte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 

saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Oh?'. 
H. Munck, Vesterg:tde Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Samme Steds modtages med Tak 
Bidrag til de forulykkede Fiskeres 
Efterladte i Hjerting. 

For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

F. Moltke-Bregentved. 

Savlyster ktr. Piglyster. 

I Anledning af en Udtalelse paa 
Generalforsamlingen 1 Fiskerifor-" 
enin,genfor Jægersp1"is, Nedet'dmaby 
og Kulhus, refereret i Dansk Fiskeri
forenings Medlemsblad Nr. 52 og i 
Issefjordsposten Nr. 292 1894, hvori 
det udtales, at en Fisker, A. L. Torp 
fra biologisk Station ved Frederiks
sund har laant en Aalesaks for at 
stange AaI med den, og for særlig 
at se, om den kan undlade at be
skadige de stangede AaI, saa meget 
som Piglysteren gør det, samt at 
han har fundet, at "nævnte Aale
saks er af en yderst uheldig KOll-



struktion og komplet ubrugelig, idet 
den ligefrem skærer Aalen over", 
udbeder jf'g mig Plads for følgende 
Oplysninger. 

l) Den udbante An.lesaks var en 
Haardbunds-Saks fra Kerteminde, 
saaledes som de del' i mange Aar 
have været brugte og stedse bruges 
endnu. 

2) For paa nøjagtig Maade at 
undersøge, om Saksen eller Piglysteren 
skader Aalene mest, naar de stanges 
med disse Redskaaer, hal' jeg ladet 
optælle Saarene pall. 210 med Sakse 
af forskellig Konstruktion fra biolo
logiskStation stangedeAal, og samm en
lignet dem med 225 Aal, stangede 
med Piglyster af Fiskere i N ærlleden 
af Frederikssund. Af de 210 med 
Sakse stangede Aal havde 19 Kød
saar, paa 2 vare Indvoldene synlige, 
pall. 2 vare Rygraden overskaaret, 
hos Resten (187) var Huden ingen 
Steder gennemskaaret; blandt disse 
sidste vare enkelte ramte i Hovedet. 
Af de 225 med Piglyster stangede 
Aal fandtes al deles ingen, paa hvilken 
ikke Httden var gennet~'/,stanget af 
Piggene. I il havde saaledcs lettere 
ellere sværere Kødsaar, pua 63 vat'e 
Indl'oldenc synlige, Rygraden VUl' 

beskauiget (1 Reglen ol'erskaul'et) 
hos 65, Hovedet var suaret af Pig
gene paa 24 • 

. Medens knap 2 pCt. vare" svært 
saarede af Saksen (ogsaa kaldet Sav
lystet'en) og 90 pCt. saa godt som 
~tbeskadigede, var O1'er Halvdelen 
haardt saa1'cde af Piglysteren (og
sgat\, kaldet Aalejernet) og hver 
ene-lte havde Httden gennemstukket 
af en Pig med Modhage. 

Ønsker lUan mere Statistik pall. 
. dette Omrnadp, skal det være mig 
en Glæde at skaffe den til Veje. 

2 

3) Til Slutning endnu kun den 
Bemærkning, at det beror meget 
pall. den M nade, hyol'paa Å alen ud
tages af Saksen, om den beskadiges 
eller ej; den maa selvfølgelig ikke 
med Magt rires oven ud, thi da be
skadiges den altid, hvis den er af 
blot nogenlunde ordentlig Størrelse. 

Den 21. December 1894. 
C. G. Joh. Petersen, 

J;'orstander for den danske biologiske 
Station. 

Forulykkede Fiskere. 

Den orkanagtige Storm, der i flere 
Døgn blæste over den største Del 
af Landet, har desværre voldt store 
Ulykker pan Havet, hvorom Aviserne 
baye bragt os udførlige Beretninger 
og har naturligvis hener ikke skaanet 
Fiskerne. Saaledes er der en Fisker
kvase strandet ved, Hornbæk - dog 
uuen at der er gaaet Menneskeliv 
tabt; fra Faaborg forlyder det, at 
Pil Fiskerbaad med to Mand er gauet 
llllllt.1r, og ,-ed Hjerting har det graa
dige Vestcrhav atter krærpt flere Ofre. 

H('rom skriver yor KOl'l'espondent 
i Esbjæl'(; under 30. December: 

Den orkanagtige Storm Lørdag 
den 22. Decbr. hal' desværre kostet 
6 Fiskere fra Hjerting Livet. Samt
lige Hjerting-Fiskere vare paa Fi
skeri N ord for Horns Rev og kom 
paa Fiskekutteren "Støren", Fører 
Dbmd. Lambert Sørensen, og ~'iske
kutter "Haabet" ,Fører Chr. Ebbesen, 
nær ulle lykkelig i Havn. 

Fra de saaleues savnede 2 ~'isker
kuttere haves kun følgende Efterret
ning: Dampskibet "Esbjærg" , der 
2 . .Juledags (d. 26.) Middag ankom 
hertil fra Grimsby, obsenerede inden 



for Fyrskibet "Vyl" en dansk Fiske
kutter under Sejl staaende ud efter; 
ombord i "Esbjærg" vidste lllun ikke, 
at der savnedes Fiskekuttere, men 
da Efterretningen nuaede hertil, val' 
man straks pau dtlt rene med, at 
det obsenerede Fartøj sandsynlig,"is 
har været "Støren", hvis Mandskab 
enten maa være skyllet orerbord eller 
være sygt. Dernæst er (ler fra Oxby 
Strand indløbet Medddplse i Tors
dags om, at Masten og Siden m. m. 
af en Fiskekutter -- SOIlI ~r gtm
kendt at være fra "Haabet" ~ der
steds er ilanddrevet; dette Fartøj el' 
ultsaa forlist og dets Mandskab, 3 
Mand, omkommet. 

Fiskerkutter "Støren"s Mandskab 
bestod af Føreren Lambert Sørensen, 
52 Aar gammel, og sammes 2 voksne 
Sønner paa resp. 19 og 16 Aar. 
Lombert Sørensen, der i Fjor ved 
Esbjærgs Jubilæumsfest blev deko
reret med Dannebrogskorset, fordi 
han havde gjort sig særlig fortjent 
dertil ved Fiske:!;iet her, var en 
kraftig, energisk og dygtig Mand, 
der ved J!'iskeriet har tjent ret godt, 
saa at hans Familie nu er nogen
lunde vel situeret. Fiskeriet med 
Bakker fra de 3 Fiskerpladser (Hjer
ting, Esbjærg og Fanø) ved Graadyb 
staar i Taknemlighedsgæld til Lam
bert Sørensen, fordi han for ca. 20 
Aar siden førte Fiskeriet ind i et 
praktisk og heldigt Spor, ved at .an
vende Dæksbuad og Sejlkraft ved 
Udsætning og Indtagning af Bak
kerne, i Stedet for de gamle aabne 
Baade, hvormed man med det dob
belte Mandskab mod nu roede Bak
kerne ud og ind i deres henved 1/2 
Mil lange Udstrækning. Lambert 
Sørensen har i sine yngre Dage været 
paa Fiskeri under Nord-Amerikas 
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Østkyst og hjembragte sin Erfaring 
derfra. Sin første Dæksfiskerbaad 
hentede han i Norge og sejlede alene 
Mand Bauden fra Norge til Hjerting, 
og det forlyder, at nævnte Baads 
KOllstruktion er fulgt ved Bygningen 
sith'n af alle Fiskekuttere her. IJum
bert Sørensen var Medlem af her
værende Understøttelsesforening for 
Fiskerenker og Børn, -der alt yder 
2 J;'iskerenker i Hjerting en aarlig 
Understøttelse af 70 Kr. til h,"er. 
Saavidt vides var hans Fiskekutter 
ikke assureret. 

Fiskekutter "Haabet"s Mandskab 
bestod af Føreren Chr. Ebbesen, 
efterladende sig Hustru og 3 Smaa
børn, Fisker Peter Christiansen af 
Sjælborg, efterladende sig Hustru og 
3 Smaabørn, alle i meget trange 
Kaar, og Ungkarl Fisker Marinus 
Mortensen af Sædding." Ingen af 
disse Fiskere vare Medlemmer af 
U nderstøttelsesforeningen, uagtet det 
aarlige Kontingent kun er 4 Kr. pr. 
Medlem; disse 2 Enker med 6 Børn 
sidde derfor i deres trange Kaar, 
uden anden Hjælp og Støtte enu 
den, godhjertede Medmennesker og 
den almindelige Goddædighed vil yde 
dem. Saavidt vides var "Haabet" 
søforsikret· i den hele Landet om
fattende Forsikringsforening for Far
tøjer til Fiskeribrug. 

Fra Esbjærg har Havnedamperen 
"Vildanden" og Fiskersmakken "Sig
nal" af Fanø og "Grand Charge" 
af Esbjærg været til Søs for at af
søge Havtlt og finde Kutteren "Stø
ren", men alle 3 Fartøjer ere n u 
hjemkomne igen uden at have kunnet 
opdage Spor af denne. Smakkernes 
og "Vildanden"sTur pau Havet har 
været meget besværlig og endog 
farefuld, idet en Vesten-Storm netop 



rejste sig, da de vare komne til Søs, 
og baade "Signal;' og "Grand Oharge" 
have lidt ikke ubetydeligt Havari 
paa Sejl, Rigning og Skrog i dei 
haarde Vejr N atten mellem Fredag 
og Lørdag. Der el' desværre saa
ledes intet Haab om, at "Støren" 
kan være i Behold endnu, især da 
den nævnte sidste Vesten-Storm 
rasede med saa stor Voldsomhed, at 
den sikkert har ødelagt den sidste 
Rest af Modstandsevne, som dette 
lille Fartøj muligen har havt tilbage 
efter Kampen med det oprørte Hav 
og Orkanen den 22. Decbr. og saa
ledes fuldstændig har tilintetgjort 
dette .med alt eller med alle ombord
værende. 

En Redningskrans bærende Paa
skrift: "Aleksander ID af Køhen
havn" er i Lørdags Nat opdrevet 
paa Esbjærg nordre Havnemole. 

Straks, da Ulykken maatte anses 
konstateret, sendte Dansk }i'iskeri
forenings Hjælpefond 200 Kr. til 
Lindring af den øjeblikkelige Nød 
blandt de forulykkede Fiskeres Efter
ladte. Fondets Bestyrelse maa imid
lertid meget beklage kun at have 
temmelig begrænsede Midler til sin 
Raadighed til dermed at afhjælpe 
den varigere Nødstilstand, som saa
danne Katastrofer fremkalde og op-

i 
fordrer derfor sine Medborgere til 
at yde Fondet sin Støtte, for at den 
kan komme. forulykkede Fiskeres 
Efterladte til Hjælp paa den kraf
tigste Maade. Atter ved dette Til
fælde har man havt Lejlighed til at 
se, hvad Betydning et stort samlet 
Fond vil kunne have. 
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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 

ved Arthur Fedder.en, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur' Fedderaen, 

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

Fiskeriberetninger 
fra Kulhus Fiskerleje 1894. 

Af C. Brammer. 

Som Fortsættelse af min sidste 
Fiskeriberetning, der sluttedes i Av
gust kan jeg nu, efter at have mod
taget den af Fisker Kasper Nielsen 
ved Kulhus førte Journal og øvrige 
Oplysninger, meddele Resultatet af 
alt Fiskeri Aaret rundt, hvoraf det 
fremgaar, at Fiskeriet i indeværende 
Aar har været temmelig uheldigt og 
- i Tilbagegang, til Dels begrundet 
pad de daarlige Havne- og Land
gangsforhold, der finde Sted ved 
Kulhusbroen, som desværre ligger i 
Ruiner. En af Fiskerne lod i Fjor 



bygge en stor Drivbaad paa 8 Tons 
til Brug ved Tunge- og Sildefiskeri 
i Kattegat i Haab om, at. Broen 
skulde blive forlænget og fuldført i 
Aar, saaledes at hans Fartøj kunde 
ligge sikkert i Læ ved Broen .. Da 
Broen ikke kom i Stnnd, er Fiskeren 
med sit gode og kostbare Fart!lj, 
Redskaber m. m. fraflyttet Kulhus 
Fiskerleje og har taget Bopæl i Rørvig. 
Udbyttet af alt Fiskeri er eftel' Jour
nalen som følger: 
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At omtrent 40 Fiskerfamilier 

umuligt kunne leve af dette Beløb, 
vedligeholde Baade og Redskaber, 
er indlysende, derfo!' maa selfølgelig 
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anden Fortjeneste haves ved Siden; 
nogle Fiskere eje Huse med en lille 
J ordlod til og·· optlrætte Svin eller 
have Hønseri og Biavl o. desl. Baade
E'jerne sE'jle med Brænde fra de nær
liggende store Skove, sejle og handle 
med Kartofler o. s. \'., kort sagt Fi
skeme maa anstrengel sig for at holde 
Hungerpn fra Døren. 

Antal og Værdi af "Fartøjer og 
Redskaber: 

6 Dæksbaade (nu eller frem
tidigt kun 5) a 1500 Kr .. 

3 Damjoller a 150 Kr. . . 
36 mindre Fartøjer, Baade 

og J olIer til Værdi. . . 
80 Aaleruser a 25 Kr. . 
30 Torskeruser a 15 Kr. 
3 Aalevod a 50 Kr .... 
700 Sildegarn a 15 Kr .. 
5 Flyndergarn a 12 Kr .. 
l fuldt Marsvingarn. . . 
7 halve 
60 Rejeruser a 50 Kr .. 

Kr. 

9UOO 
450 

3000 
2000 
450 
150 

10500 
60 

1000 
3500 
3000 

39110 

Antal af Fiskere, der udelukkende 
ernære sig ved Fiskeri: 36 Mand, 
til Dels ved Fiskeri: 24 J\.land. laIt 
60 Fiskere. 

Af disse deltoge 8 Mand i Silde- . 
fiskeri med Sættegarn, 34 i Silde
fiskeri med Drivgarn, 25 i Flynder-, 
Tunge-. Krog- og Garnfiskeri,\~ 8 i 
Aalefiskeri med Ruser,.8 i AaIe
fiskeri med Vod, 30 i Aalefiskeri 
ved Stangning, 15 i Torskefiskeri 
med Ruser, Kroge og Garu, 6 i 
Rejefiskeri med Ruser, 8 i Marsvin
fangst, 8 i Fangsten af Fuglevildt 

Garn og ved Skydning 

Udbyttet af alt Fiskeri hele Aaret 
rundt fra Neder-D'raaby Fiskerleje 
1894; 



Kr. ø. 
Sild med Sættegarn, iaIt 

637 Ol å 11/ 2 Kr.. .. 955 50 
Aal i Vod, 12200 Pd. a 30 ø. 3660 " 
Aal paa Krog og ved Stang-

ning, 13870 Pd. a 30 Øre 4161 " 
Rejer fanget i Ruser, 1020 

1?d. a P/2 Kr ....... 1530 " 
Torsk paa Garn, Kroge og 

Vod, 1800 Pd. a 15 Øre 270 " 
Skrubber og Sletter samt 

enkelte Rødsp., 1600 Sno 
a P/2 Kr ......... 2400 " 

Pighvan'er, 200 Pd. a 25 Øre 50" 
Aalekvabber, 3000 Pd. a 2 

Øre - . . . . . . . . . .. 60 " 
lait Kr. 13086 50 

Mindre Meddelelser. 

Strandet Fiskerkvase. Fra Horn
bæk skrives tilos: Kvasen "Herman" 
af København, som den 21. Decbr. 
afsejlede fra Råå Fiskerleje til Middel
fart nødtes af Modvind til at ankre 
op udfor Hornbæk, hvor den laa, 
indtil Vinden, der imidlertid var 
stegen til en Storm, pludselig Natten 
mellem Lørdag og Søndag sprang 
om i Nord og tvang Besætningen til 
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at gøre et Forsøg paa at lette for 
at sætte Sejl og gaa klar af Landet. 
Forsøget mislykkedes, og Kvasen gik 
langsomt i Drift mod Land, saa at 
Masten tilsidst maatte,kappes. Søn
dag F~rmiddag sprang Forskibet læk, 
og Besætningen maatte bekvemme 
sig til at kappe Ankertovene og styre 
Fartøjet lige mod Land, hvor Horn
bækfiskerne vare parate til at tage 
imod dem med Baade. Medens 
Kvasen laa i den farlige Stilling i 
det oprørte Hav, gjorde Damperen 
"Myren" af Helsingør et l!'orsøg paa 
at komme i Forbindelse med den, 
ligesom Hornbækfiskerne gjorde sig 
den største Umage for at naa derud 
i Ra.ad fra IJand, men begge Forsøg 
mislykkedes. 

Efter hvad der endvidere meiIdeles 
os, vilde et Raketapparat paa nævnte 
Kyststrækning antagelig kunne gøre 
god Nytte ved de der ikke saa sjæl
dent indtræffende Strandinger; saa 
længe noget saadant imidlertid ikke 
findes, maa de, der ere i Havsnød, 
stole alene paa ]'iskerne og Fiskerne 
alene paa sig selv. 

Men i ethvert Tilfælde vil en Tak 
til Hornbækfiskerne være paa Slll 

Plads ved denne Lejlighed! 

BEKENDTGØRELSER 

Baad til Salgs. 
En Lyst eller .I!'iskerbaad, 18 
Fod lang med 4 Sejl, 2 Aar 
gl., lste Klasses Sejler, er til 
~alg snarest ved Henvendelse 

til Fisker Johansen, 
Avdebo !læmning pr. Holbæk. 

T. Kent & Ca. Grimsby, 
Fiskeauktionator & 

Commissionsforretning, 
modtager Sendinger til For

andHug. 
Stort Lager af Ds ters til 

billige Priser. 
Haf.: York City Bank, Grimsby. 

Kvase ønskes. 
Eli Kvase paa mellem 
20 og 30 Tons ønskes. 
Alt vedrørende en even
tuel Handel opgives i Bil
let mrk. A. til Bladets 
Kontor. 
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Fiskenætfabriken "Danmar k", 
GrønnetIave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nættabrik i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest!' og bedste 
Maskiner forsynede, nyn.nlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn sn.mt alle andre Sla~s Næt og 
Ham fra 10 °/0 til 20 % under sædvanlige Priser. Bomulds,qanl, Rampe:
t''lrn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
lød Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 

. ji,~ Altona Fiskeauction. ~ ~r 
~ ~~ Johaun Collr8 (beediget Auctionator). ~ ~ i 
~~Q ~~~ 

<tj f CQ Tele~nm-Adresse:,Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ ~ 

.:i. = , al 
CIA 
-;= 
Cl "Cl 
c,;'tf 
'g .:--=ii u:. 
~ 

Heinr. Btirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!~ 
\ Dansk . :t~jske -KOBlIBililt4ion en .-ros. c'! ~ 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ::'" ~ 
S P e e i a 11 t e t: L a x, ø r r e d, A. a l. .: ~ S 

Telegram-Adresse: ~ l!'ragtbrev-Adresse: E': g 
Biirsch, Hamburg, 'W Biirsch, Altona. ~ :" ~ 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Generalforsamling iKallehave Færgegaard Søndag den 13 .• Januar 
KI. 4. P. B. V. 

C. Hansen. 
~"""" ..... ,:" .......... " ....................................................... , .. " .............................................................................................................. ,:, .. " ................................... '~ .................... ,'" ...................................................................... . 

Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

• alle N u 111 re. 1 pri111a Tvist 
København V. Vesterbrogade 70. 

, ....................................................... , ........................................................... , ................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hanlbur~, St .• 'BuH, Hafenstrasse 110. 

Brevadr.: G. Platzmalln, Hamburg, Hafeustr,120 Telegramadr.: l':illwIHlln-l:hmhurg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in HamlHu'g, Stati"" ,\lt"lI", 
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Opfordring. 
Atter har det graadige Vesterhav kræv()t tunge Ofre blandt vor Fisker

befolkning. 
Den 20. December gik to Fiskerbaade ud fra Hjerting og kom ikke 

siden tilbage, hvorimod Vraget af den ene er drevet paa Land. Tre af de 
seks omkomne }'iskere efterlade sig Enker, deraf de to med 6 Børn i yderlig 
fattige Kaar. 

Vi undertegnede henvende os derfor til barmhjertige Mennesker med 
Bøn om Hjælp. 

Skulde der komme mere ind, end det er rimeligt at uddele til de 
efterladte, vil Overskuddet tilfalde "lJnderstøttelsesforeningen for Enker og 
Børn efter paa Søen forulykkede Fiskere, hjemmehør~nde i Esbjærg (med 
Hjerting) og Fanø Tolddistrikter", som endnu kun sidder inde med smaa 
Midler. 

Enhver af os undertegnede modtager med Tak Bidrag. 

P. Breinholt, 
Proprietær. Esbjærg. 

N. Nielsen, 
Købmand. Hjerting. 

C. Skovgaard -Petersen, 
Sognepræst for 

Alslev-Hostrup Menigheder. 

V. V. Hassing, 
Toldforvalter. Esbjærg. 

Niels Chr. Nielsen, 
Fisker. Hjerting. 

C. Varming, 
Sognepræst for Guldager 

Menighed. 

C. A. P. SChultz, 
Chef for Fiskeriinspektionen, 

Kaptajn i Marinen. 

Ole J. Christiansen, 
l!'isker. Esbjærg. 

H. 81gaard Nielsen, 
Fisker, Sogneraadsformand. 

. P. Windfeld, 
Landmand. Hjerting. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Uhristtreu, Boldhusgade I. 
Redigoret af cand. mas. H. P08/Jelt. - Trykt hOB Framtz Vhri.ttreu. Københ'im 



~ 
..... ..,WlSBUD . vrIiJ 

Nr. 2. IO. Januar. 1895. 

:M:edl.e:D:l..sb~&de1;; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse tiJ 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgalle I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/~ Sides Bredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Raba.t. 

I nå hOld; Fodring af Torsk. - Fiskeriet i Svend
borg Sund. Generalforsamlinger. Tilførsel af 
ferok l<'lsk til KØbenhavn. - Fiøkerlberetninger. -
liekendtgørel •• r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, KøbenhavIl V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
ræffes desud,m i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, lor Publikum Søndag fra 
12-2 mod en \.<lntre af. 10 øre. 

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

Eftel tryk af lledlemsbladeh .Artikler er 
tillad", naar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med 'raknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Munck, Vestergttde Nr. 18, og 

" paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr.' 20. 

Samme Steds modtages med Tak 
Bidrag til de forulykkede Fiskeres 
Efterladte i Hjerting. 

For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 
F. Moltke-Bregentved. 

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 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Foreniu
gens Kontor, Stormgade 20, Kø-
benhavn V. . 



Fodring af Torsk. 

Af en Indberetning til den kg!. 
norske Regering fra G. M. Dannev(q 
hid sætte vi følgende Brudstykke, der 
desværre vel næppe vil faa mere end 
theoretisk Interesse: 

. "Hvis mine Forsøg med at stald
fodre og fede Torsk var af ny Dato, 
eller at Resultaterne havde vist sig 
usikre eller varierende, vilde jeg have 
betænkt mig vel, før jeg fremsatte 
en saa ny og for den store Almenhed 
saa fremmed Tanke, som at fede 
Torsken for Markedet. 

Mine Erfaringer strækker sig imid
lertid over et Tidsrum af 10 Aar, 
og i al den Tid er intet indtruffet, 
som haI: kunnet berøve mig Troen 
paa, ikke alene at Sagen er mulig, 
men at vi her staa lige over for et 
for vort Land over Maade vigtigt 
økonomisk Spørgsmual. 

Heller ikke er det med saa ganske 
lidet Materiale, jeg har arbejdet. Be
holdningen har undt'rtiden været h('u 
imod 800 Sth. levende Torsk og he
staaet . af de mest forskellige Stør
rels(·r. 

TorskelI er i det hele taget let at 
vænn.e til Fangenskab, og efter nogle 
faa Ugers Forløb er den saa tam, 
at den spiser af Haanden. Hvis den 
har et nogenlunde rummeligt Op
holdssted, v.il den kun sjældent faa 
SaaI' ellcr Hudløshed, d('r som be
kendt i høj Grad skæmmer Udseendet. 
I det hele taget er mager Fisk mere 
udsat for suadanne Skavanker end 
velnærede; mulig har jeg dog her 
forvekslet Aarsag med Virkning, nem
lig at Magerheden er en Følge af 
Hudløsheden og ikke omvendt. 
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Erholdte Skader læges temmelig 
let under den varmere Aarstid. 

Torsken er en graadig Fisk, som 
kan sluge ganske ordentlige Portioner, 
men kali paa den anden Side leve i 
ugevis uden Føde og uden andre 
I!'ølger ~nd en begyndende Afmagring. 
A t fodre rigeligt efter en længere 
Faste er imidlertid meget farligt, 
særlig paa den Tid af Aaret, da 
Vandets Temperatur er høj. 

Mell Hensyn til Næringsmidler er 
'l'orsken alt andet end kræsen. Fersk 
SUd, Smaasej, H vitting, K olje, op
skaaren stOl' Fisk, Krabber, Mus
linger, Fiskeaffald etc. er at fore
trække, men i Nødsfald kan udvandet 
salt Sild eller Brisling ogsaa benyttes, 
dog ikke i større Portioner ad Gangen. 
Opslmuren støl:re Torsk eller død 
Smaatorsk spiser den ikke gerne, dog 
luender det nok saa ofte, at en større 
Torsk sluger en mindre, naar de gaa 
sammen i Kummen. 

'l'orskells Fordøjelse er vistnok 
kraftig, Illen synes at tage lang Tid, 
saa et Maaltid om LJ gen i Alminde
lighed vil være tilstrækkeligt. Det 
er Jog bedre ,tt fodre 2 Gange 
ugentlig og da mindre Portioner ad 
Gangen; man mau imidlertid sørge 
for, at I!'øden bliver opskaaret, saa 
at der bliver noget til hver. Til trods 
herfor vil det alligevel jævnlig hænde, 
at enkelte Fisk ikke faa deres Andel 
og som Følge deraf blive magre. De 
maa da flyttes over i en mindre Kum 
for en kort Tid og fodres særskilt, 
indtil de atter ere i Stand til med 
Held at optage K,lffipen for Til
værelsen. 

Naar j('g ovenfor har sagt, at en 
eller højst to Ganges Fodring om 
Ugen Elr tilstrækkeligt, saa er der
med ikke ment, at Fodring f. Eks. 
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hver Dag er skadelig, men da maa 
der anvendes en større Grad af For
"igtighed. Der (,1' nemlig langt større 
Fare for, at TorskPn skal spise sig 
ihjel i Fangenskab, end den skal dø 
af Sult. 

Det Kvantum Føde, der behøves 
for at holde en Torsk i godt Huld, 
er mærkelig lidet, ug om jeg end ikke 
har gjort direkte Forsøg i dpn Ret
ning, tror jeg at kunne pnastaa, at 
to Sild om U gen vil være tilstrækkelig' 
hertil. 
. Skal Fisken trives, maa man sørge 

for, ut den ikke udsættes for stærkt 
Lys. Bedst er det, om Lyset kan 
trænge ind gennem Bunden eller 
gennem Aabninger langt nede paa 
Siderne. Paases ikke dette, vil Tor-

'sken blive blind, og dermed er ogsaa 
dens Skæbne afgjort. 

Under almindelige Omstændigheder 
vil Dødeligheden være ubetydelig og 
mest indskrænke sig til de større 
Fisk. Mulig at Alderen spiller en 
Rolle her, men samtidig maa be
mærkes, at ogsaa lige over for til
fældige Omstændigheder synes de 
større Fisk at være de mest Øm
findtlige. 

Af saadanne tilfældige Omstændig-. 
heder, der kan bevirke en større 
Dødelighed, kan anføres: 

Stærk Kulde, saa Søvandets Tem
peratur synker under Frysepunktet. 
Saadant vil i Reglen kun ske, naar 
Havis er i Nærheden. 

Varmt og roligt Vejr og deraf 
følgende ringe Strømsætning i Fjor
dene. Under saadanneForhold vil 
det være forbundet med Risiko at 
have Kummerne liggende paa grunde 
indelukkede Steder. I Sund med 
frisk Strøm vil der aldrig være Fare 
i denne Retning. 
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At Vandmænd kan dræbe Fif,ken, 
har jeg i Sommer havt Anledning til 
at erfare. Hvor de forekommer i 
storre ~fængder, bør man yed Hjælp 
af et Stykke ga mmel N æt e11",r lig
nende hindre dem fra at komme ind 
i Kummen. 

Til Opbevaringssted kan ann'ndes 
enten almindelige Fiskekistel' eller 
løse Kummer ned"atte i Boh'ærker 
eller Brygg~r. Samtlige bør indrettps 
saa.ledes, at de kan sættps paa Land, 
naar de ikke benyttes eller i al Fald 
mindst en Gang om Aaret. Undlades 
dette, vil Træværket inden et Par 
eller 3 Aars Forløb være ødelagt af 
Pæleorm ena. Kummerne bør ikke 
gøres for smaa, helst ikke under 12 
Fod i Firkant med en Dybde af 
mindst 10 Fod. I en saadan Kum 
kan haves mellem 200 og 300 Stkr. 
levende Torsk. 

'l'orsken vokser hurtigt, da den 
opnaar sin fulde Størrelse paa om
trent 5 Aar, og man vil i Reglen 
finde, at de indespærrede Fisk have 
tiltaget betydeligt i Størrelse fra 
Vaaren til paafølgende Høst. 

Saadan staldfoilret, man kan gerne 
sige fedet Fisk, bliver overordentlig 
kødfuld og velsmagende, og vil i saa 
Henseende i Reglen langt overgaa 
nyfanget Fisk. Jeg har i al.Fald 
aldrig set saa velnærede Eksemplarer 
af Torskefamilien, som dem jeg har 
havt gaaende i mine Kummer. 

Ser man nu hen til, at del' paa 
Vestlandet, f. Eks. pau. Karmøim, 
hver Vinter fanges en Mængde stor, 
men mager Torsk, der sælges for 
indtil 15 Øre pr. Stk., saa indses 
let, at her maa kunne blive noget 
at gøre. Er Torsken først bragt 
levende og noget nær uskadt til Land, 
vil Opfodringen og Tilsynet om Som-



meren være let overkommeligt, og 
der er intet i Vejen for, at en Fisker, 
uden at forsømme sin daglige Ger
ning, kan passe et Par Kummer med 
omkring 500 levende Torsk, og i det 
væsentligste, om ikke helt ud, fodre 
dem med, hvad der falder af fra 
hans egen Bedrift, og som alligevel 
bortkastes som værdiløst. 

Da nærværende Bemærkninger nær
mest har til Hensigt kun foreløbig 
at henlede Opmærksomheden paa 
Sagen, agter jeg ikke at gaa ind paa 
de enkelte Detailler. Jeg skal blot 
tilføje, at det endelige Resultat af 
e,:t saadan Bedrift maa blive, at der 
paa Vestkysten stadig forefindes et 
stort Lager af første Sort levende 
Torsk til Videreforsendelse til Ind
og Udlandet. II 

Fiskeriet i Svendboorg Sund. 
Af H. Rasmussen. 

Da Aaret 1894 nu er udløbet for 
alle og for Fiskeriet med, tillader 
jeg mig at tilstille det ærede Blad 
nogle faa spredte Bemærkninger ved
rørende Fiskeriet her ved Svendborg. 

Rødspættefiskeriet har kun givet 
tarveligt Udbytte i Sommer, saa tar
veligt, at skønt der var 16 Joller 
med hver 2.Mands Besætning i daglig 
Virksomhed med Fangsten, kunde 
S'lendborg By kun utilstrækkelig for
synes derved, men maatte tilføre Rød
spætter andet Sted fra. 

Aalenskeriet tegnede temmelig godt 
straks, men da Vinden gik om i 
N ord ost og stod fast der saa godt 
som hele Fisketiden, val' Udbyttet 
deraf ogsaa meget daarligt. 

Torskefiskeriet i Efteraaret var 
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beller ikke meget bevendt, naar und
tages enkelte Steder. 

Det milde Vejr boldt sig for længe, 
og Vaadslæberne kunde blive ved at 
slæbe til hingt ind i December, og 
som sædvanlig ødelagde de ikke faa 
Ruser, foruden den Skade, de efter 
min og manges Mening -- forvolde 
paa Havbunden og derved paa Fiske
riet i sin Helhed. Derimod fiskedes 
der i lang Tid godt i de "laasede 
Vande", men da der er saa mange 
Ruser ude, opfiskes Torsken paa det 
forholdsvis lille Omraade. 

Det forekommer mig i det hele 
at være meget ønskeligt, om Revi
sionen af vor Fiskerilovgivning snart 
mantte blive gennemført, thi Aar for 
Aar kendes det .tydeligt, at vor Næ
ringsvej bliver ringere og truer med 
belt at ophøre. 

]'ra September 1882 til Foraaret 
1883 lastedes her fra Fiskerlauget i 
vestre Del af Svendborgsund 26 
Kvaser med ca. 188000 Stkr., der 
i Almindelighed var langt større end 
de findes nu til Dags; fra September 
1883 til Foraaret 1884 lastedes 31 
Kv. med ca. 142000 Stkr.; fra Septb. 
1884 til Foraaret 1885 lastedes 17 
Kv. med ca. 107000Stkr.; fraSept. 
1885 til Fonluret 1886 14 Kv. med 
91000 Stkr., og da Fiskeriet her 
stadig tog af, har man ikke siden 
den Tid her kunnet indlade sig paa 
at fiske til Kvaser, men har i Reg
len solgt til Fiskehandlere i Svend
borg og til Byen. 

I Tiden fra 1870 til 1880 var 
Fiskeriet endnu langt bedre: det 
var ikke ualmindeligt, at en K vase 
blev lastet med en eneste Dags 
Fangst. Spørger man nu om Grunde~ 
til denne Fiskeriets Ødelæggelse her, 
saa ere alle Fiskere her enige om 
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at svare, at det el' Brugen af Aale~ 
vaaddene; selv de, der bruge disse 
Vaad, sige det samme. ~fan har 
Eksempler paa, at der ved et eneste 
Dl'æt med et Aalevaad er opskrabet 
indtil l hel Skæppe Smantorsk af l 
'rommes Lællgde. Det er ogsaa en 

... Kendsgerning, at Fiskeriet altid er 
bedre i de base de Vande. Det er 
bedrøveligt, at Fiskeriet her i Sundøt, 
der tidligere var en af de bedste 
Fiskl'pladser i Danmark, er S:La 
komplet ødelagt, fordi - ja det er 
nu min og manges Tro - det hftr 

været daarlig skøttet. 
Set. Jorgens Sfl"lwdhnsc, d.'!, 95. 

Generalforsamliger. 

Fm sikringsforeuil/,qclI for Fiske
n:dskabel' i Frederikshm;n afholdt 
sin aarlige f{eneralf'orsamling Fn'dag 
den 28. Dechl'. ·1894 pau. Hofr~ 

manns Hotel her i Byen, hvor dpt 
fremlagte, revide]'ede og rigtigt be~ 
fundne Aarsregnskab blev godkendt. 
Efter dette var der ved Regllskabs
narets Begyndelse den 1. .N ovbr. 
1894 integnet 24 Fiskekutteres Fi-. \ 
redskaher i Forrningen til ell s:tmlet 
opgivet Værdi af 28800 Kr. og en 
Forsikringssum af l H040 Kr. 'l'il
gangen har i Aarets Løb været tre 
E'artøjers Redskaber, saale.des at 
der ved Regnslmbsa:trets Slutning 
den 1. Novbr. 1894 var indtegnet 
ialt 27 Fiskefmtøjers Redskaber til 
en samlet opgiven Værdi af 26800 
Kr. og en Forsikringssum af 21440 
Kr. Efter forrige Aarsregnskah ejede 
Foreningen 848 Kr. 81 Øre, ind
komne Præmier i 1893--94 androg 
414 Kr. 13 Øre, og indvundne Renter 
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40 Kr. 59 øre. Herfra gaar Renter 
af Fartøjernes Tilgodehavende fra 
tidligere Aar 33.95, Skadeserstat
ninger i 1893-94 122.15 og Ad
ministrationsomkostninger m. m. 77.40, 
tilsammen 233 Kr. 50 øre. Den 
samlede Indtægt bliver 1151 Kr. 
98 Øre, der paa Udgiftssiden er Sal
doen . paa Fartøjernes Konti den 1. 
Novbr. 1894 og som er fremfort i 
ny Rebning. Af Fartøjernes foran
staaende Saldo indestaar i Spare
kassen for Frederikshavn og Omegn 
1151 Kr. 58 Øre og haves pr:Kasse 
Kr. 0.40. De afgaaede Bestyrelses
medlemmør, L. ehl'. Larsen og N . 
. 1. Bagh, genvalgtes. 

S1.:ibsfm'silo'il1.r/sforcllillgen for 
Fredm"i1cslwI"1t8 Tolddistl'ikt til in<1-
byrdes Forsikring nf Fiskekvasøl' tlf-. ~ 

holdt Frødflg den 28. Decbr. 18!)4 
den a:lrlige Gelleralforsamlillg lige
ledes pall Hoffmanns Hotel. Efter 
det fn'mlagt(~, reviderede og rigtigt 
Iwfulltlne Aal'sregnsknb nu del' ynd 

Hegnskahs:llLl'ets Begyndelse <len 1. 
Novbr. 1893 indtegnet i Foreningen 
90 Fiskekvaser og Fiskefartøjer samt 
1 Dæksbaad, iaIt !H, til en samlet 
Taksationssulll nf 72529:3 Kr., og en 
Forsikringssum af 580234 Kr, 40 
øre. Af Fiskefartøjerne rare 64 
forsynede med Dampspil og 5 med 
PetroleumsmotOl'er til Intlhiming aJ 
V ~[1ddene. Ved Aarets Begyndelse 
udgik Fiskekutter "Salem" paa Grund 
af Salg. Tilgangen har i Regnskahs
aaret 1893-94 været 7 Fiskefartøjer 
til en samlet Taksationssum af 
70500 Kr. og en Forsikringssum af 
56400 Kr., saaledes at der ved Regn
skabsaarets Slutning var indtegnt't 
98 Fiskefartøjer til en samlet Taks
ationssum af 795793 Kr. og en For
sikringssum af 636634 Kl'. 40 øre. 



l!'artøjerne ere omtakserede i dette 
Regnskabsaar. Ved dettes Slutning 
udgaar formedelst Salg "Enigheden" 
og "Bien" samt "Emely", del' er 
ud sagt af Bestyrelsen. Ved Afslut
ning af forrige Aars Regnskab ejede 
l!'oreuingen 84818 Kr. 84 øre. Af 
Indtægtsposterne kan fremhæves 
Præmierne i 1893-\:14 20218 Kr. 
40 øre. Hele Indtægten bliver med 
Beholdningen fra forrige Aar 102849 
Kr. 56 0re. I Refusion udbetaltes 
10486 Kl'. 60 0re. Fartøjernes Saldo 
den 1. Novbr. 1894 bliver !:Il447 Kr. 
150re, hvorefter U dgi f ten tilsammen 
er 102849 Kr. 56 0re. Af Far
tøjernes forannævnte Saldo, der er 
fremført paany den 1. Novbr. 1894, 
indestaar i Sparel,assen for Frede
rikshavn og Omegn 91399 Kr. 79 
Øre og haves pr. Kasse 47 Kr. 31 
øre. T Regnskabsaaret 1894-95 
vil blive udbetalt i Refusion 11838 
Kr. 94 0re til de Fartøjer, som have 
indestattende over 15 % af Forsik
ringssulllmen samt til Rhederiet for 
,.Enigheden" 477 Kr., for "Bien" 
424 Kl'. 72 0re og for "Emely" 
390 Kr. 7 Øre eller tilsammen 13130 
Kr- 73 0re. Foreningens Formand, 
Hr. J. C. Iisager, aabnede Forhand
lingerne. Regnskabet blev godkendt 
af Generalforsamlingen. Efter For
slag af Skipper Chr. Jørgensen ved· 
toges det at erstatte brækkede Ma
ster, selvom Skaden ikke løber op 
til 6 Kr. pl'. Register-Tons. Det 
vedtoges ligeledes, at Fiskeredskaber 
ikke skal deltage i Havarigrosse Om
kostninger og at Foreningen ej heller 
er forpligtet over for Redskaber, der 
opofres for at bjerge Skibet. Et For
slag fra d'Hrr. Kristian Mikkelsen 
og J. A. Jensen om at genoptage 
Forsikring af Fartøjer, der sejle paa 
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N Ol'ges Vestkyst, forkastedes. Men 
da dette Forslag tillige med de to 
tidligere nævnte Forslag ere Lov
ændringer, kunde ingen af de tre 
Spørgsmaal endelig afgøres, eftersom 
der ikke var mødt et tilstrækkeligt 
Antal stemmeberettigede Interessen
ter, men skulle paany forelægges 
en ekstraordinær Generalforsamling. 
Som Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes 
P. L. Jensen, S. J. Nepper og J. 
P. Christensen; til Suppleant i Stedet 
for Th. Brønnum valgtes Ole J. 
Nepper. Udenfor Dagsordenen be
handledes flere mindre Erstatnings
spørgsmaal. Et Andragende fra Fi
skekutter "Bien" om Eftergivelse af 
Bøder blev ikke bevilget. Af For
eningens Intel'es!\enter "are 73 til 
Stede, h\'oraf dog kun 48 stemme
berettigede. 63 af Foreningens stem
meberettigede Interessenter skulle 
være til Stede, for at Lovændringer 
kunne foretages. 

Fredag den 28. DecLl'. 1894 Kl. 
7 Aften afholdt Skippe1j'01'eningen 
i Ft'ederikshavn sin aarlige General
forsamling paa Hotel "Cimbria" . 
Regnskabet fremlagdes og blev god
kendt. Af dette fremgaar, at der 
som Sygehjælp er udbetalt 541 Kr. 
50 Øre, i Understøttelser 100 Kl'. 
og til 4 Enker 120 Kr. Kontingen
tet har beløbet sig til 632 Kr. 50 
0re. Regnskabet balancerer med 
en Indtægt og Udgift af 1059 Kr. 
27 øre .. Foreningen ejede ved Regn
skabsaarets Slutning 4166 Kr. 47 
Øre, hvoraf 4115 Kr. 76 0re hen
staar i Sparekassen, medens 50 Kr. 
7l 0re haves pl'. Kasse. Skipper 
P. Nielsen, der efter Tur skulde af
gaa som Medlem af Bestyrelsen 
genvalgtes. Tre nye Medlemmer op
toges. 
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Tilførslen af fersk Fisk til 
København. 

Pau, Grund af de store Vanskelig
heder ved at faa samlet en nogen
lunde paalidelig Oversigt over, hvad 
der iJl(lføl'es til Hovedstaden af fersk 
Fisk og de deraf flydende betydelige 
Udgifter, har Medlemsbladet for det 
københavnske Fisketorvs Vedkom
ml'lHle hidtil ikke set sig i Stand til 
ut byde sine J--Iæsere andet end en i 
ganske almindelige Udtryk holdt 
muanedlig O\'ersigt o\'e1' Fiskeriets 
Gang og TOITets Forsyning lIled :E'isk. 

Naar vi i dette Nummer kunne 
paabegynde en ,·egelrnæBsi.9 Statistik 
OY('I' al den ferske Fisk, der tilføres 
Hovedstaden, da sk}'ldes dette den 
Omstænd ighed) at rndenrigsministe
I'ipt og Magistraten poa Foranledning 
af et n,f Magistraten lleds:Lt Udvalg, 
som Medlemsbladet tidligere har 
lun" t Lejlighed til at omtale, ved 
aal'ligl~ Bevillinger fol' 5 Aar har 
sat Fiskeriinspektionen fol' Østifterne 
i Stand til at lade en saadan samle 
og uda.rbejde for hver Uge. Disse 
Oversigter blive da fremtidig offent
liggjorte i Dansk Søfartstidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medfemsblad. 

Fiskeriberetninger. 

Snekkersten, d. 31. Deebr. 1894. 
Fiskeriet her paa Kysten (Helsingør 
--Humlebæk) har ingenlunde givet 
noget glimrende Udbytte i Aar. 

l de første l\faaneder af Aaret 
fangedes yel en Del Torsk i Ruser; 
men da ikke alle Fiskere kan del
tnge i dette Fiskeri og da det kun 
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lykkedes paa Ifaa Steder, gav det 
kun godt Udbytte for ganske enkeltes 
Vedkommende. 

Paa Espergerde fiskedes godt paa 
Kroge og i Garn, hvilket for alle 
de andre Fiskerlejers Vedkommende 
mislykkedes aldeles. Med Dybsnøre 
var Fangsten ligeledes kun ringe. 
r Marts og April fangedes en Del 
'Stenbidere og Kvahsoer; men paa 
Grund af uroligt Vejr var Udbyttet 
varierende og i Almindelighed ringe. 
Hele Sommeren igennem dreves Tor
skefiskeri med Snm'e, hvilket gay et 
tarveligt Udbytte, skønt enkelte i 
noglo faa Dage kunde have en Pangst 
paa 8 a 10 Snese paa en Nat. 

Da dette imidlertid er et Fiskeri, 
hvortil ingen Driftskapital behøves, 
er det i de senere Aar meget brugt 
hele Aaret. Til Agn hruges for
nemmelig Stag. 

En stor Masse Sild fangedes i 
Løbet af nogle Dage ved Puasketid 
i Bundgarn; i øvrigt er Bundgarns" 
fiskeriet, Slottegarnsfiskeriet,N æringe
og Makrelgarnsfiskeriet, som og til 
Dels Rødspættefiskeriet helt mislyk
kede i Aar. r Avgust Maaned viste 
sig dog temmelig pludselig en stor 
Del Rødspætter, hvoraf fangedes en 
Del. Uroligt Vejr- og Strømforhold, 
som er til saa stor Skade, her paa 
Egnen gjorde imidlertid Ende paa 
Pangsten og efter mange forgæves 
Forsøg opg a v man dem fuldstændig 
i Oktoher. 

Aalefiskeriet har vel givet et sær
deles godt Udbytte i Aar og har 
"reddet" mallge, lllen som Helhed 
betragtet kunne Yi kun kalde dette 
dette Aar et "sløjt Au!'''. IJad os 
kalde det et Middelaar. I. T. 

Harboøre, den 31. Decbr. 1894. 
StormH'jrsdagene har, trods ~lllyendt 



Forsigtighed. forvoldt megen Sbde 
pau vore Piskerbaude, og der har i 
det sidste Par lJ ger ikke været nogen 
videre Fortjeneste ved Havbruget. 
Nu have vi Prost~ og der er al Ud
sigt til Huvvejr. 

Denne ,J ul har ellers pau Grund 
af Efteraarets gode Udbytte været 
holdt med større Glæde her blandt 
vore Pisket'e end mange AnI' tilforn. 

I denne Maaned er den store Pi
sker-Pællesgrav hleven forsynet med 
et stort og smukt Monument, hvori 
de to skænkede Marmorplader ere 
bl evne indsatte. P. 

Sallerup. den 2. .J anual' 1895. 
Saa fik da det gamle Aar Ende 
med sine skuffede Porventninger, og 
Premtiden vil vise, om det ny bErer 
bedre, hvad Piskeriet angaar. Det 
el' jo dog ut haabe, at det hidtidige 
milJe Vintervejr maa have en gavu
lig Indflydelse pau Pjord- og Kyst
fiskeriet, du man ikke forefinder saa 
lidt Piskeyngel af flere Slags, som 
derved vil faa Lejlighed til at ud
vikle sig til en sælgeværdig Størrelse. 
Her (h'ives for 'riden kun Fiskeri 
med lidt Ruser og det er kun lidt 
af Torsk og nogle faa Smaagedder 
her faas. Sælhundene have vistnok 
nu forladt Bugten her uf ::\fangel 
paa Pisk .. Vi have her gjort Por
søg med at fordrive Sælerne paa 
flere Maader, dels ved Flag og under
tiden ved at sætte de ihjel bidte ,Fisk 
paa Hovedpælen ; de første Gange 
kan det hjælpe, men Sælhundene 
blive snart kloge paa disse Porskræk
kere og gaa paa ny' til Rusen. Det 
er meget tvivlsomt om det af Hr. 
Villumsen anbefalede Middel vil vise 
sig mere praktisk, og da det desuden 
vil hindre Vandets Gennemtrængen 
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er det ikke heldigt i hafmle StrllJnløb. 
Aalestungning giver som sædvanlig 

kun ringe Udbytte, og kun Aal af 
mindre Størrelse. Stange-aal hetales 
med 25 0re pr. Pd. til Porhandling. 

Bundgarnsfiskerne have saa snmat 
begyndt at ordne paa Redskaherne 
til Foraarsfiskeriet ; holder Vandet 
sig frit, ville Bundgarnene vel snart 
blive udsatte, da det JO gælder om, 
hvem der kommer først til de gode 
Pladser; men der er jo en Del Ri
siko ved at udsætte disse Redsbther 
for tidlig, hvorfor en anden Ordning 
var at ønske paa dette som flere 
Omraader. A. C. N. 

Frederikshavp, d. 7. Januar 1895. 
Piskeriet herfra har i de to sidst 
forløbne U ger ikke værf't af nogell 

væsentlig Betydning, dels hal' V"jr
liget ofte været stormende og dels 
hal' Fiskeren ligget inde paa Urund 
af de mange Helligdage, og hal' det 
endelig i den ,sidste Tid en Dag 
været godt Vejr, er det akkurat som 
om man havde lJlyst til at benytte 
Chancen; lilan synes endnu ikke at 
være færdig med at holde Jul. Fra 
Skagen er der i Løbet af den sidste 
Uge tilført ret betydelige Ptntipl', 
Piskeriet med Snurrevod for Joller 
har givet ret godt Udbytte, Rød
spætter er paa Stranden hetalt med 
fra 1 Kr. 50 0re-2 Kr. 25 01e 
pr. Snes og har vejet fra 15--17 
Pd. Snesen. l Hummertilførsfen har 
man ikke mærket nogen Sta.ndsning, 
der har været jævn god Tilførsel i 
de sidste 14 Dage, i h"ill,et Tidsrum 
der er tilført ca. 14000 Stkr. foruden 
at ca. 7000 Stkr. er afsendt direkte 
fra Norge herover til Udlandet; Prisen 
er ca. 1 Kr. 40 0re pr. Pd. Efter 
fuldstændig at have stagneret i Jule-



~' 

17 

ugen er Sildetilførslen nu atter i 
stærk Tiltagenda, i denne Uge er 
tilført over 100 Ks. Prisen pr stadig 
billig 4 1/ 2 Kr. pr. Ks. 

Fiskeriforeningen for IDfsund 
og tilgrændsende Vande. 

Kntteren "Prins yald(,mar", Skip
per Thiel afgik i Lønlags til østers
fiskeri i Nordsoen, hvortil Kutteren 
"Maagen" .. Skipper Thomsen i den 
nærmeste Fremtid ligeledes vil afgaa. 

Generalforsamlingen afholdes den 

13. Januar Kl. a præeis i Stedet 

for som tidligere meddelt KI. 4. 

Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskip 

i Ugen fra 31. December 1894 til 5. Januar 1895. 

-
I • ~ 

....... ~ 
-= -= I -= a.:-L. "'., .lIC a.:- -= ., ""- a.. a.. a.. » .,., . a.. 

Tilført af: ' -=- ... ",,- 411' -= . .. - ,.~ ... -= 
I 

,; _"Ø --"Ø 

; III: æ = ca.. -= ",a.. C!;a.. -,. L. Cl) 
l- i; ... .lIC iii 

i "" I- .lIC ... ø 4( tf Cl) 
ti) Cl) c ...I Cl) -

danske ,Fisker-

I fartøjer ... 

6 dalIske Kvaser 44100 44100 

svenske Fi sker-
fartøjer ... 

pr. 'Vogn fra lIær-
liggeIlde Fisker-
lejer ....... 752 120 872 

pr .• JernlJane & 
Dampskib .. ',' flOOOO 632 3608 1124138 166678 

... -

laIt . 44852 50000 120 632 3608 112438 211650 
i 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: 2 Kr. pr. Lpd. TOl'sk, 60 Øre 111'. Pd. hlanke 
A al, 35 Øre pr. Pd. smaa gule Aa!. 

Paa Grund af Helligdage og uroligt Vejr har iugell Tilførsel af levende RØdspætter 
fuudet :::l ted. Kassefisk Cl' hetalt med 3 Kr. 50 Øre pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

Baad til Salgs. 
En Lyst eller Fiskerbaad, 18 
Fod lang med 4 Sejl, 2 Aar 
gl., lste Klasses Sejler, er til 
:::lalg snarest ved Henvendelse 

til Fisker Johansen, 
Avdebo Dæmning pr. Holbæk. 

T. Kent & Co. Grimsby, 
Fiskeauktionator & 

Commissionsforretning, 
modtager SeIHling-er til For

nndling. 
Stort Lager af østers til 

billige Priser. 
Hef.: Vork City Bank, Grimsby. 

Kvase ønskes. 
Eli Kvase paa mellem 
20 og 30 Tons ønskes. 
Alt vedrørende en even
tuel Handel opgives j Bil
let mrk. A. til Bladets 
Kontor. 
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1I111111 ...... (f. ___ II .... _Mæ .... _ .. ~ 
. De fortrinligste 1ft 4- It.... I 

Fangstapparater 
for alle Sl~gs Rovdyr og Fugle saavel 

Fælder som Saxe 
af alle Sorterlcvorer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell &. CO., Haynau (Schlesien). 
Præmieret med Guld- og SBlv-Medailler i Ind· og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste sendes franko paa lforlangende. __ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

HBr- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1894. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmoe. 
Telefon 129. 

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, :t-'iskenæt, Linegods, Olietøj, Sejl, Søstøvler, 
Tovværk m. m . 

. Ligeledes ville ogsaa Annoncer i Medlemsbladet nngaaende Ledige 
Tjenester og Pladssøgende ved :t-'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. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
. Boldhusgade 1, København K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Uirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk l D_mark som drlves ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Luger fra vort med de nyestC\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
H-arn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgant, Hampe
I.''trn 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. 

........ Alt F· k t- Q-"-'\I .~ i·i·· ona IS ea uc Ion. ~ ~ 2 
~ f Q) J h C h (b d' A') II' ~ ~ ti) r:a.:;;o o ann o rs ee 1get uctlOnator. § .q ~ 
ø~Q) ~~~ 
<tl' f i:Q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ 'f 

~ 
.0:1 
C>.a::t -... c:.-
C> "'Cl 
c..~ f 

'Co) 
",'-c::; 
0:1111 
fta.. 

...; 
ti) 

Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~f~ 
Dansk-Fiske-KomDlIMslon en :ros. ~~ 

Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. ~ CD ~ 
... "ti CD 

Specialitet: Lax, Ørred, Aal. '::::!.;;J 
Telegralll-Adresse: & Fra~brev-Adresse:~: g 
Biirsch, Hamburg. W Borsch" Altona. '!" :'" ~ 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Generalforsamling iKallehave Færgegaard Søndag den 13 .• Januar 
KI. 3 pr. P. B. V. 

C. Hansen • 

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

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

M. L. Utzon, 
anbefaler 

- alle Nutnre. 1 pritna~ Tvist 
København V. Vesterbrogade 70. 

,,",'ttr.."''''''''''''''''''''''''''''''ttr..'''''''''V "''''"''''''"""""'''"""""""",'ttr..",''''ttr.."", ..... ,'ttr..",'ttr..,'ttr..''-"",,,,'ttr..'ttr..",,,,, 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg,St. Pauli, Bafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmaun-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona.. 
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Opfordring. 
Atter har det graadige Vesterhav krævet tunge Ofre blandt vor Fisker

befolkning. 
Den 20. December gik to Fiskerbaade ud fra Hjerting og kom ikke 

siden tilbage, hvorimod V raget af den ene er drevet paa Land. Tre af de 
seks omkomne }'iskere efterlade sig Enker, deraf de to med 6 Børn i yderlig 
fattige Kaar. 

Vi undertegnede henvende os derfor til barmhjertige Mennesker med 
Bøn om Hjælp. 

Skulde der komme mere ind, end det er rimeligt at uddele til de 
efterladte, vil Overskuddet tilfalde "Understøttelsesforeningen for Enker og 
Børn efter paa Søen forulykkede Fiskere, hjemmehørende i Esbjærg (med 
Hjerting) og Fanø Tolddistrikter", som endnu kun sidder inde med smaa 
Midler. 

Enhver af os undertegnede modtager med Tak Bidrag. 

P. Breinholt, 
Proprietær. Esbjærg. 

N. Nielsen, 
Købmand. Hjerting. 

C. Skovgaard -Petersen, 
Sognepræst for 

Alslev-Hostrup Menigheder. 

V. V. Hassing, Ole 1. Christiansen, 
Toldforvalter. Esbjærg. Fisker. Esbjærg. 

Niels Chr. Nielsen, H. 81gaard Nielsen, 
Fisker. Hjerting. Fisker, Sogneraadsformand. 

C. Varm in g, . P. Windfeld, 
Sognepræst for Guldager Landmand. Hjerting. 

Menighed. 

C. A. P. Schultz, 
Chef for Fiskeriinspektionen, 

Kaptajn i ~larinen. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I. 
.Rodigeret af <land. mllf. H. Fouelt. - Trykt hos Frantz CIlrilttreu. København 

/ 



Nr. 3. 17. Januar. 1895. 

Jl.l[edl..e~sb~a.d9t udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 1/~ Sides Brede; for staaellde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Bestyrels.sraadet. - Ga.ver til Model
samlingen. - Finanslov-Betrenknin.sen. - Savlystre 
ktr. Piglystre. - Fiskeriet i Ulfs und 1894. :Fiske-
riet fra E.bjærg. Generalforsa.mling. Mindre 
M e ddelelser.- J<'isk eribereto inger .-llekendtgørels,'r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 :::ttuen, Københavh V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af l\Iedlemsbladet 
ræffes desud(lll i Alm. 5·7 Svanholmsvej 
10, L S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer ogFiskere daglig 
fra KI. 9-11, Jor Publikum Søndag fra 
12-2 mod en I<Jntre af 10 øre. 

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

Eftel tryk af Medlemsbladets ArtiJder er 
tillarlt" naar Kilden angives. 

MOdelsamlingen. 
Lørdag delt 19. Januar vil Hr. P. Vil

lumsen være til Stede i Samlingen fra KI. 
9-4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefollll, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterlndtf', 
modtager llled 'l'aknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 

gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Mwu:k, Vesterga,de Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Samme Steds modtages med Tak 
Bidrag til de forulykkede Fiskeres 
Efterladte i Hjerting. 

For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

F. Moltke-Bregentved. 

Bestyrelsesraadet. 

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

For rrhisted Amt: 
Gæstgiver O. Hausgaut'd, Thisted. 
Strandfoged Th. Sørensen. Vestervig. 

For Aalborg Amt: 
Herredsfoged Rosenøni, Løgstør. 

For Aarhus Amt: 
Hofjægermester v. Holsteiu-Rathlou, 

Rathlousdal. 

For Svendborg Amt: 
Fiskerikontrollør Holsfein, Svend borg. 
Kmhr., Hofjægerm., [;ehnsgreve Ahle

feldt-Laut'vigen, Tranekær. 



For Holbæk Amt: 
Fiskeriejer J. D. Clause'1f, Holbæk. 
Fisker P. Hildebrandt, Refsnæs. 

For Frederiksborg Amt: 
Borgmester Neumann. Hillerød. 
Fhv. Lærer C. Bramme?', Jægerspris. 
Fisker Lars Kuhlmann, Hornbæk. 

For Bornholms Amt: 
Toldkontrollør Stub, Neksø. 

Gaver til Mo dels amlingen. 
, 

Fra Hr. Fisker .T. P. Nielsen, 
Bramsnæs ved Isefjorden~ har For
eningen havt den Glæde at modtage 
nogle meget velkomne Ga ver til 
Modelsamlingerne. 

Gaverne bestaa af et Marsvins
garn i Model, et Stykke Marsvins
garn i naturlig Størrelse samt Naal 
og Nedbord til Forfærdigelsen af 
Garnet. 

Modellen var, som den eneste i 
i sit Slags, udstillet ved den 17. 
danske Landmandsforsamling i Ran
uprs sidste Sommer og blev præmieret 
del'. Dansk Fisl;eriforenings Salll
linger have hidtil ikke ejet nogen 
Marsvinsgarnsmod~l; sua meget mere 
mau det puaskønnes, at 'Hr. Nielsen 
har indsendt siu Model til Samlingerne 
aldeles uden Vederlag, tihned led
saget af de øvrige, ovenfor nævnte 
Genstande. 

Bortset fra, at Marsvinet umler
tiden forvilder sig ind i Sildebund
garnene og bliver' fanget der' eller 
prøver paa at løbe gennem Flynder
garnene, bliver hængende deri ved 
at faa begge Parter Tælling omkring 
Halen og drukner, er det kun faa 
Steder, lllan lægger an paa at fange 
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dette Dyr, og det ene. af disse er 
Bramsnæsvig. Her har Marsvins
fangsten været drevet fra gammel 
Tid og drivesendnl1j Hr. NielMls 
Svigerfader, Boelsmand og Fislier 
Jens Christensen, Bramsnæs, havde 
udstillet et Stykke Marsvinsgarn til
ligemed et Marsvin i Berlin 1880, 
og dette Dyr vakte, som man maaske 
kan tænke sig, Opmærksomhed der
nede; langt mere end der vistnok 
var blevet det tildel i levende Live, 
eller som det· havde tænkt sig at 
kunne komme til at \ække. Dom
merne tilkendte Hr. Ohristensen 
Hædersdiplom for sin Udstilling. 

Et Marsvinsgarn, som det i Mo
dellen fremstillede, er en Mellemting 
af Ruse, Bundgarn og· Nedgarn. 
Det koster i naturlig Størreisa 4--:-
500 Kr., alt efter den Dybde, der 
er paa Stedet, hvor det skal bruges; 
det skal nemlig naa fra Overfladen 
til Bunden. 

Finanslov -Betænkningen. 

Finansudvalget synes i Au!' at 
være faret særlig haurdt frem mod 
Fiskeriet; i hvert Fald foreslaat> 
flere særlig vigtige Poster simpelthen 
nægtede" Dette gælder .saaledes om 
den forlangte, beskedne Sum (1200 
Kr.) t.il Lønning og Dagpenge for 
en videnskabelig Assistent ved den 
danske biologiske Station, som med 
de t'orhaanden værende Kræfter -
Ohefl'n er den eneste Videnskabs
mand bngt fra kan overkomme 
de talrige store Opgaver, der Aar 
efter Aar stærkere og stærkere kræve 
demsLøsning. Alle' andre Steder, 
i Norge, Tyskland, Englund er Sta-
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ternes Tilshd til Fl"(>mme af de 
videnskabelige Undersøgelser i Fi
skeriernes Iøter{>sser i de sener.e AM 
steget gantske betydeligt, og' foman
bentlig komme vi ogiaa snal·t med 
paa dette Omraade. Ikke enhver 
Mand kan brnges paa en snadan 

" Plads; naar det endelig er lykkedes 
at finde Mnnden, vilde vi anse det 
for meget dristigt gjort ikke at sikre 
sig hans Arbejde i Tid"" inden han, 
hyad der efter sikkert Forlydende 
ar stor Fare for, asger sin Arbejds
plads anden Steds udenfor Landets 
Grænser. I 'rhingets Gaarsmøde ved
toges Nægtelsen med en meget knehen 
Majoritet. 

Udvalget loreslaar endvidere at 
nægte det Beløb, der begæres til 
Etablering af et Anlæg for Fiske
handlen i Frederikshavn Havn, An
læg, der synes at maatte være ganske 
nødvendige, naar Hensyn tages. til, at 
Byen er vor fOrSle Fiskeplads, og 
til den Betydning, rnmmelige, lyse, 
letililgængeligeLokåler for Pakning, 
Indladning o. s. v. vilde kunne faa 
for Udviklingen af vor Eksport. 

Udvalget foraslaar endelig a.t nægte 
. ~:ti ;DIkedeBevillillgtil Udsendel

sen al-et ~k8tft.lll'ditaæn stationsskib 
til Island særlig for at bolde de en
gelske Tra.wlfiskere i Ave, som nu 
hensynsløst Dske væk klods op ad 
Land uden Hensyn til Søterritorium 
eller Islænderøes naturlige Rettig
heder, og som efter alles Udtalelser 
optræde. halvvejs som Sørøvere mod 
Kystbeboerne. Efter Forlydende agte 
deislandake H:øbmænd beri Byen 
at indgive en Adresse til Regering 
og Riøsdag· angaaenda denne alvor
lige Sag. 

U d\'a}øet tiltræder derimoEl et For
slag af Indenrigsministeriet om et 
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Tilskud til Ringkøbing Byroad paa 
7000 Kr., for at der kan tilveje
bringes ved Fornødersøgelser og Pl~o
jekteringsaroojder et GrundlAg for 
en ~fgørelse med Hensyn til et 
Havneanlæg ved "Hyide Sande". 

Savlystre ktr. Piglystre. *) 
Af Fisker lIal""O-1IIel ... af Thurø. 

Under denne Overskrift har Hr. 
Dr. C. G. Joh. Petersen i Medlems
bladet Nr. l 3. Jan. d. A. taget først
nævnte Redskah (Savlyøtre) i Forsvar. 

Naar jeg, Hr. Redaktør, udbeder 
mig Plads i Deres ærede Bla.d for 
nedenstaaende er det ikke, fordi jeg· 
vil betage Hr. Dr. P. sin gode Tro 
til Savlystren, men jeg lormener,det 
er godt, at forskellige MeniD@er 
komme til Orde i Medlemsbladet. 
Jeg skal villig indrømme, at Sav
lystren paa mange Steder er et godt 
Fangeredskab, fornemmelig paa Mud
derbund. og der vil en lovlig Sa.v
lyster kunne anvendes, men jeg for
staat' ikke~ hvad Dr. Petersen for
st8.ar ved en Haardbunds-Saks, med 
_mindre det skulde være en af dem, 
:sOm 'lakeren klemmer lidt sammen, 
e11el' hvis den el' af Staal og. ikke 
kan taa.le den Omgang,. at der da 
trækkes et savdannet Hylster. over 
den midterste Flæne, saaledes at. 
Daar Kontrollen kommer for at efterse 
Redskaberne, da forsvinder Hylstet'M 
i Lommen og klliber det,gaar det 
over Bord. 

Med Hensyn, til Skaden, S.om de 

*) Sa.mme~ligD hermed dellsidøte Del 
af Carl Hansens A.rtikel om Fiskeriet 
i Ulfsund . 1894, som delvis giver Svar ' 
paa Hr. M,-N.s AAkEli' ~ver &'vlysLeren, 
,et Redsk.ab, som'Hr. M.-N. ikke synes 
a.t Tære rortl'oIii m.ed,; . Bed. 



to Redskaber tilføje Aalen, da kan 
det nok være, at tilsyneladende saarer 
Sav lysteren ikke saa meget, det vil 
sige, hvis A,alen bliver taget meget 
forsigtigt af, men som Handel$vare 
ville Priserne alligevel ikke afvige 
væsentlig. Skulde det være Menin
gen med. Indførelsen af Savlystre, 
at Undermaalsaalen skulde mindre 

. beskadiges, og derved kunne udkastes 
i niere levedygtig Stand? mon det 
dog ikke skulde bero paa en temme
lig lille Erfaring? thi den ubrugelige 
Fisk faar desværre i de fleste Til
fælde en temmelig skaanselsløs Med
fart; at man fra den biologiske 
Station med Forsigtighed tager Aalen 
af Savlysteren er der vist ingen, der 
betvivler, men jeg haaber ogsaa, at 
det vil indrømmes mig, at en Mand, 
som stanger for at tjene Brødet, ikke 
altid kan bruge saa megen Tid for 
at faa Aalen af. - J eg har været 
med at rengøre for mange rrusinde 
Kroner Aal, som ere blevne stangede 
med Piglyster, men det har ikke 
været mange, der vare beskadigede 
saa meget, at de kunde kaldes ubruge
lige. Her og i Omegnen bruges 
kun Piglystel', og saavidt mig bekendt 
er al&rig en bleven konfiskeret 
eller med andre Ord her findes ingen 
ulovlige! saa jeg siger for mit, og 
vist for Hundreder af Fiskeres Ved
kommende, giv os ikke ved Lovet 
Redskab, hvor vi skal tvinges til at 
ovel'træde Loven for at tjene Føden, 
naar andreErhvervskilder ere lukkede. 

Fiskeriet i Ulfsund 1894. 
Af Carl Hansen, ~allehaye. 

I de første 3 Maaneder af Anret 
var som i de foregaaende Aar Aale-
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stangeriet det væsentligste Fiskeri og 
gav et ret tilfredsstillende Udbytte; 
8-10 Pd. Aul pr. Dag var vel nær
mest det almindelige, ofte havde og
snu en Del af de mere heldige Fi
skere en 12-14 Pd., hvilket jo maa 
betragtes som et godt Resultat paa 
en kort Vinterdag., 

Der blev i Marts og April udsat 
en Del Bundgarn! her i Sundet, som 
for de flestes' Vedkommende gav et 
meget tarveligt Udbytte; i enkelte 
Ga.rn fiskedes der dog ret godt Sild, 
men Prisen va.r som sædvanlig her 
om Foraaret meget lav, saa Resul
tatet blev, at der kun tjentes lidt. 

Silden indtræffer sent her i Sundet, 
saa Prisen er al.tid t~ykket paa Grund 
af Tilfl1rsel andet Steds fra~ Horn· 
fisk var her sa~ godt som ingen af 
sidste Aar. 

En Del Gedderuser .' vare udsatte 
paa Steder her i Sundet, og paa en
kelte Pladser fiskedes her mange 
G<:ldtlel' i ,Foraarsmaanederne. Her 
blev ogsaa gjort en Del Forsøg med 
Stmndgarn efter Gedder og Aborre, 
lIlon disse gave kun enkelte Gange 
noget synderligt Udbytte. 

Paa Grund af det usædvanlig tid· ' 
lige og milde Foraarsvejr begyndte'" 
Drivvnadsfiskeriet efter Aal meget' 'I . 
tidlig; allerede i Slutningen af :Marts 
og i April fiskedes her ualmindelig 
godt Aul, og ogsua enkelte Gedder 
ktmde faas; her fiskedes ikke sjæl. 
dent en 3-400 Aal paa en Nat, 
hvilket jo er uhørt paa den Aarstid, 
og det tegnede saaledes til, at her 
skulde blive et rigt Sommerfiskeri, 
Illen det gik, som man siger: det 
gode faar nok Ende. Allerede i Be
gyndelsen af :Maj begyndte det gule 
"Blæmme" , som vi her i Sundet ere 
saa plagede med, at tage saaledes 
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,Overhaand, at her ikke fandtes et 
Sted, hvor d~l' var nogenlunde rent, 
og efterhaanden som Tiden gik, tog 
det mere til, saa at Vaaddene, saa
snart de vare satte ud, bleve fyldte, 
saa at der selvfølgelig ikke km'tde 
fiskes noget af Betydning, og det 
varede til helt, hen paa Efteraaret. 

Haandvaltdsfiskeriet begyndte lige
ledes meget tidligt, og der fiskedes 
godt i den første Tid, og da Haand
vaad bedre kan bruges, om der og
saa er en Del "Blæmme", gav dette 
Fiskeri jo af og til et godt Udbytte. 
Sundet var gæstet af en Del jydske 
Haandvaadsfiskere, ialt en Snes Mand, 
som sikkert fiskede godt; i hvert 
Fald er da en Del af deres Baade 
trukne paa Land her, san de agte 
altsaa at gæste os igen. 

Her var udsat en Del Ruser i 
Efteraaret efter Gedder og Ørreder, 
og der er fisket ret godt Gedder paa 
enkelte Pladser, men pa,a de fleste 
har det været meget smaat. Ørreder, 
som her var: ret godt af forrige Aar, 
var her saa godt som ingen af i Aar, 
kun enkelte Fiskere fik lidt. 

Her er gjort Forsøg med Strand
garn i Begyndelsen af Vinteren, og 
ligeledes er her forsøgt med Driv
vaad efter Gedder, men kun enkelte 
Gange er her fisket noget af Betyd
ning. 

Aalestangeriet, som blev begyndt 
i Slutningen af Oktober, har hidtil 
givet et meget ringe Udbytte, meget 
ofte kun en 4-5 Pd. Aal pr. Mand 
og ikke sjældent l Pd. og derunder, 
og da de 2 første Maaneder almin
delig plejer at være de bedste, ser 
det ikke meget lovende ud for Vin
teren; muligvis kan dog det meget 
milde Vejr være Skyld deri, og 
Grunden kan maaske ogsaa søges i, 
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at Væksten er groet godt til her i 
de sidste Par Aar, saa der snart er 
V ækst over .det hele, og Aalen ligger 
sikkert mere spredt end de Aaringer, 
da der kun var enkelte tangbevoksede 
Steder. 

Den biologiske Station havde som 
bekendt Station i Stege forrige Vinter, 
og der blev gjort en Del Forsøg med 
Pig- og Savlyster, og da det snart 
rygtedes, at der stangedes godt AaI 
med Savlyster, vaktes Iiysten til selv 
at gøre Forsøg med nævnte Redskab, 
og jeg lod lave en efter Tegning, som 
jeg opgav Smeden, omtrent paa Stør
relse som et Aalejern. Det første 
Forsøg, jeg gjorde rned dell, var paa 
Is; efter at have gjort flere mislyk
kede Forsøg med en Piglyster prø
vede jeg Savlysteren, og fik paa nogle 
faa Timers Tid 8 Pd. Aal foruden 
de smrm, jeg slap igen, hvilket var 
et meget godt Resultat. En Del af 
Fiskerne lode sig lave hver en af 
samme Konstruktion, og Fiskerifor
eningen her ansøgte Indenrigsmini
steriet om Tilladelse til at gøre For~ 
søg med nævnte SaYlyster uden Hensyn 
til Maalbestemmelser, som Loven fore
skriver, hvilket ogsaa bevilgedes. Her 
blev da gjort Forsøg, som alle faldt 
meget heldigt ud; det viste sig, at 
her kunde stanges lige saa mange 
Aal med en Savlyster som med Pig
lyster, idet her stangedes op til 17 
Pd. Aal paa en Dag af en Mand, 
og naar de bleve tagne af paa den 
rigtige Maade, vare de slet ikke be
skadigede, men fuldstændig levedyg
tige, og de ~man. kunde sættes raske 
ud igen. 

Hr. Dr. Petersen har velvilligst til
sendt Fiskeriforeningen her en Sav
lyster til at gøre Forsøg med, saa-



ledes som deu bruges ved Fyn, men 
det har vist sig, at den ikke kun 
bruges her i Sundet; den kan ,list 
kun bruges pau meget haard og 
skallet Bund; den Yi have forsøgt 
med her og som benyttes her er langt 
at foretrække baade paa fast og blød 
Bund, og hvis Fiskeren ved Frede
rikssund havde luant den Saks herfra 
til Forsøg i Stedet for den fra Kerte
minde, da var han sikk,ert kommen 
til et andet Resultat. 

Fiskeriet fra Esbjærg 
April Kvartal 1894 gav følgende 

lJdbytte: 
'1'()~·sk. 

April: 3000 Pd. iL 5 Øre = 150 Kr. 
Maj: 4800 - iL 5 - 240-
Juni: 5500 - å 5 - 295-

13300 Pd. 685 Kr. 

Kullej·. 
April: 38575 Pd. iL 4 Øre = 1543 Kl'. 
Maj: 152000 - iL 4 - 6080-
Juni: 82512 - iL 4 - 3300-

273087 Pd. 10923 Kr. 

Rødspætter. 
April: 540920 Pd. iL 3 Øre = 16227 Kl'. 
Maj: 268862 - It 3 - 8066 -
Juni: 127000 - å4 - 5080 -

936782 Pd. 29374 Kr. 

laIt 1223169 Pd. Fisk til Værdi 
40981 Kr., hvoraf 198000 Pd. Rød
spætter og ca. 10000 Pd. Kuller samt 
13300 Pd. Torsk forbrugtes i Ind
landet; 682092 Pd. Rødspætter for
sendtes til Londonner-Markedet og 
56690 Pd. Rødspætter samt 263087 
Pd. Kuller forsendte s til de tyske 
Markeder. . 

For Kvartalets 1. Maaned (April) 
bemærkes, at Vindforholdene vare 
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gennemgaaende rolige og ret gunstige 
for Fiskeriet, samt at Rødspætte
fiskeriet særlig i 1. Halvdel af Maa
neden ikke dreves med Held, idet 
Fisken ikke var til Stede i nogen 
stor Mængde, saaledes som i Fjor, 
hvilket havde til Følge, at Arrange
mentet med de 2 svenske Fragt
dampere "Aina" og "Frode", som 
vare iværksat for at opnaa hurtigere 
Forbindelse med Londoner Markedet, 
maatte ophøre, efterat disse Fartøjer 
ikkun havde gjort 2 Ture fra Es
bjerg med ialt 154400 Pd. Rødspæt
ter og ("Frode") 1 Tur fra :Fanø 
Rhed (efter TIdklarering fra Fanø) 
med 464 Ks. Rødspætter vog ca. 
35000 Pd.,. der ikke er indbefattet 
i det. ovenfor anførte. For levende 
Rødspætter var liøjeste Pris der op
naaedes ca. 6 Øre pr. Pd. I Fi
skeriet deltog i Maanedens Løb iaIt 
38 Kuttere, hvoraf 4 drev Line-, 31 
Snurrevaads- og 3 Travl- og Snurre
vaadsfiskeri. 

Fol' Kvartalets 2. Maalled (Maj) 
bemærkes, at Fiskeri~ts Udbytte i 
kvantitativ Henseende lod meget til
bage at ønske. N aar undtages i de 
første Bi Dage af Maaneden, var 
Vejret ellers Maaneden igennem ro
ligt og gunstigt fol' Fiskeri, men Fi
sken val' lille og ikke til Stede i 
stOl' Mængde. I Fiskedet deltog 34 
Kuttere, hvoraf 12 dl'eve Line- og 
Snurrevaads-, 20 Snurrevaads- og 2 
Snurrevaads- og Travlfiskeri. Høj
este Pris, der opnaaedes, var for 
levende Rødspætter ca. 7 Øre pr. 
Pd. Den 13. Maj indkom engelsk 
Fiskersmakke "Ostello" (af Grimsby) 
som Havarist med Storstangen og 
Mesanmasten knækket, foraarsaget 
ved Paasejling under Storm i Søen. 
Den 21. Maj skete et sørgeligt Ulyk-
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kC'stilfælde fta Fiskersmakken "Sig
nal" af Sønderho paa Fanø, idet 
Matros Hans Aarre Nielsen af Søn
derho, et ungt Menneske paa 17 
Aar under Fiskeriet, da han var i 
Færd med at øse Skibsjollen læns, 
druknede ved at Jollen sloges fuld 
af Vand. 

For Kvartalets 3. Maaned (Juni) 
b e nu:m'k ps , at Fiskeriet i denne Maa
ned var yderst slet. Fisken var 
lille og ikke til Stede i stor Mængde; 
i de første 3 U ger var V ejret rol~gt, 
men i den øvrige Del af Maaneden 
uroligt og stormmigt. I Fiskeriet 
deltog 27 !<'artøjer, hvoraf 8 dreve 
Lin(~- og Snurrevaads-, 17 Snurre
vaaJs- og 2 Snurrevaads- og Travl
fiskp.ri. Højeste Pris, der opnaaedes 
for levendE) Rødspætter, var ca. 8 
0re pr. Pd. Formedelst Havari paa 
Mesanmasten indkom i Esbjerg Havn 
Smakkpll "Tyrant" af Hull. Fi
skpriillspektionsskibet, Kanonbaaden 
"G rønsund .4 antraf i denne Maaned 
Fiskel'dumperne "Agate" afHull og 
"Ceneraria" af Grimsby paa ulovligt 
Fiskeri pa:t dilllsk Territorium og 
kOlUmanderede disse Fartøjer ind til 
E::;bjerg, hvor de Straffe Loven fore
skrh'er dekteredes. De konfiskerede 
Travl og Fisk bleve solgte ved offent
lig Avktion. Da virkelige Llebhavere 
til 'rravlene ikke vare til Stede, ud
bragtes de til ikkun resp. 26 og 12 
Kr., medens de i Virkeligheden vare 
mindst 10 Gange mere værd, Fisken 
ca. 3500 Pd. udbragtes til ca. 80 
Kr. 

Den 7. Juni afskib,ede Fiskehandler 
Taabøl (Firmaet Struer Mikkelsen) 
i Aalekvasen, Tjalk "Dre Broders" 
af Holland ca. 8000 Pd. levende 
Aal til London. Dette store Parti 
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Aal var dirigeret hertil fra mange 
forskellige Egne i Landet. L. M. 

Generalforsamling. 

Søndag den 6. ds. afholdt Køben
havns og Omegns Fiskerforening sin 
aarlige Generalforsamling i et Lokale 
ved GI. Strand. Der \'ar mødt ca. 
Halvdelen af Medlemmerne, nogle 
vare forhindl'ede paa Grund af Is
ning og an(let uopsætteligt Arbejde. 
Efterat Formanden havde aabnet 
Mødet blev Fiskehandler Stilling valgt 
til Dirigent, hvorefter man gik over 
til Forhandlingsgenstandene. 

Der begyndtes med Aarsregnskabet 
som paa Grund af Kontingentned
sættelsen i Aar ikke viste nogen 
Formuefremgang for Aaret, men 
iøvrigt afsluttede l'et tilfredsstillende 
med en kontant Beholdning paa ca. 
150 Kr. Foreningen havde j Aaret 
erhvervet 2 Sølvmedailler for sin Ud
stilling af en Samling Fiskeredskaber, 
først i Helsingør Og derefter i Randers; 
Medlemsantallet holdt sig jævnt paa 
mellem 50 og 60, idet Tilgangen om
trent svarede til Afgangen. Regn
skabet blev derefter godkendt. 

Efter en Diskussion om forskellige 
. Sager vedrørende Kontingentforhol
dene, Barkegryden m. m. vedtoges 
det at afholde et Møde i J æger
kroen Søndagen den ~O. d. M. KI. 
11 Fm, 

Der nedsattes derefter forskellige 
Udvalg. Det første af disse, der 
kom til at besta<l af N ætfabrikant 
Utzon, Fiskerifogeden og Fisker 
Hans Nielsen, vil have til Opgave 
at sikre Foreningens Medlemmer en 



Ophalings- samt Tørre- og Bred€'
plads; et andet skulde varetage Fi
skernes Interesser angaaende Reje
handlen; det kom til at bestaa af 
Fiskerne Leander sen., AndI'. Leander 
og Edvard Jensen og det besluttedes 
at rette en Henvendelse i næ\'nte 
Sag til de lokale Foreninger Landet 
over. 

Punkt 12 angik et Forslag til Op
samling af et Fond til Udru!!tnings
hjælp eller anden Hjælp til Med
lemmer af Foreningen. 
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Forslagsstilleren havde tænkt sig, 
at naar enhver af Foreningens Med
lemmer, som evnede det, vilde give 
10 Kr., saa vilde en mindre Kapital 
snart kunne samles til dette Formaal. 
Han selv var villig til at gøre Be
gyndelsen med at tegne sig for 10 
Kr., ligesom han tilbød for et [Lndet 
Medlem at tegne ligeledes; Forslagets 
Tanke var oprindelig optaget i For- ' 
eningens Love, lDen naar man satte 
Kontingentet ned til det halve, saa 
vilde der gaa for lang Tid inden 
Maalet naaedes af den Vej. Der
for stillede han det Forslag. Der 
kom nu en længere Diskussion i 
Stand, som endte med, at man ned
satte et Udvalg, som kunde forberede 
Sagen, og som kom til at bestaa af 
Forslagsstilleren Hans Nielsen, Over
retsprokurator Leth, Fisker Peter 
Larsen og Fiskehandler J. A. Stil
ling med Assistance af Bogføreren. 

I Stedet for de 3 efter Tur af
gaaedeBestyrelsesmedlemmer valgtes: 
Niels Jensen, Hans Nielsen (gen
valgt) og A. N. Leander sen. 

Til at møde ved Dansk Fiskeri
forenings forestaaende Generalfor
samling valgtes Hans Nielsen, som 
havde mødt forrige Aar. 

Til at revidere næste Aars Regn-

skab valgtes Fabrikant P. Utzon og 
og Fiskerifoged P. Nielsen. 

Hermed hævedes Generalforsam-
lingen. F. 

Mindre Meddelelser. 

Hs. Maj. Kongen har gennem Pastor 
Warming i Guldager tilstillet de for
ulykkede Hjerting-Fiskeres Efterladte 
100 Kr. 

Tilførslen af fersk Fisk til Kø
benhavn. Man har gjort os opmærk
som paa, at Administrationen selv 
har taget Initiativet til Udarbejdelsen 
afFiskeristatistiken her i København, 
og at det i vor forrige Meddelelse 
omtalte Magislratsudvalg ikke har 
foranlediget dens Iværksættelse. 

Odderfangst. I Anledning af 
Smaaskriftet Nr. 5 om Odderen og 
dens Fangst har man spurgt, om 
fhv. Gaardejer J. A. Larsen, S. 
Harridslev over Hjørring, er villig til 
efter nærmere Aftale at indfinde sig' 
for at fange Odder. Dette er Til
fældet. 

Hr. Larsen har for Resten i for
rige Aar været ude efter Odder flere 
Steder i I.andet, saaledes ved Raa
sted Lille-Aa (Holstebro), hvor han 
fangede 3 Stkr. Til Foraaret skal 
han atter til den samme Egn. 

Arth. F. 
For Fremtiden vil levende Humme1', 

Krebs, Rejer, østers og Musling 
kunne, i Følge Meddelelse fra Mini
steriet for offentlige Arbejder til 
"Danmarks Fiskehandlerforening" , 
sendes med Posterne. Dette vil især 
for vor Hummerhandel være af ikke 
ringe Vigtighed. 

Ind8amlingen til de Efterladte efter 
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de i afvigte Aur ved Fiskekutteren 
"Trækfuglen U s Forlis forulykkede Fi
skere fra Nymintlegab er nu slutt,et. 
Der er indkommet iaIt 4036 Kr. 78 
0re, som af Stiftamtmand Ahnfeldt 
i Ribe, der har været Formand for 
den til Indsamling af Bidrag sammen
traadte Komite, efter Samraad med 
de stedlige Medlemmer af Komiteen, 
indenfor et begrænset Antal Aar 
vil blive anvendt til aarlige Under-
støttels-::r til de Forulykkedes Fa
milier i Forhold til deres Trang. 

Molen ved Hirtshals. Til 2. Be
handling af Finantsloven i Folke
thinget ha ve J ungersen (Hjørring 
Amts 3. Valgkreds), Berteben (Hjør
ring Amts 5. Valgkreds), S. P. Chri
stensen (Hjørring Amts 4. Valgkreds) 
og H. Madsen (Hjørring Amts 1. 
Valgkreds) foreslaaet som en ny 
Post at indsætte: "Til yderligere 
Forlængelse af Molen ved Hirtshals 
Illed 300 Fod 230000 Kr." 

Fiskeriberetninger . 

.Blaavand, den 5. Januar 1895. 
Fiskeriet her i Distriktet har i 
Maanederne November og December 
været drevet af ialt 8 aabne Baade, 
med en samlet Drægtighed af 1281/ 100 

rons og har givet et Udbytte af: 
7280 Pd. Kuller, 25080 Pd. 'rorsk 

og 4:314 Pd. Rødspætter, der alt
sammen dels er taget til eget Brug 
og dels er solgt til Omegnens Be
boere; der er ikke udført noget til 
Udlandet. Prisen, der har varieret 
lidt, kan formentlig ansættes som 
Gennemsnit til 6 Øre pr. Pd. Kuller 
og 5 Øre pr. Pd. Torsk og Rød-
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spætter; hele Værdien bliver altsaa 
1906 Kr. 50 Øre. Det er jo kun 
et lille U cl bytte i Forhold til Baa
dene, men det maa erindres, at Fi
skedet her nærmest drives som Bi
erhverv. De tre bedste Baade have 
faaet 349 Kr. 70 Øre, 344 Kr. 40 
Øre og 313 Kr. 40 0re. Besæt
ningen er som Regel 4 Mand pr. 
Baad. ~ 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

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 Feddenen, 

IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur Feddersen, 

V. 
Odderen:og dens Fangst 

af Arthur Fedderaen, 

udleveres gratis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse til Forenin

gens Kontor, Stormgade 20, Kø

benhavn V. 



30 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 6. Januar til' 12. Januar 1895, 

Tilført af; 

14 danske FIsker-
fartøjer . .. 9621 140 

6 danske Kvaser 4500 

18 svenske ]j'isker· i 

fartøjer . , . • 

pr. Vogn fra nær-
H~gende Fisker· 
leJer ... , ... 

360 

26100 

24624 200 

1044 300 

10121 

30600 

24824 

1344 

pr. Jernbane & 
Dampskib ._._. _'I~ 

laIt ... il 14121 140 52128 

378000' 60 730 2 102203 21628' 410638 

200 37soOO 360 730 10220 1216281477527 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: 4 Kr. 50 Øre pr. lipd. Rødspætter, 3 Kr. pl'. 
Lpd. Torsk, 65 Øre pr. Pd. blanke Aal, 35 Øre pr. Pd. smaa gul~ Aal. 

l Svenek Sild. 2 fra Bornholm. 3 fra Indland østers, fra U ,Iland (Sverrig) Krebs og østers. 4 væsent· 
ligst Rødspætter, Kuller, 'forsk og Ferskvandsfisk. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge- Fabriken T. Kent & Go. Gl'imsby, Arthur Faddørsan: 
- S.I .... edalll. I Aalborg 1888 'ø Fiskeauktionator& laleundersøgelser I. 

I Kellnll ... 1888 - Commissionsforretning, 
anbefaler sit l;dsalg .. f ane Sorter d S d' '1 F 
Flakekroge, saa vel I Staal, ,Tæm nla tager en Inger tI ar· 
som Me •• lng, samt Pilke i Tin og andHng. 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. Stort Lager af østers til 

Conrad Christensen. b'lIi P' e 
8t. Strandstræde 41. . I Ile ris r. 

København K. Ilef.: York City Bank, Grimsby. 

Pris 0,60. 
ImodIndsendelse af 50 Øre 

til Forf. faas nogle faa Ekspl. 
af denne Afhandling, som 
ikke er i Boghandelen, porto· 
frit tilsendt. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima a.merikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tHbydes langt under 
gangbare Pri ser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejld.ug 
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. Halm88. 
Telefon 129. 
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Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Helsingør. Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra. IJuger fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fa.brik~ Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
'tarn fra 10 0/0 til 20 °/0 under sædvanlige Priser. Borm(,ldsgar1t, Hampe
I.'~rn og Hør,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. 
6 G> • 

d~ ~ 
~ E· .. . _. o d Altona Fiskeauction. g;-~ 

p ... ... 

~ O" a
ll' (\) "" 

Johaun Cohrs (beediget Auctionator). f:l ~ l ..!<I .. Q) 

~ c::a..~ 
d - Q) 

..q .f IX! Telegram-Adresse: COhrs, Altona. 
;::;''''1lQ 

Dansk Correspondance. SI' ~ ~ 

i:lj Heinr. Biirsch. Hamburg. Hafenstrasse 140. ~!l 
g:;; Dansk-Fiske-Kommission en gros. IC::::a 

C;" 5 Modtager alle Sorter Fisk til Forhandling. - ~;: ;, 
~1i Specialitet: Lax, Ørred, Aal. =~5 
::. Telegram-Adresse: + Fragtbrev-Adresse: ~.= g 

- Biirsch, Hamburg. Biirsch, Altona. ~ :'" !!; ø . 

F:rantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Vml'ker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksaa-er og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser • 

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

Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. U"tzon" 
anbefaler 

• alle Nutnre. 1 pritna . Tvist 
København V. Vesterbrogade 70. 

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

o. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse I~O. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, HafeuHtr. 120 Telegramadr. : Platzmanll-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmanll in Hamburg, Statioll Altona. 
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Opfordring. 
Atter har det graadigf' Vesterhav knevBt tunge Ofre blandt vor Fn,kf'r

befolkning. 
Den 20. December gik to Fiskerbaade ud fra Hjf'l'ting og kom ikke 

siden tilbage, hvorimod Vraget af den ene er drevet pall. Land. Tre af de 
seks omkomne :B'iskere efterlade sig Enker, deraf de to med 6 Børn i yderlig 
fattige Kaar. 

Vi undertegnede henvende os derfor til barmhjertige Mennesker med 
Bøn om Hjælp. 

Skulde der komme mere ind, end det er rimeligt at uddele til de 
efterladte, vil Overskuddet tilfalde »U nderstøttelsesfol'eningen for Enker og 
Børn efter paa Søen forulykkede Fiskere, hjemmehørende i Esbjærg (med 
Hjerting) og Fanø Tolddistrikter", som endnu kun sidder inde med smaa 
Midler. 

Enhver af os undertegnede modtager med Tak Bidrag. 

P. Breinholt, 
Proprietær. Eabjærg. 

N. Nielsen, 
Købmand. Hjerting. 

C. Skovgaard -Petersen, 
Sognepræst for 

Alslev-Hostrup Menigheder. 

V. V. Hassing, Ole J. Christiansen, 
Toldforvalter. Esbjærg. Fisker. Esbjærg. 

Niels Chr. Nielsen, H. 81gaard Nielsen, 
Fisker. Hjerting. Fisker, Sogneraadsformand. 

C. Varming, P. Windfeld, 
Sognepræst for Guldager Landmand. Hjerting. 

Menighed. 

C. A. P. Schultz, 
Chef for Fiskeriinspektionen, 

Kaptajn i Marinen. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Cltristtreu, Boldhusgade I. 
Reuigeret af cand. mai. H. POBBett. Trykt hoa Frantz O/wi.ttretl. København 
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Nr. ,4. 24. Januar. 1'895. 

Med.l.ex:a.øbl.aodst \Idgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgalle I, København K. Prisen er for Indland,et 10 Øre pr. Petit

linje af tl~ Sides Bredo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat~ 

mdhold: Til de lokale FOTeninger,- Forandring 
i de russiske Jernbanefragter for Fisk. Gensvar 
til Hr. Arthur Feddersen. Adresse. - Generalfor
samling. - Fiskeriet fr .. Esbjærg, - Jfiskeriberet-
ninger. lJekendtgørelser. 

Dallsk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gaile 20 ~tuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
ræffes desuden i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
10, L. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeJigfor Medlemmer og1<'iskeredaglig 
ira lil. 9-Il, lor Publikum Søndag fra 
12-2 mod en (;;ntre at' 10 øre. 

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

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarlL, naar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Etterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Ckr. 
H. J.l1.unck, Vestergaue N r. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stol'lllgaue Nr. 20. 

Til de lokale Foreninger. 
En Henvendelse fra Fiskerforeningen 

for København og Omegn. 

Ved Fiskermødet i "Føniks" i Som
meren. 1893 vedtoges dut, at man 
skulde virke hen til, at Rejehandelen 
paa Københavns Fisketorv fremtidig 
skulde foregaa efter V ægt i Stedet 
for som hidtil efter Maal. De paa 
Mødet tilStede værende Fiskehandlere 
erklærede sig villige til at foretage 
denne Ændring: men vendte. snart 
tilbage til den gamle Methode, alene 
fordi en enkelt af deres Kolleger, der 
ikke hn.vde overværet Mødet, er:klærede 
ikke at ville sælge efter Vægt. 

Da imidlertid Fiskehandlerne nu 
have erklæret sig villige til at sælge 
Rejerne efter V ægt, naar det lo'r
lau,ges af Afsenderne, skal ulldel'teg
nede Udmlg herved henstille, at saa
dant altid bliver forlangt, og idet vi 
bede om vore Kollegers Bistand til 
at dette vort Maal: Rejerne solgte 
efter Vægt og afregnede efter Vægt kan 
nu as, anmoJe vi de lokale Foreningers 
Bestyrelser, fol' saa vidt Spørgsmaalet 
har Interesse for dem, om at. til-



stille medundertegnede A. N.Leander, 
Amagel'brogade 87, København O., 
deres Svar paa denne Henvendelse. 

København, d. 19. Jan. 1895. 
A. N. Leander. Andreas Leander. 

EdY. JenseR. Fr. W. Fiedier. 

Forandring i de russiske J ern~ 
banefragter for Fisk. 

Dansk Fiskeriforening har gennem 
Indenrigsministeriet modtaget Under
retning om, at den kongelige danske 
Konsul i Libau har indberettet til 
U denrigsministeriet, at den russiske 
Regering i Anledning af det ved 
Kurlands Kyst og navnlig ved \Vindau 
i den .s<,nere Tid i stort Omfang dreme 
Fiskeri af Sild og Torsk hvilken 
Fisk befordres pr. Dampskib til Libau 
og derfra pr. Jernbane til Indlandet. 
- har nedsat Jernbanefragten for 
Fisken saaledes, at denne nu befor
dres pr. Iltog til samme Fragt som 
tidligere pr. Godstog, hvorhos der 
yderligere el' givet Afkald paa den 
saakaldte "Kronsteller" . 

Gensvar til Hr. Arthur 
Feddersen. 

Af Chr. Nielsen, Ejby. 

Der el' et gammelt Ord, som siger, 
"for aJ kl'lulse skal man ha ve Negle". 
Det synes nu Hr. Art/mt' J?eddeTi;en 
at h,we, idet han kalder mit Syn 
paa Forholdene for ensindigt og 
naragtigt. Og ban· lUaa saa gæme 
kalde min Opfattelse for, hvad han 
vil; jeg tillader mig dog at I tage til 
Genmæle. 

Jeg hal' den Tro, at i h\'ert Fald 
paa nogle af de Steder, hvor den 
kunstige Udklækning drives, sker det 
hverken for ,~de fælles Interesser" eller 
"fol' at fremme Fiskeriet", men det 
sker simpelthen af den Grund, at den 
Lodsejer, som optager den kunstige 
Udklækning, derved el' i Stand til at 
skaffe sig en betydelig Merindtægt, 
fordi Loven yder ham sin Bistand 
til at fiske hele Aaret rundt. 

Hr. Feddersen tror, at Saltvands
fiskerne ville sluge hver en Ørred 
ved Opgangen til Aaerne; deri tager 
han nu fejl, thi Ørredderne søge al.tid 
Ferskvandet mest med paalands 
Storm, hvorved det umuliggøre s at 
ha ve Redskaber staaende ved Kysten. 

Naar HI'. Feddersen spørger, hvor 
jeg har min Viden fra i adskillige 
Punkter, sall, katt jeg svare, igennem 
den praktiske Erfaring; derigennem 
har jeg ogsaa vundet den Opfattelse, 
at det burde være Grundejerne ved 
saadan en Aa, der skulde frede om 
Ørreden, at den kunde udklækkes 
paa den naturligste Maade. 

.Jeg mener ikh, at Hr. Feddersen 
hruger. den kunstige Udklækning som 
d hensynsløst Spild af Rogn, men 
nanr det bliver kaldt kunstig Ud
klækning at lægge Rogn, som maaske 
ikke er befrugtet, i en Rende, hvor 
der løber lidt Vand, mon det dog 
ikke er et hensynsløst Spild af Rogn, 
der vil httve en Tilbagegang af Ørreden 
til Følgp? 

Til Hr. Cltt'. Nicb;el/s Gensvar er 
det kun nødvendigt at notere, at jeg 
paa ingen ~Iuade i Medlemsbladets 
N r, 51 for :H. Decemaer f. A. kaldte 
hans Synspunkt "naragtigt" . J eg 
brugte dette Ord om Uhr. Nielsens 



Spørgsmaal (Medlemsbladet Nr. 50) 
om "det videnskabelige Øjemed ikke 
tit 'kun er' en Undersøgelse af, hvor
dan Laksen eller 0rredl'n smag!:'r i 
den eller den Anretning." Dette 
kan enhver let overtyde sig om. 
Derimod har jeg søgt at oply"e hnm 
om hans Fpjlsyn pna Loven, paa Ud~ 
klækningen ad knnstig V C'j og paa 
Ørredens Levevis. ,Jq!; kan ikke 
hindre ham i at un(jprlæggeLods
ejere, som drive kunstig Udklækning, 
den Bevæggrund, at det kun sker, 
fordi de sau kan fiske hele Aaret 
rundt. Men jeg kan oplyse ham om, 
at den ved Ejby Aa under Udklæk
ning værende Rogn er befrugtet, og 
at den ikke ligger "i en Rende", 
men i virkelige Udklækningskar. Dette 
ved han jo for Resten meget godt, 
da han har efterset hele Historien. 
Efter min Mening 'burde Hr. ehr . 
.Nielsen og andre lade Udklækningen 
ved Ejby Aa gaa sin Gang og endda 
støtte den; forhaabentlig vilde der
ved ad Aare Ørredmængden i Fjor
den blive langt rigeligere end den 
for Tiden er, til Gavn saavel fol' Ud
klækkeren som for Fiskerne. Jeg 
har søgt at gøre det klart, at de 
naturlige Forhold ere heldige for 
Opvækst af Ørred ved Bramsnæs 
Fjord, og jeg har villet gøre mit til, 
at der blev arbejdet paa rette Mande 
af alle Parter, saa at der kunde blive 
eu større Fangst end der nu er. 
Det er nemlig kun et ringe Udbytte, 
det nJ Hr. Chr. Nielsen saa ildesete 
Fang~apparat i Ejby Aa indbringer; 
i Aar har det givet omtrent 50-60 
Pund i alt. 

Hermed afsluttes denne Sag for 
mit Vedkommende. 

20. Januar 189å. 
Arthur Feddersen. 
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Adresse. 

Den i vort forrige Nummer omtalte 
Adresse fra samtlige islandske Køb
mænd lyder saaledes: 

Til 
Fo1kethiu,qet. 

I fuld Erkendelse af dpn stOl'(' 

Skade, der paaføres Island ved frem
medø, særlig engelske, Fiskeres Over
greb, ved Overskridelse af Grænsen 
for Søterritoriet o. lign., hvorved 
Landets vigtigste Erhversgn·n, Fiske
riet, trues med delvis eller fuldstæn
dig Ødelæggelse, og navnlig fordi 
disse Overgreh Aar for Aar tiltage 
i foruroligende Grad, paa Grund af 
den utilstrækkelige Fiskerikontrol der 
føres, er det islandske Althing i af~ 
vigte Samling indgaaet med et An
dragende til Ministeriet for Island 
om at formaa den danske Regering 
til at udsende et ekstraordinært 
Stationsskib til Island i AaI'. 

Medens Jette Andragende har mødt 
Imødekommenhed fra Marineministe
riets Side, se vi undertegnede island
ske Købmænd med Beklagelse, at 
Folkethingets Finansudvalg har fore
slaaet at nægte Bevilling til Afhol
delse af lJ dgifterne ved Skibets Togt. 

Idet vi herved ærbødigst henvende 
os til det høje Thing, er det i Haab 
om, at Thinget ved nærmere Over
vejelse og med Henblik paa den UOI)

rettelige Skade, der pauføres saavel 
Island som Danmark nuar Fiskeriet, 
af Mangel paa fornøden Fiskerikon
trol, gradvis ødelægges, maa komme 
til den Erkendelse, at Bevillingen 
bør gives. 

Uden nærmere at komme ind paa 
statistiske Enkeltheder, tillade vi os 
i den Anledning kun at henpege 



paa, at Islands U dførsel af Fiskeri
produkter, hvis Omsætning saa godt 
som udelukkende sker over Danmark, 
formenes at være mellem 4 og 5 
Millioner Kroner aarlig, og det er 
indlysende, at denne Omsætning til
fører Danmark betydelig Fordel. 

Denne Udførsel var i 1894 adskillig 
mindre end de foregaaende Aar, og 
der synes al U dsigt til, at en stadig 
Nedgang vil blive Følgen, om ikke 
en skærpet Fiskerikontrol mod frem
mede Fiskere ufortøvet indføres. 

Er det saaledes af allerstørste 
Vigtighed for Handelsforbindelsen 
mellem Danmark og Island at ,lette 
sker, saa er det ligefrem en l .. ivs
bt;!tingelse for den fattige islandske 
Befolkning, at Fiskeriet ikke øde
lægges ved fremmede Fiskeres ulov
lige Fiskeri indenfor Grænsen for 
Søterritoriet, og det er især det, i 
de sidste Aar overhaandtagende 
Trawlfiskeri af engelske Dampere, 
hvilket saagodtsom udelukkendedl'ive::; 
indenfor Territorialgrænsen, der gør 
de islandske Fiskere størst Afbræk, 
og truer med, ved ØdelæggelsE' af 
Havbunden paa Fiskepladserne at 
gøre Fiskeriet uoprettelig Skade. 

Hertil kommer, at disse Udlændinge 
paa mange andre l\laader forse sig 
mod Landets Love, og optræde llled 
stor Brutalitet overfor den værgeløse 
Befolkning, Salt denne endog ikke 
al Tid kan føle sig sikker mod per
sonlig Overlast, hvilket noksom er 
paavist i Artikler, der ere fremkomne 
i herværende Dagblade. , 

Endvidere tillade vi os at henlede 
Opmærksomheden paa, at et saaclant 
ekstraordinærtStationsski b meget godt 
tillige kan føre Kontrol med Fiske
rierne under Færøerne, der ligeledes 
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synes truede, og saaledes vil gøre 
dobbelt Nytte. 

Vi nære det Haab, at det høje 
Thing, efter at have gjort sig nær
mere pekendt med de vægtige Aar
sager, der ligger til Grund for denne 
vor ærbødige Ansøgning, og i Be
tragtning af de store Interesser der 
staa pau Spil, saavel for Danmark 
som Island, ikke vil tage i Betænk
ning at bevillige det fornødne Beløb 
til Udsendelse af et ekstraordinært 
Stationsskib ved Island. 

Generalforsamling. 

FiskerijoreniJigen for Ulfsund og 
tilgrænsende Yande afholdt General
forsamling iKallehave Færgegaard 
Somlag den 13. ds. 

Formanden, C. Hansen, gllV i Kort
hed en Oversigt over Foreningens 
Virksomhed i 1894. 

D('r var indgivet et Andragende 
til Indenrigsministeriet Olll, at Fred
lJingsforbudet maatte blive hævet fol' 
l\hj l\faaneds V edkommende~ men 
nævnte Andragende var ikke bleven 
bevilget; ligeledes havde Foreningen 
amlraget l\linistel'iet om Tilladelse 
til at gOl'e ]'orsøg med Savlyster i 
6 Uger uden Hensyn til Maalsbestem
melser ,og detteAndragendebevilgedes. 
Der var sendt 3 Delegerede ind til 
at deltage i Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling. Videre var der 
arhejdet hen til at skabe nogen Kon
kurrence i Piskehandelen for Som
mel'fiskel'iets Vedkommende, hvilket 
H'd Dansk Fiskeriforenings Bistand 
var lykkedes. Derefter gjorde Kas
sereren, O. Hansen, Rede for For-
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eningens Regnskabsforhold for Aaret ; 
det reviderede Regnskab godkendtes 
af Forsamlingen. 

Derefter foretoges Valg af den 
større Halvdel af Best.)TPlsen. Gen
valgtbleve: J .. Olsen, Stege, C.Hansen, 
Kallehave, }\tf. Johansen, Sandvig, 
H.P.H:wsen, Kallellave ugO. Hansen, 
Petersværft. N yndgt hlev: N. A n

dersen, Kallphave. 'ril Formand 
valgtes C. HUllsen, K1111ehave, til. 
Kasserer O. Hansen, Petel'sværft ; 
elldvidere valgtes et Forretnings Ud
valg paa 3 Medlemmer, som kom til 
at bestaa af H. P. Hansen, F. C. 
Hansen og C. Hansen. Til at del
tage i Dansk Fisket'ifol'eniugs Gene
ralfol'sllmlig i 1895 valgtes: O. Hansen, 
Petersværft, P. Rasmussen, 01'1' og 
C. Hansen, Kallehave. Fisker P. Chri
stensen, som i Stormen d(m 14. Fe
bruar havde faaet knust sin Baad, 
unsøgte Foreningen om et lille Bi
drag til Hjælp til Reparationen, 
hvilket ogsaa bevilgedes. 

Dermed sluttedes Gpllemlforsam
lingen med en 'Pak til de Mødte. 

N æste ordinære Generalforsamling 
vil blive' afholdt i V ordillgborg. 

Fiskeriet fra Esbjærg 
J uH Kvartal 1894 gav følgende 

Udbytte: 
Rødspætter. 

Juli: 56000 Pd. a 10 Øre 
Avg.: 37000 - lt 14 -
Septb.: 39800 - il, 11 -

132800 Pd. 

5600Kr. 
5180 -
4378 -

15158 Kr. 
Desuden er der i Juli Malmed fanget 
280 Pd. Torsk il, 15 Øre 42 Kr., 
4480 Pd. Makrel It 25 01'e 1120 
Kr. og 1200 Pd. Pighvar å 25 Øre 
= 300 Kr. laIt er der i hele K~ar-

37 

talet fisket 138760 Pd. Fisk til Værdi 
16620 Kr. 19800 Pd. Rødspætter 
forsendte s til Tyskland, 20000 Pd. 
til England, og 93000 Pd. forbrugtos 
i Indlandet, medens 4480 Pd. Makrel 
(saltede) solgtes j Norge og 280 Pd. 
saltede 'rorsk i Indlandet. 

For K vartalets første Maaned (.Juli) 
bemærkes, at Vejrforhold elle vare 
roligt Sommervejr, og at Fiskeriet 
med Snurrevaad efter Rødspætter 
af 15 Fartøjer fortsattes ind i denne 
Maaned og gav i Forhold til dette 
Antal Fartøjer, der kun i ~1aanedens 
første Halvdel drev Fiskeri, et til
fredsstillende Udbytte. Fiskersmakken 
"Grand Charge" drev i Tiden fra 
14. ,Juli til i Begyndelsen af Septbr. 
Makrelfiskeri under Norges Vestkyst 
og havde i Udbytte det ovenfor an
førte Parti saltede Makrel, der af
sattfi's i Norge, samt et lille Kvantum 
'l'ursk. OmelldskøI}t Udbyttet ikke 
stort, havde Fartøjd dog intet Tab 
t1f Turen, og da dette Fiskeri ogsaa 
for de norske Makrelfiskeres Ved
kommende kun gav et lille Udbytte, 
nærer man Haab om under gun
stigere Forhold ad Aare at kunne 
bringe et godt Udbytte ud af Makrel
fiskeriet, da det drives paa den Aars
tid, hvor Rødspættefiskeriet med Ikke
Bn1ndskibe er vanskeligt at drive for 
Varmens Skyld. Højeste Pris var for 
levende Rødspætter 12 Øre pr. Pd. 

For Kvartalets anden Mafilled 
(Avgust) bemærkes, at Vejrforholdene 
vare rolige i l\Iaanedens første Halv
del. men urolige og ugunstige i den 
sidste Halvdel, og at Udbyttet for 
de 13 Fartøjers Vedkommende, der 
forsøgte Rødspættefiskeri, kun var 
lille. Højeste Pris, der opnaaedes 
for levende Rødspætter, var 17 Øre 
pr. Pd. 



For Kvartalets tredie Maaned (Sep
tember) bemærkes, at paa Grund af 
stormfuldt Vojr i de to Trediedele 
af Maaneden kunde i den Tid intet 
Fiskeri drives, og at det ovenfor an
førte Udbytte af 16 Fartøjer kun er 
forholdsvis lille. Højeste Pris, der 
opnaaedes for levende Rødspætter, 
var 12 Øre pr. Pd. 

Kullerfangst var fuldstændig ind-
stillet i hele .T uli Kvartal. L.-M. 

Fiskeriberetninger. 

Lemvig, d. 19. Jan. 1895. I Vin
terens Løb har Fiskeriet her i Bred
ningen været rigtig godt. Især el' 
der taget en ikke ringe Del Torsk. 
Priserne have været meget trykkede, 
og man har solgt gode Torsk til 20 
-25 Øre pr. Stk. J. 

Bovbjerg, 19 .• Januar. Havfiskeriet 
falder bedre og betydeligere i uenne 
Maaned enu sædvanlig, og Prisarne 
paa Kuller ere gode. Der har været 
fisket indtil ca. 70 Snese Kuller pr. 
Baad foruden anden Fisk. Størrelsen 
og Kvaliteten i det hele er upaa
klagelig, og Fiskerne have al Grund 
til at være meget vel tilfredse. G. 

Frederikshavn, d. 21. Januar 1895. 
De stadige og ofte ret kraftigo øst
lige og nordøstlige Vinde, vi have 
havt i de sidste to Uger, have ikke 
tilladt noget Fiskeri af væsentlig Be
tydning; man mærker ret, at Vinteren 
udøver en knugende og hæmmende 
Inuflydelse; sjældent have Kutterne 
Lejlighed til at komme paa Haret, 
og komme de der endeli~ er det for 
det meste som om Fisken var blæst 
bort, Udbytte bliver der ikke meget 
af. I forrige Uge forsøgte en Del 
Kuttere Fiskeri i Aalbækbugten, men 
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opnaaede kun forsvindende Fangst, 
lidt bedre Held havde de ved Trin
delen paa Tungefiskeri værende Kut
tere, omend ingen naaede over et 
Resultat af ca. 40 Pd. Tunger, e.t 
li,,;nende Kvantum Pighvar og ca. 
100 Pd. Skærising og Slethvar, Tun
gen er for Tiuen i gou Pris, der be
tales fra 85 Ø1'e-1 Kr. 5 Øre pr. 
Pd., fol' Pighvar betales fra 60-70 
Øre pr. Pd. og for Skærising og 
Slethvar 15 Øre pr. Pd. De Smaa
partiel' Rødspætter, der indkom fra 
denne Fiskeplads betales med 3 Kr. 
Snesen. Da Jer i den sidste Uge 
kun i Slutningen af Ugen har været 
Lejlighed til at fiske er det kun en
kelte Kuttere; der i Gaar og i Dag 
ere inukonme; ?e have fisket paa 
Herthas Flak og et Par Stykker 
have havt ganske gout Udbytte, ca. 
150 Snese mindre Rødspætter. vejende 
ca. 13 Pd. Snesen, og betalte med 
2 Kr. 10 Øre Snesen. Fm Skagen 
er Jer nu og da tilført ret betydelige 
Kvantiteter Fisk, vejenue fra 12-16 
Pd. Snesen, betalte med fra l Kr. 
25 Øre-2 Kl'. 50 Øre Snesen. I 
den sidste Uge er Sildetilførslen af
tagen en Del paa . Grund af det 
urolige Vejr og ved Snefald foranle
dige mangelfulde Trafikforhold, den 
hal' i de to U ger kun andraget ca. 
2200 Ks., Jer udelukkende ere til
førte fra Gøteborg. Prisen er stadig 
4 1/ 2 Kr. pr. Ks. Hummertilførslen 
har i den si(lste Tid været noget 
knap, Jen lutr i ovennævnte Tidsrum 
andraget ca. 10,000 Stkr., Prisen er 
stegen noget, der betales nu ca. l 
Kr. 60 Øre pr. Pd. Kulden har 
havt en skadelig Indflydelse paa de 
herværende Østerslagre, som heldig
vis for Tiden ikke ere særlig store, 
idet mange Østers have aabnet sig 
og som Følge deraf hurtig dø. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 13. Januar til 19. Januar 1895. 

-
I . ~ .. ..,; ..,; "" - ..:- ..: ..,; «S ,;,t. ..: CL. CL. o" >-... - >- fTJ· O> • 0>. .... O> O> • CL. Tilført af: ;G:I; .... .z:: .. "Cl -"Cl ..,; fTJ ...... -'" -- ... I a: !:li - o CL. :;CL. -; ....... CL. «SCL. C~CL. -
I =-

O> I- ::.: «SCl> -'" ]i ø CiS < .... CD UJ UJ 

14 danske Fisker-II 
fartøjer . . ... 28890 500 29390 

21 danske Kvaser ii 171018 171018 
13 svenske Fisker- : 

fartøjer ... 28800 11''10 29040 
pr, Vogn fra nær-

liggende Fisker-
972 492 lejer .•. , ... 1464 

pr. Jernbane & 
Dampskib ql 9612 28118 2000 \ 375720' 5480 5270 10848 21630 458678 

lait . . . '38502 
--

2289981 2150 37572015972:5270 10848 
--

500 21630 689590 
. I . 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Levende Rødspætter 4 Kr. 50 Øre pr. Lpd., 
Kassefisk 3 Kr. Lpd., Torsk: svenske 3 Kr., danske 2-2'35 Kr. pr. Lpd., Sild 110 Øre pr. 
Ol, 65 Øre pr. Pd. blanke Aal, 35 Øre pr. Pd. smaa gule Aal. 

1 Svensk Sild, 

BEKENDTGØRELSER 

et sllotsll c!lraDDlspi4 
4" Stempeldiameter, 5 a 51i2" Slag, med Tilbehør er billigt til Salgs hos 
1. R. B. L efolii , Nørrevold 16, København. Det forevises af Herrer Hoh .. 
4, {)ollerup. ToldbodgBde 13. 

fiskekroge- Fabriken T. Kent & Co. Grimsby, I Arthur Faddersan: 
- SøIYllledalUe I A a lb&r~ 18PS ._ Fisk~a~ktlollator ~ laleundersøgelser I. 

l K.hnhan 1888 Commlsslonsforretnang 
anbefaler .it Udsalg d .. Ue Sorter dt S d' t'l Ii 
Fiskekroge, ..... vel i Sta"l, Jæru mo ø:ger en mger l or-
.om Mes.ing, .&mt Pilke i Tin ug andhng. 
Bly. Forøendeø m~d Efterkrav, Stort Lager af østers til 

Conrad Christensen, billige Priser. 
St. ::;trand.træde 41. . ' 

Køhenhavn K. Bef.: York Ctty Bank, Grtmsby, 

Pris 0,50. 
Imodindsendelse af 50 Øre 

til Forf. fall.s nogle faa Ekspl. 
af denne Afhandling, som 
ikke er i Boghandelen, porto
frit tilsendt. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 'l'l'Jkning af (:geblade, Pieeer,. Vawker og Tids
skrifter, Cb'kulah'er, merkantile Tryksacer og LeJligheds
sange i omhyggelig ·Udførelse til billige Priser. 
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Eø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, ' 
anbefaler 

prim.a Tvist i alle N um.re. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brsvadr.: G. Platzmallll, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr.: Platzmallll-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmallll in Hamburg, Station' Altona. 

]i·~ Altona Fiskeauction. ~!i 
t a~ Johann Coltrs (beediget Auctionator). § ~ i 
~-~ ~~~ 
<Il f cq Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. $I> i er 

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 b,illigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
...- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sp,0rtstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I. 
Re1igeret af cand. mag'. H. POBselt. - Trykt hOl Frantz Ohrilttre ... København 
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6\øfmæm~ 
~ MEDltISBUD ~(f 

Nr. 5. 31. Januar. 1895. 

:Med.l.e:x::r::t.sb1a.d:3t udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUrolJ, Boldhu~gallo I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje a.f Ild Sides nreJo; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Savlyster ktr. Piglystcr. I-II. 
Fiskeriet i Svendborgsund før og nu. I-II. - Fiske
riet fra. Kerteminde. - Prisopgave. - Fiskeriet paa. 
Vestkysten. Strandvagt. - Generalforsamlinger 
og Møder. Mindre Meddelelser. Fiskeriberot-
ninger. - Bidrag.Uste. 15ek."dtgørelser. 

Dausk Fiskeriforenings Kontor, Storm
galle 20 ~tuen, København V. t er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
ræffes desud~n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, L S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gTatis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en b:ntre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
enillgens Konsulent bedes altid alene adres
serede til h:msHopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarlL. naar Kilden angives. 

ModeJsamllngen. 
Hr. P. Villumsen vil være Stede i Sam

lingen Lørdag den 2. Februar fra KI. 10-4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres ]Jfterladte, 

modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Mttnck, Vesterg:\'de Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Savlyster ktr. Piglyster. 
Af c. G. Johs. Petersen, 

Forstander for den danske biologiske Station. 

I Anledning af Hr. Fisker Malling
Nielsens Bemærkninger i Nr. 3 1895 
af dette Blad om, hvad der egentlig 
forstaas ved en Haardbunds-Saks, 
skal jeg oplyse dette lidt nærmere, 
saa meget hellere som der paa mange 
Steder synes at være meget lidt 
Kendskab til dette Redskab. 

Aller først skal jeg bemærke, at 
jeg af Pig- og Savlystre fra Dan
mark kender saa mange Slags, at 
det vilde kunne fylde flere Numre 
af Medlemsbladet, om de alle skulde 
beskrives. Der er Piglyste med en, 
to, tre, fire, fem osv. Pigge; nogle 
ere skæve, saa der ikke kan stanges 
med dem, naar Stagen staar lige op 
og ned; nogle ere lange og tynde i 



Flæner og Tunger, andre korte og 
tykke, saa det næsten er umuligt for 
en størr~ Aal at komme op mellem 
dem, osv. 

Af Savlystre er der nogle uden 
Tunger, kun dannede af to Flæner, 
ligesom et Næb, der holdes sammen 
af Staalfjedre; de gabe vidt forneden, 
saa Aalen maa glide et langt Stykke 
op, før den kommer til Tænderne; 
andre Savlystre have 2 Flæner og l, 
2, 3, 4 til efter Sigende 20 'runger, 
saa mange har jeg dog ikke selv set. 
Paa ml1nge Savlystre holdes Flænerne 
i Stilling af Stl1alfjedre, der kun give 
efter ud til Siden (Bevægelsen lige
som hos en almindelig Saks til at 
klippe med), nl1ar en Aal eller et 
andet I;egeme stanges op mellem 
dem. Fjedrene ere stærke nok til 
at holde Aalen, eller skulde i det 
mindste være det; hos saadanne Sav
lystre (3~grenede, mest fraLimfjorden) 
ere Grenene (d. v. s. Tunger og Flæner 
tilsammen) tykke og ubøjelige og 
kunne ikke klemlllessammen forneden 
uden at øve Vold mod Saksen. I hele 
det øvrige Danmark bruges derimod 
1l1nge, bøjelige Grene l1f Fjederstaal; 
naar en større Aal stanges op mel
lem dem, bevæge de sig ikke ud til 
Siden, Illen bevæge sig vinkelret her
pal1 (omtrent som lllan bevæger FilJg
rene paa en Haand) og give derved 
Plads fol' Aalen, som de dog ved 
Fjederkraften i selve Grenene fast
holde. .Man kunde kalde de første 
Sakse fOl' Sakse med Laas og de sidste 
Sttkse uden Laus. Indenfor begge disse 
Slags findes nu saavel Sakse til haa1'd 
som til blod Bund. Hosstaaende Om
rids Nr. l viser de nederste Ender 
af Grenene paa en Haardbundssaks 
uden Laas i omtrent halv Størrelse. 
Nr. 2 riser Enderne af Grenene paa 
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en Blødbundssaks med Laas (Laasen 
sidder ved den øverste Ende, der 
ikke er tegnet). 

N al1r en Aal er kommen op over 
den punkterede Linie b (se begge 
Figurerne), er den fanget; men det 
indses let, at Nr. 2 skal stødes meget 
længere ned i Bunden (der altsaa 
maa være blød) end Nr. l, der kan 
stange Aal paa den haardeste Sl1nd
bund og pl1a Stenbund (altsaa }Jaa 
h:il1rd Bund). 

Arstanden fra c-b er hos Nr. 2 
over 3 Gange større end paa Nr. l, 
og NI'. 2 vil paa }ll1an! Bund ikke 
kunne stange en eneste Aal. 

Enhver Saks, hvis Afstand fm c-:--b 
er lille, er en Haardbundssaks; den 
kan dog ogsaa bruges til at stange 
paa blød Bund med. 

Da det gælder om ved ethvert 
Htangeredskab at faa det til at spænde 
sal1 meget som muligt, i Forhold til 
ens Kræfter, for derved at ramme 
saa mange Aal som mulig, bøjer 
lllan Spidsel'lle udad paa Blødbunds
Saksene, de spænde derved meget 
uden at blive tunge og uden at be
høve at have mere end 3 Grene; hos 
Haardbunds-Saksene maa man der· 
illlOd opnaa Spændvidde ved at bruge 
flere Grene end 3, ofte 4 eller 5. 

Da Saksene" efter Fiskeriloven 
skulle holde 1/2 TomhJe forneden og 
lf 4, Tomme foroven jævnt l1ftugende 
opefter, vil man let indse, at de 
Sakse, der bruges paa blød Bund 
og stødes langt npd i denne, fange 
Aalene 'oppe i den averste Ende, 
hvor de ere snævre, og hvor de følgelig 
ogsaa kunne fange smal1 Aal, som 
Hr. J.lfalling-Nielsen meget rigtig be
mærker; medens de Sakse, der bruges 
paa hl1ard Bund og følgelig fange 
Aalene med de nederste 3-4 Tænder, 



ikke kunne fastholde saa smaa AnI 
og ej heller større, naal' de træffes 
for langt ude mod Halen. Overfor 
disse Sakse have Piglystrene den 
Fordel med det nugældende Maal 
(l Pig mellem hvert Par Grene, der 
kun ere II. Tomme fra hinanden), 
at de kunne fange mindre Aal og 

. de større, naar de træffes længere 
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A al, som man nu gør det, er et helt 
andet Spørgsmaal, jeg ikke ved denne 
Lejlighed skal komme nærmere ind 
Paa; men sikl{ert er det, at Pig
lysteren saarer alle de AnI, den 
stanger, medens Savlysteren kan 
skaane de aller fleste, særlig de smaa. 
Om Fiskerne ville gøre sig U mage 
herfor, bliver hver enkelt Mands Sag; 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

ude mod Halen. Dette er imidlertid 
en Fordel, som alene den nugældende 
Lov giver dem, og denne Lov kan 
jQ. forandres; naar dette Forhold und
tages, vil man Illed Haal'dbunds-Sakse 
kunne gøre ligesaa god Forretning, 
og Illan kan det vist allerede nu, 
hvor der findes on ikke altfor med
tagen Aalebestand. Om det over
'hovedet er rigtigt at stange saa smaa 

omldet er vanskeligt eller ej, og om 
de med Saks stangede Aal opnaa 
større Priser end de andre Aal, skal 
jeg herved opfordre de Aalestangere 
til at oplyse, der daglig bruge at 
stange med Saks, og som derfor vide 
god Besked hermed. 



Om samme Spørgsmaal have vi 
endvidere molltaget følgende Artikel 
af Fisker Carl ,Johansen fru. Kerte
minde: 

Foranlediget \'ed Hr. MallinlJ
Nielsens Artikel i Medlemsbladet 
Nr. 3, 95, udbeder jeg mig en Plads, 
Hr. RedaktØf', i Medlemsbladet for 
nedenstaaende: Du. Hr. Nielsen 
mener, at det er godt, at forskellige 
Meninger komme til Orde i Medh~ms
bladet angaaende de to Slags Red
sbber til Aalestangning (Savlyster 
og Piglyster), viljeg ogsaa fremkomme 
Ill(~d min Mening 0111, hvilket af disse 
to Redskaber, der er det heldigste 
og mest fordelagtige for enlwer 
Fisker. Naar Hr. Nielsen indlader 
sig pau. at udtale sin Mening for 
Offentligheden om nævnte Redskaber, 
Sjnes jeg, at han allerførst skulde 
hnde dem beggf', hvad han sikkert 
ikke gør efter hans egne Udtalelser 
at dømme, 

.J eg har Eelv u ndersøgt disse to 
Redskaber grundig; en hel Vinter 
have vi, to Mand, paa en Jolle stanget 
hvor med sit Rf'dskab for at opdage, 
IlVJlket der var heldigst for andre 
Viskpre sna vd som for os selv; det 
trol' jeg nmppe Hr. Nielsen har gjort; 
u.ltsu.a tror jf'g mig i Stand til lIled 
Rette at protestere mod Hr. Nielsens 
Udtalelser og hans vistnok gode 
Muning. Df't glæder mig dog, at 
han menf>l', at pa,a blød Buml er 
Sadyst{'r"n god; det. er ogsaa l11in 
MI~niug, da, Aalen' huler sig langt 
nemmere trykke op i en Savlyster, 
end den lader sig gf'nnemstikke af 
en Pigljster. Hu.n skriver, at han 
ikke ved, hvau Dr. Pete1',qen forstanr 
vel l en Hna.nlhllndssaks, :t lisan ved 
han ikke, hvad han sel\' skrin'r om, 
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thi en Haardbnndssaks er lige saa 
almindelig som en Blødbundssaks. 

.Jeg \'il derfor oplyse om, hvad det 
er fol' en Tingest; den "kelner sig fra 
en Blødhundssaks vf'd, at Grenene 
ere smallpre og flere i 'rallet, saa 
den spænder over lige saa bredt et 
lYlau.1 for neden som en Blødbunds
saks, da nu Grenene ere meget 
smalle, bli\'er den afgaaede Skraa· 
ning for neden saa kort, at den kan 
tage en Aal paa et Fjællegulv ; lige
som paa blød Bund, er det ogsaa 
paa haard Bund, at Savlysteren fanger' 
lettere Aalen, thi en Piglyster fanger 
vanskeligt Aalen, naar Piggene ikke 
~;:-ea.ideles spidse, og det kunne de 
meget vanskelig holdes, da de ved 
første Slag mod en lille Sten straks 
ere saa godt som ubrugelige; ethvert 
'Menneskes Sil mie Fornuft siger, hvilket 
af disse to Redskaber, der er det 
fordelagtigste for enlwer Aalestanger. 
At Aalene gaa lige saa godt i Han
delen fra. det ene Redskab som fra 
det andet, betvivler jeg ikke, naar 
Piglysterens slemmo Spyd da ikke 
h:t\'p revet Indvoldene altfor langt ud 
af An lens Bug, .11\":\(1 de dog gøre 
IllPgl't ofte, hvilht de Mennesker, 
som forst:lll at lH'uge en Savlyster, 
sna gout som aldrig SI' noget til. 

Naar vi saa skal til at besvare 
(let Spørgsrnaal: "Hvorledes skal vi 
bedst bevare de smaa værdiløse Under
maalsaal", da synes jeg, det maa 
stna klart for enhver J!"'isker, at Pig
lysh·ren ødeln~ggPl' Støl'stepartf'Tl, splv 
om de hlIve kastede j Vandet igen. 
Vi have TlPmlig ophevaret en Del 
Aal, som \'are stangpue med Sav
lyster, og en Del, som vare stangede 
Illflll Piglyster, og det viste sig, at 
paa alle dem, dpI' vnre stangede med 
Pigly;;tPl', dodp det Stykke af Aalen 



fra Hullet (Saaret) og ud til Halen, 
saa den Olaa betragtes som tilintl.'t
gjort, hvorimod de, som vare stan
gede med Savlystel', SOI1l oftest slet 
intet fejlede, og det, a,t Hr. Nielsen 
mener (kun mener), at en Mand, SOIll 

skal tjene Brødet med Aalestangning, 
ikke kan tage en Aal ordentlig ud 
af en Savlyster, uden at rive den itu, 
er kun en uerfaren Mands Mening; 
vi som Pre vænnede til at stallge 
med Sa dyster, t:lge Aalen lige saa 
nemt og hurtigt ud paa en onlentlig 
~faade, SOIll pau den Ma:tde Hr. 
Nielsen mener, og hvorved den bliver 
beskadiget. Faar man nogen Aal 
paa Redskaberne, faar man ogsaa 
nok Tid til at tage dem ordentlig Ull. 
Smaa Undermaals-Aal kunne ogsaa 
godt tages ovtln ud af Savlysteren 
uden a.t blive bf'skadigede. :\olan har 
erfaret her i Kerteminde-Fjord, at 
der er mange Steder, hvor Aalen 
ikke kan tages med Piglyster, fordi 
der paa Bunden ligger et fast og 
tæt Overlag, san 'at man haler 
Brodden (Piggen) ud af Aa.len, uden 
at faa den med op. Aalen sidder 
saa og dør paa ovennævnte ::\:laade; 
då vi naaede Foraaret kom alle de 
beskadigede Aal døde op fra Bunden. 
Den ikke gode Mening, som AHr. 
Nielsen nærer til Savlysteren, beror 
ene og alene paa II erfarenhed ; det 
gaar akkurat, som da jeg en Gang 
talte med nogle Kallehavefiskere, der 
havde begyndt at stange med Sav
lystere, og syntes godt om dem; da 
jeg nemlig spurgte, hvorfor de havde 
havt saa meget imod dem før, sva
vede de mig og sagde, "af den simple 
Grund, at vi ikke kendte dem". 
I..Iigeledes vil jeg bede Hr. Nielsen 
lære Savlysteren at kende grundig; 
han kommer da vist til samme gode 
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Mening om Savlysteren som KaUe
haverne. 

Fiskeriet i Svendborgsund 
før og nu. 

I. 
Fisker H. Rasmussen af Stl"',llld

huse- har ginJt nogle statistiske Med
d!'lelser j Medlemsbladet 0\'01' Fiske
riet i Svendborgsund, hvoraf det frem
gaar, at der har været en meget 
stOl' Nedgang i dettes Udbytte, men 
naar hUlI udelukkende tilskriver Vaad
fiskeriet Skylden, saa tillader jeg mig 
at protestere og skal paapege et 
Fiskeri, som vistnok forklarer N ed
gangen paa en anden ~Iaade. 

Strandhuse Fiskere eller, lad os 
sige, Fiskerne paa begge Sider af 
Sundet, fra Svendborg til Lehnskov, 
have fra den Tid, de begyndte at 
lægge sig efter Rusefiskeri, hoved
sagelig fisket i Farvandet omkring 
Øerne Skarø, Drejø, Hjortø og Birk
holm. 

Indtil 1870 fiskede ingen andre 
med Ruser i nævnte Farvand, og 
deres Ruseantal kan paa den Tid 
anslaas til ca. 500, hvilket Antal 
senere er forøget en Del; da var 
der godt Fiskeri hele Fisketiden, fra 
Septbr. til midt i April, da Ruserne 
i Almindelighed toges i Land. 

I Begyndelsen af Tiaal'et 1870-
80 begyndte imidlertid Beboerne paa 
forannævnte Øer at fiske med Ruser, 
og have stadig forøget Antallet, som 
for nærværende kan anslaas til ca. 
BOOO. Hvormange Torsk de have 
fisket, særlig fra '1882---86, haaber 
jeg, at de Fiskere i Drejø Fisker
forening, som sidde inde med stati-



stisk Fortegnelse over Fiskeriet, ville 
meddele Offentligheden igennem Med
lemsbladet. Jeg tror, at Opgangen 
i deres Fiskeri fuldt ud vil ballancere 
med Nedgangen ved Strandhuse. 

Nu siger man: "der er alligevel 
ikke saa mange Torsk", og det er 
meget muligt; men lad os se lidt 
nærmere pall. Forholdene her. Naar 
Ruse1iskeriet begynder i Septbr., har 
V aadfiskeriet været drevet i 3 Maa
neder, og desuagtet fiskes som Regel 
bedst i Ruserne fra Begyndelsen; 
først efter l a 2 Maaneders Fiskeri 
aftage Torskene i Antal, og samtidig 
aftage de i Størrelse. 

Dersom V aadfiskeriet ødelagde 
Ynglen og de smaa Torsk i en saa
dan Grad, at Torskebestanden af 
den Grund formindskedes, saa maatte 
Resultatet blive, at i samme Forhold 
som de aftog i Antal, maatte de til
tage i Størrelse. "Naar man dræber 
de smaa, blive de store tilbage". 
Men dersom man paastaar, at Ru
serne og andre Redskaber tilsammen 
fange Torskene efterhaanden, som 
de komme til Grunden, og blive sao, 
store, at de ikke kunne løbe igennem 
Maskerne, sao, tror jeg ikke, vi ere 
ret langt fra Sandheden. N aar Hans 
Rasmussen omtaler, at der i et Træk 
er bleven fanget 1 hel Skp. Smaa
torsk, saa er det vist et enestaaende 
Træk. J eg har brugt V aadfiskeri i 
3 Aar; men aldrig havt, lad os sige 
,,1 Fdk"; medens jeg har havt Snese 
af Træk, hvori der ikke har været 
en eneste; og jeg kan tilføje, at ikke 
over 10 pCt. af de Smaatorsk, jeg 
fangede i Vaad, ere blevne ødelagte 
af den Grund. 

Dersom Hans Rasmussen tror, at 
Fiskeriet i de laasede Vande er til
taget, fordi de ere laasede for Vaad-
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fiskeri, saa er det vist en Fejltagelse 
som jeg indtil videre vil lade staa.. 
ved sit Værd. En Ting ere vi imid
lertid enige om, og det er, at Ruse
fiskeriet forulempes af Vaadfiskeriet, 
hvorfor vi ogsaa begge ville virke 
hen til, at det ene skal holde op, 
naar det andet begynder. "Lige Ret 
for alle og U ret for ingen". 

Fisker Marker Christian Larsen, 
Rantzausminde. 

II. 
I Dansk Fiskeriforenings Medlems

blad af 10. Januar 1895, har Hr. 
H. Rasmussen, Skt. Jørgens Strand
huse, givet en meget trøstesløs Skil~ 
dring af Fjsker.iet i Svendborgsund, 
og tillægger Aalevaaddene alene Skyl
den for Fiskemængdens . Aftagen. 
Hr. R. begynder med at klage over 
Rødspættefiskeriets Aftagen, men om 
han tillægger Aalevaatldene Skylden 
derfor fremgaar ikke tydelig, skønt 
han skriver, at det skader Fiskeriet 
i sin Helhed. Men at det er Aale
vaaddenes Skyld, at der ikke ved
blivende er lige mange og lige saa 
store Torsk som tidligere, tvivler hån 
ikke om. Det forekommer mig, at 
Hr. R. ser noget ensidig paa d~nne 
Sag. Hvorfor just tillægge Aale
vaaddene hele Skylden? J eg synes, 
det ligger nær at tillægge Torske
ruserne en ikke ganske lille Andel 
i Torskenes Aftagen saavel i Antal 
som i Størrelse, da det jo dog for
ne\nmelig er disse~ der fange Tor
skene. Selv de Data Hr. R. frem
fører om Torskefiskeriet i Svendborg
sund angaaende Torskens stærke Af
tagen saa vel i Mængde som i Stør
relse efter at den store Mængde 
Ruser kom i Brug synes jo at 



tale for, at Rns('rne have nogf'n Skyld 
deri. Hr. R. tillægger ikke det stærkt 
Wta!/:ende Fiskt'ri, som først rigtig 
tog Fart sidst i TnHlseme, nogen 
Betydning i den omhandlede Sag. 
Hvad der far den Tid blev fisket 
val" jo ganske forsvindende imod, hrad 
der siden er bleven fisket. Særlig 
Torskerusefiskeriet tiltog Aar for 
Aar saa stærkt, sna man allerede 
af den Grund ikke kan undrps over, 
at Torskefiskeriet tabte sig. Hr. 
R. skriver, at Torskene forhen vare 
større end de nu er e, men da d('t 
er de smaa· Torsk paa l Tommes 
Længde, som Hr. R. giver Aalevaad
dene Skyld for at ødelægge i Skæp
pevis - en Beskyldning, som jeg 
paa det bestemteste maa tilbagevise 
som langt overdreven, jeg har brugt 
Aalevaad i en længere Aarrække paa 
forskellige Fiskepladser, og mindes 
ikke at have set Torskeyngel af kun 
l Tom. Længde, end sige en Skæppe 
i et Vaaddræt, hvad er da Skyld 
i, at Torsken nu om Stunder er 
mindre? Mon ikke Torskeruserne 
skulde have noget dermed at gøre, 
da det jo fornemmelig ere disse, som 
tage de store? Hvad er Skyld i 
Torskefiskeriets Aftagen uden for 
Karrebæksminde, Fakse, Køge og 
flere Steder, hvor der ikke er bleven 
slæbt med Vaad? Mon ikke den 
periodiske Af- og Tiltagen af Fiske
mængden ogsaa kan have nogen Andel 
i det som Hr. R. udelukkende giver 
Aalevaaddene Skyld for. Forøvrigt 
ser det jo ogsaa ud som et stærkt 
drevet Fiskeri kan i høj Grad for
mindske Mængden af nogle Arter af 
de stedlige Fisk. Saa lang Tid, der 
kun blev fanget Rejer med Stryge
glib og Aahwaad, var der ikke nogen 
mærkbar Formindskelse! men da der 
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blev taget rigtig fat med Rejernserne, 
saa svandt de Aar for Aar; ligeledes 
med Rødspættefiskeriet i Kattegattet, 
da Snurrevaaddet kom i Gang, særlig 
da, Dampkraften blev taget tii Hjælp. 
Den Art Fisk, (h~l' ladet' til hedst 
at udholde en stærk Eftel'stnel)t'h;(', 
el' Aalen, og da Aaleraaddet eJ' det 
Illest praktiske og skaunsolllste Re,l~ 
skah til at fange dem med frem for 
Kroge og Aalejærn, der bibringe Fi
sken>: smertefulde Sanr og tillige 
forringe deres Værdi, og da det er 
en stor, og som det lader til, varig 
Indtægtskilde for en stor Del af 
Lllldets Fiskere, hvorfor saa lægge 
det Hindringer i Vejen, da der ikke 
kan fremføres Bevis for, at det alene 
er Aalevaaddet, som er Skyld i Fi
skemængdens Aftagen. Hr. R. frem~ 
fører som Bevis paa Aalevaads Skade
lighed, at det er en Kendsgerning, 
at Fiskeriet altid er bedst i de laasede 
Vande. Om det altid er Tilfældet 
i Svendborgsund, kan jeg ikke be
stride, men at det ikke slaar til alle 
Steder er dog ikke vall'5keligt at be
rise. Fiskerne ved Bandholm maatte 
i Efteraaret, uagtet de have detlaasede 
Vand tæt ved, ud paa de Steder, 
hvor Aalevaadsfiskeriet drives stær
kest for at faa en lønnende Fangst 
af Torsk paa deres Kroge, og selv 
om man vil godtgøre, at der som 
Regel er flest Fisk i det laasede 
Vand, saa er det jo kun et Bevis 
paa, hvad enhver erfaren Fisker 
maa have lagt Mærke til, at hvor 
del' er mest Fred, er der som Regel 
ogsaa Illest Fisk, forudsat at Stedet 
egner sig for Fiskenes Ophold. Med 
Hensyn til den Skade, som Hr. R. 
klager over der med Aalevaaddene 
tilføjes andre Redskabet, da er det 
jo en beklagelig Kendsgerning; men 



mulig nogen i den Henseende kan 
give en Antydning, hvorved sligt bedst 
kan undgaas, da jeg saa vel som vist 
alle Aalevaadsfiskerne helst llndgaa 
slige Kollisioner' Det er ikke min 
Mening med ovenanførte at ville fra
kende Aalenw.ddene al Andel i Fi
skeriets Forringelse, men jeg har kun 
villet gøre dem, som altid tale og 
skrive om Aalevaaddenes ubetingede 
Skadelighed, opmærksomme pn a, at 
der dog ogsaa kan tænkes andre 
Aarsager til dette, som de udeluk
kende give Aalevaaddene Skyld for. 

Fisker Thorvald Larsen, 
Masnedsund. 

Fiskeriet fra Kerteminde. 

I Fiskeriet fra Kerteminde hnr i 
1894 deltaget ca. 70 .Iolle:r og Dam
joller, hver med en Besætning af 2 
Mand, og i Efteraaarssildefiskeriet 
56 Dæksbaade, hver med 2 Mand 
og 1 Dreng; det har givet følgende 
Udbytte: 

Januar: 1600 Pd. Aul il 280re, 
42000 Pd. Torsk It 9 0re og 20 Stkr. 
Stenbidere It 250re: 

Februar: 50 Ol Sild a 65 0re, 
200 Pd. Aul å 280re, 34000 Pd. 
Torsk å 9 0re og 50 Stkr. Stenbidere 
It 250re. 

Marts: 600 Ol Sild å 55 0re, 500 
Pd. Aal a 280re, 40000 Pd. Torsk 
It 6 0re, 7000 Pd. Rødspætter il 5 
0re, 200 Snese Skrubber eller Sletter 
It 200re, 900 Stkr. Stenbidere a 20 
0re. 

April: 400 Ol Sild a 40 0re, 700 
Pd. AuI a 32 0re, 30 Ol Hornfisk 
a 20 Kr., 25000 Pd. Torsk a 41/ 2 

0re, 18000 Pd. Rødspætter a 5 0re, 
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300 Snese Skrubber eller Sletter a 
150re, 800 Stkr. Stenbidere a 8 øre. 

Maj: 2800 Ol Sild a 50 Øre, 400 
Pd. Aal a 32 0re, 130 Ol Hornfisk 
a 7 Kr., 14 Ol Makrel a 24 Kr., 
8000 Pd. Torsk a 4 0re, 22000 Pd. 
Rødspætte a 5 0re, 600 Stkr. Sten
bidere a 5 0re. 

Juni: 1330 Ol Sild a 1 Kr. 80 0re, 
2000 Pd. Aal a 31 0re, 20 Ol Horn
fisk a 5 Kr., 70 Ol Makrel a 16 Kr., 
14000 Pd. Rødspætter a 8 0re, 12000 
Pd. Aalekvabber a 21/ 2 0re. 

J uE: 2200 Pd. A.al a 32 0re, 4000 
Pd. Rødspætter a 10 0re, 16000 Pd. 
AalHkvabber a 21/ 2 0re. 

Avgust: 4465 Ol Sild 2 Kr. 
September: 9870 Ol Sild a 11/2 

Kr .. 3000 Pd. Aal a 44 0re. 
Oktober: 1200 Ol Sild a 1 Kr. 40 

0re, ,4500 Pd. Aal a 44 0re og 30000 
Pd. 'l'orsk a 7 0re. 

November: 700 Pd. Aal a 46 0re 
og 35000 Pd. Torsk a 7 0re. 

December: 25000 Pd. 'l'orsk a 7 
0re. 

T alt er der fisket 20715 Ol Sild 
til Værdi 29731 Kr. 50 0re, 15800 
Pd. Aal til 5942 Kr., 180 Ol Horn
fisk til 1610 Kr., 84 Ol Makrel til 
1456 Kr., 239000 Pd. Torsk til 16985 
Kr., 65000 Pd. Rødspætter til 3870 
Kr., 500 Snese 8krubber eller Sletter 
til 85 Kr., 2370 Stkr. Stenbidere til 
291 Kr. 50 0re og 28000 Pd. Aale
kvabber til 700 Kr. Fangstens sam
lede VHlt'di beløb sig til 60671 Kr. 

C. R. 

Prisopgave. 

Det kgl. danske Videnskabernes 
Selskab udsatte i Aaret 11992 400 Kr. 
af det Classenske Legats Midler for 



Besvarelsen af' en Prisopgave "om 
vore økonomisk vigtige Havfisks Livs
forhold ll

• 

Som Besvarelse af denne Opgare 
havde Dr. ph il. C. G. Joh. Peter'8ell 
indsendt sin Beretning X r. IV fra 
den biologiske Station, der handler 
"Om vore Flynderarters Biologi, om 
vore };'lynderfiskeriers Afta,gen samt 
om MicHel' til at hindre denne og til 
at ophjælpe FlYIltlerfiskel'ierne i Far
vandene indenfor Skagen", og for 
denne Afhandling blev Prisen Dr. 
Petersen tilkendt af SebkalwL 

Fiskeriet paa Vestkysten. 

Fra Lemdg skrives der til B. T. 
den 23. ds.: 

Beretningen OlU U dhJttet i Lelllvig 
Fiskeridistrikt for 1894 er nu ud
arbejdet, og Resultatet stiller sig 
saaledes: 

I B.p>ns Distrikt er der i Aarets 
Løb fisket: 7000 Sno Rødspætter af 
Værdi H500 Kr., 2300 Stk. HUllllller 
af Værdi 2300 Kr. og 15000 Pd. 
Aal af Værdi 6000 Kr., ialt samlet 
Værdi 17800 Kr. (i 1893: 13200 
Kr.) 

I HarhoOl'e Distrikt er der i Aarets 
Løb fisket: 6522 Stk. Torsk af Værdi 
4004 Kr. 70 0re, 804779 Pd. Kuller 
af Værdi 45496 Kr. 74 0re, 825 
Sn. Fjordfiyndere af V ænU 219 Kr. 
50 0re, 890 Ol Sild aJ Værdi 1180 
Kr., 500 Pd. Helleflynder af Værdi 
135 Kl'. 50 0re, 1500 Sn. Hornfisk 
af Værdi 4500 Kr., 95531 Pd. Aal 
af Værdi 29338 Kr. 26 0re og 2761 
Stk. andre Fisk af V ænli 1223 Kr. 
400re, iaIt samlet Værdi 86098 Kr. 
100re (for 1893: 52113 Kr. 950re). 
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I Fjaltring Distrikt er der i Aarets 
Løb fisket: 6860 Stk. Torsk af Værdi 

,4300 Kr., 530670 Pd. Kuller af 
Værdi 42115 Kr., 14960 SIl. Fjord
tiyndere uf Værdi 584H Kr., 320 Sno 
Rødspætter af Vrl'rdi 262 Kr. 50 
Øre, 2029 Ol Sild af Værdi 3075 
Kr. 250re, 598 Pd. Helleflynder 
af Va~rdi 119 Kr. 60 0re, 81 Stk. 
Pig- og Sletvar af Værdi 81 Kr., 
575 Pd. Laks af Værdi 431 Kr. 
50 01'1.', 2424 Sn. Helt af V rerdi 
24::36 Kr., 10990 Pd. Aul af Værdi 
::3188 Kr. 80 0re og 62340 Stk. 
andre Fisk af Værdi 2818 Kr. 50 
0re, tilsammen Værdi 64677 Kr. 
15 0re (for 189i3: 49052 Kr. 15 

Øre). 
POl' hele Distriktet andrager alt

sa~t Udhyttet 168575 Kr. (for 1893: 
114366 Kr. 100re). 

Af Fangsten er solgt i Indlandet 
og umendt til eget Brug: 

13382 Stk. Torsk af Værdi 8304 
Kr. 70 0re, 219055 Pd. Kuller af 
Van'di 7573 Kr. 75 0re, 15785 Sno 
Fjordflyndere af Værdi 6068 Kr. 50 
Øre, 5300 Sn. Rødspætter af Værdi 
6762 Kr. 50 0re, 29Hl Ol Sild af 
Værdi 4255 Kr. 250re, 1098 Pd. 
Helleflynder af Værdi 255 Kr. 10 
0re, 81 Stk. Pig- og Sletvar af Værdi 
81 Kr" 575 Pd. Laks af Værdi 4::31 
Kr. 50 0re, 1500 Sno Hornfisk af 
Værdi 4500 Kr., 300 Stk. Hummer 
af Værdi 300 Kr., 2424 Sno Helt 
uf Værdi 2436 Kr., 11990 Pd. Aul 
af Værdi 3588 Kr. 80 Øre, 65101 
Stk. andre Fisk af Værdi 4041 Kr. 
90 Øre, iaIt af Værdi 48599 Kr. (i 
1893: 44065 Kr. 99 0re). 

Til Udlandet (udelukkende til 'rysk
land) er afhændet følgende: 

200 Sno Rødspætter af Værdi 3000 
Kr.) 2000 Stk. Hummer af Værd 



2000 Kr., 1116394 Pd. Kuller af 
Værdi 80,031 Kr. 99 0re, 109531 
Pd. Aal af Værdi 24938 Kr. 26 
0re, lait udført fol' 119976 Kr. 25 
0re (i 1893: 70300 Kr. 11 Øre). 

Man vil altsaa se, at Udbyttet 
efter Beretningen hul' været betydelig 
større end det foregaaende A ar, og 
det er da navnlig Kullerfiskeriet, der 
har bidraget hertil, idet Fiskeriet i 
November og December l\faaneder 
har givet et ganske udmærket Resul
tat, og Værdien af de udførte Kuller 
er stegen til over det dobbeItt). 

Det maa imidlertid bemærkes, at 
det store Rødspættefiskeri, der blev 
drevet her paa Kysten sidste For
aar, ikke tilnærmelsesvis er beregnet 
for den Dels Vedkommende, der an
gaar Lemvig J;'iskeridistrikt. Man 
bn med temmelig stor Sikkerhed 
slutte, at der med de i I,emvig Fi
skeridistrikt hjemmehørende Fiske
kuttere under Foraarsfiskeriet her 
ved Kysten er blevet fisket for ca. 
50-60000 Kr. Rødspætter, men paa 
Grund af Afsætningsforholdene gik 
største Parten af ]'al'tøjerne til Struer 
med Fangsten eller solgte denne til 
Opkøberfartøjerne, og paa denne 
Maade kommer denne store Del af 
Udbyttet ikke med i Beretningen, 
men der er ingen Tvivl om, ut rd
byttet af Fiskeriet for det forløbne 
Aar gaar langt over 200000 Kr., 
altsaa det dobbelte af forrige Aars 
Udbytte. 

Strandvagt. 

Den sørgelige Stranding ved Bov
bjerg beskæftiger stærkt denne Kysts 
Beboere. I Løbet af et Aars Tid 
er der nu druknet 34 Sømænd her 
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for Stranden, uden at Redningsvæs
net har kunnet gribe ind, og dog 
taler alt for, ut de alle kunde have 
været l'<lddetle. Redningsvæsnet kan 
dette sørgelige Faktum dog ikke 
lægges til Last, thi der hlev givet 
alt fol' langsom Meddelelse om Stran
dinge1'llP_ Men et er klart: Aldrig 
kan man vide sig sikker for lignende 
beklagelige 'rilfælde, saaledes som 
POl-holdene ere. De?- mangler nem7ig 
Straudvugt, og etableres en saadan 
ikke til de rider, Vejr og Hav truer, 
er det blot Slumpetræf, om en Stran
ding ved N aUetid bemærkes. Efter 
Sagens Natur kan Strandfogderne 
ikke føre et endog tilnærmelsesvis 
betryggende Opsyn, pg fra de uved
kommende, d.er maaskc passerer 
Stranden, kan lIlall ikke heller nu 
vente Observation. Men uden Vagt 
staar Redningsvæsnet overmaade 
svækket i sin Virksomhed og vil 
vedblivende staa saaledes, om der 
ikke skel' en Ændring i Forholdene. 
Da et ret betryggende Vagthold lod 
sig ordne bande hilligt og godt, var 
det særdeles ønskeligt, om rette Ved
kommende tog Spørgsmaalet under 
Overvejelse. Som Sagerne staa, gøre 
de vor Nation Skam, og de seneste 
Begivenheder turde kraftigt mane 
til resolut ludskriden. 

J. Gr. Pinholt. 

Generalforsamlinger og Møder. 

Jyllinge Fiskerforening afholdt 
Onsdag den 16. Januar sin aarlige 
Generalforsamling i Skuldelev Kro, 
hvor det reviderede Regnskah god
kendtes og den gamle Bestyrelse blev 
genvalgt med Pisker Chr. Ludvigsen 
til Formand. 



Derefter forhandledes om en Hen
vendelse til det ved Dansk Fiskeri
forenings sidste Generalforsamling 
nedsatte I,ovrevisionsudvalg om at 
arbejde hen til at faa Fredningsbe
stemmelsen hævet, fua det gamle 
Maal paa Aal (12 'l'ommer) bekræftet 
samt faa Tilladelse til at beholde 
Piglysteren. Fiskerne vilde forpligte 
sig til at udkaste alle Undermaals
fisk, som ikke blev brugt til Sætt€'fisk. 
Efter Udtalelser fra Fm'manden, der 
beroligede Fiskerne med, at der vel 
næppe var nogen overhængende Fare 
for de befrygtede Forandringer, naar 
dette undtages, at Aalemaalet maaske 
vilde blive sat op til 14 'l'ommer, 
hævedes Mødet. 

- Fiskmjorenin,qen for Køben
havn og Omegn afholdt Søndag den 
20, ds. et Møde j "Jægerkroen", be
liggende ved Kysten mellem Køge 
og København. 

Mødet blev afholdt efter Beslut
ning taget paa Foreningt,ns (}eneral
forsamling og havde nærmest til For
maal at skaffe nogle omboende, særlig 
Fiskere, som vare Medlemmer af 
Foreningen, en fast Bro over en Over
kørsel, som til Tider kunde være 
meget vanskelig at passere. 

Der var indbudt Sogneraadets For
mand foruden andre, som havde Inter
esse i Spørgsmaalets Løsning, lige
som Dansk Fiskeriforenings BestYI'el
sesmedlern Hr. P. Villwlnsen efter Op
fordring var kOllllllØll til Støde. End
videre havde en Del af de omboende 
givet Møde. 

Efter at Foreningens Formand 
havde aabnet Mødet, blev Fiske
handler Stilling valgt til Dirigent; 
han gav Ordet til Hr. Villnms1'lI, som 
derefter indledede Illed et Poredrag, 
hvori han først frem hævede Porenings-
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livets Betydning for yor Tid, de for
skellige Fags Sam menslutning til 
Værn for Faginteresser. A t Landbo
standen var et betydeligt Stykke foran 
Pist{erstanden med Hens,Yn til Sam
menslutning og enigt Samarbpjde for 
fælles Intel'esscr vm' jo en Kends
gerning, som bedst viste sig HHl de 
mange minul'()LandhoforeningersDan
nplse, som gennem LlIldhusholdllings
selskahet havde fornlUaet at fore 
saa meget igennem til Landbrugets 
Fremme. 

Fiskerne her paa Egnen vilde han 
ligeledBs anbefale Sammenslutning, 
og da nu Københavns og Omegns 
Fiskerforening havde vist };'iskerne 
her omkring den Interesse at salllmen
kalde til dette Møde, saa vilde han 
foreslaa dem at melde dem ind i 
denne Forening, hvis de ikke vare 
mandstærke nok til at danne en For
ening for dem selv. København og 
Omegns Fiskerforening mr efter Er
faring i Besiddelse af gode Betingelser 
for at arbejde saavel for dens 2\Ied
lemmers Bedste som for Standens 
Interesser i det hele, Han omtalte 
derefter Poreningens Offervillighed 
ved at tilbyde et mindre Tilskud af 
25 Kr. til Hjælp til Opførelsen af 
dem nævnte Bro og sluttede sit Fore
drag lIled at omtale "Dansk Fiske
riforenings Hjælpefond {{, hvis Dan
nebe alle de tilstedeværende hilste 
lIled Bifald og hvis fremtidige :For
øgeise han lagde Forsamlingen stærkt 
paa Sinde. 

Efter at Fisker Niels Brun havde 
opfordret den tilstedeværende hid
tidige Sogneraadsformand til at ud
tale sig om Sogneraadet( Stilling til 
den nævnte Brobygning, fik denne 
Ordet og ndtalte sig med alt For
behold om Sogneraadets Stilling. Han 



kunde ikke og var ikke berettiget til 
at t!;ive Løfte for Sogneraadets Ved
kommende. Sagen havde hans per
sonlige Sympathi, og han lovede. og
saa at bringe den frem i Sogneraadet. 
Han syntes endelig, at Fiskerfor
eningens Tilbud om 25 Kr. var noget 
ringe, naar Foreningen vilde hjælpe 
til. Paa denne sidste Bemrerkning 
svarede Foreningens Formand, at For
eningens Midler og Størrelse paa 
ingen 1VIaade tillod den at bringe 
noget større Offer. 

Efter nogle korte Bemærkninger 
fra forskellige blev der foreslaaet at 
vælge et Udvalg, som kunde arbejde 
videre for Sagen, og hertil mIgtes : 
Fiskerne Niels Brun, Lars Nielsen 
og Niels Pedersen samt .J ordbrugerne 
Peter .Jensen og Ohristian Andersen, 
hvorefter Mødet sluttedes. F. 

Mindre Meddelelser. 

Store Mængder Sild ere ifL Præstø 
Amts Avis Natten mellem Lørdag 
den 19. og Søndag den 20. ds. fiskede 
i Stranden Vest for Masnedsund af 
to Fiskere fra nævnte Sted. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 20. J an. 1895. Vi 
have havt flere Dages godt Fiskeri 
i denne Maaned og med et Gennem
snitsudbytte af ca. 1500 Pd. Kuller 
pr. Baad. De stærke Storme have 
drevet Fangsten nærmere Landet, 
og Fiskens Kvalitet er nu betydelig 
bedre. Eksportprisen i denne Maaned 
er 71/ 2 Øre pr. Pd., saa hver Fangst
dag giver et fortrinlig økonomisk Re-
sultat. P. 
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Færring, den 20. Januar 1895. 
Havfiskeriet har i forrige Uge givet 
ret godt fra sig. De to herværende 
Lav have gerne afsendt 15-19 Kurve 
a 100 Pd. rengjort Kuller pr. Fiskedag, 
og Værdien er ca. 8 Kr. pr. Kurv. 

Forleden fangedes der her den saa 
sjældne Hajart, som vi kalde "Haa
mær" . Der var ca. 11 Fod lang 
og vejede rengjort over 250 Pd. 
Leveren brugtes til Trankogning, 
Kroppen solgtes til en Gaardmand 
i Vandhorg for en ringe Betaling. 

Aalestangningen paa FærringFjord 
er nnder Frostperioden dreven ihær
digt og har givet ret godt fra sig. 
Der er Stangere fra flere SogI,le her
ude. Aalene ere smaa, men gaar 
dog til 25 Øre pr. Pund. S. 

Fjaltring, den 24. J unuar 1895. 
Iforgaal's rejste Havet sig pludseligt, 
da to af \'ore Baadelav val'e ude. 
Redningshaaden hjalp under meget 
store Anstrengelser de 13 Fiskere i 
Land, medens deres Baade lagdes 
for Anker uden for Brændingen. 
Heldigvis stillede Forholdene sig 
saaledes, at Baade og Fangst kunde 
bjærges næste Dag. Fangsten var 
lille; Kulleren staar nu langt ude. 
Harboøre-Fiskerne havde samme Dag 
ogsaa Redningsbaaden ude til Hjælp. 

P. 
Esbjærg, den 26. Jan. 1895. Da 

Farvandet formedelst Is ikke kan 
passeres af de mindre Fiskerkuttere, 
benyttes nu kun de store Smakker 
"Signal" og "Grund Oh arge .' , der 
bemandede med 9 Mand og med 100 
Bakker ombord hver alt have gjort 
2 Ture og indbragt ca. 11000 Pd. 
Kuller foruden en Del Torsk pr. 
Tur. Prisen er for Tiden 13 Øre 
pr. Pd. Vejret har hidtil været ret 
godt for Fiskere. L.-M. 



Frederikshavn, d. 28. Januar 1895. 
De i den sidste Uge lllere rolige Vindfor
hold have bevirket, at der atter ør kom
met lidt Liv i rort Kutterfisket'i, som 
nu snart i en l\1aaned har stagneret; 
ganske vist er der ikke l'ale om sær
lig storartet Udbytte, men det har 
dog for mange Fiskere været en god 
Støtte i denne Vintertid~ og det pe
kuniære Udbytte vilde ogsaa havl:' 
været betydeligt større, dersoIIl ikke 
den stærke Kulde havde foraarsaget 
betydeligDødelighed mellem Fangsten, 
hvilket har til Følge, at Rødspætten 
som Handelsvare falder betydeligt 
i Værdi. I Begyndelsen af Ugl:'n 
indkom der enkelte Kuttere, som i 
Farvandet imellem Aalbæk og Skagen 
havde gjort rigtig god Fangst, ca. 
200 Snese hver, Rødspætter vejende 
10-12 Pd. Snesen, betalte med fra 
1 Kr. 75 Øre~2Kr. 10 Øre pr. 
Snes. Lokkede af dette gode Re
sultat udgik 30-40 Kuttere hoved
sagentlig til fornævnte Farvand, og 
mange ere nu i Slutningen af Ugen 
indkomne med jævnt gode Fangster 
ca. 100 Snese hver, Fisk af lignende 
Størrelse som ovennævnt, hvorfor der 
dog kun opnaaedes fra 80 0re-1 
Kr. pr. Snes, da som sagt største 
Parten af Fangsten var død af Kulde. 
4-5 Kuttere have drevetI<' iskeri 
i Læsørende og der ogsaa havt ganske 
godt Udbytte af Rødspætter foruden 
mindre Partier af Krøyfisk. Hum
mertilførslen til selve Bypn har kun 
været knap, ca. 4000 Stkr., derimod 
have over 10000 Stkr. transiteret 
direkte til Tyskland, Prisen er ca. 
1 Kr. 60 Øre pr. Pd. Sildetilførslen 
har været betydelig, ca. 1000 Ks. 
ere ankomne fra Gøteborg og et lig
nende K nlntulll er tilført fra Smøgen; 
Islæg i Skærgaarden skal hindr", 
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Fangsten meget og Prisen skal i de 
sidste Dage være gaaet dygtig i Vej
l'et, dog var Prisen i den!forløbne 
Uge endnu ikkø over det normale , 
4 1

/ 2 Kl'. pr. Ks. Kl. 

Bidragsliste. 

Til de forulykkede Fiskeres Efterladte 
Hjerting er med Tak modtaget: 

Kz. 10 Kr., N. C. O. 100 Kr., C. F. [,erche 
5 Kr., H . .M. 20 Kr., Parti kuli er Nyholm 
10 Kr., P. H. 10 Kr., N. M. IO Kr., Fru 
S. Heid 1 Kr., Frk. C. Schmidt 1 Kr., Marie 
1 Kr., Ida. De og Else l Kr., C. 10 Kr., 
Margrethe 2 Kr., X. l Kr., A. ø. 4. Kr 
Tilsammen 186 Kroner. 

Til Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond 
er med Tak modtaget: 

Fisker L. P. Rasmussen, Liseleje 10 
Kr., X. 50 Kr., Etatsraad Steeustrup 10 Kr, 

Chr. H. Munck. 
Dansk Fiskeriforenings Kasserer. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

{2den Udgave) 

Il. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2dcll Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

vecl Arthur Feddersen, 
IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur Feddersen, 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af' Arthur Feddersen, 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved HenrplHlelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø~ 
benhavn V. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Tilført af: 

i Ugen fra 20. Januar til 26. Januar 1895. 

I, .. I ..: 

;1";':; l' ~ [' 1 .. - .c: 

Il Cl: ~ ~ 

I 
I ...... 
'.,2: 

I~ I~ 
15 danske FJsker-' Pd. I Pd. p,l. I' Pd, 

fartøJer . .. 26064' 161 1168 

3 dauske Kvaser 

Pd. Pd I Pd. Pc\. 

1170 

22950 

Pd Pd. Pd. Pd. Pd. 

28563 

22950 

4 svenske j<'isker-
fartøjer ... 9450 600 10050 

pr. Vogn fra nær-
liggende Fisker-
lejer ...... . 900, 180 75 

Musling 
1000 2155 

pr. Jernhane & li 
Dampskih , ... li 11178 

;-1--"'-"'- ------
i 850 2] 780 2600 406215 3414 5557 5300 '129586* 28256\514736 

lait. .. 37242 161 ll1tl8 8ilO 56250 3200 406215 359415632 5300 30586 28256 578454 

* østers 1\)2.86 Pd., Krehs uno Pd" l\luslinger 9000 Ild) Hummer 200 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Levende Rødspætter 3 Kr. 70 Øre pr. Lpd., 
.Kassefisk 2 Kr. 75 Øre IJpd., Torsk: danske 2 Kr., svenske 3 Kr. 15 Øre, Kassefisk l Kr. 
85 Øre pr. Lpd.,. Sild: svenske n5 Øre pr. Ol, Aal: blanke 65 Øre, gule 35 Øre pr. Pd. 

Paa Grund af uroligt Vejr har Tilførslen været ringere, ligesom Køhelysten paa 
Grund af sekunda Varer. 

BEKENDTGØRELSER 

et sllotsll c!lraDDIspil, 
4/1 Stempeldiameter, 5 il, 51

/ 2 /1 Slag, med 'filbehør er billigt til Salgs hos 
J. R. B. Lefolii, Nørrevold 76, København. Det forevises af Herrer Holm 
&:, Collerup, Toldbodgade 15. 

En Dreng, 
uer er vant til Fiskeri, 
kan til første April faa 
Plads hos 

Fisker V. Olsen, 
Strøby Strand pr. Klippinge. 

T'~~s~!a~k~!~t~~~sby, et dJund9,!,~n! 
Commissionsforretning, brugt 1 Aar, er bIllIg tIl 

modtager Sendinger til For- Salg ved Henvendelse til 
nndling. .K b d l R 

Stort Lager af østers til ø m. . asmussen, 
billige Priser. Dame pr. Ask .. by. 

Ilef.: York City Bank, Grimsby. M ø E N 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
. Boldhusgade 1, Københam K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og. Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds" 
liIange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Offentlig A vktion. 
Tirsdag den 5. Februar 1895 Kl. 11 Fmd. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 6400 Pd. Brandgods, ca. 9000 
Pd. Spild af Tov, Sejldug, 1000 Pd. Klude, Messing, Staal, Bly, ca. 50000 
Pd. Jern, ca. 4000 Pd. Støbejern, 1 Ariston med Noder, 100 Køjer, 5 Bygel
horn, 4 'Vaterklosetter, 800 emaillerede Smørdaaser, 800 0lkander, 400 
Tallerkener, 100 Spisebakker, 2 Blokvogne, en Del Raperter og Slæder, 56 
Heltønder , 3 Sæt €'l€'ktriskfl Ringeapparater med 3 Klokker, 150 Parafin
fustager m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Fredag den l. Februar 
og følgende Søgnedage fra Rl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid udl€'veres. 

OrlogSl'a51jtets Centl'alkolltor, d. 29. Jan. 1895. 

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. Halmae. 
Telefon 129. 

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

(eneste Nætrabrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestC' og bedste 
Maskiner forsynede, ny:tnlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
H-arn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgarn, Hampe
cnrn og Hørgarn i alle Nl'. til Dagens billigste Priser og i bedste Kvaliteter. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

~ For Fiskere. ~ 
5 Baller aldeles fortr;nlig Fisketvist i NI' 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 

! --1..-. 9' 112' 15, 118' 21' 24 

have vi under de trykkede Forhold paa det engelske BOllluldsmal'ked købt 
for en yderst lav Pris. 

For Kvalitetens (-il-odhed garantere vi. 
For lang Prøver og Prisliste. 

Garnet forsendes over hele Landet. 

Vett & Wessel. Roskilde. 



Xø benh~ vns Mek~nisk'e 
Næt og G~rn-F~brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prima Tvist i alle Numre. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. '-auli, Hafenstrasse l20. 

Brevadr. :G. Platzmann, Hamburg. Hafenstr. 120 Telegramadr.: Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

l!.~ Altona Fiskeauction. i!i 
~""Q) . ~ ;o~"O 
~ ~ 7€ Johann Coltrs (beedIget AuctlOnator). g <1 ~ 
.... - _P'OQ 
~ f ~ Telegram-Adresse: COhrs, Altona. Dansk Correspondance. !il i 'l' 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig a.t være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

\ \ 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker F."autz (;Iu'istt.'eu, Boldhusgade I. 
RcJigeret af ca.nd. ma.g. H. PosseU. - l' ,Ykt h'Ja Frantz Ohr;'Bttreu. København 
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lUD UASB UD 
Nr. 6. 7. Februar. 1895. 

Medl.e:c::LBb~&det lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/d Sides Br.,dej for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Til Fiskemel - Fl.keriQt fra Es 
bjærg. AltQna Fiøkeavktion, - Generalforsam
linger og Møder. - Mindre l'>leddelelser, - lie
k.eJl(~tfløl'el'f'r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stu Clll , København V., er aabcnt 
fra 9-11. Redaktøren af !Ileu.lemsbladet 
t,'æfl"es tl'lSUci"Il i Alm. 5--7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

M3delsamlingen, Storrugadc 20, Cl' gratis 
~ilgængeligfor Mcdlemmcr og Fiskerc daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en ;Entre af 10 øre. 

Brevc og andre .Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adrus
serclle tillmns Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eitcl tryk al l\lfllllemsbla(lets Artik lCI' er 
tillaol. naar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Munck, Vestergade Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Til Fiskerne l 

I Medlemsbladet Nr. 2 for 10. 
Januar staar et Tilbageblik paa Fi
skeriet. i Svendborgsund af H. Ras
mussen, som bevidner Rigtigheden 
af, hvad jeg for nogen Tid siden skrev 
i M edlemsbladet om, hvorledes det 
staar til llled det danske Fiskeri. 
Br. Rasmussen beviser ved Tal, hvor
ledes Torsken er aftaget og frem
hæver, at den nu er langt mindre 
end i Fortiden; han siger om Rød
spættetiskeriet, at det er salt daarligt, 
at det ikke en Gang kan forsyne 
Svendborgs Forbrug, uden at der 
maa tilføres Rødspætter andre Steder 
fra. Hr. Rasmussen skriver ogsaa, 
at der i Vaaddene er fisket op til 
en Skæppe smaa Torsk i et Træk; 
dette beviser, at der er en Del Yngel, 
naar den blot kunde faa Fred til at 
blive voksen, men omtrent alle Tor
skeunger ere saa skørlivede, at de 
dø, inden man igen kan faa dem 
kastede ud, og paa den Maade øde
lægger Vaaddene uhyre meget pau. 
vor Fiskebestand. . 

Hr. Rasmussen ønsker, at Fiskeri-



lovens Revision snart muatte blive 
gennemført, og det tror jeg ogsaa 
kunde være heldigt, men en Ting, 
som kunde være til meget Gavn, var 
at Fiskerne fra forskellige Stedt'r i 
Landet beviste, hvorledes Fiskeriet 
er og hvorledes det hul' været for 
Aar tilbage, men der er kun faa, som 
hølde af at skrive i Bladene, og de 
rette Forhold komme kun sparsomt 
frem til dem, som have med Lov
givningen at gøre. 

N aar vi nu tænke os, u,t Fiskeri
loven skal revideres i en Rigsdags
forsamling, hvor Fiskerne ikke have 
en eneste Repræsentu nt, som er inde 
i Fiskerisagerne, og lIaar Fiskel'l1e 
ikke udtale sig offentligt om, hvor
ledes det staar tilmed deres N ærings
vej, paa hvilken Maade kan der saa 
komme lIoget godt ud af en Revision 
end sige det bedst mulige Resultat. 

Landmændene have kyndigeRepræ
sentanter j 'rhing<:'ue; de holde Møder 
og arbejde for deres Interesser ved 
alle Lejligheder. lJæl' uf dem og 
lad det ikke vare mange Dage, f~jr 

I udtale Eder i Medlemsbladet 0111, 

hvad der ligger Eder paa Hjerte, thi 
bli\'er ]'iskeriloven først revideret, 
saa 'komme I til at nøjes Illed den, 
som den er, og det vil vare længe 
inden den bliver gjort om igen. 

Fiskeriforeuingens Medlemsblad er 
Organ for alle danske Fiskere, og 
det koster Eder kun L'lejligheden 
IlH~d at skrin~ og et 8 0rps Frimærke. 
Artilden Llin'/' n·ttet og kOlllmer, 
for saa vidt den q~n,'r sig hlot nogen
lunde dc'rtil, i Bladet frem for Offent
ligheden, og af mange IT dtalelst'r 
kommer der altid noget, SOIlI lmn 
blive til det fmlles bedste for Fi
skt'l'ens Sag. 

.::s aal' .Fi~kt!rlle kOlllme SHlIllllell 
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ved Stranden, Havnen eller andre 
Steder, da drøfte de deres Sager og 
sige: "saadan skulde det væl'e" og 
"det et' forkert", men saa snart de 
skilles, er deres Samtale og Mening 
glemt og kommer ikke videre, Som 
gammel Fisker med Erfaring i meget, 
vil jeg bede Eder selv at tale, thi 
det vil bedst frelllme Eders Nærings
vej, Fiskeriet, som for Tiden trængpr 
haardt til at forbedres. 

J. P. J. Drejer. 

Fiskeriet fra Esbjærg 
i Oktober Kvartal 1894 gav følgende 
Udbytte: 

Tot'sk, 
Oktbr.: 1800 Pd. a 5 Øre ~ 90 Kr. 
Novbr,: 3600 -, a 5 ~ 180 -
Decbr. : 420U - u, 5 

9600 Pd. 

Kulle~·. 

~ :220 -
--'-~~ 

490 Kr. 

Oktb.: 16U55 Pd. a 8 0re 1284 Kr. 
Nvbr.: 20871 - a 8 = 1670 -
Dcbr.: 42270 - a l:I . = 3382 -

79196 Pd. 6336 Kr. 

Rødspætter, 
Oktb.: 175000Pd.a5 1/ 2 0. 9625Kr. 
Nvb}'.: 276800 - a41/ 2 - ~ 12456 -
Dcbl'.: 224470 - a5 - =11224-

676~70Pd. 33305Kl'. 
Desuden er der i Oktober Maaned 
fisket 4500 Sth. (2656 Pd.) østers 
a 5 Øre 225 Kr., og 20 Pd. Laks 
a 75 Øre 15 Kr. 

laIt er der saaledes foruden det 
/ 

O\'elllllemte Anta10sters fisket 765U86 
Pd. til Værdi 40146 Kr.; 224290 Pd. 
Rødspætter, \l600 Pd. Torsk og 4500 
0sters solgtes til Indlalldpt, !:l4780 
Pd, Rødspmtter og 791!:l6 Pd. Kuller 
solgtes til TysklanJ og 357200 Pd. 
Rødspætter solgtes til England . 



For Kntrtnlets først!' ~IaanPd (Ok
tober) bemærkps, at Vejret. var roligt 
og gunstigt for Fiskeri iMaanedens 
første HalnIel, me<!pns Mnanpdens 
anden Halrdel 111Hde uroligt O)!: for 
Fiskeri uguTlstigt Vejr. I Fiskerid 
deltog 23 Kuttere, hvor:lf ~ dl'(,v 
K ullerfiskpl< 4 Kuller- og Ro(hp:l't!(>
fiskeri med Snurrenlad, 1 Tr.lwlfiskpri 
og 16 SnulTPvandsfiskpri, hvorforudpIl 

. Fiskl:'kuHeren "Murs" af Fanø ind
bragte o\'emmførte Parti østprs fra 
Nordsøen. Højeste Pris var for levende 
Rødspætter 10 øre. 

For Kva.rtnlets anden Maaned (No
rember) bemærkes,.at der i de 10 
første Dage af Maaneden paa Grund 
af uroligt Vejr intet Fiskeri dreves, 
hvorimod Resten af Maaneden havde 
rolige Vejrforhold og ga\' et godt 
Fiskeriudbytte. Fiskeriinspektions
skibet Kanonbaaden "Grønsund" an
holdt først i ~faaneden Fiskedamper 
"Nereide", Kapt. F. Meyer af Stade, 
formedelst ulovligt Fiskeri paa dansk 
Territorium og førte dette Fartøj ind 
til Esbjærg, hvor det straffedes efter 
Iloven. I Fiskeriet deltog 22 Far
tøjer, hvoraf 2 drev Line- (Kuller), 
4 Line- og Snurrevaads-, 2 Trawl
og 16 Suurrevaads-Fiskeri. Højeste 
Pris var for levende Rødspætter 6 øre. 

For Kvartalets tredie Maaned (De
cember) bemærkes, at Vejret var 
mildt, roligt og gunstigt for Fiskeri 
fra 1. til 20. December og gav et 
særdeles tilfredsstilleIlIle Fiskeriud
bytte, hvorimod~Iaanedens sidste 
Trediedel var saa stormfuldt, at intet 
Fiskeri kunde drives. Antallet af 
de i Fiskeriet deltagende Fartøjer 
var som j November Maaned. Den 
9. December kolliderede Fiskekut
terne "Søfuglen" af Esbjærg og "Hjer
ting" af Hjerting i Søen, hvorved 
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sidstnævnte Fartø.i led nog"t Hamri. 
D('II 11. DecembE'1' indkom Fiske
damper "Dania 41, Kapt. SOI'!'l1'.J 01'

gpnsen af Esbjærg, i Hamrn for at 
f.dde Kul m. Ill. og los~iPd(' 2600 Pd. 
Kuller a. 4 ør!' og ~lOO Pd. Rød
spætter a 2 1/ 2 ørr. J)PlI 11). Dpchr. 

forlod Fisk<:>riins)1pktionsskihl't Ka
non Inuulpn "Grønsund " Stationen I}('l' 
og afsl'jledp til Kølwnlmytl fol' at 
strYl-!:n KOIllJllafHlo. 1)('11 22. Dechr. 
blæste h(·]' <:>n ol'ka nagtig Storm af 
SV., dpI' Olll Natten sprang om med 
Vin(len i NV., l!'dsaget af stærld Høj
vande, ca. 21;1 Fod 0\,('1' Kajen. En 
Del Kuttrre varE' pau Hu\'et, men 
kOIll paa 2 fl'H Hjerting nær lykkelig 
i Havn. Disse vare "Støren", Skipper 
Lambert Sørensen nwd '2 voksne 
Son nel' og "Haabet" , Skipper Chr. 
Ebsen med Fiskerne Peder Chri
stiansen og Marius Mortensen om
bord, alle af Hjerting, hvilke 2 Kuttere 
i det haarde Vejr ere gaaede under 
med Mand og Mus. Ebsen og Chri
stiansen efteJ'bde sig Enker med hver 
3 smaa Børn i meget trange Kaar. 
For at afhjælpe Nøden i disse fattige 
Hjem, del' saaledes havde mistet 
Forsørgeme, traadte en Komite sam
men og udstedte Opraab til den al
mindelige Godgørenhed om Hjælp. 
Lambert Sørensen, der har gjort sig 
meget fortjent af Fiskeriet ved at 
have været yngre som ældre Fiskere 
en Ilæremester paa flere ~laader, 

ml' herfor dekoreret med Dannebrogs
korset; han havde ved Flid, Dygtig
hed og Sparsommelighed lagt en Del 
til Side, der særlig nu kommer hans 
efterladte Hustru og 2 Børn til Gode, 
saa de undel' deres storfl Sorg dog 
ikke lide Nød. 

I Oktober Kvartal har ligesom i 
1898 et større Antal Sejljoller drevet 



Rødspættefiskeri med Garn i Graa
dyb; Udbyttet heraf, ca. 3700 Pd. 
Rødspætter til Værdi ca. 1000 Kr., er 
indbefattet i ovennævnte Opgørelser. 

L.-M. 

Altona Fiskeavktion. 

Atter i Aar have vi fra Hr. Johann 
Cohrs, "beeidigter Fischauctionator" 
i Altona, modtaget en Aarsstatistik 
for 1894 over Omsætningen ved Fi
skernarkedet dersteds, der alt i alt 
har beløbet sig til 1523532 Mk. 96 
pr. mod 1421303 Mk. 60 Pf. j 1893 
og saaledes udviser en Fremgang af 
ca. 100000 Mk. Fra Skandinavien 
er der tilført Markedet ]~isk til en 
Værdi af 160196 Mk. 86 Pf. mod 
203061 Mk. 39 Pf., altsaa paany en 
N edgang med over -10000 Mk. 1892 
viste en Nedgang paa 80000 Mk. og 
1891 paa 70000 Thfk. 

Af de enkelte Fiskesorter f!r der 
fra Skandinavien tilført 27566 Pd. 
Tunger (mod 30880 Pd. i 1893 og 
72586 Pd. i 1892), 22422 Pd. Pig
hvar (mod 28462 Pd. i 1893), 58072 
Pd. Sletter (mod 55454 Pd. i 1893), 
38139 Pd. Rødspætter (mod 53289 
Pd. i 1893, 129879 Pd. i 1892 og 
345296 Pd. i 1889), 3986iJ4 Pd. 
Kuller (moll 241569 Pd. i 1893), 
9541 Pd. Laks (mod 25422 Pd. i 
1893), 7280 Pd. Ørred (med 6813 
Pd. j 1893), 10236 Pd. Gedder (mod 
17050 Pd. i 1895), 7125 Pd. Aal 
(mod 4495 Pd. i 1893), 420 Pd. 
Helleflynder (mod 8159 Pd. i 1893), 
5959 Pd. Hummer (mod 5192 Pd. i 
1893 og 20360 Pd .. i 1892), 2409 
Kister Sild (mod 10704 Ks. i 1893), 
21997 Stkr. Makrel (mod 18388 Stkr. 
i 1893) m. v. 
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Den mindste Omsætning af skan
dinaviske Fisk, 5059 Mk. 46 Pf., var 
i September~ den største i April, 
20976 Mk. 48 Pf., og Maj, 22467 
Mk. 90 Pf. 

Gennemsnitsprisen var for Tunger 
94,4 Pf. pr. Pd. mod 90 Pf. i 1893 
og 114,3 Pf. i 1892, varierende fra 
69,5 Pf. i Novbr. til 136,3 i Marts, 
for Pighvar 41,4, varierende fra 33,4 
i Septbr. til 75,9 i Marts, for Kuller. 
12,3 Pf. (mod 11,8 i 1893), for Rød
spætter 12,2 (mod 15,2 i 1893), vari
erende fra 7,8 Pf. i Septbr. til 29,5 
pr. i Juni, for Sild 4,54 Mk. pr. Ks.,. 
varierende fra 2,70 Mk. i Juni til 

• 
12,45 Mk. i Septbr., for Makrel 18,2 
pr. pr. Stk. (mod 24,5 Pf. i 1893). 

Generalforsamlinger og Møder. 

StadeejernesFagforenings nord
lige Afdeling afholdt Søndag den 13. 
Januar 1895 sin aarlige Generalfor
samling. 

Paa et tidligere Møde var en Sum 
sammenskudt til en Hædersgave til 
Kaptajn i Flaaden Trolle, der som 
Chef fur Inspektionsfartøjet "Haueh" 
har ydet ikke blot Foreningen, men 
ogsaa alle Aalefiskere væsentlige 
Tjenester paa dette stærkt udsatte 
Farvand, hvorfor ogsaa omtrent alle 
Aalefiskere havde bidraget hertil. 
Hædersgaven, der bestod i et elegant 
Sølv-Skrivetøj med Bestik af Sølv, 
var bleven overrakt Hr. Trolle af 
Formændene i Foreningens to Af
delinger. 

løvrigt gennemgik man paa Gene
ralforsamlingen Virksomheden i det 
forløbne Aar, hvilken var meget til· 
fredsstillende, idet der nemlig var 



sket Fiskerne langt mindre Overlast 
end nogensinde før, og man mente, 
at de Foranstaltninger, der nu vare 
trufne af Regeringen, vilde være af 
stor Betydning for Fiskeriet med 
Ruser. Man haabede endvidere ved 
en Ejendomsdom at faa Stadernes 
Udstrækning fastslaaet, hvilket ved 

,Skødernes Overdragelse fra Fæste 
til Selvejendom var forglemt saavel 
af Sælgeren (Staten) som af Køberne 
(Fiskerne). 

Regnskabet fremlagdes i revideret 
Stand og godkendtes af Foreningen. 
Kassens Status viste Fremgang. 

Det var lykkedes ved Aarets Be
gyndelse at samle alle Sta-:le!:'jere i 
Snekkersten og Skotterup i For
eningen, og saa meget mere maa det 
beklages, at et af de ældste Med
lemmer har meldt sig ud. 6 nye ere 
indgaaede. 

Den sydlige Afdeling anmodede 
om et Tilskud til Olie og Pasning 
af Humlebæk Fyr, og man vedtog 
for et Aar at yde 'Halvdelen af Ud
gifterne, dog ikke over 25 Kr. 

Det afgaaende Bestyrelsesmedlem 
Hans Johansen af Skotterup saavel 
som Revisorer og Decisor genvalgtes. 
Laurits Hansen valgtes til Suppleant. 
Formanden, J. Thomassen,. valgtes 
til ligesom i Fjor at repræsentere 
Foreningen paa D. F. F.s General
forsamling. 

Otte Dage senere afholdt den syd
lige Afdeling, Formand H. Larsen, 
Generalforsamling i Humlebæk med 
væsentlig samme Dagsorden. J. Tho
massen valgtes ogsaa de.r og er saa
ledes for i Aar Foreningens Repræ
sentant paa Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling. T. 

- EsbJ'ærg Fiskeriforening afholdt 
den 24. Januar sin aarlige General-
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forsamling paa "Hotel ~pangsberg" 
i Esbjærg, Foreningens Forman~, 
Fiskeeksportør ThOfnllen, fremlagde 
det reviderede Rf'gnskab, hvorefter 
Kassebeholdningen ved Aarets Slut
ning var 58 Kr. 50 øre. Regnskabet 
godkendtes enstemmi~t. Det vedtoges, 
at Foreningen hvert Fjerdingaar skal 
afholde Møde, paa hvi.lket Spørgs
maal Foreningen og Fiskeri.et ved· 
rørende skulle fremlægges til Drøf~ 
telse.·- Foranlediget v~d den Mængde 
Undermaalsrødspætter, der; bringes 
ind fra Nordsøen vedtoges det enstem
migt at overdrage d'Hrr. Fiskeeks~ 
portører at sørge for, at Kontrollen 
med at Lovens Bydende med Hensyn 
til Maalet overholdes . .....:. Fisker Jens 
Heide Sørensen havde repræsenteret 
Foreningen paa Dansk Fiskerifor· 
enings Generalforsamling, og han 
havde fundet det af Vigtighed for 
denne lokale Forening vedblivende 
at være indtegnet som Medlem af 
nævnte store Forening. Der havde 
i Aarets Løb ellers ikke været noget 
særligt fremme, der havde Interesse 
for Foreningen uden dette, at Spørgs
maalet om Anskaffelse af den i Fjor 
ansøgte Damper tH Fyr- og Vager
væsenet, som man ogsaa havde ment 
skulde assistere Fiskerne om Vinteren, 
var strøget, da hverken Ministeriet 
eller Rigsdagen var stemt for An
skaffelsen af en saadan Damper; der
imod var der maaske Haah om at 
faa en større Havnedamper, der 
maaske kunde yde Fiskerne den for
ønskede Assistance. I Stedet for de 
efter Tur fratrædende Bestyrelses
medlemmer, Formanden Fiskeekspor
tør Thomsen og Fisker Theodor 
Enevoldsen, der begge ikke_ønskede 
Genvalg, valgtes til Forma.nd Fiske
eksportør Taabbel og til Bestyielses~ 



medlem Fisker Lorentz Wttlff. Under 
Mødet optoges 10 nye Medlemmer. 

L.-M. 

Mindre Meddelelser. 

Svensk-dansk Fiskerikonvention. 
R. B. meddeler fra Stockholm: Uden
rigsministeren har d. 2. Febr. tillige 
med den danske Gesandt underskrevet 
en Konvention angaaende Ordningen 
af Fiskeriforholdene i de til Sverrig 
og Danmark grænsende Farvande. 
Konventionen træder i Kraft, saa 
snart Ratifikationerne ere blevne ud
vekslede. 

Fra Fredericia skrives der til os: 
Natten mellem den 30. og 31. Jan. 
har her raset en heftig Storm af 
N. O. Selve Stormen overgik vel 
ikke i Heftighed tidligere Storme, 
men paa Grund af sammenstødende 
Vind- og Strømforhold, indtraf der 
noget, som ikke har været set siden 
1849. Søerne havde nemlig en saa
da.n Voldsomhed, at store Masser 
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af Fisk blev slaaet i liam] og kunde 
opsamles i Strandbredden paa de 
Steder, hvor Søen stod haardest paa. 
Det var hovedsagelig Aal, dels de 
gule, brednæsede AnI, dels de hvide 
"Blankaal" .- alt i alt opsamledes 
der ca. 10 Lispund og hele Dagen 
efter kunde man iagttage en forme
lig Valfart langs med Stranden af 
Folk, der pa:l denne ejendommelige 
Maude gik paa "Aalefangst", især 
Fattigfolk, der i den haarde Vinter 
med Glæde modtog denne lille Eks
trafmtjeneste. Men ogsaa andre Slags 
Fisk delte Aalenes Skæbne, Flad
fisk, Niøjne, Stenbidel'e og Aale
kvabber, og selv Ulkene vistes der 
en Interesse, som ellers aldrig bliver 
denne foragtede, uspiselige Fisk til 
Del. De fleste af Fiskene vare døde, 
men Lnl,elte af dem viste dog endnu 
Livstegn trods d!;ln haarde Medfart, 
de havde lidt. 

Redaktionen vil være glat! ved at mod
tage Meddelelse fra andre Egne om lig
nende Fænomener, for saa VIdt saadanne 
maatte have fundet Sted. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 27. Januar til 2. Februar 1895, 

! o- 0-.. co .. 
,Cl) CI.. .... .>oC .: 

I~"" 
c. .... ti> .!'! ::! -; ti> 

Tilført af: ... - ::II.!'! .. "'" o :; "" <Oj a:8i "(I,) (I,) 
Cl.. .>oC= l- x: ...I 
ti> (1,)0 

danske Fisker- i 
:Pd. Pd. :Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartøjer ...• 

2 danske Kvaser1 15300 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Vogn fra nær-
liggende Fisker- • 
lejer ....... 1366 72 90 

pr. Jernbane & I 
109400 i 3256 10964 Dampskib _. _. _. _. !) 19529 __ I~ R05 
i--

laIt . . . /20897 72 39528 805 109400T 3256 10964 

1 fra Bornholm. 2 J 6360 Pd. ø.tel$ og 2500 Pd. :l\fuBling. 

I 
I 
I 

-
I 

.. .. 
>. ICI~ Cl) 
~ 

.... 
~ -; -- :! ~ - .. 

""o Cl .>oC ! (I,) CoI:I (I,) 

Pd. Pd. Pd. Pd. 

15300 

! 

I 

153 o 

4812 188602 983120159 5 

5 4812 18860 9831 21842. ~-·--~I 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter ~Kassefisk) 3 Kr. 10 Øre pr. Lpd· 
(ingen Tilførsel af levende); Torsk (ældre Tilførsel): svenske og fynske 3-31/ 2 Kr., born
holmske 2 Kr. 25 Ørr, Kassefisk 1 Kr. 90 Øre pr. Lpd.; Sild: svenske 85 Øre pr. Ol; 
A al: blanke 65 Øre, gule 33 Øre pr. Pd. 

Pall. Grund af Is og Storm har der ikke været synderlig Tilførsel af levende .Ifisk; 
Beholdningen i Havnen lod megen Skade den 27. Januar ved Frost og Sønden Vande. 
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BEKENDTGØRELSER 

En Dreng, 
der er vant til Fiskeri, 
kan ti~ første April faa 
Plads hos 

Fisker V. Olsen, 
Strøby Strand pr. Klippinge. 

T. Kent & Co. Hrimsby, fiskekroge- Fabriken 
FiskeauktiOl:ator & - SeITJafldllllf' I Allhrl11~MS e" 

Commissionsforretning I K.llnkl" 1881-

dt S d · 'l F' .. "ber"ler .it Ud •• lg Ilf "ne Sorter 
nlO ~g('r en Inger tl .or· Fiskekroge, s .... vel i Stul •• Tæ .... 
handhng. som M ••• ing, ... mt Pilke I Tin og 

Stort Lager af østers til Bly. Forsendos mod Efterkrav. 
billige Priser. Conrad Christensen. 

.. St. Strandøtr.,d. 41. 
Ilef.: York City Blink, Grimsby. KØbenhavn K. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og TldsM 
skrifter, Cirkulalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Helsingør, Stengad~ 15, 

,(eneste .NætCabrik i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskinel' forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
\tarn fra 10 % til 20 % under sædvanlige Priser. Bomuldsgan/, Hampe
t"trn 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 . 

. ~ For Fiskere. ~ 
5 B Il Id l 1.' • l' F' k t . t . N 12/ 12 12/ 12' 12/ 12/ a er a e es lortrm 19 IS e VIS l r. 9' 112, lS, / IS' 1111 114 

have vi under de trykkede Forhold paa det engelske Bomuldsmarked købt 
for en yderst la v Pris. 

For Kvalitetens Godhed "arantere vi. 
Forlang Prøver og Prisliste. 

Garnet forsendes over hele Landet. 

Vett & Wessel. Roskilde~ 

et sltotslt c!lraDDlspi4 
4/1 8tempeldiameter, 5 a 51//' Siag, med Tilbehør er billigt til Salgs hos 
J. R. B. Lefolii, Nørrevold 76, København. Det forevises af Herrer Holm 
4, Collerup, Toldbodgade lå. 
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Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prillla · Tvist i alle N utnre. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. PI a tzm an n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, lIafenllltra8se 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann m Hamburg. Station ·Altona. 

li.~ Altona Fiskeauction. ~!r 
];j or::l 1'0 (T; II) 

~ =s.~ ..Johann Cohr", (h~ediget Allctionator). g: ~ 1-
l'l .. lU - "'aq 

'!III f iXl Telegram.Adresse: Cohrs. Altona. Dansk CorrAspondance. ;; il ,. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fl'tl. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade i. 
Redigeret af <land. mag. H. POB8elt. - T"ykt hOB Fra'll.t& OÅri,ttrew. .København 



Nr. 7. 14. Februar. 1895. 

:M:edl.e:r:n..sb~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/d Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydeli~ Rabat. 

Indhold: liaver til MOdeIaamlingen. - Over. 
sigt over de bornholmske l'iskerler1894.-0m Folke' 
thingsva]g og Fiskerisagen. }~igkeriberetninger. 

Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
Ira 9-11. Red(~Jdøren af Medlemsbladet 
tr'æffes desud,m j Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, 1. ~. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er 
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 .For~endelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede tillmu8 Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tillafll, naar Kilden angives. 

Gaver til Modelsamlingen. 

]'ra Hr. Toldkontrollør Bt/tb i 
Neksø har Foreningen havt den 
Glæde at modtage en værdifuld For
øgelse af Poreningens Samlinger. 

Hr. Stub har havt den Hodhed 
at sende et Ilu,ksegarn, et ældre 
stormasket og et nyere smaasmusket 
Sildegarn samt en Lakselænk() llH'd 

fuldt Tilbehør. 

Oversigt over de bornholm
ske Fiskerier 1894. 

Ar 'l'ohlkontrollør Stub, Neksø. 

Efter Løfte skal jeg ikke undlat10 
at give Me41emsbladets 11æst're en 
Fremstilling af Bornholms og Kri
stia nsos Fiskpri i 1894, saa vel som 
om hmr stort et Antal Baade og 
Redsb,lJpl" Fiskemc paa lwgge Øer 
hanle clPIl 1. Korplllber 1894 .. 

Som Beretningen udviser er dpr i 
1894 af de bornholmske Piskere 
f.tngt't 140,000 Ol Sild mere' enu 

Anret forud, IIWll lllt den er hl('vpn 
til Pli b\- Pris, sna er b'm

tjellosU'n alligevel kun ringe hen'pll. 
San længo \'i ikke kUlIlle opnua Damp
skihsforhilHlelse med 'ryskland, saa 
at Stm'stedelen af vor Sild i roget 
og stegt Tilstand kan gaa den Vej 
i Rtl'det fOl" som nn til Købenlw,YlI, 
hvor Hamlelen med rpget Sild el' 
mindre hehlig, saa maa VOl"e Fiskere 
finde i at brødføde mange .Men
nesker red deres Arbejde, hvilket ikke 
passer godt i disse ll:mrlige 'fidel". 

T afrigtp SOlllmer betaltes Silden 
her paa Bornholm med 18 til 25 



Øre pr. Ol, og der var nok af den 
i den Uge, jeg her sigter tiL Silden 
var den bedste, den havde været i 
Hpre Aar. Den stod l1ltsaa pl1a 
Bl'Oen i København til en Pris af 
45 Øre pr. Ol 80 Stkr. Enkelte 
Koner forlangte 10 Øre for 4 Sild 
og andre 10 Øre for 5 Sild. Altsaa 
fra Kvæsthusbroen og til den kom 
dem i Hænde, som spiste den, Yår 
den stegen fm 45 Øre pr. 80 Stkr. 
til l Kr. 60 Øre 11 2 Kr. pr. 80 
Stkr. Hl1nie den kostet l Øre pr. 
Stk. 80 Øre pr. Ol i København, 
saå kunde del' været nogen Mening 
i Betalingen for den smaa Sild. 
Det er en Selvfølge, at der kunde 
sælges langt mere røget Sild, naar 
der blev forlangt en rimelig Pris for 
d\~n. De svenske Fiskere, :-lom ellers 

S01lllllel'lUaanederlle oversvømme 
BOl'llholm med deres Sild, maaUe 
sidste SOlllmer tage tidligere hjelll end 
eller:-l el' rl'ilfældet, fordi de ftllldt 
ingen Afsætning fol' Fangsten. 

Paa Kristiall:-lo har Sildefiskeriet 
ogsaa været godt i afvigte Aar, lllen 
da der ingen Røgerier findes, saa er 
Silden bragt til Bornholm i fersk 
'L'jh;taml. l Uudhjelll hlevalene 
røget 26000 Ol af den Sild. der 
fangedet-l paaKristianso. Paa Bol'll
holm og Kristiansø er fisket ialt 
469,814 Ol ::lild, Iworaf 300,000 Ul 
er IIdf~jrt fra Øen i t"~l'sk, røget og 
saltet rrilstand og 169,800 Ol forbrugt 
af selve Befolkningen. 

Ht,!, filllle::; Masser af udmærket 
Brisling; ulldt'1' Bornholm, IllelI der 
el' kUli fanget meget lidt af den, thi 
n haH; iugen KOllscl'vesfabrikkei' 
l!Pl'OVl'e. 

Torskefiskeriet har OgSllll givet et 
stOlTP t· dhyttl' i ABbl, JIlen Stul'Jel
sen hal' Vtel'et Still lille, at del' paa 

(i (i 

flere Steder kun er betalt en la v 
Pris for den. Fiskerne have faapt 
5 i\, 6 0re pr. Pd., nIt'n i København 
og paa Broerne er den heiult Illed fra, 
25 til 40 Øre pr. Pd. En udmærket 
Handel for Københavnerue, lIaar mali 
tænker sig, at na,ar Kvaserne kan 
faa 12 a 14 0re pr. Pd., saa have 
de gjort en udmærket Rejse. 

Laksefiskeriet har især i de sidste 
4 ]\faaneder været meget daarligt, 
og det ser ikke ud til, at det vil 

blive bedre for det første. De fleste 
af vore Laksefiskere have tabt mange 
Pellge paa dette Fiskeri, siden de 
satte Rpdskah lid i Førstningen af 
Oktober f. A., thi de have mistet 
megHt, dels derved at Skibene have 
taget sin Del, dels ved at Stormen 
har revet en tiriden Del bort. Det 
el' en fortvivlet Stilling vore Lakse
fiskere ere i for Øjeblikket; thi de 
ha vo intet fortjent i Salt lauge 'L'ider. 

0rredfiskeriet har været aldeles 
forsvilldende; dog have Ejerne af 
Aaløbene fisket en Del oppe i Aaerne. 
De Dele af de j Oversigten an
forte Ørreder kUBne skrives paa Au
løbmI('s Ejm'es Konto og den l/H 
pua Ji'iskel'lles. 

Af SHIlLa Luks paa 11/ 2 , 2, 3, 4 
og 5 Pd. el' der fanget en Del til 
stOl' Skade for det egentlige Fiskeri, 
lIlen Loven hjemler jo Het til at 
fange dom. Man hør vistnok ikke 
være saa bange for at give Fiskerne 
Ret til at fiske lige tæt ind til Land 
udfor Aaløbene; thi de allerHeste 
Ørreder, som trække op i Aaer fol' 
at kaste Rogllen, blive alligevpl fan
gede; f Hl' de komme saa vidt. Den 
Fisk gav i gamle Dage en god For
tjolH'ste, lIIeu det el' rent forbi nu. 

H Y;I ti vi 11('1' p:ta BOl'llholm trænge 
til, el' en lhlllpskiusforhimld~e peta 
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Tyskland, saa vi kunne faa Afsætning 
for al denSild vore Fiskere kunnefunge. 
Dernæst skulde vi have tiere Kon
servesfabrikker herover. Her findes 
jo den udmærkede Brisling; men det 
kan jo ikke nytte at fange den, før 
man har Afsætning for den. IJige
ledes vilde det være i Fiskeriets 
store Interesse, om vi fik 3 it 4 Gange 
ugentlig Dampskihsforbindelse med 
Kristiansø, isæri Sommermaa,nederne. 

Saah:des som Fiskeriet nu drives 
langs østersøkysten. maa, om kortere 
eller lmngpre 'fid, den kunstige Fi
skeavl komme den naturlige til Hjælp, 
thi ellers vilIJuks, Ørred og l'orsk 
<tftage alt fol' meget. Det nytter 
ikke, at Fiskeren sætter sig i Gmld 
for gode Ba:tde og Redskaber, llUltl' 

han ingen syndPl'lig Fangst kan faa: 
thi det hlin~r kun Ruin for \mm sek 
Bornholms og KristialIsos Fiskpl'e 
have for Øjeblikket en Kapital i 
Baade og Redskaher paa ea. 700000 
Kr., llYorafStHrstedelen skal forrentes. 

)Ian tur haabp, at' der maa komnw 
en Dag. hvor det lIlllU lykkes at 
ordnø Forholdene saaledes, at Fi
skerne kunne faa Afsætning for deres 
Fangst; thi forst da Yil der indtræd(" 
bedrø Forhold for yore Fiskere. 

Om Folkethingsvalg og 
Fiskerisagen. 

Af P. Villumsen. 

Den i sin 'rid meget bekendte 
VillteZ·m, BirkedaZ skrev i en Biografi 
over den mindst lige saa bekendte 
BiskopMonrad: "han (Monrad) kunde 
tale i' Rigsdagen om det største, 
Fædrelandets Li,'s- Og Dødssager,()g 
om det mindste, f. Eks. Fiskeriernes 
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Tilstand, og altid fik man Indtrykket 
af, at han havde sat sig ind i Tingene". 
(Se illustreret Kalender "Danmark" 
for 1888, Side 24.) Her have vi alt
saa et Ord ~ oven i Købet et Præste
ord for, hvilken Værdi der den
gang tillagdes Fiskeriet, rimeligvis 
inklusive Fiskerne. 

For Sammenligningens Skyld kunde 
det have været rart, om Forfattertn 
havde nævnet, hntd der vaj' "Fædre
landets lå,'s- og Dødssager" , om det 
muligt var Præsternes Lønning eller 
sligt der ra l' jo undertiden For
slag fremme om den Sag ~, lIIen 
det kan jo egentlig være det samme, 
Fiskeriet var noget af det 'IIl'iudste, 
det ved vi. 

Og uette Syn paa, Piskerisagen 
man kunde lIU lige saa godt sige: 
.Mangel af Syn - val' Hr. Villwlm 
Birkedal ikkE' elle om. Der yar 
f'ngang f'n Folkethingsmand, del' hed 
Or"lTP!sprokllratorLeth det hetItler 
han da ('Ild au, lIIen han pr ikke Folke
thingsmand for Øjeblikket --, h;w 
tog sig meget af Fiskprisagen og tal te 
ofte om døn i rrhillgeL )len naal' 

man læste RigsdagsrefE'raterulJ i Bla
dene, s:u:\, stod der i Reglen om den 

Sag: "IJeth talte om Fiskeriet·;, elll'l' 
i det højeste: "TJeth talte i en hel 
Time om Fisket'iet" ~ ja, og sall, 
stod der et Punktum, det var det 
hele, Fiskeriet var aa benbnrt for 
ringe en Ting at beskmftige sig med. 
Man saa heller ikke synderligt til, 
at der havde ""eret nogen Diskussion 
om den Sag; om Thingets Medlem
mer brød sig om at høre pau Hl'. 
Leth, ved jeg ikke, svare ham, saa 
lIlan næsten aldrig, de havde gjort, 
maaske vare de "fru værende" . 

Kun under de langvarige Fødsels
veer, Rigsdagen havde, da Fiskeri-



loven skulde bringes til Verden, kom 
der Li,· j Diskussionen. Fulgte lllan 
imidlertid med Forhandlingerne den
gang, saa fik man ret øjet op for, 
at Hl', Vilhelm Birkedal havde fuld
stændig Ret i sin foran citerede U d
taleise ; Fiskeriet val' virkelig en af 
mindste Sager - mindst paaagtede-, 
det viste sig nemlig, at næsten slet 
ingen af Rigsdagsmændene kendte 
noget til den - et Par hæderlige 
Undtagelser fraregnede. 

N aa, at Folk som Hr. Bil'kedal 
ikke hrød sig om det praktiske Livs 
Gerning, det er jo ikke noget nyt; 
der er jo Folk, der have et saa "højt 
Maal", at de helt overser noget saa 
lavt S0lll Landbrug,. Haandvæl'k, Fi
skeri og sligt, der er sall, skrækkelig 
smaat i deres øjne. Egentlig maa 
han ,·el aldrig have tænkt nærmere 
del'O\'er; han kunde ellers, hver Gang 
han satte sig til Bords, og hver Gang 
han fik en Mønt i sin Haand, lige 
meget hvilken, nauI' den kun val' 
dansk, huve faaet en Lære om, at 
"Fiskeriernes Tilstand" ikke er noget 
af "det mindste", men meget mere 
en af ,.Fædrelandets Livs- og Døds
sager", sua vist som ii/let Land, og 
heller ikke vort Fædreland, kan und
være Fødemidler og Penge, lad det 
saa end have alt andet i Overflod, 

Vil Illan se pau et dækket Bord -
et hvilket som helst, naar det kun 
er dækket med danske Produkter -, 
saa vil lllaH se, at disse Fødevarer 
allesamnwn ere skaffede til Veje af' to 
Stænder ellerN æringsypje: Landbruget 

derunder naturligvis regnet Have
brug og Husdyrbrug og Fiskeri; 
vort Land har ikke andet at sætte 
paa Bordet. Heller ikke kan der 
noget Sted i vort Land graves det 
Metal op, som man laver Penge af, 
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ikke saa meget som til en "rød Øre ll 

engang. Men Penge kan vi ikke 
ulldvære, helst skal Landet have 
mange af dem, og der el' derfor ikke 
andet at gøre, end at se at faa dem 
fra Udlandet. Del' ved man imid
lertid godt, hvad Penge el' værd, og 
vi faa ikke en eneste Øre af de 
fremmede, uden yi giver dem noget, 
del' el' lige saa godt, i Stedet. Og 
hvad have vi saa at give dem, som de 
hryde sig om? ja, det er sørgeligt, 
men sandt: vi have kUli, hmd der 
bliver tilovers fra \'ort eget Bonl, 
Landbrugs- og E'iskeriproduktel', del' 
el' ikke andet. 

.To, "i nogle I,otterisedler til 
Svenskerne og et Par Porcellæns
kopper gaar ellga,ng imellem samme 
Vej. DeslHlen kommer der lidt Lods
penge ind fra den gennemgaaende 
Skihsfart, og et Par Skibsværfter 
tjener Arbejdsløn hos de fremmedp 
ved at bygge dem et Skih af det ind
førte .Jern; men disse Indtægter ere 
alle sammen saa I'inge, at dp bekræfte 
elen forannæmte Regel, i Stedet for 
"at afkræfte elen. 

Det er imidlertid langt fra min 
Melling, at de to Stænder, der er 
'PaIe om, have noget at hovmode sig 
af, eller at de i nogell 1\faade gøre 
de andre Stænder O\'erflødige. Enh,'er 
Stand er fremgaaet af Nødyendig
heden og bestaar ene og alene, fordi 
den el' nødrendig, i saa Henseende 
ere de lige vigtige alle sammen. 
Skihsfarten bringer de Produkter ud, 
der skulle gøres j Penge, og kommer 
tilbage med de Produkter, der ere 
køhte for disse Penge; Handelsstanden 
besørger denne Omsætning, Haand
,'ærkerne maa, hver paa sin Maade, 
holde Maskineriet gaaende og sall. 
fremdeles. 



Men jeg har kun villet hævde, at 
Fiskerisagen ikke er mindre end 
andre af Landets Sager, og jeg vil 
iilladp mig at paastaa, at denne Sag 
hm' der arbejdes paa, ikke i Blinde 
eller som et Fyraftensarbejde eller 
som en Bagatelsag, Illen som en Sag, 
der hnr stor national Betydning, bør 
kendes til Buml" og bøj' fremmes 
med Kraft. 

Det lader d:l virkelig ogsaa til, 
at en bedre Erkendelse end den 
bil'kcdalske lidt efter liJt gør sig 
gældendp. Man kan ikke regne, at 
(](>r, mec!Plls f-ltorpolitikell endnu var 
d'Hrr. Rigsdagsmænds Alpha og 
Olllega, ikke var Tid eller T~tnke 

ti!oveJ's for lIoget andet, og lilan kan 
egentlig hellE'l' ikke undres over, at 
der nu, da Klassepolitikel1 gør sig 
gæhlende, kun tages Hensyn til 
Agrart'!" kontm BYlllænc! osv. Det 
el' jo vel hekendt., at Fiskerne ere 
tilbageholdne og beskedne'. man kan 
ikke vente, at andl'p ska.l trække 
dem frem, onhver har nok at gøre 
Illed sig selv. Saa ved lilan ogsaa, 
at ]'iskorne intet Steds selv kunne 
besætte en Kreds; de kUlllle i 1l1ltnge 
Kredse lægge et vægtigt Lod i (len 
ene dIet, den anden Vægtskaal, men 
selv (luminere et Valg kunne de ikke. 

Men man ser alligevel nu, at der 
tagE's mere Hensyn til Vælgerne 
blandt ]i'iskerne end før, i alt Fald 
i Kl'edsE', hvor de ere talrige, og 
hvo I' dor "r Organisation blandt dem, 
saa de vise, at de have en Villie. 
At de forskellige Partiel' søge at 
vinde Fiskerne i saadanl1t! Kredse, 
det el' ('t gallllllE'lt Kneb; før Valget 
og paa Valgdagen vises saa megen 
Venlighed og gives saa store Løfter, 
at det kan være ligefrem forbløffende; 
Illen det vil ikke være nok i Fremtiden. 
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Fiskerne ville vistnok herefter ved 
Valgene se efter, om den Kandidat, 
de giver deres Stemme, foruden at 
have andre Egenskaber, ogsaa, for 
det første: forstaa,J' sig lidt paa, hvad 
Fiskerisagen kræver af Støtte fra 
Statsmagtens Side, Dernæst vil de 
saa vidt muligt være sikre pan, at 
Kandidaten ogsaa vil gøre noget for 
den Sag: sluttelig vil de, selv om 
han baade forstaar sig paa Sagen 
og vil fremme den, vrage ham alli
geveL dersom han ikke har Magt 
til at sætte noget igennem; de ville 
huske paa Rigsdagsreferaterne : "JJeth 
talt!' for Fiskeriet", Punktum. Der 
er saaledes ikke saa faa Hensyn, 
Fiskenle ha\'e at tage for at faa deres 
Stelllnw rigtigt anbragt, for at faa 
V ægtskaalen til at synk", saa det 
kan gavne deres Stand og derved 
dem selv. Deres Arhejde vil \'ære 
spildt, om de hjælpe Folk ind i 
Thinget, der ikke forsfaar dem og 
ikke bl'ydE'r sig om delll, mell det 
vil \'lN E' lige san, spildt og ",Ergrelsen 
dprover vil dertil være lIIogd støn't', 
om de faar ell Rigsda.gsmand, der 
trods Evner og god Villie ingen 'l'il
hængere har blandt sine KollegPr. 

Det el' jo fuldstændig rigtigt li t 
"følge sin Overbevisning", som det 
hedder, et Begreh, der tidt hl iver 
llIisforstaaet, gansk(' vist. Naar nu 
f. Eks. en Fisker har den Chel'bevis
ning, at en socialistisk dIer padamen
bnistisk Regeringsform er den bedste, 
men sallltidig hllr pn lige saa fast 
Overbe\'isllinj; o III , at ingen af disse 
to Fremtoninger kOH!mer til Magten 
i den tilstundendl~ V:tlgppriode, og 
at ingen af dissp to Partiers Ma'nd 
kali udrette det allermindste for ham 
og bans Interesser i Rigsdagen, fordi 
de del' ere altfor faa, hvilken af disse 



fherbovisnillger skal han saa stenlille 
efter? ::\lon han ikke gør baado klogest 
og rigtigst i at følge den Orpl'be\'is
nin!', dpI' vio;pr Vejen til at fan ud
rettet noget for hans Stand, der 
igenllem for hans L:mcl og ham sdv, 
i Stedet for nt følge den 1\m!PIl On-r
berisning og stille sig i Krogen som 
en fornærmet Dreng, medens de undre 
Drenge leger videre. Holder lilan 
da af at ligge stille, fordi mall har 
Modvind? 

For l)'sthavelllle Kandidater tll 
saadanno at'Piskere stærkt "befællgte" 
Kredse blivpr dpI' ogsaa Hensyn at 
tagl:', som kunde lades ude af Be
tragtning før, der er ligpsom kOlllmet 
en ny Faktor med i Regningen. Men 
hvis en saadall Mand, der ikk" st,lv 
hal' Kendskab til Fiskerisng(~n og til, 
hvad der kan hæmme eller fremme 
den og aldrig havde troet, at sligt 
K8m!lSkab behøvedes for en Rigsdags
lllulld, vilde spørge: "hvad forlanger 
da Fiskerne af Statsmagt og Lov
givning?" saa kan man kun svare 
ham: "det kommer an paa, hwr 

. disse Fiskere høre hjemme". Under
ligt som det lyder i et lille Land 
SOIll vort: Fi1;keriforholdene ere meget 
forskellige paa de forskellige Steder 
og Fiskeriinteresserne derfor ligesaa, 
det er N aturfol'holdene1; Skyld. En 
D€'l uJ \'Ol' Kyststrækning vender ud 
mou <1I:'U saltl:' ~ordsø, en anden ind 
mod den næsten ferske 0sterlSkJ, med 
en fl'll den første helt forskellig Dyre
og Planteverden. Saa ha\'e ri Fur
biudelsesveje mellem disse to Have, 
der snn.rt har mere det enes og snart 
mere det andets Karakter, og san 
have vi Fjorde og Bugter o. s. v., 
der i mangt og meget (m~ indbyrdes 

. forskellige. 
Medens 1m Haalldnerker arbejder 
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paa samme Maade, enten han bor 
i Hkagen eller paa Bornholm, medens 
en Bonde har samme Kravat stille 
enten hans Galu'd ligger i .Jylland 
eller paa Sjælland, saa er en Fiskers 
Dont, Interesser og Krav forskellige 
i de forskellige Egne paa Grund af 
naturlige 1"01'1101(1, som han ikke er 
HelTe over. X ogle Steder vil lIlan 
kræve H:tYlw. andre Steder store Far
tØjBl', andre Steder .Jernbane- og 

D all! pskihsforbilldl:'lser, eller N ed
sætteise i Takstf'l'IW piler Beskyttelse 
n}()(l frellllllpde :Fiskere o. s. y. 

MPII lt(bkillige Ting ville de ganske 
vist være ellige Olll alle Vegn 1:'. Vi 
have en 1"iskel'ilo\', og upn tl'ællgpl' 
til en Revision, d(d (~r aUp med tiL 
Saa er de]' ogs.aa Enigh~t~, Olll, at 
en Piskerilov skal passe pan de for
skellige Stnder: Fiskerne ved godt, 
at man skal høje for 110ven, men 
de ved ogsaa, at Loyen skal bøje 
sig for N aturforl!oldene, og det vil 
de kræve gennemført; ligesom de 
naturligvis overalt vil kræve, at I~oven 
haandhæyes af virkelig sagkyndige 
1"olk . 

En Ting gælder ligeledes for alle 
Egne og de fleste af Fiskerne ville 
stærkt holde paa, at den bliver taget 
i Betragtning af deres Rigsdagsmænd. 
Da de ikke have nogen aJ deres egne 
Standsfæller i Folkethinget og næppe 
vil fan nogen; da desuden en saadan 
Mand, selvom han havde den bedste 
Villi e, næppe vilde kunne udrette 
stort under de forhaandenværellde 
Forhold, san. have de begyndt at 
samle sig under et fælles Overhoved 
eller Bindeled: Dansk Piskeriforening. 
Denne deres Organisation ville de 
kræve, ikke nlene respekteret, men 
overholdt og fremmet; de ville for
lange. at de bevilgende MyndiglledlJl' 



støtter denne Forening. ligesom I,and
bruget og Haandværket støttes, og 
de ville forlange, at dpr rpcl gimp 
r~ejligheder tages Hensyn, der, h\'or 
Magten ligger, til Ønsker og Kmr, 
der maatte komme frem gPTIIH'l\l !lpnnp 
deres Organisations ('pntnllll. 

Dette l\JelW Pi:-,ket'IH', at ((prps 

Rigsdagsmænd b!jJ' ,-il'k(· for, og du 
ville helst være sikre paa, at de 
gøre det. 

Fiskeribel'etningel'. 

Esbjærg, (len 4. Fehrntil' ] H95. 

Fiskeript j Januar :\[.l:uwd PI' ikkun 
drevet af Fislwrslllakkpl'lIe "Grand 
Charge" af Eshjprg og "Signal" af 
Fanø med "Bakker" frll de mindre 
Kuttere, med h,-jlke Fishl'l1e ikke 
har villet vove sig ud. De O\'pnnæmte 
Fiskersmakker ha,-e gjort resp. :1 
og 2 Ture og h~He giret et Udbytte 
af 3HOOO Pd. Kuller a u Øre 
4290 Kr. og 1900. Pd, Torsk a 9 
ØrB 171 Kr. lnlt 40900 Pd. Fisk 
til Værdi 4461 Kr., der lIHLa kaldes 
ret tilfredsstillende. 

Orlogskrydseren "A bsalon", Kapt. 
Schultz ankom her til i Gaar fra 
KøbenhllVll for at gøre 'l'jeneste ved 
Besejlingen afJ1'al'\'llndet herind til 
under enmtuelle IsfOl'hold. L.-M. 

Nykøbing p. F., d. 2.~'ebruar 1895. 
Aalemængden har taget betydelig til 
her paa Sundet, siden vi fik Ved
tægter fol' Fiskeriet; i de sidste Aur 
før den '['id kunde en Mand knap 
stange en halv Snes Aal pr. Dag; 
nu sidste Vinter hllr Udbyttet været 
fra 6-12 Pd. om Dagen pI'. Mand. 

Aalene ere ikko store, men Op
køberne betale dog 28 Øre pr. Pd., 
hvilket mall kaldes godt. o. 
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Frederikshavn, d. 4. Febr. 1895. 
I Begyndelsen af L gen indkom en
kelte Kuttere fra Fangstpladserne 
under Anholt, havende en Fangst 
inde af GU. 50 Snese Rødspætter 
II\-pr, rcjelHle C:1. 14 Pd. Snesen og 
lwtalte med ('n. l Kl'. 50 Øre pr. 
:-IneR. fO!'l[(lpll ('u. 200 Pd. Slethvar, 
der opnaupdp 15 Øre pr. Pd. Siden 
dpn Tid har der ikke fundet noget 
Fiskeri Sted, omend Harnen er fuld
stændig isfri og tilgængelig for sua 
vel Damp- som Sejlskibe, sau, hUl 
der dog nlltul'ligvis dtmnet sig en 
Del Is i Inderhavnen, hvor Kutternu 
ligge fortøjede, som hindrer dem i at 
komme nd, ligpsOIlI det jo OgS::Ul pr 
risikabelt at tage paa Havet plla en 
'l'id, hvor E,'entl1:1liteter af Havnf'ns 
Lukning n~d Is lkke er udeInkket. 
HUlllmertilførslen har været meget 
knap, idet Eksportørerne af Frygt 
for, at HUlllmerne skal dø af KuldE', 
kun akkurat faa det Kvantum til
ført, som er nødvendigt for at dække 
det daglige Behov. En norsk Hum· 
mereksportør skal have lidt et ikh 
ringe Tllb ved, at en større Sending 
BI' død i Jernbanevognene paa Vejen 
til Hamborg. Fra Gøteborg er del 
kun tilført uuetydeligt af Sild i Is
forholdene pa.lt Bohuslanskysten hav!' 
i de sidste Dage betydeligt forværret 
sig, saa at Sildefiskeriet i Skærgaar
den af den Aarsag fie re Steder er 
standset eller hindret meget. Prisen 
er som Følge het'af stegen livligt; 
for faa Dage siden betaltes i Gøte
horg omkring 3 Kr. Ks., men nu 
forlanges 7 -8 Kr. Gøteborg er og .. 
Sll:l nu meget ~ vanskelig at hesejle, 
Slla at Sildeuaadene ere udelukkede 
fra at tilføre; Tilførsler fra Fangst
pladserne kan kun ske ved Damp
skibe. Det herværende Sildekompllgni 
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købte i Fredags en Dampskihslast 
paa 1100 Kister fra IJysekibl heldig
vis saa billigt, at Silden kan sælges 

løbig dog kun for Dampskibe, hvoraf 
10 ere indkomne. Kl. 

her i Landet for 5 Kr. Kassen. 
Rettelse. Frederikshavn, d. 12.B'ebr. [Ugen 

fra den 8.-10. E'ebr. lmr Havnen 
saa godt som hele Tiden neret spærrpt 
af Is. af bvilken Cirund der intd Fi· 
sker( har fundet Sted, ligpsolIl df'l' 

ingen Tilførsel ør sbJt af t-;ild eller 
Hummer. Først i Dag er Yor Havn 
atter bleven aabnet for 'l'ratiken, fore-

l1J,,,Il,,mshladctg Nr. 4 staar som Bidraf.\'-
til Dansk ~'iskel'iforetlillgs Hjælpefond ; 

,.Fisker L. 1'. Rasmll~Hen, .Liiieleje, 10 Kr.", 
~k:tl npm; .• LiRdejc Fiskcriforenillg, gen
num Forrnawlen. Fi"kcr L. P. Ra.mnssen, 
10 Kr." 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 3. Februar til 9. Februar 1895, 

Tilført af: 

Pd. Pd I N. danske Fisker- i! Pd, l'd. 1',1. Pd. 

fartøjer 

Pd. Pd. Pd. 

danske Kvaser 

svenske Fisker-
fart.øjer 

pr Vogn fra nær-
1 iggendc Fisker
lejer 

pr. J em ba.ne & 
~)ampskih . 1):3:30 ___ I __ ]_;)_I_)(_} 9160() 4286 i 165,,' 8820 171501 174851 

lait :3:380 ] ;)(~) !H600 .!~86 17150 174351 

1 Hin7S Pd. Østpl'B, 871 l'd, HUffilner f)g :l00 Pd.. Krebs, 

Levende 'l'orsk er tilfyjrt i Kar pl'. DalOpsldb fra Sverrig. 
Betalt Uelll1elO:mitspris af 0l'k"ben'; .Rødspætter ,Kas:ietisk) 4 Kr. pl'. Lpd.; Torsk; 

levende 3 Kr. 65 øl'e. Kao,efisk 2 Kr. ,,0 Øre lll'. Lp(l,; Sild: svenske 1 Kr. pi" Ol; Aa!; 
blanke 65 Øre, gule 36 Øre pl'. Pd, 

Paa GTund af Vinteren ingen direkte 'I'Jlførsel. 

BEKENDTGØRELSER 

Bundgarn til Salg. 
Et ~und!tarn til fuld Fiske
s:, nd med '·a. 70 FltVJli' Had
garn. Pæle ug om ønskes Ihad, 
(hovedet el' 12--1:) Fod dybt.) 
Cl' til Sa Igs. An vises af 

Fisker Andreas fr. Larsen, 
:Sønderby pr. Skibby. 

T. Kent & Go. Grimsby, 
Fiskeauktiollator &. 

Commissionsforretning, 
fllOdtager Sendinger til.Ful'
hnndling. 

Stort lager af østers til 
billige Priser. 

Ilef.: York City B~nk, Grimsby. 

K"8se ønskes 
til Købs. 

J)"n maa være 5-6 'fons 
dm'nti" O" egne si" godt til 
Dri:va~dsfiskcl'i. Tfllmd med 
Opgivehe af Pris, Alder m.m. 
bedes tilsendt 
Fisker J. P. Martenssn. 

Ort' pr. '" ordinj,\'bol'&:. 
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et sKotsK c!TraDDlspi4 
4/1 Stolilpeldi::uneh'J', 5 il 51//' Siag, l1]('l\ Tillwhor er billigt til Salgs hos 
1. R. B. L efolii , Nørrevold 76, København. Dpt forevises af HelTPr H ohlll 
4, COllerup, '1'oldbodgade 15. 

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

(eneste NæUabrik i DanDlark som drives ved DaJDpkraf't) 

leverer efter Bestilling eller fra Luger fra vort med de nyeste' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
.'\alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slat;s N æt og 
I tarn. Bomnldsga·ru, HampelJ1/ril og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigsL
Priser og. i bedste K valiteter. ~,,"alekuber baves Ima I~agel'. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

~ For Fiskere. ~ 
5 Baller aldeles fortrinlig FisketYist i Nt'. 12/,,, 121m 12/15, 12/1R , 12/211 

12/24 

have \'1 under de trykkede :b'orhold paa det engelske Bomuldsmal'ked køU 
for en yderst lav Pris. 

"~or Kvalitetens Godhed a-arantere vi. 
Forlang Prøver og Prisliste. 

Garnet .forsendes over hele Landet. 

Vett &, Wessel. Roskilde. 

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. 

N ykjøbing p. Falster 
i Fehruar 1894. 

Færdigsyede SeJ I, solidt 
fortlrbejdede, leveres vil
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver tlf Dup;
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade l, Køhenhavn K., 

tilbyder sig med Trykning ni' I' gebhule. PieceJ', lY æJ'kel' og 'l'ids~ 
skrifte.', Cirkulairel', mel'kaJltUe l'.·yksageJ· Of; J .. e,jligbeds. 
sange i omhyggelig lfdføl'plse til billige Priser. 
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:~ø benha VllS Mekaniske 
N æt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist i' alle N utnre. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavl<tionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

(Jfevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmanll-Hamburg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona . 

. ~ i·~ Al tona Fiskea uction. ~ ~ ~ 
... ~ ... Il> 5:: ~ ~ 
8 &:L:.7 J ohallll Cohrs (beediget Auctionator). t.l <I ~ 
~ - <I) _ '" ~ 

-"1 : Q:1 Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ;n i , 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tillcjendt 

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. 
c.- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

j~k8peditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

0r hos Bogtrykker Frantz Cbristtreu, Boldhusgade t 
itedigeret af ca.nd. ma.g. H. PQsselt. - Trykt hos Frantz GlwiBttreu. KøbøllhlloV1l. 



· lUDlEASBUD . ~ 
Nr. 8. 21. Februar. 1895. 

Medl.e::r::n.sbl.a.det ndgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af ll. Sides Brede; for staacnde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Savlyster kir. Piglyster. I-III, 
Bemærkninger om Fiskl'riet ved Kerteminde. - Fi .. 
skeriet i Esbjærg l'olddietrikt 18U4. Literatar. -
Generalforsamlinger. - Fiskeriberetninger. - lle
ken d tgøreloe.<. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. å-i Svanholmsvej 
10, t. S. 

MOdelsamlingen, Stormgacle 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskeredaglig 
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 hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUa.H, naar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond , 
som h:Lr til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Chy. 
H. j}lunck, Vestergn.de Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stol'lngade Nr. 20. 

Savlyster ktr. Piglyster. 

1. 
Af FIskerifoged Fr. Olsen, Nykøhing p. F. 

I Anledning :Lf, at der I:'r skrevet 
saa meget 0111 Sav- og Piglystrl:' i den 
sidste Tid, tillader jeg mig ogsaa at 
fremkomme med min Mening, hvis 
De, Hr. Redaktør, vil være saa god 
at optage det følgende i Medlellls~ 
bladet. 

Her paa Guldborgsund stanges 
Aa1 af ca. 100 Mand hver Dag, som 
alle bruge Piglystre ; jeg har talt med 
tiere af dem om, hvad del'es Menillg 
var om Savlysteren, og Hvaret har 
stedse lydt: "Savlysteren er aldeles 
ubrugelig her" (her er baade blød 
og haard Bund at stange paa). J eg 
har selv været af samme Mening; 
men efter at have set Tegningerne 
af Savlysteren i Medlemsbladet for 
31. Januar af Hr. Dr. Petet'sen, har 
jeg forandret Mening og tror, at den 
med ]'ordel kan bruges her lige saa 
godt som Piglysteren. 

Dersom del' nu blev sendt nogle 
Eksemplarer af Savlysteren til for
skellige Steder af Landet, som dyg-



tige Aalestangere kunde prøve, *) og 
det da viste sig, at de kunde bruges 
med lige saa stor Pordel som Pig
lysteren, da vilde dette maaske 
kunne forandre Piskernes Mening 
om llette for dem delvis ny og ukendt" 
Redskab, hvilket atter vilde bidrage 
til, at Savlysteren kom mere i Brug, 
og dette vilde efter min Mening være 
et Premskridt for Piskeriet i de 
smaa Vande. 

IL 
Af Fisker Malling-Nielsen, 'I'hurø. 

Porinden jeg som Afslutning fru 
min Side pau ovenstaaende Spørgs
maal vii søge at imødegaa de tvende 
Artikler i Medlemsbladet Nr. 5 om 
denne Sag, kan jeg til en Begyndelse 
kun udtale min Glæde over, at Hr. 
Dr. Petersen er enig med mig og vil 
indrømme, at mange Steder er Sav
lyster, om ikke ubrugelig, saa dog 
ikke et bekvemt og tidssvarende 
Redskab. Hr. Carl Johansen fra 
Kerteminde gør ingen Indrømmelser 
i sin Artikel og affærdiger mig med, 
at jeg sikkert iHe kender en Sav
lyster saa godt som hun, der en hel 
Vinter har havt Lejlighed til at 
undersøge do ovpnllævnte Redskaber. 
Pladsen, hvor Jette Piskeri med 
paafølgende Undersøgelse har fundet 
Sted, nævnes ikke, men har det været 

*) Det er Red. elI Glæde at kunne me(l
dele, at Forstanderen for den dansk" 
hiologisl,e :-itatioll, Hr. Dr. phil. PeterNfIl, 
)wem vi have gjort bekendt med Ar
tiklen. har til at sende en 
Malld, der er øvet i at haandtere en 
Aalesaks, til Guldborgsund, formentlig 
ven Udgangen afindeyærende Maaued, 
for at ]<'iskel'ne der ved Selvsyn, af 
dmme Mauds Arbejde, kUllllC lære Aale
saksen nærmere at kende. 
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her i Svendborgssund med omliggende 
Parvandt:', saa er det nm'rkeligt~ at 
han [behøvede ell hel rint(~l' til at 
faa en Erfaring. som elllner Plsker 
her omkring, der har pnwet Sav
lysteren, har kunnet faa paa en Dag, 
den npmlig, at denne er langt svmrere 
at stange llled i den lange '1'al1g, 
som heT findes næsten over'alt, giver 
færre Aal end Piglysteren, og op
river en Masse Tang fra Bunden. 
Dette vil Hr. J ohansen, om han 
ønsker det, kunne faa konstateret ved 
Henvendelse til den biologiske Station, 
som laa her en hel Vinter, og hvor
fra der ikke blev sparet paa Porsøg 
med Savlyster. Udbyttet af Aal var 
vist ikke stort, men derimod blev 
der oprevet en Masse Tang til Trods 
for, at det uden ['vivI var en Sav
lyster af den allernscste og bedste 
Konstruktion, der blev gjort Porsøg 
med. .J eg tvivler aldeles ikke om, 
at Hr . .Johansen har opnaaet gun
stige Resultater paa visse Stedm' 
ved at stange Aal med Savlyster, 
mell det er' min 01'erbevisning, at 
nævnte Redskabs obligatoriske Ind
førelse i alle 1.:01'e Par'vande vilde 
blive modtaget uf Jen store Del af 
Piskere med meget, lidt SymlJati, 
og specielt vilde samme være saa 
godt smil, ubrugelig i Svell fZbo1'g,mnd 
og ved omliggende øer. 

Den af Hr. Johansen paapegede 
Mallgel ved Pi glysteren , at Piggene 
vanskt'lig kunne holdes spidse, ved 
Aalestangel'en meget let at komme 
over, ved at han altid fører Pil og 
Hammer med sig i J ollen eller paa 
Isen, og Savlysteren er akkurat lige 
saa meget udsat for at hlive ubruge
lig, ved at Smaa.sten stanges op 
mc-llplll Grenpne, som Piglysteren ved 
at Piggpnc- heskadiges. Ovprfol' Hr. 



,Johansens store, s:larel pntktiske 
som theoretiske Indsigt i det, han 
skrin'r om, staar jeg, salli naturlig
vis betragtes af Hr .. Johansen som 
en stor Uduelighetl paa dette Om
raade, som en i høj Grad uerfaren 
Mand, men derfor tør jPg alligpypl 
nok fortælle lidt Olll. hvad jeg har 
set hpr paa Egnen i denne Vinter. 
I vort nærmeste laasede Vantl, Lun
kebugten, er der i de sidste 31i:l 
Maaneder stanget en Mængde Aal 
op med Piglyster, uden at 'rangen 
er bleven opreven eller videre be
skadiget; hvis der paa den temmelig 
lille Plads, hvor Fiskeriet er fore
gaaet, i Stedet for var bleven stanget 
med Savlyster, vilde ikke blot hvert 
rpangblad, men ogsaa dermed al Be
skyttelse for den mindre Fisk være 
bleven oprevet, og dette Sted i lange 
Tider blive en Umulighed som Fiske
plads. 

III. 
En praktisk Afgørelse af Spørgs
maalet "Sav lyster ktr. PiglysterH

• 

Af Dr. C. G. Joh. Petersen. 

I Anledning af ovenstaaende Be
mærkninger fra Hr. Malling-Nielsen 
skal jeg kun udtale, at han ganske 
maa have misforstaaet Jllin Mening 
og mine "Indrømmelser"; men for 
ikke at spilde Tiden med ullyttigt 
Skriveri, tilbyder jeg herved at sende 
en Mand fra "Biologisk Station" llIed 
Sa dyster til et h\'ilket som lwlst 
støne Farvand, Hr. llf'allillg-Nielsell 
vil udpege i Danmark og lade ham 
stange Aal der samtidig med Hr. 
Mallin.q-Nielsen, som skal bruge 
Piglyster. En Mand, som jeg vælger, 
skal følge hver af Stangerne for at 
kontrollere, at alt gaar rigtig til og 
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bl. a. for at tælle og veje de stangede 
Aal; vi kunne da bedst faa at se, 
hvorvidt Saksen pr ubrugelig eller I'j. 
Hr. JfaWlI.q-Nielsen bestpmmf'l' altsaa 
Stedet, hvor Stangningen foreganr, 
jeg man vel da af Hensyn til andre 
Arlwjder pan "Biologisk St<ltion" 
ha vp Lova t vælge 'l'iden og bestemmp, 
hvormange Dage der skal stanges. 
<- DpI' maa af hver af Stangprne 
hm medhaves to Sabe og to Pig
lystre. 

Bemærkninger om Fiskeriet 
ved Kerteminde. 

Af Fisker C Nielsen. 

I Medlemsbladets Nr. 6 ar der 
blev en rettet en Opfordring til Fi
skerne om, at de, paa Grund af 
Fiskerilovens forestaaende Revision, 
fra de forskellige Fiskepladser vild" 
give Oplysninger om Fiskeriet før og 
nu og om de Anskuelser, der gøre 
sig gældende paa de forskellige Plad
ser ror at be\'are Fiskebestanden. 
Der har i Nr. 5 været en Oversigt 
over Fiskeriet ved Kerteminde, og 
det ses deraf, at Fiskeriet her er 
meget betydeligt; og dog har der været 
en betydelig Tilbagegang. 

Forholdet med Fiskeriets Aftagen 
hel' er noget lignende som i Svend
borgsund, men her kan dog ikke siges, 

I 

som Hl'. H. Rasmuss('/( skriver om 
Srpndhol'gsund, atAalovaaddene bære 
lwle Skylden. Fiskeriet er i de sidste 
15~20 Aar aftaget meget stærkt, og 
jeg tror, at hvis Fiskeriloven ikke 
faux Fredningsbestemmelser, vil Fi
skeriet tilsidst blive saaledes, at ingen 
kan ernære sig derved. For 15~20 
Aar siden kunde her, saasnart Bund-



garnene sattes ud, om det end var 
i Marts, fiskes flere Hundrede Torsk 
pr. Garn; nu faas næsten ingen. 
Senere hen j 1,'oraaret har del' hidtil 
endnu været lidt, men langtfra som 
forhen. Rødspætter var her godt 
med hele Sommeren; nu fiskes der· 
kun lidt om li'oraaret og j Forsom
meren; næsten slet ingen, naar vi 
naa tluli Maalled. Her var et stort 
Makrelfiskeri, nu er det ubetydeligt, 
ligeledes med Hornfisk. Silden er 
ogsaa aftaget stærkt baade Foruar 
og Efteraar. Rejefiskeriet i Fjorden 
har været betydeligt, nu er det for 
intet at regne. Aalefiskeriet i Fjorden 
er ogsaa i stærkt Aftagende. ~h'd 

Vaad kan her endnu fiskes lidt, men 
Aalestangning om Vinteren, som før 
har v.æret godt, er nu brødløst Ar
bejde. Kort sagt: Stærk Aftagen i 
alt - og hvad er Grunden? Aale
vaaddene bære ikke ene Skylden. 
Saalænge Aalestangning kunde lønnp 
sig om Vinteren, toge Torskeno ikke 
saa stærkt af; men da 'l'orskefiske
riet blev mere lønnende, saa det blev 
drevet stærkt: baade med Ruser og 
Kroge og flere Bundgarn, saa aftog 
Torsken kendeligt. Ligeledes med 
Rødspættefiskeriet og aUe de jWl'ige 
Fiskerier. Grunden til Fiskeriets 
hurtige Aftagen er den store Kraft, 
hvormed alt Fiskeri bliver drevet j 

de senere Aar, da saa godt som alt 
kan afsættes, rigtignok til meget 
variable Priser, hvad Tid paa Aaret 
det skal være. 

Det er jo en let Sag at frede om 
Fiskeriet, men at frede og lige fnldt 
nsk!:', SltU at de mange, der nu kaste 
sig over ~'iskeriet, kunne faa et 
ordentligt Udbytte deraf, er ikke let, 
ja llHtaske umuligt. 
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Det er jo klart for enhver Fisker, 
at Fredning bør være sall. læmpelig 
som mulig, for at Fiskerne ikke skulle 
gaa til Grunde; thi det er jo fælles 
for omtrent alle Fiskere, at naar Fi
skeriet gnar istaa, da have de intet 
at leve af. 

Hvad del' særlig bør fredes om er 
. UndeTmaalsjisk. Fiskeriloven har Be
stemmelser derom, men de ere ikke 
fyldestgørende; thi saa længe den 
Bestemmelse gælder, at Fiskerne selv 
maa benytte L ndermaalsfisken, da 
har Loven næsten ingen Betydning 
pall. dette Punkt, thi del' vil stadig 
blivll fisket en Mængde Undermaals
fisk ball.de af Rødspætter og Aal, 
som næsten ere værdiløse. Hvad 
Maal paa Redska~erne angaar, bør 
det afskaffes, thi naar der er Maal 
paa Fisken, behøves intet MaaI pall. 
Redskaberne. ]\faalet paa Aalesakse 
er ikke til at kontrollere, og Maal 
paa bundne Redskaber er uheldigt, 
thi de kunne være bundne nok saa 
lovmæssige, men naar de blive tjæ
rede eller barkede, krybe de ofte 
mere ind, end Fiskerne beregne, da 
der er megen Forskel paa de for
skellige Garnsorter, eftersom det er 
haardt eller lindt spundet, og det er 
ikke let at heregne. Det kan heller 
ikke gaa at binde for storbundne 
Garn, da der saa ikke kan fiskes 
noget af Betydning, og Fiskerne 
kunne ikke taale det Tab, at Red
skaberne kasseres før Tiden. 

For vort Vedkoll1mende er lVfaalet 
for Rødspætter temmelig stort, men 
fol' Torsk og Aal kunde dflt maaske 
skærpes noget. 

Med Hensyn til Forrettigheder og 
AfstandsbestelUHlelsel' for enkelte 
Redskabel'Ile kunde det være ønska-



ligt, om Fiskerne paa de forskellige 
Pladser gave deres Meningerne til 
kende gennem ::\Iedlemsbladet. 

Fiskeriet i Esbjærg Told
distrikt i Aaret 1894. 

Fiskeriet fra Esbjærg Havn er 
1894 uren~t saaledes: 

F'oj'{/[lj'sfiskeriet Illed iaIt 42 inden
b.lldske Spjlfartojer, dl'legtig 781 1/ 2 

Tons llled 163 ::\lamls Besætning, 
indkomne 640 Gungp, med en sumlet 
Drægtighed af 10160 1

,i ll 'rolIs og en 
Bestmuing af 174716H Pd.Fisk,(1l65 
~'OllS) til Værdi 66050 Kl'. (mod 
] 10861 Kr. i 1893), hvoraf 3~777 
Kr. fnlder pau. 28 Eshjærg Fmtøjer 
(mod 3994D Kr. for 19 Fartøjer i 
18~)3); disses Pangster llestod af 
2840l:l7 Pd. Kuller, 13700 Pd. 'forsk, 
734400 Pd. Rødspætter, laIt 1032187 
Pd. Fisk. Af l-! Partøjel' hjeJllme
hørende i andre indenlandske 'folu
distrikter el' fisket 709484 Pd. Rød
spætter. Midddpris val' fol' Kuller 
50re, 'forsk 5 0re, Rødspætter 31/2 

Øre pr. Pd. l Vinterfiskeriet deltog 
l af Fiskerne lejet lmmborgsk 
Damper lIled 2 Ture paa Linefishl'i. 
Dette Arrangt'lllent, der, hvis ikke 
ugull~tige Vejrforhold vare indtraadte, 
utvidsOlllt nlde nere faldet heldigt 
ud, gUY illlidlertid ikkun et Uduytte 
uf 12HH Kr. (Brutto). Af de 3 
engelske Dampskibe, der ha ve søgt 
Hamen, indkom l som Havu!'ist og 
2 som anholdte af Fiskeripolitiskibet 
for ulodigt .Fiskeri. Vinterfiskeriet 
i J :lIIUal' og Februar l\[aanedpl' gav 
et Udbytte af H548 Kr. 

'l'il Indlandet er i fersk 'rilstulld 
solgt for 8500 Kr. eller 230000 Pd. 
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Fisk. l Foraarssæsonens Slutning 
er i saltet og tørret Tilstand solgt 
for ca. 3000 Kr. Kuller og Torsk. 
løvrigt sendtes Udbyttet af Rød
spættefiskeriet til de engelske M ar
keder og af Kuller til de tyske ~1ar
keder. Det meget mindre Udbytte 
(under Halvdelen) i Aar mod 1893 
skyldes dette, at Rødspætten kun var 
til at trælfe l smaa og spredte Stimer 
og derfor kun gu,v et yderst tarveligt 
U dbytte. Uneler Fonentning af et 
Rødspættefiskel'i som i foreguaenue 
Aur havde .Fiskerne m. fi., for lLt 
opnaa direkte Forbindelse med Lon
donermarkedet, fragtet 2 svenske 
Dampskibe til at besørge Fiskeeks
porten i A pril og Maj; men dette 
Arrangement lllalLtte paa Grund af 
det daurlige Fiskeri oph~jre, efter at 
ikkun et Par 1'Ul e var gjort. 

commer- og Efteraarsjiskeriet llIed 
jalt 26 indenlullllskeSejlfartøjer, dræg
tig 481 Tons med 10:3 l\lunds Be
Sletning, illdkolllmen 478 Gange med 
en samlet Drægtighed uf 7005 Tons 
og en Bestuming af 702202 Pd. Fjsk 
(6011/~ '1'(118) til Værdi 56H04 Kr. 
(mod :3;);");37 Kr. i 1H93), hvoraf 51U79 
Kr. talder peta 22 Esbjærg Fisk(,I'
fartøjer; d i::;::; es Fangster bestode af 
74896 Pd. Kuller, 9880 Pd. Torsk, 
7:32020 Pd. Rødspætter, 1200 Pd. 
'Punger og Pighvar, 20 Pd. Laks og 
4480 Pd. Mukrel, iaIt 822496 Pd. 
Fisk. (I 1893 beløb Udbyttet af 
19 Fartøjer sig til 18694 Kr.) 77050 
Pd. Rødspætter ere tiskede af 4 Fi
skerf~Htøjer hjemmehørende i andre 
indenlandske 'l'olddistriktel', og 4500 
Stkr. østers til Værdi ~25 Kr. ere 
fiskede i :Nordsøen af Fiskerkutter 
"Mars" uf Fanø. I SOIllmermaane
derne Juli og A vgust er indfang~t 

138760 Pd. Røuspætter til Værdi 



16620 Kr., der udelukkende solgtes 
i IndlamIet. 

Af lIele Sommer- og Efteraars
fiskeriet er i fersk 'l'ilstand solgt til 
Indlandet iait ca. 325000 Pd. Fisk 
til Værdi 22000 Kr. Forøvrigt er 
Kuller, tildels pr. Kontrakt, solgt 
til Tyskland og Rødspætter sendte i 
Kommission til England. Et slesvig
holstensk Fiskerfartøj ("N ereide" af 
Stade, anholdt for ulovligt Fishri 
paa dansk rrerritorium) og Fiske
damper "Dania" af Esbjærg have 
hver l Gang søgt Havnen, sidst
nævnte for at proviantere Hl. 111. 

Miclclelpris var for Kuller 8 0re, 
Rødspætter () 0re (Sommer ca.lI l ! 2 

01'e, Efteraar ca. 5 0re), Torsk 51
/ 2 

01'e, Pighvar 250re, Makrel (saltede) 
250re, Laks 75 0re pr. Pd. og 
0sters 5 0re pr. Stk. Paa hele 
Efteraal'sfiskeriet er et ~Iere-Udbytte 
af 2:3454 Kr. mod 1893, hvilket skyldes 
Hødspættefiskeriet, da der paa Kuller
fiskeriet haves et Mindre-Udbytte af 
8941 Kr., der har siu Grund i, at 
kun 6 Fartøjer (deraf 4 kun delvis) 
drev Kullerfiskeri mod 13 Fartøjer 
i 1893. 

ledt have i Aaret 1894 43 inden
landske Fartøjer med en Besætning 
af 171 Mand, en Registertonsdræg
tighed af 1302 1

/ 2 Tons, ilHlkomne 
1114 Gange med en samlet Dræg
tighed af 17205 1

/ 2 Tons, indbragt i 
Esbjærg Havn 367983 Pd. Kuller, 
23580 Pd. Torsk, 2252952 Pd. Rød· 
spætter, 1200 Pd. Tunger og Pighvar, 
20 Pd. Laks samt 4480 Pd. Makrel, 
iaIt 2650215 Pd. Pisk og 4500 8th. 
østers (17H81 /2 Tons) til V ænli 122981 
Kr. (mod 144398 Kr. af 45 Partøjer 
[drægtig 909 Tons] i 1893), heraf 
falder paa Esbjærg Fartøjerne 91883 
Kr. (mod 58643 Kr. i 1893). Der 
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er, sammenlignet med 1893, for Es
bjærg Fartøjernes Vedkommende et 
Mere-Udbytte af 33240 Kr., som 
væsentlig skyldes dette, at Esbjærg 
Fiskerflaade tæller 9 Partøjer flere 
end i 1893 samt et paa Grund af 
gunstige Vejrforhold m. m. meget hel
digt Rødspættefiskeri i Efteraaret. 
N aar henses til det daarlige Foruars
fiskeri maa Aaret 1894 iøvrigt be
tegnes som et daadigt Aar for Rød
spættefiskerne, men som et Middel
aar for Kuller- eller Linefiskerne. 
Kullerfiskernes Antal aftage Aar for 
Aar formedelst de store Driftsomkost
ninger, medens Snun'e,-aadsfiskernes 
Antal tiltager af den modsatte Grund, 
og som tidligere forudsagt ville alle 
Kuttere nødvendigvis være at forsyne 
med Brønd; i Aår er dette allerede 
sket for 4 Kuttel es Vedkommende, 
og en Del faar indrettet Brønd i 
Vinter. I 1894 indtraf 2 Havarier og 
l Totalforlis (Kutter "Nr. 1"). Es
bjærg Fiskerflaades Værdi androg j 

1894 ca. 65000 Kr. 
Fra Hjerting med Sjælborg dreves 

Fomarsfiskeriet med 19 Fartøjer, 
1941

/ 2 Tons med 57 Mands Besæt
ning, indkommen 912 Gange med 
en samlet Drægtighed af 9336 Tons 
og en Bestuvning af 54000 Pd. Rød
spætter, 685980 Pd. Kuller, 64790 
Pd. 'I10rsk og 401 Pd. Laks, jaIt 
805571 Pd. Fisk (537 Tons) til Værdi 
39()1l Kr. mod 45742 Kr. i 1893. 
Middelpris var for Kuller 5 0re, 
Torsk 43i4 Øre, Rødspætter 3 Øre 
og Laks 125 0re pr. Pd. 

E}'teraarsfis!cer'iet med 17 li'artøjer, 
drægtig 1741/ 2 Tons med 51 Mands 
Besætning, indkomne 561 Gange med 
en samlet Drægtighed af 5758 1/ 2 

Tons og en Bestuvning af 342730 
Pd. Kuller, 38760 Pd. Torsk, 810 



Pd. 'l'unger og Pighvar og 180 Pd. 
Laks, iaIt 382470 Pd. Fisk (255 
Tons) til Værdi 27038 Kr. (mod 
22896 Kr. i 1893). Middelpris for 
Kuller ca. 8 Øre, '1'orsk 41/ 2 Øre, 
Tunger ca. 75 Øre og Laks 90 Øre 
pr. Pd . 

.!la?~,~fiskeriet hal' saaledes været 
drevet af 19 Fartøjer, dnpgtig 1941/ 2 

'1'ons llled 57 Mands Besætning, ind
kOllJlIO 1473 Gange med en samlet 
Drægtighed af 150941/ 2 'l'ons og en 
Bestuvning af 1188041 Pd. Fisk (792 
Tons) til Værdi 66649 Kr. (mod 
08638 Kr. i 1893) eller et Mindre
U dbytte af 1989 Kr. i 1894, hvilket 
hovedsngelig skyldes pt mindre hel
(ligt Foraarsfiskeri. Af rheld, der 
er tilstødt Hjerting Fiskerflaade, 
nævnes et Havm'i, 'SOlll Fiskekutter 
"Delphinen" led i Esbjærg Havn 
under Vinterleje i Fpbruar l\laaned 
vpd Storm og Højvande, samt den 
sørgE'lige Uly kke, dpI' indtraf under 
Stormen den 22. Decbr. f. A., da 
Kuttp]'ne "Støren" og "Haabet" gik 
under med s~lll1tlige Besætninger, ialt 
6 1\f ;wd. Hjerting Fiskerflaades Værdi 
u,nelrog i 1894 ca. 30000 Kr. 

Udbyttet af Fiskeriet i hele Es
bjærg Tolddistrikt har saaledes ittlt 
været fol' de her hjemmphørende i 
Drift værende 48 Fartøjpl' 3046224 
Pd. Fisk til Værdi 158532 Kr. mod 
38 Fartøjer med 2485442 Pd. Fisk 
til Værdi 127281 Kr. i 18D3. Alt
saa et Mere-Udbytte fol' Tolddistl'ik
tets samtlige Fiskel'fartøjer af 31251 
Kr. i 1804. For alle fra Told
distriktet fiskende 62 indenlandske 
Fartøjer el' Udbyttet ialt 3840912 
Pd. Fisk til Værdi 1896::\0 Kr. mod 
4633217 Pd. Fisk til V æl'di 213036 
Kr. i 1893 eller for 23406 Kr. mindre 
i ] 894, hvilket Mindre- C dbytte ude-
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lukkende stammer fra det daarlige 
Rødspættefiskeri i EsLjærg i For
aal'et, under hvilket de udenbys 
Snurrevaadsfiskere sejlede bort. 

L.-M. 

Literatur. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade. 
Anden Aargang af denne nyttige 

lille Bog er udkommen paa Dals
gaard Olsens Forlag i Esbjerg. Bogen 
er særlig beregnet. for de danske 
KutterflskeJ e i Nordsøen og under 
Isla nd, og indeholder for disse mange 
værdifulde Oplysninger om Fare
signalstationerne langs Vestkysten, 
om danske og fremmede Fiskebenæv-

_ nelser, om Salgsmaaderne for Fisk 
i England, om Havnetidel' fol' for
skellige inden- og udenlandske Steder, 
Mønt- og Maaltabeller: Barometer
og Thermometer-Reduktioner 1Il. v. 
I .A arbogen el' endvidere indheftet 
den praktiske Del af '\Visbeehs Al
mallak. 

Generalforsamlinger. 

Hi?'t.<;hals & (jllH.fjIlS Fiske?'ij'ur
elling afholdt den 27. f. l\I. General
forsamling i Hirtshab. Det revide
rede Regnskab fremlagdes og god
kendtes. Del', foretoges Valg af Be
styrelse, 11l'orved den hidtilværende 
Bestyrelse enstemmig genvalgtes. 

Det vedtoges derpaa ogsaa dette 
A'ar at indtræde som I,ed i Dttnsk 
.Fiskeriforening. 

Sluttelig behandledes 
af lokal Bety<Jning, 

" 

nogle Ting 
B. 



Fiske1'ijo1'enin,qen for Skagen 
og Ome,qn afholdt Lørdag den 2. 
ds., Aften KI. 71/ 2 , sin ordinære 
rmrlige Generalforsamling. 

Efter at Regnskabet for det fore
gaaende Aal" var fremlagt og Valg 
af Hestyrpls~~ var foretuget~ indledt>de 
Fisker Simon SørenselI pau Bestyrel
S('JlS Vpgnp PIl lJiskussion 0111, bror
vidt d(~r fra J:<'oreningPlls Side lHH' 

foreta.ges nogpt i Anledning af, at 
Jagtloven ikke hjemler Ret til at 
fange dpI! store "HarnJauge(( iRu.mllH'r. 

Fonnanden gav Oplysning om, at 
denne Sag barde været GpIlstam! 
fol' Forhandling i BYl'aadet, og at 
tlette haVlie indset det uheldige i 
dette Forhold. 

Forsamlingen var enig om, at der 
iklw ml' nogen som helst Urund til 
at frede "Havmaagen", da den tyert
imod er til stOl' Skade og Gene for 
Fiskerne, idet den ødelægger en Del 
af Fisken, der fanges med Ijanddrag
ningsvaad, nuar IlIan fjerner sig fra 
den under Henliggen paa Stranden. 

l\f ange gamle Fisker~ og fattige 
:\Iennesker havde hidtil havt en god 
Fortjeneste ved at fange den store 
"Ha vmange", del' giver særdeles vær
difuld Fyld 4 Havmaager giver 
1 Pd. Fyld til Værdi 1 Kr. 50 Øre 

ligesom Kødet er et godt Føde
middel. 

Forsamlingen opfordrede Bestyrel
sen til at have Opmærksomheden 
hellYendt paa dette Forhold, og at 
foretage hvad den finder formaals
tjenligt for, at det som tidligere kan 
blive frit fol' enhver at føre sig 
"Havmaagen" tit Nytte. C. 

Ejby Fiskerij(yreniny afholUt 
Onsdag den 13. Februar d. A.. sin 
aarlige Generalforsamling, hvor Regn
skabet forelagdes og godkendtes. 
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Det fratrædende Bestyrelsesmedlem 
og Formanden genvalgtes og 2 nye 
Medlemmer optoges i Foreningen. 
Til Forhandling var et Projekt, om 
at virke fol' at faa bygget en Bro 
ved Ejby Strand; i denne Anledning 
var Hr. P. t'illumsen efter Opfor
dring af Foreningen sendt herud af 
Dansk Fiskeriforening for at være 
os behjælpdig med Raad og Vej
ledning. Dt>t blev besluttet a't be
gynde med at indsamle Bidrag fm 
alle, som kunde tænkes at interessere 
sig for, eller som af god Villie villle 
støtte Foretagendet, og med det 
Haah, at de stedlige A vtoriteter og 
Myndigheder ville stille sig velvillig 
til Sagen Illed Bistand og Midler til 
dens bedst mulige Fremme, bestem
tes det, at Bestyrelsen skulde agitere 
for Sagen, og en Mand hlev valgt 
til Kasserer for eventuelt indkomne 
Bidrag. 

Fiskeriet el' efter Vamlets Stør
relse ret betydeligt, men lHsætnings
forholdene yderst slette, dels paa 
Grund af, at vi have langt til Banen, 
og dels fordi her hverken er Vej 
eller nogen som helst I",andingssted 
andet end den nøgne Strandbred. 

Hvorfor denne Sag ikke er kommen 
frem før, er ikke Il;odt at sige, men 
det er ganske mærkeligt, at det er 
Fiskerne, der have taget Initiativet, 
da en saadan Bro jo vilde være til 
stor Fordel for alle og i særlig Grad 
for Landbruget, som der kunde ud
skibe sine Produkter og fafl Varer 
i Land, og da det paa Forhaand er 
givet, at vi saa snart en saadan Bro 
er bygget ville faa en hurtig og billig 
};'orbindelse med Holbæk pr. Damp
baad, vilde det være i alle Oll! boendes 
Interesse at faa gennemført Sagen 
saa hurtig som muligt. 



Da der med smaa MielIer kan 
gøres meget godt her paa den af 
l\.fennesker forsømt.e eller forglemte·, 
men af Natmen rigt velsignede Af
krog, bede vi enllYer, som hal'BJYIlP 
eller Indflydel'3P, Ino!' :\fidler kan 
skafl'es til Veje, ikke at forsøJlune 
Lejligheden til at gøre en virkelig 
god Gerning. M. N. 

Fiskeriberetninger. 

Hirtshals, den 4. Februar Isn5. 
Fiskeriet har her i Tiden sidl~n N yt
aar været bety,lelig hindret af Storm
vejr. I nogle Dage straks efter 
Nytaar fangedrs her en Del smukke 
Kuller, men da Vinden blev paa
lands, bleve de tilsidst megetsmua 
og næsten u!"ælgeligp. Prisen var i 
denne Tid 5 øl'l' for Kullrr og 4 
Øre for Torsk pr. Pd. urenset paa 
Stranden. Siden den Tid blev fore
taget Forsøg med Hellefiskbakker. 
Dette ga,v i nogle Dage et godt Re
sultat for de faa Pramme, som del
toge deri, men siden har Storm og 
Uvejr forhindret alt };'iskari. Prisen 
har været for Hellensk aO-35 Øre 
pr. Pd. urenset. B. 

Struer, (len 11. Febr. 1895. Jeg 
skal hene(l tillade mig at meddele 
lidt om Fiskeriets Gang ved Struer 
og nærmeste Egne. Nu for Tiden 
er der fra 12 og indtil 24 Tommer 
Is, saa Fiskeriet saa godt SOlll helt 
stallI' stille med Undtagelse af lidt 
Aalestangning, som beskæftiger en 
Del af Fiskerne, Illen som desværre 
giver et daarligt Udbytte; mange ar
bejde en hel Dag og kOIIJlne i Land 
med 3-4 Pd. Aal, og de heldigste 
kunne drive det til S Pd, Alllene 
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betales af Fiskehandlerne her med 
33 ørt' pr. Pd., saa det er en meget 
knap ']'jd for de mange fattige ]'i
skere omkring "ed Ilim(jorden. Her 
er ikke Udsigt til nogen Forandring 
i lang Tid, om ogsaa Vejret snart 
fommlt er sig, da den tykke Is "el 
ikke saa let vil forsvinde herfra, hvor 
d.~r er saa lidt Strøm, J, P. S. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
r. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Felidersen, 
(2dcll Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 

udleveres gratis til ]'Ol'eningens Med

lemmer ved Henvendelse til Forenin

gens Kontor, Storm gade 20, Kø

benhavn V. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra IO. Februar til 16. Februar 1895. 

Tilført af: 

dans ke Fisker- 1.\ Pd. I Pd. 
fartøjer ... I 

danske Kvaser II 
svenske Fisker- I 

fartøjer ... :: 

pr. Vogn fra nær-
liggende Fisker-
lejer ...... . 

Pd.' Pd. 

I 

levende 
pr. Jernbane & 216 

.: I ~ 
-5 

I ::.:: 

I Pd 

I L-

'" .. 
::5! ;;; 

I 
"Cl .:.tf. 

(j) -< "Cl c:I 

'" ....I 
CD 

Pd. Pd. P,l i Pd. 

I 
i 

-
I 

L-
>. .... "Cl 

1! 
I 

;;; 
.:.tf. 
rJ) 

Pd. Pd. 

Dampskib. . .. 731:41 I 2000 37024 22Fi 00000 8543 3900 
----L~--ii-····~I--:--I-I~ ---1---

laH . .. 731:4 12000 37240 225 I 90000. 8M3 3900 

232 291242 178576 

232 29124 17857,6 

1 12 Dage undervejs fra Skagen. :.! 24710 Ild. øste u, 314 Ild. Hummer, 1300 Pd. Krebs og 2800 Pd. }Iualing 

Levende Torsk pr. Bane fra Helsillgør. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøhere: Rødspætter \Kasscfisk) 2 Kr. 25 Øre pr. Lpd.; 

Torsk (Kasseflsk) 2 Kr. 50 Øre pr. Lpd.; Sild: svenske 1 Kr. FiO Øre pr. Ol; Aal: gule 
30 Øre pr. Pd. 

Markedet flovt paa Grund af vedvarende Frost. 

BEKENDTGØRELSER 

Bundgarn til Salg. 
Et Bundgarn til fnld Fiske
st2.nd med ea. 70 Favne Rad
garn, Pæle og OID øuskesBaad, 
(Hovede(. er 12-13 Fod dybt) 
er til Salgs. Anvises af 

Fisker Andreas Fr. Larsen, 
Sønderby pr. Skjbby . 

fiskekroge -F abriken 
- S.I1'medallle l A alhorg 1888 0ll 

I K.henha1'. 1888 
&llbefaler sit "Gdsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, ~Jænl 
80tH MeHSl1ll?, samt Pilke t 'fin IJ~ 
TIJy. Fonwndc8 mod Eft(lrkrav. 

Conrad Christensen. 
~t. Strand.træde n. 

Køb';lJhavn K. 

Kvase ønskes 
til Købs. 

Den maa være 5-6 Tons 
drægtig og egne sig godt til 
Drivvaadsfiskeri. Tilbud med 
Op$ivelse af Pris, Alder m.m. 
beues tilsendt 
Fisker 1. P. Mortenssn. 

Ore pr. Vordingborg;. 

• ~"'<±~"Mi)"""""' •• "."'" I De fortrinligste I 
I .' Fangstapparater 
I fflr alle Slags Rovdyr og Fugle saavel 

:t'ælder 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 illustr. Prisliste sendes franko pall. Forlangende ..... 
~~ ........... ~~~~~ .... ~~~~ .. .. 
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et sKotsK c!fraDDfspi~ 
4/1 StelllpelJiametel', 5 h 51//' Slag. lIlC'd TilhelwJ' ej' hilligt til Nalgs hos 
J. R. B. Lefolii, Nørrevold 76, København. 'Det fOl',wisps nf HelTPl" 1I0h .. 
&, Collerup. Toldbodgade 15. 

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

(eneste Nætf"abrlk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter BestilHng eller ft'a Lager fra vort med de nyeste' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn,' Aaleruser, 
.'alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal:!;s Næt og 
Itam. Bom1{,ldsgar1l, Hampelj'l.rn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

~ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

~ For Fiskere. ~ 
- . B Il Id l "" . l' F' l t . t 'N 12/ 12 12 I°' 1')/ 12 "'2ll I) a er a e es lortrm 19 lS ,e V1S l ~ r. 9' /12' /151 "!1R' "/2U /24 

have vi under de trykkede Forhold paa det engelske Bomuldsmarked køht 
for en yderst lav Pris. 

For Kvalitetens Godhed a-arantere vi. 
Forlang Prøver og Prisliste. 

Garnet forsendes over hele Landet. 

Vett & Wessel. Roskilde. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk 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 8eJI, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N.Halmøe. 
Telefon 129. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade. I-Iecer, Væ.'ker og Tids
Skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksag-er og J",ejlighcds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser: 



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

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prim.a Tvist i alle N um.re. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli,Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr.: Platzmann-Uamburg 
Fragtbrevadr. : G. Plutzmann in Hamburg, Station Altona. 

~i.~ Altona Fiskeauction. ~!~ 
;&i0l'l ;o('!>,gj 

8 ~:W Johann Cohrs (beediget Auctionator). ('!> '" 1$. 
I'l - <lo) • ~: ~ 
..;j : c.Q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. ~ ~ 'f 

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. 

:-Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings· Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christttoen, Boldhusgade I. 
Redigeret af O&nd, mag. H. POBselt. - Trykt hOl Fra"," Ohrilttreu. KøbenhaTll 



Nr. 9. 28. Februar. 1895. 

lWredl..ez:n.ebJ..,det lldgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chriattreu, Boldhusgade I, København K, Prisen er for Indlandet 10 Øre pr, Pet it
linje af 1/4 Sides Brede; for staa.ende Aunoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold: Fiskeriudstilling i Kønigsberg. 
Prisopga.ver udsatte af Dansk Fiøkeriforening. 
Dansk Fisk paa det engel.ke Marked. Savly.ter 
ktr, Piglyster. - Om Model .... mlingen. Er Vaad-
fiskeriet alene Sk.l'ld i Fiskeriernes Aftagen.
Ulykken ved VorupØr, }'orsikringBforeningen for 
Fiskerfartøjer, Fiskeriberetninger. - Bekendt. 
gØrehtet. 

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, I. S. 

Modelsamllllgen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskel'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 bans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaiH, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. p, Villumscn vil være til Stede i 

Samlillgeu Lørdagen den 2. l}Iarts fra KJ. 
9-4. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

er fastsat til Lørdag den 30. Marts. 

Fiskeriudstilling i Kønigsberg. 

Fra Indenl'igsministprid har Dansk 
Fiskeriforening modtaget 1I.eddelelsr 
Olll, at der i Sommerpn 18!J5 Yil 
blive afholdt en aJlllindelig t,l/sk Pi
skeriudstilling i KønigslJPrg: sa llllllPU 

llled en østprpussisk 11l!lustl'illdstillin!!:. 

Prisopgaver 
udsatte af Dansk fiskeriforening. 

I BpstyrelsesllHHll>t dolt :J l. B\·IJI'. 
,'('(ltog; BostyrelSPll for Dansk l<'isl;(.

l'ifoI"pning at udsættp 1H"(h'llsta:Il'IHlt' 
to Pri~ojJgayel', fOl'IIl11h'l'ede af det 
i dplllw Allledllill~; ltPtbattp Udralg. 
[)p;,tuaende af Højesterets:\ ssessol' 
J{oul'ier, Dl'. phiL C. (J. Joh. Pe
tersen, samt Pl'Ofessor i Zoologi vp(l 
Il niversitetet, Dr. phil Ch i'. Liitkell, 
hVPlll lllan !tanlo fOl'lllaupt til at iud· 
træde i Udvalget. 

L 
Del' foreligger i Littpratlll"pll, saa 

vel dril ældre ::lom den HYt'I'e 11 d
talelser om, at Skruuuen (PI elU'o• 



nectes jiesus) yngler i rent Ferskvand. 
Disse Udsagn maa dels af Hensyn 
til Skrubbens "pela.giske" i Over
fladen flydende - Æg, dels fordi 
det ved biologisk Stations Under
søgelser er vist, at Skrubben ikke 
sngler i flere af vore Brakvandsfjorde, 
hvor den dog til' sine Tider er hyp
pig nok, men hvorfra den i Lpge
tiden udvandrer, su,ndsynligvis anses 
for urigtige eller i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 
selvstændige Iagttagelser støttetFrem
stilling, der oplyser, 1) om Skrubben 
udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
1 Ferskvand, 2) om der findes levende, 
gydte og befrugtede .LEg af den i 
Ferskvand, samt 3) 0111 disse virkelig 
udvikles vidpre, saa at Yngel i alle 
Stadier kan paavises der eller 
om og Mælke ikke kan ud
vikles der til Fnldmodenhed. I sidste 
Tilfælde ønskes 4) nærmere Opl;ys
ninger om Kønsorganernes Tilstand 
til de forskellige Aarstider. N ød
vendige Præparater maa medfølge, 
og Undersøgelsen bør om muligt ikke 
være imlsknenket til et enkelt Fersk
vand. 

II. 
Det tør betl'Ugtes som sikkert, at 

vor almindelige Reje (Palærnon Fa
b?'icii) før Ungernes Udklækning af 
.lEggene udvandrer i begge Køn (?) 
fm Illullge af de Bl'3kvallde, j hvilke 
dHlI om Vinteren og Foraaret opho!
der sig, samt at den, efter at Ungel'Ile 
ere blevne udklækkede i det sultere 
og friskere Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derilllOlI 
k!'l1(\,'S e ngernes Skæbne efter Ud
khekningen, indtil de ere af bety.delig 
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Størrelse og allerede forlængst have 
antaget de voksnes U dSl'ende, kun 
Illf'get ufuldstændig. 

Man onskC'r df'rfor Pil pau. nye 
og selvstændige Undersøgelspr grun
det Fremstilling (ledsaget af de nød
vendige Præparater) af Yngelens 
Skæbne efter Udklækningen, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor den op
holder sig, og hvornaar samt ved 
hvilken Støneise den indvandrer i 
vore Fjorde. 

Besvarelserne af Opgaverne skulle 
være nfi·attp.de i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte eller tyde
lig skrevne. Enhver Dansk. undtagen 
MedlemmerJlp af Dansk Fiskerifor
eni ng" Bestyrel~e og dens Funktio
nærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indleveringsfristen for begge Op
gaver udløber L Januar 1897. 

Pris('n for en fyldestgørende Be
svarelse uJ den første Opgave er 
indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indh'vet'es anonymt, 
Ikke lwtegnt'de Ilted ]'orfatterens 
N ayn, men llIed et .\-lotto og ledsagede 
af un forspglet Seddel, det· indeholder 
Oplysning,!!, om Forfatterens N a vn, 
Stand og Bopæl, og SOIll bærer summe 
Motto. 

København, d, 21. Febr. 1895. 
For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

Moltke-Bregentved. 

Dansk Fisk paa det engelske 
Marked. 

Fm Imlpnt'igsllIinistel'iets Land
væsenskontol' er under 23. (l. jf. t il-



gllaet Reduktionen følgende Med
deleIse: 

Paa Fol'tLl1staltlling af Indenrigs
ministeriet vil forhenværende SJ,ibs
lmptajll A. ,"'øl! i uq i D:Lgrne o III kring 
d<'n L :Marts d. A., for saa vidt 
Vejr- og Isforholclene til dPll 'rid 
ikke la"gge Hindringpr i Vpjen for 
Fiskeriet, afrl'jsc til Englalld for for
søgsvis j et Tidsrum nf 3 l\Iaalledl'[ 
at \'llretage dam;ke Fiskeek'iporfol'prs 
og Fiskeril'hedel'es lnterpssp)' pan, de 
forskellige HUIHJE'lspladtwl' d\'l'steds. 

I Følge den ham af Indenrigsmini
steriet medgime Instl'uks \'il hans 
Opga ve være: 

l) at undersøg\': 

a. hvorvidt der ved Fiskens 'l'rans
port og Opbevaring i de Dampskibe, 
der gaa fra Esbjærg til England, 
dens Udskibning i Parkeston og For
sendelse derfra til Londons Fiske
markeder, maatte klæbe Mangler, 
hvis Fjærnelse kunde være uf reel 
Betydning for Opnaaelsen af højere 
Priser for Fisken, og hvorledes og 
paa hvilken Maade saadanne Mangler 
kunne hæves, 

b. hvorvidt det :F'iskemarked, der 
søges i London, betinger de hedste 
Priser for dansk Fisk, elle]' om der 
kan vindes bedre Prisf\r ved at søge 
andet Marked i IJOlHlon, eller om 
der muligt kun være Anledning til 
at søge Fiskemarkederne udenfor 
London mere udnyttede end hidtil, 
og hvorvidt disse da kunne udnyttes 
med Benyttelse af de Dampskibsruter, 
der forefindes, 

c. hvorvidt der kan gøres noget for 
at kontrollere Salget af Fisken paa 
de engelske Fisk-eavktioner, og hvor
vidt der kan være Anledning til For
andring i Valget af de Kommissio-
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nærer, som almindeligt benyttes fm 

t!tLnsk Sidt', 
ll. 0111 PiskPHl'tt'l', dp!, fanges i 

Danmark, lIlell som ikh' hidtil e!'\? 
ekspol'terf'dp. Imnml smIges llwd For
tid palt de engelske Marlædpr og da 

hrilkl' ; 
~) at IR'!'\) danoktl Pish'l'irhmlprp 

behj;elp!'lig ll11'd Kontrol af di' danske 
Fi"kpl'ifol'eb gendel', som dl'in'f; llH'd 
eng:pbko Ha rne som II elga ngspun kt, 
og: paa Forhllgende lI1f'ddele Opl)'s
IlmgpJ' ; 

::1) i S<1 a stOl' II d strækni ng SOIU 

muligt a.t hesr<1l'p ForespørgslpJ' fra 
dflnsl,fl Eksportørpr paa Betingelse 
:l f, at dissp selv afholde Udgifterne 
ved 'l'dpgraJIllller, dpI' i den Anled
ning udn'ksles, samt sall vidt muligt 
at y;ere behjælpelig med Kontrol 
llled Salg af enkelte større Sendinger 
af Fisk, naar dette forlanges og de 
fornødne Oplysninger om Afsendelses
tiden, Semlingens Størrelse og Mærke 
gJ\'('S. 

Savlyster ktr. Piglyster. 

F'm Præstø*) skrives tilos: 

Fol' faa Dage siden sendte For
standpren fol' "Biologisk Station 1/, Dr. 
Pete1'f~ell sin Assistent til Præstø for 
at vise J;'iskerne, at man kan stange 
Aul fuldt saa godt med Sav- som 
mf'd Piglyster. Assistenten fik en 
af de bedste Aalestangere med sig -
drnnr med Pig-, Assistenten med 

'k) Skrivelsen har saa megen mere Inter
esse, som Præstøfiskerne paa General
forsamling'Elll 189,1 (Medlemsbl. p, 169) 
bestemt hævdede, at Savlyster absolut 
va r ubrugelig i Præstø Fjord, da Bunden 
overalt var tæt bevokset med Krans-
naal, "Arre". Red. 



Savlyster -, og derefh·r vandrede 
de to Mænd ud paa Isen fOl' at prflve 
dpres L;y kke, Assistenten tik flere 
A~tl llIed sin Saks ('IHI i\ImHlen lllell 
Piglystel'011 og viste dplTed, hvor 
u~ru]l\ll't \'t}n' Fiskeres A Ilskllel~e Pl', 

at lilaH ikke kun stange Aal hpl'nprll' 
Illed Sa dyst!']'. 

~lpd Tnk fortli Up ]1;11' optaget 
di~,H' I,illier, Hl', Rnbktol', tq.\Jl('l' jeg 

Dore" <Cl'b!jdige 
A, Aarslej}'. 

Om Modelsamlingen. 
Af P. Villumsen. 

HI', 'l'oldlwnt]'ollol' b'tllf! i X pbw 
har \'1 ['ret sall, \'enlig at forære til 

Samlingorne 1'11 Del lJol'Uholmsh' 
I,'iskt)]'edplm her) indkoht(· af luun der

OHe pan Øell og sendte IlPrtil llll'd 

Da mpskilJ, lIetop forindell I seJl sp,er
l'edl' Vejell, Dpl' er Si ldegn rn 

to Eksemplarer pll(logsaa Lakse
garn, T,uks01uogp, Lakseto)" Jlled 

., Koblw" og Glastta"ke, og HI', Stuh 
har ,[prtil stillet nye S(']HliJlgPr i Ud
sigt. De lIlodtagn(' Rpdsk,lher er(' 

Il1ltllrlig\'i" ll)('get lu(>rkollllll', saa 
Ilwget Ilwro, som ~allllillg('l'IIo hidtil 
ikke 'judo nogd horn h ol III "k Fish
!'t, \ J:,;Iw h, llW<!PIlS der, Jiaa Umlld af 
~ atlll'forholdOlH', dog Iw I' ra~rpt en 
!'jPlldollllllclig U (Jyikling afB~iskol'i et 
()\n~ \'('d hin (1, tipI' ig('1I hal' pyet 

:;ill Vil'klling pan RedskalH'l'lIl's Lnt!

]'(>( lIillg og ha r gjOl't dum t'ol'skl'lligo 
i npJ'(' H ellslWllth'r fra (h·t fj\Tigo 
Lam\;; , 

l tlpt hele er dut ghedl'ligt at se 
di'll stadigt voksende Opmærksomhed, 
dpr \i"p~ l\Iodels<lmlingen, haade 
fra Fi:;kt']'!wfolkllingen selv og af 
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andre, der have Interesse for Fiske
ristigen, dd vidner om, at man mere 
og mere faar øjet op for slige Sam
lingers Evne til at henlede den almin
delige Opmærksomhed pM den Sag, de 
fremstille; men det vidner ogsaa om 
at del' nu er begyndt at komme Or
ganisation i Fiskerstanden, at Fiskerne 
føle sig som Standsfæller og indse, 
at de, som saadanne, have Fælles
hdm'essel' at varetage. 

Ser man hen til, at Samlingerne 
Illest i den senere Tid hu ve 

modtaget ikke sa.a faa Redskaber 
og }[odeller, medens flere ville an
kOlllme i en næl' Fremtid, saa kan 
ilian slutte sig til, at Redskabsafde
lingen snart vil være komplet, saa 
at eth\'ert her i Landet brugt Fi
skerodskab vil være repræsenteret, 
enten i fnhl Størrelse eller Model, 
og ~Lt det, dor n:esentligst mangl .. !', 

t'r -- tilstrækkelig Plads. Ander
Ietles staar det imidlel,tid til mm! 
Farto.isllJdelingen, herereSamlingerne 
meget tilbage endnu, langt mere end 
de burdo være. Der tindes kun faa 
ci1'keli,rJe FartøjsIllodeller noglp, 
Fantflsilllotleller, lllest fra Jyllands 
Vestkyst, have ingen praktisk Be
tydning ,~- og det er dog Slla, at 
del' LandPi OH'r ere mange forskel
lige 'l'yper af Fiskerfartøjer og mange 
dygtige og Hinke Baadebyggere, en 
D('l af dem kun kendte i deres egen 
nærmeste Egn, skønt de og den~s 

Arb(~jder fortjente at kendes langt 

videre. 
Da dpt store Antal vestjydske Fi

skere henilllod Slutningen af 1893 
drnlmed(" - jil for Resteu siges det 
samme hver Gang en lignende Ulykke 
indtræffer derovre, hvad der jo des
værre ikke kommer saa sjældent paa 
- læste man i Bladenot og hørte 
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jævnlig fOl'tælle~ at Vestkystfiskerne 
havde "kun smaa, ele[l(hge Pramme". 
Naa, de Folk. som skre\' og fortalte 
det, vidste naturligvis ikke bedre, og 
smaat og stort er jo for Resten al
deles relatiye Begreber; men i Vir
keligheden ere Vest kystens Fisker:
baade saa langt fra at være "elen
dige", at de hært imod' ere saa 
soli\le, SOIll ",J æm og 'l'ræ kunn~ 

bygge", saa sødygtige, som lang Tids 
Erfaring og ~-'orsøg, forenet med 
Snille og Omtanke, have kunnet gøre 
dem, og saa store, 'som Forholdene 
tillaue det. Hvis lilan tror, at vest
jydske Baudebyggere ikke forstaa at 
bygge B!uule, saa tager Illan mærke
ligt fejl, det er kun ikh almindeligt 
bek~ndt. For at nævne et Eksempel: 
Der hlev bygget en Fiskerbaad i 
København og ht'agt til (Jall1meI
skagen, vistnok som Mønsterfartøj. 
Men en Baadebygger i Nyskagen 
byggede ogsaa en, som kom til SalJlllle 
Sted, og naar man ser de to Baade 
sallJmen, vil enhver Kender straks 
se, at den jydskbyggede 13aad langt 
er at foretrække fol' sin københavnske 
Rival, baade hvad smukke Ilinier, 
Sødygtighed og"l.ettiydenhed" angaar. 

N aar der har været Udstillinger 
hist og her, enten i lnd- eller U d
land, hvor dansk Fiskeri har været 
repræsenteret, Slla har lilan ogsaa 
stadig set, at Redskabet· lutre der 
været ret mange af, men kun faa 
Baadmodeller; modsat af, hvad der 
i Reglen har været 'l'ilfældet llled 
Udstilling!'r fra Norge og SVf'lTig 
Norge især hvorfra der har været 
Baadmodeller i Mængde. Dette har 
ogsaa forledet udenforstaaende til at 
tro, at d i Du,flmark stolle tilbage 
lIled· Hensyn til Fiskerfartøjer og 
Bygning af saadanne, sna megetmel'e 
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SOm tiere af dem, der have udstillet 
en Modpi, have bygget den, ikke som 
Fiskerbaad, men som Lyst- eller som 
I.Jodsfartøj, det sknlde maaske være 
"finere" . 

Og egentlig talt er det dog snur
rigt, at Fiskere, der kun lave Red
skaber til deres f'get Brug og ikke 
drive Handel, dem kan man fa,a til 
at sidde og la re Udstillingsgenstande 
og til at still!' dem frplll, medpns 
Baadehyggel'np, som man skulde tro 
havde Anledning til, for Pordelens 
Skyld, fOl at \jnd(~ eIl st'-Irre Kunde
kreds, for at risp deres Kunst, de 
holde sig forsigtigt eller ligegyldigt 
tilbltge. Df'l' el' vistnok ældn~ og 
grundmurede Pirmaer, hYislndeha vere 
ikke hryde sig om Reklamen, og som 
maaske have nok at bestille foruden; 
lllell der er lige Slla yist nyp, tiinke 
Kræfter rundt om ned vore Kyster, 
der nok kUlld,) bphøve at faa lidt 
bedre fa t, ewl de ha\'(~, og nok kunde 
hehøv<" at Opmærksomheden blp\" 
henledet paa dem. 

Det kan vist heller ikke betvivles, 
at hertil vilde smukke Fartøjsmodeller, 
indlemmede i Dansk Fiskeriforenings 
Samlinger og helst ledsagedn af Op
lysninger om \' edkollllllendeByglllesters 
Priser, samt mulige andre Ting, der 
kunde hjælpe til at vise lysthavende 
V pjen til ham, i høj Grad tjene. 
Det er ganske vist ikke noget let 
eller nemt Stykke Arbejde at lave 
en. slig Model, og det er ikke en 
Gang alle og enhver ellers dygtig 
Bygmester, der har Haandelav for 
slige Smaasager, men de tieste have 
dog vistnok forsøgt sig deri, og der 
er vist hist og her omkring slige 
Modeller allerede til Stede, der nu 
ikke gøre anden Nytte en(1 den at 
være et næstpIl uænset Vidne om 



del'esM esters l{ unstfærdighed, medens 
'de, stillede frem offentlig, maaske 
vilde tildrage sig Opmærksomhed og 
tale højt til hans .. Ære. 

Der vil maaske blin, indvendt, at 
man ikke har Raad til at skænke 
slige 'L'ing bort -- IIU vel, saa maa 
lllan Jade være. Men del' vil nu 
komme Partøjsmodeller ind i Sam
lingerne, og den, der kOlli mel' først 

han bliver i det mindste ikke 
glemt, fordi han hal' glemt sig selv. 
Der el' Folk, der eftprhaanden ville 
indse, at disse Samlinger, del' hver 
Dag i hele Aaret ere aabne for Pu
blilmlll, og som nu og da sendes om
kring til Udstillinger i PrO\'inserne; 
ved hvis Fremvisning der desuden 
altid beredvillig gives Oplysninger 
og 1'-'orklaringel', hvor det ønskes; 
de ere fortrinlig skikkede til at vise, 
hvorled(,s det staar til med Baade
byggerkullsten j vort Land, og hvor 
man kan faa et saadant Fal'tflj, som 
man ønsker. 

Maatte denne Artikel tjene til at 
henlede ærede Bygmestres Opmærk
somhed herpaa og maatte 'Foreningens 
i lige Grad ærede Bestyrelsesraads
medlemmer interessere sig for, at 
Artiklen kommer vore Bygmestre 
for øje og Sagen kommer til at 
ligge dem paa Hjerte, saa er Hen
sigten med den naaet. 

Er Vaadflskeriet alene ?kyld 
i Fiskeriernes Aftagen? 

I. 
Af .J<'isker Hans Johansen, Bugense. 

Fisker H. Ras-1nnssen af Strand
huse har i Medlemsbladets Nr. 4 
givet nogle Oplysninger om Fiskeriet 
i Svendborg Sund og tilskriver ude-
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lukkende Vaadfiskeriet Skylden fOl' 
Nedgangen i Udbyttet. Fisker .Llfar/wT 
ehr. Larsen, Rantzausmindp, prote
sterer derimod i MedlemsbladetsNr. 
5 og er af den Formening, at det 
hovedsagelIg el' det tiltagtmde Antal 
Ruser og ikke Vaadfiskeriet, del' be
virker Nedgangen i den enkeltes Ud
bytte. 

J eg skal tillade mig at anføre lidt 
om Fiskeriet paa Fyns Nordkyst ved 
Bogense for om muligt at bidrage 
mit til at klargørp, at det ikke er 
Vaadfiskeriet, der ødelægger Torske
ynglen. 

I Tiaaret 1875-85 dreves hel' 
Vaadfiskeri med 8-10 Kvaser; disses 
Antal er nu reduceret til l eller 
højst et Pal' Stykker. Rnsetlskeriet 
hegyndte her omkring Anret 1885 
med et Antal af en Snes Ruser, idet 
Fiskeriet dengang kUli hIp" drevet 
som Bierhverv. Senere er Antallet 
steget Aax for Aar, indtil det nu pr 
naaet til ca. 300 Ruser. 

Altsaa, da Rusefiskel'iet hegyndte 
her, blev der drevet 4~5 Gange saa 
meget Slæbevaadsfiskeri, end nu el' 
'rilfældet, og dog er Faktum, at del' 
dengang i ca. 20 Ruser fangedes 
gennemsnitlig om Aaret lige saa 
mange Torsk, som der nu fanges i 
ca. 60 Ruser. 

Min Mening er, at hvis Rusernes 
Antal blev reduceret til det samme, 
som det var fol' ca. 10 Aar siden, 
vilde Udbyttet :II' Fiskeriet, om ikke 
straks, saa i IJobet af nogle faa Aar, 
være lige saa stort, som det den
gang val'. 

II. 
Af Fisker C. M. Pedersen, Drejø. 

I :Medlemsbladet for 31. Januar 
d: A. opfordrer Fisker Marker Cht". 
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Lm'sen. Hantzuuslllinde, DI'l:jø Fisker
forening til gennem Medlemsbladet 
at opgire 'l'orskefiskeriet i Dn'jø Sogn 
s,t'l'lig fm 1882 -86. 

Ht;l' i Drejø SOj!l1 er der i flere 
Aur b]pvcn lastet Kvas!.'!' 2 Steder, 
ycd Drt'jø og ved Birkholm, og det 
Cl' hovellsagelig Sognets Fiskcre, som 
hertil hare h'vcret dpn Torsk, som 
de ha re fanget i Rusprnp. 

H yad der er solgt til K yaser ved 
føl'stJlævllte ø fm 1883-94 skal jeg 
ikke undlade at medde]p, idet jeg 
helllærkel', ut der ingeu Statistik 
ha \'PS fru Tiden for 1883. Over Fi
skel'iet vet! sidstnævllte ø hul' jeg 
slet ingt'1l 8tn tistik ; lllPn jPg haabpr, 
::It Fiskl'l'l\o der bave den og ville ind
s(,ll(h~ dpll til nænæremlp Blad. 

Fl';! silbte Halvdel af A I'!~ust 1H83 
til Maj 1884 lastedC's af '1'orsk ved 
J)rpj!J 22 K ras el' med c.152000Stk. 
IHt:i4·85 22 - I !)OOOO 
1885-86 25 - l G 1000 
18H6·87 21 - 1:18000 
1887-8822 - 157000 
1888-8B 18 - 146000 
1889-90 16 - liHOOO 
1890-91 16 - 11)6000 Pd. 
18fll-92 16 - ] 50000 
1892-93 l f) - 145000 
189:3·94 17 - 146000 

1 disse Aar er der bleven fisket 
sta dig llled nogenlunde (lns Rusea ntal. 

Dog lIlaa jeg bemærke, at en Del 
af Fiskerne i de sidste Aur ere 
komne ind paa at sætte Ruserne til 
Søs mellem Drejø og Ærø; de blive 
saDledes .spredte paa stølTe Stræk
ninger, og selvfølgelig 0lmaas der 
derved bedre Resultat. Tidligere 
blev her kun fisket paa grumit Vande, 
lUen da hør blevet større Antal 
Ruser, viste det sig, at Fiskemængden 
paa kort 'l'id fOl'mindskedes saa meget, 
at det ikke altid gav et lønnende 
Udbytte. 
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Herværende Fiskere ere, saa vidt 
jeg har erfaret, alle enige Illpd Hr. 
:JI. C. J-arsen i, at dpt. er dpJl sf 01 'e 
11{amqde Fiskeredskab0\'. d0\' tildels 
od('læggel' Fiskeriet, og vi kunne ikke 
som Hr. H. Rasmussen, Strand huse, 
i dette Blads Nr. 2 tilskri\'e Aale
\'aaddplle alene Skylden. .J eg har 
drevet Fiskeri i 9 Aal' med forskel
lige Slags Redskaber, [Ipriblandt llled 
Aalpdrivv<lad, og jeg kan d('ITed be
"itl!lP. at i de 3 Maaneder .runi, ~ruli 
og Avgust hul' jeg aldrig fanget 
Slllaafisk aJllogen Betydning, c!prilllod 
11(\ r jeg i Foraars- og Efteraars
Hlnan0d('1'lH' havt 'l'ræk, hyori der 
hal' ræret ell D01. Fi"kerne her e1'0 
ogsaa pnige om, at Vaadfiskeriet ikke 
hor forbyd!'s, lIlen \'01 indshæn kps 
til d(' tre SOllllllermatlllp<h'l'. Iø\'rigt 
ktlll jPg slutte mig til Hr. M. C. Larsens 
Udtalelser i :\leuJemsbbdets Kr. 5. 

Mell kunlIe Aalekroge ikke \'ære 
skadelig!'? 31ed kolde Somrp ka.n dr'!' 

dog undertiden bide en 'l'ol'sk paa 
m.estpl1 h\,prtlllden Krog; de dø Olll

trent aIll' og blire ubrugelige pan 
dell An rstid. 

S(' ri ]laa Rejpfiskeriet, som det 

nu driws, tror jeg heller ikkP~ ri 
kUllne tillægge V uaddelw al Skyld 
fol' dl~tte Fiskeris Formindskelse. For 
en :~~4 Aar tilbage ml' IlPr "ptI 
8111aaøenH' Mangfoldighed n f Rejer, 
llIen nu, efter a t h(']' dl' sidste Aar· 
er h1<,\,(,11 saa overf}'ldt llled Rejel'user 
baadl' af stl'dlige FiskP\'e og andre 
fra forskPllige Egne af Landet, er 
Rpjernes Antal i høj Grad for

mindsket. 
Siden den ny Fiskerilov traadte i 

Kraft, maa som bekelldt Drivvaad
dene ikke belustl\S med over 40 Pd.s 
Vægt, og da her smll't ikke bruges 
andre Baade end Damjoller til dette 



·Fiskeri t10r J'!:''' ikke, man bor døllllJle , b 

saa haal'd t om Vaa(hlem'. 
Forøvrigt tror jeg, at det er lwdst 

fol' alle, om dl' forskellige Fiskerier 
bli\'e lirevIle paa den nu lm'lige 
l\bade. saa vil Tidl'n nok visp, IInn'
ledes r:ovell skal forandres. De Salr

lige Vedtægter fol' de fors],plligt> 
Ynllde gire Fisln'ren en l\Ipdbestplll
Illplsesret 0111 den Mande, hvorpaa 
Fiskeriet bor dl in~s. Spørgsmaalet 
er kun, Olll vi endnu have Erfaring 
nok af disse Vedtægter. 

De lokale Forening")' skulde ,,,cl 
:\Jøeler drøfte Sagen, og. Flertalll'ts 
:Mening burde indsendes til l\1edJpllls
bladet: derved kunde [,ovgivningcn 
lIulask~ faa Klarhell over adskilligt. 

Lad mig til Slut bemærke, ti t i 
Halvfjerserne var Torsken hc·r meget 
større, a ltsaa mere værd, eml nu til 
Dags, og endda faa Fiskerne nu OH'r 

den dobbelte Pris, hvilket nærllll~st 

skvIdes den i da sidste Aar store 
K~nkurreIlee mellem Opkøbel'km
serne. 'l'idligere fandtes kun fan 
K vaser her i N ærhetlen og fra undre 
Egne af Landet blev sjælden nogen 
tilkaldt. 

Ulykken ved Vorupør. 

rrorsdagen den 21. Februar druk
nede to Fiskere ved Vorupør, efter
ladende sig En~er og 8 ukonfirmerede 
Børn. Straks da Ulykken bIer kon
stateret afsendte Dansk Fiskerifur
eningsHjælpefond 10oKr. tilAfhjælp
ning af' den øjeblikkelige Nød, hvorpaa 
Bestyrelsen modtog telegrafisk Svar 
med en hjertelig Tak for den kær
komne Hjælp. 
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Forsikringsforeningen for 
Fiskerfartøj er 

hjemmehørende i Esbjærg (med Hjer
ting) og Fanø Tolddistrikter afholdt 
Lørdag den 9. Febr. 1895 sin n.arlige 
Generalforsamling i Hotel "Spungs
berg" i Esbjærg. Foreningens For
mand, 'l'oldforvaltet· Hassit1g, der 
aa bnede flenemlforsamlingen, bød 

, Interessenterne veIkOllImen. Det reyj
derede Regnskah fremlagdes og god
kendh~s enstemmigt. Der0fter op
læstes Stntusopgørelsen, hvorefter 
Kassebeholdningen val' 3930 Kr: 52 
Øre foruden Proyjsion for det løbende 
Halvaar og paaløbne Renter, ialt 
4363 Kr. 84 øre. Foreningens Status 
maatte henefter allses for forholdsvis 
god. Sia tnsopgørelsen val' saalydende: 

Indtægt. 
Kasseheholdningen ved Aarcts 

Begyndelse .... : .... 3277 Kr. 21 ø. 
j'ræmler: ordinære, . . . .. 876 - 80-
Renter af Foreningens For-

mue ....... , .... _ .... _~40 -

Balance ... 4252 Kr. 41 ø. 

Udgift. 
Administrationsudgifter: 

Porto og Papir . . . . . .. 5 Kr. 9 ø. 
Kassererens Honorar ... 87 ti8 -
Stemplinger til Policerne. 1 - 60-
Synsgehyr .......... 12 - " 
Cdgifter i Anledning af den 

aarlige Førerprøve .. _. _. ~. 50 -

122 Kr. 87 ø. 
Ristorno: 

for Fiskekutter Emanuel. 44 - 75-
Merkur.. 42 - 75-
Neptun.. 13 - 50-
Alpha . .. 17 - 12-

118 Kr. 120. 
Skadeserstatning til Fiske-
. kutter "Delphinen" . . . .. 80 - 90-

321 Kr. 890. 
KassebellOldningen ved Aarets 

U.lgang ............ 3930 - 52-

J:lalallee ..• 4252 Kr. 41 ø. 
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Fortegnelsen over forsikrede Fartojer, Interessenterne etc. viser: 
bO 
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Fanøs 3 il51/. 5600 _ """" 11'< - cl"' .... ·' -
- Hjel'tings - 18 26li5 - 2:2 

laIt ... 30 315 411470 Kl'. illl ,1'lRct7U,. j(:l(.1 l-\71i1", HOl-1. oOUIOri:.I'. 

Til Bestyrelsen \'ar i rette Tid 
indlevpret Forslag til Forandring i 
Lovenes § 8, 3. Stykke (om aarlige 
Præmier), saaledl.'s at 2 010 forandres 
til 13! 5 o I o; d ette Forslag sattes under 
Afstemning og vedtoges enstemmigt 
af den beslutningsdygtigo General
forsam ting. 

Forinden lIlan skred til Valg af 
Medlemmer til Bestyrelsen, milldedes 
det Tab, som ikke blot Foreningen, 
mell Tolddistriktets Fiskerbefolkning 
havde lidt vpd. at Medlem af Besty
relsen Fisker La'muert Sø'rensell af 
Hjerting forul,Ykl,eue i det skrække
lige Uvejl' i Dpccmber Maunetl, da 
2 af vore Fiskerbaade lIled Besætning 
bleve Havets Bytte. FOl muwJen min
dedes Sørensen som 'en energisk og 
dygtig FiskeJ', del' vilde savnes af 
sine Kol1eger, hvem han Imvde vist 
Vejen til det større Havfiskeri. Inter
essenterne sluttede sig hertil ved at 
rejse sig, De afgaaellde Bestyrelses
medlemmer, Proprietær P. Bl'eill}wlt, 
Esbjærg, og Fisker N. C. Nielseu, 
Hjerting, genvalgtes enstemmigt; til 
Bestyrelsesmedlemmer som Snppleall
tf'r i Stedet for afdøde Fiskf'r La.m
bert Sørensen, Hjoding, og Fisker 
Søren Hansen, Esujæl'g, valgtes }l'i
sker Niels ChTislellSI:II, Hjerting, og 
Fisker Lm'entz Wnlff', Eshjæl'g. Til 
Revisorer genvalgtes enstemmigt Køb
mand H. Windfeld, Hjertillg, og Kon
sul C. Breillholt, Esbjærg. Formanden 
udtalte sin Tak til Revisorerne for 

deres A rbejde ved det forløbne Aars 
Regnskab. 

Forsikringsforeningen havde nu be
staaet i 10 Aar og havde udredet, 
uden at repariere Ekstrapræmie, for 
7 Totalforlis 8686 Kr. 77 Øre samt 
for 10 HavaritilfæJde og Indhjærg
ninger gennem Isen 852 Kr. 8 0re, 
iaIt 9538 Kr. 75 0re. Ved de 7 
Totalforlis vare 14 Menneskeliv gaaede 
tabt. Den af Foreningen oprettede 
Førerprøve er bestaaet af 29 Fiskl.'!'e. 

Til Synsmænd som Suppleanter i 
Stedet for afdøde Lambert Sørensen 
og Lods ,J. A. Heide Sørensen, Es
bjærg, valgte Bestyrelsen Fiskerne 
Adser P. Nielsen, Hjerting, og P. C. 
Pedersen, Esbjærg. 

Fiskeriberetninger. 

Gilleleje, (\pn 20. Februar 1895. 
:Fiskeriet herfra var i Januar Maaned 
lige saa usselt som i de foregaaende 
Ma::tneder. Indtil den 9. d. M. holdt 
Havnen sig isfri. Paa denne Dag 
indkom tre Baade hørende hjemme 
henholdsvis 2 i Tidsvilde og 1 i 
Hundested. De havde alle tre været 
paa Fiskeri under Anholt og fandt 
nu ved Tilbagekomsten alle Baade
havne spærrede af Is med Undtagelse 
af Gilleleje Havn. Siden den Dag 
og til Dato har Isen været fast og 
Fiskerne saaledes fuldstændig af-



skaarne fra at kunne tjene det mindste 
ved deres vanlige Erhverv. Selv de 
ældste Fiskere her mindes ikke at 
have set Isen her ud for ligge fast, 
som den har gjort i Aur. 

Mange herfra have prøvet at faa 
et lille Erhverv ved at gaa paa. Vild
andejagt pan Isen, men ogsaa denne 
var højst besværlig, da Isen ikke 
kunde ha-re Bandene, fordi den trods 
sin Tykkelse var baade grødet og 
usammellhængende. I Dag kom Isen 
pludselig i Drift, saa at der nu ud 
for Havnen er en aaben Rende saa 
langt øjet rækker. Desværre beska
digede Isen Sandstopperen og rev 
det yderste Brokar fuldstændig over 
Ende. Grunden, hvorfor Isen kunde 
gøre saa stor Skade i Dag, er den, 
at Isskruning el' et ukendt Tilfælde 
her ud for og Sandstopperen aldeles 
ikke bygget med den Eventualitet 
for øje, hvorfor den ogsaa straks 
gav efter, da Isen drev paa. Det vil 
hlive en ikke ringe Udgift at faa 
Sandstopperen udbedret, hvilket vil 
være aldeles nødvendigt for at for
hindre Tilsanding i Havneløbet. Ud
sigterne for Fiskerne ere ringere end 
nogensinde heroppe, og mange have 
meget ondt ved at klare sig Vinteren 
igennem. Dertil kommer, at flpfe Fi
skere have mistet alle de Garn, de 
satte ud den lste i denne Maaned, 
og som det siden har været umuligt 
at finde. E. 

Frederikshavn, d. 25. fi'ebr. 1895. 
I de sidste fjorten Dage er der slet 
ikke herfra foretaget noget lI'orsøg 
paa Fiskeri; vore Fiskere have llU 

~nart i . en Maaned af Forholdene 
\'æret holdte j U virksomhed til liden 
Baade for deres økonomiske Forhold. 
Fra Skagen er der i Ny og Næ til-
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ført mindre Partier af Rødspætter, 
i de sidste Dage ikke san lidt endda, 
der hovedsagentlig ere afgaaede til 
Gøteborg ad Ruten Frederikshavn
Gøteborg, som heldigvis atter er 
genaabnet. Rødspætter opnaar natur
ligvis nu gode P"iser, for Fisk vej
ende fra 12-20 Pd. Snesen er paa 
Stranden betalt fra 2 Kr. 85 Øre-
3 Kr. 75 Øre pr. Snes; saa godt 
som alt Fiskeriet er foregaaet paa 
den nordre Side af Skagen. Tre af 
vore store Kuttere, som drive østers
fiskeri paa Bankerne i Nordsøen, 
kom heldigvis ud førend Isen lagde 
Hindringer i V ('jen. Kutteren "Prins 
Valdemar" opnaaede temmelig hurtig 
at faa fisket en god La3t ca. 
30000 Stkr. men da den kOlD paa, 
Højde af Hirtshals og saa, at der 
da vistes Signal for "Is ved Fr,~de

rikshavn ", gik den til Grimsby, hvor 
den ogsaa fik sin Last afsat til ret 
antagelig Pris. Kutteren "Emilie 
Franziska" indkom her i Lørdags 
med ca. 28000 Stkr. østers, der ere 
afsatte til Firmaet "Vendsyssel Fi
skeeksportforretning" ; naar nu blot 
ikke Frosten vil blive for haard, vil 
denne Last sikkert finde hurtig Af
sætning, da Markedet for østers i 
denne Tid er meget knapt. Kutteren 
"Maagen" indkom for en otte

4
Dages 

Tid siden til Esbjerg med en Last 
af ca. 16000 Stkr.; i en haard Storm 
var Kutteren bleven en Del Læk, 
hvorfor man var hleven tvungen til 
at søge Havn, førend fuld Last var 
indfisket. Denne IJast er ogsaa af
hændet til Vendsysspl Fiskeeksport-
forretning. Kl. 
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-Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 17. Februar til 23. Februar 1895, 

.. ,o. 

It 
..w: il o. o. 

,<I:> ",,,, ... "Cl fif) ., » ",fif) 

Tilført af: "CI- =1 ';j ..... 'C 'C -= .- o. ';j -III 
a:: IB "'» o :; en c <IS 'C c-

D. = q:: ... :II: ... ., ...: U) 

GO ~ U) 

danske Fisker- Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartøjer ... 

danske K vaser I 
svenske J.'isker-

fartøjer ... 

pr. Vogn fra nær-
liggende .Fisker-
lejer ....... 

pl'. Jernbane &, 
Dampskib .... 17600 2200 960 26176 500 81000 16088 1 2028 8200 318142 3506 

- - _ .. - --
lait ... 17600 2200 960 i 116176 500 81000 16088 2028 8220 31814 3506 

l Deraf 1200 Pd. blanke. 2 14780 Pd. ø.teu, :,4 Pd. Hummer, 1000 Pd. Krebs og 16000 Pd. Musling. 

lait er der tilført 190892 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter \Kassefisk) 4 Kr. pr. Lpd.; Torsk 

(Kassefisk) 3 Kr. pr. Lpd.; Sild: svenske 1 Kr. 20 Øre pr. Ol; Aal: blanke 65 Øre, gule 
30 Øre pr. Pd. 

Markedet flovt paa Grund af Isforholdene. 

BEKENDTGØRELSER 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og Hlg.·ænsende Vande 

afholder i Anledning af det forestaaende Folkethingsvalg ekstraordinær Gp
neralforsamling iKalIehave Færgegaard Søndag den 3. Marts KI. 4. 

P. B. V. 
C. Hansen. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
Grønnehave, Helslnl'ør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk 1 Danmark som dr:1ves ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fta Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte }'abrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Harn. BQmtddsgar1l, IluJill)er/rwlI og lIm'garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

prima Tvist i alle Numre. 
København V. Vesterbrogade 70. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr~: Platzmann-Hambnrg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona . 

. ~i·~ Altona Fiskeauction. ~!r 
~ ~:,; Johann Cohrs (beediget Auctionator). ~ ! i 
~G~ ~~~ 

<tj f::q Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. JI' ~ ~ 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurreuce 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. 

Bkspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker ,t'lrantz tJhristtreu, Boldhusgade I. 
llctUg.(!l'et af cand. mag. H. Posselt. - T~lkt hos Frantz (Jhrilttreu. København. 



"@IfRJRJp~~., . ~tW~_ ~~#(r 
DlRSBUD . 

Nr. IO. 7. Marts. 1895. 

lIJIed1e:c:::&..B"b1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Cbrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje at 1/6 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Et vigtigt Fiskeriepørgsmaal, - Sav
lyster ktr. Pigly8ter. - Lidt om Odderjagten, -
Aarbog fer den danske Fi.kerfl .... de. - Fiskermøde. 
- U nderøtøttelleBforeningen for Enker og Børn. -
Fiøkeriberetnlnger. - Bekendtgørellet., 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm- . 
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desudon i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
to, l. S. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fi skere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre åf 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For-' 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til b:msBopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
Ktbenhavn V. 

Eftm tryk af Medlemabladets Artikler er 
tiUaot, naar Kilden ang~ves. 

Forulyldkede ~F1skeres 
Efterladte. 

. , 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 

, modtager med ,Taknemlighed Bidrag. 
saavel en Gang for ane som aarlige' 
gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Munck, Vesterg:tde Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 

Et vigtigt Fiskerispørgsmaal. 

Rødspætten tager Aar for Aur 
betydelig af saavel i Kvalitet som 
Kvantitet. 

En væsentlig· Grund hertil maa 
man søge i den Mængde af Fiske
kuttere, som nu pløje Kattegat, og 
Snurrevaadsfiskeriet i Limfjorden, der 
har tømt godt i denne Fjords Bestand. 

Det er derfor nødvendigt, at der 
gøres noget

J 

alvorligt, ror at denne 
indbringende Fiskeart ikke yderlig 
skal formindskes, og dette bør ske . 
enten ved Fredningsbestf;llUmelser i 
de nævnte V unde eller ogsaa ved 
Forflytning af mindre endnu ikke ud
voksede Fisk til' saadanue Vande, 
hvor de kunne trives. 

Hermed er der allerede gjort 10-' 
vende Forsøg. Med Indenrigsmini
steriets tJnderstøttelse har der, som _ 
bekendt, l. de sidste Aar været gjort 
mange Forsøg p~a 'at udvikle og for
bedre vore Fiskerier, og af disse skal 
jeg frem,drage et, som er faldet sær
deles lovende ud. Jeg sigter herved 
til den Udsættelse a{smaa Rødspæt
ter, som Fiskeriforeningen i Thisted 



og andre med den nævnte U nder
støtteise af Statskassen have fore
taget i Limfjorden, efter at Fiskene 
vare blevne fangede i Vesterhavet. 

Denne Fremgangsmaade at fange 
smaa Rødspætter (6 a 8 TOImner 
indtil Haleroden) om FOfam'et i 
Vesterhavet, og udsætte dem pn.any 
i Limfjorden er kun nogle fall Aar 
gammel. 

Ved at mærke disse slllaa Fisk 
paa den af den danske biologiske 
Station udfundne Maade har man 
konstateret, at disse Rødspætter vokse 
saa stærkt, at de allerede om Ef ter
aaret samme Aar, de bleve udsatte, 
l'eje et Pund og derover, og ere af 
en Længde af 10-14 'j'olllmer ind
til Haleroden. 

Disse Fisk, som ere Ul eget vel
. smagende, og hvoraf jeg til forskel
lige Tider har modtaget Sendinger, 
staa i Kvalitet og Tykkelse over 
alle andre Rødspætter i vore Far
\'ande. DesvælTe er Tilførslen saa 
ringe, at den langt fra kan tilfreds
stille Efterspørgslen. 

Fiskeriloren fastsætter i Limfjorden 
SOIll i dd øn-ige DanlmLrk et ManI 
af 8 Tommer for de mindste salgbare 
Rødspætter, en Længde, der altsaa 
er omtrent den samlIle, som de Smaa
fisk have, der udsættes i IJimfjorden 
om Foraaret. 

Følgen heraf er altsaa, at :B'iskerne 
have Lov til kort efter Udsættelsen 
af de slllaa Vestprhavs Rødspætter 
at \wgynde at fish disse Fisk. Men 
dett!' pr jo IlH'get uheldigt for Op
vækstIHl, og 0jelllPdet opnaas dened 
ikke i fuldt Maal, h\'oraJ atter følger, 
at det, som hlev foretaget til Gavn 
for Fiskerne, af dem selv til Dels 
r"l'spi ldps. Det vilde derfor utvid
somt være til stor Gavn baade fol' 
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Fiskerne ved Limfjorden og for For
hl'Ugerne her i Landet, om vi fik 
en ny Lov, der fastsatte et større 
Mindstemaal for de Rødspætter ,i 
LimfJorden, som 1Jtaatte ilandbringes. 

VestedlU,vs -Rødspættens hurtige 
Vækst, hvilket ,er godtgjort ved de 
foretagne Mærkningsforsøg af den 
biologiske Stations Forstander, Dr. 
C. G. Joh. Petersen, vilde da først 
l'et k01ll1ll1j Fiskeriet til Gode og vise, 
til hvor stOl' Nytte den kan være. 
MindsteulIlalet for Rødspætterne i 
Limfjot'den bør sikkert forhøjes fra 
8 til 11 a 12 Tommer. 

I det Hele kun det vel siges, at 
l\-Iaalet for al Flad,fisk (Rødspætter, 
Tunger og Pighvar) er for lille ansat 
i den nuværende Fiskerilov, og naal' 
ses hen til def ringe Udbytte, de 
smaaFisk forholdsvisindbringe, kunde 
det med megen Nytte forhøjes be
tydeligt. 

Efter hvad der hidtil nu foreligger 
oplyst red de nævnte Forsøg og de 

. dervpd indvundne Erfaringer, kan 
der næppe længere væl'e Tvivl om, 
at Lovgivningsmagten vil gaa ud 
Pli:\. at gøre l\'laalet større for al 
den Jl'ladfisk, der fanges omkring 
ved samtlige de danske Kyster, hvor
ved Fangsten kan drives med den 
for Fremtidens Skyld. nødvendige 
Økonomi. Derved vil man da ogsaa 
kunne opnaa, at det kan forsvares 
at bøvilge de nødvendige Midler til 
Beplantning: af ikke alene Limfjorden, 
men ogsaa andre dertil tjenlige Valide 
med endnu ikke udvoksede Fisk, som 
indbringes fra Vesterhavet eller andre 
Vandp. 

Som det lIU er, gør Udsættelsen 
af sman. Rødsprett<>r i Lim(jorden 
ikk<> fuldt ud den tilsigtede Nytte, 
thi at de, SlUlIa Fisk skulle kUlIlle 



fanges omtrent, straks, efter a t de 
erI' lHlsatte i Fjordl'n, er aldeles 
lll'imeligt. 

[(øbenhavn. Hl. Fehrual' 189?) 
Carl Bang. 

Savlyster ktr. Piglyster. 
Af FiskCl' Karl Johansen, Kertemindp. 

10:3 

Til Afslutning OV('1'fol' HI'.llfafliny
Nielsens' Artikel i M('(lll'lIlshladpts 
Nr. 8 vil jeg blot tilføje nogle faa 
Bemærkninger. Hvad det første j 

huns Artikel angaar, ser Illan jo, at 
det beror paa en Misforstaaelse af 
Hr. Dr. Petersens Mening. 

Jeg kan endvidere oplyse, at der 
ved Thurø saavel som mange andre 
Steder, hvor jeg har været, er lige 
saa fordelagtigt at stange med Sav
lyster som her ved Kerteminde; jeg 
var netop ombordpaa "Biologisk 
Station", medens den laa ved ~ehurø. 

At Piglysteren kan files, ved jeg 
saa godt, men det· er en Forsinkelse 
j vort Arbejde. Hr. Nielsen skriver, 
at en Savlyster er lige saa udsat for 
at blive ubrugelig ved, at smaa Stlm 
komme op mellem Grenene, som Pig
gene paa Piglysteren ved at blive hug
gede mod Sten. Dette giver igen et 
Indblik i, at Hr. Malling-Nielsen ikke 
kender Savlysterens Ford~le; thi Pig
gene paa en Piglyster skulle igennem 
Aalen, hvorimod Tænderne i Sav
lysteren kun skulle holde fast paa 
Aalen Jldvendig; dette er en stor 
}i'orskel. Vi, som kende til at bruge 
en Savlyster, ved, at vi ikke behøve 
at file den mere end 1 il. 2 Gange 
en bel Vint.er, selvom den bliver 
brugt hver Dag fra Morgen til Aften. 
Savlysteren tager ganske vist Tangen 
med op, men Piglysteren hakker den 

itu pua Bunden. Om nu Savlysteren 
skuldn tage lidt mere af 'fangen end 
Piglystpren, kan Hl'. MalNlIg-Nielsen 
vær{~ gllnsko rolig for, at del' nok 
blher saa mpgHt tilhage pau Bumll'll, 
at hans Slllaafisk kunne skjulE' sig 
deri. 

Lidt om Odderjagten. 

1 det af' Dam;k Fiskeriforpuing ud· 
gimc liHp Skrift: "Om Oddpren og 
dens Fangst") forfattet afRr. Arthur 
Feddel'sen, staar forhem". Gaanlejer 
.J. A. Larsen i S. Harrislev nævnt 
som en af de faa, der her i La,ndet 
givpr sig af med Odderfangst, men 
da vi og::faa her paa Egnen har en 
ivrig OJdel'jæger, eller endog to, 
har jeg søgt og faaet nogle Medde· 
lelser fra ham, som jeg herved sender 
til Optagelse i Medlemsbladet, for· 
saavidt det iøvrigt formenes, at de 
ville have nogen almindeligere In
teresse. 

.1 ægerne ere Gaardejer J ens Nielsen 
og hans Søn forhenv. Skipper NiE'ls 
.Jensen, begge boende i Uglhusene, ' 
del' ligger ved Fjorden omtrent midt
vejs mellem Randers og Udbyhøj. 
Gaal'dejer J. Nielsen har drevet 
Oddel'jagt i ca. 40 Aul', og han 
mener i dette Tidsrum at have fa aet 
ca. 100 a 150 Oddere. Jagten fore
guul' saaledes, at han med sin Rund 
sejler igennem de Rør og Siv, der 
findes la,ngs med Fjorden og i Aaen 
ovenfor Byen. Hunden gaar saa 
igennem Rørene og opsporer Odderen,' 
der ligger i Mudderet, og .Tægeren 
følger efter enten i Baad eller vadende 
i Mudderet; naar Hunden springer 
paa Odderen, bliver den ofte kastet 



til Side, men Jægeren maa saa være 
til Stede straks, for enten at skyde 
eller stikke Odderen, før end den atter 
naar ud til Vandet. Den Hund, han 
bruger nu, er en engelsk "Sætter"; 
men han havde en Gang en dansk 
Hønsehund, der for en kort 'l'id kundp 
fastholde Odderen, hvilket ingen af 
de andre kunde. 

Sønnen Niels.J ensen hal' ]laa samme 
Maa de faaet 7, og paa en Dag fik 
Faderen 7 i Tobhestrup Bredning. 
Ved Vandløb igennem Skove eller 
i smaa Aaer angav han følgende 
Maade at fange paa: Naar Vinteren 
kOIllIller, danner den sig i .Jordlmnten 
Illod Vandet en Slags H nlø, der 
ligger saa højt over Vumld SOIll 

muligt, og som kun hal' et tyndt 
Jorddække over sig; naar· der san 
er falden Rimfrost, vil Varmen fra 
Hulen smelte Rimfrosten, og Jægeren 
ved altsaa, at Odderen er i Hulml~ 
hvorefter han kan stikke dpn med 
sit Spyd. Dette bestaar af ell ca. 
1/2 Al. lang Jernstang med pn Spyd
spids omtrent al.]. Tm. bred og høj, 
samt skarp i Spids og Sider, og 
J ernstangen er atter fastgjort i et 
Træskaft af tilstrækkelig Længde og 
forneden omviklet med .Tt;rn hannd, 
for at Odderen ikke kan kOlllIllO til 
at bide det over. 

Randers, 20. Februar 189fl. 
M. Michaelsen. 

Aarl10g for den danske 
Fiskerfiaade. 

Hr. Redaktør! Tillad mig i An
ledning af Deres Anmeldelse i Med
lemsbladets Nr. 8 af den nyttige lille 
"Aarbog for. den danske Fisker-
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flaade", hvis Udgivelse jeg for Resten 
paaskønner, at klage over den mindre 
Omhu, som er anvendt overfor de 
opførte Fisks N avne i de forskellige 
Sprog. Det er ikke værd at dvæle 
ved de ret talrige Trykfejl i de 
latinsh NaYlle, fordi disse godt kunde 
have været udeladte, men derimod 
synes det mig, at man kunde kræve 
nøjagtige N aYlle i de Sprog, som for 
Fiskeren have praktisk Vigtighed. 

Brislingen kaldes nok l'esprot, men 
det gængse Navn er dog le spraf. 
Het rette ;'hYll paa fransk for Kuller 
er ikke "aiglefins", men €grefin; Kul
mulen heddpr paa det samme' Sprog 
ikke "Mm'lus", men merlu; det al
mindelige Ord for Knurhane er f1-igle 
og ikke "Grondin "; "Carrelet" bruges 
om Smaarodspætter, medens plie er 
det rigtige Ord her og ikke fol' Rød
tungen. Paa hollandsk hedder Knur
hanpn ikke" Klloeshaen", men Kuor
liaml. Paa engelsk heri der Rødtungen 
flIG smooth dau og ikke "Lemon Sole", 
SOIll bruges om en anden Fladfisk. 
Ligeledes man, man undre sig over 
Navnet "Vleet" for Skaden, som lige
frem paa hollandsk hedder de gladele 
Rag. Slethvarren hedder paa hol
landsk de Griet, hvad Aarbogen ikke 
kender til. I det hele er det noget 
ufatteligt, hvorfor den lader nogle 
Ruhriker tomme, da det dog havde 
været saare let at faa Navnene at 
vide. 

Heller ikke fatter man, hvorfor 
Aarbogen udelader flere Fiskesorters 
Navne helt, saasom for Laks, Ørred, 
Ising, Aal o. f L a. Lige saa mær
keligt er det, at den ikke har havt 
Plads for en Del svenske og norske 
N avne, som ere uens med danske. 

Deres ærbødige 
Arthur Feddersen. 
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Fiskermøde. 

Lørda.g den 9. Februar afholdtes 
et a(ca. J 50 Fiskere besøgt ~J øde 
i Nakskov, hvor forskellige SpØlgS
maal drøftedes med HensJn til en 
eventuel Revision af Fiskeriloven .. 
Efter Indbydelse vur Fi"lwl' Rnslllus 
Nielsen fra Skalø, del' el' Menlplll 
af det. U dvulg, der nedsattes pau 
Dansk Fiskeriforenings Genendfor
samling 1894, komIlIen til Ste<1p og 
holdt et indledende Foredrag. Efter 
en længere Diskussion udtalte For
samlingen som ønskdigt, at der intet 
Forbud kOlli imod Brugen af Piglyster, 
at Mindstem:talet for Aal sattes til 
12 'l'ollllIler, fol' Rødspætter til 8 og , 
for Torsk til 10 Tommer, ut Under
maulsfisk ikke fl'C'mtidig kunde føres 
i Land, men straks skulde udkastes. 

Det veytoges endelig ut danne en 
Eiskerifol'ening fOl' Nakskov ogOmegn. 

Understøttelsesforeningen 

for Enker og Børn efter paa Søen 
forulykkede Fiskere afholdt sin aar
lige Generalforsamling i Esbjærg den 
9.J!'ebruul'. Formanden, Toldfor-wlter 
Hassing, fremlagde det reviderede 
Regnskab, der enstemmig godkendtes, 
og oplæste Ekstrakt-Udskrift af Regn
skabet, der vur saalydende: 

Indtægt. 
Kassebeholdningen ved Aarets 

Begyndelse ...•.... : . 1~94Kr, 3~ ø. 
KOlltingcnt af: 

ordinære MedI. 176 Kr. 
.ekstraord." 57 -

1l33Kr. " ø. 
Rellter af Foreng.sForrnue 34 - 88-

Balallee 1562 Kr. IlO ø. 

Udgift. 
Understøttelse til Enkerne efter' 
FhikerKr.~iolsen, Hjerting 70Kr." ø, 

Ohr. CbrhltianscD, do. 70 
Kaosebeho1<tmngen var ved 

"1arets Udgang . ~~ 142~~~ 
Balall(:e }!,}62 Kr. 20 ø. 

EOl'manden nwddelte, at Sogne
præst i Esbjmrg, Pastol' Bruun, for
uden at indtegne sig som Medlem 
tillige havde tilbudt, naar der af
IlOldtes Fislærgudstjenester, at vlllA 
ghe Mellighnden LpjlighNI til at yde 
G ave til U nderstøttebwsforeningen ved 
i Kirken at };l.(le hensætte et Bord, 
paa hvilket (:lan'r kunde lægges. 
Formanden udtalte sin 'rak for dette 
Pastor Bruuns velvillige l!'orslaf!;, hvor
til Medlemlllerne sluttede sig ved at 
rejse sig, og man tvivlede ikke om. 
at Pastor 'Varming, Guldager, veJ 
Fiskergudstjenest!'r i Guldager Kirke 
vilJe følge Pastor Bruuns Eksempel. 

Et Andragende fra en svagelig 
J!'isker i Hjerting om en U mlerstøt
telse af Reservefonden bevilgedes, og 
det vedtoges straks ut yde ham en 
U nderstøttelse for 1895 af 65 Kr. 

Ved Valget af Funktionærer i Følge 
I .. ovenes § 6 gemalgtesJil Bestyrelses
medlem Fisker Ole J. Christiansen 
enstemmig, og til Suppleant i Stedet 
for Lambert Sørensen valgtes Fisker 
og Sogneraadsformand H. ø. Nielsen, 
Hjerting. 

Eoreningen, der efter Lovenes § 6 
bestyres i Forbindelse med Eorsik
ringsforeningen for Fiskerfartøjer i 
Esbjærg. har nu følgende Bestyrelse: 
Eormand: ToldforvalterHassing,Vice
formand: Proprietær P. Breinbolt, 
Esbjærg, Landmand P. '\Vind feld , 
Fisker N. C. Nielsen, Hjerting, og 
Skibbygmester S. Abrahamsen, Fanø, 
samt Fisker Ole .l. Christiansen, Es-



bjærg, Suppleanter ere: Fiskerne 
Niels Christiansen, Hjerting, H. ø. 
Nielsen, do., Lorentz Wulff, Esbjærg, 
og Skibsrheder P. N. Winther, Fanø, 
der alle i Forening med Kassereren, 
ToldassistentLorch-Mad sen, Esbjærg, 
modtage Indmeldelser af nye Med
lemmer. 
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Formandøn sluttede Genera.lforsam
lin gen med at opfordre til at arbejde 
Foreningen op og særlig at bestræbe 
sig for at samle nye Medlenlllwr, 
idet han pegede paa det smukke 
Forma:!l, Foreningen havde sat sig,. 
det la re Kontingent for saavel de 
ordinære Medlemmer (Fiskere - 2 
Kr. halvaarlig) som ekstraordinære 
(Ikke-Piskere - 1 Kr. halvaurlig) 
og den Gavn, (len allerede gjorde, 
ligesom den stod som et smukt Eks
empel til Efterfølgelse af Piskerne 
omkring ved Landets Kyster. 'l'il 
Slutning udtalte Proprietær P. Brein
bolt en 'rak td Formanden for hans 
vedvarende Virksomhed og Interesse 
for Poreningen. L.-M. 

Fiskeriberetninger . 

Thorsminde, den 23. Pebruar 1895. 
Her ved Thol'sminde findes 3 Baade
lav, som drive Havfiskeri; de to 
al Lavene h.ave Dæksbaade. N aar 
Strømmen tillader det, gu ar man i 
Reglen ind i Udløbet af Pjorden for 
at lande, men til sine 'rider er Strøm
men for stærk, og da maa Landingen 
ske paa den aabne Kyst. 

NissullI Fjord har nu i flere U ger 
været islagt, og man har kunnet 
køre over den med Hest og Vogn. 
Brejlefiskeriet efter Plynder paa 
l!'jorden har givet meget godt. Her-' 
ude tager Pjorden flere Menneskeliv 
end Havet, da den er ret farlig at 
besejle paa Grund af Kastevinde, 
og Illall ad denne Vej maa hidskaffe 
alt fra Omverdenen. I de sidste 20 
Aar er der f{lrulykket ca. en Snes 
Mennesker her fra Tangen paa 
Pjorden. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 24. Februar til 2. Marts 1895. 
...... ... .... ... ... 

~ .:: .... ...... CI.-
"Cl" ... - ø ~ :::! -; Tilført af: .... -"Cl 

"'~ ... - .. ø a:1li ... >. "(I) 
o :; c( 
I-... :E: q:: ~ ... :.e 

ø (1)0 

danske FiSker-Il 
Pd, Pd. 1'(1. Pol. Pd. N. Pd. 

fartøjer ... I 
danske Kvaser 

svenske Fisker· 
fartøjer ... 

pr. Vogn fra nær-
liggende Fisker-
lejer , ...... 

pr. Jer:nbane & 
3000 Dampskib .... 19536 2:320 ;jg()4B 1 133f171l 073B 

laIt ... 19536 3000 2320 32048 133B76 973B 

l uno Pd. ØstelB, 936 Pd. Hummer, 200 Pd. Krebs og 20000 Pd. Musling. 

lait er der tilført 247666 Pd. 

I 
... ... 

ø ... >. 
"Cl .... "Cl 
"iii <II "Cl 

I -I II> ~ 
ø (I) 

Pd Pd. Pd, 

2967 5010 13606/-11 
5010 36066 :Ml67 

-
... ø -= -<II 
c(-

(I) 

1 Pd. 

3105 
-
3105 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: R~~dspættcr ~Kassefisk) 4 Kr. 25 Øre pr. Lpd,; 
Torsk (Kassefisk) 3 Kr. 10 Øre pr. LjJd.; Sild: svenske l Kr. 10 Øre pr. Ol; Aal: blanke 
65 Øre, gule 33 Øre pr. Pd. 
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BEKENDTGØRELSER 

AnnorlC81~ 
i Medlemsbladet tilhydes og 

optages vcd H cnvcnde] sc til 

Frantz Christtreu, 
Boldhusgade J. 

. 1I'or øtllaende Avertissementer 
indrømmes betydelig Rabat. 

fiskekroge -F abriken 
lleJvmedllW, i A Il I b .. r K lRI'~1 o. 

I Kebellbav1l 1888-
anbefaler sit '(; dSll]g af aUe Sorter 
}'iBkekrogc, sall ,'cl i Staal, .Jæl'lI 
som M essing, snmt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod }4~fterkrav. 

Conrad Christensen . 
flt. Htrand.trrede 41. 

København K. 

Arthur Peddersen: 
lalenndersøgelser I. 

Pris 0,50. 
ImodIndsendelse af 50 Øre 

til .Forf. faas nogle faa l<~kspL 
af dOllne Afhandling, som 
ik ke er i Hoglmndelen, porto
frit tilsendt. 

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

(eneste Nætrabrlk I Danmark som drives ved Dampkrart) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort llIed de nyestt' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
.'alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
I brn. BQ1nulds,qarli,llatlljlet''trn og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste K vaJiteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
jed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Offentlig A vktion. 
Onsdag den 13. Marts 1895 KJ. 11 Fmd. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes pau Orlogsværftet, bortsolgt ca. 80000 Pd. Jern, 7400 Pd. Støbe~ 
jern, 91 Stkr. Døre tildels med Lause og Greb, 104 Vinduer m. m. fra det 
ophuggede Logisskih "Dronninfl Marie". Endvidere 4800 Pd. Tovværk, 
4800 Pd. Spild af Tov, 36000 Pd. Jernspaaner, 9100 Pd. Zinkaske, ca. 2000 
Pd J ern- og Staaltra:ulsaffald, 3 Blokvognp, 39 Vinfustager m. m. 

Sagerne ere til Efters"yn LØt'dag {hm lO. cl. M. o~ følgende Søgneuap:e 
fru. KI. 10--2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor til den 'rid Kataloger 
kunne erholdes. 

O?·togsværftets Centralkontor, den 4.· Marts 1895. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B.,m

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbil/fj p. Falster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

"keligt hillige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
(li8flP selHlps nltid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø benha, ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

pritna Tvist i alle N utnre. 
København V. Vesterbrogade 70. 

-o. Platzmann, beediget Fiskeavl<tionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. _Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hambnrg 
Fragtbrevadr.: G. Plab:mann in Hamburg, Station Altona. 

11·r Altona Fiskeauction. ~ ~i 
:;s ;:-:;;> Johann Cohrs (beediget Auctionator). § ~ l-
1"lQ>Q,) _ ~"'oq 
.,q f ~ Telegram-Adresse: Cohrs, Altona. Dansk Correspondance. !" : ~ 

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 . 
.-:- Bemær~: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til ;,Puk" 

er hos Bogtrykker F.I·antz Christt.oeu, Boldhusgade I. 
tt.:l(ligoret af cand. mag. H. Posselt. - l'rykt hos Frantz Clwisttre", København 



~~--~~~~~~~ ====== 

Nr. II. 14. Marts. 1895. 

:Medl.e:IX:l..Sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Bøldhusgade l, København K. Prisen el' for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Gøneralfor.am~ 
ling. - SavlYBter kt,. Piglyster. Fiskeriet og Folke
thingsvalgene. - Fiskeriet i Svendborg Sund. - Ge
neralforsamlinger. - Mindre Meddelelser. - FIskeri
beretninger. - Bekendtgøreløot. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V" er aabent 
fro. 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desudun i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

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

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

Ef te) tryk af Medlemsbladets Artikler er 
WlarH, nur Kilden angives. -----

:iYled dette ~umIl1er af Medlems
bladet følger som Tillæg "Dansk 
Fiskeriforening"s Aarsberetning for 
1894. 

Modelsamlingen. 
HI'. P. ViUn1nsen vil være til Stede i 

Samlingen Lørdag den 16. ::\Iarts fra Klo 
9-4. 

I Henhold til Lovene bliver Dansk 
Fiskeriforenings reviderede Regnskab 
for 1894 fremlagt pall Kontoret 8 
Dage før Genel·alforstlmlingen. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Koneertpalæet Lørdag d. 30. Marts 
1895 KI. 9 Fmd. 

] . Valg af Dirigent. 
jt. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlem sfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Vit'ksomhed i 1894; Virksomheds
planen for 1895 forelægges. 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fond for forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen for danske Sejl-
fartøjer til l!'lskeribrll.g. 

e. Modelsamlingen. 
d. Filialer. 
e. Udstillingerne. 
f. FerskVttIldsnskeri; TIdklæknings 

og Forsøgsanstalten. 
4. Valg af 2 Revisorer. 
5. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter Tur fra træ
dentIe: Præsidenten, Kommandør 
Sig. Boje.seu og Fisker J~ Vil
lU1nsen. 



6. Forslag fra Fisker J. Thornassen, 
Snekkersten : 

"Generalforsamlingen henstil
ler- til Bestyrelsen at søge Stats
hjælp til Fiskerrejser i Lighed 
med de gennem Landboforening
erne fordelte Husma,ndsrejse
Stipendier. " 

7. Forslag fra salllIne : 
"Generalforsamlingen henstil

ler til Bestyrelsen at samle Med
lemmerne i de til Dansk Fi
skeriforening hørende Lokalfor
eninger til en Fællestur til 
København. " 

8. Fiskerilovrevisions -U d valget fore
lægger Udkast til en Lov for Salt
vandsfiskeriet Kongeriget Dan-
mark. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Savlyster ktr. Piglyster. 
Af Fisker Malling Nielsen, Thurø. 

Det glæder mig meget at kunne 
modtage den af Hr. Dr. Petersen i 
}rC(ll(~lllsbladets Nr. 8 tilbudte Kon
kUlTpneestangning med Sav- og Pig
lystr'L Som Hr. Doktoren tilbyder, 
sendps Oll Mand fra. "Biologisk Sta
tion" lllod to Sa v lystre, og jeg sender 
Oll Mand llled to Piglystre. Da vor 
forskPllige l\Iening om Brugen af de 
to Redskaber gælder Svelldborgsund, 
man Stungningpn vel rettest foregaa 
i dl~tt(" Fanuud paa de sædvanlige 
St<>der, Imade paa det dybe og det 
~ntndede Vand. Foruden at Aalene 
ta~lles og vejes, tillader jeg mig imid
lertid at fureslaa, a t alle Plantedele, 
SOIll oprives fra Havbundøn med de 
to J'orsk<>lligp Redsk:llwr, ojlbpl"arf's 
fur hyp\" Dags ~tanglling. 
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Da imidlertid det Aalefiskeri med 
Piglyster, som giver langt større Ud
hytte for de Mænd, som bruge det, 
pr :B'angsten ved Blus om N atten og 
paa Skred om Dagen, i Maanederne 
Maj, .Tuni og Juli, tillader jeg mig 
at foreslaa, for at komme til et paa
lideligt Resultat, at Hr. Doktoren 
ogsaa (helst i .T uni Maaned, da vi i 
Reglen har mest stille) til den Tid 
sender en Mand med to Savlystre 
for at forsøge disse her paa Egnen 
saa almindelige Fiskemaadel', hvortil 
jeg llled Glæde skal sørge for en 
god Bl/tsselygfe, som altsaa ikke be
høver at medtages fra Stationen. 

Hvis den af Hr. Dr. Petersen fore
slaaede Stangning kunde komme til 
at foregaa, saas'nart Isen her gaar 
bort, vilde det, for Udbyttets Skyld, 
l'ære heldigst, forinden Aalen for
lader de sædvanlige- Steder, hvor den 
opholder sig mn Vinteren. 

At Hl'. Doktoren ogsaa lllaa ind
rønnne mig Ret til at sende en Mand 
med hver af Stangerne, formoder jeg 
er en Selvfølge. 

Ht'is det efter grundige Forsøg 
skulde vise sig, at Savlysteren er det 
fordelagtigste Redskab for Fiskerne 
her i Svendborgsund at bruge, tør 
jeg p·aa ForluLand udtale en Tak til 
Hl'. Dr. Petersen for at disse Forsø,q 
her blive gjorte, og Spørgsmaalet 
"Savlyster ldr. Piglyster" kommer sin 
Løsning noget nærmere. 

Fiskeriet og Folkethings
valgene. 

Eftpr hrud der meddeles os har . .. 
Hr. Ka.ptajn i Flaat1('1I Carl Trolle, 
hl"is lllangpaarige Interesse fo]' F;~h·-



riet er vplbekendt, efter en Henven
delse fra næsten 500 Vælgere, lm'et 
li t stille sig som Kandidat ved de 
forestaaende Folkethingsv<I tg i Thi
stedkredsen, væsentligst for at kunne 
tale Søfarten s og Fisk('riets Sag palL 

Thing(>. ' 
Vi hilse Hr', 'l'l'Olles Kandidatur 

nH'd Glæde, og ha:lhe snal't at kunne 
ønske sa<lvel hum som Fiskcl'isugl'n 
til Lykke i Anledning af vpl (lV el'
staa(;t Valg, 

løvrigt synes Fiskerisagen ogsaa 
lindre Steder at gøre sine bel'Pttigede 
Kr:lv mere gælch'nde end tidligere, 
Ikke alene Konsul Fabricius i Skagen 
dmger Fiskerispørgsmaal frem paa 
sine Vælgermøder, men ogsaa andre 
Kandidater, Kommandør Bojesen i 
Københavns Amts første Kreds, Re
daktør Rewentlow i Hjørring og 
Proprietær Lawaetz i Holbækkredsen 
- hvilke tre Kandidaters politiske 

Stade er højst forskelligt el'e stærkt 
interesserede for Fiskerisagens Frem
gang. 

Lad os haabe,' det er et godt 
Varsel. 

Fiskeriet i Svendborg Sund. 
Af Fisker Hans RaslJ1ussen, Strandhuse.. 

Hr. Marker Chr. Larsen kritiserer 
l Medlemsbladets NI', 5 min Artikel 
om Torskenes Aftagen i Svendborg 
Sund og hævder, at Fiskeriet nu kan 
balancere med Fiskeriet i Begyndel
sen af 70erne. Heri kan jeg ingen
lunde være enig med ham. Først 
i 80'erne ladede her og ved Drejø 
28 Kvaser paa en Vinter, men hvor 
gøre Fiskerne af Torsken nu, da 
Ruseantallet el' kommet til slig en 
Højde som 3000 Stykker? Nu har 

Il1 

Dr'ejøboemc to Kvaspr, og de kunne 
nwppe faa nok ~ t sPjlt;' llH'd h\"<,1' 

Vintm'; Birk holmel'ne t illigeIII l'd .. 'Bro
bO('J'ne, Ralltzausmin<le ()~ Lundc,!Jol'g 
Fiskpt'ne li fsmtu! noe;lP faa lJLLstt'l' 
om Anrot - (Id PI' <Id Iwlp (Td
hyttf'. og dot Ol' Imn ('n dnarlig Ba
laIlC(' eft('l' Rusoantulkts 'rjltag(m, 
Stl'alld huse-}{ r;tsel'lle raa llogh· ]<'isk 
med lwrfra og søge dcl'p:w andi'" 
Piskephdsel', 

Bande }'iskel' hl. L:tl'spn og Fiskt'l' 
ThOl'vRld hu'sen fm ::\1 asnedsund 
tvivle om Porbedl'ing afB'iskeriet i 
de laasf>de Vande; jeg tilligemed f!pn' 
andre Fishre herfra havE' selv er
faret }'orbedr'ingen. 

AtRusefiskpriet formindskerTorske
mængden, har jeg selv omtalt i min 
ArtikE']; men at Aalevaaddene ere 
de skadeligste Redskaber paa 'rOl'ske
fiskeriE't, betvivler vel ingen erfaren 
Fisker. De store Torsk søge jo Dyh
vandet om Sommeren, men sidst i 
Avgust trække de til IJandgrunden 
for at faa ~ æring; N aar sa:!t AaIe
vaaddene have skrabet 'rangbunden 
ren lmade paa Kryds og Tværs i 3 
l\1aaneder og bliver ved hermed til 
sent paa Efteraaret, saa der hVE'rkell 
findes Føde eller Næring for Torskene 
paa den Tid, de netop ere mest 
hungrige, saa forlade de snart de 
Steder og opsøge bedre, 

Hr. Th. L. spørger om Grunden 
til Torskens Aftagen ved Karrebæks
minde, Fakse, K øge o.' s, v,; det har 
al 'l'id været Tilfældet i den Tid, jPg 
sejlpde og opkøbte rrorsk, og det er 
vist enhver erfaren Fiskers bestemte 
Mening, at pan aabne Kyster kom
mer Torsken ikke til I.Jandgrunden, 
førend Silden først er kommen. Jeg 
ser, at Hr. L, dog indrømmer, at 
Aalevaaddene ofte gøre llH'gen Skade 



1.1<:; 

paa andre Fiskeredskaber, og glæ
deligt er det at høre, at han gerne 
ønsker at undgua det, thi hvis det 
var alle Vaaddriveres oprigtige Ønske, 
da blev der ikke udøvet saa megen 
Skade paa andres Fisketøj, salli der 
bliver, og da blev der heller ikke 
set saa skævt til Vaaddriverne, ej 
heller talt eller skrevet saa meget 
imod deres Fiskeri. Desnene findes 
der mange, der have en modsat 
Mening, og det Cl' jo ikke saa under
ligt; dengang, dn, Vaadfiskeriet be
gyndte her i vore l<'arv:mde, Hlr del' 
jo flere Bønderkarle og Landmænd, 
som købte en gammel Ba,au og kostede 
Aalevaad; den Slags Folk kendte jo 
ikke til andet Fisketøj og brød sig 
følgelig kun ganske lilH om. andres 
Redskaber. 

Generalforsamlinger. 

Horsens Piskeriforenili.q afholdt 
den 20. Febrnar ordinær GeneraJ
forsamling i Vinhandler Chrisens 
Lokale. 

Foreningens Formand, Hr. Konsul 
Cremers, aflagde følgende Beretning 
om Foreningens Virksomhed i det 
forløbne Aar. 

Foreningens første A rhejde i det 
forløbne Aar havde været et Forsøg 
paa at skaffe Rødspætteyngel til U d
sætteise i Horsens Fjord og de nær
liggende Farvande Asvig og Sand
bjergvig. Med dette Maal for øje 
brevvekslede Foreningen med For
standeren fol' den danske biologiske 
Station, Dr. phil, C. G. J oh. Petf'rsen, 

'der udtalte, at han maatte anse et 
Opdræt af nævnte Yngel i Fjorden 
for meget tvivlsomt, hvorimod .han 

val' af den Ansknelse, at der efter 
de Resultater, han havde naaet i 
Farvande af lignende Beskaffenhed 
som Asvig og Sandbjergvig, i disse 
nlU.atte kunne foretages en Udsættelse 
af Rødspætteyngel med Udsigter til 
et heldigt Resultat. Forstanderen 
gav Foreningen de nødvendige Med
delelser om de Apparater, der vare 
nødvendige fol' at kontrollere Udvik
lingen af Y ngeløn, og medens disse 
anskafi'edes, brevvekslede Foreningen 
med Fiskerikontrollør Bloch om An
skaffelsen af et passende Kvantum 
smaa Rødspætter til Udsættelse. 

Dette K vantUlll blev ogsaa lwstilt 
hos to Fiskeeksportører i Struer; Illen 
Foraaret var allerede da SIta langt 
fremL'ykket, at det ikke lykkedes dem 
at levere Ynglen, saaledes at For
søget med denne fol' 1894 maatte 
opgives. Foreningen bal' nu i Vinter 
nedsat et Udvalg af Medlemmer af 
dens Bestyrelse til at fremme denne 
Sag, som formenes at have betydelig 
Interesse for Fiskeriet i Fjorden og 
de omliggende Farvande, og dette 
Udvalg har nu sikret sig en betydelig 
Leverance. 

Foreningen har endvidere ha vt sin 
Opmærksomhed henvendt paa An
skaffel sen og U dsættelsen af Yngel 
af Ørred og lignende .Irisk og sluttet 
en Overenskomst med en her i Egnen 
værende Udklækningsanstalt angaa
ende Leveringen af et Parti Ørred
yngel. Heraf blev der leveret 2200 
Stkr., som heldigt udsattes i Kanne
rup Bæk og Hansted Aa; men des
værre omkom Resten aJ Partiet ved 
et Uheld paa Anstalten, og Foraaret 
var da saa vidt fremskredet, at der 
ikke andet Steds fra kunde faas Er
statning for de Fisk, der saaledes vare 
gaaede tabt; ligesom ogsaa et Forsøg 



paa at faa et Parti Regnhueforel
yngel fra Dansk Fiskeriforenings Ud
Id~f~kningsanstalt i Kobenhant mis
lykkedes. 

Ful' den sig IlIl Ilærmendo (Jdkla·k
ningss;usoll har1<'oreuingell i 'l'ide 
kontraheret 0111 et stOlT!! Parti 0rred
yngel og Imaber llwd dettes Udsæt
telse at knnnp indhentp, hrad der 
ikke blev Ilaaet i Fjor. 

Endelig har I;'orening,m i HlH4 

heskadtiget sig med Udswttdse af 
Aalpj'ngpl i Flasken og i N orl'cstraml 
og har derred i .!\fo{lsætning til de 
to fOl'an omtalte Foretagnndet· h.wt 
Held med sig, idet ea. 45000 Stkr. 
af (h'nne Yngel i IJohd af Som
meren vare hIerne lIllsatte i de nlUmte 
Vande. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Modelsamlingen. Gpnnem Hl'. Kob
mand Bøje?' i Hirtshals hal' DlUlsk 
Fiskoriforening modtaget som Hare 
fra Fiskeriforeningen d('rsteds en 
I-lmume1'iejlle efter amerikansk .!\f od el. 

Grundstødning. Under den stærke 
Storm i N atten mellem Lllnlag og 
Sondag kOlll den i FrtHJ"rikshuru 
hjellllllebnn'mle ~utter "l\1ontanu" 
paa Grllnd paa "Peter Poulsens Hev" 
vestlig fol' H irtsholmen. Skønt :M and
skahet straks søgte red V urp at tage 
Fartøjet af Grunden, lykkedl's dette 
dog ikkp, hvorfo}' 2 M and gik i .1 olien 
og roede ind til Fredl'l'ikshuvn fol' 
at skaffe Assistance, Kort efter gik 
Bjw)'gningsdampskibet "Frederik;;
ha \'TI" ud, men da man kom til 
Strandingstedet havde de :3 tilhage
hlevne af Besætningen {log faaet 
Skibet af Grunden; dog var dette 

U3 

manoH(·udygtig, da Roret mistedes 
straks vp(l Gl'llfldst!1dningen, h\'Orfo1' 
K uttel'en hlev taget pau Slæb af 
"Frederikshu \'11" og indhllgseret til 
Fn·(lerilnllmm. K uttOl'('n har taget 
lwtydelig Skudl', florn Plalll{(·1' pre 
lmuste i Buildt'll og IJallllllPI! l,hH' 
shl'l'kt beskadigpt, saa at Fangsten 
undslap. K!. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. ] 1. Marts 1895. 
Efterhaunden som Isen er hukken 
længere og længere Sonder efter, 
havp BntingelsNne for at gpnoptage 
Fh,keriet bedret sig, om det end 
endlltl kan være risilmbelt, saa længe 
Isen i saa store Masser er til Stode 
i Kattegat; en sydøstlig Storm kan 
lllll'tig attpl' sætte Isen op i vore 
Ji'urrundl1, Størsteparten af do for 
'l'idl\l1 llPmundedo Fiskekuttere udgik 
forst i Uge II , mell kun i .:a. 1/2 Døgn 
tillodes det dPIII at blive pua Pangst
pladsl1l'1w, saaUdbyttet blpv kun 
uhetydPligt. Senere i L gen ha "O de 
atter {'ors!jgt med noget be(lre Re
sultat, omend ogsaa dellne Gang den 
'rid, hvori det var 1I111ligt at fiske; 
val' altfor knapt tillllaaJt. Dels paa 
Herthas Plak, dels paa Fangstplad
serne omhing I,æsø er der forsøgt 
E'iskeri; L dbyttet har i Reglen været 
tarveligt, dog er der enkelte Kuttere, 
som have opnaaet en Fangst af ca. 
80 Snese. Rødspætter fra førstnævnte 
Sted hare v"jet fm 12-15 Pd. Snesen 
og ere betalte lIled fra l Kr. 75 Øre 
-2 Kr. 50 Ørn Snesen, fra sidst
nwvnte Sted vejedo de IO-U Pd. 
Snes(,n og opnaaede en Pris af fra 
l Kr.-l Kr. :35 Øre pr. Snes, Af 
anden Fladfisk end Rødspætter er 



114 

Iler kun fisket lidet. Først paa Ugen 
ha ve .J olIefiskerne fra I-;kttg,m pau. 
Skagens Nordside hast et ualminde
ligt rigeligt Fiskeri; j 'l'irsdags blev 
der sa:d\~des paa Stramlell indbragt 
etl. 60000 Pd. Rødspætter, der bleve 
betalte Illl1d fra 2 Kr.~2 Kr. 85 Øre 
Snesen og; Y!'jede fra 15--Hi Pd. pr. 
Snes; senere hare nlH>ldige Stl'ømt'or
huld hindrnt }-i'islwriet. 

Midt i U gen udgik den stol'e sø
gaaende Kutter ".Josephine", Skipper 
Petersen af Frhvn., til Fiskeri i Nord
søen. 1<"'orst skal Rødspættefiskeri 
med Snllrrevaad forsøges, hvad der 
er usædvanligt paa denne Aarstid i 
dette Farvand, og skulde det slaa 
fejl, da E'islwri med Bakker efter 
Helleflynder. 

Kutter "Emilie Franziska" udgik 
i Onsdags til 0stersfiskeri i Nordsøen. 

RI. 

Harboøre, lien 7. Marts 1895. I 
(-hal' fornyedes Kontrakten imellem 
en Del at' vore Fiskerl,lv og vort 
mangeaul'ige Eksportfirma, d'Herrlc'l' 
BlIgse & B'1(le. Prisen hestemtes til 
6'/~ Øl'e pr. Pd. i Oldbr.~Decbl'., 
7'/2 i ,Jannar, 10 i Februar og 6 Øre 
i Marts ::\1aaned. Kulleren skal veje 
1 Pd. Under denne Vægt betales 
2 Øre pl'. Pd. Firmaet skal mod
tage indtil 180U Pd. daglig. 

Bestemmelsen om Vægten gør, at 
Akkorden ikke Cl' nær san rentabel 
for Fiskerne, som den hul' været 
tidligere Aul'.p. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 3. Marts til 9. Marts 1895, 

...... 
. .; I 

... .... "'''' ~ ... ... 
",In . '" ",,,, ...... «I '" 

» "CI- ...... «I "Cl iii "Cl -= Tilført af: .- -"Cl =.!!i! ... "CI~I .x "Cl 
iii -0:1 -c = ·c 00( 0:1 "Cl 00(-= !Il "'» "'(1) (I) ... % q:: ~= I- == ...I '" ~ (I) 

In (1)= - c:ø (I) 

dall~ke Fisker-II 
Pd. Pd. Pd. Pd. PU Pu, pu. Pu 

I 

pu. Pd, Pd. 

fartøjer ... , 

danske Kvaser I 
svenske }'isker-

fartøjer ... 
pr Vogn fra nær-

liggende }'isker-
lejer .. . . . ~ .. .. 

pl'. Jernbane & i 

Dawpsldh, . , . 321tiO HIOO 770 4:"'096 1600 45000 I)ljOO 1700 3300 19!)32' 8774-

lalt ... 3:'H60T 1300l 770
1
-12090 HiOO I 4;)(j()0 ~)tiOO 1700 3300 1!J!l32 8774 

t 165711 pu. IhtclS, 25" pu. HUlnmer, 110t) Pol. Kreb. l>g 'JOUO 1'u. lIlu.lilll!. 

lait er der tilført 162232 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter \Kassefisk) 3 Kl'. 50 Øre pr. Lpd.; 
TorBk (Kassefisk) 3 Kr. 5 Øre pr. Lpd.; Sild 1 Kr. 30 Øre pl'. Ol; Aal: blanke 65 0re, 
gule 35 01'C pr, Pd. 
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BEKENDTGØRELSER 

Al LJ lOJlcer 
i Medlemsbladet tilhydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Boldhusgade 1. 

il'or staaende Avertissementer 
ndrømm.s betydelig R"bat. 

Kvase til Salgs. I !~,~~!~e9~:~~~:!!~~ 
I Købuhal'lI1888-En mindre Kvase med 

Aale-Dam er til Salgs hos 

Petersen, 
Sevedø pr. Sk.elskør. 

anbefaler sit Gd ... lg ar "Ile Rortor 
}i'iskekrogc, eau. vel i Staal, .lænl 
Bom l\iessing, sa.mt Pilke i 'l~jn og 
Bly. Forsendo. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Stralldstrredo 41. 

Køhellhavn K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
?' i Grønnehave, Helsioger, Stengade 15, 

'Ceneste Nætfabrlk l Danmark som drives ved DaDlpkrafi) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestf' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s N æt og 
Garn. Bomuldsganl, HamlJf'ganz og Hør-garn i alle Nr. til Dagens hilligste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lagel'. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Off"entlig A vktion. 
Mandag den 18. Marts 1895 KI. 11 fmd. bliver ved offentlig Avktion, 

d('1' afholdes pM Orlogsværftet, bortsolgt 6300 Pd. Tovværk, 3200 Pd. Spild 
af Tov, Spild af Sejldug og 'rov, Klude, Korkaffald, "Messing, 120 Pd. Læder, 
malet og umalet S"jldug, Papiraffald, 24550 Pd. Staalaffald, ca. 20000 Pd. 
Jern, Støbejern, 5 Bygelhorn, 50 Køjer, fartøjssejl, Master og Rundholter, 
6 Par Vandstøvler, Kasseroller og Kedler, 400 Smørdaaser, 100 Ølkander, 
21 Skaffebakker, Skaale og Terriner, 2<,) Zinkkrudtkasser, 41 Krudttønder, 
100 Fustager, Døre og Ska.he, Bænke, Reoler m. m. 
" Sagerne paa.vises i Magasinet for kasseret Gods Torsdag den 14. ds. 

op; følgenIle Søgnedage fra. KI. 10-2, hvor Kata.loger til den Tid udlpvprps. 
()rlogsvæ1j~ets Centralkontor, den 12. Marts 1895. 

Fiskerforeningen for Købe:qhavn og Omegn. 
Bestyrelsen gør opmærksom paa Dansk Fiskeriforenings Generalforsam

ling den 30. ds., hvor Forslug til ('n Revision af Fiskeriloven vil komme til 
at foreligge, og opfordrer Medlemmer, som tillige ere Medlemmer af Dansk 
Fiskeriforening, til at give :Møde ved Genel·ltlforsamlingen. 

Poreningen afholder et Møde faa Dage inden Generalforsamlingf'I1, hvor 
Forslaget vil blive drøftet. Dette Møde vil nærmere blive hestemt. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, Køhenhavn K., 

tilbyder sig med 'l'I'ylming af Ilgeblade. pjecer, ,rawkel' og Ti(ls~ 
skrifter, (;irkulairel', nlcrlt.:3ntile Tryksa::el' og r.e,jlig·lwds. 
liaDee i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa.brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oatechu.. e To-v-v~rk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Piskeauctjonator. 

Brevatlr.: Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, 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. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. l'auli, Hafellstrasse 120. 

Brevadr.: (t. Platzmann, Hamburg" Hafcnstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : cr. Platlmann 1I1 Hamburg, Station Altona. -------, 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hOR Bogtrykker ,I'ralltz Ciuoisttloeu, Boldhusgade I. 
J:WJigoret af caud. mag. H. Posselt. - Trykt hOl Frantz Clwi.lttre14. København ' 
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Nr. 12. 21. Marts. 1895. 

:N:e~e:a::LSbJ..ad.e1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chriattreu, BOldhusgade I, København K. Prisen el' fol' Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/~ Sides Brede; for staa.ende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforening.Generalforsam
ling. - Savlystar ktr. Piglyster. - Den ny Fiskerilov. 

Et vigtigt FiskerispØrgsmaal. Generalforsam-
linger. Fiskeriberetninger. - Dansk Fiskerifor
enings Hjælpefouds Regnskab for 1894. - Køben
havn. Tilførsel og U Mørs.) af Fisk i 1894. - Kø-
henhavns jt'orl rug. flek(HHltgøre]st'f'. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Hellaktøren af Medlemsbladet 
træfles d"sudllll i Alm. 5--7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, 8tornq,pulc 20, Cl' gratis 
tilgæugcligfor McdlCHllllcr ogFiHkcI'cdaglig 
fra KI. 9-11, for Publikum i::Iøndag fra 
12-2 1Il0d ell Entre af 10 øre. 

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

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarH, naar Kilden angives . . _----

I Henhold til Lovene bliver ])ansk 
Fiskeriforenings reviderede Regnskab 
for 1894 fremlagt paa Kontoret 8 
Dage før Generalforsamlingen. 

Delegerede for de lokale 
Foreninger 

erindres OlU, at de skulle medbringe 
Fuldmagt fra deres Bestyrelse, og 
at de respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlem mer, for at de Dele
gerede kunne lmve Stemmeret ved 
Generalforsamlingen den 30. Marts. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Koncertpalæet Lørdag d. 30. Marts 
1895 Kl. 9 Fmd. 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1894; Virksomheds
planen for 1895 forelægges-o 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fond fol' forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen fol' danske Sejl-
fartøjer til Flskeribrug. 

c. Modelsamlingen. 
d. Filialer. 
e. Udstillingerne. 
f. Ferskvandsfiskeri; Udklæknings 

og ~'orsøgsallstalten. 
4. Valg af 2 Revisorer. 
5. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter 'rur fratræ
dende: Præs'idellfen, Kommandør 
Hig. Bojesen og Fisker P. Vil
ln'lnseu. 



11 H 

n. Forslag fm Fiskp,r .1. ThomasseII, 
Snekkel'sten : 

" Generalforsumli llg(lfl hf>nstil
ler til BestYl"elsell at søge Stahi
hjælp til' FiskplTPjspl' i LigllPd 
llled Je gennem Jltlndhoforening-

. erne fordrlte H lIsma,ndsrejse
Stipendier. " 

7. Forslag fra sUlllme. 
. "Generalforsamlingen henst.il
ler til Bestyrelsen at samle Med
lemmerne i Je til Dansk Fi
skerifol'fming hørendp Ilokalfor
eninger til en F:ellpstur til 
København. " 

8. Fiskerilovrevisions-UJvalget fore
lægger IT Jkast til en llov for Salt
vanJsfiskpriet Kongeriget Dan
mark. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Savlyster ktr. Piglyster. 

I. 
Af Dr. C. G. Joh. Petersen. 

1 ~ledlelllsbbdds NI'. 8 tilbøJ jeg 
nt s<mJe en M and af "Biologisk Stn
tioll"s Bpsætning til en Konknrrence
stangning lllød Hr. Fisker Malling 
NielsPIl': forst nu i Nr. 11 kommer 
~varet, og dettp Ol' kun lidet tilfreds
stillende. 

]) Hl'. )I.-N. vil ikke selv dpltagp 
i Stangningen. . 

2) Han f O l'n;!a a l' at ophe\'al'e ,tUe 
ved Hta ngllingPIl oprevne Plante
\'ækstpl'i lllen som \wkendt, taget· 
Stangel'edskaberne kun en Del af de 
løsrevne Bladp med op o\'er Vand
tladen, og jeg agter iHl' at bet,ale 
pn Dy kkpr t.il nt llndersog<, Bunden 
,)ftCl' ~t:lllglli ng(~ll. 

3) HI'.M.-X. ønsker endelig ogsaa 
Blusning om N attl'n forsogt; men vil 
hun hwe at skaffe still!' Vejr, nanr 
Rt;Ulgningpl\ i .r ulli 189;') skal fore
ga.a, lHll'H at Illa Il hehovpr a t \'ente 
ugeris dp1Vaa,? 

Paa disse to sidste lIoget uprak
tiske FOl'slag bn jeg selvfølgelig il,ke 
gua ind, llIell slml ved Lejlighed, for
modentlig snart, sende en Mand fra 
"Biologisk Station" til Svendborgsund 
og omliggende Øer for at stange med 
Savlyster; saa kan hvem Jer vil stange 
salllmen med ham og se paa det Ud-, 
hytte, hans Fiskeri giver, og derved 
selv døllllue om, hvorvidt Hr. Fisker 
Mallillg Nielsen har Ret i det, han 
skrev, at Savlysteren er "saa godt 

\ som ubrugelig i. Svendborgsund og 
ved omliggende øer." 

n. 
Fra, nogle Fiskere i lI'rederikssunJ 

har Forstanderen for Jen danske 
biologiske Station modta,get følgendp 
lkev, der synes os at lægge et be
tydeligt Lod i V:egtskaalen til ForJel 
fol' Savlystcrnc: 

Hr. Duktor Pelt'J'l5el!. 
FOI'stander for ,LOll hiologiske gtatiOll. 

Da, vi Hil en 'rid have afbenyttet 
de af os anskafi'ede Savlystre, vil vi 
meddele Hr. Doktoren Resultaterne. 
- Savlysterne Øl'e af Kerteminde
Konstruktionen ; dp 5 ere Haard
hundssaksl' og den ene en :{-grenet 
Saks, som lIæl'llwst e.. hel'egnet paa 
blod Bund. 

Udbyttet hal' ræret fra. 18 Pd. til 
6 Pd. OlU Dagen pl'. l\Lund. Det 
største Udbytte ml' i den første 'J'id, 
da lsens Ty kkelse og Sneen, som 
ligger paa den, lægger store Hin-



dringer ivejen for Aalestangeriet i 
den sonere Tid. 

Savlystrene viste sig især udmær
kede paa ren Bund, SOIlI her findes 
allevegne udfor Frederikssund paa 
3 Favnes Dybde og derover. En 
Mand med Savlyster opnaaede her 
med Lethed det dobbelte Udbytte 
mod en af de bedste Piglystre. 

N oget anderledes stiller Forholdet 
sig fra Kronprins Frederiks Bro 
og nord efter, hvor der er Græs 
paa 4 a 5 Favnes Dybde, og hvor 
vi derfor ere nødte til at stange 
paa Græsbund. - Der k~n der 
med en god Piglyster tages omtrent 
lige saa mange Aal, som med en 
Savlyster, og saa ere pigiysterne 
behageligere at arbejde med, da 
Savlysteme jævnlig maa renses for 
Græs. 

Hvad det angaar at beskadige 
Aalen, er Piglysteren absolut værre 
end Savlysteren, naal' deune er af 
den Konstruktion, so.m dem vi have, 
og AnJen bliver taget ud pau en 
fomuftig Maade. N aar Fisker A. 
Larsen Torp fra Nederdraaby fOl' 
nogen '1'id siden betegnede Haard
bundssaksen som aldeles ubrugelig, 
da den skar Aalen over, bemærkes 
herved, at en af os U miertegnede 
har havt en Savlyster udlaant fra den 
biologiske Station nogle Dage, som 
efter Assistentens Udsagn er den sam
me, A. Torp havde laant, og Illed denne 
havde et godt Udbytte h\'er Dag, saa
ledes en Dag over 100 Aul, uden at 
nogen af disse var skaaren helt eller 
halvt over eller i nogen væsentlig Grad 
beskadiget. Fejlen lllaa ligge i, at 
A. TotjJ hul' taget Aalene af Saksen 
pau en forkert Maade. 

Vor Mening er, at Illlar Stlvly
steren maa benyttes llled den Viude 

t r!J 

, 

mellem Tungerne, som vi finde pas
sende, er den det Stangeredskab, 
som her pa:t Fjorden vil give det 
største Udbytte og beskadige Under
U1atllsaalene mindst. 

Ærbødigst 
Carl Andersen. 
A. Caspersen. 

L. Frederiksen. 

Kristian Andersen. 
J. J. Ustrup. 

P. Frederiksen. 

Den nye Fiskerilov. 

I FolkethingetsM andagsmøde frem
satte Indenrigsministeren Forslag til 
Lov om Fiskeriet i DanmaTk. 

Ministeren bemærkede, at Forslaget 
blev forelagt allerede nu, for at man 
kunde blive bekendt med det, saa
ledes at man i næste Samling kunde 
tage fat paa l:l'orslagets hurtige Gen
nemførelse. 

N tlar G eneralforsamlingen er forbi, 
skal Medlemsbladet gøre sine Læsere 
bekendt med Regeringens Forslag. 

Samme Minister fremsatte i samme 
Møde Forslag til Lov om Frednin.qs
o,q Ordensbestemmer for Fiskeriet i 
de til Kongerige'rne Damnark og 
Svm-rig g1'ænsende Far'vande. 

Dette Lovforslag saavel som den 
Overenskomst, der den 2. Febr. d. A. 
blev afsluttet mellem Danmark og 
Sverrig om Fiskerierne i de til begge 
Lande grænsende Farvande, skulle 
vi allerede i Dag gøre vore Læsere 
bekendt med. 

Forslag til Lov 
om 

Frednings- og Ordensbestemmelser 
for Fiskeriet i de til Kongerigerne 
Danmark og Sverri g grænsend e Far-

vande. 

§ 1. 
For Fiskeriet i de Farvande, som 

omfattes af den under 2. Februar 



1895 nndertegneclp Ovprenskolllst 
-mellem Kongerigerne Danmark og 
Sverig om Fiskeriernp i de til begge 
TJande grænsende Farvande, nemlig: 
Kattegat, hegramset mod Nord af 

rette Linier, dragne fra Rkagt>ns 
nordligste Pynt til Wingn Fyr og 
videre derfra til nærnteste Kyst af 
HisingeTI, samt mod Syd af rette 
Liniel', dragne fra Hasenørp til 
Gnihl'1l ll~ fm Gilhjl'rghMI'd til 
KulIen, 

Øresund, regnpt fra Uilbjel'ghovpcl
KulIen mod N ord til StPVIlS-
Falsterbo mod Syd, samt af 

'(jste'rsøf!li, Fa.nandet langs den 
svensk" Kyst fra Fulsterbo til 

, Simhl'ishamll og olllkl'ing Rorn
ho1111 og Kristianso, 

kan der ved kongelig Anonluing 
særlige ]'orskrifter i Overens

stemmelse merl, hvad der i den 
llævnt(~ (herpllskomst pr hestpllIt. 

Ligeledes ka Il d!'1' \"('d kongPlig 
Allordning trætl-'ps de f'Ol'no(hw Rp
steJlllllelser allga~wllde Tilsyn!'t lII(·d 
OverholJelsen af de i Hpnhold til 
fornnstaaemle ginw Forskrifter, salllt 
,tngaapJ1(le Registl'P)"ing af og l\h·t!
(lelelsp af Fi:;]{erieertifikat til alle 
i J(ongeriet hjemIlH'llOJ'eIlde Baade 
,og PartYljer, der amendps til Fiskeri 
i de paagreIdende FaJ'vulHlp og SOIll 
efter § l i Sølo\"en ;lf 1. April 1892 
hu\'e Ret til at føre dansk Flag, 
~alllt om N ulllererin~ og Mærkning 
af dis~;(' Fal'tojel', 

~ 2, 
1I\dn'gistJ'(~rillgen og den l\Iaaling 

af J:i'artøjpt, apr, fol' san vidt dette 
ikke allpJ,'ede ofter cl.. allllilHlpligt' 
Reglpr er Maaling underkastl,t, llled 
H<'llsyn hertil maa fOl'etagps, ligesom 
ogs;:ta, J;'iskpriepl'tifilmtets, 1T dsh·delsp 
ug Afmærkning af Fal'hijet skl'J' ved 
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'rold væsenC'ts For;l nstaltning nd en 
Ed;cggC'lse af Gehyr eller Stempel
afgift og idet 1\('1<, uden Cdgift for' 
l1Jjt, nm , idet d .. • dprIlwt! forbundne 
Olllknst IIi ngPI' a fholdes a f Statskas
sen, 

YetlligpllOlt!plsen af paamalede 
Bogstavpr, rral og andre Mærker 

paalwilPl' dog Fartøjets Ejer. 
§ 3. 

FOl' O\'ertnedelser af Forskrifterne 
J dl' i Henhold til nærværende Lo\" 
udstedtp AnOl'dninger kan der i 
Anonlningeruf' fastsættes Bøder fra 
10 ·200 Kr., del' tilfalde Statskas-
SPil. 

Nager n nga:wnde OmrtrædeIse af 
Anordningpl'lle saa \,pl SOIll angaa
e!llle EI·statnin.gsClns\'ar, hvor Bødet' 
itlmlllllps, hehandles SOIll offentlige 
Politisagpr. i Københam ved Sø
og Handelsretten. 

On'rtrmdelser, dN tillige falde ind 
lindI!!' <!PII allllill(leligo danske Fiskp
rilo\"giming, strat1'es og pantaies dog; 
pftel' dpl1IWS lh'glpl', 

Overenskomst 
mellem 

Kongerigerne Danmark og Sverrig 
(}Ill 

Fiskel'ieme i de til begge LaJUll' 
.'Jrml/sellde /«WVWI!lP, 

Art. L 
l de til Kongerigel'lIo Danmark og 

S\"OlTig gl'a'nsPIHIt> Fal'vnudp skaL 
med IIp i Art. IL nævnt!' Undtagelser, 
det Omraade, hml' Fiskeriet udeluk
kelId!' er t'orlwhoI<lt hvert Lnmls egnp 
[T ndl'r::;anttp[', udgorp p}\ Strækning 

at" 1 gpogmfbk 1\1il eil'; BI'edegmd) 
fm Kysten elh'r yderste der ud for 
ligg!'ndp H olme og SkæL SOl!] ikke 
til Stadigh('d o\"erskylws af Valldet. 



Til disse Farvande skal T denne 
OveJ'CnSkolllst !Jpnregnos 
Ktlttegat, oegl'H:lIset 1I1(Hl .xord af 

J'ctte I;illipl': dmgnc fra Hlmgmls 
nordligste Pynt til Winga. Fyr og 

\'idel'e derfra til nærllleste Kyst af 
Hisingen) salllt mod Hyd af rette 
l;il1ier, dragIII:' fm HaSCllHl'C til 
Gnibon og fra Kulien til Gilh.iprg

hoved, 

Øres/lild, regnet fra K ullen-Gilhjerg
hoved mod Nord til Falst('l'ho-
Stevns IJlOd Syd) samt af 

(1sfers{1(:1! ~~arvandet langs dpI! srell

ske Kyst fra Flllsterho til Si 111 hl'is
halllll, saa vel som omkring Bol'll

holm og Kri sti a.nso. 
Dog skal det være danske Piskere 

tilladt Ilt drive Fiskeri indtil en Af
stand af 31.i geografisk Mil uden for 
en ret Linie draget fra Hallands 
Wiideros Fyr til Tylos Pyr, ligesom 
det ogsaa skal være svenske ~'isken' 
tilladt at drive }~iskeJ'i ved Øen An

holt i samme Afstand fra delme Øs 
Kystet', 

Art. II, 
I Øresund skal Fiskeriet overalt 

være fælles fol' begge Landes Umler
saattel', dog Illed den IlI(lskl'ænlOling, 

at del' ikke iIIlIen for et Dyb af -1 
Favne ved Kysterne af Sundet hver 
for sig llIau drives andet Fiskeri af 
det andet Lunds lJ Ildpl'saattpr ('11(1 

Sildefiskeri llwd (tam, ljigeledes "kul 
red BOl'llholllls og Kdstiansøs Kyster 
og ved den svem,ke Kyst fra Fabtt'l'bo 
til Simbrishalllll SildefiskPriet med 
Drivgal'll være f:elles for begge Landes 
Undersaatter. 

Kyst- og Fiskeriejen' forbeholdes 
de særlige Rettigheder) som i Følge 
deres Lands Love og Bestemmelser 
maatte tilkomme dem. 
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Art. III, 
Saa vøl i Øl'PSIlIHl SOIll )Jaa dø i 

Jilølge Alt, 1. hvert Land forlwlJoldte 

Fiskeonmuulel' "kal dl't VaJI'" begge 
Lllmles ];li ske 1'(' tilladt at f<l:nIN; frit 
og at <Inkn', naa1' del' ikkl' <!1'l'\'()(1 

"kel' [Ildgreb i sæl'"kiltl' H"ltiglwdpl'. 
og lIiUU' dl~ gældende 'l'oldforskI'Ifler 
og <lllllr(l ligm'nde Bestellllllp}sl'l' over
holdes, 

Art. l V, 
Ved Fiskeriets l; døvplse skuli\' 

begge Lallllps Fisken' iagttngt>. at 

II<lUI' Bogell hal' indtag,,·t en Fiskp

plads og htdl0rigt al\lllel'ket sit Hed
skah, lIlaa han ikl\(·, snu længe han 
hal' sit RedskaL helHil'igt afmærket 
og henytter det til sit Fiskeri, for
trænges fra Stedet eller fo I'lllæ III pes 

sit l!'iskeri af andre Fiskert', 
Sættes eller drivor ]'iskeredskab 

i audelI :Munds Iwhørigt afmærkede 

Redskah, oller drages Vaad saaledes, 
at hehørigt at'lllæl'ket Redskab skades, 
skal Ejeren af dette have Ret til 
El'stlttlling af den, som lllir tilføjet 

hum saadall Skade, saafrelllt Skaden 
ikke (~l' fora<1l'saget ved ~~j(lstilsta]l(1 
eller utilt'pgllelig Alu'sag, 

For a I Pi H edska.h lmn :lilses for 
IwhOl'ig:t [tflllit~I'kl't, simlle følgende 

Rpg"'r \';cn' ia gtt a gll P : 

1. HllwlyuJ'l/, A(/l(,,~tadl'l, Reje/'ulieT, 
lA/!.:!!wyw'/t og upslige Redsktlb('r, 
som pre fastgjorte til Pæh', sim Ih, 
}la.a Ho\,pdpælell eller (len ydet'sto 

Pa:1 \,NP fOl'sYIlPdl' IIll'd pt møl'kt 
Flag, som rager lIlimist 1) Fod 
ovet' Vandet. 

:&. HUiier, som ikke er!:' fastgjOl'h' 
til Pmle, skulle, lIaHI' de sættes 
spl't'dtp, afmærkes hver fol' sig 
!lIpd en opl'etsta<1Pllde Stage uden 
'l'opbetegnelse, SOlll rager mindst 

4 Fod over Vandet. Sættes 



Ruserne i Række, kan Afmærk
ningen indskrænkes til en salH]an 
Stage for de to yderste Ruser i 
Rækken og en Bøje eller mindre 
Stage for hver af de øvrige Ruser. 

Tejne-r skulle afmærkes llled 
en svømmende Træklods. 

3. Andet faststaaellde Redskab, hvad 
enten det er bundsat eller fly
dende, skal afmærkes for Iwer 
Ende af I .. ænken med pn Stage 
med eller uden 'rønde, hvis 'rop 
rager mindst 4 Fod OVllr Vandet 
og mærkes med et Flag, 1 Fod 
i Firkant, for den Ende af IJæn
ken, der staar i Kompassets øst
lige Halvcirkel (fra X ord gennem 
øst til Syd), samt to trekantede, 
1 Fod lange, Flag for den Ende, 
som staar i Kompassets vestlige 
Halvcirkel (fra Syd gennem Vest 
til Nord). Mellem disse l\Iærker 
skal anbringes en mindre Stage 
uden Topbetegnelse ellet" en Bøje 
fot' mindst hver 300 Favne. 

4. Snnn'evaad og DTil'vaatl skullø 
ved Kalven være forsynede nwd 
Bøjereb og en sortmalet Tomle 
eller Bøje uden Topbetegnelse. 
Under Snurrentadsfiskeri skal der 
fra Fartøjet udsættes en t::ltage 
med blaat Flag i den Retning, 
hvori Vaaddet er udsaL 

5. Drh'ende eller st"ajende Rediikab 
skal ved den faste Ende af Lænken, 
der er forankret til Bunden eller 
fastgjort til Band, afmærkes llled 
en Bøje uden Stage, samt ved 
den frie Ende med en Bøje med 
Sta.ge, som rager mindst 4 Fod 
over Vandet. Drivende Redskab 
skal, naar det henyttes i Øresund, 
om N atten føre en klar Lanterne 
paa denne Stage. Svajende Rpd
skab sk~,l føre et tn'bntd Plag. 
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6. Alle flydende Piskemærker skulle 
være saaledes indrettede, at Driv
garn let kunne gaa over dem. 

Intet Piskemærke maa l'age 
højere over Vandet end 5 Fod, 
herfra dur; undtaget de under Pkt. 
1 nævnte. 

Art. V. 
Piskeri med Trawl er forbudt, lige

som ogsaa ethvert Redskab, som fra 
Baaa eller størreF'artøj drages langs 
Bunden, og er belastet med større. 
V ægt end 40 Pund. 

[ Øresund skal Fiskeri med Snurre
vaad være aldeles forbudt, ligesom 
Brugen af dette Redskab ogsa:t er 
forbudt i Kattegat sønden for [ .. inien 
Egense Fyr-Kobbergrundens Fyr
skib-Niddingens Fyr i Maanederile 
December, Januar og }i'ebruar, 

Art. VI. 
Den i Art. IV. ommeldte Beskyt

telse fOl' faststaaemle Fiskeredskaber 
slml med Hensyn til de omkring Born
holm og Kristiansø udsatte Lakse
lænker kun være gældende i følgende 
'l'iJer: Omkring Bornholms Vestkyst, 
regnet fra Dueodden til Hammeren, 
fra og med 1. Oktobl:'r til og med 
den 15. Februar; omkring Østkysten, 
ligeh,des regnet fra Dueodden til 
Hammeren samt omkring Kristiansø, 
fra og med 1. Oktober til 1. April. 

Art. VII. 
Artiklerne IV., V. og VI. gælde 

for Farvandene uden for de hvert 
Land forbeholdte Fiskeomraader samt 
for de Steder, hvor }i'iskeriet i Følge 
Art. II. er fælles for begge Landes 
U ndersaatter. 

Art. VIII. 
Ved Kysterne af Kattegat og Øre

sund, hvortil foruden de umiddelbart 



ved Kysterne liggende Stæller regnes: 
paa den cl(/'/l,4,'c Side Aalborg, Mari
tu.!;,,!, og Ramlers. paa den s1Jell,4.e 
Side Gøteborg, samtligH Stæder i Hal
lands Lehn samt EngelholIlI, • lIwa 

Undcrmaa lsfisk af Artpl'lle Rødspætte, 
Pighnu', Sleth\'llI' og Tllnge ikk(' iland
bringes, sælges ellet, ha ves til Salg, 
ndhydes eller 'tmllspOI t(·J'(·S fl'a Stpd 
til andet. 

Ilanddruges \'ed Vaadtis!':(,l'i Fisk 
som i Følgø d(,lIllO Artikels B(~stPlll
melser ikke lIJllll ilandbringes, siwlIe 
de straks atter udsættps i Huv(·t. 

Fisk anses C'lld('l'm:.wls, naar IJ;PlIg

den fra Snudespidsen til Halpn.nnons 
yderste Ende (Totallængtlf'n) ikh 
andrager nedennævnte Maal, nemlig: 
I 'ridsnUlllnet inutil 1. .J allllar 1897: 
Røuspætter , H 1'om. 23 Centilll. 
Pighvar , 11 30 

Slethvar. " lJl/~ ~ 30 
Tunge .. ,. lJl!~ 30 

Efter den 1. J aulUtl' 1897: 
Rødspætter. 9 li ~ 'rOlII, 25 Centilll, 
Pigll\'ar . l B l{ ~ ;35 
Slethvar .. , l:J1/~ ~ 35 
Tunge. , .' 11 1/ 2 -~ ao 

I Kattegattet mhm fol' de i Art. l. 
nævnte hvert 1..and forbeholdte Fiske· 
olllraader, skal i 'ridsrulllmet fra 
denne Oven'uskolllsts Ikrafttræden lil 
1. .J [lllual' 1897 Rfjdspættel', SOIll 

fanges under ('Il 'l'olullællgde [I f 10 II ~ 
TOlllmer (28 Centimeter), og efter 
denne Tid Rødspæth'r, SOIll fanges 
und('r en Totallængdf' ,d 111 it 1'0111-

lllel' (:-W Centimeter), snarest og saa 
\'idt muligt i levende 1'ilst[llld ,ttter 

udsættes i Havet. 
Rødspætter af saau:tIl Støn else, 

at de, efter hvad del' i sidste Punkt 
er bestemt, atter skulle udsættes i 
Havet, naar de ere 'fangede, matt 
ikke, selvom de ere fangede uden 
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ful' Kattegattd, holdes um hun! j Dæks
fartøj eller Hyttefad, lIaar Fal'tojd 
befinder sig i Kattegattet fUl' at dl'in~ 

, FiskPri elh·!' FiskPhand<,], og ('j heller 
i .w bell Baud pH l'!' dertil fæstet Hytte
fad, lIlwr IhaLlt'l\ Iwtilldl'r sig paa 
Fisk('ri eller B'iskehandel i Ka \te
gattl't tHlpl\ fOl' de il ddt\' Fttrralld 
Im'rl Land fOI'heholdtp Fiskeoll\

raa(h·r. 
Art. lX, • 

Un'r!ræddsel' ,tf de i Artiklel'lle 
t V" V, og VIl1. ginlL' '/<'o!'skrifter 

skulle, for saa vidt de allgaa Ham]· 
linger, der ere ll\'gtt:wdp uden fol' det 
hvert Land forlH'holdte Fiskeolllntadel' 
sna vel SOIll i Øresund i større Af
stand enu l geografisk.Mil fru nær
Illestt:> Laud, ø eller Skær, SUlII ikke 
til Stadiglied overskylles af Vandet, 
straffes lIled Bøder fm og llled 10 til 
og IllPd :&00 Kr. 

Art. X. 
Piskeri efter HumllIer er forbudt 
Kattpgattet i 'riden fra og med 

den 15 .• Juli til og Illed den 15. Sep
tember, Uvertnedelser af uette For
bud skulle, fOl' Olau vidt de ere be
gaaede mlell fol' det hvert Land for
beholdte Fiskeolllraade. straffes JIled 
Bøder fra og nwu 10 til og med 
50 Kl'. 

Art. Xl. 
D(· i Artiklerne IX, og X. 011\

ha ndlede U\'el'trædelSel' paatales og 
paadølllll\es i det Land, hvortil den 
skJhliges Partoj høl'pl'. 

Alt. XII. 
Fartl1jer, som (ll'ire Fiskeri i Fat'

rande, for hvilke delllw Overenskomst 
el' gældpmle, skulle \'(en~ tydelig af
mærkede llIed NUllImer og Hjemsteds
mærke saavel pau Skroget SOHl pau 
Storsejlet. 



Art. XIII. 
Begge Landes Regeringer forpligte 

sig til at underrette hinanden om de 
Foranstaltninger, som træffes for Til
synet med Overholdelsen af de i 
denne Overenskomst indeholdte Bp
stemmeIser. 

Art. XIV. 
Denne Konyention skal træde i 

Kraft umiddelbart efter, at Hatifib
tionerne ere udvekslede og forbliver 
gældende indtil 6 Maunederti "Dagen, 
efter at en af de høje Parter har 
opsagt den. 

Et vigtigt Fiskerispørgsmaal. 
A f Fisker J. P. Saur, Stl'l\or. 

Hr. Fiskehandler ewrl Ballg skri
ver i Medlemsbladets Nr. 10, iLt Rød
spætten er aftaget i Mængde her i 
Limfjorden; det indrømmer jeg, er 
en sørgelig Kendsgerning; naar han 
derimod tillige skriver, at den er for
ringet i Kvalitet, da yil jeg ikke give 
ham Medhold deri. .l eg kan som 
Fisker bevidne, at vi for 20 Aar siden 
fiskede lige saa smaa Rødspætter} og 
det har hele Tiden \'arieret lidt; det 
ene Aar kunne de være lidt større 
end det andet paa de forskellige 
Fiskepladser. 

I Thisted og Livø Bredninger have 
altid de største Fisk været, vel nær
mest fordi vi der have det dybe 
Vand, men som Regel ere de altid 
blevne mindrp, eftersom vi kom Syd 
paa forbi Sallingsund, Kaas Bredning 
og Venøbugt, Oddesund og Nissum 
Bredning. Saaledes har det forllOldt 
sig i de 20 Aar, jeg ~HU' fisket. og 
saadan forholder det sig endnu; dd 
er meget sjældent paa disse Fiske-
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pladser at fiske en Rødspætte, der 
er over 10 Tommer, de ere næsten 
alle mellem 8 og 9 Tom. og mange 
derun<lel'. 

.T eg vil S:UL tillade mig at spørge 
Hr. Bttng, hmd han menpr, at aller 
mindst 300 Familier, som nn næsten 
udelukkende leve af at fiske den Slags 
Hødspættel' Ima (le for nævnte Pladser, 
da skulle leve af, naal' deres vigtigste 
Erhvervskilde bliver dem bprøvet ved 
Lovgivning. 

.Ipg tror ikke, at HI'. Bang i h:tns 

fOl'eslaaede ::\Iaal paa Rødspmtter vil 
f:til, l\Iedhold af en 'riendedel af den 
danske T:;'islwrbefolkningj se til Fisker
mødet i Nakskov den 9. Februar; 
akkurat salllme Anskuelse have Fi
skerne her. 

Vil A vtorih·tm:ne hjælpe til yed 
Revisionen af Piskeriloyon at fremme 
Fiskeriet i l../imfjorden, da er der to 
'l'i Il g, SOIll jPg tror vilde hjælpe be
tydeligt: l) Forbud mod Ilandbringelse 
af lJmlormaalsfisk og 2) Indskrmnk
ning i Brugen af Flynclersnurrevaatl 
i Limfjord en. 

ne fleste af Fiskerne, tror jeg nok, 
ønske gerne, at al Brug af Flynder
snurrevaad blev forbudt i September 
Maaned, navnlig fordi det i denne 
Maaned tidt falder ind med varmt 
Vejr, saa Fisken daarlig k:tn leve i 
Hyttefadene og ikke holdes frisk, 
medens de forsendes og sælges paa 
de forskellige Fiskemarkeder. 

.J eg skal give en lille Oplysning 
Olll, hvor mange Undermaals-Rød
spætter, der bliver bragt i Land paa 
en Fiskedag i de 4 Maaneder om 
:BJfteraaret. Der er indtil 200 Baade, 
so lU fiske l1Ied 0111 talto Redska b, og 
jog ansla:u det ikke for højt, naar 
jeg sætter, at hver Baad daglig bringer 
3 Snese Fndermaals-Rødspætter i 



Land, ialt 600 Snese. Vi have gen
nemgaaende 4 Fiskpdage 0111 U gen, 
det bliver mange Fisk, del' ødelægges 
i de 4 Mnalledel', næsten til ingf'n 
~yttl" 

Slutteli}; vl1 jeg ti l føjt', at jeg "aH 

godt tror Hl'. Bang, Ilaa]' han skriver, 
at Eftprspø)'gh~1I el' stOlTe elHI 'l'il
førsien af den Slags Pisk, Sagen er 
den: det· PI' fol' faa Rødspa.:ttpl', og 
det vil del' vistnok vedblive at nel'l', 

hm.'!' i Limfjorden. 

Generalforsamlinger. 

Jlo l'S l! W! .Pil'!r1'1'IfuI'I'I!iIl!!S Cel/eral
j'm'swlllillg. (Slntning.) 

Foreningen hal' i I,ohet <lf A:!l'(,t 
1894 haft Anledning til at anmelde 
en OvertrltH!t,lse af Fislw\'iloven for 
Myndigh()(lprTll', O,J; den har tillige 
tilladt sig at gøre disse opmærksom 
plm det ønskelige i, at de basede 
Vunde i Fjorden, navnlig hvor disse 
grænser op til Hors'p~s By, maatte 
komme til at undergaa en hedre 
Aflllærknin~ end hidtil. Denne Af
mærkning finder f. T. kun Sted pau. 
I ... andjorden, og det er derfor under 
mange Forhold aldeles' umuligt for 
de Fiskerfartøjer, der famles paa 
E'jorden, at Jinde den rette Grænse 
mellem det frie og det basede Vand. 

Forenino'PIl har med vekslende Held , to 

i 1894 henyendt sig til forskellige 
Institutioner med Anmodning om pe
kuniær Støtte til Gennemførelsen af 
dens Program. 

Formanden sluttede med at udtale 
en varmt følt Tak for det, der saa
ledes er blev en den ydet ligesom han 
pau Bestyrelsens Vegne takkede Med
lemmerne for den Interesse, de havde 
vist Foreni ngen. 
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Regnskahet hle\' derefter oplæst og 
godkendt. Som Bestyrelsesmedlem-
111('1' gcuvalgtes Bagc1'mester Svendsen 
og Fisker Mads Te ner/t1) , Stensballe, 
og i Strdet fOl' OVPltoldinspPldør 
Goldmunn, som paa Grund af On'r
tageisen af O,-el'tohlillSlll'ktørelllbedet 
hal' Illaattet ndJllplde sig af Bestyrel
spn, vulgh's ]{O\1Sulatsspkreta.'r .Iu

kjær. 
UdenfOl' Dagsordenen fOl'haudll'

dps 0111 l\1ulighedpl1 af at hi II (h'e 
Vuadtræk i de hel' i Egnen værende 
ValIdløb. Det blllv oplyst, at Vaad
træk i disse Vandløh gjorde UH'gen 
E:lkade, samt at ilian muligt kunde 
vpnte, at Lodsejerne langs Aaløbene 
vilde støtte Foreningen, naar denne 
dido lade :tnhringe Pæle og lignende 
Hindringer for Vaadtnek. 

Bestyrelsen vilde i nær }'remtid 
rette en Henvendelse til IJodsejerne 
bngs de store Aaløb for at faa Til
ladelse til at anbringe Him\ringer 
for Vaadtræk. 

Endelig forhandledes om det af 
Havnebestyretsen og Byraadet ved
tagne store Opmudringsarbpjde 
Fjorden. Det var paatænkt at an
vende saakaldte selvlossende Pram
me; men Fiskerne frygtede for, at 
Udlosningen af Mudder og faste Be
standdele paa forskellige Steder pau. 
Fjorden delvis vilde ødelægge Fiske
riet ptta Fjorden. Der blev henvist 
til, at det for nogle Aar siden paa 
Fjordens nordre Side henlagte Mud· 
der ganske havde ødelagt }'iskedet 
paa dette Sted. 

Det vedtoges at anmode Forman
den om at søge en~E'orhandling med 
HavnobestYl'elsen om Sagen. 



Fiskeriberetninger. 

Harboøre den 10. Marts. Fiskeriet 
hel' fra Pladsen er i Efteraaret og 
VintCl'en drevet uf 21 Baade hver 
med 6 Munds Besætning, med Und
tagelse af 2 å 3 Stykker SOIll kun 
have, en Bosætning af 5 Mand. Alle 
Baadene have solgt deres Fangst 
af Kuller til fast Pris, en Del til 
tyske Fiskehandlere, og de øvrige 
til Fiskehandlere i Lemvig og Struer. 
Fangsten har i Aur i kvantitativ Hen
seende været særdeles god, hvorimod 
Kvaliteten gE:'nnemgaaende har ladet 
en Del tilbage at ønske, idet Kul
lerne SOIll oftest have været temmelig 
smaa. Fiskedagenes Antal fra første 
Oktober til Dato have været 34 , 
deraf falde de 11 pau Oktober Maa
ned. Det \'Ur na mlig i denne Maaned. 
at Kullerne faldt mindst, men tii 
Gengæld var der saa mange af dem, 
SOIll der meget sjældent plejer at 
være paa denne An.rstid. }i'angsten 
varierede mellem 50 og 100 Snese 
pr. Baad om Dagen. November 
Muaned gav 8 Fiskedage, SOIll alle 
faldt i Maanedens sidste Halvdel; 
i den første Halvdel var Vejret uro
ligt med vestlig Vind. I denne 
Maaned var Kulterne lidt støl'l'e Plul 
i den foregaaende. Fangsten var de 
Heste Dage mellem 40 og 60 Sn('se, 
en enkelt Dag dl'ev nogle Baade det 
op til 100 Snese, og en Dag under 
ugunstige Vejrforhold var den k\in 
omkring BU Snese pr. Baad. I De
cemuer var der 11gC'ledes 8 Fiskedage, 
hvoraf de 7 faldt i Maanedens første 
'l'rediedeL den a.~ I O. Fangsten 
var i disse Duge 40-60 Snese pr. 
Baad, derefter var der en Periode 
fra 12. December til heu i Januar, 
med meget uroligt og stormfuldt Vejr, 
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om der ogsaa var enkelte Dages 
Ophold i Vejret, var det dog som 
oftest umuligt at gaa ud med de 
smaa aabne Baade i den oprørte 
Sø. Endelig den 21. blev Forholdene 
saaledes, at man atter kunde gaa 
ud; lIlen op ad Dagen blev det atter 
Storm, og dette i Forbindelse med 
en meget stærk Strøm gjorde det 
Ulllulig for Baadene at faa bjerget 
de udsatte Kroge; lilan maatte 
skyndsomst søge Iiand og lade en 
Del af Redskaberne i Stikken. Der 
var nogle af Baadene, som maatte 
forlade ~W--30 Sæt Kroge, andre 
noget mindre, men det var kun 
ganske enkelte Baade, SOIll ikke lede 
større eller mindre Tab paa Red
skaberne. De - Baade, som fik de 
Heste af Redskaberne llled i Land, 
havde 80-90 Snese Kuller. Fra 
den Dag og til Slutningen af A~ret 
var Vestenstormen særlig streng, 
navnlig nI r det N atten mellem 22.-23. 
en l'en Ork:tll) SOIll satte Havet i et 
voldsomt Oprør, saa det anrettede 
betydelig Skade paa Fiskemes Baade 
og Redskaher. .J anuar Maaned 
bmgte 7 Fiskedage, som faldt jævnt 
med l a 2 Dages Mellemrum fra 
den 5.-21.. De 3 første Dage var 
Fangsten f'lHlnu rigplig, 50--100 
Snese og i Nærhed af Landet, men 
den 4de Dag gik Fangsten ned til 
omkring 211 Snese pr. Baad, og her
med var .Fiskeriet forbi inde ved 
Land. De sidste Gange maatte man 
søge Fisken 3 a cl Mil til Søs, men 
her var ogsaa Fisk i 1\1 ængde, om
kring 100 Snese pr. Baad var al
mindelig, ja den sidste Fiskedag 
den iH. val' der Here Baade som 
havde 120 a 140 Snese. ·}i'ra denne 
Dag og til Dato har der intet Hav
fiskeri været prøvet her fra Harboøre, 



den strenge vedholden,le Vinkl' af
sluttede det ganslw, og dor vil l'ill{e
ligris hongatt længere Tid endnu 
fo\' dpI' lmn vpntes at blive noget 
af Betydning. -- Holgo pn fOI'(·lig
~<'nde Opgørplse ov(')' Fiskeriet fra 

de 8 Baade hel' fra Harhool'(', 
SOIll ha ve solgt do\'!'s Fa ngsL af 
Kuller til de tyske FiskPlmndl('l'p, 
har (jpnnplllsnittet af ~'allgst('n pr. 
Baud ræl'et 2m7U Pd" S01l1 el' he
talt med 18i2 Kr. 09 ørE'. (~E'n

nemsnitsstø\'1'elsen har været 26,0:) Pd. 
Snesen fOl' hf'le E'iskptiden, men hal' 
ncret noget fOl'skt·llig i dn f(lI'skpllige 

:\ImlnE'dPI', mindst i Oktobpr og No
vemher, nogpt størn~ i lJecell1lw1' 
og .Ja II ua r. Up hol' nævnte Gen
nemsnitstal kan man med tellJllwlig 
stor Sikkerhed botragto SOIll gældende 
ogsaa fOl' de ovrige EMdes V ml
kommende. F'ol'udpn det her n:ernte 
U(lbytte er der fisket ell Del 'rorsk 
og andpn stor Fisk, samt Kuller 
fra 4 Stoppedage (Fiskehandlorne 
ha r nemlig Brt til () Stoppedage 
i Sæsonen) som kan allslaaes til ea, 
400 Kr. pr. Baad. De tyske 
Fiskehandlere, som pleje at købe 
her, have allerede været hemede og 
faaet sluttet Akkord med 5 Baade 
fra Harboøre og 2 fra 'l'yborøn, om 
Fangsten af Kuller fra 1. Oktober 
1895 til J. April 1896. Prisen er 
den salllme som i Aar, nemlig 61/ 2 

Øre pr. Pd. i Mattnederne Oktober, 
November og December, 71/ 2 i Ja
nunr, 10 i Februnr og 6 i Marts, 
.Fiskel'lle ere forpligtede til at sortere 
alle Fisk fra, SOIll veje under l Pd. 
Stykket, og for dem faa de kun 2 Øre 
pr. Pd. Fiskehandlel'lle ere forpligtede 
til at modtage indtil 1800 Pd. fra 
hver Baad om Dugen (i Aar kun 
1500 Pd.) og hal' ligesom i AnI' 
betinget sig 6 Stoppedage. M. 

1::17 

Frederikshavn, d. L8. Marts 1895. 
V('jrlig~t hul' i sto}'ste D('len af sidste 
Ege nt>rd af nogl'Tllunde rolig Ka
raktp}', saa at der har Vl\Jn·t gin·t 
rore fi'isk('ro god Lejlighed til nt 
færdes pau Harpt, ln'ill{(\ll Lejlighed 
de ogsaa lillI' Iwnyltet efter lwr!sto 
EnH·. Bn hah SIli:'S Kuttere 11:1\'0 

forsogt J1'isln'ri \1:1:\, Vestkysten, 1l1Pll 

ud(,1l at oplwa tilfredsstilh'lldl~ Ud
hylte, llW n l11t'ner, det lil' for tidli~t 

paa Aal'Pt;RodsfJættell har l'ndllll 

ikkp sogt ilHl paa (hunden. Af Fi
skerid paa, Hel'tlms Flak frelll~aal', 

lit denne Fangst.plads for Tiden ('I' 

te lU 111 dig fa ttig pa:l Fisk, K li tte nll' 
h:l vn ul'to fislwt i ('n 3 Dage i 'l'rrek 
fOl' aJ faa en Fangst at' ca. 50 SIH'se 
Rodsp.dtPr tisket sammen. Udhytt!'t 
vm·iel'e)" mdlem :.)0 og 100 SI1l'se; 

~'isknll har n'jet omkring 14 Pd. 
Snesen og PI' betalt med fm 1 Kr. 
50 0re-2 K\'. 75 Øre Snesen. Ikke 
faa lltl\'o. dn'vDt Fiskeri i IÆlsøt'pude 

'og umler Læsll og nogle have endog 
had op til 200 Snese Rødspætter pr. 
K llttpr, men Fisken herfm el' jo 
rigtignuk kun lille, 9-10 Pd, Snosen, 

der har oImaaet en Pris fra l Kr. 
5 Øre-1 Kr. 2.5 Øre pr. Snes. De 
herfra med aabne J dIer fiskende 
have i de sidste Dage havt et ual
mindelig rigelig Fiskeri af Torsk, 
som finder hurtig Afsætning i denne 
ellers fiskefattige Tid, der betales ca. 
8 Øre pr. PU.; der er ogsaa fanget 
en Del Kuller, temmelig smuu, der 
cre solgte til en Pris af ca. 60 Øre 
pl'. Snes. Eftm'at uet fra Christians
sanu kommende Postdampskib "Ny
land" nu atter anløber Havnen 3 
Gange om Ugen, er Hummertilførslen 
atter begyndt, foreløbig uog temme
lig sparsomt; Prisen el' for Tiden 
ca. 1 Kr, 30 Øre pr. Pd. Kl. 
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Københavns Tilførsel af Fisk i Aaret 1894. 

Fersk Klipfisk, Kon-
Fisk Skaldyr Salt Sild tørr. &. server salt Fisk 

Pd. Pd. Tur. 
I 

Pd. l PI\' 

pr. Jernbane alle Slags 3,821214 4+;)710 

A. pr. Fragtskib - 4-566~ 2054-~ 111 74-37 

~'ra IllIlIanu. 
- feJske og røg. Sild 2.078846 

Laks ~0510 
Torsk 3862 

1 Rødspætter 2,682147 
Torsk ... 2,84-7992 

direkte rra Aa1. .... 163692 
I<'isk~placls 1 Sild .... 785140 

Hornfisk . 16380 
H. I alle Slags. fi4260 

Fra BiiaIlIle. levende Torsk .... 7000 riL06 7,lri28i'i~ 

Fra llllllallll og Bilande lait 12,fi06712 4-6fi2Fl~ ri217 7,lfi02~fi 

,«;J. I pr .. Jernbane alle ~lags 4-,B~8riFl2 1~~12 210 
71%')8 

I<m L:llIancl. Aal .... 4-ri300 211012 373fi4 ilriri~ 84-203~ 
pr. Fragtskib \ Sild .... 1,837705 

og Makrel .. 145080 
direkte rra I Laks .... 57563 
Fiskeplads Fladfisk .. ~H860 

Torsk & Kuller 188420 

Fra Ufllallll laIt 7.4-~1~38 230~24 37i'ii4- 71i)i'i~ 84-2oa~ 
-----

Fm 11111- og- Udlawl Talt 20.()~8firiO fim183 I 427~1 7.2H18riri 8420i3~ 

Københavns Udførsel af Fisk i Aaret 1894. 

Fersk Skaldyr 
Klipfisk, Kon-

Fisk Salt Sild tørr. &. server salt Fisk 

A. I 
Pd. Pd. Tdr. Pd. Pd. 

Til JndlalHL pr. Jernballe alle Slags 2,IiH2306 17256 

Til Indland laIt 2,fi92306 172f>6 
----

pr. J ernbane alle Slag's 2,194922 3592fi 
B. pr. Fragtskib - . 843692 1:31882 16211 3,292816 2f>385ri 

Til Udland. rersk Sihl. ........ 454681 
røget Fisk ........ 264357 

------ ----

Til Udland lait 3,757652 167808 16211 3,292816 2ri3855 

Til Jnd- og Udland lal~ I 6,4499Fl8 1850fi4 1fi211 13.2~2816 2i'i38ri5 

Københavns Forbrug. • 
Fersk Fisk Skaldyr salt Sild Klipfisk Konserver 

Aar 1894 ...... 13,648fJ\l21'd. 512lHJ Pd. 26580 Tdr. 3,939039 PIL ri88174 Pd. 
naJ'li'!' pr. Individ. ca. 39 - ca. 1,5 - ca. 15 Pd. ca. 11,3 - ca. l" -
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og, pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra IO. Marts til 16. Marts 1895, 
- ~~ ! ! 

"''''' s.. 
I 

I ~ '~ I I li ~'. l-
s.. s.. "'" 

ru ru s.. 
I Q ! Q) Q,) ~ 

~- \ 
bil "" I <I> '" 

>. ..,<1> 

'" 0.- Ib c c ::! ;; ... _ en :: -:= :~-g Tilført af: > =.!!: s.. :6 r= I 
.... ... -0;1 .c -= c::> æ « 0;1 ... ;; -c-s.. ø 

I il IX: ~ I:r:~ en ::.:: I- ~ 'b!> ....I '" "'" ø 
il: ""' ... Cl: '" CD ø ø c::> i 

danske Fisker- :\ 
Pd, 

I 
Pd. 

\ 

l'd. Pd. Po, I 
Pd PIL P,L Pli Pd. Pd. 

I 
Pd. P,t 

fartøJer ... I 
danske Kvaser 

I 
svenske ,r'isker- I 

fartøjcr ... I 
pr. Vogn fra nær-

liggende Fisker-
lejer ~ . . . . . . 

! pr. J erllbane & 
Dampskib .... 3!fi96 1400 100 3400 1728 37:H8 810 !'l600 8020 1880 1-188-13377811 4394 

,~-- ' 

lait ... 31696 1400 100 3400 1728 37248
1 

810 !'l1i00 8020 1880 14881337781 4394 

1 21286 Pd. øste .. , 92 Pd. Hummer, ~oo Pd. Krebs og 11(,00 Pd. l\i1tsling. 

lait er der tilført 135542 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter \Kassefisk) 4 Kr. pr. Lpd.; Torsk 
(Kassensk) 3 Kr. pr. Lpd.; Sild 2 Kr. 2i) Øre pr. Ol; Aal: hlanke 6i) 0re, gule 37 Øre 
pr. Pd. 

Ingen 'l'ilførsel af levemle Fisk. 

BEKENDTGØRELSER 

AllnOllcer 
i Medlemsbladet tilbydes og 
optages ved Henvclldelse til 

Frantz Christtreu, 
Boldhusgade l. 

j<'or staacndc Avertissementer 
udrømmes h.tydelig Rabat. 

K t 'l S I fiskekroge- Fabriken vase I a gs. iiølTme •• ille I A.aorg 188S ølil 
E . cl' K cl I K.llnhu 1888 -

n Jnln I e . vase nle anbefaler ait Uu.alg af ulle i:inrtor 
Aale-Dam er til Salgs hos Fiskekroge, aaa vel i Staal, .Iæ.r" 

som Messing, samt Pilke i 1.'iu og Pete rse n Bly. 1<'or •• "d08 mod Efterkrav. 

Sevedø pr Skel;kør Conrad Christensen. 
• • St. iltrnnd.tr",de 41. 

K øheuhl\Vll R'. 

OpmaaEim-:sfartøjøt ~,H8n:lleb_~' 
overtager den 22. Marts Ji'iskeri.lnspektionen indenfor Skagen' 
Skriftlige eller telegrafiske Henvendelser til' Inl'lpektionen adres
seres til Brevpostkontoret, København. Anmeldelser om Red
skabskollisioner hør ledsages af nøjagtige Oplysninger om, hvilken 
Afmærkning den Skadelidtn har benyttet. 

• Carl Tro II e', 
Chef for Fiskeri-Inspektionen 

indenfor Skagen. 
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1_·Mfi)MatMMM ••• it ........ M~ 
.......... . _ De fortdnligste 

Fangstapparater 
for alle Slags Rovuyr og Fugle sllavc! 

J<'ælder 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. Pr'isliste seJ1(1es franko paa .I<'orlangemle .... 

••• t'M)Il) 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætf'abrlk I Danmark som drives ved Dampkraf't) 

leverer eftp" Bestilling eller fra f Jager fra vort med de nyeste' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Pabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
,f\alerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags N æt og 
Garn. Bomnldsgllru, HamllPgarl1 og Hørgaru i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aatlekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvare, straks. 
~ed Udstillingerne·i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Fiskerforeningen for København og Omegn. 
Bestyrelsen gør opmærksum prUt Dansk Fiskerifurenings Generalforsam

ling uen 30. ds., hwr Forslag til en Rerision af Fiskel'iloven vil komme til 
at foreligge, og opfordrer Medlemmer, som tillige ere Medlemmer af Dansk 
Fiskeriforening, tll at give Møde ved GeneraJforsaiulingen. , 

Foreningen afholder :Møde Søndag u. 24. Marts KI. Il Form., Storm
gade 16 Kj., hvor Forslagpt vil b11\'e drøftet. 

Bekendtgørelse for Fiskerne i Nordsøen. 
Kanonbaaden "Grønsllud" indtager Station pau ,TyllandsVestkyst 

Slutningen af ~1arts Maaned for 
paa dansk Søterritorium at paa~p, 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 fol' den danske Stats Vedkommende at føre det 
Tilsyn, som i l!'ølge OrcrcnskoIllsten i Haag af 1892 er tillagt de 
kontraherende 1\1 a.gters K ry(l sere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fOl'lløden, anbefales det for ',Pil
kaldelse i Søen at umentle de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. l an
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjærg". Kluge over Skade, fOl'Uursaget af fremmede Fiskere, lIlaa indsendes 
llleu Anvendelse af ue trykte Blartketter, SOlll uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toluopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Amisning man nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "Esbjæ1',q". 

De'lI danRke l!'iskeriinsJlektion frn" X01'!lsøen (). Bræl!!itl"up 
og Skage1'~'ak i Marts 18Y;]. Chef. ' 



Xø benha vns Meka,niske 
Næt og Garn ... Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oatech. u... e Tov--veerk: 
i prima, Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget F'iskea,uc.tionator. 

Brev:u]r.: Johann Cohrs, Altona. 'relegram:.ulr.: Cohrs, 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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstl'. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzrnann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionel}. af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christt..-eu, Boldhusgade I. 
U.odigoret af cand. mag. H. PQssett. - Trykt hOB Frantz Chri,ttrew. København 



~1O~'(r 
1~~lE.SBUD-

Nr. 13. 28. Marts. 1895. 

::Medl.e:r::c.sbl.a.det wigaar hver 'l'orsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 1/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam-
ling. - Prisopgaver. Gaver til Modelsamlingen. ~ 
Om Aalens Størrelse. Savlyster ktr. Piglyster. -
.it Sllørgsm .... l. - Et vigtigt Fi.keri.llørg.m .... l. -
Aarbog t'or den danske Fiakerflaadc. Fiskeriberet-
ningen for 1893-94. - ]"IisKermøder. Mindr& Meti~ 
deleiser. - }'i8kt!riberetninger~ - llekenO:tgørels"r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuon, København V., er aabent 
fra 9-11. Redakl111'en af Medlemsbladet 
træffes dCRUd<'1\ i Alm. 5--7 t5vanboJmsvej 
IO, I. ~. 

Mndelsamlingen, Stnrmgafle 20, el' graHR 
tilgællgnlig fol' MedlolllIlH'l' og ~'iHkel'e ,ln.glig 
ir&. Kl. !l-ll, for l'ubJilmm H~jlHlag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Kreve og andre FOl'sendelse!' til For
eningens Konsulent bedes altid alene adreH
serede til hu.us Bopæ.l : Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af .Medlem8blndet~ Ariikl"r er 
tilJatH, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Samlingerne ville være aahlle Søndag 

den 31. Marts Kl. 9-4, i hvilken Ti,l Hr. 
ViU/tII/sen vil være til Ste' le. 

Kontoret 

er lukket Lørdag dpn 30. Marts paa 
Grund af Generalforsamlingen. 

Dagsorden 
for 

Dansk Fiskeriforenings General
forsamling 

Koncertpalæet Lørdag d. 30. Marts 
1895 KI. 9 Fmd. 

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

Medlpm sfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1894; Virksomheds
planen for 1895 forelægges. 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fond for forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b.Forsikringen fOl' danske Sejl-
brtøjer til Fis/;:pribrug. 

c. Mollelsamlingen. 
d. Filialer. 
e. D dstillingerne. 
f. Ferskvandsfiskeri iD dklæ knings 

og Forsøgsanstalten. 
4. Valg af 2 Revisorer. 
5. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer 

i Stedet for de efter 'rur fratræ
llende : Pt'æsidenten, Kommandør 
Sig. Bojesen og Fisker P. "Vil· 
lumsen. 



6. Forslag fra Fisker .l. Thorna8sen, 
Snekkersten : 

"Generalforsamlingen henstil
ler til Bestyrelsen at søge Stats
hjælp til Fiskorrejser i lJighed 
med de' gOllllem Landhoforening
ernp fordpltp Hnsllln.ndsrejse

Sti pendiN'. " 
7. Forslag fra SUlIlllH'; 

,,(}plH'l'nlforsallllingen honstil
ler til Bpstvn·ls(·1I at samle :Med
lenHlwl'no i !Ip til Dansk Fi
skf'r'ifol'Plling hOl'pndp IJolmlfor
eninger til PI) }I'idlpstur til 
K ~illPn h:nfl. " 

8. FiskfwilOl'l'eYisions- [T dralget fon'
la'gger U(lkast til pn Lo. fol' Salt
rn.ndsfiskpript Kongm'igpt Dan

IIlarl" 
P. B, V. 

Moltke-Bregentved, 

Prisopgaver 
ud~atte af Dansk Fiskeriforening. 

I BpstyrelsesllHHkt <len ~1. Fehr, 
H·(ltog BestyrelsPIl for Dansk Pish·
l'ifc)J'C'l)ing at u<lsmttp nedenstauPlHlp 
to P\'iso\lg:ln~r, forlllulpl'('!le af det 
i 11('IllW Anlednill!-\ Iw!lsattp Ud ral!!. 
IlPstaacmdp af HøjostpretsasSeSHOl' 
Jf01l1'icr, Dl'. phi!. C'. G, Joh. Pc
fer.'lcu, samt Profl'ssOJ' i Zoologi ,('cl 
l' uin'rsitptPl, Dr, phil (,kl', LiitkeJ/, 
hVP!ll ilian hanlp formanpt ti! at ind
trrpdf' i Fdrnlget. 

L 
U,,\, foreligger i IJith'rutllreu, saa 

n·l den reldrp som den 1I.n~\'e 11 d
t:lldser OIl1, [lt 8"/'1I11IwlI (Pll;lIl'o
t/,'I'te,<:Jft:IIUS) Yllgler i 1'<'Ilt Fl'rskrund, 
Diss!' l 'd';:l:;1I IlIn;1 (h'b af Hensyn 

. til SkrublwlI'; ,:i1c/II.IIi,,,kfo'; i Orer-

fladen flydendp - Æg, dels fordi 
det ved hiolo:.;:isk Stations Under
søgelser er \·j",t, at SkI'ubhen ikke 
yngler j tiere af nll'e Brakrandsfjorde, 
11"01' den dog I il si ne 'rider (li' hyp
pig nok, IIIPIl h\'orfra dpn i LegC'
tidpIl udl'andrp\" sandsynligl'is anses 
fOl' U1'igtige eUp!' i hvert Fnlc1 ikkf' 
tilstm·khlip: h('grnnded(', 

Mali oll",I.;(>r dprfOl' ell paa ny(' og 
SI'] n.ta~lItlif!:p r ar,rtt" gplsel' sI øttf'tJ?I'f'IlI
stilling, dpI' oplpwr, ]) 0111 Skruhhen 
udriklc·\' fuldlllodl'1l Rogn og lTfelkp 
I I<'<.rsknlllll;~) 0111 llol' fill(!ps lerpnde, 
g'ydtc~ op: Iwfl'Ugtelle ,Æg af den i 
F p l'skr:1nd, samt :3) 0111 dissp rirl,elig 
ndvikll's vidpl'l'. saa at 1'119,,1 i alle 
Staclipl' kan paaYises dpI' eller 
0111 ~Jg og lclrelkP ikke kan ud
vildes cler tilFIlIdmodenhed. I sidste 
Tilfæhlp oIlsiws 4) Ilmrmere Oplys
ningel' om Krmsorganern('s Tilstand 
til <1(' forskellige Aarsthier. N ød
n-n<lige Præparator IlH1:l medfølge~ 

og U Illhmmgelsen hør 0111 muligt ikkf' 
y<pre inclskl'ænkpt til pt pnk('lt Fersk
Y:I Ild, 

LL 
Det tm' betm gtes SOIll sikkert, at 

ror almindelige Reje (Palæmon Fa
Iwir.ii) før U ngel'lH's n dldrekning af 
.2Eggene udvandrer i heggf' Køn (?) 
fm lIIange af <In Brakvande, i hvilk(l 
den om Vinteren og FOI'aaret ophol
,Iel' samt at !lpn, pftpr at Ungf'rn(l 
f're hiern!' ndldlt'klwc!e i df't saltel'e 
og fl'iskpl'e V111ld, stol, \'!mder tilbage 
til (It· nlerp hmkke Valide; derimod 
kpndl's Pngenles SkæIJlH> pfter Ud
klækningl'lI, indtil 11C' el'o a.f betyddig 
Still J'(~lSf' o~ alltJI'l~dp forlængst have 
HIlI:q.!:I,t dl' l'okslIPS lTdseenue, kun 
IIIPgl't \I fu!dst:l'ndig . 



Man ønsker derfor en paa nye 
og selvstændige Undersøgelser grun
det Fremstilling (ledsaget af de nød
vendige . Præparater) af Yngelens 

. Skæbne efter Udklækningen, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor' den op
holder sig, og hvornaar samt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore Fjorde. 

Besvarelserne af Opgaverne skulle 
være a11'attede i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte eller tyde
lig skrevne. Enhver Dansk, undtagen 
Medlemmerne af Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse og dens Funktio
nærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indleveringsfristen for begge Op
gaver udløber 1. ,Tanuar 1897. 

Prisen for en fyldestgørende Be
svarelse af den første Opgave er 
indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede lUed E'orfatterens 
N aVI1, men med et Motto og ledsagede 
af en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysninger om E'orfatterens Navn, 
Stand og Bopæl, og som bærer saIllme 
Motto. 

København, d. 21. Febr. 1895. 
For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

Moltke-Bregentved. 

Gaver til Modelsamlingen. 

Bestyrelsen har atter havt den 
Glæde at modtage nogle kærkomne 
E'orøgelser til Samlingen. ]'iskor JvJ~ 
Kallehau.1A af København har saa
ledes foræret en Rejerusepæl af Jern, 
som de bruges i Kalleboderne, og af 

n~;) 

Fisker P. Hildebrandt, Refsnæs, er 
skænket en Bundgarnsmodel. 

Om Aalens Størrelse . 
(Ved OverretBprokurator Leth.) 

Det er en almindelig bekendt Sag, 
at den gennemsnitlige Størrelse af 
de fangeværdige gule AaI falder 
der ikke lidet forskellig i de forskel
lige E'arvande, og, som det siges, 
i Reglen saaledes, at jo mere inde
sluttede eller indsnævrede Farvan
dene ere, desto mindre falder ogsaa 
den nævnte Aal, medens den om
vendt falder større, jo mere aabne 
de paagældende E'arvande ere. 

Man kan ogsaa eftervise dette 
]'orhold ved Hjælp af de officielle 
statistiske Tabeller, der findes i de 
af Regeringens E'iskerikonsulent Hr. 
Kaptajn DrechseI paa Indenrigsmi
nisteriets Poranstaltning udarbejdede 
aarlige E'iskeri-Beretninger. Disse 
Indberetninger angive vel ikke di
rekte AaIenes Størrelse, men de 
angive de Priser, der i hvert af de 
forskellige ]'aJ'vande ere betalte for 
denne Pisk, og da Priserne ere 
mindre, jo flere AaI der gaa paa 
et Pund, eller med andre Ord, jo 
mindre Aalene ere, kan man af 
Priserne se, hvor Aaleu falder hen
holdsvis mindre eller større. 

I de nævnte 'l'abeller anføres, 
hvor mange Pund Aal, der hvert 
Aar paa de forskellige Pladser ere 
tagne i Vaad, altsaa gule Aal, til
lige llled den samlede Sum, der er 
betalt for disse. I 1892 er saaIe
des fanget i E'arvandet fra Præstø 
til Vordingborg 148266 Pund Vaad
aal, lworfor er betalt 39692 Kl'. 
Hvor llH'get dette udgør pr. Lispund 



er et simpelt Reguladetristykke, 
nemlig llaar 148266 Pond kostp 
a9692 Kr. hvad koster san et Lis
pund, hvis JJ0flning er: 

Kr.' 89.69~ X 16 
Kr. 4.28. 

14H.iHo 
t:' (h'egnedp paa salllme )faMlp 

nll'e i (·ftflJ'lli1:'\'utp l<'arvande Prisprne 
for 

VI/adaal: 

Hoskihle })ll'Il 
Fra Pra:stø til 

um~ lRHi! 
pr. Lpd. 

Kr. B,!l!l Kr. 4,10 

Vordinghorg l' 4,28 " 4,81 
':Uasnpdsund og 

Vordinghorg ,,!i, Il) " iJ,22 
SVPlldborg Snnd frn 

Skaaru p.,rp til 
Fjellehro " fi,a8 ,. 7 J 9 

Fra Faahorg til As-
sens med Omgi-
\'f~lspr l' 7,20 ,. 7,4l} 

V (',i lp Fjord ,. 4,96 " 1),20 

Dpi SPS af ([(>nn!' f,ish', at UP 
gult' Aal faldf' mindst i Roskilde 
Fjord, som pr (>t nf \'01'0 JllPst ind('
Inkkedt' J:<'armlHle: nt <Ip ogsaa fn,ldp 
sllJaa OJlJ ()}HI IlOgpt stOlTe fra Pl'æstp 
til \·ordinghorg. medens de hli\'!· 

\wtydelig større i Srendborg Sund 
og: endnu større i dp! aahne Parvand 

f'm "'nabol'!! til Assens, for atter at 
blivp mindre i dell llHH'P indplnkkpd!' 
Vpjle Ji'jord. 

Dd PI' 1.1 Spøl'gsllltml ikke niellP 
af videllskahelj~, men tillige af ikkp 
riJlf!;P pl'nktisk Tnteressp, hvilkpll Anr
s;q.l;lm f\:all y,l'J'f' til, at de gult> Aul 
i riss!', som dpt syn!:'", Hlt'l'e indp
Lil kkpdp 1~lleJ' snæ\' I'PJ'P P[t\'van!lp. 
f:ddp SHa suwa, og OlU clr}' mulig 
kunde træff!'s l<'ol'allstaltllinger til ut 
aJltj,plpt' dptti', dPl'l1IHh·j' \'(~d Po]'

ltoj!'ls,' af (h·t lodH'stpllllP i\Llal f( r 
gule Aal, som det el' t.illodt ut fange. 

Den Tank{' lill!!;P]' ma:t,skP nærmest 

nt d{'n gull' .\:tl l·ftt'J'strælws saa 
stærkt ha;! ti!' J1H'!1 \' aa il. Stangning 
og Kl'Og i dl' n:l'mtp Vnll(!!', at den 
tagps for ti!lligt og; ikkt' I:vlt's den 
fOl'l1odnll '['id til at ulh·okse. 

.Jeg hal' i hllgel'e 'l'i!l heskæftiget 
mig lIWtl nI undersøge det nærnte 

Spol'gsmaal, og jeg er d~r\'ed kom
IlW1I til det Resultat, at samme ikke 
ka,1I haser<~s paa !IPII m'enfnr antydpde 
l\fnadp, pller med :tndre Ord, at 

Aarsagp]} ikke kali søges i en for 
stærk og for tilUig Opfiskning af 
dpllue AnI. Hrorledes jeg er kom-
1\1011 til dOIllH' Opfattelse, hvi" Rig
tigh!'d JJ;t'P\H' IIlpd Føjt' \'il kllnne 
bestl'idps, slud jeg IIWrl I't Par Ord 
gøre Rl'!Ip 1'0\'. ' 

SOUl ht'kendt unlreggcl' den gule 

Au.!, lIaal' dens Voksetid er til Ende, 
"in PalTings(h'agt, i hvilken den kal
des ilIan k A al EftPI'ut jeg for nu 
0\'('1' ('11 hah' SIH~S AnI' tilhage havde 
nffelltlig[!:jol't lIlin Iagttagetsp, at 
dpttt> forhol(lpl' 'lig sanledes, og at 

dPII gult' og blankt' Aul altsaa ikke, 
som man hidtil IW,vd!' antaget, ere 
to fOl'slwllige Artl'1' Illen den s:tJllnH' 
Fisk honholdsvis i Vok~('- og Yng
letlmgt, ('1' demw Ingt.tagelses Rig
tiglwd fra anden 8idp bleven fuldtud 
Iwkrreftet og lagt til Grund ved for
skellige bi()logi~ke Arbejder ~aasolll 
i 'l'ilheget til Hr. Kavtajn Drt'chsels 
prishelølllH'ue Skrift "Oversi,gt (We1' 

'1'01'1' ,'JHftl'wullJjid.:e1'icJ ", i Beretning 

III til IlldplIl'igsminii'ltpriPt fm "den 
IlaH><ke "il)lo,fJi,~ke Statioll" og i det 

"Udl.;ul'i til Love JI)} Fiskm'iet i 
/)WIIIIIO/;", dt'r fOl'plagdps påa Dausk 
};,i~h]'i tUl'l~Jli ligs (jenemlforsa JlI1ing i 
April 1894. 

I b (11'11 i <'t F.l J'\' <l Ild opfostrede 
gul(' .lal gaal' OVer til at hliw' hlu.nk, 



naar dens Vol;:sdid l'l' til ElHk, har 

III.W heri et :\fiddel til at undl'l'soge: 
om den gulo Aal i hine .Farvand!', 

!tror den falder san lilh·, kundl' 

blive :større, dpl'som llla ti gav dplI 

1m II gl'rI\ 'rid dl'rtil, ldler, Imul d!\l' 
er det samlIle, Oltl lIIalI H\d :Lt n'ode 
dell lllen\ eml Il id til k 1I11dl~ op

elske den til Pil hl\dre I:-It!llTe];'I" 

Dersom dette er 'I'ilfil'ldl,t, et' det 

kb rt, a t oftersolll dl' An!. dm' l\('(! 

naamle til at blive hhllkp, i Im'rt 
Fald have v,eret :ma heldigl' at 
ulldg:!a alle tJftel'stl'lelll'bl'l' i !II'!'l'S 

Voksetid og em bleme sa,L uJroksl'de, 
SOlll dl' O\'el'llOvet!et have kUlIlll't hlin', 

lIlaa de ogsaa i Storl'f\ls!\ gellllelll

snitlig ikke lidet ovel'gaa GPIlIWlll
snitsstørrelsen af dl' gull' Aal i 
salllllle Farvand. Hvorvidt dette for
holder sig saalmles olle!' ikke, hal' 
jeg derfor rettet mim, Bestræbelser 

}Jaa at undersøge, Hmd jeg imid
lertid i dellne Rotning hul' ed:trl~t 

dels ved Sdvsyn og dels ved Med
delelser i Sallltaleform fra en Række 
Fiskere paa forflkellige Pladser saa

vel pau den af mig i Eftemul'et 18!:14 
med U mierstøtteise af Dansk Fiske
riforening foretagne Rejse som før 

og efter summe, gaa .. fra alle Sider 
ud paa, at det virkelige }<'OI'1101d el' 
dette, ,tt i ctll\'ert Farvand svarer 

Gennelllsllitsstørrelsen af de isallllIw 
hjemmehørende gule og, blanke Aal 
til hinanden, saa. at hvor de gule 
Aal falde Slllalt bli\'e de hlanke 
heller ikke stølTe, og hvor de gule 

AtlI falde stone, ere de hlanke og
saa ligesaa st01'(', og saaledes frem
deles. 

At dette forholder sig saaledes, 
el' ikke saa ganske let ogsaa at ef

tervise vel! Hjælp af den officielle 

Statistik j thi denne angiver vel, hvor 

1 B7 

ma.nge RmwanL ~Lltsaa bhtn ke A a 1. 
del' i pt hvert r'al'v,tIHI 01'1' LUI)!: II l' 

ug den fol' di,;s!' ginie Betaling, 111,'1\ 

!lHt pr en Sl'lvfolg\', at ~tatistik('ll 

ik ke herved kali f.!;O/'l' ~;kwl i ItIplll'lll 

dl' j ;,id\'!' \<'~Ll'\'alldl't opfos(n·t!e 
hin II!;" .. \al. og: dl' hl;\lIk!' Aa!. dl'l' 

lhla d(~l'ns I ll,lwlI d tt, Y nglp\':lIlllring 

kUli P;lS~I'l'l' dpU(',. ug SOli l kUlllH' 

r aH",' :11' lHl aud eli ~1 01'1',,1,,(, elld dl' 
i I<'al'\':llldl't hj"lllllll'hol'!')Hll', 1)(,1' 

gin';; i 111 id I«r/id \<'n 1'\':1 lidt', dpI' ha \'I' 
1'11 ~aadall \i,'!igg:!'ldH'd, at de ikke 
pass!')'!'s H r \'<LIldn'llde A ul :llldet· 
sh'dsf!'a~ t, r;:ks. Roskihle .Fjord, Of! 
der gives "Ilc!\'idp('(' li'anallJu, i h\'ilkt~ 
A<dl'n aldeles ild,l' uftt'rstræbeH, 1'01'

end )mUI tag!'!' den som blan k i 
Rusm', og: hm!' lien <tltsaa faktiHk er 
fredft i hele sin Voksetid, Et sua
lhmt }'ar\'ltw! er Ebeltoftbugten be
gmmsd lIIod 8Jd af en Linie fra 
Ebeltoft til tlletterhage, I denne 

l'et lwtydelige Bugt er ifølge Stati
stikken fanget i Rnser, altsaa blanke 
Aal, i 1891 ~6900 Pd, til er Værdi 
af 1 U;'j30 ]{l'., i 189l:l :&0410 Pd. 
til 'Hl Værdi af 79l:l~ Kr, og i 
189'3 41600 Pd, til (m V;urdi af 

:J:J69l:l Kr, Disse Aal fanges udo
lukkende Olll Eftera:~ret, og lH'O Ru
serlw som oftest urbaUe i Porbindelse 

Illed A:tlegaarde. 
Derimod fiskes del' iB\Jlge tltati

stilwu ikke i dl'tte.\:i'al'mnd pan 
nogen anden .Maude eft!'!' Aal, hvur
kell n·d Vaad, Staugning l,llcr Kro;!. 
Hel' have Aulune saaledm; ahsolut 

,Fred for ellhn'l' IlIL'111wskelig Efter
stnebelse i hele deres Voksetid, 

Dette er Oll langt fuldkomuere Ihed
Iling end det vil ,",el'e muligt at gen· 
lIemf!)!'e ved nogen l,ovhestenlluels!, 

om )Jaalstørrelse og deslige; mell 



hvor store blive da disse udvoksede 
blanke Aal i denne Bugt? 

Statistiken siger os vel ikke Stør
relsen, men den siger os Prisen, og 
denne var pr. Lispund i 1892 Kr. 
6,21 og i ] 893 ligeledes Kr. 6,2l. 
Nu kostede imidlertid Ruseaalell{; pr. 
Lispund 1892 i Svendborg Sund Kr. 
6,76 og i 189B sammesteds Kr. 7,68, 
samt mellem Faaborg og Assens i 
1892 Kl'. 7,82*) oa; i 189;~ Kr. 6,80. 
Som det ses, naaede Rusenulene fra 
Ebeltoft Vig ikke disse Priser og 
vare altsaa mindre, sau at 01"1' gik 
flere af dem paa Pundpt. Paa det 
allernærmeste ere Forholdene i det 
Farvand, der mod Syd begn-enses af 
en Linie fra Sletter hage til Hou, de 
samme som i Ebeltoft Bugten. l 
førstnævnte Farvand fanges heller 
næsten kun Ruseaal, uemlig i 1892 
Pund 16784, betalte med Kroner 
6541,00 mod 1305 Puud Va:tdaal, 
betalte med Kl'. 457,00, og i 1893 
Pund 22692, betalte med Kroner 
8973,00, mod 2100 Pund VU:Hlaal, 
betalte med Kr. 735,00. De næmte 
Tal give i 1892 fol' I,ispnmlet af 
Ruseaal Kr. 6,23 og i Hl93 Kroner 
6,38, hvad der heller ikke naar 
Priserne for samme Slags Aal i 
Svendborg Sund og i Farvandet 
Faaborg-Assens. 

Det fremgaar endvidere af det 
foranstaaende hvad der turde 
være særligt betegnende - at end
skønt af blanke og gule Aal af lige 
Størrelse, betales de blanke med 
ikke lidet højere Priser, opnaaedes 
Priserne for de gule Aal fra Svend
borg Sund og Faaborg--Assens iHe 
engang [tf de blanke AnI fra Ebel-

*) Statistiken angiver, at dells Au
givehe dette dal' Cl' mindre nøjagtig. 

toft Bugten og Nord for Linien 
Sletterhage Hov. Det ses yderligere 
heraf, at disse kun vare smaa, og 
for det sidstnæmte Farvands Vod
komnH'nde havde jeg paa min tid
ligere omtalte Rejse i Oktober 1894 
V'jlighed til personlig at overtylle 
mig herom, idot man visti., mig flere 
Pnwer af de i Aalegaardene ny
fangne' Aal. .1 eg kunde ikke taksere 
d(,1ll højere end til 3 il, 4: paa Pd. 
Endnu er i (lenne Forbindelse at 
bemærke, at det ikke kan være 
amlerl('dos, end at en Del blanke 
Bælt~1[tl paa deres Vandl·jng afVind 
og Strøm forsættes incl~mfor Vest
kysterne af Ebeltoft-Halvøen og 
Helgenæs og, medens de atter søge 
ud i aabent Vand, blive tagne navnlig 
i de sydligere p.aa disse Kystel' ud
satte Aalegaarde. Disse Bæltaal, 
der ere ikke lidet større end de i de 
omhandlede Farvamle opfostrede 
hlanke AnI, tælle da med i Stati
stiken og forhøje dennes Resultater 
i den her omspurgte Retning. 

I Roskilde Fjord kostede d~ 

hlanke Aa} pr. Lispund i 1892 Kr. 
5,77 og i 1893 Kr. 5,27. De ere, 
hvad der var at vente, lle mindste 
i de berørte Farvande. 

Af det anførte turde fremgaa, at 
man ikke ved at forhøje den legale 
Maalbestemmelse for den gule Aal, 
som der er tilladt at fange, kan op
naa at fremelske. den gule Aal i 
saadanne Farvande, hvor de gule 
Aal holde sig smaa, idet den Om
stændighed, at de i disse Farvande 
opfostrede blanke Aal ogsaa kun 
ere af samme lille Størrelse, viser, 
at det er de sammesteds givne For
hold, der medføre Aalenes ringe 
V ækst. Dette har det været mig 
om at gøre her at oplyse, medens 



jeg ma.n forheholde mig ved \'11 I'e
npl'l' Lejlighed a.t ml ta le 111 i Il l\I ('ni Ilg 

om Aan;agplI til, at dette fOl'holder 
sig saaledes. 

Vi kUlllw godt give Hl', r,t'th Hd 
i, at de gule og de blank\' Alll ~l\'al'e 
t.il hinandpn i Størn'!se pan de for
sln·Hige Steder. S(·lvfolgPlig. Faa 
Aulehunneme fOl' Aakmao(lene L 0\' 

til at vok~w sig store SOIll gul(', hli\'er 
ogsaa MiddplstørrplsPIl pM tip hlanke 
AHl het.ydeligpl'p eud om dp gult' 

AilI Hlle fallgHs, indcl! dl' lIau 
. Konsmodenhe(]plI. Vi skulde tro, 
at om Hl', L, ha\'(Ie uudersogt K~Jlls
forholdene de Steder, hvor AalollP 
gennemsnitlig ere mindst, f. Eks, v('tI 
Ka.llehave ellel' i Roskildefjord, vilde 
han have fUlldElt et meget hetyudigt 
Pl'ocentantal hlanke Hanner, fo'rdi 
Hnullerlleikkf' faet Lov til ttt voks/' 
lii.f} .'1t01·e og bhmke og uened salll

tidig forøge Middelstørl'dsen for gulE' 
og hlanke Aul. - Mon HI'. h hal' 
gjort denne simple- Undersøgelse? 

Vi kunne fremdeles godt gi\'{~ HI'. 
Leth R.et i, at Aalenc ikke allH 
Vegne ~ selv Ildon EftprstrrehclsE'l' 
~ vilde naa sumllHl StølTelse; BuU(l
forhold og dE'raf folglmdp forsl{(~\ligp 

fJivsvilkaar llIaa selvfølgelig gøre sin 
Indflydelse gældende paa Aalen SOlll 

paa andre Dyr ]]Jell henægt!', at 
den intensive Fangst hur fOlTinget 
don gule og (hmlIed ogsau den blank!' 
~c\.a.ls Gel1nemsnitsstøl'l'pIse d(~t PI' 
mildest ta.lt dristigt. I den Sammen
ligning l\1edlemsbladflt i Fjor (pag. 
341) bragte mellem AalenE' i Ros
kildefjorden føl' og nu, paavises der 
jo en Nedgang i Middelstørreisen 
efter 20 Aars ihærdigt E'iskeri fra 
3~4 Aal paa Pundet til 6-7, Men 
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har et intl'llsid Fiskeri kUI111U\ In'lulle 
:\1 ilhh, IstorrdsPII san 1wt,v(I!·!il!t rwd. 
er tiet da gird. ;It Oll Frl'dnillg Of!:

S~Ul ril ræn" i Stand til a tfn at 

hære llid<ldstoI'J'('lsen hctyddi~L s(·h 
0111 all(' Hallnpl'llo hlen: b\a,lIkl' \'.('d 
('Il La'n:.nll' lIlplh'llI l::! og 14 TOllllll('J'. 

1m, (I dl' jo i Il !.!.l' Il lu ud H !!:Ol"\' tvrert
i III od. 

11111dll'l'lill, \i tro, ;lt d"1l Middl'l
\'(~j. Rl'g;t'l'jll1-!;Pll~ II} 1<'isk('l'ilod'ol'sla!! 
gaal', at fn·d!' .\aIPIl til l4 TOlllmer 
(i Ild forste AnI' 1:1 T.), el' dl'lI 11.,11-
sigtslII.ossigste. Vis!'!' (kn sig held
hl'ing;ellllt' kan ,1(,1' jo a.l 'rid g;fWS 

d Skridt ddE'l·p. og E'isk(~nll~ ville 
da sikl,ert ikke være de sidste til at 
forlalllo!;!' dllttp Skridt gjort. Red. 

Savlyster ktr. Piglyster. 

Eth-!' lledddplse tilos har en 
Mand fm "Biologisk Statioll" (kn 
:&4" ::!5. ug 26. d. 1\1. været i Hvellll
borg mml Snrlystel' for at vise Fi
skel'lle Stangning; Illed saadant Hed
skab. 1)E'1I nf llon loknl(~ I<~iskerfor

enin:r 11<1\·:lIgt(· Konkurrent nægtede 
illlidh'l'tid efter at have sd Saksene 
at (h,It:t~(' llogPll Konkurrence 
llIHh-)' Paasklld al, at Saks(~ne ikk(· 
holdt !lpt i E'iskel'ilo\'(;H t"ttshia tte 
l\faal llIPllelll FI:ener og '1'11 n [.!l'I'. 

lovrigt indrømmede paugældl'nde 
Fiskp!" at Sab('ne sikkprt vilde kllm\(> 

stalIge man!!(' Aal. 
Saksf,ne vare af dl~lI J(olllstruktio!l. 

som "Biologisk Station" plejer a t :111-

vende til Forsogsstangning, og af den 
Slags Sakse, som der er Talp om 
at faa indf~jrt ved en ilY I~'isk('ril()L 



Et Spørgsmaal. 

Hr. Redaktør! Tillad mig 1ge1l
nem "Medlemsbladet", at gøre den 
utrættelige Hr. Willimn JulUIseli i 
Ran dørs et Spørgsmaal. Ijige saa 
sikkert som Stæren hvert Pomar 
iIlllfinder sig, begynder til samme 
Tid Hr. Johnsen at anbefale sig 
med Laks til Udsættelse i Damme. 
Jeg finder nu i "Horsens A ris" for 
den 19. Marts d. A. fremhæret i 
hans Reklame følgende Eksempel: 
"Paa en Ejendom faneltes en lille 
Lavning, 3 Tdr. Land, hror del' for 
den laveste Ende sat.tes en Dæm
ning, 3 Alen høj; der ledtes Dræn
vej derind, saaledps at Iler dannedes 
en Dam, som altsaablO\'stillestaaende, 
da Drænvandet kun kunde holde 
Danllnen vedlige saaledes, at den 
ikke udtørrede. I Denne Dam ud
sattes 3000 Sth. Rhinlaks, som 3 
Aar efter vejede 41i~ Pd. pr. Stk." 
- Jeg forlanger ikke nogen nærmere 
Beskrivelse af denne Dam, da jeg 
selv vil begive mig hen til den, mOll 

jeg beder Hr. William J olmsen i 
Randers om at have den Ulejlighod 
at meddele Dem, Hr. Redaktør, hvor 
denne Dam er beliggende, der har 
formaaet at producere 13500 Pd. 
Rhinlaksi Løbet af 3 Aar ell Ol' 

at give et Udbytte af (selv om Laksen 
knn blev betalt med 50 0re pr. Pd.) 
6750 Kroner. Det betrængte Land
brug har her en Udvej. som lllan 
maa være Hr. J olmsen meget tak
nemlig for at have paavist. Men 
jeg for min Part vilde dog gerne, 
forinden jeg fylrler mino Damme, 
Mergel- eller Tørvegrave med Hr. 
Johns ens Rhinlaks, r.ære bekendt 
lUed de :3 Tdr. hHlds Kvalitet. 
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J eg tillader mig endnu at bemærke, 
at dette er skrevet af den reneste 
saglige Interesse og ikke for at 
lJegynde en Diskussion med Hr. 
J ohnsen. J l'g udbeder mig kun 
Adressen for Dammen eller for dens 
Ejer, da Jeg er Mand for selv at 
kunne se. 

Deres ærbødige 
Landbruger. 

Et vigtigt Fiskerispørgsmaal. 
Af S. P. Lauritsen, J egilHlø, 

UtHler (lenne Orerskrift har Hl'. 
C. Bang i l\J edlomsblatlet Nr. 10 
søgt, Grunden til Rødspættens Aftagen 
saarl'l i K\'antitpt SOIll Kmlitet fol' 
Limfjordens Ved,kommende i Snur
revaadsfiskeriet, og fol' at Piskeriot 
ikke yderligere skal formindskes, foro
slaar O. B. Predningsbestemmelsen 
sam t U d"ættelse af Rødspætteyngel. 

Hnt<l Udsættelse af Rødspætte
yngel angaar, da pr saadan jo 
prøvet i Thisted Bredning med godt 
Udhytte, lIIen det er vist ogsaa Ilet 
eneste Sted i Limfjorden, hvor Yngel 
kan udsættes lUed Fordel, da Thi
sted Bredning er et indelukket Bassin 
lUed lang Plantevækst red begge 
Indløb, hvilket omtrent forbyder al 
Pra- og 'l'ilgang af Fladfisk. 

I Nissum-, Kaas- og Livø-Bred
ning el' Udsættelse af Rødspætteyngel 
derimod aldeles unyttig, den skal 
nok selv konllne der; den kommer 
om Foraaret ind ved Thyborøn Ka
nal i store Masser for en stor Del 
ikke større end fra en 1/2 til 4 
'rOllImer, og følger saa Strømmen 
ned gennem Fjorden stadig efterstræbt 
af Fiskerne. 

Hvad Opfiskning angaar, da er 



det noget, som skel' In'ert Anr, og 
de Rødspættf:'I', SOli] ikke fiskes, van
dre for en Del Olll Vinteren tilbage 
til Havet, mhm at der dedot' weste 
Anr bliver n!indre. Nnar O. H. 
ansættpt' et Mindstpl1laal at ] 1·-12 
TOlllmer, da kan det ikk(! gemwJlI
førl:ls fol' Knas Brednings Ved kOIll

mende, da Rødspætter del' SH.RgodtsOIll 
nJ(!rig opnaar en fi[j allan Stol'l'e!sp; 
det højeste l\hal, lIer kan sH,ttes 
med nogen Udsigt til Fiskeri, l'l' 9 
'ramIlIer, og lm saadan StfHTl'lse el' 
da ogsaa en god Hamlolsmre. 

Hvad del' særlig hel' skuldo for
bydes el' B1'llgen af }1'lymlorsnUlTnmad 
i September Ma;wed, samt iHisb1'll
gen af Aalevaad til at fiske efter 
Rodspættol' med. Kunde dm' i (\pn 
ny j1'iskol'ilov ond videre blive S:l t en 
Bestemmelsp for, hvor llmnge Undl'l'
maalsfisk .Fiskerne umatte hringe i 
Land til eget Bl'Ug, da vildo det 
være heldigt; del' illlnd IH'inges nu 
mange Tusinde Ol smaa Uodspættel' 
ll\'('rt Aul', ~Olll for pn !:itu!' Del hl'u
gps til fhinefødp j:i pudog til Mol!
dillgel'. 

Aarbog for den danske 
Fiskerflaade. 

Under O\'(,lIstaaende Overskrift llar 
Hr, Arthur Feddel'sen i Medlems
bladet NI'. 10 fremsat nogle Be
mærkninger, hvori han klager over 
den mindre Omhu, som skulde være 
anvendt overfor de i Am'bogen op
førte Fisks Navne paa de forskellige 
Sprog. I Henhold til Hr. F.'s ind
ledende On1 om hans Puuskønnelse 
af Aarbogens Udgivelse, skulde lilan 
synes Ilwd Rette at kunne H'nte PI1 
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Kritik, rier kundp tjPllP til V('jled
ning ved U da rbejdelsP!l af kommende 
U liga vel', men i Htedt't dprfol' leVl'res 
ell S:l:l los og overtladisk paa 
"iine Skdpl' emlog:saa ganske fejlag
tig; -- Kritik, at dl'l] fOl'lIwntlig kUl! 

kali tjene til aldde"i nlH'l'ettigd at 
snekke 'l'illit!en til Bogells Paalide-
lighed. , 

Del i Sagl'IIS .:'i :ltll!', at 
Vnlgnt af det NavIl, del' imlCnJ'l's i 
Pil S:La, slUllllwntr:eugt 'l'abel som 
A :lr!log('lIS talmllari!:iku Oversigt ove]' 
dansko og frelllmede FislwulHHenwl
scr, til en vis G md kOllllller til at 
hero paa et Skøn, henset til, at (\f'1I 

cllkelte }1'isk paa StUllllle Spl'Og kan 
b;we on halv Siles fOl'skellige N tl\'ne. 
Ved Udarhejdelsoll af Aarhogell Imr 
]IIU1l ill\idlertHI hestræbt Slg fol' at 
llllfore det blandt Fi~kerne lllest 
gængse, dorimod forlanger Hl'. F. 

SlHLrt "det rette Navn" snttrt "det 
gængse Navn", og disse to Ting 
fahle som bekendt ikke tLltid sam
lllell. Dette Forhold el' jo iO\Tigt 
godt I10k kendt fra VOl' egen dallsiw 

'l'erlllillologi, llHll1 behovet' f. Eks. 
hlot Rt huske pall hingell, der for
uden dette Navn har Navnene Plrede, 
Slette, Bakskuld, Sandoel' o.s.v., som 
alle ero gængse hver i sin Del af 
Landet. 

Netop paa Grund uf denne noget 
svævende Terminologi kan det være 
meget vanskeligt at sige, om An
vendelsen af et Navn er absolut rigtig 
eller absolut forkert, og lllan for
bavses ved at se den kategoriske 
Maade, hvorpua Hr. F. affærdiger 
nogle af de i Aarbogen . anførte 
Navne, men Forbavselsen stiger rig
tignok, naar man ser de af Hr. F. 
fOl'esllltlede Forht'dringer lidt nær
nWl'e 8ft81'. 



Til Belysning af dette FOI'hold 
skal jeg tillade mig at gennemgua 
de vigtigste af de i Kritiken frem
dragne Eksempler, idet jeg for Ile 
franske Navnes Vedkommende refe
re l'er til Dl'. Emile .111onJaw, Værk 
"Histoil'e naturelle des poissons de 
la France" for de engelske til "The 
tishes of Gl'eat Britain and Ireland;' 
uf Francis Da!}. 

1. Fol' Brislin,q (clupea sprattus) 
er i Aarbogell anført det franske 
Navn eS)J'l'ot, Hr. F. skriver, at det 
gængse Navn er le spmt. De gængse 
Navne paa denne lfisk staa nævnte 
i Moreaus Værk Bind III pag. 448, 
det første i Rækken er (,sprot, hvori
mod Navnet le sprat slet ikke findes, 
og det Ol' overhovedet ikke lykkedes 
mig at finde det nogetsteds SOIll 

fransk N a vn. Sprut er (som anført 
i Aubogell) det engelske Navn for 
Brislillg. 

2. };'or Knrmltle (merluccius vul
garis) er i Aarbogen anført det 
franske Navn me1'lus, medens Hr. 
F. kort og godt skl'iver, at Navnet 
ikke er medus men meTlu. I Mor
(Jaus Værk, Bind III pag 251 staar 
medu8 ligesom ogsaa i de alminde
lige lJeksika f. Eks. i Sundby og 
Baruels. 

3. };'or f(/lul"luwe (trigla ,gul'llar
dus) er i Aarbogen anført det fran
ske N UVII gTondin. Hr. Ji'. skriver, 
at det almindelige Ord for Knurhane 
er tri{Jle. I Moreaus Værk Bind 
II pag, lH 5 er nævnt 8 gmngsc 

Xavlle for Knurhane, hvoriblandt 
J/I'omliu, lIlelI il,ke lrigle. 

4, POl' Rødtuil,qe (pleuron. mic
rocephalus) er i Am'hogen anført det 
engelske Navn lemoll-sole. Hl'. p, 
skri vel', at dette ~ a vn bruges om 
en anden Fladfisk, medens Rødtun-

142 

gen pau engelsk hedder ilw ,"/1/00(11 

dal!. IDay's· Værk staar unfort 
10 gængse N tt me pa;t Rødtunge, 
deriblandt baade lemon-sole og 
slnooth dall. Der findes ganske vist 
2 andre Fladfisk, som pau engelsk 
ka,ldes lemon-sole,llemlig Haa-lsingell 
og sol('(t lascaris. lllen begge disse 
Pisk ere af Oll meget underordnet 
Betydning i FOl'hold til Rødtungen, 
og som Bevis for, .Lt lelltOll-sole i 
Praksis anvendes SOlll Betegnelse for 
sidstnæmte Fisk, kan tLnføt'es, at 
bemeldte N aVll benyttes i de ugent
lige Madwdsberetningel' i "The fish 
tTades ,qazetfl'.". 

Sluttelig skal jeg med Hensyn til 
de enkelte tOlllme Rubrikker i Aar
bogens tabella.riske Orel'sigt ind
skrænke mig til at bemærke, at man 
har fot'otrukket at vente med at 
udfylde dem, indtil paalidelige Op
lysninger fOl'olaa, netop for at und
gaa at stranlle paa de Skær, som 
Hl'. Ji'. ikke synes ganske at være 
guaet klar af, 

N. E. Mygind. 
Premierløjtnant i Flaaden. 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 

1:<'ishl'iheretningcu fol' Finants
aaret 1893--94, der SOIll su:dr:1nlig 
Cl' SUllllllellarhejdet af Kal)bjn i 
Flaadl!ll C. P. D/'edlBel, Cl' udkom
lUen og indeholder cm', ca. aoo 
Sid l'!' de i li'illantsaal'ct stadfu:stede 
Vt'dtægter (for Horsens Fjord og 
Hobro-Mariager/Jord), den egentlige 
Piskllristatistik, forskellige Fiskeri
l'llpporter, Konsulatsberetninger m. 
Ill.. samt Beretning Nr. 4 fra den 



biologiske Station og er ledsaget af 
2 'l'avler og et Kort samt a(hkillige 
Tabeller, alt vedrørende Dl'. Peter
sens Undersøgelser over vore Flad
fisk. 

Statistiken over det danske Fiskeri 
f"1'U ,Jyllands Vestkyst ('r udarlwjdet 
af Kaptajn SChldtz l~g ndrngnet paa 
Basis af de tillnspektiollcn indsendte 
man nedlige Meddelelsol' fru samtlige 
Toldsteder; den omfatter saah,dps 
kun den pau Jyllands Vestkyst ind
bragte Fangst. Det sallIlede U (1-
bytt<. l'r opgivet til 615757 Kr., hvilket 
er 63036 Kr. eller 11 1 j ~ o I o mere end 
1a9:!. Denne Merindtægt falder ude
lukkende paa Kyststrækningen Syd 
for Limfjonlen, idl't de nordlige Di
strikter endog have havt ell ret be
tydelig Mimln,jlldtægt j 18!J3 ('IHI i 
1892. 

Af det samlede Gdbytte falder de 
116277 Kr. 45 Øre pau Rodspætte
fiskeriet (1892: 99104,46 Kr.), pau 

Tungerne 689,03 Kr. (377,80), paa 
Pig- og Sletlmll' 84h,76 Kr. 
(1 OM;,15), Hellptiyn'der 7881,14 Kr. 
(B8115,83), Sild 3354,32 Kruner 
(I:3170,50), Makrel 16109,65 Kr. 
(84 L8,35), Knurhanor 285,90 Kr. 
(32 Kr.), Kuller og Hvilling 
279607,01 Kr. (217973,03), 'forsk 
69711 ,51 Kr. (98,69B,72), Pighaj er 
2628,40 Kl'. (8029,63), Skader og 
Rokker till !1,95 Kr, (4149,lh) Aal 
751 Kr. (2014,82), Laks 5666,00 
Kr. (653 Kr.), Ørred 140iJ,10 Kr. 
(3821,00), Helt 15510,70 Kroner 
(147,70), Gedder og Aborror 528,96 
Kr. (1327,36), Hummer 65307,7U 
(54347,71). 

Fiskeriet i de danske l!'arvamle 
indenfor Skagen el' opgjort af Kapt. 
Trolle. Totaludbyttt>t af disse 
Fiskerier har været 3532162 Kr., 
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hvilket ('1" betyd pligt mimh'o <,nd i 
J 8H2 (:l91H368 Kr.) og klln lidet 
over et Middohtltl'S U tlbytte (ben!gnet 
til :3509864 Kr fol' 'l'idsl'Unllnet 
1885 9:~). Fisklll'befolkningen har 
i 1893 udgjort 8U:36 :\land mod 
7\IH7 Mand i ll-l!hl. 

'['m'8kl'fisket'il't gav 8047 [) Rtwsu 
elkr 4757902 Pd. (mod ] 35,7:}0 
Rm's!' ollpt, 0063:3 Vj Pd i 18\)2), i 
Vwnli 3764U l Kl'. (4430:)4). 

l{mlspwtt1jiskel'iel imlhragt(·7821 () 7 
Snus!) til Pil Vlt>nli af 109U570 Kr, 
(mod 8654H8 Snpse til Værdi 121 U 10;\ 

Kr,) og vis('l' saale(!t-s Pil ret be
tydlaig N edg,wg, skønt U dbyt.tet (log 
er noget o\'er et Middelaal's (8B306H 
Snese til H88680 Kr.). 

T1W{p;fi, .. :læriet indbragip 3721 Stkr. 
ug 120492 Pd. og j Va~nli 8057U 
Kr, (mod 112819 Stkr" 1!J76UI) Pd. 
og 213259 Kr.). Denne betydelige 
Nmlgang skyldes dug særlig den 
strænge Isvintor, der hindrede Tunge
fiskeriet i I;aJsørende og det nord
lige Kattegat. RwltungpTIskeriut gav 
l103H1 Pd, til 10977 Kr. mod 
17D 13~ Pd. til 11543 Kr. 

Pigltvarfiskerid udgjorde i 18B:1 
i Vmt di 12096 Kr. (mod 14430 Kl'. 
i 1892) og i Vægt 41212 Pd. (mod 
51666 Pd.). Saavel Rødspættefisko
riet som Pighml'fiskeriet har givet 
et betydeligt rigere Udbytte for 
Sjællands Nordkyst og Øresund. 

Ma7creljisker'iet viser betydelig 
Fremgang for alle vore Farvande; 
'J1otahlllbyttet val' 19661 Snese (mod 
4786 Snese i 1892) til enVænli af 
45320 Kr. (10282), hvortil endvidere 
kommer det U dbytte, der tilfaldt ell 
Del Handelsskibe, der deltoge i 
nu Makrelfiskeriet i Nordhavet. 

SildejiHke1'iet var i 1893 under et 
Middelaar; det indbragte 565430 



Kr. for 836436 Ol, illlod i 1892 
931:H7 Ol til 720289 Kl'. Ned
gangen skyhlns dels det stormfulde 
Eftpl'Uarsvejl' for de mere aabne Far
vandes VedkollllIlende, dels Illaaske 
ogsaa den Omstændighed, at Driv
gamssilden optmudtll i ell sjælden 
stOl' K valikt, medens Sildegal'llllue 
ere h'lIlmelig sllHlumuskede. 

A ahrfi;-dæriet gav et usædmnligt 
godt U dLytte i 1893 nemlig i Rnsllr 
14D8223 Pd. til en Værdi af 560886 
Kr. mod j 1892: 1300487 Pd. til 
5169159 Kr., i Vaad 1004509 Pd. til 
345343 Kr. mod 876575 Pd. til 
281980 Kr. i 1892. 

Horn.fi8kpj'an,l]sten VHJ' ligeledes 
tilfredsstillellClp i 1893. U dhyttet 
var 6li766 Snese til 96675 Kr. mod 
i 18!I2: 68741 Snese til 97611 Kr. 

Laksl:'ji.~keriet val' noget mindre, 
særligt for Bornholms Vedkommende. 
laIt hlev dpI' fh,k('t 201284 Pd. Laks 
til en Værdi af 142858 Kr. mod i 
1892: 236397 Pd. til en Værdi af 
192232 Kr. 

Rejefiiikeriet val' meget slet i 1893. 
Resultatet var 93351 Potter til en 
Vwrdi af 89402 Kr. mod i 1892: 
147906 Potter til 96856 Kroner. 
Prisen val' som Følge deraf meget 
hoj, gennemsnitlig 96 Øre pl'. Pot. 

Geddiifislæriet var del'imod I'l't 

godt. Der fisk(Hles i alt 93736 Pd. 
til en Værdi af 29125 Kl'. mod 
61838 Pd. til 18820 Kl'. 

(l!'ortsrottes. ) 

Fiskermøder. 

Paa et Møde i Rillfjkøbiu!J 
den ~Ode Marts stiftedes ell" Fiskeri
forening for Ringkøbing og Statlil 
Fjorde med Tilløb". I Foreningen 
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indmeldtes straks ca. lOU :\fedlelll
lllel' og Konsul B(wtlwls13u valgtes 
til Forllland. 

Foreningen hal' sluttet sig til 
"Dansk Fiskeriforening. 

- Den 21de "Mar·ts afholdtes et 
Fiskermøde i Struer, hvortil den 
lokale Forening: Fiskel'if/Jrellingen 
for den sydvestlige Del af Lim
fJorden Jmvde indhndt og hvortil del' 
havde indfundet sig ca. 100 Menne
sker, JlIei:lt Fii:lkere fra Struer, Hum
lum, Handhjprg og Venø. 

::Vfødet var i:lærlig sltmmenlmhlt 
pau Gmlld af POI'elæggelsen af det 
nye Fiskel'ilod'orslag, der antoges 
at rumme en Fare for Limfjords
fiskerne. Fiskel'iassistent Tranum 
og Konsul SChOH J)l·roligede Fiskerne. 
Der valgtes derefter 2 Repræsen
tanter til at at deltage i Dansk 
Fiskeriforenings Generalforsamling. 

- KøbenllllvlI ug Omegll!: Piske?'
jun:llill!J at1101dt Søndagen den 24. 
ds. et Møde, hvor Overl'etsprokurator 
Leth var kommet tilstede for at 
genuemgaa et Forslag til en Revi
sion af l!'iskeriloven, SOIll var udar
bejdet pna Dansk Fiskeriforenings 
Foranstaltningl for at forelægges paa 
duns Generalforsamling. Han on
i:lkede at høre Fiskernes Mening Olll 

de fOl'skellige Bestemmelser. Fol' 
tiere SpørgsIlIaals Veukollllllende ud
spamlt dl~l' sig en ret lidi!! Diskus
sion, SOIll navnlig drejede sig Olll.~ Jc 
for Titlen aktllelle SpørgsIllaal: Pig
lyster og Sa vlJster, Vaadfiskeri kon
tra Fiskeri med Aa.lehoge og Sætte
garn, om Aflllærkning af Redskaber 
IH. lU. 

Piglystel'ens Skadelighed fremhæ
vedes af Fiskerifogden, som ment .. 
Jen burde forbydes, hvorimod Fisker 
Hans Nielsen talte imod et saadant 



Forbud, da han mente, at dette Red
skab vildl' med Tiden komme til at 
forhyde sil!; :.;plv, naar først Illall tik 
en Aalesaks, som var lil!;psaa dygtig 
som Piglystpren. 

Spørgsmua let sattes det'pfter under 
Afstpmning, som gav det Resultat, 
at der \'ar Flertal for, at Piglysterpn 
ikke skulle forbydes. 

Disputen om Vaadfiskeriet drejede 
sig fornemlig om, at der blev stillet 
et Forbngendl' om: at Vaadfiskerne 
skulde indtage deres Fiskeplads en 
halv Tillie før Solnedgang, for at de 
kunde gøl'e sig hpkendt med de alt 
optagne Fiskepladsf'l'. Denne ~En
dring til Forslaget kunde Vaad
fiskerne ikke gan, ind paa, og da der 
ikke blev stpmt de}'()vor, sketø ingpn 
Forandring. 

N ogle andre 1l1indrp væsentlige 
Ændringer vedtogps derpaa, hvor
('ftPl' Forsamlingen udtalte sin Til
fl'ødsllPd lllPc\ Forslaget i si Il Hpllled. 

F. 

Mindre Meddelelser. 

Solgt Islandskutter. Fiskf'kuttel'en 
"N ord Vf'st"; der tidligf're har værnt 
part IslandsfiskPl'i, men i dpn sidste 
Tid ligget ubenj'ttet her i Hasnf'n, 
er fornylig af Rhellpriet "V endsyssl'l 
Fiskeeksportforretning" solgt til et 
Aktieselskab, som fremtidig \'il op
tage Kutterens N avn som sit. "N ord
vest" ska.l nu paa l,I11Hl og fortømres. 
Dpll har tidligere været "tæt" ~~al'

tøj, Illen~skal nu forsynes med "Dam". 
Den skal dels benytti's til Rødspætte
tiskeri i Skage m k og N Ol'dsoen, dels 
-- til sinp '1'i<1f>r - tiI0stersfisl,el'i 
i N01'llsOP!l og ;\Iakn,ltisln'ri under 

NOI'{~;e. 
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Kutteren "Stefanus" er af Rllf'de
riet ved den bestyrende Rhi'der 
Fishhnndlf'r l. P. Kongsbak solgt 
til SVt\rrig til Piski'!' Corneliussen 
af 0cker1i fOl' I'n Købesum nf 6200 
Kl'. Kutteren lHlgik af Fredl'fiks
havns Ham for nogle Dage siden. 

Det el' nu snart en hi'llille }'laade 
af Piskerfartøjer, som Svenskerne i 
de sidste Par Aar have erhvervet sig 
her ved Køb. Heldigvis er det kun 
vore milHlste og ældste Fartøjer, der 
paa denne l\hade ha ve skiftet Ejere. 

Nybygget Fiskekutter. Paa Skibs
bygmester N. Olsens Værft her i 
Prederiksha.vn er i r,øhet af Vin
teren hygget en ny Kuttet' fol' et Aktie
selskahs Regning. Kutteren, der er af 
en Br. Drægtighed uf noget over 40 
Tons, vil komme til n,t koste 15000 
Kr., fuldt udrustet llled Undtagelse 
af Vaad etc. Den vil blive forsynet 
Illed et af .Firmaet 'l'uxen og Ham
mel'ich leveret Petroleulllsspil, hvilket 
er noget nyt paa dettp Omraade. 
De nu brugelige Spil dt'ives enten 
ved Nnfta eller ved Damp. Hvem 
der skal være bestyrende Rheder for 
li'artøjet, er endnu ikke afg,iort, men 
det bliver sikkert en i Frederiks
havn bosiddende Mand. Det skal 
løbe af Stahelen en n,f lle nærmeste 
Dage og vil fa.a Navnf't "Karoline 
Marie". Vor ]~iskerflaade faar llwd 
dette Fartøj en væHlifuld Forøgelse. 

Fiskerit>eretninger. 

Frederikshavn, den 25de Marts 
1895. Trende Gange have Kutterne 
i Ugens Løb havt Lpjlighed til at 
færdps paa Havnt lllO() dprps Rpd
slml)!'r; dpSVæl'l'(, Illa n Udhyttpt i 
Fm' hold til den allVollllte Tid nærmest 



karaktol'iSOl'es som hLrveligt, dog: 
hiH\Pl' de for 'riden væn'nd!' megf't 
hoj .. Priser Pll DPi paa <1!'t hanti
tuth!! mindre gode Resultat. De 
fleste Kuttpl'f' hn ve (]reVlet Fislwl'i 
paa det snnkaldte Hprthas Flak i 
Far\'ftlldet sydost for Skagen, det 
synes at fremgaa af forskelligt' 
Fiskeres Forklaring, at jo nordligere 
dPI' fiskes paa denne FiskPplads, jo 
stOI'l'<Cj fuldpI' Fiskpll ud, lllen i desto 
ringel'e Alltal forekolllllWl' dPll ogsaa. 
Rødspætter herfra have vejpt fra 
12-20 Pd, SIlPsen Ol! han:l opnaaet 
en Pris af fl'f\. 2-4 Kr, Snesen, 
Udbyttl·t har ikke fol' nogens Vpd
kOlllnlPnde overstpget 100 Snesl', 
Paa nordre Side af Læsø er der 
enkelte Kuttere, der ere indkomne 
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med forskellige Partier af Slethvar 
og Issing, ligf'som der fra Kohber
grunden sydost af IJæsø er indkom
met en Kutter med ret god Fangst 
af sidstnæ\'lltp Fiskpsort. Prisen 
paa saa vpl Slpthntl' som Issing er 
ligeledes højt oppe, der betales op 
til 18 Øre pr. Pd., en høj Pris, n3al' 
man husker paa at Ising ofte om Som
nH'rpn ikk(~ betales højere end med 3·-
4 Øre pr. Pd. HUllllllcrtilførslen hul' 
ncret ('(,t hetydelig, men har kun 
funden St(>(l fra fJhl'istianssand, ialt 
ertilført C3. 20,000 Stk., hvomf dog 
Halvdelen er forsendt dirf'kte til 
Tyskland af norske Afsendel·c. 
Prisøn er ca, Kr. 1,25 pl'. Pd. en 
gros ab Christianssantf. KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 17. Marts til 23. Marts 1895. 

II ... 1:;;:. .... 
i: -=~ ! ~ ~ Tilført af: II 1$1.... "" i:i: :; 

li a: ~ I ~ bl) ~ 
I r.n :t: o 

danske .1<'ISker-\'! Pd. I Pd. I Pd. 
fartøJer ... 

2 danske Kvaser 13050 

svenske 1<'isker
fartøjer ... 

pr. Vogn fra nær
liggende Fisker-
lejer .•...• , 

Pd. l Pd. 

288 

1120 552 

Pd P.l. Pd Pd. Pd. 

35' 

... <10 -= -II:! cU) 

Pd, 

pr, .Jernbane & 
Dampsldh . , .. 3fil!lB 26481 24"'0 3872 48;)76. 660 431502 14fl743 3882~ 14786 32888 

laIt ... 48208 2()48 2400 4$1fl2 494161 660 43150 14lH4 11917 I 14786 32888 

l 2300 Pd. Helleflynder og 348 P,l. Pighvar. • 28990 Pd. svenske Sild og 14160 Pd. bornholmsk<l. 3 6394 
Pil. Altl ng 8,,80 l'd. Laks, 4 Stenllidder. "3f>32 Pd. Gedde og 385 Pd. Stenbidder. 

lait er der tilført 218089 Pd. 
Betalt GennemsnitsJlris af Opkøbere: Rødspætter: levende 4 Kr. 88 Øre pr, Lpd., 

KasselisI. 4 Kr.; Torsk: levende 4 KJ'. pr. Lpd" Kassefisk 3 Kr. 25 Øre; Sild: svenske 
2 Kr, pr. Ol, bornholmske 80 Øre; A al: hlanke 65 Øre, gule 38 Øre pr. Pd. 

P'lll (Jrllll,l af lH og uroligt Vejr val' TilføJ'Hiell l{(lIl rillgo og for Rtldspættornes Ved
KOlHmowle af mindre god Kvalitet. God 1-:rte!'spØrgsul betingede dog høje Priser. 
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fra F~[!~~!.!!~:tl i Vi- Hn stærk H~etræs Baad Til Salgs. 
borg kan leveres i dette Foraar E D·' ,1 . cl 1t 
a 10 Kr. pr. 1000 !'tkr. ah Viborg med Dam. som kan proppes "n l Pi )[UI, ,saago( som 
Banegaard. F'orsendelsellskeriSel- .. ,. . . ,. nv 22 Fod lang og omtr . 
• ~abH.E~11.Il.g.forKøb"ren.Ri- hlStlddiskerl, 4 Se,ll, 21 .Fo,l .: T • "O' ,. 
s,ko,men.Udklæknmg ... ".t"lteu830- mellem i:ltævnellC 00' maaler nye"\ aad el me.t:>et hllhg 
aange VlTksomhed gam"terer "Kø- J ". t'l S l.,. H d l 
berne kyndig og omhyggeliII Eko- ll"l '1'on9. er billig til Salgs l a ",s, naar a n e Pil 
p"ditioll. Bestillingerne ekspedereø ' \00 . . kan ske snart 
i <len Orden, de ilHlgaar, s"alæn!!e hos FIsker Jens Peder Jensen, F' k' T' " 
Beholdnill!t haves. St b E d V II St IS el' ..... enKen, 
Forespørgsler bel!ivares. re y ge e pr. a ø . Ore pr. Vordingborg, 

."MMfJM~.SM."""'.~~ ..... MSM. I D(, fortt'inligHte i 
I' . F~~,~,~~~f~~~~,~~r i 

.<'æJdm' SOlll Saxt~ al 
af alle Sorter leverer dCll bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

E. Grell &. CO., Haynau (SchleHien). 
Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind- og Udland. 
__ Stor illustr. Prisliste s01ldcs franko paa Forll1l1gen<le, __ 

•• Mal~M •• ~~~ •••• MM 

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

(eneste Nætcabrlk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra L.ager fra vort mpd de nyesh' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Ftlhrik: Silde-, Rødspætte garn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sllt~s Næt og 
Garn. Bmnulds,qaru"Hallljlf'.'1al'lI 0F: Hm'gat'lI i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i hedste Kvaliteter. Aalekuber lunes I)aa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

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. 

lVykjøbing p. Falster 
. i Fehru3.1' 18~5. 

Ji'ærdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmoe. 
Telefon 12~. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilhyder sig med 'l'rylmiJlg af 11geblude. Piecer, ,Tæl'ker og "Ids
skl'it'ter, Cirkulah'er. merkantile Tryksae-e.' og l.ejlighedø
.... uge i omhyggelig Tf dførelse til billige Priser. 
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Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anhefaler ekRtra, prima, raffineret 

Oatech-u ® Tov v~rk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beedig0t Piskeauc'tionator. 

Rrev:u1r.: Johann Cohrs, Altona. Telegmmaclr.: Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjenllt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Chrner 
viste sig a,t være IJedrc, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

G. Platzman n, beediget l""iskeavktionator. 
Hambul'g, St. Pauli, Uafenstrasse 120. 

Brevadr. : H. Platzmanll, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-H,unburg 
Fragtbrevadr. : G. Pl;ttzmaul1 in Hamburg, Station Altona. -------, 

.Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

1'1' hos Bogtrykker ""rantz Cb.risttreu, Boldhusgade I. 
l~edigeret a.f ca.nd. mag. H. Posselt. - Trykt hos Frafiu aMi.etr~u. København 



lUDlEISBUD . ~~ 
Nr. 14. 4. April. 1895. 

::MeCl.1ex:c..sbl.a.d.e1l udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

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

Hnje af 1/~ Sides Brede; for staaende Aunoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. Møde om Fonden. Aarbog for uen danske 
Jl'iskerllaade. - Fiskeriet i Svendborg Rund før og 
nu. - Mindre M.cddelelser. Fiskeriberetninger. 
Belt.nutg" •• tse •• 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabenl, 
Ira 9-11. Reduktøren af Medlemsbladet 
træffes desud..-n i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
IO, 1. S. 

Modelsamlingen, Stormga<lc 20, eJ' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskcre daglig 
fra RI. Si-H, for Publikum Sømlag fl'a 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre For8endel~eJ' til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede W hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel~ryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUafU, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 

Generalforsamlingen aabnedes KI. 
91

/ 2 Form. af Pt'æsidenten, Kammer
herre, Hofjægermester, Ilehnsgreve 
.Moltke-Bregentved med følgende Ud
taleIse: Idet jeg nu skal have oml 
Ære at aabne Generalforsamlingen, 
vil jeg takke Delll, mine Herrpr! 
fordi De ere mødte saa talrig, og 

udtale Ønsket om, at Sammenkomsten 
i Dag JUtta blive til Gavn og I.Jykke 
for den Sflg, vi arbejde for. 

Ved N aVlleopraab blev det der
ef tør konstateret, at 21 Medlemmer 
af Bestyrelsesraadet vare til Stede, 
foruden den samlede Bestyrelse, saa
ledes at Generalforsallllingen var be
slutningsdygtig, og at 19 Fiskerfor
nninger lmvde smult Delegerede. 

Af Bestyrelsesraadet havde givet 
Møde: 

KOHsul .Fabricius, Skipper' P. Nielsen, 
Herredsfoged I~o>wnørll, l:;trandfoged Søren
seu.l"OllSul Michaelsen, Etatsraad Eckardt, 
KOHsul Bel'thelsen, Sognefoged N oersgaard, 
Stralldfoged Hansen, Proprietær Breiuholt, 
1,'iskerikolltl'ollør Holstein, Fisker Rasmus 
N ielsell, Grossel'er Adolph, Forretningsføl'er 
Bchmiegelow, Fisker Ludv. Hansen, Borg
mester Neumaull, Lærer Brammer, Fisker 
Lars Kuhlmanu, Fisker Hildebrandt, Fiske
riejer Clausen, lfisker Hans Hansen. 

Af de lokale Foreninger vare re
præsenterede: 

F1Skcrfol'eningell fol' Københavll og Om
egn, Stev ll~ Fiskerfol'clling, Fiskerforeningen 
for Præstø og Omegn, Stadeejernes Fag
forening i Øl'csuml, Gilleleje Fiskerf'orenillg. 
.Jyllinge l!·iskerfo~.·ellillg, l<'i,keriforenillgell 
for rlen sydfige Del af Roskildefjord, Kul
hus og Jægel'spl'i. l<'iskel'forelling, Refsuæs 
Fiskerforening, Rofsllæs Aalcfiskerforenillg, 



Kallundborg Sømandsforening. Fiskerifor
eningell fOl' TJlf~UlHl og tilgrænsende Vande. 
Nakskov lhskerforcning, Svendborg Fisker
forening. Skflgpn~ Fiskeriforening, H irts
hab Piskel'ifol'f'nillg. FislieriforeningcJl fol' 
den 'y,h,pstlige Del af Lill1~iOl',lnll og l{,inp:
kpinng ~'isk"1"forening. 

1. Valg af Dirigent. 

'L'il Dirigent ntlgtes paa Præsiden

tens Forslag 1ste Vicepræsident, 

Højesteretsassessor jJ{ml1"il'T. 

Dil'i,(je/1feu: ,J eg takker for V algL~t 

og heder Delll 0111 a t assistere mig, 
saa ,-i kUllIw {aa pt godt Udhytte 
af n)f(~ :B'orhandlinger. Gpnpralfor

sallllingpn hal' nerpt hehørig ind

mrslet i "Berlingske 'ridende", og i 

\'Ort )Ledlelllshlad. 
Da ingpn gjordp Indsigelsp, er

klæreue Dirigenten Generalfors:t111-

lingen fol' lodig sat. 
Den næste Sag ]laa Hplleralfo]'

samlinll:pn ral': 

2. Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelsen forelægges. 

KasseI'P]'en, 2den Vicppræsident, 
G ... osserpl" ('lil'. H. J[lIltck: MillI' 
Hp]'rp]'! Jlpdlt~lIIsbidraget har i Aal' 

Ildgjort 7474 Kl'. III()(! 6779 Kl'. il:<'jor, 

altsaa ea. 700 Kl'. Illere. Dette skyl

ues særlig de Opfonlriuger, del' ble"e 
uusendte i Begyndelsen af forrige 
Aar for at "irke fol' Tilgang til 

Foreningen. Vi havde den Glæde, 
at Opfordringen mndt Tilslutning, 
hrorihlandt af 4 livsl'arige Medlelll-

11\ PI', dcl' ha"e indbetalt 80U Kr., 
medens der ingen saadanne ,'are 

traadte til det forcgaaende Aar. 
Det knndp maaske have Intt~resse 

at fa a, oplyst de Medlemmers Li"s
sti lling, der støtte Fiskerisagen, altsaa 
Fiskm'ipts \'pl1\wr. Dp ere følgende: 

\:14 tin'\,pr, Ba]'oner, støn'p Godsejere, 

HiO 

Proprietærer og l,andmænd i det 
hele, 12~ Emlwdsmænd (dp]' 1111del' 
llltllJef:tttet fbgf01'Pl'e og I ngPlliprpr), 

127 Kølllll1pnd i Kolwnharn, 32 

Fabrikanter o. 1., 92 KHhmænd log 
Apotpkere i Pl'Ovinserue, 23 Mili

tær!', suurel af Sø- SOIll LandetateIl, 

10 Sparl'lmssf'r og Banker, 29 By

raad, 4 Sogneraad, ~ Amtsraad1 8 
Landhof()!,(Hli ng(']' , 2 Handelsfor

eni nger og saa endelig en Del af 
alldr(~ Lirsstillinger. Deraf fremgaar 
d(~t, SOIl1 det stadig har vist sig, at 
h ro]' dpt gælder 0111 at træde hjæl

]HJI!ll!' til fra de hedre stillede Snllt
fUlldskbssprs Side, el' det lIæsten al 
'rid K(lbst<p(!erllp, del' ydp det største 

Bidrag. FlJreni ngen ha]' ha ri et 'l'il
sklld fra IndplII'igsmi Ilistpript af UOS:) 

Kl'. mod H,687 Kl'. f. A., atter godt 
:3000 Kl'. Iller(', ll\ilket skyldes Stats

tilskudet, (kr PI' forhøjet til 7000 Kr. 

lIIod -lOOO det fo]'pgaacllde Aar; foe

skellige Institlltioner hare bidraget 
24fiO Kroner, ligesoIII i 189;). Fol' 

forstp Gang ha rI' ri den Glæde pan 
Rpgnslmlwt at kUIIIH' opføre en lille 

lndta'gts]lost IIPllllig 225 Kr. :30 ø. 
fra U dkla:klli ngs- og ForsHgsanstalten, 

Pil Indtægt, SOIl\ ri haahe i kOlllmendp 

Aar stadig ,-il stige. 

Indtægterne }laa uette Regnskab 
ere ialt 23,507 Kr. 26 Øre mod 

18,479 Kr. 39 Øre det foregaaende 
Aar, altsaa en større 1I1lltægt af ca. 

5000 Kr. Udgifterne andrage ialt 
26,09fl Kr. 38 Øre lllo(1 21,688 Kr. 

7 0re pan sidste Regnskab. U d

giftcrnes Stigen berO!' "æsentlig paa 
de større Beløb, der siuste AnI' ere 
alll'enute til Sæl hunuepræmier, til 

Models1tmlingen, Medlemsbladet, As
sistancer, Tryksager, Annoncer, Porto 

o, s. \', 
De si(lstp Poster ere navnlig stegne 



pau Gl'Und af (lefol'skellige Opfor
dringer, der erI' udstedte Olll at ind
træde i Foreningen, hvorlil ogslIa 
kOlllllwr Udgift(>rne til de ved Hur
boøre forulykk(>de FiskPresEfterhultt·. 
endvidere Udgiftt>rne til Randers
udstillingen og Bidrn.gf'ne til Hjælp('
fonden. 

Aaret slutter lIH'd et U lHh'l'slwd 
paa 2,588 Kr. 12 Øre mod ('u. H:WO 
det foregaaende Au)'. Et sa:ulant 
U ndt>rskud maatt(> ventes eflp!' minI' 
U d taleiser puu sidste Generalforsam
ling, og i Aar ville vi rimeligvis og
saa faa et Underskud efter det Bud
get, Bestyrelsen har lagt. .T("g for
sikrer, at Bestyrelsen har vist 
den yderste Økonomi og ofte hul' 
beklaget ikke at kunne yde sin Støtte, 
hvor den gerne vilde; men vi llJaa 
haabe paa Fremtiden, paa de kmn
Illunale Myndigheder, Regeringsmyn
dighederne og andre offentlige Au
toriteter samt paa en større Tilgang 
af Medlemmer. 

V Ol' Beholdning er pM dette Regn
skab opført med 10,809 Kr. 5H Øre 
mod 1l,848 Kr. 10 Øre, ultsaa med 
ca. 1000 Kr. mindre ('ml det forp
gaaende Aar. A t det el' en sørgelig 
Kendsgerning, behøver jeg vd næppa 
at bemærke; deri ere vistnok d'HIT. 
enige meu mig. I 1889 havde vi 
en Beholdning af 17,898 Kr. 62 Øre, 
men da var Forenin~ens Virksolllhed 
vel ikke saa betydelig som nu for 
Tiden. 

M. H. t, Regnskabpt~ Detailler 
skal jeg tillade mig at henvise til 
Regnskabet, som er optaget j Aars
beretningen og kun tilføje, at Regn
skabet har været overgivet til For
eningens Revisorer, har af dem faaet 
den fornødne Paategning og God-

Hl! 

kelHlelse og har ligget til Eftersyn 
pau Foreningens Kontur. 

Di1";.qellten: H .-is ,inl!;Pll lwgærer 
Ol'(let i Anledning af Regnskabet 
fOI'Hslaar jeg, at vi godlwndl' det og 
sa~tledes give Bestyr{'lsell K viUering 
for rigtigt atlagt Regnsbh. 

Da ingen ønskede aJ lHltale sil:! 
OlU Regllskahnt, erklæredes dette for 
go(lhmdt. i FOI·tHldtp,.1 

Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse og BestYl'elsesmau afholdt 
i Løl'dags, den 30. Murts, efter endt 
Geuemlforsamling RI. 5 i Koncert
palæet en Middag, der beæredes lIled 
Dansk FiskBl'ifol'lmings Ærespræsi
dellt,H.'i. k.r;I.HøjhedPrill,s Vlildeman, 
N ærva'l'els('. Til Stede som indhudne 
vare Hs. Ekc. Indenrigsminister 
Hørriug, Ordførel'lle for Finansloven, 
Gen eralalu 1 ito1' 8te.D:eusell ,Statsrevisor 
Holm og Redaktør Nee1'fJaard, end
videm Departemelltschef Helwlited, 
KOllto!'chef Fleroll, J;~orellingens Re
visorer, FOl'I'etningsføl'!'r Bntrw:ieu 
samt Repræsfmtunter for de lokale 
Fiskerfol'<'llinger. 

Eftpr at Præside/lten, lJU,nusthings
mand, r,ellllsgl'eve Moltke-Bre,qt'ldved 
havde tHI bragt et T.Jeve for HIi. Maj. 
Kougeu, takl{(~de han i vltnne Ord 
Hs. kg!. H.Prins Valdemar for den 
lntel'essp, H. kgI. H. nærede for 
Foreningpn. H. kgl. H. PrilIs Val
delll.ar udtaltp sin Glæde over at 
være i en Forsamling, hvor uer var 
sall llIange E'iskere til Stede. Det 
havue været ham af Interesse af 
Beretningen for det fo!,pgnl1ende Allr 
at se, hvad (!Pr var bleven udrettet 
til lium for Fiskel'befolkningen og 
Fiskeriets Fremme. Med Ønsket 



om, at Fiskeriforeningen ogsaa i 
Fremtiden maatte faa godt Udbytte 
af sit Arbejde for den smukke Sag, 
mlbragte Hs. kgI. H. et IJeve for 
Dansk Fiskeriforening. 

Præsidenten talte derefter for H. 
Ekc. Ilt(lcll1'1'qsminiliterell, iuet han 
bad denne bevare sin Interesse for 
Foreningen. 

H. Ekc. Imlem'iqsminisfercll tak
kede. Naar han paa Rigsrhgen havde 
fremsat Forslag til Lov om en Re
vision af Fiskeriloven, kunue det se 
ud, som om han var gaaet Fiskeri
foreningen for nær, ved ikke at tage 
tilstrækkeligt Hensyn til Dansk Fi
skeriforenings Arbejde for den salllme 
Sag. Han havde imilllertid først 
salllme Dag erfaret, at Fonmingen 
var i Lag meu Jen sammE> Opgave, 
og det skulde meget glæde ham at 
erfare ]'oreningens Anskuf'lser om 
Sagen og a t kunne tage HPIlSYll der
til. Skulue en Fiskerilov gøre Ga nl, 

maatte Fiskerne omkring i Landet 
kunne se noget bort fra deres lokale 
Interesser; det var ikke muligt at 
lave en Lov, der passede for lwert 
enkPlt Steu i Landet. (Hør!) Det 
gælder navnlig om at faa forbedrede 
Fredningsbestemmelser, mpn det var 
ikke muligt at gennemføre disse, uden 
at Fiskerbefolkningen maatte bringe 
Ofre, ln'ad han var overbevist om, 
at den vilde gøre med det Heles 
Vel for øje. Et I-1eve for en lys 
og lykkelig Frerntiu for den danske 
Fiskeribefolkning ! 

Anden Vicepræsident, Grosserer 
ellI'. H. MUllek takkeue paa Besty
relsens Vegne Rigsdagens Pinanslovs
ordførere for den Interesse, de havde 
vist Foreningen, der var glad ved 
det forhøjl~de Statstilskud. Han 
ha:dwdl'c nt dl' frel\ld('l('~ som Hl'-

l5:.! 

præsentanter for Lovgivningsmagten 
vilde bevare Interessen forForeningen 
usvækket. Det skulde være en Spore 
for Bestyrelsen til med Kraft og 
Energi at fortsætte sit Arbejde for 
Fiskerisagens Udvikling til Gavn for 
Fædrelandet. 

Folhthingsmand Nærgaard tak
kede før Skaalen. Fiskeriet stillede 
i Forhold til sin Betydning ret be
skedne Krav til den danske Stats
kas8e, (Hør!) men til Gengæld vare 
disse Krav blevne honorerede med 
Velvillie og Sympathi. Fiskerbefolk
ningen repræsenterede det bedste i 
det d~tIlske Folk, og Nationen som 
Hulhed havde Grund til at være stolt 
af det Arbejde, Jen danske Fisker 
udførte Aaret. rundt, særlig paa .Jyl
lanrIsVestkyst, hvisBefolkning maaske 
havde den tungeste og haarut,ste Lod 
a.t drages merl. Finansudvalget havde 
drøftet forskellige Ha vneanlæg til 
Gavn fol' Fiskeriet, og uet blev Jen 
nærmpste Fremtids Opgaye at tage 
dette betydningsfulde Arbejde op. 
Lovgivningsmagten vilde sikkert altid 
være lydhør overfor Kravene for Fi
skeriet som et af vort Lands bedste 
og mest naturlige Erhverv. Et Leve 
fol' den danske Fiskerbefolkning ! 

Efter at derpaa Bestyrelsesmedlem, 
Kommandør Fugl havde talt for 
Departementschef Sehested, Besty
relsesmedlem, Fisker Yillumsen fol' 
Præsidenten, Konsul .Jfichaelsen, 
Randers, for Bestyrelsen, udbragte 
Overretsprokurator Leth under stor 
Tilslutning et Leve for H. kgl. H. 
Prinsesse Mm'ie, paa hvis Vegne H. 
l'gI. H. P1'ius Valdemar takkede. 

Fisker Rasmus Nielsen, Skalø, 
gav nogle statistiske Oplysninger om 
de Tab Sælhundene voldte det danske 
Fiskpri og takkedl' Dansk Fiskeri-



forening for dens Virksomhell til 
d.m's Cdryddelse. 

Generalauditor Ste.lfelll:iCil fremdrog 
lIogle T'ræk fra de jydske Vestkyst
fiskeres Liv og udbragte i varme 
Ord et I,eve for den danske Fisker
hefolkning. 

Efter at Børgmester JVeWma1l1l 

havde talt for de lokale Foreninger, 
Fisker rmwmseII for Kyjmlen, Fi
sker J. Thomassl'lI, Snekkersten, for 
RigHdagen, hævedes Bordet, hvorefter 
Df'ltagel'ne forbleve samlede nogle 
Timer i den fOrJHljeligste Stemning. 

Møde om Fonden. 

Den 11. .:\Iarts holdt Kontrollør 
,':Jtuu fra X ekso :\løde i "Dannebrog" 
i ROllne, h rorti l alle Piskerne og 
deres Hustruer vare indbudte for at 
drofte SpIJl'gs'lwalet om at yde et 
TilHkud til den af Dansk Fiskeri
forenin,; oprettede Hjælpefond for 
forulykkede Fiskere og deres Efter
ladte. :Mød('t havde tillige et 
religiøst Præg. 

Kontrollør Stub udtalte: AndIed
ningen til at jeg har indbudt til dette 
:Møde, er den af Dansk Fiskerifor
f'ning stiftede Hjælpcfond. At en 
liaadan Fond vil kOlllme til at virke 
til stort Gavn for de Piskere, som 
under Udøvelsen af deres Gerning 
komme til Skade og for de eventuelle 
Enker og Børn efter forulykkede Fi
skere, derom er' del' ingen TYi\'l, og 
Ulall lIlatt væreDansk Fiskeriforenings 
j)pstJrelse taknemlig for, at den har 
tagf't denne Sag op. Xaar en saa
d:tu U naerstøttelsesfom[ først er 
opl'ettet, saa el' det Ikke saa let 
længere at bede GodgørenhedelI 0111 
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Hjælp, Oll! Ulykke!' skuldE' ske, tlli 
lllange \'il da sige: henvend jer til 
Dansk Fiskeriforenings HjælpefolHl 

den støtte!' vi med et ~tarligt 

Bidrag. 
Bornholms Piskeriforellings Besty

relse har i tiere AuI' al'bejuet paa 
at faa en Ulldel'støttelsesforening op
rettet for hele Øen, lllen desværre 
er det mislykkedes. Paa Kristiansø 
hlev der dog i 1890 oprettet en 
Hjælpe-Kasse, hvor E'iskerne betalte 
5 Øre for her Laks, 1/2 "Øre pl'. 
Ol Sild og 2 Øre pr. Snes rrorsk 
som solgtes. Den gik meget godt 
i de første A,tr, men desværre hal' 
Interessen taht sig for den. Dansk 
Fiskeriforenings Hjælpefolld har alle
rede ell Sum af ea. 20000 Kr., og 
der el' ingen ~:viyl om, at den i 
Lobet af de første AtlI' vil faa en 
Del Gaver ind fm Rigmænd. Naal' 
saa Fiskerne seh' over hele L:1.l1(let 
Jde en lille Skæn, saa kan Fonden 
sikkert kOlllllle til at virke til stOl't 
GaVl! hlandt B'iskerbefolkningen. Som 
den ærede Forsamling vil se af det 
lille Skrift, de fan lJIed hjem, har 
jeg tænkt mig, at der skulde lægges 
l a ~ Øre hen for hver Laks, 20 
Øre for hypr 100 Ol Sild og] un 
Snese rrorsk, der fauges. 

Det kunde synes som OlU et sau 
lille Bidrag ikke blev til noget SYIl

dm'ligt, men mallge Bække smaa bliver 
en stor Aa og saaleues ogsaa her. 
,Jeg har regnet ud, at dersom Fi
skerne over hele Bornholm og paa 
Kristiansø IU1\'de svaret en saadan 
Afgift af det, de have fisket forrige 
Anr, saa var det løbet op til 1000 

a 1200 Kr. Xaur nu de gode Hu
struer vilde tage sig aJ den Sag, 
saa vilde Bornholms Fiskerforenings 
Bestyrelse være dem lIlf'get tnkIIPIll-



lige herfor, thi det PI' indlysemIe, at 
de ved hedst, hvor Rkoell trykker, 
llaar Forsfll'gerne prp borte, og de 
siddc' tilhage lIled en stor Børneflok 
og Illaaske gamle Forældre og Sviger
forwldre, som ele ha ,"e støttpt i økono
misk Henseellde. 

X II komnwr elet Spørgsm:.wl til 
Eder K vinder. ville l være lIled til 
el! saadan Gerning og lægge et lillp 
Beløh hen, som senen' kan iJl(lselHlps 
til Dansk FiskeriforeningsHjælpefond. 

Efter en Payse tntadte atter Kon
trollør Stub frelll og bad de i Sag'ell 
interesserede at udtale sig herom, 
s:erlig kunde hall ønske, at Fiskernes 
Hustruer vilde lultale sig. 

Fiskerne P. A. Holm og X. P. 
JOl'gellsen anbefalede varmt at støtte 
Sagen. Ligeledes gav fie]'(' nJ de 
til Sted!' nerende K,"inder den sin 
'l'ilslntning og vildp nere Illed til at 
arbejdp fOl del! og tillige opsamlp 
Bidragene. og derefter aflægge Regn
skah derfor. - Fis[,;pr Munch fra 
HOllne allkede over, at Centralkomi
teen fra 1872 endnu havde en Del 
Pel!ge tilbage; han syntes. at dp 
hurelp mIdeles til fornlykkecle Fis\,:pres 
Efterladte. 

Stllh opl,Yste, at den KapitaL dpI' 
pndml ml' tilbagp fra Stormtloden i 
1872, nok vilde blive am endt efter 
sin Bestemmelse: elen var bestemt 
til at bøde paa en eventupllignende 
Xationalulykke, SOlll den vi havde 
df'ln Gang. 

Flere havde derefter Ordet og ud
tnJte sig for, at Fiskerne bunle støtte 
:B'cmdell, thi den vilde komme til at 
virkp til meget Gan! hlandt Fiskpr
lwfolkni ngen. 

Man enedes til Slut om, at de, 
SOlU vilde yde Tilskud til Fonden, 
skulde indpIl lIVIaaned allmelde det 

154 

for Bom holms Fiskerforenings Kn>ds
forstandere i Rønne. 

Derefter oplyste Stub, at der vil<lp 
blive hængt l Bøsse paa Toldhoden 
i Rønne og en paa Dampskibsskuret 
samme Ste<ls - ligesom han vilde 
se at faa Bøsser om bord i K '"asel'lle 
herfra øen. 

Derefter sluttede dette interessante 
Møde med de bedste Ønsker for 
Fiskerne. 

Den 15. Marts holdt Stub Møde 
i Gudhjem om samme Sag, hvor 
Fiskerne med deres Hustruer saavel 
fra Uudhjem som Melsted vare in<l
lmdtp. 

Der ha nit- indfundet sig ogsaa her 
pn talrig Forsamling, der med Inter
esse hørte paa Sh,lhs Foredrag, 0111 

at yde Tilskud til den af Dansk Fi
skeriforening oprettedp Fond. 
Foredraget ha nle omtrent salllllle 
Ind hold som pa a Mødet i Rønne. 

Fisker Kod:: lll. ti. talte Yal'mt og 
indtrængende for at støtte den oft
næ\'JIte Fond, og en Kvinde mente, 
at de ogsaa skuldp giw et lille Skær\' 
af hver Røgning Sild. 

Efter Mødets Slutning takkpdp 
man Kontrollør Stub varmt for, at 
han havde hl'agt den Sag for. 

Ogsaa i UucJhjem vil eler blive 
ophængt Pil Bøsse paa Dampskihs-
skul'pt. P. 

Aarbog 
for den danske Fiskerfiaade. 

Eftersolll Hr. Premierløjtnant 
Flan,den, N. E. 'Ml/gind i Medlems.
bladets Nr. 13 for den 28de Mnxts 
har taget til Genmæle imod den af 
mig i snllllllP Blads Nr. 10 paatalt<e 



Illind)'(' Omhu, SOIll ('I' :ul\"endt over 

fol' (h, i dell anonyme "Aarhog for 
(\('11 danske FiskPl'Haade" opførte 

Fiskena me i forskelligt, Sprog, er 

dpt rel hum, som hærer Ansvaret 

for dl'mw ;\anlplish', 
Hl'. Premierlojtnant cm \Ted lad Ile 

Tone S}Jti.'S mig 11l10(hendig on~r for 

mille P,w visni nger, der alpne frem

kom af Interess(' for den nyttige 

lille Bog, Dellll(' min p;oue Villie 

h~lr Hr. Prelllierl!1jtna llt!'n aldeles 

lIlisfOl'staa{'t, hvorimod han ;;øger at 
,ise, 11\01' ,,løs og: m'{'rfladisk paa 

si 1\(' I'Iteder endogsaa g,anskp jejl

aglig" min Kritik hal' ræret. Af 

min haln' Snps HettelsPl' anholder 

hUll illlidlertid kUli 4, i det han til 
Stottp fol' de paagældende Navne 

,Illt'ol'('r to rpnt l:idell.,kabdilje Værker 

olllFisJu'lWS N a turhistori(·, nemlig 

et l'nlllsk af Dl'. JtJlllile .l/o!'ea/t og 
et engelsk af Fn/uris Da!!. 

~1 ('11 lIuar man i ]in/kti,,/.' Øjemed 
ril 1m rI" Oplysning (i dettt' Tilfælde 

om Fiskentl\'ne i tid pniktis!':p Fiskeris 
daglige 'rale), ej' det Illindre prak

tisk, at s0P:{' denne hos 1'1/eol'etikel'e. 
l;<1d os nu se, hyorledps Hr. Pre

mit'r!ojtnanten klarer dt' 4 Punkter: 

1. Dersom han ha nl(' sugt i 
Skrifter, som omhandler praktisk 

Jt'i:;keri, skulde det nok ha\'(' "lyk
kedes'; ham ;tt finde dpt franske, al

Illindelig brugte N Il \'il for BrislingelI , 
Ill'mlig "le sprat·,. l H. lIe lu 
BhIlII'!Uj'('" udmærkede Fiskel'i-Ord
hog (:'Iompa,u didioIlnain' generale 

des ph;hes), lIugi,'et umlP1' officielt 
'l'iIsYll, omtales Bl'islingen kUli under 

]\;UYlll't ,.1<, sprat", og H'd OrdN 

"PSjH'ot;' hl'Jlyisps alell!' til Hoyed
:Jl'tiJd('ll. (';'rUJldlHl hertil kan eu
hr(>1' sige ~jg sph.Kamet ,.Ie sprat·, 

kan Hr. Pn'llIierlojtna I1h'l\ desndpll 
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finde som dt>t foretrulolP i dl' gam}(', 
solide Værker "Encydopedie lllptho

diql1e, Afd, Dietionnaire dl' tontes 

l(·s eS)l!'ces dp pf'ches" og i "Dp

script;ol1 (jes arts et metip1's" 'l' Oll H' 

XI, 
2. Det franske Navn for KII/

/I1111e er alligpvel rettest. "medn;' og 

ikke "medus", til Trods lxuH1<" for 
Sundby, Barui'·l og ,Moreuu. D(!tt(' 

kan ses, fOl'tHlen i dl' alt nævnt(· tre 

V ærke1'. hos den ypperlige Skrihent 

Alpltollse Kan' (La pl'che), og d('t 
finups da og:sn;l hrugt i "Hnnd buch 

d. FisellZlll'ht u11d Fiseherpi" af Dl'. 
B. Beiled,l', E. Dallm('J' og J[a.r 1:. 

dem Bo/,//(; (B!'rlin 1886). Det pr 

nok døl'for bedst, a t Hr. Premier

løjtnn nten tager d('t s hjem igon. 

a, Endelig skal jPg Hngaapudp 
Rm/tulI,tJIJIIS engelske Xa nJ i Praksis. 

hvilkpt el' "the slllooth <lab", som [lf 
mig nnfol't, indskrænkp lllig til, 

m'erfol' Francis Day's Værk, at hPll

riSt> til 1'11 Hntlpl! af mille afdøde 

VellllPl', 11t'1ll1ig til Pmktikørt'll Fnwk 
Bllddulld. l'llgelsk Fiskeriillspøktm', 

S01l1 i sil! Bog IJHl de hritiskt'Fi~k 
(S. li::!) (rie/If' bruger deUt' Nanl 
fol' RødtllllgPlI, nH'n Ordd ,.lpmon
solp" for Pil ]wlt andell Fladfii;iJ.;:. 

Enhver kan alts,ul se. at det i 
diss(' Puukter ikke pr mig, som har 

mlvige]'t't til Strullding paa noget 

Skær, "Iler som fortj\'llrt' V idnes

h}l'dpt "lns og m'Pl'findisk". 
,'iii, ,Hrrrl" l.'it/,), Arthur Feddersen. 

Fiskeriet i Svendborg Sund 
før og nu. 

.\f Marker Chr. Larsen, HII((Iz(III~llIilfrl~., 

V lladfi~keriet efter Aul lwgYlldte 
1 S\'endbmg Sund og \'l·d de Ollllig:~ 



gentil' tJer 1868~6H. I Begyndelsen 
Yal' det tyske K nts!']', der fisk8df>. 
Eftenq Regeringen ml' bleven gjort 
opmærksom IWl'pna, mlstedtes et 
ministerielt Cirkulml'e, h,'ori samtligo 
Kr,) llsfa rt(ljP 1', n~d de dan8ke Kyster 
opfordredes til at allllll'hle Sllll

danne frpllIlllede E'iskel'e, SOIll fiskpde 
pa:; dausk Søtc'rritoriulll. 

Altsaa tlpt var ikke Bønderkarle, 
som dpt 0Jlgi\"es af H. Rasmussen. 
Strandhuse. ' 

I lH8:3-84, som nu'p daarlige 
Fiskeaal' fol' Vaadtiskeriet, ræson
nerede Illtwge }j'isl\pre Sl)lll saa: 
"Xu ero alle Aalene fangede af 
Vn.nddene." men det viste sio' fr'l . b • 

1885 til først i !:lOerne, at der var 
en Rigdom af AtLI !Ja:! Kroge, Slla 

(let var ikke sjældent at 2 .Ml! Ild 
paa 2000 Kroge fiskede omkring 
100 Pd. paa en Nat. 

I 1892-9::> steg Rejepriserne, saa 
Agnen til Krogene blev for kostbar, 
hvorfor en stor Del Fiskere lagde 

('f ter Rejefiskeri; dette Fiskeri 
gav imidlertid et sparsomt Udbytte 
i 1894, og Grunden hertil antager 
jeg nærmest kan tilskrives den orka.n
agtige Storm, som rasede i Slut
ningen af Februar 1894, da ikke 
alene Tangplanterne, men ogsaa 
deres Rødder blev slidt op af Bnn
den paa store ~trækninger og bort
førte med Strømmen. 

N aal' Rasmussen spørger om, hvor 
Fiskerne nu gøre af deres Torsk, da 
vil jeg blot anbefale ham at læse 
Ohl'. lI. Petersens Artikel i )Ied
lemsbladet. 

Det er temmelig let at sige til 
Vaatlfiskerne: III kan jo fiske lige
som vi andre;" men hvor er det 
}1'iskeri i vore Dage, der trænger til 
flere Fiskere? Min Mening er, at 
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jo fierø I"isk€'rier, der lmlllle trives 
sideordllPCle, desto lettere vil det 
være for dl'll enkelt(~ :Fisker at nelo-e '" ., 
In'ad der passer ham hedst. 

Bn Kelldsgærning er det jo. at 
V a~t(laal er en meget pfterspltl'gt 
Val'p. H\orfol' saa ikkP fort' htn 
Klasses V:ll'er i Handelen? 

Mindre Meddelelser. 

Fiskekutteren "Prins Valdemar", 
Skipper Fl'. Thiel, indkom i Ons
dags til :Fl'ederikshavn fra 0sters
fiskeri i Nordsøen. Kutteren har 
ha vt et ualmindeligt god t Resulta t 
af sit :Fiskpri, ved Optællingen "iste 
del' sig at være over 57,000 østers, 
en Rekord, SOUl endnu iklw har 
været præsteret af nogen auden 
Kutter. Fangsten er afsat til Fiske
handlerfirmaet Brønnulll &; Ko. 
Bf ter at være efterset og kølhalet 
vil "Prins Valdemar" nu tage fat 
paa Flynderfiskeriet, da det el' fol' 
langt fremme i Sæsonen til at guu 
paa Østerfiskeri. 

Nappet engelsk Damptrawler. Ka
nonbaadon "G"r'ønsund", Kaptajn 
Bræstrup, der var paa Vejen til 
Esbjerg. indkom i Tirsllags til Frede
rikshavn med den engelske E'iske
Damptrawler 11 Duchess of York", 
Kaptajn Edvin Brown af Hull, som 
var antruffen fiskende udfor Skagen, 
pau dansk Søterritorium. Føreren 
kom straks i Forhør og idømtes en 
Bøde af noget over lOU Kroner for
uden at Trawlen og Pangsten bIp\, 
konfiskeret. Kl. 



Fiskeriberetninger. 

Gilleleje, den 1stc April 18~!). I 
Marts 1\Iaaned el' Fiskeriet f!Jl·t liv
ligt herfra. TUlIgefi"kel'iet fra Land 
gav godt Udbytte saavel kmntitatiyt 
som med HensJn til KvaJiteten, idet 
her blev fanget ialt 2] 60 'I'unger af 
14 til 18 Baadp. Tungerne blu\'\~ 

betalte med fra 80 til l Kr. pr. Pd. 
Desforuden havde hyer Baad daglig 
mellem ao og 40 Snese Skuppur. I 
Begyndelsen bleve disse betalte lIled 

indtil 50 Øre pr. Sne" af Land
prangerne, men paa Slutningen faldt 
de stærkt j Pris og bleve tilsidst 
\lsælgelige. 

I forrige Uge afgik J 5 RLade til 
Anholt. Deraf erc de 4 Jill hjem
lwmne, men Illed et saare tarveligt 
U dbytte, idet do alle fire tilsUllIlllOll 
kun havde fanget 50 Pd. Tunger og 
ca. 40 Snese Rødspætter. 

Hvis de an<,ire hjemkollllllende 
Baade ikke faa hedre Udbytte af 
'ruren, vil der vistnok igen blive 
taget fat pau Fiskeriet fra I:"and. 
Udsigterne ere jo nu en Del lysere 
fol' Fiskerne, men det vil blive en 
Skuffelse, hvis Fiskerh,t under An
holtvedblivende faldersaa tarveligt ud. 

Regoringens Forslag om Minimums 
Størrelser fur de vigtigste Fiskearter, 
saavelsolH Forbud imod Brugen af 
SllUlTfwaad i bestemte l\lanneder, 
hal' her mødt Fiskernes udelte Pa.n
skrmlll'lse. Vel kunde lllan have 
ønsket at Fredningstiderne for de 
vigtigste Arter var faldet noget an
derledes, f. Eks. at. Fredningen var 
falden i NovelJlber, December, .Ja
nuar, i Stedet for som nu fastslaaet 
i .Januar, Febrnar, l\hrts. Lige
ledes havde lllan ønsket Frednillgen 
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af H U 111 llWl'n I:' ansat noget a.ndprledps. 
Fiskerne erkende at disse Fl'ednings
bpstomm"lser vil p~u.tlægge dem en 
følelig Indskrænkning i de forste 
Aa.r, JlJell dl' indse, al disse en'. 
ganske nodnmdige, hvis ikke hele 
Ka.ttegatsfiskerid skal blive odelagt. 

E. 

Frederikshavn, d. L April l R%. 
1<'øl'st i l T gen udgik helL, den fur 
fol' Tiden under Belllanding vænmde 
Firkel'flaatle til J1'n.ngstpladsf'l'l1P, lIlen 
Opholdet der blev dl'SyælTP kun af 
kort Varighed. Kun i ca, 24 Timor 
var der Lejlighed til at fiske, i hvil
ket 'l'idsrllm, der sjældent kan fiskes 
san meget, at det kan blive tilfreds
stillende. I Løbet af Fredag og 
Lønbg udgik Kutterne atter, lIlelI 
fra dem lULl' lIlan endnu intet hort. 
Udbyttet fra første Gung llar for 
de pan Herthas Flak fi8kende Kuttere 
varieret mellem 25 og 100 Snese 
Rødspætter pr. Kutter. Sidstnævnte 
K vantulll er dog kun opnaaet af 
gUll"ke enkelte Kuttere. Fisken bul' 
vejet fra 11 til 14 Pd. Snesen Jb 
er betalt llled fra 2 Kr. 2fl Øre til 
3 Kr. Snesen; som man ser ved
blivende høje Priser. En enkelt 
Kutter har i Farvandet Vest for 
'l'rindelen havt en Fangst af 400 Pd. 
Slethvar og Issing, der er betalt med 
15 Øre pr. Pd., og ca. 50 Snese 
Rødspætter, hvorfor betaltes 1 Kr. 
65 Øre Snesen. 5-6 Kuttere have 
paa dE'n lille Fiskegrund"Kllullen", 
nordost af Læsø, havt ret godt Ud
bytte, fra I!)O op til 250 Sllese hver, 
llleu Fisken herfra er jo kun lille. 
vejer 10 Pd. Snesen og hetales med 
125--1:35 Øre pr. Snes. 

Nogle Kuttere ere uu begyndte 
llled det sædvanlige Garnfiskeri under 
Læsø, lncn Udbyttt,t har kun været 



sllIuat af Rødspætter' og Slethvar, 
Et mindre Purti Tunger er ind
kOlllluet lIled disse Kuttere og er 
betalt Illed 85 Øre pl'. Pd" ligesom 
der ogsua fremkolllllu'r Stenbider, 
dor tinder lirlig A6;ætning til 2 It 
;j Kr. Snosen. HUlIlmertilførselen 
hal' været hetydllillgsløs og Priserne 
01'0 ikkp lIlldergaaede nogen væsent-
ligJ.1'orandring. KI, 

Fra Skagen llieddeles: Hel' \:'1' 

fisket g(Jdt. Det kan maaske interes
sere Dom at erfare, at vi her paa 

1hR 

Rteclet kun have været hindl'ode .... af 
Isen en eneste Dag i vort Fiskeri. 
Dprimod have Nordoststormene lu.gt 
os mange Hindringer i Vejen og 
munge Redskaber ere gaaede tabt. 

Priserne have været gode. En 
Snes Rødspætter, af V ægtl18--20 Pd. 
have staaet i 3,50·-3.75 Øre; mindre 
Fisk paa 12 14 Pd. pr. Snes hal' 
kostet 75 Øre og op til halvanden 
Krone. Desuden er her fanget en 
Del Torsk, der har været i en Pris 
af 1O~12 ørt) pr Pd. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 24. Marts til 30. Marts 18.95. 

Tilført af: 

ti dall~ke .Flsker- il PIl. Il!d. I Pd. 

fartøjer il 158(18 

4 dallske Kvaser i~ 
II 

svenske. jl'isker" I:': 
fartøJer , , . 

pl'. Vogn fra nær- i 
hggellde jl'isker-I 

~ 
ø 
"
Cl 
I-

p~~~ I Pd. 
uv l!lti 

24516 

Pd. 

50 
N. I Pd I Pd. 

IllO 

Pd. 

..,ø 
_Cl> 
-«I 
~en 

Pd. 

lejer .. , . , . 'I" 1505 1442 U7ti 
pt', .J ern bane & : ' 

Dampskib '_' _. _. il, 24480 2537 ~i~ 6225ti I lOOO i 303381111241) ilJo7 i 12021 7102 

lalt , .. 1140338 2537 8"051 71)44 8846411110 I 1)3i338 11361) ilJ6711ll61l1 710l! 

I Heraf cre ca. 50000 Pd. hornl101mske ~i1å. 

lait er der tilført 238391 Pd. 
Betalt (lcnuemsuitspris af Opkøbere: Rødspætter: levew1c 4, Kr, pr. Lpd., Kassclisk 

il Kl',; 'forsk: levende 3 Kr, pr. Lpll" KasseRsk 2 Kr.; Sild: alm, danske 2 Kr. pr. OL 
bornholmske !)o ø!'e; Aal: blanke 61) Øre pr, Pd" gule 40 øre. . 

En hvid Sælhund el' fanget ved Bornholm. 

A nn.Olleer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

0l)tages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Boldhusgade 1. 

ji'or staaende A vcrtlssementer 
udrømme. betydelig Rabat. 

-----_. 
J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
m;)dtagcr al Slags Fisk i Kom
miSSIOn. 

Daglig Afregning, 
Kommissionssalg 5 "J". 

fiskekroge -F abrik.en 
- Sel_edatlle I "'alllert: 1885'11 

I K.ltn Ila ... 1888 
anbefaler Bit UdBalg af alle Horter 
}~i8kekroge) Sall. vel i Staal, .JæTn 
som M essing, lamt Pilke j Tin og 
Bly. Forøendoø mod ];~ft.rkr ... v, 

Conrad Christensen. 
HI. Strand.træde H. 

Københa.vn K. 



Orredyngel 
fra Fiskeriselskabet i Vi
borg kan levt>res i dl:'tte '" 'oraar 
It IO Kr. Pl'. 1000 i<tkl' .• 1, ,iborg 
Hanegaartl. ForsentlclsclI sker i Sel~ 
skabets Emballage fol" Kølll'1'l~n8 Ri~ 
giko, menU clklækuingsAHstn 1t,'n~ :IO~ 
aarige Virksombeu garanterer K ff~ 
herue kyndig og omhyggelig j;~]a~ 
pedition. Bcstillinp:erne eksperlf'r~8 
i den Orden, de indgaar, 8aalrenge 
Ileholdning haves. 
Forespøl'Øs1er besvares. 
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En stærk E~etræs Baad 
!lied DAm. som kan proppes 
til Sildefitikori, 4 S ('j 1 , :ll Fo,l 
mellem Stævtltme o~· rnaalel' 
\J73f 10H Tons, Ol' billig til Salgs 
hos Fisker Jens Peder Jensen. 
Strøby Egede pr, Valle St. 

Til Salgs. 
En Dri\~band, saagodtsolll 
IlY, 22 Fod bug, og Ol1lt1', 

I1yP Vaad pr lIH'get billi)l; 
til Su.lgs, Ilatlr liandeIpIl 
kan ske snart, 

Fisker .J •• Jen!!len, 
Ore pr. Vordingborg, 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
t' ~Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 
,re;'este Nætiabrlk i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fta Lager fra vort meu ue nyest(' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte }i'abrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. BOfnulds,qart/, HampegarJl og Hm',qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa l.ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Vod Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
t,t,+.+.+.+,+,+,+,+,+.+,+,+,+,+,+,+,+.+ +t+,+,+ +,+ + 
~," p' !A'" X ",,' ~",' ~, :r:: y~ ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~A: 

:::::=a S n u rrevaad. ~ """"" ...... 

Uudertegnede tilbyder Fiskerne sine anerkfmdte Snurrentad i forskellige 
Længder og Maskestnrrelser t.il den billigste Pris af 90 Øre pr. Favn 
fiskefærdig Stand, 

Chr. Røntved, \eT aadbinder. 
Skagen. 

'; t ~ • ';. ~ .:t7. ~. '; + ';'. ';. ~~. ~. ';.7. 'i. ';. '; '; ';. '; ';. ';~ 7.\'; i~ + ';. ~;1 ri 
Fiske eksp optkupve , 

saavel af Pil som af Spaan, tilbydes større Forbrugere billigst fra 

O. P. Jespersen & Sønner, 
København V. Gl. Kongevej 47'. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amel'ikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
g:mgbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kmliteter. 

N ykjøliill.IJ p. Fa.lster 
i .(4'obru:.lJ' 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skri\' om Prøver af Dug
disse sellt!ps altid frit. 

F. N. Halmue. 
'J'(~lefon l~~. 
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Xø benha ns :M:eka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekRtra, prima, raffineret 

Oatech u. e Tov-v-;:erk. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. lelef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

BeenHlr.: Johann Cohrs, Altona. 'felegramadr:: COhrs, 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. 

F~as hos de Handlende i Byerne. 
,.... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, HamlJLug, Hafcnstr. 120 Telegramadr. : Plat7.mann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Elu;peditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

pJ' hOf, Hogtrykker F.·antz {Jltristttoeu, Boldhusgade i. 
d.odigoret af {laud. ma.g. H. Potltlelt. Trykt h08 Frantz GhrS,ttreu. København 



Nr. 15. II. April. 1895. 

Me(U.e:n::::LBbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

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

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam· 
ling. Dansk Fisk paa det tyske Marked. - Sav· 
lyster ktr. PIglyster. - Fiskeriberetnluger. - Ret· 
telse. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes ucsud0n i Alm. 5-·7 Svanholmsvej 
IO, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
tra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-;-2 mou 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. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artilder er 
tiUarlL, naar K!lden angives. 

Forhenværende Skibskaptajn A. 
Bølling, der som tidligere meddelt 
paa Foranledning a.f Ingenrigsmini
steriet, forsøgsvis i et Tidsrum af 
ca. 3 Maaneder skal varetage dø 
danske Fiskeriinteresser i England, 
er i Begyndelsen af indeværen(Te 
Maaned afrejst til London, hvor hans 
Adresse er: Doughty Street, M ecklen
burgh Square. W. u. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(}<' ortsættelse.) 

Man gik derpua. til den følgende 
Sug pall, Dagsordenen. 

3. Beretning afgives om Foreningens 
Virksomhed i 1894; Virksomheds

planen for 1895 forelægges. 

P1'æsidenten: Jeg skal tillade mig 
at fremlægge Aarsberetningen. Den 
er saa fyldig i Au!', saa der ikke 
for mig er Anledning til at sige ret 
meget, h\'tJrfor jeg skal indskrænke 
mig til at herøre nogle enkelte Punk
ter. 

En vigtig Begivenhed for Foreningen 
var det, at Hs. kgl. Højhed Prins 
Valdemar som bekendt modtog Val
get som Foreningens Ærespræsident. 

Som allerede llremt af Kassereren 
fik Foreningen i 1894 sit Tilskud af 
Staten forøget med 3000 Kr. 

I Begyndelsen af 1894 udsendte 
Bestyrelsen en Opfordring til Med
borgere og Institutioner om at støtte 
Foreningen i dens Virksomhed og 
var ogsaa saa heldig at faa en Del 
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nye bidragydende Medlemmer, deri
blandt 4 livsvarige. hvilket er meget 
heldigt, da der stadig er Afgang j 

Medlemsantallet paa Grund nf Døds
fald og andJ'e Aarsa"er. 

Ogsaa have Fiskerne sluttet sig i 
stort Antal tilos. I 1893 var der 
28 Fiskerforeninger med 1920 Med
lemmer, men i 1894 35 Foreninger 
med 2425 Melllemmer, og der er 
siden 1. Januar 1895 kommet 2 For
eninger til. Dette er Bestyrelsen en 
stor Glæde, ligesom at der stadig 
komme Opfordringer til Bestyrelsen 
om at lade afholde Foredrag, give 
Vn,iledning og hesvare Forspørgsier. 
Naar denne Sag er kOIllIllen saa godt 
i Gang, som den er og det er 
en Sug, BestyrelsPlI erkender for at 
være betydningsfuld for Fiskeriets 
Ud\'ikling ~ skyldes det ikke mindst 
Fisker l'illmnseJl, der virker for den 
med fortsat Energi og Interesse. 

Med Hensyn til Hjælpefonden for 
forulykkede Fiskere og deres Efter
ladte, som der nu eJ' lagt Grunden 
til, beklager Bestyrelsen, at Midlerne 
ere sall, sllIaa pndnu, da der har vist 
sig at V:l:!l'e sall stor ':L'rang til en 
snadan Fond. Vi kunne derfor ikke 
noksom opfordre Dem til, mineHerrer! 
at virke for en Forøgelse af Fonden 
og bidrage Deres til, at de Indsam
lingsbøsser, SOUl Bestyrelsen har la
det anskaffe, lJlua blive udbredte 
rundt omkring i Landet saameget 
som muligt. 

Vi have i Aar fortsat Bestræbel
serne til Gavn saavd for Saltvand s
som for Ferskvandsfiskeriet, og der 
vil i Dag komme frem til Drøftelse 
et Udkast til Lov om Saltvandsfiske
riet, der er udarbejdet af det Udvalg, 
der blev nedsa t paa sidste General-

forsamling pM Grunding af det af 
Bestyrelsen i Fjor fremsatte Udkast. 

Vi have> ogsaa arbejdet videre paa 
Ferskvandsfiskeriets Udvikling navn
lig gennem Udklæknings- og Forsøgs
anstalter; det er lykkedes at ud
klække Yngel bande til Salg og til 
Udsættelse i de Damme, der ere 
stillede til Bestyrelsens Disposition. 
Interessen en vakt for denne Sag, 
og vi tør haabe, at den vil gøre gOfl 
Fremgang. 

Randers Udstillingen, der staar 
udførlig beskrevet i Beretningen, 
h\"orfor j!'g ikke skal komme nærmere 
ind pan den, maa betragtes som 
IJleget vellykket. 

Det sYlles, at de af Foreningen 
udgivne Smaaskrifter have vakt In
teresse, idet der yæret stor Efter
spørgsel efter delll, saa vi haye maattet 
lade trykke nye Oplag. 

De mange praktiske Indlæg i Fi
skerispøl'gsmaal og de mange Dis
knssionsæmner, der ere fremkomne 
i dpn sidste Tid j "MedlemsLIadet" , 
vidne 0111, at dette vinder Indpas hos 
Fisk!' r befolk ui ngen. 

Angaaende Modelsamlingen er der 
ikk~ andet nyt at sige, end at den 
el' i glædelig Fremgang, idet der i 
Aarets Løb er modtaget flere Gaver, 
foruden at Foreningen har anskaffet 
forskellige Genstande. En Beskri
velse af samtlige i Brug værende 
Redskaber i Modelsamlingen er un
der Udarbejdelse af Bestyrelsesmed
lem Bisker Villulllsen og forventes 
at kunne gøre stor Nytte. 

Af Sælhulllle er der sidste Aar 
skudt det største Antal, der skudt 
noget Aar, nemlig 1359 mod 1287 
f. A.; det lader altsaa til, at der 
hlivnr dræbt Here Aar for Aar. Der 
er til den Sag allerede anvendt en 



Sum af 17946 Kr., aItsaa en ikke 
saa ringe Sum, som imidlertid for
haabentlig er vel anvendt. At An
tallet af dræbte Sælhunde er vokset 
de senere Aar, skyldes sikkert 
den Omstændighed, at Bestyrelsen 
ved Krigsministeriets Velvillie el' 
bleven sat i Stand til at fortsætte 
med Uddelingen af Rifler. 

Med Hensyn til Administrationen 
er der ikke meget at meddele, idet 
der ikke er sket nogen Forandring 
i den siden sidste Generalforsamling. 

N aal' jeg derefter skal fremlægge 
Virksomhedsplanen for indeværende 
Aar, skal jeg bemærke, at det er 
Meningen at virke i samme Spor som 
i de foregaaende Aar. Vi have ikke 
stillet os nye Opgaver, men have 
tænkt at ville fortsætte Arbejdet paa 
lIe Opgaver, vi allerede have taget 
op og se at løse dem, saavidt vore 
Midler række. Det viser sig jo des
værre, at vi for Øjeblikket have 
Underskud, men vi maa saa se at 
virke, saa godt vi .kunne. 

3 b. Forsikringen af danske Sejl
fartøjer til Fiskeribrug. 

Bestyrelsesmedlem Grosserer Vilh. 
Petersen: Regnskabet for det 5te 
Driftsaar for Forsikringen af danske 
Sejlfartøjer til Fiskeribrug omfatter 
Tidsrummet fra 1. April 1893 til 
31. Marts 1894. Man vil erindre, at 
jeg i Fjor maatte forudsige, at Aarets 
Resultat vilde blive uheldigt, og man 
vil ogsaa af Regnskabet se, at Aaret 
slutter med et Underskud paa ca. 
15000 Kr. Særlig har den sidste Halv
del af Marts Maaned 1894 kostet 
en Mængde Penge, navnlig oppe i 
Limfjorden. Vi havde ved en Storm 
d. 13. Marts f. A. følgende Tab: 
ilDen lille Tumler" 2105 Kr., "Dag-

/' 
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mar Elisabeth" 1750 Kr., "Danne
brog" 1530 Kr., "Marie" 2200 Kr., 
og nogle Dage senere forliste "Oa
milla" ved Højen, SOlit kostede os 
3150 Kr. Disse Fartøjer bragte os 
paa faa Dage et Tab af ca. l] 000 
Kr. Det viser sig saaledes, at Ri
sikoen deroppe er stor. De tieste' 
af disse Fartøjer laa for Anker for 
Udgaaende og bleve ligefrem smidt 
i Land af Stormen. Som 5. Aars 
Regnskab nu foreligget·, har jeg for 
saa vidt ikke mere at føje dertil. 

I Morgen udløber det næste -
6te - Driftsaar, og hænder der ikke 
i Dag eller i Morgen noget meget 
slemt, vil dette sidste Aars Resultat 
blive væsentlig bedre end tiet fore
gaaende Aars. Vi have i alt havt 
58 Skadei'. Deraf ere 51 afgjorte 
med 12614 Kr. 63 Øre, og endnu 
staar der 7 tilbage, som ere anslaaede 
til 2075 Kr. Vi hj1ve mistet "Kvase 
Nr. l" af Esbjærg, som sank i Kat
tegat; den kostede 1480 Kr., og 
Kvasen "Herman" af København, 
som strandede ved Hornbæk; den 
kostede 3164 Kr. 66 øre. De1'llæst 
kostede Kvasen "Haabet, " som hører 
hjemme i Esbjærg os 1700 Kr. 

De samlede Præmier have været 
ca. 20000 Kr. V i have i Reassu
rance Præmier for Limfjordsfartøjer 
betale et Beløb af 1380 Kr. Da 
Statstilskud et el' 10000 Kr. og Un
derkuddet ved Driften 4400 Kr., 
vil efter al Sandsynlighed Reserve
fonden vokse fra 9547 Kr. 57 Øre, 
med 5600 Kr. til ca 15000 Kr.; det 
er altsaa en Fremgang i indeværende 
Aur af 5600 Kr., hvis der som sagt 
ikke i de sidste Dage hænder os 
noget meget slemt. 

Den "Swnkilte Afdeling"s Regn
skab for 3. Driftsaar er afsluttet 
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med Udgangen af Februar d. A. Den 
har gaaet sin rolige Gang. Vi 
have i de sidste Dage erfaret et 
Tab, der el' 1'Ol'\'Oldt red, at Kut
teren "Maagen" er kommen læk ind 
til Esbjærg. Det vil være vanskeligt 
at fan den istandsat der, da den ikke 
der kan komme paa Bedding. Til 
den uafgjorte Skade er der reserveret 
et Beløb af 1200 Kr. I denne Afdeling 
maa vi ogsa,a reassurere, idet hrer 
enkelt Fartøj repræsenterer et saa 
stort Beløb, at blot et Fartøjs Forlis 
vilde foraarsage et slemt Resultat. 
Aaret slutter meu et Overskud af 
2276 Kl'. 91 Øre, og Reservefonden 
er nu 38775 Kr. 25 øre. Mere har 
jeg ikke at tilføje; skulde nogen 
ønske yderligere Oplysninger er jeg 
villig til at give saadanne. 

Punkt 3 c paa Dagsordenen: 

Modelsamlingen. 

Kommandør Boje;,:ert: Paa Ud
valgets Veglw, som beskæftiger sig 
meq den Sag, vil jeg i Kontinuation 
af, hvad Præsidenten har sagt, takke 
for den Interesse, der er vist Snm
lillgllJl i Aarets Løb. Vi ønske, at 
saa mange som muligt af de til St ede 
værende vilde se, hvordan Samlingen 
tager sig ud. Der er nu saa mange 
Redskaber samlede, at det kniber 
med Pladsen, og Pladsen koster 
Penge; men alligevel opfordre vi Dem 
til ikke at glennne os med Gaver, 
thi vi skull", trods alt nok faa Plads 
til dem. I Morgen fra Kl. 9 vil 
Fisket· Villull1sen være til Stede i 
Samlingen og give Oplysninger, hvis 
nogen af d'Urr. kunde ønskE> Besked 
om Rpdskuber, som de ikke maatte 
kplllll>. 

Fisker Rasmus Nie7sen, Skalø: 
Det pr i AnlPllning af Fonden til 
forulykkede ~'iskeres Eftprladte, jeg 
har bedt om Ordet. .Jeg indrømmer, 
at det er en meget smuk Tanke, 
del' er kommen til Orde der, men 
mine Tanker ere gaaede lidt højere 
endnu, idet jeg i mange Aar har ar
bejdet paa, at Fiskerne skulde for
sikre sig seIr" ligesom der nu er 
Forsikring fol' deres Fartøjer. Jeg 
tror, det vilde kunne lade sig gøre 
fol' en tE>lIlJnelig billig Præmie. Saa 
vidt jeg husker, var der for en Del 
A1Lr tilbage en Mand i København, 
der arbpjdede for den Sag, men det 
bh·v ikke til noget; jeg trOl' imidler
tid, ut den TankP burde optages 
igen, og ut man bmde forsøgt' paa 
at danne en Livsassumnce for Fiskere. 
Vi ere gammeldags her i Landet. 
Ligesom Bønderne for en Masse Aar 
siden, IHu\,r deres Gaard brændte, 
IIln:lth~ rende rundt for at samle 
Bi d I'llg nu er jo alt saadant as-
sureret sual(·des er det næst('n 
hlpvet Skik nu, naar Fiskere drukne, 

,at samle i Ild for at faa dem i J orden 
etc. Det er meget go<lt med frivillige 
Bidrag, men Fiskerne burde selv 
virke lIIe,d til at assurere sig, saa 
deres Efterladte ikke fik Forsørgelse 
som en Gave, men som en Rettighed. 
Naar Fiskerne selv kunde assurere 
sig f. Eks. for 1000 Kr., fik Enken 
straks denne Sum udbetalt; Præmien 
maatte naturligvis være størl'e for 
Vestkystfiskerne, da deres Liver ud
sat for mere Fare. J eg vil bede 
Bestyrelsen ha ve sin Opmærksomhed 
henvendt paa denne Sag, jeg tror, 
det vikle være en udmærket Ting 
ved Siden af Ujælpefondel1. 

OvmTetsprokurutor Ll'th: Jeg skal 
pege paa to Opgaver, som jeg vil 



lægge Bestyrelsen paa Sinde, Den 
ene angaar væsentlig Saltvands6ske
riet og er: elt forbedret Muslili,ge
kultur; den anden er: ell forbed~'et 
Aalekultw', Man skulde sætte smaa 
Aal ud fersk Vand og isaada nne 
passende Yige, hvor de kunne hol
des lukkede inde. Det er kun disse 
Tanker, jeg i delte Øjeblik skal til
lade mig at anbefale. 

Fisker Thomassen Snekkel'sten : 
Skulde en Assurance virke efter sit 
Formaal, maatte den omfatte alle 
Landets Fiskere. Tanken er smuk, 
men vi have jo. i Grunden allerede 
en saadan Assurance i den kgl. Livs· 
forsikrings-Anstalt. Det vilde vel 
kun blive smaa Forsikringssummer, 
100 Kr. eHer saa. Vi have en Be
gravelseskasse nede hos os, der ud
betaler en saadan Sum ved et Døds
fald; det er akkurat til at komme j 

Jorden for. Man faar vist næppe 
Fiskerne til at assurere sig; det er 
sorgløse Folk, der lade hver Dag 
sørge for S!g selv', 

Skal der ydes Bidrag til forulyk
kede Fiskere eller deres Efterladte, 
bør det ikke alene gælde Fiskere, 
som drukne. Paa vor Egn er det 
sjældent, at nogen Fisker omkommer 
paa Søen. En Fisker kan dog paa 
flere l\-faader blive udygtig til sit 
Arbejde, og man burde vistnok 
strække sig noget videre her. Det 
skinner næsten igennem, at man kun 
har tænkt paa de mere udsatte Fi· 
skere paa J y Hands Vestkyst. 

Dirigenten: Foreningens Hjælpe
fond understøtter ikke blot, hvor 
Vedkommende har mistet Livet ved 
et Ulykkestilfælde, men ogsaa hvor 
han er bleven udygtig til sin Gerning. 
Der staar i Hjælpefondens Love § l, 
L Stykke: "Danske Fiskere) som ved 
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Ulykkestilfælde nnder Udøvelsen af 
deres Erhverv fuar Legemsheskadi
gelser eller Sragheder, som i en 
væsentlig Grad svækker deres Evne 
til at forsørge sig o. s. v." Overfor 
Raslllus Nielsen skal jeg hemærke. 
at i § 3 i Hjælpefondens I~ove har 
malI tænkt sig MllliglwdE'Il af, at 
en saadanForsikring kunde tilveje
bringes. Der staar, at saafremt en 
Ulykkes- og Livsforsikring for Fi
skere Illaatte kunne oprettes, kan 
Fondens Kapital delvis anvendes til 
Grundfond fol' en saadun. Besty
relsen, som har udal'bt'jdet denne 
Fundats har tænkt paa, at det kunde 
være heldigt at faa en saadan An
stalt, !llen Bestyrelsen kunde den 
Gang ikke med Sikkerhed afgøre, 
hvorvidt denne Tanke lod sig reali
sere. 

..Man gik derefter til Punkt 4 paa, 
Dagsordenen: 

Valg af 2 Revisorer. 
Genvalgte bleve Grosserer Th. L/tnd 

og Generalkonsull'tf. S. ThieletfUwli. 

Punkt 5 pau Dagsordenen var: 

Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de efter Tur fratrædende: . 
P1'æsidellten, Kommandør Sig. Boje

sen og Fisker P. VilllMnsen. 

De 3 summe Bestyrelsesmedlemmer 
,qenvalgtes uden Afstemning paa Be
styrelsens Forslag. 

Det næste Punkt paa Dagsordenen 
val' NI', 6: 

Forslag fra Fisker J. Thomassen, 
Snekkersten: 

"Generalforsamlingen henstiller 
til BE'styrelsen at søge Stutshjælp 
til Fiskerl'Pjser i Lighed med de 
gennem Landboforeningerne for
delte Husmandsrejse-Stipenclier". 
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Forslagsstilleren (J. Tkomassen): 
Det vil være Dem bekendt, mine 
Herrer! at Fiskeriet drives paa 
mange forskemge Maader: nogle 
Steder er det godt udviklet, og andre 
Steder er det næsten i sin Barndom. 
Vi Fiskere kunne derfor godt lære 
af hinanden, naar blot vi kunne faa 
Lejlighed dertil. Hos os i det norel
Øresund bruge vi Rusefiskeri i en 
Udstrækning, som det ikke bruges 
andre Steder. Modelsamlingen af
giver ogsaa et Bevis for, at Reel
skaberne i de forskellige Farvande 
ere forskellige saa vel som Fange
maaderne. Det er til Dels derfor, 
yi have saa vanskeligt ved at faa 
en Fiskerilov , som vi alle ere glade 
ved; thi hvad der er 1fedicin for 
den ene, er Gift for den anden. '1'il 
Aalefangst brugte man indtil for 
kort Tid siden mange Steder kun 
Aaalegaarde, hvis man overhovedet 
brugte noget; der er nemlig mange 
Steder i I,andet, hvor man kunde 
fange Aal, men ingen Redskaber 
har dertil. Hos os have vi derimod 
havt Aalefangst siden Frederik lI's 
Tid, og vi have i de senere Aar 
fisket pau indtil 16 Favne Vand. 
Vi sætte Ruserne for Krabber, hvad 
de vist ikke gøre andre Steder. Af 
Laks have vi i Øresund somme Aar 
havt rigtig mange; vi have set hele 
Flokke, men vi forstaa ikke at fange 
dem; enkelte fange vi, lIlen de ere 
ldogCl'e end os endnu. Vi have 
prøvet palt at kaste Flydekroge og 
Garn ud for dem, men Laksene lade 
sig ikke fange paa den Mande; de 
galt tilbage, naar de komme i Nær
heden af Garnene. I København 
saa jeg ved Udstillingen 1888 et 
norsk Not, og hvis det lod sig 0111-

plante paa dansk Grund, tror jeg, 

det vilde være meget heldigt. Efter 
hvad jeg har set af "Frederiksborg 
Amtstidende" faa Husmænd gennem 
Landboforeningerne Rejseunderstøt
telse af Staten til at bese veldyrkede 
Husmandslodder. Kunde Fiskerne 
ikke opnaa det samme, saa at prak
tiske Fiskere kunde faa Lejlighed 
til at gøre sig bekendt med Fiskeriet 
i andre Farvande·? Kommer man 
andre Steder hen, end hvor man er 
gammelkendt, viser det sig, at det 
man troede umuligt, ofte er muligt 
alligevel. Man maa studere de frem
mede Redskaber paa selve Stedet, 
hvor de bruges, for at kunne danne 
sig et Begreb om Nytten og Hensigts
mæssigheden af dem. At Fiskere 
fra et Sted ved- Statens Understøt
telse faa Lejlighed til at gørp sig 
bekendt med Forholdene andre Steder, 
vil ikke blot have Betydning for disse 
enkelte Fiskere, men ogsaa for deres 
øvrige Standsfæller. Hermed an
befaler jeg dette Forslag til den 
ærede Bestyrelses og Generalforsam
lingens velvillige Overvejelse og 
Drøftelse. 

Grosserer Ckr. H, Munck: Paa. 
Bestyrelsens Vegne kan jeg udtale, 
at den fuldt ud anerkender Betyd
ningen af det af d. ær .. Forslagsstil
ler fremsatte Spørgsmaal, men jeg 
vil gøre opmærksom paa, at Besty
relsen allerede for mange Aar siden 
lJar været betænkt paa at løse denne 
Opgave og allerede har hjulpet Fi
skerne paa dette Omraade. I 1887 
blev der saaledes af Foreningen gi
,'et Rejseunderstøttelse til Fisker 
Adser Kjærgaard for at han kunde 
gøre sig bekendt med Fiskeriet i 
Norge,i 1888 til Fiskerne: Peter 
Ohr. Poulsgaard og Mikkel Olsen 
for at de kunde lære Fiskeriet ved 
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Stenbjerg. I 1889 fik Fisker Lau
rids Høy i Knllundhorg Rejseunder
støttelse i samIlle Øjemed. Vi hIne 
hvert Aar optaget et mindre Beløb 
hertil paa vort Budget, saavidt 
vore Midkr kunde strække tB, og 
intet skal være os kærere end at 
kunne benytte de ogsaa i Aar op
tagne iiOO Kr. Illed sanlIne Fonnaal 
for øje, hvis Berettigelse Bestyrelsen 
fuldt ud erkender. Grunden til, at 
der er indkommen saa faa Andragen
der om en sltadan Rejseunderstøt
telse, er væsentlig d8n, at en stor 
Del af Fiskerne ikke have Raacl til 
at ofre den Tid dertil, som de b(>cl!'o 
kunne finde Anvendelse for hjemme, 
og endelig ere mange ikke tilbøjelige 
til at rejse ndenfor Danmarks Ky
ster; de blive hellere indenfor Lan
det. Derfor har Bestyrelsen ogsaa 
opa.'ettet en };'iskeriskole, for at de 
U nge kunne faa nogen theoretisk og 
praktisk Undervisning, saaledes at de 
senere ville kunne være i Stand til 
at hjælpe sig paa andre Omraader. 
J eg kan overfor Fisker Thomassen 
slutte med at sige, at Bestyrelsen 
har øje for dette Spørgsmaals Be
tydning og vil være med til at støtte 
det, saavidt Midlerne strække til. 

Forsl agsstille1"en (J. Thomassen ) : 
Jeg glæder mig over den Udtalelse; 
jeg tror ikke, at det er rigtig bekendt 
bland t Fiskerne, at der allerede er 
gjort san. meget, som der er. Tanken 
med mit Forslag var forøvrigt den 
at anmode Bestyrelsen om at henlede 
Regeringens Opmærksomhed paa det 
ønskelige i at faa Statsunderstøttelse 
til };'iskere, der maatte have Lyst 
til at rejse ud for at gøre sig be
kendt med Fiskeriet andre Stbder. 
Det er ikke Tid, det skorter Fiskerne 
sau meget paa som Raad til at rejse, 

og kunde der faas Stu tsunderstøttelse 
blev der nok nogle, dor baado fik 
Tid og Lyst til at rejse. :N aur 
Landboforeninger fua Midler fra 
Statskassen til Husl1lltmlsrejser, J1\'or
for skulde Staten saa ikke støtte 
Fiskerne lige sua godt sum Bønderne. 
De ere b€'gge to producerende Stænder 
og høre begge til de egentlige Er
hvel'\'skilder i Danmark. 

RelTedsfoged C. Roselløl'u, Løgstør; 
J eg vil stotte Fisker Thomassens 
Forslag. J.,g sel' en Forskel mellem 
det, Grosserer Munek meddelte, at 
Fiskeriforeningen havde gjort i clenne 
Retning, og Fisker Thomussens Tanke 
med sit Forslag deri, at Grosserer 
Munek tulte om en Uddeling uf 
Midler, der tilhørte'Foreningen, hvor
imod Hr. Thomassen tilsigtede, at 
Foreningen skulde yde sin Medvirk
ning til, at man fik en Bevilling af 
Statskassen aarIig, uafhængig af, 
hvad der ellers ydes til Fiskerifor
eningen. Det bliver saa Foreningens 
Sag at gøre det almindplig bekendt, 
at der findes et saadant Beløb til 
Raadighed, og der vil saa nok komme 
flere Andragender ind OIIl Rejseunder
støttelse. Der er jo den Forskel pau 
Husmandsrejser og Fiskerrejser, at 
Hnsmandsrejser kun naa ind.,nfor 
Landets Grænset', medens Fiskerrej
seme burde strække sig til de Far
vande, SOlll gnense til de danske Far
vande, ikke blot til de danske, lIlen 
ogsaa til de svenske og norsk." ja 
IIltlUske særlig til holluudske og en
gelske FUl·vande. Kuude der faas 
en Bevilling i slige øjemeu, vilde 
1!'iskeriforeni ugen ha ve løst en stor 
og betydningsfuld Opgave for det 
danske FiskPri. .J eg skal derfor 
meget anbefale det fureli5gende 
Forslag. 



Fisker P. Hildebrandt, Refnæs: 
Ogsaa jeg vil støtte det for~liggende 
Forslag. For 12 Aar siden blev 
jeg kaldt ned til Refnæs paa det 
Olaessenske Fideieommis for at un
dersøge, om der var Betingelse for 
Fangst af AaI, som de aldrig havde 
fisket før. Nu er der et godt Aale
fiskeri paa det Sted. Saaledes er 
der mange Pladser i Landet. hvor 
der kunde blive godt FiskPri af for
skellig Art, naar Fiskerne blot vilde 
tage fat derpaa; men de ere tidt 
modvillige i den Retning. Jeg kunde 
nævne Samsø, hvor der kom frem
mede Fiskere og fiskede paa Steder, 
hvor Samsingerne nu have udmærket 
Fiskeri. Saadanne Steder bør alt
saa undersøges af kyndige Folk. 

Overretsprokurator Letlt: Ogsaa 
jeg vil med et Par Ord ghe dette 
Forslag min Støtte. Med Under
støttelse af Foreningens Midler gjorde 
jeg i Efteraaret 1894 en Rejse, om 
hviken jeg til Bestyrelsen har ind
givet en Beretning, og paa denne 
Rejse erfarede jeg, at man paa det 
ene Fiskested er i høj Grad uvidende 
om, hvad der passerer paa det an
det. Mande Steder komme Fiskerne 
slet ikke udenfor det stedlige Om
made og have dedor slet ikke Lej
lighed til at fuldkommengøre deres 
Gerning ved at SB, hvorledes man 
bærer sig ad andre Steder. Dette 
er min Edaring, og netop af Hensyn 
dertil tillader jeg mig at støtte det 
foreliggende Forslag. 

Grosserer "~[ltnc1c: Overfor Herreds
foged Rosenørn skal jeg tillade mig 
at Iwmærke, at vi med de Midler, vi 
raade ~ver, i Gerningen haye vist, 
at vi ville udvikle denne Tanke Der 
siges til os, at vi skulle søge Lov
givningsmagten for at faa yderligere 
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Midler, og jeg tør roligt sige, at det 
vil Bestyrelsen meget gerne tage un
der Overvejelse l men det vil dog vist 
være tvivlsomt, om en saadan Hen
vendelse lykkes, thi vi have allerede 
i høj Grad paakaldt Lovgivningsmag
tens Bistand og have ogsaa i de for~ 
løbne Aar faaet et forøget Tilskud. 
Kan det lykkes, ville vi kun glæde 
os derover. Overfor Fisker Hilde
brandt, der berørte et noget andet 
Spørgsmaal end det, der her forelig
ger, skal jeg sige, at vi allerede flere 
Gange paa et saadant Omraade have 
givet en Bevilling af de Midler, vi 
made over, og vi have ogsaa i dette 
Aur udbetalt et Beløb, for at netop 
Gillelejefiskere kunde forsøge et Fi
skeri under Samsø, men iøvrigt tror 
jeg at turde antage, at Bestyrelsen 
vil tage denne Sag uuder Overv!'jelse. 

};'isker Rasmus Nie'lsen, Skalø: 
Efter min Erfaring maa jeg ogsaa 
støtte det foreliggende Forslag. J eg 
har selv maattet betale fol' mine 
Rejseerfaringer, og jeg tror, at vi i 
den Henseende staa langt tilbage 
herhjemme; det er sjældent, vore 
praktiske Fiskere komme paa Ud
stillinger eller andre Steder hen, 
hvor de virkelig kunne lære noget. 
Vore Redskaber volde os den største 
Udgift, og man skal ogsaa lære, 
hvorledes man skal behandle Red
skaberne, hvorledes de skulle kon
serveres. Det er en vigtig Tanke 
her er fremme, men vi maa have 
Midler af Statskassen Lil dens U d
førelse; Foreningens smaa Midler 
række ikke vidt, og dernæst maatte 
en saadan Rejseunderstøttelse gives 
til Folk, som forstaa, hvad de se. 
Der er Folk, som have været med 
til Udstillinger baade i Berlin, London 
og andre Steder, men som dog ikke 

; 
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have hørt noget om, hvad Englænderne 
gøre for at konservere og tørre deres 
Redskaber, hvad de komme i Kul
tjæren o. s. v. Jeg har Erfaring 
for, at Garn, man køber i England 
til 13 Kr. Pakken, varer 2 It 3 
Gange saa længa, som vort alminde
lig b.rugte; saadant noget faar man 
at vide tilfældig, -og det var derfor 
rart, om der kunde faas flere U nder
retninger af den Slags. Som sagt, 
Staten maa træde til. Til de virke
lige Fiskere og deres Uddannelse 
ofrer Staten oprigtig talt ikke saa 
forskrækkelig meget, om den end 
yder ikke saa lidt, der hører under 
Kontoen "Fiskeriet". 

Konsullrlichaelsen, Randers: N aar 
Grosserer Munck sagde, at Bestyrel
sen vilde tage Spørgsmaalet under 
Overvejelse, om den vilde gøre videre 
ved denne Sag, forekommer det mig 
at være temmelig lidt. Grosserer 
Munck kan maaske ikke udtale sig 
mere bestemt i, dette Øjeblik, men 
jeg ønskede gerne, at Bestyrelsen 
vilde udtale sig lidt bestemtere. 
Utvivlsomt fortjener Sagen Fremme, 
og Fiskerne ~unne være lige saa be
rettigede som Husmændene' til at 
faa Understøttelse til Rejser. Der 
kan Illaaske være Vanskeligheder 
forbundne med at faa Statstilskuddet 
forøget, men det nytter paa den 
anden Side heller ikke at være for 
beskedne. Det er jo moderne at 
forlange af Statskassen paa alle 
Kanter, og forlange vi ingen Ting, 
faa vi neller intet. Jo før vi derfor 
begynde paa Sagen, desto bedre; 

. ,ly kkes det ikke i første 'l'illøb at 
faa Statstilskud til det her omhand
lede Øjemed, lykkes det maaske i 
næste. J eg Yil derfor bede Besty
relsen ikke være altfor betænkelig 
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ved at henvende sig til Staten om 
et Tilskud til dette efter min Me
ning vigtige Anliggende, som jeg an
befaler paa det Bedste. 

Brygmester Nielsen, Præstø; N aar 
der nu her el' Tale om Statsbidrag 
til Rejsesti pendier for Fiskere, vil 
jeg henlede Opmærksomheden paa, 
at yi om faa Dage skulle have Folke
tingsvalg, cg jeg mener, at det da 
er Fiskernes Pligt hyer i sin Kreds 
at virke for, at de vedkommende 
Kandidater opfordres til at virke for 
Fiskerisagens Fremme, saaledes at 
der ydes støl're Bidrag fra Staten i 
Fiskeriets Interesse; det fortjener 
Fiskeriet lige saa fuldt som Land
bruget og Skyttesagen o. L 

Grosserer Munc1e: Jeg vil til den 
sidste Taler bemærke, at det selv
følgelig vilde være meget ønskeligt, 
om Fiskeriet kunde faa flere og flere 
Talsmænd og større og større Stats
bidrag. Sagen er god, derom ere 
alle enige. Til Konsul Michaelsen 
skal jeg sige, at naar han mente, jeg 
udtalte mig noget vagt, ba det i, at 
jeg mente, at naal' jeg tildels talte 
paa Bestyrelsens Vegne, skulde jeg 
ikke sige mere, end lllan kan holde. 
Bestyrelsen hal' Interesse for Sagen, 
og jeg tror, den er ikke utilbøjelig 
til samtidig med, at den indgiver 
Beretning til Ministeriet med Be
gæring om Statstilskud, da at rette 
en indtrængende Anmodning om at 
blive hørt m. H. t. dette Spørgsmaal. 

Overretsprokurator Leth: Som gam
mel forhenværende Rigsdagsmand vil 
jeg gøre opmærksom, paa en Frem
gangsmaade, som den ærede 2. Vice
præsident ikke netop har havt for 
øje. Der gives en 1\-1 aude at hen
vende sig til Rigsdagen - navnlig 
til Folkethinget paa, som enhver 



kan benytte, nemlig Indgivelsen af 
et Andragende j kun skal dette An
dragende indgives til Folkethinget af 
en Rigsdagsmaml, som let findes 
dertil. Dette Andragende skulde gaa 
ud paa, ::tt Staten vil yde et saadant 
Tilskud, som der er Tale om i det 
foreliggenele Forslag. Et saadant An
dragende vil saa blive henvist til 
Finansudvalget, og dersom Udvalget 
fineler, at der er Grund til at gøre 
Indstilli ng dt>rom, indstiller det et 
saadant Andragende til Ministeren. 
.J eg tillader mig at gøre opmærksom 
paa denne Vej, som jeg ikke ved, 
om den ærede 2. Vicepræsident var 
saa fuldstændig å jour med. 

Dirigelltell_ Det er vel den ærede 
Forslagsstillers Mening, at General
forsamlingen skal fatte en Beslutning 
m. H. t. dette E'orslag. Demæst 
skal jeg bemærke, at det staur i 
Lovene, at naar Generalforsamlingen 
beslutter noget, skal dette sættes i 
Værk af Bestyrelsen. .Jeg gør op
mærksom derpaa, fordi det er en 
Selvfølge, at naarGeneralforsamlingen 
beslutter det, sætter Bestyrelsen det 
i Værk, naar der staar saaledes i 
Lovene, øg naar Generalforsamlingen 
beslntter, at det skal gøres, bærer 
den for saa vidt Ansvaret for, hvad 
Bestyrelsen sætter i Værk. 

Etatsraad Chr. Eckardt, Ørum
gaard: M. H. t. Husmandsrejserne, 
som jeg har havt meget med at gøre, 
vil jeg oplyse om, at der med dem 
nu er sket den Forandring, at medens 
de tidligere foretoges enkeltvis, slaar 
nu tiere sig sammen under en kYllllig 
Vejledning. Saaledes kunde det van
skelig udføres for Fiskernes Ved
kommende, og jeg vil kun gøre den 
ærede Bestyrelse opmærksom paa, 
at den overfor den enkelte rejsende 
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Fisker maa træde vejledende til, da 
dl't ellers vil falde ham for vanske
ligt at tinde det Sted, hvor han skal 
søge sin Oplysning. 

Bestyrelsesmedlem Dr. Joh.s Peter
sell: Skal der tages en Beslutning i 
denne ganske bestemte Sag, Illaa man 
efter min Opfattelse udtt'ykkelig vide 
hvilket Belob, Illan dertil tænker sig 
at ville søge. Der kan blive Tale 
om faa, og der kan blive Tale om 
mange Tusinder. 

OverfOl' I<'isker Rasmus Nielsen 
vil jeg sige, at naar han ikke hører 
noget om, hva.d llJan bruger i Eng
land, er det hans egen Skyld. I en 
af tidligere Beretninger kan han læse 
en Del derom. Det er en Sag, som 
dansk Fiskeriforening ha r taget op, 
og der vil ogsaa snart høres mere 
derom. 

Forslagsstilleren (J. Tlwmttssen): 
Det glæder mig, at Generalforsam
lingen har taget saa godt imod mit 
Forslag. Det var oprindelig kun en 
Henstilling til Bestyrelsen om at søge 
denne Statshjælp, men da der lader 
til at være Stemning for, at Gene
ralforsamlingen skulde formulere det 
og gennem Bestyrelsen sende det ind 
W Rigsdagen, vil jeg foreslaa, at 
Dirigenten sætter under Afstemning, 
om man ønsker Sagen fremmet paa 
denne ~Iaade, eller paa den af Be
styrelsen foreslaaede. 

Herredsfoged Rosenørll: M. H. t. 
hvad den højtær. Dirigent før be
mærkede: at naarGeneralforsamlingen 
vedtog en saadan Beslutning, var 
det en Selvfølge, at Bestyrelsen satte 
den i Værk, vil jeg gerne henlede 
Opmærksomheden paa den fortræffe
lige :J<~orm, uet foreliggende Forslag 
har. Det skulde ikke være en Be
slutning, Bestyrelsen skulde sætte i 



Værk, men det vilde netop væl'e den 
hensigtsmæssigste Form, at General
forsamlingen henstiller til Bestyrelsen 
at søge en saadan Hjælp, saaledes 
at Bestyrelsen bliver frit stillet. Det 
"il dog have Betydning, at General
forsamlingen v!:'dtager dette Forslag, 
idet Bestyrelsen derved vil følll sig 
ansporet" til at gøre noget i den Ret
ning; men det forekommer mig, at 
Forslaget, som det her el' affattet, 

. er hensigtsmæssigst; thi naar Gene
ralforsamlingen fatter en saadan Be
slutning, skulde denne altsaa ikke 
være bindentle for Bestyrelsen, saa
ledes at den straks skulde sige, hvor
megef der skulde forlanges, men 
Generalforsamlingen siger kun. at 
den nærer bestemt Tillid til, at Be
styrelsen vil fremme denne Sag paa 
bedste ~Iaade. Jeg vil haabe, at 
Generalforsamlingen vil vedtage dette 
Forslag, saaledes som det her er 
affattet, uden yderligere Ændringer 
og Specifikation. 

FOTslagssU17ereu (J. l'homassen): 
Jeg er fuldstændig enig med den 
sidste ær. Taler. 

Fisker Jens Thot;!assens Forslag: 
"Generalforsamlingen henstiller 

til Bestyrelsen at søge Statshjælp 
til Fiskerrejser i Lighed med de 
igennem Landboforeningerne for
delte Husmandsrejse-Stipendier". 

vedtoges enstemmigt. 

Præsidenten: J eg takker for den 
Ære, Generalforsamlingen har vist 
mig ved at genvælge m ig til For
eningens Præsident og beklager kun, 
at jeg sa~l daarlig ævner at udfylde 
denne Plads, men jog skal gøre det, 
saa godt jeg formaar, 

Dirigenten afbrød her Forhand
lingerne, for at Medlemmerne kunde 
spise Frokost. (Fortsættes.) 

~ 
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Dansk Fisk paa det tyske 
Marked. 

Som omtalt i Aarsberetningen 
havde Indenrigtministeriet forrige AuI' 
udbedt sig Bestyrelsens Bemærknin
ger til en fra Ohefen for Fiskeriin
spektionen for Nordsøen og Skagerak 
gennem Marineministeriet fremsendt 
Fiskeriberetning angaaende K anon
baaden "Grønsund"s Ophold i Ham
borg, hvilken Beretning foruden 
forskellige Oplysllinger angauende 
nogle Erstatningsspørgsmual for tyske 
Fiskeres Overgreb tillige indeholdt 
en Del Forslag til Ophjælp af den 
danske Fiskeeksport. Bestyrelsen fik 
derved Lejlighed til at udtale sig 
om forskellige Spørgsmaal og du 
særlig om Fiskehandelens Ordning 
her i København, men udbad sig 
samtidig Tilladelse til gennem Med
lemsbladet at gøre de danske Fiske
handlere og Fiskere bekendt med 
visse Dele uf Beretningen. Hertil 
han Ministeriet velvilligt givet sin 
Tilladelse. Beretningen skriver: 

Vedrørende Spøl'gsmaalet om dansk 
Fiskeafsætning til Hamborg og Al
tona Fiskemarkeder ved at danske 
Fiskerfartøjer søge disse Pladser, 
skal oplyses, at fremmede Nationers 
Skibe i alle Forhold stilles lige med 
tyske Skibe og ligesom disse have 
følgende Udgifter: 

a. I Bro-Afgift 50 Pf. pr. Skib. 
b. I Salgsomkostninger 5 0J () af Salgs

summen. 
c. I Arbejdspenge for Fiskens Lan

ding 10 Pf. pr. Kurv. 
d. Mulii!; Assistance i Fiskerfartøjet 

til l!'iskens Ompakning i Kurve 
10 Pf. pr. Kurv. 

Vedrørend e Spørgslllaulet om Fiske-



afsætning pr. Jernbane fra Danmark 
til Hamburg og Altona Fiskemarkeder 
skal oplyses, 

at den danske Fiskeafsætning til 
Hamburg og Altona Fiskernarkeder 
foregllar paa følgende 2 :31aader: 

a. Enten har den danske Fisker 
kontraheret med et Hamburg 
eller Altona ]':irma og derved 
fOl'pligtet sig til at levere sin 
.F'angst paa Hjemstedet til en 
forud fastsat Pris for hele Sæ
sonen, 

b. Eller han benytter et Hamburg 
eller Altona Firma til at for
handle sin Fisk pr. Kommission 
og selv afholder Transport-Ud
gifterne plus 5 Gio i Kommission. 

Største Delen af den Fisk, der 
over Land forsendes fra Danmark 
og afsættes i Ham burg og Altona er 
Kuller (Schellfisch). 

Fisken er enten ispakket eller ikke, 
og der klages over, at den hyppig 
ankommer i mindre frisk Tilstand, 
hvad der ikke alene skader den en
kelte Sending, men giver den danske 
Fisk daarligt Ry. Dette er saa meget 
mere uheldigt, som den danske Vare 
er i Gang med at indarbejdes paa 
det tyske Marked. 

De tyske Fiskehandlere udtalte, at 
dansk Kuller efterhaanden vil faa 
sin faste Kundekreds i Kaserner, 
Straffeanstalter, Fabrikker og Kul
distrikter, hvor fersk Fisk ikke tid
ligere har været kendt, mE'dens den 
HU paa Kaserner og Straffeanstalter 
gives en Gang ugentlig. 

Fiskeavktionator Johann Cohrs, der 
baade i Egenskab af Mellemmand 
og direkte Køber har størst Kend
skab til dansk Fiskeforsending, hen
ledte Opmærksomheden paa, at der 
fra dansk Side maa arbejdes hen til 
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at tage bedre Forholdsregler for Fi
skensKonservering und~r'rransporten, 
end der hidtil er gjort, og paapegede 
forskellige danske Pladser, hvorfra 
}i'isken altid forsendes uden Is. 

Hlln udtalte som sin Anskuelse. 
at det vilde være til Gavn for Fiske
riet, saafremt en Del af den Sum, 
der aadig udgives af Staten til Op
hjælp af Fiskeriet, blev anvendt til 
Oprettelse af Isoplagshuse paa Fiske-
pladserne. (Sluttes.) 

Savlyster ktr. Piglyster. 

Hr. Redaktør! 
Da jeg formoder, at de af Med

lemsbladets IJffisere, der have fulgt 
lidt med j den Polemik, der i den 
sidste 'rid har været ført mollem Hr. 
Dr. Petersen og undertegnede, an
gaaende ovenstaaende Spørgmaal, 
ogsaa kan have Interesse af at høre 
lidt om "Enden paa Legen", skal 
jeg ærb. bede om Plads for neden
staaende. 

I Henhold til Hr. Dr.s Løfte mødte 
den 25. Marts Hr. Assistent Johnsen 
fra den biologiske Station for at be
gynde paa den Konkurrencestangning, 
som var bebudet skulde finde Sted, 
og som helst skulde ende med, at 
Fiskerne her i Svendborgsund skulde 
nedlægge Piglysteren, og for Frem
tiden bruge Savlysteren. 

Hr. Johnsen var en over Maade 
pæn og elskværdig Mand, som i høj 
Grad beklagede, at de forskellige og 
modsatte Meninger vare blevne saa 
tilspidsede; men da det saa kom til, 
at man skulde aftale om Stangningen, 
viste det sig til almindelig Forundring, 
baade for den Mand, der skulde 
stange sammen med ham og for mig, 
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at de fra biol. St. medbragte tvende 
Savlystre, navnlig Haarubundssaksen, 
vare ulovlige, idet ingen af dem havde.. 
det i Fiskeriloven befaleue Afstands
maal mellem Flænerne. Da jeg 
imidlertid stillede Brugen af lovlige 
Redskaber som en uomstødelig Be
tingelse for Prøvens Afholdelse, blev 
der ikke noget af det, og Hr. J. 
rejste tilbage til d. biol. St. med 
deR Besked. Det var en løjerlig 
Ende paa Striden, men jeg henstiller 
kun til mine Kolleger, Fiskern, om 
der var andet for mig at gøre end 
at haudle som nævnt, thi hvad i al 
Verden kunde ilet nytte- os, at vi fik 
en Stangning at se med et Redskab, 
som er ulovligt, og som ved første 
givne Lejlighed vilde blive konfiskeret 
af Kontrollen. Kan der ikke op
naas Resultater uden med den Slags 
Redskab, som den bio l. St. præsen
terede her, saa paastaar jeg frem
deles, at Savlystel'en er et uhensigts
mæssigt og til Dels ubrugeligt Red
skab heromkring, og .kan ikke fra
vige min Mening, før jeg bliver over
bevist paa en anden Maade end den, 
som skete her den 25. Marts. Til 
Slutning kun dette, at det forundrer 
mig, at Fiskerne ved Præstø og 
Frederikssund ikke ere blevne op
mærksomme paa, at de omtalte Prø"e
stangninger der ere foretagne med 
det samme ulovlige Redskab; mon 
det ikke skulde køle lidt paa den 
tilsyneladende Begejstring. 

h}rbødigst 
Malllng·Nielsen, 

Thurø. 

Som Afslutning paa dette Spørgs
maaI i Medlemsbladet, skulle vi med
dele følgendf' Skrivelse, Forstn.ndprpn 
for den danske biologiske Station 
har tilstillet "BerI. Tid."; 
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I Anledning af forskellige Provins
avisers mindre fuldstændige Motive
ring n.f Grundene til, at en mellem 
Fiskere i Svendborgsund og Biologisk 
Station paatænkt Konkurrencestang
ning af Aal, hvorved Biologisk Sta
tion tilbød at bevise, at Aalesakse 
ere meget vel brugelige i nævnte Far
vand, hvor Fiskerne ellers kun bruge 
Piglyster, ikke blev til noget, skulle 
vi oplyse, at Biologisk Station af 
Indenrigsministeriet er bemyndiget 
til at bruge .Aalesakse til Forsøg, 
uden at de holde den 1 Fiskeriloven 
nu fastsatte Afstand mellem Grenene, 
og ligeledes at lade Fisker.) gøre 
lignende Forsøg. Naar .Fiskerne der
for, efter at have set Biologisk Sta
tions Aalesakse, nægtt'de at deltage 
i den ovennævnte Konkurrencestang
ning, kan Gnmden ikke med Rette 
antages at ha,e været Frygt for at 
deltage i en Ulovlighed; thi de vare 
blevne underrettede om ovenstaaende ; 
desuden ligger det temmelig fjernt 
at antage, at Indenrigsministeriets 
egen Biologiske Station skulde opfor~ 
dre Fiskere til at begaa Ulovligheder 
eller blot til at overvære sand anne. 

Deres ærbØdige 
C. G. Joh. Petersen, 

Dr. phil. 
Hermed er Diskussionen om denll(~ 

Sag afsluttet i Medlemsbladet. Red. 

Fiskeriberetninger. 

Bovbjerg, den 27. Mal'ts 1895. I 
forrige Uge var Fiskerne her fra 
Bjerget ude med Flyndervaad, men 
der fangedes ikke det allermindste. 
For 'riden ser det ud til, at der ikke 
el' Spor af Fisk inde for Kystpn, 
sau Foraarsfiskeriet desværl'e ikke 
san. snart vil tage sin Begyndelse. 

B. 



Fjaltring, den 28. Marts 1895. 
Det trækker i Langdrag med For
aarsfiskeriets Begyndelse. Andre 
Aaringer have vi havt fuldt Fiskeri 
paa denne Tid; men forskellige For
hold love ikke gndt i dl-nne V tl ar. 
Især formenes Fisken at være dreven 
saare langt af Land eftl'l' den lange 
og haarde Vinter. K. 

Frederikshavn, d. 8. AprIl 1895. 
I hele den førsie Halvdel af den for
løbne Uge havde vi rolige Vejrforhold, 
under hvilke der var god Lejlighed 
for vore Fiskere til at passe deres 
Erhverv. .F'or første Gang i Aar 
have de Kuttere, som forsøgsvis have 
fisket paa Vestkysten, havt noget 
virketig godt Resultat af deres Fi
skeri; nogle Kuttere indkom saaledes 
med en Fangst af ca. 200 Snese 
Rødspætter, der havde en V ægt af 
fra 18-22 Pd. Snesen og opnaaede 
en Pris af fra 4-0 Kr. Snesen; 
saadanne Ture, del' give et Udbytte 
af ca. 1000 Kr., maa man ønske 
vore ihærdige Fiskere mange af. 
De i Kattegat fiskende have som sæd
vanlig været paa Herthas Flak, ja 
mange østligere helt under den svenske 
Kyst, Udbyttet h'ar varieret mellem 
50 og 100 Snese pr. Kutter, af en 
V ægt fra 18-23 Pd. Snesen og be
talte med fra 3 Kr.-4 Kr. 80 Øre 
Snesen; som man ser holder den Be
tragtning stik, som er fremsat i tid
ligere Beretning, at jo længere nord
ligere og østlig, der fiskes, jo større 
falder Fisken ud. Nordvest af Læsø 
har der atter paa Fiskegrunden 
"Knallen" været jævnt godt Fiskeri, 
mindre Fisk vejende 9-10 Pd. Snesen 
og betalt med l Kr. 25 ørt< -1 Kl'. 
31} Øre Snesen. Dels herfra dels 
Illl'd de med Garn fiskende Kuttere 
er der indbragt forskellige Partier 
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Pighvar, Slethvar og Skærising, der 
ere betalte med henholdsvis 65-75 
Øre, 15 å 20 Øre og 15 Øre pr. 
Pd. I sidste Halvdel af Ugen har 
Vejrliget >',Net stormende af Vest 
og alt Fiskeri er indstillet. Hummer
tilførslen har kun funden Sted fra 
Kristianssand og har været temmelig 
ringe til Priser ca. l Kr. 20 Øre 
pr. Pd. en gros af Kristianssand. 

Fiskekuttel'en "Emilie Franziska", 
Skpr. Bast af Frederikshavn, indkom 
i li'redags med en La.dning Østers 
ea. 32000 Stkr., der ere opfiskede 
paa Bankerne i Nordsøen. Fangsten 
er afsattiLFiSlrehandlerfirmaet" V end
syssel Fiskeeksportforretning" . Kut
teren har akkurat været en Maaued 
til SØL KL 

Rettelse. 

Aarbog rør den danske F'iskerflaade. 

I Hr. Feddersens Artikel om dette 
Emne er falden ud pall. p. 155 2den Spalte 
et Punkt 3 saalydende: 

"Trigle" som Navn. for Knurhane, er 
hOB H. de la Blanchere i samme Tilfælde 
som "le sprat", medens Ordet "Grondin" 
maa nøjes med en Henvisning. 

Artiklens .Punkt 3 bliver at ændre til 
Punkt 4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som hal' til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Chr. 
H. Munck, Vestergade Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. I 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 31. Marts til 6. April 1895, 
.-

~:a ... :;; .... 
l: <I> 1 

'-<I> ... .., ... 
.:xt. o;D G> ... ... 

,G> <> ..,. CL ..... "1\11 .... .... ...(1) 
"1\11- :;~ ~ c .,.,- ..... 

t:g I 
"1\11 o .... .- o "1\11 -"'" Tilført af: ...... .,:::: :s <I> '- ..li< ........ ii -CIS 

a:::ta >- bO- .;cn o 
=S~ :~ =c c--= ... c.!!! m 

CL CI_ '" - I- .:xt. m 
Q:m I- '" ml: :.:: - o;D m <IO ::t: mØ 

22 danske Fisker- il Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. I Pd Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . .. 25020 10991 141 s 1476 

15 danske }(vaser '29556 60066 203409 

14 svenske 1<'isker-
fartøjer ... 1080 424 12726 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . 2506 2472 4767 297010 

pr. Jernbane & 
Dampskib. • .. 7120 !~2 6100513800 4622°1158276 9!l830 1131}8 472" 12866 134 

-------1---
lait . . . 1 62776 1849 6333 6306 12316°115827 99830 11787 128782 12866 134 

I I I 

l) 367 Pd. Pighvar Ol{ 732 Pd. Slethvar. 2) 400 Pd. Pighvar og 3,,0 Pd. Slethvar. 3) Tunger. 4) Helle· 
flyn,ler. 6) :J50 Pd. Tunger og 5800 Pd. Helleflynder. 6) H65 Pd. Kuller og 14.62 Pd. Gedde. 7) AaI. 8) alOO 
Pd. Aili og 6211 Pd. Lak.. 9) Stenbider. 10) SLenl ider. 11) Aborre. 

lait er der tilført 36961S0 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere; Rødspætter; levende 5 }(r. pr. Lpd., Kassefisk 

3 }(r. 75 Øre; Torsk; levende 2 Kr. 75 Øre pr. Lpd., }(assefisk l }(r. 35 Øre; Sild: alm. 
danske 1 }(r. 25 Øre pr. Ol, bornholmske 43 Øre; Aal: blanke 65 Øre pr. Pd., gule 38 øre. 

i!"~r:~;~;~~;~;i'LY~: J. J. Storm Bn stærk B~etræ8 Båad 
.l< 10 Kr. pr, 1000 Sikr. ab "\ iborg -, , med Dam. som kan proppes 
Banegaard. Forsendeleen sker i Sel- GI Strand 46 .. . , 
skabets Emballage for KØberens Ri· • , • bl Slldefisken, 4 SeJl, 21 Fod 
.iko,men,udklækning ... nstaltensSO. modtager al SlagBFisk i}(om- mellem Stævnene orr manIer 
aarlge Virksomhed garanterer Kø· mission '" 
berne kyndig og omhyggelig Ek.- D' li Af' 273/'00 Tons er billig til Salgs 
pedition. Ilestilllngerne ekspederee ag D regn mg. ',. l 

i den Orden, de indgaar, ..... længo Kommissionssalg 5 0/. hos.F lsker Jens Peder Jensen, 
Ileholdnmg haves. o St b E d V II St 
Forespørgsler besvares. rø y ge e pr. a ø • 

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

(eneste Nætlabrik I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
l\Iaskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla.gs N æt og 
Garn. Bomnlilsganl) Hamppgarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedsto Kvalitet!'}'. Auleknber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
)~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
---------------------- ' Fiskeekspoptkupve, 
sauvel af Pil som af Sp:13.n, tilbydes større Forbrugere billigst fra 

O. P. Jespersen & Sønner, 
København V. Gl. Kongevej "7. 
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Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oa teen u. e To v v l3E3rk. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr. 2671V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedaiUe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandsk.e" Gamier -
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faa.'S hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Dambure, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr. : Platzmallu-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmanll in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I. 
,to ligeret a.f oand. mag. H. Poøselt. - Trykt hOB Fra"t, Clwilttre", X,.benhavn 
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Nr. 16. 18. April. 1895. 

:Me(l.J..e:r:c..sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, BOldhu8gade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Kvasers Fritagelse for lud- og Udklarcring 
ved Toldstederne. - Ny Fiskerforenillg. Da.nsk 
Fisk pall. det tyske Marked.-Aarbog for den da.nBke 
}'iskerflaade. - Fiskeriet i Svendborgsund. - Prisen 
paa. Skru!'per. - Mindre Meddelelser. Fiskeri· 
beretninger. - Bekendtgørelser, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af ::\ledlemsbJadet 
træffes dC8l1uc,n i Alm. 5-,7 Svanholm~ve.i 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgatlc 1l0, er gratis 
tilgængelig for l\Iedlellllllcr og; Fiskere daglig 
ira KI. 9-11, for Publikum Søll(lag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre FOl'sendeher til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaal'dsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaill, naar Kilden angives. -----

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond , 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer 0111'. 
H. Mnnck, Vestergade Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(Portsættelse.) 

Efter Frokosten genoptoges Mødet 
KI. 11,45. 

Man gik til Punkt 7 pau Dags
melenen : 

Forslag af Fisker J. Thomassen, 
Snekkersten : 

Il Generalforsamlingen henstiller 
til Bestyrelsen at samle Medlem
merne i de til "Dansk Fiskeri
forening" hørende IJokalforeninger 
til en Fællestur til København". 

Furslagsstillel'eJI (.r. Tholllassen); 
J eg er bange for, at Ulan skal have 
misforstaaet min '1'anke med dette 
]'orslag. Det er ikke min Mening, 
at vi skulle have en Lysttur; de, 
der ville have det, kunne arrangere 
en s:tadan selv. Alle ville være 
enige i - det gælder ikke alene paa 
min Egn, llleIl mange Steder i Lan
det, for ikke at sige over alt - at 
llnar ]'iskerne, vore Kallllllernter og 
Standsfæller, have ell Sag for, vælge 
de en Bestyrelse og overlade 8aa 
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alt til den; de deltage ikke i nogen 
Forhandling, og enten bliver saa B(~
styrelsen "enevældig", eller det Hele 
falder sammen efter nogle Aars For
løh. Vi have hos os u:tnnpt en Fi
skerifol'(,lling, og InteJ'essen har 
været vakt en kort Tid, men saa 
bleve alle Mand hjemlllP, og der var 
ikke tilstrækkelig Intpresse fol' Fællf's
sagen .. Det kunde derfor være rart 
at samle saa mange Fiskpre som 
muligt til en Fællestur til Køhenh:nn, 
for at dl' kunde erhvpl'Ve sig nogen 
Oplysning. I min Egn ere mangl' 
Fiskere saa lidt oplyste og have SM 

lidt TIlteresse sna vel for Naturskøn
hed som for Kunst og Videnskab, 
at mange af dem ikke have set Kron
horg Ma leJ'isa mlillg og enu Il u mi Ild re 
Malerisamlingen i København. M:mge 
ha ve været til Orlogs, men ikke set 
Modelsamlingen. Ogsaa "Ethnogra
fisk MuseulIl" o. 1., hvortil A dgangt'n 
er fei, kunde vel \'æee værd at se. 
Men jt'g ser med Bedrovplse de unge 
Mænd hos os søge nnden Adspredelse, 
som at gaa til K ros og spille Kort. 
Lad os derfOl' se at hjælpes ad for 
at vække Tntel'esse hos vore Stands
fæller ikke alene for vore faglige 
Anliggender, men ogsaa for alt, hvad 
der k~n oplyse og forædle dem som 
Mennesker. Naar vi holde Møder 
hos os, vækker det kun lidt Interese 
hos }'jskerne. l!'isker Villumsen er 
mødt hos os, og baade han og jeg 
have søgt at gøre Generalforsamlingen 
og Møderne sau interessante som 
muligt; men det intpresserer kun en 
lille Flok, som møder stadig, de 
andre blive ganske rolig hjemme. 
Og dog omfatter vor Forening et 
ligefremt Livsspørgsmaal. Det. 81' 

nemlig "Stadeejernes Fagforening", 
i hvilken vi slutte os sammen for at 

væme om yore Rettigheder, hvad der 
el' lykkedes os ret godt. Alligpvel 
hedder det stadigt: det og det Spørgs-
1II:1:tl klarel' Bestyrelsen nok, det 
maa df'n 0111 ! Ved Bestyrelsesvalg 
genvælges stadig dC'n gamle Bestyrelse, 
selvom døn ikke ønl;ker Genvalg. 
Saaledps el' vistnok Forholdet mange 
Steder; skulde dt'!' væn' U ndtagelsøl', 
skulde lid glæde mig, men jeg har 
talt Illed hOl'llholmskP Fiskerø om 
Sagen, og de sige, at det er ikke 
stod bedre hos dem. 

Dl'll af mig foreslaaede Fællestur 
skulde være billig og af vækkende, 
olJlyscndp, belærende Karakter, Folk 
skuldp ikke kOlli III e sammen blot for 
at more sig; lilan skulde sørge for, 
at de \'irkp]ig fi.!;: Nytte af øn saadan 
l'ur, Rejsen muatte være billig eller 
fri; de, der bo længere borte, kunde 
ikke stille!> som Folk fra vor Egn, 
ror hVt>1lI det vilde være billigt nok, 
om vi kuude faa paa Statens, Jærn
baner dobbelt Billet for enkelt Pris. 
Skal Rejsen derimod finde Tilslutning 
fra fjernere boende maatte den være 
fri, ellers kunne de ikke offre deres 
l'id dertil. Det kan ikke nytte, at 
Piskerne, naar de komme til Køben
havll, løbe om, som de selv ville. De 
Mænd, SOI11 ofte have vist Fiskerne 
saa stor Interesse, vilde maaske og
saa her af Velvillie for Fiskerstanden 
træde til og arrangere Turen sanledes, 
at Deltagerne kunde faa noget U d
bytte af den. Her vil der jo i første 
Række blive Tale om Modplstl.llllingen, 
men ogsaa Byells øvrige Samlinger, 
hvortil Adgangen er fri, kunde maaske 
beses. Det ml' godt om Fiskerne 
kunde faa Smag for saadanne For
nøjelser, som ere langt bedre, end 
hmd nu de Ilestp Fiskere kende til. 

Gl'osserer,Lt!ll11ck: Som Fisker 
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Thomassen selv udtalte, Ol' uet fore
liggende Spørgsmaal meget vanskeligt 
al besvare. Jeg kan derfor ikke her 
tale i Bestyrelsens Navn, men kan 
kun fremkomme paa egne Vegne med 
enkelte Bemærkninger til Forslaget. 
Arrangementet af en saadan Tur 
forekommer mig at ligge noget uden
for Bestyrelsens Opgave. Hvad Model
samlingen angaar, kan det jo kun 
glæde Bestyrelsen, om den bliver 
mere besøgt end hidtil; men hvis 
der kom saa mange, som der mulig
vis kunde være Tale om ved en Lyst
tur, vilde Samlingens Lokaler være 
for smua, saa at de besøgende maatte 
staa udenfor i Queue. Bestyrelsens 
enkelte Medlemmer vilde vel næppe 
nægte deres Medvirkning ved en Fore
visning af Byens øvrige Samlinger. 
Men for at komme herned til en 
saadan Tur, maatte det jo først og 
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. fremmest ske meget billigt for Med
lemmerne. Der maatte vel ogsaa 
ved en Henvendelse til Trafikmini
steriet, naar det' var et stort Antal 
Personer, der skulde befordres, kunne 
ventes Imødekommenhed. H vor gerne 
jeg nu end kunde ønske et saadant 
Besøg i København af Fiskere, og 
hvor belærende og nyttigt det kunde 
være for dem, maa jeg dog mene, 
at det er lidt for stort et Kravat 
stille til Bestyrelsen, at den skultIe 
samle Medlemmerne i de lokale For
eninger til en saadan Tur. J eg kan 
paa Bestyrelsens Vegne sige, at hvor 
saadanne Ture har kunnet virke he
lærende og vejledende, har den ikkP 
holdt sig tilbage. J eg kan sanledes 
henvise til, at i Udstillingsanret 1888 
indgik B(>styrelsen mod etAmiragende 
til Regeringen om, at den vilde yde 
sin Støtte til, at saa stort et Antal 
Fiskere som muligt ImlHle komme 

til Køhenhavn ikke alene for at se 
Industri- og Landbrugsudstillingen, 
men ogsaa Fiskeriudstillingen, og 
Marineministeriet viste Foreningen 
den Velvillie at stille et Pnr Trans
portbnade til Disposition, hvor (lp, 

der havde mindre gode Rund, kunde 
opholde sig. Efter at der var ud
sendt Skemaer, indkom der 828 An
dragender. Opholdet var beregnet 
paa 4 Dage. Efter de Midler, der 
vare til Raadighed, kunde man ikke 
bevilge alle Andragenderne, men ca. 
400 Fiskere nøde godt af Bevillingen 
og vare her gennemsnitlig i 4 Dage. 
Staten havde ydet et Tilskud paa 
5000 Kr., Foreningen ofrede af sine 
egne Midler 7:l5 Kr. 97 Øre; altsaa 
til 400 Fiskere ydedes der et Tilskud 
af ca. 6000 Kr. naturligvis havde 
de mange Udgifter at afholde selv. 
I 1888 var der god Anledning til at 
foretage et saadant Skridt, og For
eningen vil heller aldrig svigte, naar 
en saadan Lejlighed frembyder sig 
paany. .Jeg ved ikke, 0111 jeg turde 
sige, at Bestyrelsen vil være villig 
til at tage Spørgsmaalet under Over
vejelse, men jeg kan ikke indse, at 
vi skulde kunne komme til noget 
stort Resultat ved at imødekomme 
den ær. Forslagsstiller. 

FOl'sla,qsstillerw (J. Thomussen): 
Efter hvad Grosserer }\lunck udtalte, 
vilde jeg være tilbøjelig til at lade 
Spørgsmaalet staa fwbent indtil 
videre. Vi kllune jo saa hver i sin 
Kreds undersøg!', om der el' Stem

ning for Sagen, \lIon jeg el' tilbøjelig, 
til for0jeblikln>t at lade den falde, hvis 
Generalforsamlingen ikke billigt'r den. 

Herredsfoged BoscJlønt: .Tog "ilde 
nødig se dette Forslag frafaldet lige 
sl;raks, da jeg mener, der ligger noget 
i Tanken, som maatte ku,nne reali-



seres maaske -, hvis Forslags
stilleren vilde gaa ind paa at reducere 
sin 'ranke noget og nn,vnlig komme 
ind paa i Stedet for en stor Fælles
tur fra helE' Landet at søge arran
geret 'rure fol' E'nkeIte Dele af Landet. 
Der vilde ligge en Opfordring for 
Folk til at indtræde i de lokale };'or
eninger, naa!' de vidste, at der af 
og til faldt saadan noget af som en 
Fællestur til København. ,Teg mener, 
at man ikke lige j Begynuelsen skal 
gaa længere end nødvendigt. V ('d
kommende lokale Forening skulde 
selv udføre det væsentligste Arbpjde 
m. H. t. Turen, dog saaledes, at den 
til Støtte af Bestyrelsen fik anvist 
gode Kræfter her i Byen, som kunde 
vise dem om og gOl'e Turen frugt
bringende for dem. Hvis man kunde 
fOl'me det sanledes. at det blev hen
stillet til Bestyrelsen, om Foreningen 
ikke kunfJe træde hja'lpende til, naar 
der i en Lokalforening opstod Lyst 
til en s,ladan 'rUl', var man inde paa 
noget, som hedre kunde realiseres, 
og som ikke vilde koste størl'e Sum
mer. Inden dettp };'Ol'slag fmfaldes, 
vil jeg dpl'for henstille til Bestyrelsen, 
om del' ikke fra den kunde komme 
Udtalelser om, at den var villig til, 
hvis der f,'emkom en suadan Ud
talelse fra Generalforsamlingen, da 
at vHIe støtte en suadan mindre Tur 
af Fiskere til København. Det vilde 
vække Kappelyst, mar det viste sig, 
at Fishre kunde bringe en saadan 
Tur i Stand, og naal' der saa kom 
en 1\1 eddelelse i Medlemsbladet om 
en saadan Tur og Nytten deraf, vilde 
Tanken komme ud blandt Folk, og 
det vilde kunne føre til, at der 
gjordes noget fol' Fiskerne ogsaa 
udenfor den Tid, hvor del' er Uustil
lin ger eller sligt. 

Fisker Rasmus Nic7sfm: Det hlirer 
\'ist et fol' stort MaskirH'ri, dpI' dpI' 
skal sættps i Gang. ,} Pg ha l' ell 
anden 'ranke, SOIlI ha,· ræret oppe 
hos mig i mange Atu, men som jeg 
ikke kan forlange. skal komme til 
Afstf'mning hel'; dog skal jeg mpd 
et Pal' Ord omtale den. Kunde man 
komme sna vidt, at man baade i 
Dansk j1'isIH~l'iforening og IJoka Jfol'
pning(mw havde nogle flere Penge, 
skulde man fragte et ikke for dyht
gaaendp Dampskib en Gang om An rrt. 
D(~t skuldp lllNl alle de unge Fiskere, 
det kunde rumme, sejle til Fiskeplad
serne rundt omkring i vorl:' Sunde 
og paa df'H jydske Kyst og til [,im
fjorden. DpI' skulde saa være Folk 
paa dr forskellige Plrulser til at fore
vise de dpI' anvendte Fiskemaadpl'. 
Det kundp sikkert gøre Nytte og 
vilde ikke a [HIt'age saa forskrækkelige 
store SUlllmer: thi Fiskerne kunde 
tage deres Madpose med selv. 'runken 
el' vi ~t ikke moden til e dfØl'else 
endnu, men med Tidpn lader den 
sig llluaske l"ealisel'e. 

Fiskpl' Carl Hansen, Kallehuvn: 
En stor Del FiskPl'e kunde sikkert 
have Interesse og Udbytte af at fua 
en billig' Tur til Kobenha Vil for at 
se Modplsamlingen Nnar der er 
blevet udtalt, at der skulde gøres 
noget for at samle Fiskerne i de 
lokale Foreninger, er det meget vig
tigt; d maa i den Henseende gøre 
alt, hnld vi kunne. Det er kedeligt, 
at Fiskerne ikke selv har Interesse 
for uPl'es Sager; skulle de udrette 
noget, sker det dog bcd r!:', naar de 
staa ~amlede: Enighød gør jo stærk . 
.J Pg kunde ønske at gøre en lille Hen
stilling til Bestyrelsen,· skønt det 
llI::wske ligg('l' noget udenfor dette 
Spørgsmaall vi forhandle, og skulde 
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have været frem tidligere: Val' der 
ikke Mulighed for at ud vide Medlel1ls
bladet noget mere? Der er mang
foldige Fiskere, (}('r sammen IIICO 

deres Familie læse dette Blad og 
læse det lUe: Interesse, men som 
ikke ha ve and re Bladp. Dpt villle 
nu vist væt'e holdigt, om dette Blad 
kunde optage IlOgI't mere af suntl 
Læsning i andre R(!tnillgpr; det ,ilde 
være af stor Interesse for l!"is\n>rne 
i det Hele. 

Fisker Hilclevrundt: Det Var sp]v
følgeligt af stOl' Betydning, om Fi
skerno kunde samles og kOBllne til 
at tale om deres Interesser. D\~n 

Forening, jeg repræsenterer, tæller 33 
Medlemmer, Illen jeg trO!' iklw, del' 
er 10 Medlemmer, dor kunne læse 
Medlemsbladet. Mange Steder j 

Landet staa Fiskerne meget tilhage, 
og det er ikke nemt at holde saa
danne Folk samlede. Der cre Fi
skere. der ikke læse eller kunno læse 
Bladet, fordi det Cl' trykt llIed latinske 
1'YIWl'i skulde Illau tro dot? Paa 
saadanne Steder trænges del' natm
ligvis i høj Grad til Oplysning, og 
jeg vilde derfor anse det for et stort 
Gode, om saadallllo Ture kunde 
kOlllllle i Stand, og at det· kunde 
blive holdt Foredrag 0111 SpOl'gsmaal, 
der ha ve Betydning for Piskernes 
Erhverv. ,Teg vilde del'for gerne 
være med til at støtte et Forslag, 
del' gik ud paa, at en Del af de 
lokale Foreninger kunfIe komme 
sammen, tale llled hinanden, høre 
Foredrag o. s. v. 

Dirigenten: Det staar de lokale 
Fiskeriforeningers Bestyrelser frit for 
at virke for at udbrede Oplysning og 
Kundskab blandt fleres Medlemmer, 
og det staar ogsaa enhver FiskNi
forening frit for at henvende sig til 
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Foreningens Hovedbestyrelse om at 
skaffe Foredragsholdel'e eller anden 
Hjælp. En saadun Henvendelse be
høver ikke at udgaa fta Forpningens 
Bestyrelse. Den kan udgaa fra de 
lokale Fisket'iforeninger. Derfor har 
man dem, at de skulle ta.ge sig af 
deres Medlemmer. 

Fra Herredsfoged Rosenørn fore
ligger IlU følgende Forslag: 

"CJl'nemlforsallllingen beslutter 
at IWllstille til Bestyrelsen, at 
Foreningen stiller Lokalforening
erne i Udsigt, at d('r af Fol'
ouingen ka Il ventes Støtte til 
Rejser til K øbenham, naar saa
danne al'rangeres af lokale l!"or
eningel' i de fjernere liggentle 
Dele af Landet. " 

Grosserer jvlunclc: N aar der stilles 
saadanne Forslag, forekommer det 
mig som Foreningens Kasserer at 
være min Pligt overfor d. ær. 1!'or
slagsstill('J' at sige: De hal' hørt, at 
jeg i Aar har fOl'elagt et Regnskab 
!lied en betydelig Underbalanee; jeg 
hal' i flere Altr forelagt det lIled 
U Ilderhalance, og hvis lllan derfor 
lIPI' paa Generalfol'samli ngen skIlhle 
vedtago, at Bestyrelsen skulde stille 
j Udsigt at ville yde sltadanne Til
skud, gm' dut mig ondt haade her 
og i Bestyrelsen at maltHe udtale, 
at jeg ikke indser, hvorledes vi skulle 
kunne skaffe disse ]\'Hdlel' til Stede, 
naar d'Hrr. ikke ville hjælpe os der
med. 

Henedsfoged Ro:>enørll: Hvis d. 
ær, Kasserer her udtaler sig paa 
Bestyrelsens Vegne, frafalder jeg mit 
Porslag af Hl'nsyn til, at Foreningen 
for Øjeblikket ikke hal' Midler til at . 
gennemføre det. 

Grosserer Munclc: Jeg har ikke 
konfereret med Bestyrelsen derom, 



lllen skønt det gør mig ondt, anser 
jeg det dog for min Pligt at udtale 
mig saaledes, som jeg har gjort. 

Konsul Fabricius, Skagen: Lige
som d. ær. Kasserer tror jeg heller 
ikke, at en saadan Tur vil give noget 
U dbytte i Forhold til, hvad den vil 
koste, og i Særdeleshed bør man 
holde sig derfra af den Grund, at 
Foreningen ikke har Penge dertil. 
Undskyld, at jeg kommer til at be
rØre et Thema, som efter Dirigentens 
"Udtalelse ikke hører herhen, Illeu 
jeg vilde dog gerne faa Lov til at 
sige, at hvis Foreningen kan bære 
flere TI d gif ter, vilde det fol' flere lo
kale Foreninger være en god Støtte, 
om der knnde tildeles dem flere Med
lemsblade. I vor Forening vilde det 
i ethvert Tilfælde være os en ganske 
hetydelig Støtte, og jeg vilde langt 
foretrække, at }i~oreningens Bestyrelse 
ydede Ofre i den Retning end i Ret
ning af Rpjsegodtgørelse for nogle 
enkelte Fiskere. 

Dh'ifJenten: PaaBestyrelsens Vegne 
skal jeg udtale, at den slutter sig 
til Kassererens Udtaleisel' om, at 
]'Ol'eningen ikke fol' Øjeblikket raader 
ovor pekuniære Midler til Støtte for 
den Sag, som her foreligger. Det 
af Herredsfoged Hosenørn stillede 
Forslag er taget tilbage. 

Kohmand H. Bøjer, Hirtshals: 
Det kan maaske være meget l'~gtigt, 
hvad der er sagt til FOl'del for disse 
Rojsel', men som det er antydet, vilde 
det for fjernt boemhJ Fiskere være 
et temmelig stort Apparat at smtte 
i Gang, dpI' vilde pau føre Formlingen 
stor Bpkostning og Bestyrelsen mpgen 

. Ulejlighed. Det fik nu l'lldda være, 
men det er tillige min Overbevisning, 
at det Udbytte, som Fiskerne paa 
.J yllands V I:'stkyst vildu ha ve af saa-

danne Ture, ikke vilde staa i et 
rimeligt Forhold tH Ulejligheden og 
Bekostningen ved dem Fiskeriet 
derovre drives paa en helt anden 
Mande end paa, hvad vi kalde øst
kysten, derunder indbefattet Katte
gattet, Bælterne og Øresund. Jeg 
skal derfor som Repræsentant for en 
af Foreningerne paa Vestkysten nær
mest slutte mig til Kassereren og 
Bestyrelsen og blot tilføje, at Fiskeri
foreningens Midler bør anvendes paa 
noget mere betydningsfuldt end sau
danne Ture, f. Eks. paa Assurance og 
andet, hvad der kan tjene til at sikre 
Fiskerne og deres Efterladtes Eksi
stens. Paa saadanne, hvad jeg vilue 
kalde, lidt mere alvorlige Ting, tror 
jeg, vi hellere maa.tte henvende vor 
Opmærksomhed. 

Konsul Berthelsen, Ringkøbing: 
J eg kan slutte mig til Konsul Fa
bricius' Udtalelser; jeg tror, at en 
større TI dbreuplse af Medlemsbladet 
er vel egnet til at vække Interesse 
hos Fiskerne, og vilde Bestyrelsl'n 
lude uddele saa mange Eksemplarer 
som muligt, imodekom den et al
mindeligt Ønske. At Fiskerne skulde 
være saa lidet oplyste, at de have 
Vanskolighed ved at læse Medlems
bladet, lllaa jeg aldeles bestemt prote
stere imod paa den Fiskeriforenings 
Vegne ovre paa Vestkysten, som jeg 
repræsenterer. I del FOl'ening vokser 
luteressen Aar for Aar for, hvad 
der staar i Medlemsbladet. 

Forslagsstilleren (J. Thomassen) : 
Det glæder mig, at Konsul Fabri
cius har saa megen Interesse for 
Medlemsbladet; jeg maa beklage, at 
skønt Fiskerne hos os godt kunne 
læse Medlemsbladet, ville de ikke 
læse de~. Saalænge der staar noget 
deri om Generalforsamlinger, følge 
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de det med Interesse, men IIaar det 
er forbi, læse de med faa Undtagelser 
ikke Bladet. Jeg anser det for min 
Pligt at sige, at saadant er For
holdet hos os. 

Di'rigel/ten: .J eg "il for mit Ved
kommende gøre den Bemærkning, at 
dersom Fiskerne i Snpkkerstpn føle 
særlig Trang til at komme til Købpn
havn, er det jo ikke sun. vanskeligt 
for dem, og det fOl'e~omlUer mig ikk(', 
at del' af Hensyn til }<'iskere san. 
nær ved Byen, kunde være Anled
ning for "Dansk Fiskeriforening" til 
at træffe særlige Foranstaltninger, 
og Repræsentanterne for Hjørring, 
Skagen og Ringkøbing mene jo, at 
Sagen ikke har nogen Betydning for 
Fiskerne, som de repræsentere. J eg 
vil altsaa afslutte Forhandlingen om 
dette Punkt, saa meget mere som 
det følgende Punkt paa Dagsordenen 
vil tage adskillig Tid. 

Konsul Fm'thelsen: Maa jeg fur
inden Afslutningen udbede mig en 
U dtaleise af Bestyt'clsen om, hyor
vidt vi kunne vente flere Medlems
hlade til de lokale Foreninger. 

Di1'igenten: Bestyrelsen skal ha ve 
sin Opmærksomhed henvendt paa 
dette Spørgsmaal, men k:11l ikke i 
Øjeblikket tage nogen Beslutning i 
Sagen. 
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F()1'sh~g8stillereJl (J. 'rllOlllassen): 
J eg tager mit Forsbg tilbage'. 

(Fortsættos.) 

K vasers Fritagelse 
for Ind- og Udklarering ved 

Toldstederne. 

Under 10. A pril har Overtold
inspektoratet tilskrevet D:1nsk Fiske
riforening s:1aledes: 

I Anledning af det af Foreningen 
indsendte Andragende af Decemher 
1898, hvori en DpI Førere af danske 
Fiskerkvaser ansøge OlU, at de 
Kvaser, som ere hjemmehørende i 
Danmllrk og komme fra eller gila til 
Fiskeri ved Danmarks Kyster, maa 
bli\'l~ fritagm' for Ind- og U dklarf'l'ing 
ved Toldstederne mod at løse en Fi· 
skeribevilling, harGeneraldirektoratet 
fol' Skattevll'senet ved Resolution af 
2. ds. bevilget det ansøgte, sualedes 
at enhver Fører af en dansk Fiske
kvase, som agter at drive Fiskeri 
under Rigets Kyster, fra 1. Maj d. A. 
kan ved mundtlig eller skriftlig Hen
vendelse til det Toldsted eller den 
til Klarering i indenrigsk Fart be
rettigede Kystpost, i hds Distrikt 
Kvasen er hjemmehørende, erholde 
udfærdiget en for Kalenderaaret 
gældende Toldseddel, som fritager 
Fartøjet for Klarering ved Ud
gunende til og lndgaaende fra Fi
skeri i samme Tidsrum under føl
gende Betingelser: 

Toldsedlen, som udfa:'l'diges palt et 
helt og sinerid Ark Papir, skul ved 
Ind- og Udgaacmde og, nual' det ellers 
forlanges, forevises for vedkommende 
Toldopsyn og pILategnes af samme 
med A nførsel af Datum og Sted. 

Toldsedlen tilbageleveres ved Ka
lendf'ruarets U dløh eller tidligere, 
dersom vedkommende forinden helt 
ophører med at drive Fiskeri, til det 
rroldsted eller den Klureringspost, 
som har udfærdiget S:l,mme. Derimod 
tilbageleveres den ikke i Anledning 
af Fartøjets midlertidige Brug i 
Aarets lJøb til almindelig Klarering 
undergiven Fragtfart, men før og efter 
hver saadan Rejse forsynes den saa 
vidt muligt nf vedkommende Told-

.... 



opsyn eller Klareringspost med for
nøden Paategning om uenne. 

For KøbenhavnsVedkommende for
holdes med Hensyn til Kontrollen 
med Fiskekvaser, der ere forsynede 
med den omhandlcde 'rold seddel, og 
Opkrævningen af Bol nerkspenge for 
disse paa følgende l\laade: 
1.. Indkomme Kvaserne en Son- eller 

Helligdag eller Dagen fOl'iIlllell 
efter Ekspeditionstiden og ønske 
at bortsejle, forinden Havneoppe
børselskontorerne aalmes Jen næst
paafølgende Søgnedag, skulle de 
veu Indpassagen lægge til ved 
Bommen fol' af Toldopsynet d('r
steds at inkvireres, hvorom Told
sedlen erholder Paategning, hvor
hos Skipperne, forinden de hort
sejle af Havnen, skulle fn'mlægge 
'l'oldsedlen for BOlllopsynet til Paa
tegning om A fgangen, og K vit
tering fra Havnefogden over erlagte 
Bolværkspenge samt aflevere Bol
værkssedlen. 

I formevnte 'l'ilfælde ville Bol
værkspengene af Kvaseskipperne 
være at indbetale til Havnefog
derne, hvis Kontorer i den A n
ledning ville være aalme hver Søn
og Helligdag fra Kl. 8~9 For
middng (dog 1. Juledag, 1. P::ws\(P
dag og 1. Pinsetbg nndtagne). 

2. lndkomme KvasOl' ellers p~ta Søn
og Helligdage eller udenfor Eks
peditionstiden skulle de, for saa 
vidt det af BOlllcpsynet begæres, 
stoppe op ved BOlllmen til Inkri
rfl'ing, hvorhos de straks den næst
pnafølgende Søgnedag skulle melde 
sig i Havneoppebørselskontoret og 
erlmgge Bolværkspenge, hvorom 
'l'oldsedlen erholder Paategning. 
Ski pperen forsynes af vedkol!l
IIlL'nde Opsynslwntl'Ollør med en 
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Bomseddel, som ved Afsejlingen 
afleveres til Bomopsynet. 

3. Indkomme K vaserne indenfor Eks
peditionstiden, skulle Skipperne 
foruden at anmelde Ankomst og 
Afgang for 'l'oldopsynct i det paa
gældende Harm'distrikt bde Told
sPlllel'lle forerise fol' og paategne 
i vedkommende Havneoppeuørsels
kontor og del' erlægge Bolværks
l)(>nge. ::\1ed Hensyn til Bomseddel 
forhold.!s som under 2 nævnt. 

Fol' de veu Refshaleøens Bol
værk henliggende Fiskekvaser op
kræves Bolværkspengeile i alle 
'rilfælde af Toldassistenten paa 
Refshaleøen. 

Ny Fiskerforening. 

I Nykøbing paa Falster stiftpdes 
Lonlag d. 6. ds. en ny Fiskerforcning 
for GnIdborgsund ved et Møde, der 
afholdtr,s i Industribygningen, og 
hvortil der var inuvarslet i de lokale 
Blade. Dansk Fiskeriforenings Besty
relseslllcdlemP. ,Villumsen var efter 
A nlllodning kommet til Stede, for at 
give Oplysninger om Foreningens 
Dannelse, dens Love og dens Ind
meldPlsp i Dansk Fiskeriforening. 
Af de veu Mødet til Steue værende 
Fiskere indlllelute sig straks 28 i Jen 
nye Forening; 7 Bestyrelsesmedlem
mer valgtes og hver af dem fik det 
H verv, snarest muligt at rette en 
mundtlig Henvenuelse til alle Fiskere 
ved Guldborgsunu, for at faa dem 
Illed i Foreningell; de forestaaende 
Folkethingsvalg, llled forudgaaende 

·Valgmøder og tilhørende Spænding 
harue nemlig virket skadeligt pall, 
Dl'ltagelsell i FiskerIIlødet. Der kan 
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imidlertid ikke være nogen 'J.1vivl om, 
at Lokalforeningen for Guldborgsund 
vil blive baade stor og levedygtig, 
su,u,lidt som der ku,n tvivles Offi, at 
den vil gøre sin ::\ytte; den vil blive 
et værdifuldt Led.i Fiskernes Orgu,
nisu,tion og vil kunne fau Betydnirig 
for det danske Fiskeri, ogsaa uden
for det }1'iskevand, Jens Medlt'mmer 
bo ved. 

Dansk Fisk paa det tyske 
Marked. 
(Slutning.) 

r Anledning af Spørgsmau1et om 
Fiskens Forsemleise pr. .Jernballe, 
tillader jeg mig at henlede Opmærk
sOlllheden pau en mulig Benyttelse 
af det Materiel, der af Statsbanerne 
er anskaffet til Tr:msport af slagtede 
Kreaturer. 

Disse Afkølingsvogne vilde sikkert 
uden nogen OmapteJ'ing kunde bonyt
tes SOIll ]j~isketransportyogne melleJll 
jydske Pladser og Hamburg, i ul Fuld 
som midlertidigt Materiel indtil der 
havdes Vished for, u,i. det kunde 
svare Regning at anskaffe særlige 
]'isketransporh'ogne i Lighed llled 
deu for Grimsby - London Ruten 
ulltydede lUodel. 

En vigtig ]j"'tlktor for Fiskeriets 
Fremme er det utvivlsomt, at der 
fin <! l'S dygtige ]j-'iskehandlere, der 
have et indgaaende Kendskab til 
Fiskens Behandling, Konservering, 
Transport og Forhandling,. som vide 
at tvinge ]'iskerne ind paa en ordent
lig Behandling af Fangsten og som 
ved eget Initiativ vide at fremllIe 
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Fiskeafsætningen saavel i Indland 
som i Udland. 

Henset til den Betydning, som 
man inden. for Handelsstanden til
lægger unge vordende Forretnings
folks praktiske Uddannelse i Udlan
det, tillader jeg mig at være af den 
]'ormening, at det i Øjeblikket maatte 
lUIses særligt ønskeligt, om dlr gaves 
enkelte unge Forretningsfolk Lejlig
hed til ved Statstilskud at uddanne 
sig i Udlandet til dygtige Fiskehand
lere og der tilegnede sig et indgaa
ende Kendskab til ]j-'isken som Han
delsYal'e paa Basis af de Erfaringer, 
som kun kunne indhøstes paa større 
E'iskepladser. 

Som yderligere Motivering for, at 
der fra Statens Side ydedes Hjælp 
og Opmuntring i nævnte R~tning 
skal anføres, at man ved at give 
unge Handelsmænd slig Faguddan
neise, sikrede brugeligt Personel til 
Anvendelse som Fiske-Avktionatorer 
ved en eventuel lndførelse af Fiske
A v ktioner her i I~andet. 

En Illaaske ikke uvæsentlig Grund 
til at danske E'iskeforetagender ikke 
have givet et saa pelmniært heldigt 
Udbytte som ønskeligt var, turde 
III ul1gris søges i den Omstændighed, 
at nævnte Selskaber ikke have havt 
den Erfaring at støtte sig til, der 
ligesom i Hamburg kun kan findes 
blandt Købmænd, der ere Fagmænd 
pu,a Fiskehandelens Omraade. 

Saavel i Hamburg som i Altona 
findes for 1'iden en mindre Fiske
Avktions Halle med tilhørende An
lægsl)ro for FiskerfaJ·tøjer. Mellem 
de . to Byers respektive Byraad har 
der \'æret ført Forhandlinger om 
Anlæg af et fælles ]'iskemarke<.b 



hvilken Sag er bleven startet af Hr. 
Erik Pontoppidan som Medlem af 
Hamburg Byraad. Bemeldte For
handlinger have imidlertid ikke ført 
til det ønskede Resultat. 

Hr. Fiskeavktionarius Platzmann 
har i Forhindeise med flere andre 
Hamburgere ladet udarbpjde Planer 
til Anlæget af et 1Iyt stod Hamburg 
Fiskemarked. Disse ere blevne fore
lagte Byraadet og formentl.'s i en 
nær Fremtid at ville blive sanktio
nerede. 

Bemeldte Anlæg vil fau. sin Plads 
umiddelbart op til Grænseskællet 
mellem Hamburg og Altona og bliver 
N abo til det nuværende Altona Fiske
marked. 

Anlæget omfatter: Anlægsbro (Pon
ton), A vktionslokale, en Række sam
menbyggede Isoplagshuse, Kontorer 
og Rum til Fiskens Pakning. 

A vktionslokalet ligger umiddelbart 
ved Anlægsbroen, medens de øvrige 
Bygninger ligge noget tilbage. 

Med Sporvognsselskabet "Ring 
balm" er indgaaet Overpnskomst 0111 

at føre et Sidpspor ned til Anlæget, 
:,;aaledes ut Transporten af Fisk fra 
Markedet til de stedlige Jernbane
stationer kun ske paa Sporvejen. 

Aarbog for den danske 
Fiskerflaade. 

I Medlemsbladet Nr. 14 har Hr. 
}i~edderseD skrevet et Gensvar til mit 
første Indlæg, hvori han - i An
ledning af mine Citater - udtaler, 
at det er mindre praktisk at søge 
Oplysninger om Fiskenavnene i det 
det praktiske Fiskeris daglige Tale 

. 110s Theoretikere. Dette er fuld-
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stændigt rigtigt, naar man - som 
HI'. Feddersen citerer de af saa
danne benyttede Narne, derimod ikke 
naar man - som jeg anfører de 
i theOl'etiske videnska belige Værker 
under Rubrik['n nom. 1'1tlg. citerede 
Navne. Dr. Moreau's og Ft'allcis 
Day's Værkel' ere sikkert særdeles 
godt egnede til at t:i.tere i en Dis
kussion som denne paa Grund af 
d\'res fyldige Oplysninger om de 
gængse N avne, i hvilke Egne af 
Landet disse Navne benyttes o. s .. v. 
løvrigt forekommer det mig, at man 
ikke helt kan se bort fra, at jeg 
ogsaa citerer et saa udbredt praktisk 
Fagskrift som "The fisk trades ga
zette" . 

Derefter skriyer HI'. Feddersen, 
at hun vil gna over til at se, hvor
ledes jeg har klaret de 4 Punkter, 
men han indskrænker sig i Virkelig
heden til at undersøge, hvorledes 
han selv har klaret dem, idet han 
søger at føre nogle - ganske vist 
højst nødvendige -- Beviser for Be
rettigelsen af de af ham foreslaaede 
N avne, men ikke nogetsomhelst imod 
de af Aarbogens N avne, som jeg 
har gjort til mine. Strideu drejer 
sig jo nemlig ikke om, hvorvidt Hr. 
Feddersens eller Aurbogens Navne 
ere de eneste rigtige, men derimod 
om, hvorvidt Hl'. Feddersen har Ret 
eller ej i sin kategoriske Fordøm
melscsdom over enkelte af Aarbogens 
Navne. 

N uvnlig forekommer Hr. Fedder
sens :b~orsvar for sit Navn til Rød
tungen at fulde noget mat ud ved 
Siden uf mit Forsvar for Aarbogens, 
og aldeles ikke at beret~ige hans 
tidligere Udtalelse "paa Engelsk 
hedder Rødtungen the smooth dab 
og ikke lemon-sole." Endvidere synes 



det absurd at citere et tysk Værk 
i Diskussionen om, hvorledes et 
fransk Navn 'staves; her skulde man 
da iøvrigt tro, at et videnskabeligt 
V ærk og ikke halvpopulære Skrifter 
var den rette Kilde. 

Alt i alt synes Hr. Feddersens 
Slutningsbemærkning saaledes at være 
yderst svagt motiveret. 

For at undgaa Misforstaaolser skal 
jeg endnu tilføje, at jeg kun har 
assisteret meget lidt ved Udarbejdel
sen af det her diskuterede Afsnit af 
Aarbogen, saa at jeg hverken kan 
tilegne mig .L~ren eller Ansvaret 
derfor. 

N. E. Mygind, 
Prcmicrløjtnant i Flaadcn. 

Fiskeriet i Svendborgssund. 

Ved at gennemlæse mine Bemærk
ninger i dette Blads Nr. 11 ser jeg, 
at der fpjlugtig staar, at i Firserne 
lastedes hor og ved DI'ejø 28 K vaser 
i Stedet for alene i Svelldborg Sund. 

Hvad C •. l\!. Petersl'n, Drejø, op
gh'er som solgt til Kvas!:'!' ved Drejø 
i IU-Aaret 1884-94 er vistnok al
deles rigtigt, men naar han i Slut
IlIngen af sin Artikel men!:'r, at 
Fiskerne nu opnaa mere end dobbelt 
saa høj Pris for Fisken som i Halv
fjersel'lle, hvilket nærmest skulde 
skyhips (Hl større Konkurrence mel
lem Opkøherne, -- saR tror jeg, han 
tager meget fejl. Jpg kan dokumen
tere, at i 1/.:)7 4 lastedes her Torsk 
fra Strand huse og fra Drejø til 
11 Krone1' pr. 100 Stk., lige saa 
smaa, som de i Almindelighed sælges 
endnu. Og Konkurrence mellem 
Opkøberkvaserne kan der fornuftigvis 
aldeles ikke være Tale om nu, da 
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Drejøboerne kun laste deres. egne to 
Kvaser, og her i Sundet lastes slet 
ingen. 

N ej, Sandheden er, at ]'iskeriet 
her er næsten ødelagt, i alt Fald 
for en Tid, og til Trods for de mange 
Protester fastholder jeg, at Vaad
fiskeriet har, om ikke hele Skylden 
saa dog en væsentlig Del derfor. 

St. Jørgens Strandhusc pr. Svendborg 
dcn 10. April 1891). 

H. Rasmussen. 

Prisen paa Skrupper. 

I en Fiskeriberetning fra Gilleleje 
af 1. April 1895 staur der anført: 
"I Begyndelsen bleve Skrupper be
talte meJ indtil 50 Øre pr. Snes af 
Landprangerne, men pau Slutningen 
faldt de stærkt i Pris og bleve til
sidst usrelgelige." 

Af dette Referat llma enhver faa 
det Indtryk, at Fiskeriet har været 
overordentligt stort, saa Konsumen 
ikke har kunnet tage imod det. Da 
del' af Skrupperne el' sendt en Del 
til Ko bell hum, sau kan jeg dertil 
oplysp, at det sande Forhold er, at 
StørstcpttrtPIl af Fangsten hfLr været 
langt under Maalfisk, altsaa en al· 
deles vænliløs Vare. 

Havde \-i nu havt den IlY Fiskeri
lov vilde Prisen ikke være dalet 
hetydeligt, og ingen af de i Land 
bragte Pisk vilde være bleven usæl

gelig. 
Her atter et Bevis pau, hvor haardt 

vi trænge til snarest at faa en ny 
Fiskeriloy sat i Kraft. 

Carl Bang. 



Mindre Meddelelser. 

Paa et Andragende til Københavns 
Politi fra København og Omegns 
Fiskerforening, om et Paabud fra 
Politiets Side til: i Fremtiden at 
benytte V æ.gt i Stedet fol' ManI af 
Rejer pau Københavns Fisketorv, 
hvilket maatte anses fOl' en For
bHdl'ing af denne Handel, især for 
Fiskernes Vedkommende, og som var 
tiltraadt af en Del lokale Fisker
foreninger omkring i Landet, er der 
fra Københavns Politi modtaget føl~ 
gende Svar: 

"I Anledning af Udvalgets An
dra~ende af 8. f. M., hvol'i an
holdes om, at det af Københavns 
Politi Illa~t blive paabudt, at For
handling af Rejer for Fremtiden 
paa Københavns Fisketorv skal 
fOl'egua efter Vægt, meddelHs her
ved tjenstlig, at der ikke fra Po
litiets Side kan foret:tges noget 
i denne Sag, idet det maa bero 
paa privat Overenskomst mellem 
Køber og Sælger, om der skal 
handles efter Maal eller V ægt. " 

Fiskeriberetning~r. 

København, 15. April 1895. Naar 
Isen efter en streng Isvinter begynder 
at forsvinde, saa Farvundet er nogen
lunde frit, bliver der herfra gerne 
gjort Forsøg med Aalestangning ovre 
ved Holmen, som det kaldes i daglig 
Tale (hermed menes Saltholm en), 
som en kort Tid kan give ret godt 
Udbytte. 

Disse Forsøg ere ogsaa foretagne 
i Aar, allerede inden Landisen var 
rigtig forsvundet, og har enkelte af 
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disse første Forsøg ikke været uden 
Fare for at slippe derovre fra, men 
heldigvis er ingen Ulykke sket. 

De sidste 8 Dages stive Kuling 
har til Dels afbrudt Stangningen, 
idet Jollerne ikke kan ligge der, 
naar Kulingen er saa stiv. Del' 
siges af Stangere at VH~J'e Aul nok, 
naar de kan tradfe Pletterne, mon 
de falde en Del smaa, men opn:tU 
dog en ret god Pris, omkring vod 
400re IH'. Pd. Del' trænges kun 
til mere roligt Vejr. Fisketilførslen 
til Torvet er nu ellers rigelig og 
Priserne ere '~uuede en Del ned, 
især for døde Varer. De første 
Rejer vare paa Torvet Lørdag mel
lem Helligdagene, det vur Limfjonls
l·ejer. Rejonskeme herfra have ikke 
begyndt endnu. 

Harboøre, d. 4. April. Det er nu 
snart halvtredje Maaned siden der 
her fra Pladsen er fisket noget af 
Betydning. I de sidste 14 Dage er 
der af og til prøvet Fiskeri baa(le 
pua den ene og den anden 1\[aade, 
men stadig uden Resultat. Der er 
saaledes flere Gange sat Garn (Ned
garn) efter Rødspætter, men Udbyt
tet har enduu ikke nauet en Snes 
pau en Dag. For 5 il, 6 Dage siden 
forsøgte en Baud det med Kroge 
her inde ved Lund, Fangsten var 
14 smaa Rødspætter. En anden 
Baud var i Mandags ca. 3 Mil til 
Søs og satte 36 Sæt Krog;), (7200) 
den fik 2 Rødspætter og 1 Kuller. 
En Baad satte i Forgaars Storkroge 
efter Torsk; lllen da det i Gaar og 
i Dag har været stiv Kuling af Vest 
med uroligt Hav, el' der Udsigt til 
at baade Krogene og. den mulige 
Fangst kan gaa væk. Med Flynder
snurrevaad er der en enkelt Dag ta
get nogle Snese Rødspætter af lille 



Kvalitet ved Tyborøn K:wal. De 
her i Sognet hjemhørende 7 Fiske
kuttere have' i Mandags forladt de
deres Vinterleje i Lemvig Havn, men 
Illed de nuværende Vejdorhold er 
der ikke Udsigt til nogen Forretning 
for dem foreløbig. M. 

Esbjærg, d. 4. April 1895. Fiske
riet efter Rødspætter med Snurre
vaad er alt paabegyndt, men giver 
endnu kun et tat'veligt Udbytte, vel 
væsentligst formedelst Havvandets 
lave Temperatur efter den sildige 
Vinter, der bevirkeJ', at Rødspætten 
endnu holder paa dybt Vand og 
ikke er i større Stimer paa Fiske
pladserne. 

De tyske Fiskere ere her i ret 
anseligt Antal og ses opankrede 
under Skallingen, men da Fiskeri
politiskibet "Grønsund" nu har over
taget Inspektionstjenesten igen, ville 
disse og andre fremmede Fiskere 
blive holdte pr. Distance. 

Som tidligere forudsagt ville de 
henærende Damfiskere' nødsages til 
at omdanne deres Kuttere til Brønd
skibe for ogsaa at kunne benyttes 
til at føre Rødspætter levende her
ned fra Fangstpladsen ; dette er nu 
for de flestes Vedkonllnende sket paa 
herværende Skibsbyggerværft. L..M. 

Struer, den 7. April 1895. Fi
skeriet her var ret godt j Gaug; 
nogle fiskede med Garn og andre 
med Sildevaad, og der var Udsigter 
til rigtig godt Fiskeri saavel med 
Garn som med Sildevaad, men nu 
har det været Storm i flere Dege, 
alt Fiskeri er standset og Garnene 
fyldte med Tang og Korsfisk, og 
reven i Stykker mange Steder, saa 
Fiskerne lide betydelige Tab. 
IlDer er flere slmut Rødspætter nu 
for Tiden end der har været mange 
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Aar, men det er sjældent at se en 
Fisk større end mellem 8 og 9 rrm. 
Kutteren "Kastor" el' kommet ber
ind lll('d de første Rødspætter fra 
Nordsøen, 50 Sn('se paa 12Pd.Sn.; 
en Del flere af Kuttel'lle fra Lemvig 
vare ude, men maatte snart søge 
ind igen for Storm uden synderligt 
Udbytte. 

Nogle have prøvet at sætte Reje
ruser, men ing\ln Udbytte faaet; vi 
haabe pa.a stille og mildere Vejr. 

J. P. L. 

Sallerup, d. 30. Marts 1895. Ende
lig de sidste Dugt i Maaneden pr 
Isen saaYidt borte, at Foraarsfiskeriet 
kan tage sin Begyndelse, dog kan 
ma,n endnu ikke være ganske sikker 
for Drivis da her endnu er megen 
løs Is i Bugten. Desuagtet er Bund
garnene allerede udsatte til Silde
fangst, her el' endnu kun indkommet 
mindre Partier af SlId det Pal' Dage 
Fiskeriet har varet; men Silden er 
af velsmagende Kvalitet, og maa man 
haabe at Fangsten vil blive rigeligere 
naar Isen rigtig forsvinder. Her har 
i hele Vintertiden ikke været andet 
Fiskeri end Aalestangning, som for 
en Tid har beskæftiget ca. lOU Mand 
her i Bugten. U dbyttet har for de 
flestes Vedkommende været meget 
ringe. J eg har talt med flere erfarne 
Aalestangere om de mente Aalesak
sen kunde bruges her; men de erklære 
alle, at den ikke kan bruges med 
nogen Nytte med disse Bundforhold 
vi har her. Derfor var det, synes 
jeg, ønskeligt om her i Lighed med 
flere Steder blev gjort Forsøg Illed 
den Slags Redskaber? Hvis den i 
Virkeligheden er mindre skadelig for 
Aal og for Plantevækst end Pigly
sten'n, i modsat Tilfælde er den jo 
aldeles intet værd. 

Nogle Aaleruser ere udsatte; men 
har endnu ikke givet noget Udbytte. 
A borre har her heller ikke været 
endnu, og det er at frygte, at den 
A borrebestand her var, er ødelagt af 
Bundfl'Osten før Isen lagde sig rig
tig fast; her saas da en Del dølle 
Aborrer flere Steder. A. C. N. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 
Ugen fra 7. April til 13. April 1895, 

Tilført af: 

1 danske Fisker-I'I 
fartØjer .. , 

11 danske Kva.scr I 
2 svenske }<'isker

fartøjer . , . 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . , 

Pd. Il'd. I 
2700 

.. 
'" "" e 
:o 
I-

.,.-.... I-

co., 
CI.+' 
Q.+' 
:o.!!: 
"(I) 
.>t= 
(I) a 

I Pd. 

1729 

.... I .>t "'.., 'C-
", :="S .. 

elle: Cl 
I- ~æ.ø (I) , 

1 
PIl. I"d. 

1800 

84330 1m" 

2070 

2520 2940" 

I 
I-g'~ ... .. 

a'" "'",'" >- ..,'" ::! ... ....... -= -= 
(j) -«I -= .. «1 <;i -«I 

I ~....I 
; Q;) C ..... 01(-

Ic.Il~a:! 
.>t (I) 
(I) 

Pd, 

I 
Pd 

I 
I 

Pd. Pd. Pd, 

24401 1455 

pr . .r ernbane & 
Dampskib. . 2000 01\701 600 11000 }l000 i 14004111\8537 }l745" 1523771 12932 11 

lalt-, -,-"~4-700~'116570 600-12729 H9720 :'4400 .Hi0977
198ilQ 15237 j 12932 lil 

I) 6500 Pd. Helleflynder og 70 Pd. I'ighvar. 2) 6(1 Pd. Steuhider. 3) 2940 Pd. S,en1 ider. 4) 1000 Pd. 
Stenbider Oll 400 Pd. Kuller. 5) 145 Pd. Aal. H) 62\\1\ Pd. Aa] og .)4'\0 Pd. Lak.. 7) .~900 Pd. Gedde og laa7 
Pd. Ahorre, Brasen m. m. 

lait er der tilført 317766 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende n Kr. pr. Lpd., Kassefisk 
3 Kr. 75 Øre; Torsk: leveude l Kr. 50 Øre pr. Lp, l., Kassefisk 1 Kr.; Sild: alm. danske 
85 Øre pr. Ol, bornholmske 35 Øre vog 5 {! 7 1'<1. pt·. Ol; A al: gule 40 Øre pr. Pd., ingen 
Tilførsel af blanke Aal. 

Paa Grund af Stormyejr og Hellig(lage har Tilf~jl'Hlell i Ugens Løb for Rødspætter 
været ringe, for Torsk og Sild rigelig, men med sekunda Varer, hvad der betingedo:! la.ve 
Priser. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Boldhusgade 1. 

JilOf øtaaende Avertissementer 
ntlrømmeø betyde lig R .. h"t. 

fiskekroge -F abriken 
- Sltl,..edallle I A a l bo I' g 1 SRS .~ 

I K.,hBlu". J8SS
anbefaler sit Udsalg af alle 'Sorto! 
Fiskekroge, Sa.a vel i Staal, .JæI'H 
som Messing, samt 1>i1ke i Tin og 
TIly. Forøendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
;';t. Strandøtrædc n. 

København K. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

modt ager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "Io' 

.... redyngcl 
fra FIskeriselskabet I Vi
borg kun leveres i dette j laraar 
il. 10 Kr. pr. IOUO i:<tkr. ah "iborg 
I~auegallnl. ]<~or8endels(>n sker i Sel
skauets Bmballage for Kt,berens Ri
siko, men li (lkla'knlugsanstaltells flU
aa.rjg~ Virksomhed garanterer Kf'i
berne kyndjfC Ol'( omhYl'(gelig l'Jki
peditinn. llestiHiHgerlle ekspederes 
i den Ordcll, de indgaar t saalænge 
Beholdning haves. 
Forespørgs1",r besvares. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
dcr fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark' hos 

U rban Petersen, 
AalborM;. 

En god Drivkvase, 21 
Fod lang, 71i~ Fod 
l)1"(xl, kru.mpet tilRejer , 

og 12 Stkr. Rejeruser er 
straks billigt til Salgs. 

M. Petersen, 
Hou, Lohals, 

Langeland. 
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Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnetiave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrlk l Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort lDed de nyest(' og bedste 
1\f askinl'r forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt Or;!; 

G'arn. Bomulds,qanl, Hampe,qa1'u og Hør.qanl i alle Nr. til Dagens hilligste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Fiskeekspoptkupve, 
saavel af Pil SOlD af Spaan, tilbydes større Forbrugere billigst fra 

O. P. Jespersen & Sønner, 
Køl,enhavn V. GI. Kongevej 47 • ................. ~ ............ !I 

De fortrinligste 

- -- Fangstapparater 
---

fbr alle Slags Rovdyr og Fngle Raavel 

Fælder som Saxe 
af alle Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

. E. Gpell &. CO., Haynau (Sehlesien). 

I Præmieret med Guld- og Sølv-Medailler i Ind· og Udland. 
. ~ Stor ,il1ustr, Prisliste sendes franko paa Forlangende. ~ 

~ Snurrevaad. ~ 
Uudertegnede tilbyder Fiskerne sine anerkendte Snurrevaad i forskellige 

fÆngder og Maskestørrelser til den billigste Pris af 90 Øre pr. Favn 
fiskefærdig Stand. . 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B"m

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

Hør- og Hampsejldug 
~ alle Kvaliteter. 

Nykjøbillg p. ~'alster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solitlt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
disse sendf's altifl frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon l~~. 



Kø benh~ ns Mekaniske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. Utzon,l!& 
anbefaler ekstra, prima, raffineret f.l F;: 

Oa teen u. e To-v-vEJerk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramådr. : Cohrs, Altona. 
, 

Prima Dansk Fiskegarn < 

fm 

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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona, -------

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til ,;Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I. 
:ledigeret af cand. mag. H. PQBselt. Trykt hos Frantz Ohri,ttreu. København' 
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Nr. 17. 25. April. 1895. 

lI4ed.l.ez:c.ebl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 0re pr. Petit

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

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Da.nsk Fiskeriforenings Udkla>knings- og 
ForsøgBanstalt. - Fip,keriberetningell for 1893-94-. 

- Aarbog for den danske Jt"iskerflaade. - Ugeberet
ning fra Londonmarkeuet. - Fiekeriberetninger. -
Bekendtgørelaer. 

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, I. S. 

Modelsamlingen, Stormg'ade 20, el" 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 ForseudeIser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til bims Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ef te) tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUadL, naar Kilden angives. 

Forhenværende Skibskaptajn Bøl

lings Adresse i London er for Frem

tiden: Danish Consulate General, 

London E. C.; Telegramadresse: 

Sølling, London. 

==-=---=-:= 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(I<'ortsættelse.) 

Man gik derefter over til Punkt 
8 paa Dagsordenen, som var: 

Fiskerilovrevisions-Udvalget fore
lægger Udkast til Lov for Saltvands

fiskeriet i Kongeriget Danmark. 

Dette U dbst lod som folgel' : 

'Udkast til Lov om 
Saltvandsfiskeriet paa dansk 

Søterritorium. 
(Udarbejdet af det }Jaa .,DmlHk P'is!;er'i
fOl'ening"H Gnwraljin-samling af lR94 
alliJaarnde Heris'ion af FiskerilOllfn 1/('({-

satte Udualg.) 

§ 1. 
Paa dansk Søterritorium skal det 

med de i denne Lov fastsatte Be
grænsninger staa enhver, del' enten 
har dansk Indfødsret eller har havt 

,fast Ophold her i Landet i minds,t 
2 Aar, frit for at drive Fiskeri ovor
alt, hvor der ikke i Henhold til nær
værende Lover gjort nogen Begræns
ning deri eller en særlig Ret til 
U døveIse af E'iskeri er erhvervet. 



Alle andre skal det være forbudt 
at drive Fiskeri paa dansk Søterri
torium, selvom det sker i Forening 
med danske Undersaatter eller for 
saadannes Regning; dog skal dette 
Forbud ikke være til Hinder for, 
at der fremdeles som hidtil af sven
ske Undersaatter ligesom af danske 
fiskeriberettigede Undersaatter drives 
Fiskeri i Øresund mellem I.linierne 
Gilhjerghoved-KulIen iN ord ogStevlls
Falsterho i Syd, eller indtil videre 
for det Sildefiskeri, som for Tiden 
drives af svenske Undel'saatter under 
Bornholm, naar de svenske Under
saatter holde sig de for de nævnte 
Farvande gældende danske Fiskeri
Iove efterrettelig. 

§ 2. 
Ved alt Krogfiskeri skal det være 

enhver Fiskers Pligt saavidt muligt 
at undgaa, at Redskaberne komme 
hinanden saa nær, at de ikke kunne 
holdes klare af hinanden. 
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Viser det sig ved Dragningen, at 
to eller flere Lænker ere blevne 
uklare af hverandre, da maa den, 
som kommer først til det uklare Sted, 
ikke kappe anden Mands Iiine. Viser 
dpt sig nødvendigt at sætte Kniven 
pau, skal dette altid ske pna egen 
Line. 

§ 3. 
Kroge, Ruser, Bundgarn og over

hovedet alle staaende Redskaber, 
Aalegaarde undtagne, skulle under 
Brugen være lovligt afmærkede efter 
følgende };'OI'skrifter: 

a. Ved Bundgarn skulle Pælene rage 
mindst 4 Fod over dagligt Vande, og 
skal der saavel pall. Hovedpælen som 
paa IJandpælen være anbragt et mørkt 
Flag af mindst en Kvadratalens Stør
rels€'. Det samme skal finde Sted 
ved Ruseri der staa ved Pæle; 

b. Ruser, som ikke staa ved Pæle, 
mærkes ved en Bøje, som mindst 
rager 9 Tommer op over Vandet. 
Kroge, Flyndergarn og alle andre 
staaende Garn skulle ved bver Ende 
være forsynede med enten en i Bunden 
nedrammet Pæl eller en flydende 
Vager, som rager mindst 4 Fod op 
over Vandet og er forsynet med et 
mørkt Flag af mindst en K vadl'at
fods Størrelse samt desuden for hver 
300 Favne med en rrøndebøje, mindst 
en }i'od lang og 6 Tommer i Diameter 
og uden 'l'opbetegnelse. 

Det er tilladt i Stedet for de oven 
for under a. og b. nævnte Flag at 
benytte I.lysbøjer. -

Ingen maa udsætte de lovlige 
Mærker uden at drive Fiskeri pan. 
det afmærkede' Sted, og skal han, 
naar han borttager det til Fiskeriet 
benyttede Redskab, samtidigt fjærne 
sine Mærker. Dog er det Fiskeren 
tilladt for Bundgarns og Aalerusers 
Vedkommende at holde sit Redskab 
i Land 8 Døgn og for andre Red
skabers Vedkommende 2 Døgn uden 
derfor at behøve at borttage sine 
Mærker, ligesom han ogsaa. maa be
holde disse og sin Plads, dersom Vejr
liget forhindrer ham i at anbringe 
sine Redskaber paa denne. 

(R. Nielsen forbeholder sig til denne 
§ a t stille Ændringsforslag.) 

§ 4. 
Ret til Fiskeri med Aalegaarde 

(Aalestader) i Tiden fra 15. A vgust 
til Aarets Udgang tilkommer ude-' 
Inkkende Ejerne af Kysten, enhver 
ud for sin Grund, med mindre andre 
i Følge særlig Adkomst maatte have 
erhvervet særlig Ret i sall Henseende. 
Ethvert Slags Fiskeri ud for Kysten 
af andre, ogsaa Fiskeri -med frit
staaende Aaleruser, er tilladt, naar 
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det udø.ves længere fra Land, end 
de i Forbindelse med Aalegaarde 
udsatte Aaleruser ere anbragte, eller 
paa disse Redskabers lukkede Side 
i en Afstand af mindst 25 Favne og 
fra disses Fangeside i en Afstand af 
mindst 50 Favne. 

Som fritstaaende anses alle Aule
ruser, der ,ikke ere forbundne med 
Aalegaarde paa en saadan :!\tfaade, 
at de kunne røgtes fra en Bro over 
samme uden Brug af Fartøj. 

N aar Kystejeren ikke senest den 
1. September har paabegyndt Ud
sættelsen af Aalegaard (Aalestade) 
ud for sin Kyststrækning og uden 
ufornødent Ophold fortsætter Udsæt
seiR en, kan han ikke i det paagæl
dende Efteraar formene andre ud for 
hans Grund at udsætte fritstuaende 
Aaleruser uden Hensyn til fora n
staaende Bestemmelser. 

Aalegaardsretten maa ikke ud· 
skilles fra den tilstødende Grund. 

Retten til Fiskeri i Aalestader, 
som nogen ejer i Følge særlig Ad
komst, berøres ikke af ovenstaaende 
Bestemmelser, men vedbliver i den 
U dstrækning, som Adkomstdokumen
terne hjemle. 
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§ 5. 
(§ 5 = § 4 i Lov af 5/ 488.) 

Fremkommer der i umiddelbar For
bindelse med Kyst- eller Fjordbred 
Opvækst af Siv og Rør, mau, intet 
for saadan Opvækst sku,deligt Fiskeri, 
saasom med Aalekam eller Aalesav, 
finde Sted i samme. 

§ 6. 
(§ 6 = § 5 i Lov af (,1.88.) 

For saa vidt en Kommunalbesty
relse finder, at Anlæggelsen af en 
eller flere offentlige Stier eller Veje, 
der føre til almindelige Landings
pladser fol' Fisker!:', er i den Grad 

fornøden, at det almene Vel mau 
siges at fordre slige Anlæg, komme 
henholdsvis Reglerne' i Lov angaa
ende Gangstier i offfHltlige Øjemed 
af 4dc .Juli 1850 og i IJO\' angaa
ende Forpligtelse til .J ords A fgiyelse 
til offentlige Biyeje af 20de August 
1853 til Anvendelse herpaa. 

§ 7. 
Naar det formEmes Fiskerne (ifr. 

§ 1 først\) Stykke) at benytte Stru,nd
bredden til Ophaling af deres Baade 
og til Tørreplads for deres Garn, og 
mindelig Overenskomst desangaaende 
ikke opnaas, kunne de forlange Spørgs
maalet om og hvor en passende Op
halings- og Tørrepbds mod Vedeslag 
kan anvises dem - enten paa den 
udyrkede og for Græsvækst blottede 
Strandbred eller, hvor en saadu,n ikke 
findes, udenfor samme - u,fgjort paa 
deres Bekostning enten ved Strand
synsmænd eller ved Landvæsenskom
mission efter Reglerne i Lov af 23. 
.Januar 186ll. Ved Sagens Afgørelse 
vil det være at tage under Overvejelse, 
om der efter de forhaandem'ærende 
Omstændigheder er tilstrækkellg An
ledning til imod vedkommende Ejers 
eller Brugers Villi e at opfylde Fi
skernes Begæring, og det vil være 
at iagttage, at den Plads, der anvises 
l1'iskerne, vælges saaledes, at dens 
Afsavn ikke forvolder dens Ejer eller 
Bruger større Afbræk eller Ulæmpe 
end uu~dgaaeligt fornødent. Erstat
ningen og Tiden for dennes Betaling 
fastsættes i Mangel af mindelig Over
enskomst for 5 AaI' ad Gangen ved 
2 af Retten udmeldte Mænd. Be
talingen, der erlægges forud for et 
Aar ad Gangen, paahviler samtlige 
de paagældende Fiskere in solidum, 
og lmn de Fiskere, der deltage i Er
statningens Udredelse, ere berettigede 



tii at benytte Pladsen. I Tilfælde, 
hvor det skønnes} at Afsavnet af den 
ndyrkede og> for Græsvækst blottede 
Strandbred og dennes Benyttelse af 
Fiskerne ikke forvolder Ejeren eller 
Bl'Ugeren Afbræk eller Ulæmpe, bliver 
ingen Erstatning at tilkende. 

Saafremt de 5 Aar forløbe, uden 
at Forholdet el' opsagt fra en af 
Siderne med mindst et halvt Aars Var
sel, fortsættes Forholdet uforandret for 
et Aar endnu og fremdeles i hvert 
paafølgende Aar saa længe, indtil det 
ophører efter fra en af Siderne sket 
Opsigelse med det nævnte Varse!. 
Det staar da Fiskerne frit fol' at 
fordre Spørgsmaalet gjort til Gen
stand for ny Kendelse paa den i nær
værende Paragraf foreskrevne Maade. 

§ 8. 
Fiskeri maa ikke udøves paa en 

saadan Maade, at Sømærker derved 
beskadiges eller forrykkes fra deres 
Plads, ejheller saaledes, at den frie 
Sejlads derved i væsentlig Grad van
skeliggøres. Ligeledes er det forbudt, 
naar Fiskeri afbrydes eller afsluttes 
(j fr. dog § 3), at lade de dertil be
nyttede Redskaber eller Dele af 
samme, derunder Pæle, forblive hen
staaende i Vandet. 

N aar der ved Sejladsen unødigt 
tilføjes et lovligt afmærket Fiskered
skab Skade, bør Skibet give Fiskeren 
Erstatning. 

§ 9. 
Fiskeri med Trawl er forbudt. 
Vaad -eller lignende Redskab, der 

drages langs Bllnd<>n befæstet til 
Baad eller større Fartøj, maa ikke 
være befæstet til noget Fartøj, der 
dt'ives frem ved Damphaft eller lig
nende mekanisk Kraft. 

'fn Fangst af Fisk JUaa ikke an
vendes skadelige eller eksploderende 
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Stoffer, saasom giftig Agn, Spræng
patroner eller deslige. -

§ 10. 
Paa Piglystre skal der være mindst 

l/)! Tommes Afstand mellem Flæner 
og 'runger, midt imellem hvilke ikkun 
en Pig maa anbringes. 

Paa Savlystre skal del' være mindst 
1/4 Tømmes Afstand mellem de sav
dannede Flæner og Tunger. 

Bruges Plumpstang, maa hertil kun 
anvendes Savlystre. 

Aalekroge skulle have et Mellem
rum af mindst 1/4 Tomme mellem 
Od og Stang. 

(Car-l Hansen foreslaar Paragra
fens første Stykke tilføjet: 

"Brugen af Piglystre er forbudt, 
undtagen hvor et Flertal af de et 
Vand omboende Fiskere inden et 
Aar efter denne Lovs Ikrafttræden 
have anmeldt for Indenigsministeriet 
at ville benytte disse Redskaberil, 

og andet Stykke affattet sa.aledes: 

"Sav lystre maa benyttes uden For
skrift for Afstand mellem Tunger 
og Flæner." 

§ 11. 
For at en Bundgarnsplads - skal 

anses optaget, er det tilstrækkeligt, 
at dor i Strandkanten udfor Bund· 
garnspladsen eller paa selve denne 
er anbragt en Pæl med N avnebog
staver eller paa Stedet en Bøje med 
saadanne, dog kun for saa vidt Ud
sætningen af Garnet paabegyndes og 
fortsættes saa hurtigt som Vejrliget 
tillader det. 

N aar saadan en Plads er optaget, 
maa der ikke af andre sættes Bund· 
garn nærmere end 100 Favne. 

De salllllle Regler gælde med Hen
syn til Optagelse af Plads for alle 
Slags Ruser. > 

. Afmærkningen af Pladsen til frit-



staaende Aaleruser skal være fore
taget inden 1. September. 

Retten til at b!holde den optagne 
Fiskeplads bortfalder, naa den paa
gældende ikke længere paa samme i 
Fisketiden har udsat og benyttet lov
ligt afmærkede Redskaber, dog at 
det er Fiskeren tilladt at holde sit 
Redskab i I ... and, Bundgarn og Aule
ruser j 8 og andre Redskaber i 2 
Døgn, uden derfor lLt behøve at bort
tage sine Mærker eller miste Pladsen, 
hvad ogsaa gælder, dersom haardt 
Vejr forhindrer ham i Anbringelsen 
af sine Redskaber. 

§ 12. 
N aar Vaadfiskere befinde sig i N ær

heden af lovligt afmærkede Fiskered
skaber, skulle de træffe de nødven
dige Foranstaltninger til at undgaa 
at forulæmpe disse. Tilføje de dem 
Skade, paahviler det Vaadfiskerne at 
erstatte denne, med mijJdre de kunne 
bevise, at den er foranlediget ved 
Nødstilstand eller anden dem util
regnelig Aarsag. 

§ 13. 
Fra Landbrug, Fabriker og lig

nenede Anlæg er det forbudt at ud
kaste eller udlede Stoffer af saadan 
Beskaffenhed og i saadan Mængde, 
at det noget Sted tilintetgør eller 
skader Fiskeriet. 

§ 14. 
Fiskeyngel og umoden Fisk af 

nedennævnte Arter, der indfanges, 
maa ikke ilandbringes, men skal sna
rest atter ogsaavidt muligt i leve
dygtig Stand udkastes iVandat. Dog 
bemærkes, at med Hensyn til Reje
ruser maa disse bringes i Land og 
Fangsten der sorteres, men skal den 
umodne Del af samme snarest ud
hstes i Yandet, og at ved Benyttelsen 

197 

af Landdragningsvaad skal Sor
teringen foregaa pau Strandbredden 
og den umodne Fisk kastes i Vandet. 

§ 15. 
Køb, Salg og Forbrug af umoden 

Fisk udenfor de Tilfælde, hvor samme 
finder Anvendelse som Agn elle!' Fisk 
til Opdræt elle l' forhandles fra Ud
klækningsanstalter eller Fiskeparker, 
er forbudt. 

Dette Forhud, der gælder alt Fi
skeri, omfatter: 

lJaks og Gedde, der holde 
Maal ....... under 14 Tom. 

Ørred . 
Slethvar 
Pighvar 
Tunge og Helt 
Rødspætter 
Aal ...... . 

12 
12 
12 
10 
8 

13 
Torsk, Hvidlind, Suder og 

Brasen . . . . .'. under 9 
Skrubber, Sletter (Isinger), 

A borre og Skaller under 6 
:\faalene tagne fra Snudespidsen 

til Haleroden. 
Enilvidere: 

Hummer. 
Kreb,,; .... 

. under 7 Tom. 
3 -

1\1aalene regnede fra Spidsen af 
Pandehornet til Svømmeviftens Rod. 

Naar Forholdene tale derfor, kan 
Indenrigsministeren med Hensyn til 
et eller flere Farvande indrømme 
Forandringer af en eller flere af de 
anførte Maalbestemmelser; men ned
sættes Maalene, lllaa saadanne .. l!"isk 
ikke gøres til Genstand for Forhand
ling eller bringes udenfor de til Kysten 
stødende Kommuner. 

Leth stiller til denne § følgende 
Ændri ngsforsla~: 

1) Efter "Aal" tilføjes " (gule )". 
2) "Maalbestemmelserne for Torsk, 

Hviulingerl Suder, Brasen/Skrubber, 



Sletter (Isinger), Aborre og Skaller 
udgaa." 

3) Derefter indsættes et nyt Stykke 
saal vdende: 

"For Fisk, der fanges ud for J yl
lands Vestkyst eller i den i § 1. 
nævnte Del af Øresund, gælder ingen 
M~lalbestemmelser. " 

4) Slutningen af Paragrafens sidste 
Stykke afl"attes saalydende: 

"men nedsættes Maalene, llIaa der 
til slige Indrømmelser ikkp knyttes 
noget Forbud mod Salg af Fisken 
hvor som helst i Riget." 

§ 16. 
I den Tid, Fiskeri af Laks og 

Ørred el' eller bliver forbudt i Aaer 
og Bække, lUaa intet Ji~iskeriredskab 
udsættes eller Vaaddræt finde Sted 
nærmere end 50 Favne fra Aaers og 
Bækkes naturlige Udløb, 

§ 17. 
Ingen Bestemmelser i nærværende 

Lov skal være til Hinder fol' Arhejder 
eller Fotanstaltninger, der foretages 

videnskabeligt Øjemed. 

§ 18. 
Tilsynet med og Overholdelsen af 

de i denne Lov indeholdte Bestem
melser paahviler dels (le almindelige 
Politiøvrigheder, dels en særlig der
til ansat Kontrol. 

§ 19. 
(§ 19 = § 46 i Lov af "/4 88.) 

Denne Kontrol skal bestaa af 2 
FiskerikontroUører, en llled Bopæl i 
Jylland, hvis Distrikt omfatter de 
jydske Kyster og Fjorde, derunder 
Limfjorden, og en med Bopæl paa 
Øerne, hvis Distrild omfatter disses 
Kyster og Fjorde. 

Indenrigsministeren bemyndiges til 
at foretage saadanne Omlægninger 
mellem de nævnte tvende Distrikter, 
som Forholdene maatte gøre ønske
lige. 
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Til Medhjælp for Kontrollørerne 
ansættes i det jydske Distrikt 2 
Assistenter, og i det andet Distrikt 
l Assistent foruden de fOl'llødne Ror
karle, hvis Antal nærmere bestemmes 
af Indenrigsministeren. 

Saa,vel Kontrollørerne som Assi-' 
stenterne udnævnes, saa vidt mulig, 
iblandt dertil egnede Fiskere eller 
sædig med Fiskeriet kyndige Mænd, 

§ 20. 
(~ 20 - § 47 i Lov af :'/4 88.) 

Fiskerikontrollørerne lønnes hver 
med 2,000 Kr, der for hver 2 Aars 
Tjeneste forhøjes med 100 Kr. indtil 
I~qnnen naar 2,500 Kr. 

Assistenterne, der ansættes paa 
Opsigelse, lønnes med 800 Kr., der 
for hvert Aars Tjeneste forhøjes med 
100 Kr., indtil Lønnen naar 1,200 
Kroner. 

Rorkarlene ansættes ligeledes paa 
Opsigelse. Udgifterne til deres Løn
ning bevilges ved de aarHge Finans
love. 

Endvidere oppebære Fiskerikon
trollørerne hver 4 Kr., Assistenterne 
hver 3 Kr. og Rorkarlene hver 
11/ 2 Kr. i Dagpenge paa Rejser samt 
Befordringsgodtgørelse efter Regning 
for Rejser over Land. 

Samtlige Lønninger, Dagpenge og 
Befordringsgodtgørelser udredes af 
Statskassen, der ogsaa afholder U d
gifterne ved Anskaffelsen og Vedlige
holdelsen af de for Kontrollen nød-
vendige Fartøjer m. v. . 

Fiskerikontrollørerne og Assistent
erne ansættes af Indenrigsministeren, 
Rorkarlene af vedkommende Kon
trollør. Kontrolpersonalets Pligter 
og de nærmere fornødne Bestemmel
ser til Kontrollens Organisation fast
sættes af Indenrigsministeren i en 
Instruks. ' 
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§ 21. 
I .Fjorde, Sunde og andre Steder, 

hvor der findes mindre Indskæringer 
og Vige, kan det fastslaas, at i et 
Areal, der dog ikke maa udgøre over 
en Tyvendedl'l af paagældende Fjord 
eller Sund, er alt Fiskeri undtagen 
med staaende Redskaber forbudt i 
Maanederne Marts. April og Maj. 

H vilke Vandarealer, disse Bestem
melser skulle finde Anvendelse paa, 
fastsættes afIndonrigsministeriet efter 
Samraad med de paagældende Fi
skere og bekondtgøres i Lovtidenden. 
De herefter fredede Vande skulle 
paa Statskassens Bekostning behørigt 
afmærkes. 

§ 22. 
For lhemtiden kan del' ikke op

rettes Vedtægter for enkelte Dele af 
Søterritoriet. 

Hm 

Paa de Steder, hvor der nu haves 
Vedtægter, bortfalde disse et Aar 
efter nærværende Lovs Ikrafttra:!den, 
med mindre Flertallet af de til Jet 
paagældende Territorium hørende 
Fiskere, der drive Fiskeri som Hoved
erhverv, inden denne Tid afgive 
Erklæring om, at de ønske Vedtægten 
opretholdt. Saadanne skulle dog 
senere ophæves, naar et lignende 
Flertal erklærer sig for deres Bort
fald, der da vil være at stadfæste af 
Indenrigsministeriet. 

Hvem der driver Fiskeri som 
Hovederhverv, attesteres af den kom
munale Bestyrelse. 

Forsaavidt de nugældende Ved
tægter indeholde Bestemmelser, der 
stride mod denne Lov, bortfalde 
saadanne. 

§ 23. 
Fiskerbaade og andre Fartøjer, 

der anvendes til Fiskeri, skulle saa
vel paa Skrog som paa Sejl være 

forsynede med en Bogstav- og Numer
fortegnelse, der gør dem kendelige 
fra alle andr!', og skulle Fiskered
skaberne være forsynede med samme 
Mærker. 

Enhver Baad, som driver med 
Silde- eller M li kreigarn, skul fra l! ~ 
Time efter Solnedgang til 1 i2 'l'ime 
føl' Solopgang føre en klar hwterne 
4 Fod og en rød 2 ]'od over Dæk
ket og OH'l" hinanden. 

De nærmere Bestemmelser herom 
træffes af lndenngsministeriet. 

§ 24. 
Overtrædelse af de i denne Lov 

givne eller i Henhold til samme ud
færdigede administrative ]'orskrifter 
straffes, forsaavidt Dommeren ikke 
findel' ef te l' Omstændighederne at 
kunne slutte Sagen med en Advarsel, 
eller at Gerningen efter sin Be
skaffenhed henhører under andre 
Straffebestemmelser end de i denne 
Lov foreskrevne, med Statskassen 
tilfaldende Bøder fra 10 til 400 Kr. 

Desforuden er den, der overtræder 
Bestemmelserne i § 2 eller beska
Jiger anden Mands lovligt afmærkede 
Redskaher eller iøvrigt pau nogen 
MilIlde ved Tilsidpsættelse af denne 
Lovs Forskrifter tilføjer Andre Skude, 
pligtig til ut erstatte den Skadelidte 
hans Tab med et af Retten efter 
Sagens Oplysninger fasts~it Beløb, 
og er der \'ed Fastsættelsen af dette 
ikke alene at tage Hensyn til den 
Redskaberne, hmr der er Tale om 
saadunne, tilføjede Skade, men ogsaa 
det Tab, som Afsavnet af disse 
medfører. 

§ 25. 
Den, som uberettiget har fisket 

paa Steder, hvor anden Ma,nd er 
ene berettiget til Fiskeri enten i det 
Hele eller til den paagældende Art 



af Fiskeri, skal foruden at erstatte 
den Fiskeriberettigede al den Skade, 
han iøvrigt herved muatte have lidt, 
være pligtig til at betale ham V ær
dien af de fangede Fisk, forsaavidt 
de ikke i ufordærvet Stand kunne 
:1fleveres til ham, eller, saafremt Op
lysning om Værdien af den gjorte 
Fangst ikke kan tilvejehringes, for 
hvert Etmaal, hvori et Redskab har 
staaet ulovligt befæst(~t, naar det er 
en Uuse 5 Kr., Ilaar det er et Bund
garn eller stattende Nedgarn 10 Kr., 
og for hver Gang Vaad eller andet 
løst Redskab har været brugt 20 Kr. 
Den ovenmeldte Erstatning beregnes 
dog kun fra den 'l'id, da den Beret
tigede ved Stævningsmændene ned
lægger Forbud mod det fornwlltlig 
uberettigede Fiskeri. Forkaster Dom
stolene ForhUtlet, skal der for dets 
uberettjgede Nedlæggelse ydes Ved
kOlllmende en ved Retteus Skøn fast
sat Erstatning. 

§ 26. 
Sager, der anlwgges i Henhold til 

denne Lov, behandles som offentlige 
Politisager. De ere, forsaavidt de 
helt eller delvis ang:1a Krænkelse 
ligeoverfor anden Mand at foretage 
veu uennes V ærnething, IlIl'dmindre 
han gi\'er Afkald hel'paa, hvorom 
der skal gives ham Lcjlighed til at 
ud tale sig, og ellers ved den J uris
diktion, som grænSEil' til det Vand, 
hvor Porseeisen er begaaet. I Tvivls
til faJd e kan J<nstitsministeriet be
stenmle , ved hvilken Jurisdiktion 
Sagen er at foretage. 

Krænkelse ligeoverfor tUlden Mand 
patltales klin efter dennes Begæring, 
men paa del! Skadelidtes Forlangende 
kan, na,ar }1'orseelsen er aaben bar 
og den Skadegørende ikke kan ventes 
:l t hlive til Stede til Sagens endelige 
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Afgørelse, Retten fordre, at den 
Skadegørende skal stille Sikkerhed 
for Erstatningen, og i Mangel heraf 
tage en til sanllne svarende Del af 
hans olIer det paagældende Fartøjs 
Ejendele i Forvaring. 

§ 27. 
Det staar' Enhver, der i Henhold 

til denne Lovs Bestemmelser anser 
sig kra:nke.t af en Anden, frit for 
at anlægge privat Søgsmaal imod 
denne i Stedet for at begære offent
lig Paatale, og Sagen behandles da 
som privat Politisag. 

Paatalo efter nænærende 1,oy 
kan ikke finde Sted UHar et Aar er 
forløbet, efter at Forseelsen er be
gaaet. 

Skal nogen af Kontrollens Perso
nale aflægge Ed under en af det 
Offentlige anlagt Sag, kan vedkom
mende Kontrollør for sig eller sine 
Undergivno bestemme til Edens Af
læggelse den for dem bekvemmest 
liggende Ret, til hvilken han derom 
har at henvende sig, dog at der 
gires den Sigtede 14 Dages Varsel 
til at paahøre Eden. 

Bemærkninger. 
Forllnstaaende Udka,st angaar, saa

ledes som beteg'net i dets Ovorsrift, 
i alt Væsentligt kun Saltvandsfiske
riet pau dansk Søterritorium. Man 
finder ikke i Udkastet særlige Be
stemmelser angaaende Fiskeriet i 
Limfjorden. Om Aarsagen hertil 
skal siges følgende, 

e d\'alget har ikke kunnet overbe
vise sig om, at der er nogen Nød
remlighed for en særlig fra den ellers 
ga'lueIHle forskellig Limfjordslovgiv
ning, navnlig ikke en saadan, der i 
Modsætning til r,ovgivningen j det 
øvrige. Rige inueholder Forskrifter 
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angaaende Garnenes Maskestørrelser. 
U dvalget er af den Formening, at 
medens paa den ene Side slige lfor
skrifter, selvom de overholdes, ikke 
i Virkeligheden vilde bringe den til
sigtede Nytte, udøve tIe paa den· 
anden Side en ikke ringe demorali
serende Indflydelse paa den paa
gældende ,H'iskerbefolkning, fordi de 
dagligt i stor U dstrrekning overtrædes, 
og Fiskerbefolkningen, hos hvem der 
har udviklet en stor Færdighed 
i ikke at lade gribe heri af Kon-
trollen, med Rolighed finder i at 
afsone de Straffe, der folge paa, at 
dette dog en Gang imellem sker. 
Det er Udvalget bekendt, at saa
ledes ere de faktiske Forhold, og at 
Kontrollen er ude af Stand til selv 
med største Agtpuagivenhed at op
nua nogen væsentlig Forandring heri. 
Hertil kommer, at BestemllH'lserne 
om Maskestørrelser pa(tføl'c J.;'iskerne 
store og ofte l1paaregnelige 'rab. 
Selv nemlig om et Garn er blmdet 
over de autoriserede Skælde og sau
ledes fuldtud loviigt, luender det 
hyppigt, at et saaclant Garn nnder 
Brugen tidligere eller senere krYlllper 

saa at.Maskerne ikke længere have 
clen lovbefalede Størrelse, og det 
kostbare Garn er hermed ulovligt 
og værdiløst. 

Af disse Grunde stiller L'dvalget 
det' Forslag, 

at ved e/t Revision tV' Fisker'i
loveu udgaat' ofJsaa fo1' Lim
jjo'nlells Vedkommende alle For
skrifter om Ma skes tø1Tcls('J', 

hvilket altsaa gælder um den nu
gældende Fiskerilovs Bestemmelser 
i sanlIlles §§ ] 6, 17, 18, 26, § 27 
andet Stykke, §§ 32, 33, 35, § 36 
andet Stykke og 1\1 askebestemlllel
serne i tredie og fjerde Stykl,e, SS 37, 
38, 39 og 40. 

Ligeledes foreslaar Udvalget, 

at ved en Revision af Fiskeri
loven udgaa. Bestemmelserne i 
den nU.lJældende Lot's ,9 fJO, 

idet nemlig de Regler, SOI1l findes i 
den almindelige flOV om Afstands
bestC'mmelser m. v. ogsall komme til 
Anvendelse i 1,imfjorden og derved 
overtlødiggør særlige J.;'orskrifter. 

P:la SamnH-l l\baue foreslaar :r,Td
valget, 

at første Punktum i 1$ BO i Loven 
af 5/. 88 udgam', 

itlet Udvalget maa. formene, at der 
ikke er tilstl'lekl,clig Foje til at op
retholde ForblHlet mod de deri nævnte 
Vaads Brug i Limfjorden. 

De herefter tilbageblivende Be
stemmelser kunne samles i et Ka
pitel med Overskrift "Særlige Regler 
for LimfjOl'dsfiskeriet". 

Hvad Ferskvandsfiskeriet angaar, 
har Udvalgpts l\ledlemmer ikke følt 
sig i Besiddelse af tilstnekkelig Sag
kundskab til t.t fremkomme med et 
C dkast til l,ov herom. 

3. Februar 189;;. 

Carl Hansen. Theodor Leth. 
Oscar Neumann. Rasmus Nielsen. 

Udvalgets Medlem Lan, Kuhlmann 
var forhindret fra at deltage i de af 
U cl valgets Møder, i hvilke U dlmstet 
vedtoges: (Fortsættes.) 

Dansk Fiskeriforenings 
U dklæknings- og Forsøgs

anstalt. 

Anstalten afgiver i Ilooet af For
aal'et og saa vicltFurraad havesYugel 
af forskellige Slags Ørred og Laks. 
Bestillingt~r bedes indsendt,. og ville 



de blive efterkomne efter den Orden, 
hvori de indgaa. 

Prisen er for dansk 0rredyngøl 10 
Kr. pr. Tusende for Ikkemedlemmer 
af J;'oreningen, medens dens Med
lemmer faa Ynglen fol' 8 Kr. pr. 
Tusende. Fremmed 0rred- og Lakse
yngel koster 15 Kr. pr. Tnscodc; alt 
uden Fragt. 

Anstalten udlaaner 'l'runsportlmt' 
pua Vilkaal' af omgaaende og fragt
fri Returselldelse. 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(F ortsættelsc.) 

()yersigt over Limfjordsfiskerierne 
er udarhejdet af Fiskerikolltrollør 
moch med Assistance af Fiskeriassi
stenterne Tranum og Bedsted. 

Det samlede Udbytte af Limfjonls
fiskerierne i Anret 1898-94 opginls 
til 12051)98 Kr., men vil uden Tvivl 
faktisk \'æl'e betydelig mere, vist nok 
henimod 11/ 2 Mill. Kr. 

Aalefiskeriet har heraf udgjort 
508093 Kr. (mod 459361 Kr. i 1892), 
Rødspættefiskeriet 810090 Kl'. (mod 
300870 Kr i 1892), TorskefiskC'riet 
] 64370 Kr. (164576), Sildefishript 
71400 Kr. (64440), Østersfiskeriet 
ca. 40000 Kr. Der anvøndtes ved 
I-,imfJordsfiskerierJ;le 1234 Baade, 
Pramme og K vaser til en V æt'di af 
146482 Kr. og Redskaber til en 
Værdi af 323145 Kroner. 

I Fiskeriberetningen findes frem
deles Rejseberetninger fra Indemigs
ministeriets Konsulent i Fiskerisager, 
Kaptajn i E'laac1en Drechsel og fra 

"Dansk Fiskeriforening"s Konsulent 
i Ferskvandsfiskeri A. l"edderse'lI. 
Kapt. D1'echsel skriver om en Rejse 
til England og Island i Aaret 1894: 

DR jeg i Aar ved Indenrigsmini-
. stedets Foranstallning kom til ls~ 

land med den danske Fiskedamper 
"Cimbria" for at tage Fiskeriet der 
i øjesyn og undersøge, hvad der kan 
gøres for Udviklingen af det i de is~ 
landsh' Farntnde paabegyndte danske 
Fiskeri, var det 7 Aar siden, jeg 
sidst havde besøgt Island. 

Forholdene havde forandret sig 
meget i disse Aur. Medens det tid~ 
ligere kun yar franske j;'iskere, som· 
drev Fiskeri under Island, vare nu 
næsten alle større fiskeri drivende N a
tioner n'præsenterede deroppe. Eng
lænderne havde 60-70 større Piske
dampere llaa HellBflynderfiskel'i ved 
NOI'd- og Vestkysten og paa Trawl
fiskeri efter Rødspætter ved Syd- og 
0stkysten, Tyskerne havde ligeledes 
Dampskibe paa Rødspætte- og Kuller
fisket'i, Amerikanerne Sejlskonnel'ter 
pau Helleflynde1'fungst,Nordmændene 
Hvalfa ngerstationer pau Vestfjordene, 
Sildeetablissementel' paa 0stfjordene. 

Søger man Grunden til, at de for
skellige Landes Fiskerfartøjer vælge 
saa fjerne P1a(lse1' som de islandske 
Fiskegl'lmde, vil man:finde den deri, 
at Fiskeriet ved det overhttandtagende 
Trawlfiskeri med Dampskibe er af
taget saa stærkt i Nordsøen, at det 
ikke kan svare Regning at fiske der, 
og at Forsøg paa at finde nye Plad
ser i Atlanterhavet og ved Norges 
Vestkyst ere mislykkede. Man er 
hen"ed bleven tvunget til at gaa til 
Island, hvor E'iskemængden som be
kendt er usædvanlig stor og saa godt 
som alle Planer og Overvejelser i 
Udlandet galL derfor nu nd paa at 
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søge Fiskeriforetagender der frem
mede paa bedste Maade. 

Den enorme Konkurrence, som 
saaledes hul' udviklet sig ved Island, 
har huvt en meget uheldig Indvirkning 
paa det danske Fiskeri. Man var 
efter flert' Aars Forsøg !laaet til Let 
have frem bragt et ret lønnende Fiskeri 
med Sejlkuttere efter Rødspætter i 
de islandske Fjorde. Fangsten saltedes 
om Bord og sendtes til Holland og 
Belgien, hvor der opnaaedes gode 
Priser, navnlig i Begyndelsen af Fiske
tiden. Udbyttet af Kutternes J;'isked 
var i de første Aar ea. 10 pOt. (se 
]'iskeri-Beretning for 1890-91), lllen 
den store Mængde Rødspætter, som 
efter det engelske Trawlfiskeri's Be
gyndelse sendtes i fersk Tilstand til 
de engelske Markeder, foraarsagede, 
at disse bleve overfyldte, og det der 
af følgende Prisfal(l i England be
virkede, at man fru engelske Havne 
sendte store Partier Rødspætter i 
saltet Tilstand til Holland og Bel
gien. Markedet for den danske Fisk 
blev derved totalt ødelttgt. Dette 
havde til Følge,' at man fra dansk 
Side matttte skaffe sig andre Afsæt
ningsveje ved Fiskens Afsætning i 
fersk 'l'ilstand, og da samtidigt det 
danske Fiskeriselskab "Dan" paabe
gyndte J;'iskeri med Dampskibe y&d 
Island, søgte man Afsætningen frem
met ved at kombinere Damp- og 
Sejlskibsfiskeriet saaledes, at Damp
skibene· ved at fiske i Forening med 
Sejlskibene, tilvejebragte en stadig 
Forbindelse med de engelske Havne. 
En særlig til Transport af ]'isk ind
rettet 15.0 Tons DUlllper "Cimbria " 
anska ffedes hertil og sattes i Fa rt i 
1893. 

Man mødte imidlertid straks for
skellige Vanskeligheder ved I værk-
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sættelsen af denne Plan; thi dels 
vare Fiske-Priserne i England ganske 
overordentligt trykkede paa Grund 
af de store Partier af ferske Rød
spætter, som stadigt førtes i Markedet 
af engelske ]'iskedampere, dels var 
llet meget, vansk(,Jigt at skaffe til
strækkelig Last til en Transport
damper af "Oimbria"s Størrelse. 

Det ene af Dampfartøjerne forliste 
nemlig paa Islands Østkyst og Sejl
kutternes Fangst i ForhindeIse med 
den anden Dampers Fiskeri frem-

,bragte for ringe Kvantum Fisk til 
at betale "Oimbria"s Ture frem og 
tilbage til England. Resultatet af 
Fiskeriet i Sommeren 1893 blev der
for et temmeligt betydeligt Tab, saa
vel for Damp- som for Sejlfartøjerne. 

Disse Omstændigheder, lave Priser 
paa Rødspætter og ringe Fangst
mængde i Forhold til Skibenes Stør
relse, bevirkede, at man i afvigte 
Sommer forsogte :Fiskel'i med "Oim
bria" efter mere værdifulde Fiske
arter, narnlig Helleflynder, samtidig 
med at IlIan til Tider anløb en af 
de islandske Vestfjorde med dette 
Skib for at tage Fisk fra de danske 
Kuttere, der }Jan, samme :Vlaade som 
i de foregaaende Aar fiskede Rr;d· 
spætter paa Fjordene. 

Det val' for at iagttage dette 
Fiskeri, og for at se, hvad Grunden 
var til de engelske Selskabers saa 
meget omtalte heldige Fiskeri og 
store Udbytte deraf, at jeg i Aar 
gik til Island med "Oimbria". 

Englænderne drive udelukkende 
Rødspætte- og Helleflynderftskeri ved 
Isbnd, og med disse Fiskerier var i 
Aar 65 Dampere beskæftigede. Deres 
Rødspættefiskeri foregaar med 'rrawl 
paa Syd- og Østkysten af Island fra 
April til Oktober, til Forskel fra det 



danske Rødspættefiskeri, som drives 
Illed Snurrevaad paa Fjordene. N avn~ 
lig paa Sydkysten, ud for II1F;olfs 
Høfde, hvor Grunden er mere flad 
og sandet end de fleste andre Steder 
paa de islandske Kyster, samles et 
betydeligt Antal 'l'rawlere og efter 
alle samstemmende Beretninger, l,ndog 
engelske Rapporter, foregaar Fiske
riet her væstJntligst inden for de 
territoriale Grænser, tæt ved Kysten, 
lige sorn der ogsaa fiskes mellem 
Skærene og paa Fjordene paa øst
landet. Mængden af ]'isk er her 
ubegrænset; der faas under Tiden 
saa meget af Rødspætter, 'l'orsk og 
Kuller i Trawlen, at man har været 
nødt til at skære Hul i Kættet og 
lalle en Del af Fangsten slippe ud 
fol' at lmnne hive Trawlen inden 
Bords. Fiskens Kvalitet er derimod 
ikke salL god som i Nordsøen, navn
lig ere Rødspætterne grovere i Kødet, 
og da deres Legetid synes at falde 
senere end N ordsørødsp<l3tternes ere 
de tidligt paaForaaret meget magre. 
Da her til komme:, at deres Farve 
er noget mørkere end den man fore
trækker paa det engelske Marked, 
ere de islandske Rødspætter, der 
fanges ved Trawlfiskeriet, ikke i 
synderlig god Pris i England. Fjord
RødspfPtterne ere derimod betyddigt 
bedre. Vel træffes der ogsaa paa 
Fjordene store daarlige Eksemplarer, 
men dette har vist sig at være Til
fældet oyer alt, hvor Rødspætte
fiskeriet begyndes fra nyt. Hoved
massen af de Rødspætter, som fanges 
paa Fjordene, ere af en god Middel
størrelse, lysere i Farven end de der 
faas til Søs, og fastere i Kødet. Heri 
ligger en Fordel for det danske }'jord
fiskeri pau Island, som vil kunne 
udnyttes, naar det kan lykkes at ud-
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vikle det danske Dampskibsfiskeri 
pau Island paa en saadan Maade, 
at man kan bringe Fisken regelm~s
sigt hver Uge i fersk Tilstand til de 
engelske Markeder. 

BE>søger man Fiskernarkedet i Hull, 
vil man efter nogle Gange i Træk 
at have iagttaget, hva(l der tilføres 
det, med Ilethed skelne imellem 3 
forskellige Slags Rødspætter nemlig: 
en meget stor Fisk af mørk Farve, 
der kommer fra det islandske Trawl
fiskeri, en anden af meget ringe 
Størrelse 6 a 7 Tommer lang, der 
tilføres i stor Mængde fra Trawl
fiskegrundene i Nordsøen, hvor der 
saa godt som ikke mere findes stor 
Fisk, og en tredje stor og god Fisk 
ef det Udseende, der kendes her i 
Danmark og som' fiskes ved den jydske 
Vestkyst i Nærheden af det dybe 
Skagøraksntnd, hvor der endnu til 
visse Tider af Aaret findes Rød
spætter af god Kvalitet. Den is
landske Fjord -Rødspætte lwmmer 
denne sidste nærmest og kan, naar 
den sorteres og bringes til engelsk 
:Marked i fersk Tilstand, opnaa meget 
nær de samme Priser som den. For
søg i denne Retning, udførte saavel 
i foregaaende Aar som i Aar, have" 
konstateret dette og godtgjort Nød-, 
vendigheden af og Fordelen ved at 
sælge Udbyttet af det islandske Fjord
fiskeri paa denne Maade, men det 
er en Selvfølge, at der maa foregaa 
en stor Regelmæssighed i Afsætningen 
og i Dampskibsforbindelsen mellem 
Island og England, for at saadan 
Afsætning skal kunne udføres 
Praksis. (Fortsættes.) 
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Aarbog· for den danske 
Fiskerftaade. 

Skønt enhver med nogenlunde Ind
sigt i Sagen, naturligvis har kunnet 
se, hvorledes Hr. Premierløjtn~nt N. 
E. Myginds ny Indlæg (Medlemsbl. 
Nr. 16) i Striden om de i Aarbogen 
opførte fremmede Fiskellavne er et 
Forsøg puu over for uforstaaende 
Læsere at bjærge sig fru de Skær, 
han ikke kunde klare, skal jeg dog 
tillade mig endnu at pille lidt ved 
de Halmstraa, ved hvis Hjælp han 
vil drive i Land. 

Det ene Straa er l!'orsøget at bilde 
Folk ind, at han gennemgaaende har 
eiteret /fhe fish trades gazette" , 
medens dette Ugeblad kun er citeret 
en eneste Gang, nemlig angaaende 
Rødtungens engelske Navn. Det andet 
Straa, er, at min Hjemmelsmand, den 
meget praktiske, engelske Fiskeri
inspektør Frank Buckland, for Rød
tungens engelske, af ulig anførte Navn, 
skulde "falde noget mat ud" over 
for det af det engelske Ugeblad 
brugte. Det tredie Straa er, at han 
finder det "absurd" at henvise til 
"et tysk Værk i Diskussionen om, 
hvorledes et fransk Navn staves". 
Jeg kunde underholde Hr. Premier
løjtnanten med, hvad et sligt Fif i 
Almindelighed kaldes. Men da han 
nok ved det, indskrænker jeg mig til 
at bede ærede Læsere efterse, hvad 
jeg skrev under Nr. ·2 i Medlems
bladets Nr. 14, S. 155. .Jeg hen
viste nemlig til tre opgivne franske 
V ærker, men samtidig nævnte jeg, 
for at vise! at andre ogsaa havde 
Syn 1'01' den rette St:.wemattdp. bl. a. 

til "Handbueh d. l!'ischzucht und 
Fiseherei". Dette Værk kalder Hr. 
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N. E. Mygind ringeagtende et "halv
popnlært" Skrift; enten kender Hr. 
Premierløjtnanten det ikke, eller og
saa maa han udi Fiskerisager være 
meget højt paa Straa. Da han 
imidlertid nu hverken vil have ".lEren 
eller Ansvaret" for det her om hand
lede Afsnit af AtLrbogen, har man 
Grund til at undre sig over, hvorfor 
i al Verden han da har villet værge 
om de Fiskenavne. 

Henned ender dette Ordskifte fot' 
mit Vedkommende. 

21. April 1895. 
Arthur Feddersen. 

U geberetning fra London
markedet. 

I den forløbne Uge har der kun 
været tilført faa smaa Rødspætter, 
hvorfor Priserne luwe været ret til
fredsstillende fra 7 til 10 sh. pr. 
Kasse. Da Fasten imidlertid er 
forbi, '~g større Sendinger af smaa 
Rødspætter kunne ventes, ville Priserne 
snart gaa ned, især hvis det varme 
Vejr, som nu har sat ind, vedbliver, 
og man ikke sender større Fisk end 
det hidtil har været Tilfældet. A'al 
ere i god Pris for Øjeblikket, men 
det tilraades kun at sende dem i 
Kasser, indrettede ti. l at føre Is, da 
man derved hal" mere Sikkerhed for, 
at Aalene komme over levende, hvor
ved en bedre Pris opnaas. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 22. April 1895. 
I Ugen før Paaske havde vore Fi
skere ikke megen liejlighed til at 



drive Fiskeri dels paa Gund af uro
ligt Vejr dels paa Grund af V alg
dagen og Helligdagene. l den sidst 
forløbne Uge have Forholdene været 
bedre, det er dog egentlig - i hvert 
Fald indtil nu kun de Kuttere, 
som allerede Paaskelørdag havde 
begivet sig til Fangstpladserne, der 
have havt noget virkeligt tilfredsstil
lende Udbytte, idet de nøde godt af 
det udmærkede rolige Vejr vi havde 
i Paaskedugene. For første Gang i 
Aar har hele Fiskertlaaden. de Kut
tere der bruge Snul'l'ovaaad, udeluk
kende fisket paa Vestkysten, om U d
byttet kan der ikke siges noget i 
Almindelighed, da næsten alle Kut
terne have solgt Fangsten paa Fi
skepladserne til Handelskvaser, men 
ikke faa af de først til Fangstpladser 
ankommende havde opnaaet en Fangst 
af ca. 100 Snese Rødspætter af en 
Vægt fra 22-26 Pd. Snesen, hvorfor 
er betalt 4 il, 41/ 2 Kr. pr. Snes. De 
enkelte der ere indkomne her i 
Havnen med Last have opnaaet den 
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høje Pris af 20 Øre pr. opvejet Pd. 
3 Kuttere der bruge Garn nord for 
Læsø have kun havt tarveligt Udbytte 
væsentligst uf smaa Rødspætter vej
ende fra 10-12 Pd. Snesen og be
talt med fra 1 Kr. 50 Øre-1 Kr. 
75 Øre pr. Snes. Af anden Flad
fisk er der kun indbragt ubetydeligt. 
l Gaar bleve 3 fuldlas~ede Kvase 
bugserede til København af Bugser
baaden "Expres", da de ikke selv 
kunde komme feem paa Orund af 
Vindstille. HUlllmertilførselen finder 
endnu kun Sted fra Vestnorge, i de 
sidste to U ger er der tilført ca. 
10000 Stykker, Prisen er c·a. 1 Kr. 
25 Øre pr. Pd. er gros ab Christians
sand. 

Fiskekutteren "Prinsesse Marie" 
Skipper E. Bast af Frederikshavn 
indkom først i Ugen fra Østersban
kerne i Nordsøen med ca. 30000 
Stk. østers, hvilken Fangst er af
hændet til Rhederiet "Vendsyssel Fi-
skeeksportforretning" . KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 14. April til 20. April 1895. 

... 
,<p ....,-

Tilført af: c-
a::lli .... 

«> 

~2 danske Fisker- II 
fartøjer . • . Il 

13 danske Kvaser II 2430 

5 svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vo~n 
fra nærliggen e 
Fiskerlejer ... 

pr. Jernballe & 
Dampskib . . .. 13536 

laIt ... 

:;; ~ ...... 
..... 1 

I 
bo ~ :u ~~ "'<1> .>( 

i~1 
<> '" !f e 

... 
'O ,. ~ bO .... - .Q >. <p«> 
"'"" ... '" ..,.- «> :5! tU~ 
~,'f!P ~ ~ =.!!:1 ... 

~~ -:~~ 
...., 

- = 
C; -«I 

~o.. -gI- ... ('/.) o ~~ ri) 

I 
<-

'Q; bil :1! bil .>(= ... ~= '" '" 
cø;i!E .>( ('/.) 

:x:: <> 00 <> ('/.)01 ('/.)0 ..... < ('/.) 

Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd. 

I 
Pd. Pd. I Pd. 

4641 6805 

87390 330" 

3510 

2003 1582 2fJ90 24001 1216 9569 

17552 124Q4 490 67201 H760s 18905810352101141511[12354 84873 

2219 1440 2072100210 10170 190274 11308 1141fJ 12354 84873 -1-···-············-···------
2) 1"00 Pd. Helleflynder Ol! 2';,; Pd, Pighvar. 3) Strandkarper. 4) Tunger. 5) Sten. 

7) Stenbider. 8) 6660 Pd. Oltenbider og 100 Pd. Kuller. Il) 690 Pd. Aal og 266 Pd. Aa1e· 
Laks og 30liG Pd. Au!. 11) 9660 Pd. Gedde og 1745 Pd. Aborre m. m. 

lait er der tilført 455297 Pd. 
BetnIt <iennell1sllitspris af OpkØhere: Rødspætter: levemle 5 Kr. pr. Lpd., Kassefisk 

2 Kl'. 1)0 Øre; 1'orsk: levende l Kl'. pr. -Lpd .. Kassefisk 50 Øre; Sild 50 Øre pr. Ol; AaI; 
gule 36 Øre pr. Pd. 
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BEKENDTGØRELSER 

AI1Iloncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvelldelse til 

Frantz Christtreu, 
Boldhuagade 1. 

p'or staaendo Avertissementer 
indrømme. høtydeHI;f Rahat. 

fiskekroge -F abriken 
- S.hllledalllfl I Aa"u/t 18HS e. 

I Købuk.VB 1888 
anbefaler sit Cu ... lg af alle Sorter 
}'iekekroge, 8al~ vel i Staø.l, .JæTll 
80m }'iessinR, tamt Pilke i Tin o,.:! 
Bly, For.endes mou Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41, 

KØbenhavn K. 

Undertegnede anbefaler sine be
kendte Aale-Staalsakse • 
..... vel til blød som til haard 

Bund, til følgende Priser: blød 
Hunds Saks, 3~grenet, 4: Kr., meu 
Kniv til at skære Tang 1 Kr, 50 Øre 
ekstra, haard Bunds Saks med Ryg 
5 Kr. 75 Øre, glatte 5 Kr., med Kniv 
2 Kr. ekstra. 

Smed P. Larsen, 
Kerteminde. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr,: Storm, Nybrogade. _! 

Orredyngel 
fra Fiskeriselskabet I VI
borg kan leveros i dette -' 'oraar 
a 10 Kr, pr, 1000 Stkr, au 'dborg 
Banegaaru. Forsendelsen sker i Sel
skabets Emballage for Køherens Ri
siko, menUdklækningsanstalten9 30-
aarige Virksomhed garanterer Kø
berne kynuig og omhyggelig Eks
pedition. Bestil1ingerne ekspederes 
i den Orden, de indgaar, saalæng9 
Beholdning haves, 
Forespørgsler besvares. 

8nurrøvaa6. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Læ"ngder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved. Vaadbillder. 
Skagen. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i 
der fra 9-14 Fod fra Ene· 
forhandleren for Danmal'k hos 

U rban Petersen. 
Aalbor". 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
res med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød, 

Laksørredyngel 
kan faas hos Silkeborg 
Fiskeriforening å 10 Kr. 
pr. 1000 Stkr., naar Hen
vendelse finder Sted sna
rest. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Helsingør, Stengade 15, 

I 

(eneste Næ'/;fabrlk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager' fra vort med de nyesto og bedste 
1\faskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal:';s Næt og 
Garn. BO'muldsganl, Hampegar'n og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber haves l,aa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt S01v· og Broncemedaille 

Fiskeekspoptkupve, 
saavel af Pil som af Spaan, tilbydes større Forbrugere billigst fra 

O. P. Jespersen & Sønner, 
København V. GI. Kongeve.j 47. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade. Piecer, Vær'ker og Tids. 
skrifter, Cirkulairel', nlerkanttJe Tryksaarer ug l ... e.iIigheds> 
øange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 



Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oatechu... El TOV""V""E3E3rk. 
i prima Kvalitet og alle Dimensi011er. 

K.ebenha vn V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauction~tor. 

BreYa(1r.: Johann Cohrs, Altona. Telegram adr. : Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fl'a 

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. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, HlJ,fenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Plabmann, Hamburg, Hafeustr. 120 Telegramadr. : Platzmann- Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in . Hamburg, Station Altona. -------

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

eT hos Bogtrykker Frantz Cltristtreu, Boldhusgade I. 
L\edigeret af cand. ma.g. H. PQsselt. - l'rykt hOB Frantz Clorilfttreu. Kjtbenhavn 

j 



a~fts~lr!m~~ 
~. uDWlSiuD ~ 

Nr. 18. 2. Maj. 1895. 

M:ed.l.e:J:D.eb~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 ll. Sides Brede; for staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam· 
ling. - Fiflkeriberetningen for 1893-94. - Hæders
gave. - Aarbog for den danske "Fiskerflaade: -
Generalforsamlinger. - Fiskeri beretninger. - Be
kendtgørelB.r. 

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, l. S. 

MOdelsamlingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fr::. KJ. 8-11, 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. 

EftCl tryk af Medlemsbladets Artikler er 
ti\la,H, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(l<'ortsættcJ se.) 

Førend Behandlingen af foranstaa
Udkast bemærkede 

Dirigenten : Jeg vil henlede Gene
ralforsamlingens Opmærksomhed paa, 
at dette Punkt paa Dagsordenen har 
sin Historie, idet Genemiforsamlingen 

for et Par Aar siden opfordrede 
Bestyrelsen til at foretage Skridt m. 
H. t. at fremme en Revision af Fi
skeriloven af 5. April 1888, hvorefter 
Bestyrelsen indhentede Erklæringer 
fra de lokale Fiskeriforeninger og 
forfattede et Udkast, som i Fjor blev 
forelagt Generalforsamlingen, men 
ikke fandt dens Bifald, hvorfor Ge
nenl.lforsamlingen nedsatte dette U d
valg, der her kaldes Fiskerilovens 
Revisionsudvalg, og som nu forelægger 
Hesultatet af sine Arbejder. 

Dirigenten gav derefter Ordet 
til Udvalgsmedlem, Borgmester O. 
Neumann, Hillerød: Det er ikkesorn 
Ordfører for Udvalget jeg taler; 
U dvalget har ikke val~t nogen Ord
fører, og der har ogsaa inden for 
U dvalget hersket nogen U overens
stemmelse, som bevirker, at et enkelt 
l\J edlem vanskeligt vilde kunne have 
paataget sig et saadant Hverv. D'Hrr. 
vide jo allerede, at der nu af Rege
ringen er forelagt et Forslag til 
en Revision af Fiskeriloven. Dette 
Regeringsforslag ha. ikke været Ud
valget bekendt, da det først fremkolIl, 
efter at Udvalget havde sluttet sine 
Arbejder - desværre saa sent,· at 
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Udkastet ikke har kunnet komme 
frem i Medlemsbladet. Vi kunne 
dog ikke her forbigaa det Forslag, 
som er fremkommet fra Regeringens 
Sille, da det udtaler de Anskuelser, 
som ere raudende i Regeringen, og, 
som ere væsentlig forskellige fra 
de Anskuelser, som findes i vort 
U dkast. J eg vil da bemærke for de 
Herrer, som ikke kende det af Re
geringen forelagte Revisionsforslag 
saa nøje, at det i Moti\'erne til dette 
udtales, at den nugældende Fiskeri
lov i alt væsentligt og i sine Hoved
træk er et godt Arbejde, hvormed 
man paa det nærmeste kan slaa sig 
til Taals. Derfor fremtræder Rege
ringens Forslag i nøjeste Forstand 
som et Revisionsforslag, idet det 
næsten Pa.ragraf for Paragraf følger 
den nugældende Lov og kun afviger 
derfra i Enkeltheder, hvor enten den 
videnskabelige Forskning har vist, 
at man skulde gaa en anden Vej, 
eller hvor der har ytret sig en be
stemt Utilfredshed mod den nu be
sta.aende Ordning. Naar jeg ser bort 
fra Enkeltheder, el' Regeringens For
slag kun afvigende fra den nuværende 
Lov paa 4 Punkter. Det fordrer, 
a t Fiskefartøjer skulle mærkes; noget, 
som hidtil ikke har været Tilfældet 
undtagen med Fartøjer for Nordsøen. 
Denne Fordring saa vel som, at Fi
skegarn skulle mærkes, saa at man 
kan se, hvem der ejer dem, er ogsaa 
optaget i det Udkast, vi have den 
Ære at forelægge Forsamlingen. 
Dernæst have vi Spøl'gsmaalet om, 
lworledes man skal behandle U nder
maalsjisk. Nu er det tilladt at tage 
U ndermaalsfisken i Land, og derve(l 
opnaas ikke det, Loven har tilsigtet. 
Vi ha ve derfor i Udkastet gjort 
Skridtet fuldt ud og sagt, at alle 

U ndermaalsfisk skulle kastes i Van
det. Del' igennem lUene vi at op
naa noget \'il'keligt og at \'irke for, 
at Fiskebestanden kan blive forøget, 
idet man kommer bort fra det Rov
fiskeri, som nu tidt finder Sted. Hvis 
denne Bestemmelse blev overholdt 
strengt, og man altsaa holdt fast ved, 
atingell U ndermaalsfisk maatte bri nges 
i Land, vilda man ogsaa kunde uud
gua en hel Del af de Bestemmelser, 
der nu findes i Loven og som ogsa,a 
findes i Regeringens Lovforslag, Be
stemmelser, som irritere Fiskerne og 
bevirke mange Politifol'følgelser rundt 
omkring i Landet til ingen Nytte. 
Jeg sigter hel'med til alle Bestem
melser om l\laalene paa Fiskered
sImbel', særlig i Limfjorden. Naar 
vi kOllI til, at' U ndermaalsfiskene 
bleve udkastede, vilde efterhaanden 
af sig selv Fiskegarnene antage de 
Maal, som ere tilstrækkelige til at 
fange de madnyttige Fisk. I Rege
ringsforslagat er man derimod ikke 
gaaet nær saa vidt. Der er man 
kun gaaet til, at de suakaIdte Flad
fisk: Rødspætte, Pighvar, Slethvar 
og 'runge samt AuI skulle udkastes, 
naar de ere under l\Iaalet, medens 
alle andre Fisk kunne bringes i 
Land, om de end ikke man være 
Genstand for Køb og Salg. Dette 
sidstE: er en Bestemmelse, der næsten 
ikke er til at overholde; thi Politiet 
paa Landet er ikke saadant, at man 
kan vente en indgaaende Undersøgelse 
af disse Furhold, og derfor sker der 
ogsaa Overtrædelser hver eneste 
Dag af denne Bestemmelse i Fiskeri
loveII. .J eg ved ikke, hvad der har 
bevæget Regeringen til kun at gaa 
saa vidt; for mig stiller det sig saa
led ns, at nual' vi j et Revisionsforslag 
kUli skulde faa optaget den nye Be-



stem~,else m. H. t. Fladfisk og Aal, 
er det snarere et Tilbageskridt. Der
til kommer endelig en Ting, som jeg 
i ethvert Tilfælde mali. hævde for 
den Egns Vedkommende, som jeg 
repræsenterer - der er ogsaa taget 
Hensyn dertil i det foreliggende U d
kast - og det er, fLt der er visse 
Dele af Landet, hvor man er nødt 
til at fiske de Fisk, ,som omtales i 
Regeringsforslaget, i en mindre Stør
relse end den, som der angives. Det 
gælder navnlig for Øresund et og oppe 
ved Skagen. Der er i Forslaget 
taget ' det Hensyn dertil, at Inden

. rigsministeren kan bestemme, a t saa
danne Fisk undtagelsesvis kunne 
sælges som ' døde i de Kommuner, 
som grænse op til de paagældende 
Fiskepladser. Der findes endelig h~r 
i vort Udkast en Bestemmelse, som 
betegner en betydelig Udvidelse i 
Sammenligning 'med Regeringsforsla
get; jeg sigter til Regeringsforslagets 
§ 110m Brugen af Vaad. I denne 
Paragraf forbydes ethvert Slags Vaad 
i Kattegat - herfra dog undtagen 
Dybvaad ved Skaiien - i Tide.n fra 
1. Juni til 15. Avgust. Endvidere 
er Fiskeri medSnurrevaad forbudt 
søndenfor en bestemt angiven Linie 
i Maanederne December, Januar og 
Februar. Fiskeri med Aalevaad er 
forbudt i Tidsrummet fra 15. Novem
ber til 31. Maj. Det er en betyde
lig Indskrænkning i Brugen af Vaad; 
naar vi ikke i vort Udkast have op
taget nogen Bestemmelse derom, var 
det ikke, fordi vi fra først af vare 
imod en saadan Bestemmelse, men 
det var Hensynet til de svenske Fi
skere, som har bevirket, at vi udelod 
'en saadan Bestemmelse, idet, vi ikke 
mente, det kunde gaa an at paalægge 
vore e~e Fiskere en saadan Ind-

',-
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skrænkning, naar de fremmede Fi
skere kunde fiske saa meget, de vilde. 
Men hvis nu Konventionen, som er 
afsluttet med Sverrig som jeg 
haaber bliver til Lov, er denne 
Ulempe falden bort, idet der efter 
den for svenske Fiskere vil komme 
til at gælde den samme Regel m. 
H. t. Kattegattet som for vore egne 
Fiskere. 

,Jeg skal endnu kun gøre et Par 
Bemærkninger om, hvori vort Udkast 
væsentlig skiller sig , fra Regerings
forslaget og den nugældende Lov. 
Det Maal, ,vi have tilsigtet, er at 
gøre Adgangen til Fiskeri saa' let 
som muligt for den enkelte og at 
give saa faa indskrænkende Bestem
melser som muligt, meden~ paa den 
anden Side de indskrænkende Be
stemmelser, som findes, udtales skarpt 
og bestemt, saa at de' let kunne 
overholdes. Vi have derfor ment, 
at alle Maskeviddebestemmelser man 
falde bort; pall. den anden Side vil 
det ses, at vi have forhøjet Maalene 
for flere af Uildermualsfiskene, idet 
vi derved' mente at ville faa mere 
madnyttige Fisk. Paa det Punkt er 

. Regeringsforslaget, for sall. vidt der 
er nogen Forskel paa det og den nu
værende, snarere gaaet lidt tilbage; 
det vil navnlig ses m. H. t. Aal og 
Rødspætter i Limfjorden, hvis Man! 
i det nye Revisionsforslag snarere 
ere lidt mindre end i vort Forslag. 

Som en Følge af, at vi have holdt 
pua, at Fiskeriet skal være saa frit 
SOUl muligt, ville De se, at der er 
et stort Afsnit i den nugælderlde Lov 
og ogsaa i det foreliggende Revisions
forslag, som slet ikke findes i vort 
Udkast; det 'er Bestemmelse om Ved
tægterne. Det er et meget vanskeligt 
Punkt at røre· ved, og jeg erkender, 
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at Vedtægterne selvfølgelig have gjort 
en il<ke ringe Gn.vn, men det kan jo 
være, at naar vi fik en Bestemmelse 
som den, vi fOl'eslaa, om, at Under
maalsfisken skulde kastes ud, kunde 
nogle af Vedtægternes Bestemmelsor 
godt ophæves, Vi have dog ikke 
villet sige, at Vedtægter overhovedet 
ikke skulde findes, men vi mene, at 
naarnu Fiskeriloven har havt Gyldig
hed i 7 Aar, Illaa der være Vedtægter 
for saadanne Vande, hvor Yedtægter 
ere nødvendige og ville kunne gøre 
Nytte, og vi fOl'eslaa derfor indført 
i Loven, at de gældende Vedtægter 
skulle vedblive at bestaa, naar Fi
skerne Il,lene, der var Mening i at 
beholde dem, lllen at Fiskerne skulle 
give dette til Kende ved inden et 
Aar efter Lovens Fremkomst at ind
give et Andragende om Vedtægternes 
Bestaaen j i modsat Fald maatte de 
betragtes som bortfaldne. Vi mente 
ganske vist, at der endnu paa mange 
Steder kunde være Brug for Vedtægter~ 
navnlig for suauanne Farvande, der 
i høj Grad have Karakteren af Ind
vande, med kun slllaa Aabninger ud 
til større Vunde, men nuar Vedtæg
terne SOIll de nu kunne ogsaa 
skulle udstrækkes til at gælde hele 
Fjorde som Roskilde- og Vejlefjord, 
er det et temmelig stærkt Indgreb i 
andre Fiskeres Ret, der let bevirker 
Overtrædelser, da de Fiskere, der 
komme ind i saadanne Fjorde for 
at fiske, meget vanskelig kunne kende 
de enkelte Bestemmelser. 

Jeg skal foreløbig indskrænke mig 
til disse Bemærkninger, og blot endnu 
sige' et Par Ord m. li. t. enkelte. 
Bestemmelser i Udkastet, som jf'g 
mener ere absolute Forbedringer. 
tI eg skal saaledes benpege paa en 
Sag, del' har ræret saa megen Tale 

om, nemlig den Erstatning, Fiskerne 
kunne ifalde, nnar de fiske pau Steder, 
hvor andre ha re 'Enere't til ~~iskeri, 

Vi have hel' foreslaaet, at Erstat
ningen fØl'st skal begynde at løbe, 
naar det er ble\'en tilkeud('givet de 
ubel'ettigede Fiskere ved Stævnings
mænd, at de ikke maa fiske paa det 
paagældende Sted. Dernæst have 
vi foreslaaet, at alle Sager skulle 
forfølge's som offentlige Politisager 
og væsentlig der, hvor Forseelsen er 
begaaet. Endelig have vi m. H. t. 
Aalestader fulgt den Bestemmelse, 
som ogsaa, fandtes i Bestyrelsens 
Udkast. Fiskl'retten tilkommer Lods· 
ejerne, men hvor de ikke benytter 
den inden en vis Tid, maa andre 
have Lov til -at benytte den. 

Udvalgsmedlem, Overretsprokura
tor Leth: Efter Borgmester N eumanns 
Foredrag, som jeg ganske kan slutte 
mig til, skal jeg blot omtale og mo
tivere nogle Enkeltheder i Udkastet. 
Først skal jeg da, henlede Opmærk
::lOmheden paa Fiskerilo\'ens § 2, 
føl'ste Stykke, der sig~r: "Naar nogen 
lovlig har indtaget en Fiskeplads og 
behørig har afmærket sine Red· 
skaber, maa han ikke, saalænge han 
har sit Redskab udsat og benytter 
det til Fiskeri, fortrænges fra Stedet 
eller forulempes i sit Fiskeri af 
andre Fiskere." 

Der har mellem Fiskere ytret sig 
en vis Misfornøjelse med denne Be
stemmelse. Der er blev en sagt, at 
den hul' givet Anledning til l\:Iisfor
staaelse og i det hele taget ikke 
været heldig, J eg huuber, at de 
æred(I Fiskere i Udvalget, og maaske 
ogsaa andre, nærmere ville motivere, 
hvori dette da maatte ligge. 

M. H. t. Fiskerilovens Bestem~ 

melser i § 3 om Aalegaarde, have 



vi troet at maatte pt'æcisere disse 
Bestemmelser. Hvad skal der saa
ledes forstaas ved "Aalegaarde"? 
Man finder Bestemmelserne derom i 
vort Udkasts § 4. Hvad del' skal 
gælde for Aalegaarde og hvad ikke, 
er et meget omtvistet Spørgsmaal, 
et Spørgsmaal, som forøvrigt nu staar 
for Højesteret i en Sag, der var 
indbragt for samme, men som endnu 
ikke er procederet. Der er navnlig 
ogsaa Spørgsmaalet Olll, hvad der 
skal forstaas ved "fritstaaende Aale
ruser" i Modsætning til "Aalegaarde". 
Fiskeriloven nævner "Aalegaarde" 
eller "Aalestader", hvilke Udtryk 
efter deres oprindelige Mening, eller 
i det mindste efter dens Mening, 
som fra først af har skrevet disse 
Ord "Aalegaarde eller "Aalestader", 
nemlig afdøde Fiskerikonsulent, Her
redsfoged Fiedier , ('re brugte ano
nyme. Men vi maa mene, at som 
fritstaaende Aaleruser turde betragtfs 
alle Ruser, som ikke ere udsatte i 
Forbindelse med Aalegaarde, og da 
navnlig, at som Aalegaarde kunne 
ene anses saadanne Redskaber, der 
ere forsynede med en Bro og kunne 
røgtes over denne Bro uden at der 
behøves noget Fartøj. Dernæst er 
der Bestemmelsen 0111, at hvis Kyst
ejeren ikke senest den lste Sep
tempel' har begyndt at udsætte Aale
gaarde, falder hans Fortrinsret i den 
Henseende bort; saa behøve andre 
ikke at være bange for at anbringe 
deres fl'itstaaende Aaleruser. Hvad 
Fiskerilovens § 8 angaar, er det der 
bestemt, at Vaaddene ikke maa be
lastes med mere end 40 Pund. Efter 
de Oplysninger, der have foreligget 
Udvalget, er denne Bestemmelse vist
nok ikke hensigtsmæssig. Det have 
vi ment af den Grund, at man ikke 
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belaster et Vaad med en større V ægt, 
end det er fornødent, og at Vaad'; 
dene ere af en meget forskellig 
Støneise. Man kan ikke belaste 
Vaad sau mrget, at de skære ned 
i Bunden, thi belaster Illun dem sua 
stærkt, fu.nger man kun Snavs, Del' 
er altsaa en naturlig Grænse for 
Belastninger, og derfor have vi anset 
denne Bestellll1lelstl for at være uhen
sigtsmæssig og overflødig. Saa komme 
vi til Fiskerilovens § 9, som taler 
om, at ,.Fiskeri med Vaad af hvilken 
som helst Slags ere i samtlige under 
deth· Kapitel hørende Vande, med 
Undtagelse af Vesterhavet, Skage~ak 
og Kattegat, forbudt iltbanederne 
Marts, April og Maj i den Fjerde
del af disse Vande, hvor Fiskeynglen 
særlig udklækkes." 

Vi have nu de fortræffelige Op
lysninger fra biologisk Station, hvor 
efter det forekommer Udvalget, at 
denne Bestemmelse ikke længer er 
paa sin Plads. Man er nemlig ved 
denne Bestemmelse gaaet ud fra, at 
saadanne Fjerdedele ilf de Vande, 
man fredede for Vaad, vilde være 
særlig skikkede til Ynglepladser for 
Saltvandsfiskene, men nu have vi i 
Beretning 3 fra den biologiske Sta
tion faaet den Oplysning, at "Rød
spættens Legrpladser ere langt til 
Søs, Skrubbens og Isingens noget 
mindre, men i hvert Fald uden for 
de ferske og brakke Vande, hvor 
disse Fisk uden for LegetiJen elll\}'s 
gaa ind." Og der tilføjes saa lidt 
længel'e henne: "Man vil derfor kun 
kunne vente at træffe den spæde 
Yngel af Rødspætte og Skrubbe i 
Mængde paa saadanne Steder, hvor 
i Yngletiden (Foraaret) temmelig salt 
Vand kommer nær til Kysten, alt
saa ikke i vore lave 0gaarde og 



214 

Fjorde, men i Kattegat, Store Bælt, 
N ord for Fyen etc. " N aar vi n u 
gennem den biologiske Stations Ar
bejder faa Oplysning om, at disse 
smaa Stykker beskyttede Vande ikke 
tjene Saltvandsfisken til Udklækning, 
forekommer det os, at den Forudsæt
ning, hvorfra man gik ud, dtt man i 
Fiskeriloven indsatte Bestemmelsen 
om disse Fjerdedele, nu er oplyst at 
være ikke rigtig, og at Bestemmelsen 
derfor bør udgaa. Det samme gæl
der m. H. t. Bestemmelserne i Ved
tægterne om laasede Vande. .. Der 
er ganske vist nogle Ferskvandsfisk, 
som yngle pau saadanne Steder, men 
der have vi da foreslaaet en særlig 
Bestemmelse af mindre Omfang OID, 

at saadanne Steder kunne fredes, 
men vi have ikke troet hertil at 
kunne sætte mere end en Tyvendedel 
af paagældende Fjord. 

l Fiskerilovens § Il fastsættes 
visse Afstandsbestemmelser, idet der 
staar, at uden særlig Adkomst maa 
intet Fiskeredskab udsættes eller 
Vaaddra.Jt finde Sted nærmere end 
200 Favne (376 Meter) ved Fjordes 
U dmunding i H avet og henholdsvis 
100 Favne (188 Meter) og 50 1!'avne 
(94 Meter) ved Aaers og Bækkes 
naturlige eller ved Kunst frembragte 
Udløb i Havet eller Fjorden." Hvad 
nu angaar Fjordene, er det jo meget 
vanskeligt at sige hvor en 1!'jord ud
munder. M. H. t. Aaer og Bække 
er det vanskeligt at gøre et bestemt 
SI,el mellem dem. Men dertil kom-

.er, at det forekolllmer os urigtigt, 
at der derved, at det er forbudt 
Fiskerne> indenfor disse Afstande ul 
henholdsvis lOU og 50 Favne at 
sætte deres Redskaber uden for U d
løbet af disse Aaer og Bække, gives 
Grundejerne en Fortrinsret frem for 

Fiskerne, idet Fiskerne skulle lade 
Fiskene gaa op, og Grundejerne saa 
kunne tage dem. Vi have derfor 
ment, at vil man gaa til en saadan 
Bestemmelse som den, der findes i 
Fiskeriloven, maa Betingelsen derfor 
være, at naal" Fiskerne ikke maa 
tage Fiskene uden for Aaers og 
Bækkes Udløb, maa Grundejerne 
heller ikke tage dem, saa snart de 
komme ind, at altsaa Bestemmelsen 
m. H. t. Afstanden ved Aaers og 
Bækkes Udløb kun kan gælde for 
Fiskerne, naar der samtidig er Fred
ning fol' Fisken, naar den kommer 
op i Aaer og Bække. Vi have des
uden mpnt, at denne Forskel i Af
standsbestemmelsen ved Aaer og 
Bække maatte falde bort, idet det 
som sagt, er vanskeligt at sige, hvad 
der er Aa, og hvad der er Bæk. Vi 
have heller ikke ment, at vi burde 
tage Hensyn til andet end deres 
uatlwlige Udløb. Jeg kommer saa 
til Fiskerilovens Bestemmelser i § 12 
med Hensyn til I,ysteren. Der staar 
Spørgsmaalet mellem Piglyster og 
Savlyster, og det fon'kommer os først 
og fremmest alle sammen, at der 
vises .en Uret der mod Savlysteren, 
naar det forlanges, at der paa Pig
lysteren skal være en halv Tomme 
mellem Flænerne med en Pig imellem, 
medens der paa Savlysteren skal være 
en fuld halv Tomme mellem 1!'lænerno 
forneden; Piglysteren kan altsaa tage 
mindre Fisk en Savlysteren. Da der 
nu i det hele taget er Tilbøjelighed 
til at anbefale Brugen af Savlyster, 
har man ment, at en saadan Be
stemmelse maatte falde bort, saa
ledes at det samme Maal, en Kvart 
Tomme, kom til at gælde baade for 
Sav lyster og Piglyster. M. H. t. 
§§ 41-44 angaaende Vedtægterne, 
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har Borgmester NeUluann udtalt sig 
om de Grunde, der bevægede Ud
valget til at stille sit Forslag, saa
ledes som det her er stillet. Der 
finder dog vistnok eller har fundet 
noget Misbrug Sted m. H. t. disse 
Vedtægter, thi naar man ser pan de 
mange højst mærkelige Bestemmelser, 
som ere indførte i Vedtægterne. maa 
den Tanke paatrænge sig og jeg 
ved ogsaa af egen Erfaring" at den 
i Virkeligheden har gjort sig gældende 
- at man ved disse Vedtægter ikke 
blot har villet frede Fiskene, men at 
man lige saa meget hal' villet træffe 
Fredningsbestemmelser mod andre 
Fiskere. Det er mig positivt bekendt, 
at f. Eks. ved Bestemmelse om, 
at der ikke maa sættes mere end 2 
Ruser for Rejer i en Linie ud for 
hinanden, og med en vis Afstand, 
har man paa sine Steder ikke ude
lukkende havt til Hensigt at frede 
Rejen, hvad der ogsaa af andre AaI'
sager vanskeligt lader sig begrunde, 

jeg skal blot henvise til de Pris
spørgsmaal, som ere udsatte af "Dansk 
Fiskeriforening" - men man har 
ogsaa villet udelukke andre Fiskere 
fra at sætte Rejeruser paa saadanne 
Steder, hvad der dog ikke kan være 
Meningen med saadanne Vedtægter. 
Grunden til at del' træffes saadanne 
hindrende Bestemmelser er ikke den, 
at formere Fiske- eller Rejebestanden, 
men man har dermed forbunden andre 
Bihellsigter, og jeg synes derfor ikke, 
at saadanne Vedtægter burde opret
holdes. Det el' et økonomisk Tab 
ikke blot for Fiskeriet, men for 
Landet i det hele taget, naar der 
ikke fiskes saa meget og saa godt, 
som det uden at skade Fiskebe
standen i ethvert Tilfælde er muligt. 
Til Fiskerilovens §§ 56-57, der an-
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gaa Maalene, svare i vort Udkast 
§§ l4~ 15. Til § Ib har jeg stillet 
nogle særlige Ændringsforslag, til 
hvad der ellers er vedtaget i Ud
kastet. Føl'st og fremmest har jeg 
foreslaaet, at der ved Aal tilføjes 
"gul". Det er jo nemlig san ledes, 
at den hlanke Aal efter min Mening 
- og j('g tror, det el' den alminde
lige Mt'ning - har opnaaet den 
Størrelse, dpn kan opnaa. N aar 
Aalen guul' OVE'l' til at blive blank 
Aal, tager den ikke mere Næring 
til sig og kan SM ikke blive større, 
og derfor synes jeg ikke, der er 
Grund til at frede den blanke AaI, 
Man vil maaske indvende, at det vil 
blive for vanskeligt for vedkommende 
Politimestre at skelne mellem disse 
to Slags· Aal, det forstaar de sig 
ikke paa, men jeg tror dog, at der 
paa saadanne Steder altid vil findes 
praktiske Fiskere, ved hvis Hjælp 
det under en Sag ikke vil være van
skeligt at afgøre, hvorvidt en Aal er 
gul eller blank. Til samme Paragraf 
har jE'g nnder Nr. 2 stillet følgende 
Ændringsforslag: "Maalsbestemmel
serne for Torsk, Hvidlinger, Suder, 
Brasen, Skl'Ubber, Sletter (Iflinger), 
Aborre og Skaller udgaa". J eg er 
i saa Henseende i Overensstemmelse 
med det Udkast til Fiskerilov, som 
hlev fremlagt af den ærede Bestyrelse 
paa sidste Generalforsamling. Der
næst har jeg under Nr. 3 stillet et 
Ændringsforslag saal.\ dende: "For 
Fisk, der fanges ud for Jyllands 
Vestkyst eller i den i § 1 nævnte 
Del af Øresund, gælder del' ingen 
Maalbestemmelsel'''. Det maa her 
erindres, at den Gang da dette Ud
kast blev gjort færdigt af Udvalget, 
vidste man ikke noget om, at der 
vilde blive forelagt et Fiskerilovforslag 



fm Regeringene Side, lige saa lidt 
som man kendte noget til den Kon
vention, der er afsluttet med Sverrig, 
og som i indeværende Rigsdagssam
ling Cl' gjort til Genstand for et sær
ligt hJvforslag. Hvonidt Rigsdagen 
vil gaa ind paa at ratihabere denne 
Konvention eller ikke, skal jog lade 
være usagt, men pall, det Standpunkt, 
som Udvalget maatte stille sig paa: 
Fællesfiskeri uden nogen som helst 
Begrænsning for Svenskernes Ved
kOl1lmende i Øresund, vilde det være 
Uret mod vore danske Fiskere, at 
medens Svenskerne uden Hensyn til 
Maal kunde fiske, hvad de vilde, de 
danske Fiskere derimod skulde være 
underkastede MaalbestemlJlelser, og 
det saa meget Illere, som na mlig 
Rødspætten, hvad Hr. J. Thomassen 
har oplyst i MedielIIsbladet, etler 
flere Aars FOI'løb Cl' kommen igen i 
Øresund, men i en lille og tyk Forlll 
og under det foreskrevne JlvIaal. Som 
sagt vi ere gaaede ud fm, at saa 
længe der fandtes Fællesfiskel'i uden 
Begrænsning for Svenskerne, kunde 
vi ikke med Ret og Bil1ighed pau
lægge vore Ijundsmænd at rette sig 
efter Mualbestemmelser, hvorvClI de 
vilde komme til at staa tilbage fol' 
SveJlskerue. Hvad Følgen vil hlive 
af Konventionen, bliver jo et helt 
andet Spørgslllaal. H vad .J y Ilamls 
Vestkyst angaar, fanges der jo tem
melig smaa Fisk der paa sine Steder. 
Naar der !lU skal fredes pau .Jyllands 
Vestkyst, Illtta lilan jo erindre, at for 
at Pisken kan blive større, nHla den 
gaa ud i Nordsoen, og saa bliver det 
de freIllIllede Fiskere, der konllne til 
at høste Gavn af saadanne Maalbe
stemmeiser. Det har ikke fOl'ekommet 
mig rigtigt og retfærdigt at paalægge 
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danske Fiskere et Baand til Fordel 
for de fremmede Fiskere i Nordsøen. 

J eg kommer saa til mit sidste 
Ælndringsforslag, idet jeg under Nr. 
4 har foreslaaet, at sidste Stykke af 
§ 15 affattes saalydende: "men ned
sættes Maalene, maa der til slige 
Indrømmelser ikke knyttes noget For
bud mod Salg af Fisken hvor som 
helst i Riget". Denne Ændring re
fererer sig til Slutnhlgen af § 15, 
der lyder saaledes: !IN aar li-'Ol'holdene 
tale derfor, kan Indenrigsministeren 
lll. H. t. et eller flere Farvande ind
rømme Forandringer af en eller flere 
af de anførte Maalbestenunelser; Illen 
nedsættes :afaalene maa saadanne 
Fisk ikke gøres til Genstand for Por
handling eller bri~ges udenfor de til 
Kysten stødende Kommuner". Det 
er jo saaledes i vore Farvande, at 
Fisken ikke alle Steder naar det 
summe .M:aal, selv naar den har den 
samlIle AJder. Det er en bekendt 
Sag, at jo længere fra Skagerak man 
kOlllmer, jo mere brakt Vandet bliver, 
deslllindre bliver Saltvumlsfisken. Vi 
have derfor ment, at der IlltULtte gives 
Indenrigsministeron en Beføjelse til 
at ansætte Maalene, hvor Omstændig
hederne talte derfor, hvor navnlig 
Fisken efter de naturlige Forhold 
ikke nu ar den Udvikling, ikke bliver 
saa stor, som hvor Vandet er mere 
salt. Det er saaledes et Tillidsvotum, 
som gives Ministeren, idet man giver 
ham Lov til at kunne sætte ~Iaalene 
baade op og ned, og man har "troet 
de.rved at ville imødekomme, hvad 
der af Udvalget var foreslaaet i Fjor, 
nemlig en Inddeling af Landet i for
skellige Distrikter, for hvilke der 
sattes forskellige Maal. N aar nu 
Indenrigsministeren kan sæt teMaalene 
efter Behov og med Vejledning af 



sme Sagkyndige, vil det være over
flødigt at inddele Landet i Distrikter. 
Men naar Maalene paa enkelte Steder 
blive nedsatte, fordi Fisken der ikke 
kan blive saa stor som paa andre 
Steder, har det forekommet mig, at 
det vilde være for haardt et Baand 
paa Fiskerne at ville sige, at de kun 
maa sælge de mindre Fisk, som 
Loven tillader at sælge, i de tilgræn
sende Kommuner. Jeg har der nær
mest tænkt paa Sundet. J eg ved 
ikke bedre, end at København er en 
vigtig Afsætningsplads for ]'iskerne 
i Sundet maaske, maaske ikke. 
Men i ethvert Tilfælde er det dog 
et Baand paa Fiskerne, at de kun 
maa afsætte saadanne mindre Fisk 
i de tilgrænsende Kommuner. J cg 
har mødt den Indvending, at Illan 
ikke kan kontrollere dem, naar de 
komme andre Steder hen, at de kun 
have gjort deres Fangst i V unde, 
hvor de havde IJov dertil. Jeg kan 
dog ikke tro andet, end at en dygtig 
Politimester lllaatte kunne faa det 
oplyst, og skulde det virkelig en en
kelt Gang ikke blive oplyst, forekom
mer det mig ikke, at den Ulykke 
vilde være saa stor. Jeg kommer 
saa til ]'iskel'ilovens § 59, der svarer 
til vort Udkasts § 25. Denne Pu.ra
graf guar ud pau, at man begrænser 
Ansvaret fotO den, som har fisket i 
anden Mands Fiskevand eller paa et 
Sted, hvor den paagældende Beret
tigede er eneherettiget til denne; Art 
Fisket'i. Vi ville begrænse Ansvaret 
saaledes, at man kun skal lade denne 
store Erstatningsbestemmelse ligesom 
ogsaa Multken for Overtrædelse løbe 
fra det Tidspunkt, da vedkommende 
Fisker er bleven advaret. M. H. t. 
Paatalen har Borgmester N eumann 
ogsaa omtalt det fornødne. I saa 

217 

Henseende har det været en stor 
Vanskelighed, jeg kan næsten sige 
Ulempe ved Fiskeriloven, at en Del 
af disse Overtrædelser, der ere om
talte i IJoven, kun kunne paatales 
privat, saaledes at Fiskerne selv 
skulle anlægge og bekoste Sagen mod 
de llaagældende Overtrædere, hvilket 
har vist sig mange Gange at være 
saa særdeles vanskeligt og besværligt, 
at Fiskerne ikke have turdet indlade 
sig derpaa. Men naar der er offentlig 
Paatale, er det nok at melde Over
trædelsen, saa maa vedkommende 
Politimester og Dommer tage sig af 
Sagen og se at faa den oplyst, og 
han har ganske andre :\Iidler som 
Forhørsdommer til sin Raadighed, 
end den, der anlægger et civilt Spørgs
maal og selv skal føre Vidner. 

Endnu skal jeg kun kortelig omtale 
den Bestemmelse, at der skal gives 
Erstatning, saa snart man uberettiget 
sejler ind i anden Mands Fiskegarn 
med Fartøj. Naar der er Fare for, 
at vedkommende vil sejle sin Vej 
inden Sagens endelige Afgørelse, kan 
Dommeren gøre Arn1st i deu Skade
gørendes Fartøj eller Ejendele, saa
ledes at man tilbageholder saa meget 
deraf, som er fornødent til at dække 
Skaden. N atUI'ligvis vil ingen DOlllllH'r 
eller Foged foretage et saadant Skridt, 
uden at der foreligger en flagrant 
Forseelse, men naar det er Tilfældet, 
have vi ogsaa ment at maatte sikre 
Fiskerne, at de faa den Erstatning, 
der rettelig tilkommer dem. 

lian vil i Slutningen af vort Ud
kast finde forskellige Bemærkninger 
Hl. H. t. Limfjordsfiskeriet, hvad 
Borgmester N eumtlnn allet'ede har 
berørt. Udvalget tror med Føje at 
kunne udtale, særlig da vi i Udvalgl1t 
have havt l\iedlemnlet', der ere godt 



kendte med Limfjordsfiskeriet, at 
mange af Fiskerilovens Bestemmelser 
om Limfjordsfiskeriet i Virkeligheden 
virke demoraliserende paa Fisker
befolkningen deroppe, idet Fiskerne 
jævnlig, ja sa:1 at sige daglig, over
træde Bestemmelserne. FIskerne ud
vikle, jPg vil ikke sige Dygtighed, 
men en ligefrem Virtuositet i :1t om
gaa Bl:'stemmelserne og at vogte sig 
for Kontrollell. Blive de saa tagne 
i Overtrædl:'lser, sidde de l\fulktl:'rne 
af, og det er indrettet saaledes, :1t 
de fU:1 Lov til at sidde dem af med 
Vand og Br0d og til :1t vente til 
Vinteren kommer, for at de ikke 
skulle hindres i deres Fiskeri en 
Sommer. Det gaar ingen Mands 
Ære for nær, og saa fiske de bag
efter ulovlig igen SU:1 stærkt, de 
kunne, uden :1t Kontrollen er i Stand 
til virksomt at hindre dette, og mttn 
vilde ikke kunne et:1blere nogen Kon
trol, der vilde være i Stand dertil. 

(1<'ortsættes). 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(Fortsættelse.) 

Endvidere vil den Formindskelse 
af Englændernes Tilførsel af Fisk 
fra Island have den største Betyd
ning f'Or Priserne, og dette vil i 
væsentlig Grad opnaas ved, at der 
fra den danske Stats Side føres et 
virksomt Tilsyn med Fremmedes 
Fiskeri. Det Tilsyn, som hidtil er 
ført, har, trods al udvist Paapasscn
hed og Energi fra de Ledendes Side, 
ikke kunnet være effektivt, idet det 
er blevet udført ved et af Marinens 
ældste Skibe, Krydseren "Diana", 
som har havt Tilsyn med Fiskerierne 
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overalt paa Islands Kyster, en Stræk
ning, der i Ijængde nærlig svarer til 
Omkredsen af Irland. I tidligere 
Tid, da der kun fiskedes ved Island 
Illed Sejlskibe, næsten udelukkende 
franske, og da Frankrig selv holdt 
et virksomt Fiskeripoliti ved Island, 
vaJ' det Tilsyn, der udførtes fra dansk 
Side ved et saadant enkelt Skib, fnld
kOlllmen tilstrækkeligt, melt nu, da 
Fiskeript udføres ved Dampere, el' 
det nødvendigt at udføre' Tilsynet 
ved to Skibe, et paa Østkysten og 
et paa Vestkysten, som kunde holde 
Station der og iværl{sætte en Be
vogtning af Kysterne. Islændernes 
saavel som de Danskes Fiskeriinte
resser og Hævdelsen af Danmarks 
Højhedsret m',et' de islandske Far
vande kræver et saadant forøget Til
syn, og der er derfor ogsaa af Ma
rineministeriet i Aar søgt Bevilling 
paa I<'inantslovl:'n til Udrustning af 
to Krydsere til at føre Fiskeritilsyn 
ved Island. 

Medens, som i det foregaaande 
vist, det danske og engelske Rød
spættefiskeri ved Island fOl'egaar paa 
to væsentligt forskellige Maadel', fore
gaar dansk og engelsk Hellejlynder
fiskeri ganske paa samme l\tIaade, 
nemlig mod Dampskib og ved Lang
liner ud for Vest- og Nordkysten af 
Island. 

E vel' Damper medfører fra Eng
land, foruden Kul til Rejsen op og 
ned, Is til Fiskenes Pakning om 
Bord og Sild til Agn for Krogene. 
Besætningen udgøres af 15 Mand. 
Redskaberne af 240 Liner med Kroge 

hvoraf hver Line har en Længde 
af 70 Favne., paa hvilken findes 36 
Tavser af ca. 21/2 Fods Længde. 
Der bruges ialt 120 Liner, som alt
saa, naar de udsættes i lige Linje, 



strække sig over en Længde af 8 a 
9 Kvartmil. 

Fiskeriet foregaar ved at Red~ 

skabet udsættes i lige I.Jinie paa ind~ 
til 50 a 60 Favnes Dybder, medens 
Skibet gaar frem med langsom Fart. 
Første Gang Redskabet udsættes ag
nes med Sild, hvorved der fanges en 
stor Mængde Torsk, som da skæres 
i Stykker og benyttes som Agn til 
Helleflynderfangsten. Redskabet la
der man staa ude i 2 Timer, før 
Indbjerguingen begynder. Denne fore
gaur ligeledes med ganske langsom 
Fart, idet man sørger for at holde 
Skibet i Linens Retning og haler 
den ind over Skibssiden, midtskibs. 

Fangsten udgør foruden Helle
flyndere : Torsk, Sej, Brosme, Hajer 
og Rokker. Helleflynderne slagtes 
og renses, hvorefter de pakkes i Is 
i Hkibets Lastrum. 

Naar Skibet paa denne Maade 
har faaet Last, gaar det til Hull 
eller Grimsby, hvor :B>ngsten sælges. 

En saadan Tur til Island med 
Dampskib paa Helleflyndernskeri 
varer i Almindelighed ca. :1 Uger, 
Udgifterne andrage ca. 200 i: for 
hver 'Rejse, heri ikke indbefattet 
Assurance og Vedligeholdelse. 

(F ortsættes). 

Hædersgave. 

I Anledning uf) at OVeI retspro
kurator Leth den 27. April fyldte 
70 AaI' fremmødte paa Fødselsdagen 
en Deputation fra en stor Del af 
Landets Fiskere i Prokuratorens 
Hjem og overrakte ham som Aner
kendelse af hans Interesse for Fi
skerisagen og hans Arbejde i dens 
Tjeneste en værdifuld Hædersgave 
ledsaget af en Adresse. 
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Fiskerforeningen for København 
og Omegn valgte samtidig Overrets~ 
prokurator Leth til Æresmedlem i 
Foreningen. 

Aarbog for den danske 
Fiskerfiaade. 

Efter at jeg i mit foregaaende 
Indlæg havde vist, hvor ugrundede 
Hr. Feddersens Anker mod mine 
Citatkilder vare, og hvor liden Be
rettigelse hans første Udtalelser i 
Medlemsbladet Nr. 10 havde, selv 
efter hans senere }1'orsvur for dem, 
havde jeg egentlig tænkt at være 
færdig med denne Sag, men da han 
søger at give sit Nederlag i Diskus
sionen Udseende af at være foraar
saget ved de underfundigste Kneb og 
Fif fra min Side, skal jeg endnu til
lade mig følgende Bemærkninger. 

Hr. Feddersen har opstillet sit 
Citat af "Praktikeren" Frank Buck
land imod mit Citat af "Teoretikeren" 
Francis Day, uden med et Ord at 
nævne, at jeg tillige har citeret" The 
fish b'udes gazette", og i mit næste 
Indlæg gør jeg opmærksom paa det 
utilbødige heri; nu har Hr .. Fedder
sen imidlertid den Dristighed heraf 
at tuge Anledning til at beskylde 
mig for Forsøg paa at indbilde god
troende Læsere, at jeg ogsaa hal' 
citeret bemeldte Blad for de franske 
Navnes Vedkommende. Dette er i 
og for sig en Fremgangsmaade, som 
ikke hehøver nogen Kommentar, men 
saa meget mærkeligere synes den, 
som Hr. Feddersen altsaa vil have 
Folk til at tro, at jeg vilde give mig 
Skin af selv at citere et engelsk Skrift 
i Diskussionen om franske Navne, 
samtidig med at jeg fremhæver det 



absurde i, at han citerer et tysk V æl'k 
i denne Diskussion. Hr. Feddersen 
er meget fortørnet over, at jeg frem
drager sidstnævnte Punkt, men mon 
hans i den Anledning fremsatte Insi
nuationer virkelig skulde gaa ud paa, 
at jeg derved skulde søge at efter
ligne hans ovenanførte Fif Illed lmn 
at anføre de halve af Modpartens 
Oitater? det skal der virkelig en ual
mindelig god Villie til at faa ud af 
det, jeg har skrevet. Selvfølgelig 
har jeg ikke med Benævnelsen "halv
populær" sigtet til de tyske Viden
skabsmænds Værker, derimod til den 
"ypperlige Skribent" A. Karr's Af
handling. 

Da Hr. Feddersen atter dvæler 
særlig ved Rødtun~ens engelske Navn, 
skal jeg bemærke, at jeg, medens 
df'nne Diskussion har staaet paa, 
jævnlig har havt Lejlighed til at 
forelægge dette Spørgsmaal saa vel 
for danske Fiskere, der i en Aar
række have fisket fra engelske Havne, 
som for engelske Fiskere, og de have 
alle godkendt Navnet lemon-sole; 
med Hensyn til smooth-dab have de 
derimod udtalt sig paa lignende 
Maade som min sidste Hjemmels
mand Skipperen paa en Damp
trawler fra Hull, som jeg nylig havde 
den J1'ornøjelse at føre i Havn for 
ulovligt Fiskeri paa dansk Søterri
torium han svarede mig saaledes: 
"I never heard that name before," 
og han havde dog efter sit eget U d
sagn havt adskilligt med Rødtunger 
at gøre. N. E. Mygind, 

Premierløjtnant i }<'Iaaden. 

Generalforsamlinger. 

Søndagen den 24. Februar 1895 
afholdt Fiskeriforeningen for Band-
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holm og Omegn sin aarlige General
forsamling. Formanden fremlagde 
Regnskabet for 1894, der sluttede 
med en Saldo uf 27 Kr. 56 Øre, 
foruden Restaneer 3 Kr. Regnska bet 
godkendtes. Ved Lodtrækning ud
gik Fisker Ohr. Nielsen og Fisker 
H. Larsen af Bestyrelsen, men gen
valgtes enstemmig og modtoge Valget. 
Foreningen indgik paa Forslaget fra 
Piskerifol'eningen for København og 
Omegn om Salg af Rejer eftnr V ægt, 
i Stedet for som bidtil efter Maal, 
og Formanden bemyndigedes til paa 
Foreningens Vegne at tiltræde dette 
}i~orslag. 

Paa Forslag af Fisker H. Larsen 
vedtoges det, at Foreningen arbejder 
hen til, at det veq Lov forbydes at 
bringe umoden og Undermaals Fisk 
i Land eller forhandle denne til Op
køberne pua Søen. Samtlige Med
lemmer af Foreningen vare euige 
om hver for sig at søge, saa vidt 
muligt, at undgaa, at de af deres 
Fangst bringer umoden eller U nder
maaIs Fisk til Land, eller at denne 
som forannævnt forhandles til Op
købere paa Søen. Endvidere blev 
det foreslaaet at skaffe Tilslutning 
imellem Landets Fiskeriforeninger 
til en Forbedring af levende Fisks 
Befordring med Jernbanerne, saaledes 
at disse altid befordres som Ilgods 
med Eksprestogene, naar det for
langes af Afsenderne. Fra Medlem
merne fremsattes enstemmigt Ønske 
om, at rrolden paa Fiskeriredskah"r 
lllaa blive hævet, da denne Skat er 
trykkende for Fiskerne og føles som 
en Uretfærdighed mod Standen i dens 
ihærdige og ha~.ll'de Kamp for Til
værelsen. Fisker Ohr. Nielsen be
klagede Savnet af et Fyr paa Havne
Øen ved Bandholm, da denne ø i 



mørke Nætter ligger farligt for Be
sejlingen af Havnen. og flere Gange 
har været Aarsag til Uheld for ]'i
skerne. Da Etabipringen af et saa
dant Fyr næppe kan dreje sig om 
store IT d gifter i Forhold til den 
Nytte, det vil 'yde Fiskeriet og den 
mindre Skibsfart, vedtoges det atter 
at forebringe dettt, 0nske for Grev
skabet Knnthenborg og paa anden 
l\Iaade virke for dette Formaals Op
naaelse. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24. April 1895. 
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N u ere saa godt som alle de her 
og i Ska~en hjemmehørende Kuttere 
under Bemanding og i Færd med 
at drive deres Erhverv; ca. 90 Kut
tere med en Bemanding af ca. 600 
Mand drive for Tiden Fiskp,ri herfra. 
I Løbet af den sidste Maanedstid 
er der saa godt sqm daglig ankommet 
J ærnbanevogn fra Skagen med Sejl 
og andet Inventar, og Skagboerne 
have havt travlt med at rigge deres 
Fartøjer til og gøre dem sejlklare, 
efter at de nu have ligget stille hele 
Vinteren. Skagboerne ophøre nemlig 
om Efteraaret med Kutterfiskeriet 
og drive om Vinteren Fiskeri med 
aabne Baade fra deres hjemlige 
Strande. 

Det ualmindelig rolige Vejr, ri 
have havt i den sidst forløbne Ugo 
har i høj Grad begunstiget Fiskeriet; 
Kutterne have uhindret kunnet op
holde sig paa Fiskepladserne i over 
en Uge i Træk. I Forhold til den 
gode Lejlighed har TJdbyttet egentlig 
ikke været saa godt; mange Kuttere 
have maattet arhHjde ihærdigt 3 å 4 
Dage i Træk, ja endog længere, før-

end et tilfredsstillende Udbytte var 
naaet. De fleste Kuttere have drevet 
Fiskeri i Fal'Yandet udfor Vorupør 
og ned til Iløkken; Udbyttet har 
varieret mellem 50 og 250 Snese og 
Rødspætten har vejet fra 15-18 Pd. 
Snesen; i Begyndelsen af Ugen be
taltes fra 3-4 Kr. Snesen, men 
senere hen i Ugen sank Prisen paa 
Grund af den betydelige Tilførsel til 
2 Kr. il, 2 Kr. 25 0re pr. Snes. 
Nordvest af Løkken paa dybere Vand 
have en D31 Kuttere havt ret godt 
U dbytte, særlig i kvalitativ Henseende, 
Rødspætten herfra har nem lig vejet 
fra 25-50 Pd. Snesen; ganske vist 
var der imellem Fisken derfra ikke 
faa af de saakaldte "Hanser" ; der 
er betalt fra 4-6 Kr. pr. Snes, 
Prisen dalede ligeledes for de sidst 
ankommendes Vedkommende. En 
Del Kuttere, der ikke ret havde Held 
med sig paa Vestkysten, forsøgte 
derefter i Farvandet østfor Herthas 
Flak, og de fleste havde der rigtig 
godt Fiskeri, omkring ved 150 Sn{'se 
hver, Fisk vejende fra 14-20 Pd. 
pr. Snes og I etalte med ha l Kr. 
75 01'e--3 Kr. Suesen. Som man 
ser er der nu endelig indtraadt en 
Reaktion med Hensyn tilFiskeprisernej 
de Priser, der hidtil ere betalte, have 
ogsaa været ualmindelig høje. Fra 
de forskellige Fangstpladser, særlig 
fra Kattegat, er der indbragt en 
Del Pighvar, for stor Kvalitet er 
betalt 60-75 Øre pr. Pd., for mindre 
af og under 3 Pd. pr. Stk. 25-35 
0re pr. Pd. Slethvar er betalt med 

'15 0re pr. Pd., og et mindre Parti 
Tunge opnaaede 75 Øre pl'. Pd. 
Hummertilførslen har kun været 
knap til uforandrode Priser. Kl. 

Harboøre, den 23. April 1895. 
Det Paaskeløruag begyndte Havfiskeri 



vedvarer endnu og er uf saare stort 
Omfang. Saa godt som h,'er Dag 
ore Baudene komne ind med en Fungst 
af indtil Hundrede Snese store Kuller 
efter et let Dagat'hejde. - Paa et 
tidligere Stadium vilde et saa 1 igeligt 
]'iskeri have givet et saare stort 
Pengeudbytte ; nu derimod kan man 
ikke afsætte den fortrinlige Kuller 
til over l Kr. Snesen, og den, der 
sendes til Hamborg, koster næppe 
endda saa meget. Det er nu 
Tiden og Lejligheden, at Omegnens 
Folk forsyner sig med Materialet til 
Tørfisk. P. 

Limfjordens vestlige Del, den 25. 
April 1895. Foraarsfiskeriet i denne 
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Del af Limfjorden gaar nu med fuld 
Kraft, og der er saaledes fanget en 
hel Del Sild. Rejefangsten er dog 
mest indbringende, og det fremgaar, 
at den haarde og vedvarende Vinter 

som formodet - ikke har skadet 
Bestanden. Især i Strueregnen har 
dette Fiskeri været godt, naar man 
har havt gode Redskaber. Priserne 
have endnu været omkring 70 Øre 
pr. Pot, og der har været enkelte 
Fiskere, som i forrige Uge have kunnet 
havt omkring 25 Kr .. om Dagen som 
en daglig Fortjeneste. Men det er 
jo desværre kun en kort Tid af Aaret, 
hvor man kan tale om en saa for-
trinlig Dagløn. c. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 21. April til 27. April 1895. 

... ! ~ ~ '" ~ ...... ... ... bO ~ 

CL '" 

.,.., 
.:ti. 

.,., 
'" .8 I~" . ... . ., i -g ~ ~ bO CL- '1:1- >. .,'" 

Tilført af: "1:1- .. c CL- er.> :a1ii !! ~~ ~~~ "1:1 _I;D . -'~.~ - => .. ~ ... -:~ ;;; --ceN .!!"'- -g~ 
"'(1) 0:0 c:lIIC ø <-e bO .... <l>1;D '" ., !CD~ E .:ti. (I) CL -;; "" .:tI.I;D i:ii(ij ... ::t: '" Ci5 '" (1)0 ø o -Io« (I) 

25 danske Fisker-II Pd. I Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . •• 22572 49' 348 962 13050 29905 

19 danske Kvaser I 40338 83700 

13 svenske }<'isker-
fartøjer ... 8028 201 1603 50 4446 1155 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ..• 454 1477 1260 12605 23887 

pr. Jernbane & 
14560 64782 Dampskib .... 2484' 113!') 16521 590061138263 296698 138499 29160 37653 

2723 13624 
------ --'--

laIt ... 85498 6547 104108 10355 138263 32057 13842129160 37653 

1) Pighv"r. 2) 444 Pd. Pighvar og 6014 Pd. Helleflynder. 3) Tunger. 4) Strandkarper. 5) Stenbider. 
6) 4020 Pd. Stenbider og 1970 Pd. Kuller. 7) 2049 Pd. Aal og 339 Pd. AlI.lekvlI.bber. 8) 20105 Pd. Lak. og '9564 
I'd. Aal. @) 11900 Pd. Gedde og 1942 Pd. Aborre m., m. 

lait er der tilført 463830 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende 4 Kr. 50 Øre pr. "Lpd., 

Kassefisk 1 Kr. 66 Øre; Torsk: levende 75 Øre pr. Lpd., Kassefisk 50 Øre j Sild 80 Øre 
pr. Ol j AaL blanke 65 Øre pr. Pd., gule 33 Øre; Rejer: jydske 40 Øre pr. Pd., fra 
Øerne 620re. 

Riuge Begær trykkede Prisen paa Tor~k i Ugens Løb til 50 Øre pr. Lpd. Rødspætter 
betalt med 5 Kr. 75 Øre for gode LØkke-Fisk, og ringere Varer blev, ved smaa Tilførsler 
l<:talt med gode Priser. . 



Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren fol' Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbor~. 

Ørredyngf'1 
fra FIskeriselskabet I VI
borg kan leveres i dette 1,'oraa.r 
IJ. 10 Kr. pr. 1000 l'tkr. ab "iborg 
Banogaard. )~or8endelsen sker i Sel~ 
skabets Emballage for Køberen. Ri
siko, men Udklækniugsanstaltens SO
aarige Virksomhed garanterer Kø
berne kyndig og omhyggelig Eks
pedition. Bestillingerne ekspederes 
i den Orden, de indgaar, saa.længo 
Beholdning lIav ••. 
Forespørqsler besvares. 
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J. J. Storm, 
. GI. Strand 46, . 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 ajo. 
Telegramadr. : Storm.Nybrogade. 

Laksørredyngel 
kan faas hos Silkeborg 
Fiskeriforening il, 10 Kr. 
pr. 1000 Stkr., nanr Hen
vendelse finder Sted sna
rest. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
r~s med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Undertegnede anbefaler sine be
kendte AaIe-Staalaakae. 
.aavel til bl.'d som til haard 

Bund, til følg"nde Priser: blød 
Runds Saks~ a-grenet, 4, Kr., med 
Kniv til at skære Tang l Kr. 50 ør. 
ekstra, haard Bunds Saks med Ryg 
5 Kr. 75 Øre, glatte 5 Kr., med Kniv 
2 Kr. ekstra. 

Smed P. Larsen, 
Kerteminde. 

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

(eneste HæU"abrLk 1 Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Gn.ru. Bornuldsgartl, Hamprganl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigst~\ 
Priser og i bedsto Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lage)', 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
~ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille 

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. 

N ykjøbing p. Falster 
i Februa.r 1895. 

E'ærdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Til det store Publikum. T 
Da det er et almindeligt Ønske iblandt Rejefiskerne Landet over, at 

Rejer kunne blive forhandlede ef te.' Vægt, a.nmode Fiskerne Publikum, 
især det københrivnske, om at forlange Rejerne solgte efter Vægt, da dette 
vil give en rc~tfældigpre Fordeling af denne Vare end det hidtil benyttede 
Maal. 

Ærede Hovedstads- og Provinsbla.de \·ilte handl<> j det shwe Publikums 
Interesse, foruden at tjene en god Sag, \'ed at optage dennfl Annonce. 

Udvalget i Københa"/l 0.9 ()/He.qns Piskerforening til en bIO/tre Ot·dning 
al RejelIandelen paa Købe111!acns Fisketorv, den 27. April 1895. 



224 

Kø benh~ vns Mekaniske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oa teen u.. e Tov-v-Æ3E3rk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann COhrs, Altona. Telegiamadr.: Cohrs, 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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 124). 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafellstr. 120 Telegramadr. : Platzmanll-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmanll in Hamburg, Station Altona. - .......... --~-, 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dans~ Fiskeriforenings 'Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

0r hos Bogtrykker Frantz tJhristtren, Boldhusgade I. 
il.ewgoret ar cand. mag. H. p()S~elt. - Trykt hos Fmntz Ch:-i~l!H'u. K...,benhavn 



,~ImUID ' 
lUD LtlSB UD : 

====~=~~'~·.~·~~~~·'.~===~~_7~~.'·~~=~=.77~~~.· .. === 

Nr. 19. 9. Maj. 1895. 

::Iw1::ed1e:D:1.sb1&d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrlsUreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/d Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

J ndhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Gave til Modelsamlingen. Fi.keriberet
ningen fllr 1893-9+. - London J<'iskemarked. - Ere 
KnortegJlls fredede? - Fi.keriberetninger. - Be
kendtgørelBer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København Y. t er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desudon i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Jl'iskere daglig 
fra K\. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre al 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til bansBopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
København Y. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(Fortsættelse.) 

Etatsr&ad Eckardt: Først skul jeg 
omtale nogle mindre væsentlige Ting 
og saaledes henlede Opmærksomheden 
paa Udkastets § 3, hvor der forlanges 
at ved Bundgarn sknlle'Pælene rage 
mindst 4 Fod over dagligt Vande. 

Alle de Fiskere, jeg har konfereret 
med om Sagen, mene, a.t 3 Fod er 
nok; en anden Sag er det med Ende
pælene, de maa holde 4 Fod. 

r samme Paragraf omtales Bund
garn, som vi hos os rigtignok ikke 
have saa meget af, da vi for en stor 
Del bruge større Ruser, men vi have 
dog adskillige, og med dem er der 
nogen Vanskelighed. N aar Fiskerne 
have saadanne Bundgarn ude, bør 
de nemlig have Lov til a.t gaa. langs 
StruIHlen for at røgte Pælene, der 
staa som ::VI ær ker, ellers ved jeg ikke, 
hvorledes de skulle komme til Pælene. 
Men nu er der falden Dom for, at 
Fiskerne ikke have Ret dertil, og 
det er en Vallskelighed, som jeg vil 
tillade mig at henlede Opmærksom
heden paa, og som man. komme i 
Betragtning, selv om den ikke kan 
komme ind under Bestemmelsen 0111 

Retten til at faa Studer, som vi 
senere komme til. 

§ 4 har tiltalt mig; det angaar 
en Sag, jeg selv flere Gange har 
bragt under Omtale, og jeg skal ikke 
trætte Forsamlingen yderligere der
med. Det fOl'ekommer mig dog ikke, 
at der behøver at stan. som i § 4, 
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midterste Stykke: "fra en Bro over 
Samme". Det r.lJaa kunne udelades, 
nuar der blot staar, at Ruserne skulle 
røgtes uden Brug af Fartøj, er det 
andet overflødigt og bør derfor ude-, 
lades. 

Bestemmelserne i § 8 er jeg glad 
over. Der er overhovedet i Udkastet 
saa meget, jeg glæder mig over, og 
jeg vil tildele Udkastet den Ros, 
det fortjener, uagtet jeg rigtignok 
mener, at det gamle Udkast har 
sine store Fordele, og det er ogsaa 
ved mange LejlighedC'r bleven udtalt 
blandt Fiskerne i vor Egn; men 
derom ved jeg jo, at Meningerne ere 
meget delte. J eg maa dog beklage, 
at man her i Udkastet ikke har om
talt saa vigtige Vaad som Ørredvuad 
og Sildevaad. Skul Bestemmelsen 
om de 40 Pd. bibeholdes ogsaa for 
disse Vaad? 16 Pd. er rigeligt nok 
for Ørred- og Sildevaad. Jeg hen
leder derfor Opmærksomheden paa 
- hvis der kommer en saadan Be
stemmelse - at lllan saa ogsaa maa 
give en Regel om, at Vægten for 
sidstnævnte Garn ikke behøver at 
være mere end 16 Pd. I det Hele 
taget forekommer det mig, at Ud
valget i mange Henseender med stor 
Dygtighed har omtalt alt, hvad d(>1' 
vedrører det egentlige Søterritoriullls 
Forhold, men at det ikke har taget 
saa meget Hensyn til det øvrige Fi
skeri. Derfor mener jeg, at jeg i 
denne Forsamling, som dog væsentlig 
bestaar af Drivvaadsfiskere og andl's 
stølTe Fiskere, bør særlig tale mine 
Fjordfiskeres Sag ogsaa særlig m. H. 
t. Vedtægterne, som man her har 
slaaet en Streg over. Jeg tror, at 
særlig for Fiskerne ved Fjordene ere 
saadanne Vedtægter nødvendige. J eg 
synes ogsaa, det var rigtigt - men 

det lader ikke til a,t have vunde, 
Udvalgets Bifald - at der i § 9 
val' omtalt, naar ]'iskel'iet med Bund
slæbevaad kan begynde, og naar det 
skal holde op, og at der stod noget 
nærmere om Haandvaad; de ere, hos 
Os i {h't mindste, forskellige fra Bund
slæheraud. 

1\1, H. t. § 14 i Udkastet skal jeg 
bemærke, at vi i vore Vedtægter have 
den Bestemmeise, at Korsnsken, som 
vi hnde, skal bringes i r~and og maa 
ikke smides ud. Det er nemlig en 
slem Rovfisk, som det gælder om paa 
enhver Munde at ødelægge. Det er 
vel vanskPligt at gennemføre en san
dan almindelig Bestemmelse, llH'n hos 
os hu\'e vi som sagt gjort det. 

Hvad Størrelseshestemmelserne i 
§ 15 angRar, ere vi i det Hele til
fredse med dem. De kunne volde 
mpgpn Vanskeligheder m. H. t. Ør
redernp, der hos os meget væsentlig 
ere Foreller, og Foreller blive som 
bekendt sjældent større end 12 Tom
mer; altsaa over det Maal fange vi 
ikke mange Ørreder eller Foreller. 

I § 16 tales der om Afstandsbe
stemmelserne m. H. t, Aaer og Bække. 
.J eg tror ikke, det er saa vanskeligt 

. at gøre SkC'1 mellem Aaer og Bække, 
lUen jPg pauskønner, at Udkastet har 
sat Afstanden for begge til 50 Favne, 
hvad jeg tror er nok j maaske kunde 
disse 50 Favne rent falde bort, men 
det tør jeg ikke bestemt paastaa. 

Men saa kommer jeg til Bestp)}}
mdserne i § 21, som for os ere et 
Hoyedpunkt. Det forekommer mig, 
at Udvalget er gaaet vel let over 
dette Punkt, der har saa stor Betyd
ning for Piskerne ved de store Fjorde 
som Horsens, Vejle og Kolding Fjord. 
Medpns Piskeriloren indeholder den 
Bestemmelse, at der i Vedtægterne 



kan optages en Bestemmelse om, at 
indtil en Fjerdedel af det under 
Vedtægten indtagne Areal kan gøres 
til laasede Vande, er dette Areal i 
Udkastet sat til en Tyvendedel. J eg 
beder Dem betænke, hvad er en 
Tyvendedel? Det er ingenting. Vi 
have ved Vejlefjord staaet os godt 
ved at have en Fjerdedel; nu ønske 
de at faa det samme i Horsensfjord, 
og for faa Dage siden have Fiskerne 
ved Kolding Fjord forlangt det samme. 
Det drejer sig om et meget stort 
Antal Fiskere ved disse Fjorde 
omtrent 100 ved hver - der aner
kende Betydningen af laasede Vande 
i den nævnte Udstrækning. Vi have 
Erfaringen for os nu gennem flere 
Aar, at Yngelen af Aal og Torsk 
vitterlig er taget meget stærkt til, 
tildels ogsaa af Ørred. Vedtægterne 
have saaledes gennem flere Aar vist 
sig heldige, og de anerkendes ogsaa 
af mange Fiskere som en Velgerning, 
om der end er mange Drivvaadsfi
skere, som ere imod dem. Man maa 
derfor tilgive mig, at jeg her træder 
op som Talsmand for de mindre Fi
skere. Da vi i Vejlefjord havde 
prøvet vore Vedtægter - de have 
for Resten deres Mangler, som nok 
skulle blive rettede fandt ikke 
blot vi os fornøjede med dem, men 
ogsaa Fiskerne fra Horsensfjord syn
tes saa godt om dem, at de bad mig 
være deres Formand ogsaa, hvad jeg 
dog ikke kunde. For et Par Uger 
siden kom ogsa,a Fiskerne fra Kol
ding Fjord og' sagde at de endelig 
ma,atte have Vedtægtel', og at de 
ansaa dem for aldeles nødvendige 
for dem. Men ved at tale om "laa
se.le" Vande, kommer jeg ogsaa til 
at nævne § 22, som ikke ganske til

. taler mig. Thi naal' Ve<ltægterne 
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virkelig have vist sig at være heldige, 
og Fiskerne selv ønske at vedtage 
saadanne, burde de ogsaa fremdeles 
have Lov dertil. Det faar jo mindre 
at sige for min Egns Pishre, der 
allerede have Vedtægtpr, og fan vi 
først Vedtægter ogsaa for Kolding
fjord, have vi, hvad vi i den Retning 
behøve. 

§ 23 giver en Bestemmelse om 
Mærker paa Skrog og Sejl. Det 
kan lade sig gøre at mærke Skrogene, 
men det vil vistnok være vanskeligt 
at faa Sejlene mærkede, navnlig naar 
det er mindre Fartøjer. Derimod 
er jeg glad ved § 26, som gaal' ud 
pua, at Sager, som anlægges i Hen
hold til denne Lov, skulle anlægges 
som offentlige Politisager, thi derved 
fau baade Fiskerne og jeg en for
nuftig Bestemmolse gennemført, som 
jeg ofte har ønsket og paatalt. 

Fisker HallS Nielsen, København: 
Det ærede Udvalg burde have sat 
en Afstand mellem Aaleruserne ; enten 
det nu er Aalemsel' eller Aalegaal'de 
bør der være en Afstandsbestemmelse, 
for at Fiskerne ikke skulle komme 
i Konflikt med Øvrigheden eller med 
hinanden indbyrdes. Der er ingen 
Øvrighed, der kan fortolke § 3 i E'i
skerilO\~en, saaledes som den er af
fattet, og under et Søgsllluul afgør"" 
hvem der hal' Ret. Der lIlangIer en 
Hovedbestemmelse til. I l!'iskerilo
vens § 3 staar der, at "Fiskeri med 
fritstaaende Aaleruser er tilladt, naal' 
det ikke udøves i suadan Nærhed af 
de i Forbindelse nlPd Aalegaarde og 
Aalestadcr ut1satte Auleruser, at tiet 
skader Fiskeriet med disse", Illen der 
staar ikh defineret, hvad Aalegaarde 
og Aaleruser er, og det lllaa vi være 
enige om, sualedes at vi kunne sige: 
det er en Aalernse, og del er en 
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Aalegaard. Vi skulle dog have 
nogenlunde frie Hænder i vort Er
hverv. Jeg er enig med Udvalget i, 
at Maskebestemmelserne m. H. t. 
Limfjordsfiskeriet bør bortfalde. Det 
er meget uheldigt for Fiskerne at 
binde Redskaber, som de risikere 
at faa konfiskerede den første Dag, 
de krympe sig en Smule. Det er 
et gammeldags System, der ikke 
passer med Nutiden. Naar der er· 
sat Maal for Fiskene, kunne Mao.le
bestemmelserne godt bortfalde, og 
de bør bortfalde. 

Etatsraad Eckardt: J eg skal m. 
H. t. Bestemmelsen i sidste Stykke 
af Udkastets § 3 om Bundgarn be
mærke, at vi i vore Vedtægtel' for 
Vejle Fjord § 3 bave en Bestemmelse, 
der lyder: "Bundgarnspæle maa ej 
udsættes mere end 14 Dage, før Red
skaberne udsættes, og ej staa læn
gere end 14 Dage ubenyttede under 
Fiskeriet undtagen i Juni, Juli og 
August". Var der ikke Grund til, 
at f!'iskerne i de li MallDeder skulde 
bave bov til at hebolde deres Plads? 
(Jo! ,Jo!). 

Fisker Ole Hansen, Petel'sværft : 
.J eg tror paa en stor Del Sllndfiskeres 
Vegne at kunne udtale min Glæde 
over det af Revisionsudvalget fore
lagte Udkast (Hør 1), som jeg - og 
vistnok mange med mig kan til
træde i de aller fleste Punkter (Hør!), 
men jeg tø l' ikke sætte mit Haab til, 
at det derfor bliver til Lov. Jeg 
har nylig læst det 1 Jovforslag, Rege
ringen har fremsat, og det gaar be
tydelig i modsat Retning. Derfor vil 
jeg raadp mine Kolleger, som her er 
til Stede, til saa vidt muligt at ved
tage dette Udkast enstemmigt, idet 
jeg forudsætter, at det vil blive lagt 
paa Rigsdagens Bord ved Siden af 

Regeringens Forslag; saa kunne Lov
giverne vel nok finde den gyldne 
Middelvej mellelu Udkastet og Re
geringsforslaget. .J eg og m:lnge and]'e 
Fiskere ere glade ved den temmelig 
stOl'{~ Fribed, som Udkastet i Mod
sætning til Regeringsforslaget giver 
Vaadfiskerne. Regeringsforslaget vil 
tilbage til Regeringens oprindelige 
Forslag af 1880, altsaa til en ufri
villig Ferie for Fiskerne ikke alene 
i de tre Maaneder, vi vare fOl'be
redte paa, men tillige i de tre J;"or
aarsmaaneder, til hvilke vi sætte vort 
bedste Haab. Jeg tror, at en stor 
Del af Fiskerbefolkningen i det syd
lige Sjælland vil blive brødløs og 
ruineret, hvis Regeringens Forslag 
bliver til IJOv ~ ,J eg spørger Dem, 
mine Herrer: Tror De, at denne 
J;'redningsmaade over for Vaaddene 
er fuldt berettiget? J eg mener: N ej! 
I Stavl'eby-Xor vil Illall bfL\'eFred
Iling for Vaaddene, medens man 
samtidig tillader };'iskerne 11 t sætte 
2-300 Ruser del'. Fan. vi nu For
bud mod Vaad, bliver Følgen, at 
der sættes 200 Ruser til, og saa vil 
den Fisk, som der inde mere stadigt 
søger sin naturlige Legeplads, bliver 
spærret aldeles ude. Jeg har en 
mangeaarig Erfari ng som Fisker m. 
H. t. Gedder og Aborrer de Fisk, 
der bel' tales om at frede derinde 

og jeg ved, at Geddens og Abor
rens naturlige Legeplads er i snævre 
Indskæringer, hvor de ikke blot gaa 
ind paa 1 eller 2 Favne Vaml~ men 
lige ind til 1 Fod Vand. Jeg har 
set dem staa der lDed Finnen over 
Vandet og udkaste deres Æg. Vil 
Regeringen og dens A vtoriteter blot 
se lidt nøjere paa Sagen, tror jeg 
ogsaa de ville give os Fiskere vor 
Ret. Det er ganske nnturligt, at 



man vil frede Fiskene, og kunne vi 
ikke faa Fredningsomraadet begrænset 
til kun at gælde 1/20 , maa vi finde 
os i, at det bliver 1/4 eller maaske 
endogsaa 1/2 i de tre Maaneder, vi 
ere forberedte paa, men levn os saa 
forøvrigt Tid og Plads til at tjene 
vort Brød, og sørg hellere for, at 
Fisken bliver fredet i saadanne Bugter 
og Indskæringer, som jeg nylig om
talte. 

I Regeringens Lovforslag § 14 er 
man blandt de Arter, der skulle 
smides ud straks, kommen til at 
nævne Aal med. Det er ikke hel
digt. AItsaa Stangaul, som ere skaarne 
hu1vt over, maa ikke bringes i Land, 
men derimod maa man nok gøre det 
med Gedder og Aborrer osv., som 
kunde og burde smides ud. Derfor 
ere Fiskerne paa min Egn komne til 
det Resultat: IJad os faa alle U nder
maalsfisk smidt ud, lad dem ikke 
under noget som helst Paasklld komme 
i Land; ellers vil der opstaa Misbrug 
i høj Grad. 

Vi have hos os arbejdet paa at 
faa indført Savlyster i Stedet for 
Piglyster. Jeg in(lrømmer, at kan 
man komme sao. vidt, vilde der væl'e 
vundet ikke saa lidt; men, SOI1l der 
allerede er sagt, hvis Savlysteren 
skal faa nogen Fremtid for sig, lllaa 
)1aalet frigives; det vil sige, man 
kan bibeholde, at det mindste Maal 
mellem de saadanll(~de Flæner maa 
vmre Ih Tomme; saa tror jeg at 
Savlysteren i en nær Fremtid kan 
vinde den Fremgang og Udbredølse, 
som jeg anser for at være gavnlig 
og nyttig for Smaaaalene. 

U dvalgsmedlem Fisker Rasmus 
Nielsen: Mine Herrer! Dette Forslag 
har gjort Lykke mellem Vaadfiskerne, 
og det er ogsaa affåttet af Repræ-
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sentanter for Vaadfiskere. Borgme
ster N eUlllann og jeg have til Dels 
været enige, men vor 5. Kompagnon, 
Lars Kuhlmann, har glimret ved sin 
Fraværelse. .Teg skal gøre opmærk
som paa, at jPg har ikke set et eneste 
Bogstav af hrud der her er trykt; 
sualænge er Sagen bleven forhalet, 
at Edmlgets Medlemmer ikke have 
faaet Forslaget at se, inden det blev 
trykt. N aar Overretsprokurator Leth 
altsua sagde" vi", maa han ikke regne 
mig ni ed ; jeg Cl' ikke med til alt, 
hvad her stanr i Udkastet. Jeg har 
bl. a. villet paatale, at Vaaddene 
skulde fredes, men det har han ikke 
,'illet være med til, han har kun 
villet være llled til at værne om 
Rovfiskeriet. Kampen vil komme til 
at staa om, hvorvidt vi skulle begun
stige Vaaddene eller de faste Red
skaber. Hovedindholdet af dette 
Udkast er, at Vaaddene skulle regere 
og de faste Redskaber indskrænkes og 
i Grunden gaa helt ud af Verden, 
En af Hovedparagmferne er den om 
Aalegaal'dsreUen; det (lI' den, der 
beskæftiger Danmarks Fiskpre mest, 
da Aah'fiskeriot er det bedste og 
mest lønneue Fiskeri. Det er des
uden det Spørgsmaal, der har givet 
Anledning til de fleste Retstretter, 
hvilket kan være heldigt for Proku
ratOl'cr men ikke for Fiskere. J eg 
ønskede det ordnet saaledes, at man 
knnde f Ha slaaet fast, hvad der er 
Fiskcl'Oes Ret, llH'n andre ville ha ve 
Spørgsmaalet forplumret ved at 
brup;e Udtryk som "fritstaaende Aale
ruse", som jeg ikke ved, hvad er, 
ligesom jeg heller ikke ved, hvad 
"Aaleguarde" er. Del' eksisterer ingen 
Aaleguarde. Fiskeri med "fritstaa
ende Aaleruser" er som sagt til
ladt efter den nævnte Paragraf, men 



jeg savner bestemte· Afstandsbe
stellll1lelser og bestemte Udsætnings
tider. Jeg vender tilbage til "Aale
gaardene". Jeg synes, at det maa 
nøje bestemmes, hvad der forshULS 
red Aalegaunle og Aalernser; vi 
Imnne ikke blive i denne udsse Til
stand, Illen lllaa Ila \'e en klar Be
stemmelse derolll. Der er ogsaa 
andre mindre Ting i Udkastet, som 
jeg ikke bn hifalde, særlig ikke 
Bestemmelserne om Vaad. 1\1. H. t. 
Vaaddene vil jeg sige, at man bør 
huske paa at faa Bestemmelsen 
gennemført om <le 6 l\LwlIedel' og 
om de Ittusedt' Vand('. Hvis \-i ikke 
faa don, er clpt dt>t salllllle llwd }'red
ningsbpstellllllplsel'ne, og faa vi den, 
falde de hort. 

Regeringskonsnlent, Kapt. Dl'cchsel: 
I de Udtalelser, lIn ere fremkolllne 
om denne Sag, er det jo telllmelig 
stærkt pointeret, at lIlun pau visse 
Punkter er nJisforrwjet Illerl det af 
Regel'i ngPH fore lagtr Lorfonlla g. Borg
mestri' N eUllwnn kritiserede dette 
og puaviste forskellige Punkter, hvori 
det her fremlagte Udkast skulde V::Hre 
i stor U overensstt'lllmelse med Rege
ringsforslnget, men i tiere af de 
Punkter fOl'ekolllllH'r det Illig ikke, 
at FOl'skellt'lI el' saa stor Del' blev 
fn'1l1dmg/4 dt·t, at lIlun iHegeringens 
Lovforslag ikke havde paahudt for 
alle Pisks Vedkollllllemle, at Under
Illaalsfisk skulde udkastes. Ganske 
vist, deri er dpr Forskel pau Rege
ringsforslaget og TJ dkastet, men jeg 
maa sige, at det f Ol"('ko III III er mig 
ikke, at Udkastet er ganske klart 
pau dette Punkt. Det siger i § ~4: 
"Fiskeyngel og ullIo(len Pisk af neden
lIæmte Artel', der indfanges, lIlaa 

ikke ilandbringes", J a, Illen under 
hvilken Atørn'lse Illaa dl' ikke ilaml-
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bringes? Der sta,ar ikke J a,t det 'er 
under de Størrelsp,r, der findes a,n
førte i § 15. Skal det altsaa over
lades til Piskerne at bedømme, hvad 
der er umoden Pisk, vil en saadan 
Bestemmelse være uden Betydning. 
Regeringsforslaget tilsigter at skelne 
imellem de forskellige Arter, der 
ere tilstrækkelig sejglivede til, at 
ilian virkelig m. H. t, dem kan op
retholde et saadant Porbud uden at 
skade Piskeriet og Fiskerne for meget. 
Det kan ikke nytte at etablere Por
bud mod Ilandbringelse af Fisk, naar 
Fisken dør i Redskabet. I den ene 
Klasse har man sat saadanne st'jg
livede Arter som Aal, Rødspætter, 
Pighvar, Slethvar og Tunge; det er 
tillige de mest, værdifulde. I den 
anden Klasse er der sat Laks, Gedde, 
TOl'sk o. s. r.; de Fiskesarter, der 
ikke ere tilstrækkelig sejglivede, Man 
maa jo huske paa, hvor forskellig 
J,'iskelllaaderne ere i vore Farvande. 
Hvor ilian bruger Krogfiskeri, og 
hvor Fisken altsaa tages op i død 
Tilstand, vil et Forbud mod at iland
bringe U ndermaalsfisk være urimeligt, 
ramme haardt og vække den største 
Modstand rundt omkring i Landet. 

Borgmester NeUIuann sagde end
videre, at ~Iaalene for Undermaals
fisk vare saa meget forskellige i Re
geringsforslaget og i Udkastet. (Borg
mester Neumann: En Del forskellige!) 
SImhle der ikke her foreligge en Mis
forstaaelse. I Regeringens Forslag 
regnes nemlig med Tofallængden af 
FiskerI. J eg vM, at dette vil vække 
nogen Modsigelse paa visse Steder, , 
men jeg vil erindre om, at selvom 
lllan har sat Totallængden i Loven, 
kan man, naar man mener det hen
sigtsmæssigt, maale til Haleroden. 
Det gør lllan andre Steder, men da 



Sverrig ikke vilde gaa ind paa andre 
Maal end Totallængden, el' man gaaet 
ind del'pau. l\halene i Regeringells 
Forslag og i Udvalgets U dkust stenlIne 
i Virkeligheden meget nøje, hvad del' 
har glædet mig meget. Udvalget har 
f. Eks. sat fol' Pighvar 12 Tm. til 
Halel'oden, Regeri ngensForslag sættpl' 
131/ 1 som Totallængde; Udralget 
sætter for Torsk 9 Tm., Regerings
forslaget 10 Tru.; U dvalget sætter 
for Aal13 Tm., Regeringsf. 14 Tm.; 
Udvalget sætter fol' Rødspætter 8 TDl., 
Regeringsf. 91/ 2 Till.; Udvalget sætter 
fol' Skrubber, Sletter og Aborrer 6 
rrm., Regeringsf. 7 Tm, o. s. v. Naar 
man aItsaa tager i Betragtning, at 
Maalene i Udvalgets Udkast ere reg
nede til Haleroden, men i Regeringens 
Forslag til Halespidsen, er der, som 
man vil se, saa godt som ingen For
skel. Der er dog en mindre Forskel, 
og den kommer navnlig frem m. H. t. 
Rødspætter. Alle, som ere kendte med 
Forholdene, ville vist nok indrømme 
mig, at naar man vil etablere et For
bud mod Ilandbringelse af Rødspætter, 
maa man gaa saa langt npd un Jer 
den nugældende Fiskerilovs Maal, 
som man kan forsvare at gaa. Det 
har man gjort i Regeringsforslaget, 
hvor man har sat Maalene noget, 
ea. 1/4 Tomme, lavere. .Man har 
ordnet dette Forhold, som vil komme 
til at spille en stor Rolle fol' hele 
Kattegattet, saaledes, at disse snHta 
::\Iaal gælde fol' SøtelTitoriet og de 
andre Maal for .Farvandene udenfor 
Søterritoriet. Derved hal' man etab
leret en Regel, SOI11 enhrer praktisk 
}1~iskpr vil jndl'ømme Rigtigheden af. 
J;.":næret Taler sagde, at man hUl'de 
have Undtagelser, og det kan jo have 
noget overordentligt fristende ved sig, 
men saadanne UndtagelsesbeS'h>mmd-
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ser slappe Kontrollen, hvad ogsaa 
Overretsprokurator Leth gjorde op
mærksom paa. Jeg vil bemærke, at 
vedtager man, at der skal kunne 
gøres saadanne TI ndtagelser, navnlig 
her for Sundets Vedkommende, hvor 
man særlig ønsker det, \'il det have 
til Følge, at man vil gøre akkurat 
det salllme ovre paa Sveriges Kyst, 
og derved vil det blive ganske over
ordentligt mnskeligt fol' os at opret
holde vort Forbud. I Helsingborg, 
Landskrona og Malmø vil der nemlig 
blive ganske anderledes store Mar
keder end i disse smaa Fiskerlejer 
hel' ved Sundet. Fredningsbestem
melserne ville saa ikke alene blive 
bety(fningsløse for Sundets Vedkom
mende, mpn de ville ogsaa lide Af
bræk for hele Kattegattets Vedkom
men de, idet Fiskerne saa kunne gaa 
til de nævnte svenske Byer og der 
sælge deres TI ndermaalsfisk. Man 
er kommen til det Resultat, at saa
Jn nne U ndtagelsesbeRtemmelsf'r ere 
vanskelige, og at man maa sætte et 
fast Maal, som kan overholdes og 
saa forbyde Ilandbringelsen af ~'isk 
under dettf·\ Maal. 

Hvad angaar det meget omstridte 
Spørgsumalom Vaaddene, skal jeg 
dertil sige, at Meningerne om dette 
Spørgsmaal ere j den Grad forskel
lige, at det aldeles ikke vil kunne 
gaa an i et Lovforslag at give en 
saadan Frihed fol' Vaaddene, som 
har været paa 'l'ale. De forskellige 
Egnes Fi"kel'e hele Landet over 
luwe, SOlll det ogsaa er kommet til 
Orde undpl' Debatten i Dag, stik 
lIlollslltte l\f eninge!' om dette Spørgs
llla:ll, og det pr derfor ikke saa 
underligt, at lilan ikke i Regerings
fOl'slaget hal' kunnet vælge en Vej, 
som kan tilfredsstille alle Parter. 



Der er blev en t&lt, som om dette 
Forslag helt har udstedt Forbud mod 
Brugen af Vaad, men det el' ikke 
Slut. Brugen af Aalemad, som der 
-her nærmest tales om, forbydes fra 
15de Novemher til 3lte Maj, llIen i 
hele Resten af Altret, i Sommertiden, 
ville Aalevaadsfiskerne kunne virke. 
Det er ikke et saa stl'ængt Forbud, 
som man her har villet give det Ud
seende af. ,J eg vll ikke opholde mig 
ved de fastsatte 'rider for Brugen 
af disse Vaad. Dr. Peters\'n vil 
nærmest kunne oplyse om Grundene 
til, at disse 'rider ere fastsatte. ,J eg 
skal blot anføre, at Fiskeriet med 
Snurrenwd i Kattegattet - det, var 
i ell vis Del af Kattegattet forbudt 
i en vis Del af Aaret nu klln 
forhydes for Søterritorriets Vedkolll
mende, og det er hegrundet yed de 
mange og meget grundige U nder
sagels!'r, som Dr. Petersen har fore
taget, og hvoryed han er kommen 
til det Resultat, at Rødspætten leger 
i disse Farvande, og at Fiskeriet 
derfor maa indskrænkes der til visse 
r[,ider af Aaret. Han er endvidere 
kommen til den Erkendelse, at den 
umodne Rødspætte en Del af Aaret 
opholJer sig pua grundt Vand, hmr 
Vaa(ldene arbejde, og at man i den 
'rid, da det mindre bindl'er Fiskeriet, 
lllatl foretrække en saadan Indskl'ænk
ning. J"eg skal ikke lwmme nær
mere ind pau Tiden for Indskrænk
ningen i Brugen af disse Red
skaber, lIlen kun hemærke, at Inte
ressen fOl' de Fiskere: der fiske med 
faststtwende Redskaber, i alt Pald 
paa mange Steder i l,andet, er fuldt 
saa stor som for dt'l1l, der fiske lIled 
Vaad: og det er derfor nødvendigt, 
at Lovgivningsmagten paa det Punkt 
skaft'er en ris Ballance tilveje, og 
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jeg tror, at den Vej, Regeringsfor
slaget er gaaet, vil tilvejebringe en 
saadan. Dette fremgaar ikke alene 
af dtl Bestemmelser, der ere fore
sIa aede med Hensyn til Indskrænk
ningen i Benyttelsen af Vaad, men 
det fremgaar ogsaa af de Vedtægts
bestemmelser, der ere foreslaade i 
Lovforslaget. :Mod disse sidste har 
man udtalt sig, og Udvalgets Udkast 
\'il ophæve dem helt. De Eksempler, 
der bleve anførte af Overretsproku
rator Leth forekomme mig ikke at være 
heldige, for at bevise, at der ved Ved
tægtsbestemmelserne sker Misbrug. 
Der blev anført, at man visse Steder 
ha rde sat saa stor Afstand mellem 
Rejeruserne, at man derved forhin
drede andet Steds boende J;'iskere i 
at fiske der. l\len det er jo netop 
derpaa, at Fredningen beror, at man 
sretter en saa stor Afstand mellem 
Rejeruserne, a t man derved forhindrer, 
at der kommer et saa stort Antal 
Ruser til at fiske, at det ødelægger 
l!'iskeriet. Det er altsaa netop en 
af de gode Sider ved Vedtægterne, 
ut der kan optages en saadan Be
stemmelse, der nogenlunde skærmer 
mod Opfiskning. Helt at faa Vedtægter 
opllæyede ntlar man vistnok aldrig 
til. N aar der i Udkastet er fore
slaaet, at man skulde lade Vedtægter 
gældø, hvor de nu gælde, men at 
der ikke maa oprettes Vedtægter for 
andre Dele af Søterritoriet, forekom
Iller· det mig at være aldeles uret
færdigt. N aar man har den Mening, 
som enkelte Talere have havt, at 
Vedtægter give de omboende Fiskere 
visse Pordele, hvorfor skulde saa 
Piskere undre Steder ikke have Lov 
til at skaffe sig lignende Pordele? 
En saa~an Uretfærdighed vil aldrig 
kunne gaa igennem. 



Der er endvidere udtalt, at den Be
stemmelse som er bibeholdt i Rege
ringsforslaget, om at Vaad ikke maa 
belastes med mere end 40 Pd.s Vægt, 
er urigtig, hvorfor den heller ikke 
er optaget i Udvalgets Udkast, idet 
man er gaaet ud fra, at der ikke 
kan være Tvivl om, hvad 'l'rawl er 
eller ikke er. Hvad 'frawl er, er 
jeg paa det rene med, men naar det 
Spørgsmaal kommer til Forhandling 
mellem Folk, der ikke er nøje inde 
deri, kommer den stærke Tvivl frem. 
Paa Vestkysten bruges f. Ek. disse 
SkovIvaad, store Snurrevaad, der 
trækkes med store Træstykkpr pau 
Siden, og som slæbe hen over Hav
bunden. Det er tvivlsomt, om de 
skulle henregnes til Vaad eller ikke. 
Der blev sagt, at det var ligegyldigt, 
OID der blev hængt større eller min
dre V ægt paa Vaad; thi var der for 
stor Vægt pan, dem, gik de i Bunden, 
og man fik da Snavs og ikke Fisk 
osv. Men naar man taler om Flad
fiskfiskeri, vil man' indrømme, at en 
meget stor V ægt kan være af meget 
stor Betydning og gavne overordent
ligt meget overfor det Fiskeri. Baade 
af denne Grund og for at skelne 
mellem de to Slags Redskaber, er 
det overordentlig betimeligt at holde 
en bestemt Grænse for Belastningen. 

J eg sImI forøvrigt ikke komme 
ind paa Enkeltheder, idet jeg kun 
har villet berøre Hovedspørgsmaalene, 
men jeg paastaar, at vil man fremme 
denne Sag og gøre noget for den, 
maa man se at· komme til et eller 
andet Kompromis, og mellem de 
stærkt modstridende Anskuelser, der 
herske, tror jeg virkelig, at Rege
ringsforslaget er et saadant Kom
promis, som vil kunne virke til stor 
Gavn for Fiskeriet i Danmark. 

(Fortsættes.) 
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Gave til Modelsamlingen. 

Fra Fisker Hans Nielsen, Køben
havn, har Samlingerne modtaget som 
Gave 100 langredede Aalekroge til 
levende Agn. 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(Fortsættelse.) 

For Englænderne er Fiskeriet efter 
Helleflyndere med Du,mpfartøjer ved 
Island ikke af ny Dato, lIlen det er 
først i de senere Aar, at det har 
udviklet sig til en saa betydelig 
Størrelse, som det nu har. Pall, 
Grund af det betyoelige Antal Damp
skibe, som Englænderne sende til 
Island, har man faaet den Tro, at 
deres Fiskeri i disse Farvande er 
ganske overordentlig lønnende, og 
man har derfor ikke ret kunnet fatte 
Grunden til, at de danske Skibe 
fiske med Tab hvert Aar. Jeg h:1r 
ved mine Undersøgelser i Hull saa
vel som ved Island ikke . fundet, at 
Englændernes Fiskeri er sall, sær
deles lønnende som det har Ord for 
at være. Islandske Fi skerifore tag
ender efter større Maalestok ere 
endnu i deres Begyndelse i England, 

. suavel som hos os, og Englænderne 
have lige som vi mange Vanskelig
heder at kæmpe med. Udbyttet af 
de enkelte Skibes Fiskeri synes at 
være meget varierende, men Gennem
snittet af Indtægten af Fiskeriet er 
ikke overdrevent stort. Dog er det 
sjældent, der arbejdes med Tab. 
Dette el' begrundet i flere Omstæn
digheder, som jeg nærmere skal om
tale, men først og fremmest i de 
særdeles heldige Assuranceforhold, 



hvorunder de engelske Fiskerirhedere 
arbejde. Paa Grund af det store 
Antal Fislwdampere, som findes i 
England, har det været muligt at 
danne store gensidige Assurancefore
ninger, hyor SkioeTIt' kunne assureres 
for den billige Præmie 50 .r (900 
Kr.) aarligt. Pra'Jrlipn el' sphfølge
ligt varierende efter Tabene, Illen 
hal' ikke hilltil yæret højere end lidt 
m'cl' ~ pCt. pm anno a f Assurance
SIlIlIllIell. Ga,nske anderledes for
holder det sig Illpt! de danske Assu
rancefol'llOld, idet disse hevirlw, at 
et Skih, dt'r driver Fiskeri pa:\, Is
land og som ikkt' kan forsikn>s i den 
af Staten støttede billige Assurance 
for Piskprfartøjer, betaler 6 pOt i 
Stampræmie og ~ pOt. i Tillægs
præmie fol' Piskeri under Island, 
hyilket, for et Skib som "Cill1bria", 
giver en aarlig Udgift til Assurance 
af ca. 10,000 Kr., altsaa ca. 9000 
Kr. mere end der under normale 
B'orhold betales af de engelske Skibe, 
som danske skulle konkurere med. 

J eg har i HuB talt om denne Sag 
med tiere af de ældste og mest er
farne Fiskerirhedere, som findes der, 
og de haye over for mig udtalt, at 
nu for Tiden, hvor der skal arbejdes 
paa nye Felter og vindes Erfaring 
paa mange Omraader, vilde det være 
umuligt, selv for engelske Selskaber, 
der dog fiske under langt heldigere 
PorllOld end danske, at besta~t, hvis 
der aarligt skulde erlægges saa stor 
Præmie. 

Det er altsaa et Punkt af den 
stnrste Betydning for vort Islands
fiskeri at fait Assurancen· forriuget, 
og det forekolllllWl' mig, at der, hen
s{~t til den Omstændighed at vi ikke 
her kunne etablere gensidige Fol'
si],:t'ingsforeninger for (slandsfi;;keri, 
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kunde være Anledning for Staten 
tH at støtte Fiskel'iet ved Island med 
Dampskibe ved billig Assurance, paa 
salllIne ~faadn som Sejlskibsfiskeriet 
støttes, i ethvert Tilfælde indtil Damp
skib<;fiskeriet har vokset større 
eller til man maatte faa Adgang 
fol' danske Skibe til fremmede Assu
raneeselsb bel', hvad der hidtil har 
vist sig ullluligt. 

De uheldige Assuranceforhold, hvor
under der arhejdes, vil sikket't, saa 
længe de oestaa, bringe ethvert dansk 
Piskeriforetagende med Dampskibe 
tilbage, for hvert Aar, der gaar. 
Men forøvrigt er der andre PorllOld 
at tage i Betragtning fra dansk Side. 
For l'et at komme til Klarhed over 
disse bør man nogøt nærmere se paa, 
hvorledes danske Skibe ere stillede 
over for de fl'emmedeForetagender, 
med bilke de skulle konkurrere, og 
undersøge hvorvidt en seadan Kon
kurrence kan anses mulig. 

Englænderne, der optræde som de 
største Konkurrenter for os paa Fersk
fisknmrkedet, have to væsentlige For
dele frem for os, nemlig at de ar
bejde med store Kapitaler og at de 
kunne drive ,B'iskeriet fra egne Havne. 
Englænderne have drevet Fiskeriet 
i Nordsøen paa en Tid, da der var 
enorm Fortjeneste ved dette Fiskeri, 
og deres ældre Fiskeriselskaber ere 
derfor gennemgaaende meget rige, 
saa at de kunne modstaa alle de 
Tab og 'l'ilfældigheder, som Fiskeri
foretagender nu for Tiden, (la' der 
skal findes nye Udveje for Fiskeriet, 
(lI'e udsatte for. De have endvidere 
store Fiskerihavne og et fortrinligt 
l\hrked i deres eget Land, til For
skel fm Danmark, hvor der aldeles 
intet Marked er fol' det større Hav
fiskeri, fra hvilket U dbyttd jo bringes 



frem i død Tilstand og j meget store 
Kvantiteter ad Gangen. Dette at 
kunne drive Fiskeriet fra egne Havne 
medfører, at Rhederne kunne føre 
en ganske anden Kontrol med Fore
tagenderne end danske Rhedere. der 
kun lejlighedsvis komme i Forbindelse 
med de Personer, der drive Fiskeliet, 
forestaa Salget af Fisken m. m. 

Fremdeles have Englænderne den 
store Foruel at have en stor og til 
Havfiskeri uduannet Fiskerbefolkning. 
Det spiller en betydelig Rolle, naar 
der er Tale om at drive Fiskeriet 
efter saa stor Maulestok, SOIll Eng
lænderne gøre det, og er en væsentlig 
Betingelse for, at dette overhovedet 
kan lade sig gøre. Den Overflod 
af Fiskere, der findes, bevirker der
næst, at der aldrig findes Mangel 
paa Folk til Skibene, saa at man 
aldrig er afhængig af Besætningerne. 

Besætningerne udgøres af Folk, 
som ere opdragede fra Barnsben til 
at taale alle de Anstrengelser, som 
Havfiskeriet i de nordlige Farvande, 
navnlig om Vinteren, medfører. 

Hvad der endvidere, i Henseende 
til Besætning i de engelske Fisker
skibe, spiller en ikke ubetydelig Rolle, 
er den lette Adgang, Fiskere og Ma
skinfolk huve til at faa BeYis som 
Førere og Maskinmestre i Fisker
skibe. Dette er en væsentlig Be
tingelse for at drive Fiskeri, thi uden 
det maa de overordnede Poster i 
Fiskerskibene besættes af Folk fra 
Kofl'ardifiaaden. Disse forstaa sig 
imidlertid ikke paa Fiskeri; Opdrag
elsen i et almindeligt Koffardiskib 
og i et Fiskeriskib el' nemlig meget 
forskellig. I det første lægges V ægten 
udelukkende paa Sømandsskab og 
for at naa til de overordnede Poster 
i Skibet tillige paa en temmelig be-
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tydelig teoretisk Uddannelse, i det 
sidste er det Indsigten i selve Fiske
riet, M aaden at haandtere Fartøj og 
Red:>kab og Kendskab til Fiske
grundene, som er det væsentlige ved 
Siden af Uddannelsen i Sønmndsskab. 
N avigel'ingen og hvad dermed staar 
i Forbindelse spiller en underordnet 
Rolle og indskrænker sig væsentligst 
til Brugen af Kompas, Log og Lod. 

Man tillægger i England den lette 
Adgang til at føre Fiskerskib, saa
vel i som udenfor Nordsøen, en gan
ske overordentlig Betydning, og anser 
det navnlig for uheldigt at fordre 
Kendskab til astronomiske Observa
tioner og dertil hørende mathematiske 
Kundskaber af Fiskerskippere. I 
det engelske Board of Trade har 
j~g søgt alle nærmere Oplysninger 
om denne Sag, saa vel hvad angaar 
Fordringerne til Opnaaelse af Fi
skericertifikat som Fiskerskipper og 
Maskinmester j Fiskedampere, som 
til Certifikaternes Indhold, Femll, 
Udstedelse m. m. 

Paa de engelske Fiskemarkeder 
ere Fremmede stilleue ganske paa 
samme Fod som Lanuets egne Under
saatter 111. H. t. Havneafgifter, Bol
værkspenge og Afgift for Salg aJ 
Fisk. Fiskesalget foregallx i de store 
Fiskedokker ved offentlig Avktion, 
der adskiller sig fra Fiskeavktioner 
i andre Lande som f. Eks. Tyskland 
og Belgien, derved at de ere fuld
stændigt frie og ukontrollerede. Det 
Offentlige føn'r kun Kontrol med 
Fiskens Kvalitet for at forhindre, 
at der bringes fordærvede Varer til 
Salgs, l11en der findes ingen af Stat 
eller KOlllmune ansat edsvoren Avk
tionutor og føres ikke anden Kontrol 
end den, der udøves af Sælgerpn. 
Selvfølgeligt have engelske Fiskere 



ogsaa derved en Fordel fremfor andre 
Nationer, der sælge i engelske Havne, 
idet de ere i Stand til Il t holde deres 
egne Salgsmænd og at kontrollere 
Salget paa forskellige Maader, medens 
Frnmmede ikke have anden Kontrol, 
end den del' kan IHløves af Førerne 
af deres SkiLt>, De engelske Salgs
mænd ere dertil hyppigt Rhedere 
eller støne Partha\'ere i de engelske 
Fiskerforetagender. 

Men trods de forskellige her nævnte 
Fordele~ som Englænderne faktisk 
have fremfor os, naar det gælder 
Fiskeri ved Island, er der dog for 
Danmark store Ohancer tor at drive 
Fiskeriet der llled U dhytte, fomdsat 
at Fiskeriet ikke bebyrdes med saa 
store Assnranceudgifter, og forudsat 
dpI' j DanIllark overhovedet kan skaf
fes Kapihd til .Fiskerets Drift, hvad 
dog næppe vil være vanskeligt, hvis 
det vis{'r sig at være rentabelt. Vi 
ha ve nemlig i engelske J;'iskerskibe 
en Stok af danske Søfolk, SOIll i 
engelske Havne ere almindelig anel'
kendte som hørende til de dygtigste 
i de engelske Flaadel', saa at man 
blandt dem vil kunne finde et til· 
strækkeligt Antal til Besættelse af 
de overordnede Poster i en te}lunelig 
betydelig Fiskel'ftaade, og da den 
danske Lov om Sønæringen tilsteder 
Undtagelser fra de almindelige Rfg
ler om eksaminerede Førere i Fi· 
skerskibe, er Lovgivningen ikke til 
Hinder for disse :Folks Ansættelse 
i danske Skibe med engelsk Fiskeri
certifikat. V ore Vestkystfiskere ere 
dernæst saa dygtige som Linefishre, 
at der blandt dem viI kunne findes 
et tilstrækkeligt Antal unge Fiskere 
til Besætning i vore Skibe. 

(Fortsættes.) 

2:i6 

London Fiskemarked. 

Prisen paa Rødspætter har i den 
sidste Uge holdt sig ret godt 7 il 9 
sh. pr. Kasse, da Tilførslen ikke har 
været stor fra de engelske Fiske
pladser, og den Fisk, som er kommen 
derfra, har været meget lille. Som 
Regel kOllllller de danske Rødspætter 
til .Markedet i daarIig Tilstand, idet 
Kasserne lide s~ta meget ved de 
I1Htnge Gange, de kOllllne nnder Be
handling, at de ere mere eller mindre 
i Stykker, naar de naa Markedet. 
Det ,ilde være meget gavnligt, om 
Kasserne bleve forsynede med en 
ganske kort Hank i hver Em\(', hwr
ve(1 det vilde vær~ Ul'mnwre at flytte 
omkring med Kasserne uden at slaa 
dem i Stykker. De danske Tunger 
og Pighvarrer ere sOUl Regel forkert 
opskaume for det engelske Marked, 
hvorved de tabe meget i Pris; de ses 
straks at være fremmede Tunge1' paa 
Opskæringen, hvorimod de ellers til 
Tider kunne sælges som engelske og 
faa salllme Pris. ~"i,.,n#W 

Foruden at være opskaaren i Siden 
skal Snittet føres tværs over paa den 
brune Side under Gællebenet, som 
skaloverskæres. Hornfisk ere for 
Tiden i god Pris fra 7-10 d, pr. 
Stk., men de maa pakkes meget friske, 
<la de ellers let blive bløde, lettere 
end anden Fisk. 

Ere Knortegæs fredede? 

l Svendborg Avis for 16. April 
d. A. spørges: ,J\tlaa Edderfugle og 
Knortegæs skydes hele Aaret rundt?1I 



Derpaa svaredes: "N ej, Edderfuglene 
ere fredede i April, Maj og .Juni 
Maaneder, og Knortegæs fra 1. Fe
brua,r til 15. Juli." 

Da der imidlertid i .1 agtlovens § 17 
efter Nr. 8 staar " Undtagen fra disse 
Bestemmelser", Q: Fredningsbestem
melser betræffende et stort Antal 
Fngle, "ere de Fugle, som det i Følge 
§ 6 er tilladt enhver at dræbe, samt 
Blishøns", og der i § 6 gives Til
ladelse til at dræbe Vildgæs med 
Undtagelse af Graagaasen, hvorhos 
der i Fredningstabellen ikke nævnes 
Vildgæs, kun Graagæs, og det i Ru
brikken: "Alle andre ikke foran 
nævnte Fugle", Q: fredede Fugle -
endog hedder ,,(med Undtagelse i § 
6)" - saa tillader jeg mig herved 
at forespørge i Medlemsbladet, om 
ovenanførte Svar i Svendborg A vis, 
i Følge hvilket Knortegæs ere fredede 
fra 1. Februar til 15. Juli, er rigtigt. 

Det vil utvivlsomt være ikke faa 
Fiskere, efter som mange Fiskere 
el'llære sig af Jagt og Fuglefangst 
ved Siden af Fiskeri, kæl'kommet i 
Medlemsbladet at se Svar paa, om 
Knortegæs virkelig ere fredede eller 
ej; desaarsag tillader jeg mig at 
sende nærværende min Forespørgsel, 
idet jeg haaber at se Sval' fra fuld 
kyndig Mand paa dette Spørgsmaal. 

Birkholm, d. 28. April 1895. 
H. Larsen, 

:Fi~ker 

Knortrgaasen Cj' fredløs. Den 
nye Jagtlovs § 6 sigel': 

"Det er enhver, uanset at ban 
ikke et· jagtberettiget, tilladt inden 
for Grænserne af de ham enten til
hørende eller til Brug overladte J or
der, selv eller ved en enkelt bestemt 
Person, dor hører til hans Husstand 
og af ham dertil findes egnet, og 
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som ikke tidligere har været straffet 
for .Jagtovertrædelser, at fange, skyde 
eller pan, anden l\bade, under for
nødent Hensyn til Bestemmelsel'lle i 
§ :dO, at dræbe Dagrovfugle, med 
Undtagelse af Museva:tgen, Vildgæs 
med Undtagelse af Gl'aagaasell, 
Ravne, Krager, Raager, Skader,Graa
spurve og Skarver, samt at ødelægge 
disse Fugles Yngel, .... ~g og Reder." 

Svaret i "Svendborg Avis" er saa
ledes galt, for saa vidt angaar Knode
gaasen. 

Fiskeriberetninger. 

Jegindø, den 24. April 1895. Reje
fiskeriet er nu begyndt og drives med 
fuld Kraft; dette Fiskeri, som for 
2 Aar siden var aldeles ukendt her, 
drives nu af en stor Del Fiskere og 
har i de sidste Dage givet godt Ud
bytte; del' er enkelte der have havt 
op til 200 Potter en Dag. Prisen 
var i Begyndelsen 70 0re pr. Pot, 
men er nu gaaet ned til. 50 0re. 
Alt øvrigt Fiskeri ligger nu stille; 
i Begyndelsen af Maaneden blev der 
fisket en Del Sild med Vaad, men 
det er nu sluppet op. L. 

Frederikshavn, d. 6. Maj 1895. 
Atter have vi en hel Uge igennem 
havt roligt og for vort Kutterfiskeri 
gunstigt Vejrlig, og atter har denne 
Omstændighed udelukkende været 
Skyld i, at Udbyttet og Tilførselen 
i sin Helhed kan kaldes nogenlunde 
tilfredsstillende; Fiskerne klage nem
ligt stærkt over, at Rødspætten fore
komlller i usædvanlig ringe Mængde 
pau Vestkystell::l Fiskerpladser i 
dette Foraar, og kun ved at der 
haves saa langt et Tidsrum til at 



arbejdepaa Havet i, opnaaedes der 
for saa manges Vedkommende at 
faa fuld Last. Det bedste Bevis 
paa, at der for Tiden ikke er rige
ligt med Fisk paa Vestkysten, er den 
Omstændighed, at Fiskerfiaaden ikke 
har holdt sig paa en enkelt eller 
enkelte Fiskepladser, men har for
søgt næsten overalt udfor hele den 
nordlige Halvdel af Vestkysten; en 
Følge af at Fangsten er fisket paa 
saa mange forskellige Steder er at 
den er af meget uensartet Kvalitet, 
V ægten af Rødspætter har varieret 
mellem 13-40 Pd. Snesen, der er 
betalt med fra l Kr. 35 Øre-6 Kr. 
Snesen. U dbyttet har gerne været 
ca. 150 Snese pr. Kutter stundom 
op til 300 Snese. De paa Herthas 
Flak og øst derfor fiskende Kuttere 
have .havt et Udbytte affra 50-150 
Snese hver, Rødspætterne vejede fra 
13--22 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 1 Kr. 75 Øre-4 Kl'. 50 Øre pr. 
Snes. Ved "Knallen" nordost af 
Læsø hal' en enkelt Kutter i to Ture 
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havt et Udbytte af 500 Snese Rød
spætter, ganske vist smaa Fisk, kun 
betalt med fra 75 Øre-1 Kr. Snesen 
og vejende 9 iL 10 Pd. Snesen. De 
med Garn fiskende Kuttere have havt 
ganske godt Udbytte af Pighvar, som 
paa Grund af den rigelige Tilførsel 
er dalet noget i Pris, der betales 
nu fra 40-50 Øre pr. Pd. for stor 
Kvalitet og 20-25 Øre pr. Pd. for 
mindre, vejende 3 Pd. og derunder 
pr. Stk. Slethvar er betalt med 12 
iL 15 Øre pr. Pd. og Rødtunge med 
samme Pris. 2 af de paa Vestkysten 
fiskende Kuttere have hver fanget 
en Stør, hvoraf den ene vejede 70 
Pd., den auden 50 Pd., de bleve af
satte til herværende Piskehandlere 
for 20 Øre pr. Pd. Hummertilførsel 
har fol' første Gang i lang Tid fun
den Sted fra Sverrig, idet en K vase 
ankom med 1300 Stk., iøvrigt har 
Tilførsel funden Sted fra Christians
sand og har ialt andraget ca. 5000 
Stk. ; Prisen er ca. 1 Kr 30 Øre 
pr. Pd. en gros. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen, 
Aalborg. 

9rredyngel 
fra Fiskeriseiskabet i Vi
borg kan leveres i dette J'oraar 
a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 'dborg 
Banegaard. Forsendelsen sker i Sel
skabets Emballage for Køberens Ri
siko, men Udklækningsanstaltens 30-
aarige Virksomhed garanterer Kø
berue kyndig og omhyggelig Eks
pt'dition. Bestillingerne ekspederes 
i don OTJcn, de indgaar, saalænge 
Beholdning haves. 
Forespørgsler besvares. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

En Kragejolle, 
11/ 2 Aar gl., 20 Fod lang, 71

/. 

Fod bred. med Halv- og Ring
dæk, Dam til 60 il 70 Snese 
Røuspætter, gud Sej ler, 5 Sejl, 
kan købes meget billigt hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Storehedinge. 

Indsøflsker. 
En yngre Fisker søger fast 

Plads ved et Gods eller ved 
et større Fiskeri. Han er en 
dygtig Mand, om hvem nær
mere Oplysninger kan faas 
hos Foreningens Konsulent, 
Falkonergaardsvej 16, Køben
havn V. 

Hvem leverer regelmæssig 
Rejer? 

Tilbud bedes sendt under 
Mrk. "Rejer 847" bedes 
sendt til Aug. J. Wolff & 
Co.s Ann. Bur., Skinder
gade 2. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Damp~kib 

i Ugen fra 28. April til 4. Maj 1895. 

'" ~ 
.... .. .. -lbD"';~";1 

I~-= .. '" ~ G>'" G>., .. 
.G> "C '" 

o. ., 
",,- "'" .:: ~ ~ ~ c: .. ~ bl> -=- >. 

Tilført af: ",- ~~ 
.. c: ",,- '" :æ~ :::: :l",x.QEI -= .. - ~ " .. ~ .. -= -gI- e:> =::0&:: .. - :>_< «i -'" a:: al "'o.. "C'I;) C'I;) I .,;:!! ~ ~- E <-

"" ~ bO ~ ~ ""'= .... ~ClI ~.:: Æ~ "'" C'I;) 

'" x '" <O C'l;)o C'l;)CI C'I;) 

47 danske Fisker-Ii Pd. I Pd. I Pd. Pd. I Pd. I Pd. 

I 
Pd. 

I Pd .. I Pd. 

I 
Pd I Pd. 

fartøjer ... ,74286 572' 2418 2650 6210 

28 danske Kvaser II 645841 I I B03i2 

20 svcnske .I<'isker-
fartøjer ..• II 106921 14011 22631 5481 5605 

pr. Baad og VOQ'Il 
fra nærliggell~e ' 
Fiskerlejer ... : 1 241 4118131 5521 90"1 1 254F 

]lr. J erubane & I 
Dampskib _._ .. _. , 130321820621610~II0001~1 421O"!,279734116548~12037701'.1865~12346il 

lalt ... .162594 8918 68;'1816561 97314. 93651279734: 19089 20377 186n8j2346il 
,I, ,I,! 

l) Pighvar. 2) 706 Pd. Piglmu og 7,,00 Pd. Helleflynder. 3) Tunger. 4) Strand karper. 5) Stenbider' 
6) 3960 Pd. Stenbider og 2:.0 Pd. Kuller. 7) 2261 Pd. Aal og 280 Pd. Aalekvabber. 8) 8844 Pil. Lak, og 7704 
Pd. AnI. fI) 16386 Pd. Ged,le, 2150 Pd. Hornfisk og 1841 Pd. Aborre m. m. 

lait er der tilført 652933 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende prima 4 Kr. 50 Øre pr. 

lJpd., levende 2da 2 Kr. 50 Øre, Kassefisk 1 Kr. 50 Øre; Torsk: levende 60 Øre pr. Lpd. ; 
~tenbidder ca. 2 Kr. pr. Snes; Sild 20 Øre pr, Ol; Aa!: blanke 60 Øre pr. Pd., gule 32 
Øre; Hornfisk 9 Kr. pr. Snes; Rejer: fra Øerne 75 Øre pr. Pd., jydske 55 Øre. 

Paa Grund af usædvanlig RtOl' Tilførsel var Markedet meg'et trykket, særlig i UgCUR 

Slutning for Torsk og Uøpspætter af sekunda Kvalitet. Vesterhavs-Rødspætter betaltes 
med gode Priser i Forhold til Købelysten. 

-----------------------------
Fiskenætfa briken "Danmar k", 

Grønnehave, Helsingør, Stengade 15, 
(eneste Nætfabrik i Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskin.er forsynede, nyanlagte Fabrik; Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre S1:tgs Næt og 
Garn. Bomu7dsgarn, Ha1111u'garll og Hm',qarn i alle Nr. til Dagens billjgsh~ 
Priser og i hedste Kvaliteter, Anlekuber Itaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam-~~ 

uldssejldug, direkte ind- ~E NY; 
kjøbt, tjlhyd~s langt under ~~ ! /~_ 
grmgbare Priser, ~,\ '\i( ~\ ,'. '::'l~) \(;J \ 

I' ,\ \ \\~ ! 'f Ii/l'';''''-; \ 
Vandtæt præpareret Dug I ~ ., \",v,{'i'&""",:,,~ /,',:;-:::: ; 

\ ~",1 '\~IJi;i;~'f\f::i)J A~~r- og H~mpsejldug v· r:/ !,~ '~~I'~1 
, .11 alle Kmht",ter. \".' I \, /,,, l'" / 

Nykjø7Jin.f/ p. Falster \"·.<;:1 LCs"i"\:..,<,\0 ~/~' 
i F",nrU3r 1895. ~ 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug
disse 5('11<11'8 altid frit. 

F. N. Halmae. 
'1'el{'foo 129, 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oatecb.. -U e Tov-v-~rk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, 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. 

G. Platzman n, beediget, Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Bafenøtraøøe 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr.: Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk"· 

er hos Bogtrykker PI"ant.. Christtreu, Boldhusgade i. 
~to,iig6r6t af oand. mag. H. Po"elt. Trykt hOB Ff'(J.ntz CIwi,ttrtu. KøbenhaTJl 



Nr. 20. 16. Maj. 1895. 

Ked1e:r::c..abl.a.det lldgaar hver Torsdag. Annon·cer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/d Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Flokeriberetningen for 1893-94. - Torske
fipkeriet fra Skagen. - Mindre Meddelel.er. - FI
.keriberetninger. - Bekendtgørelle •. 

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

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og ]'iskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en l!lntre af'lO øre. 

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

Ef te! tryk af Medlemsbladets Artikler er 
WlaiU, naar Kilden angives. 

• 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(]'ortsættelse.) 

U dvalgsmedlem, Fisker Carl Han
sen, Kallehave: Udva]gef har til 
Grund for sit Forsbg lagt baade 
den nugældende Lov og det Udkast, 
som forelaa fra Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling forrige A ar, men 

vi fandt i nævnte Udkast forskellige 
uheldige Bestemmelser m. H. t. Ved
tægter og Regulativer. Vi mente 
som saa, at Loven blevaltfor ind
viklet og kompliceret, hvad der burde 
undgaas. Det vilde blive altfor be
sværligt for en Fisker at overholde 
en saadan Lov, idet man vilde faa 
3 fOl'skellige Lovafsnit at rette sig 
efter, nemlig først den alnlindelige 
Lov og dernæst Regulativer og Ved
tægter i forskellig Affattelse. Hvad 
Udkastet særligt tilsigter, er Fred
ning, og jeg mener ikke at kunne 
naa til en mere hensigtsmæssig Fred
ning end den, vi i Udkastet ere' komne 
til, hvor der gives en bestemt Regel 
m. H. t. Undermaalsfisk, som vi saa 
sætte saa lavt som muligt. Det er 
sikkert den fornuftigste og bedste 
Vej at gaa, og faa vi blot indført 
den Fredning, vil al Fredning derud 
over være af mindre Betydning. 

Til Udkastets § 10 har jeg stillet 
et Ændringsforslag m. H. t. Brugen 
af Piglyster. Det er jo en bekendt 
Sag, at Piglysteren gør megen Skade 
paa de Steder, hvor den bruges 
meget, idet den ødelægger en for
bavsende Mængde af smaa Aal, som 



blive spolerede ved at blive spiddede 
paa en sandan Pig. Der er blevet 
gjort Forsøg med Savlyster paa flere 
Steder ogsaa hos 08. og der hllr 
været Tilth'dshed med dette Redskab, 
naar det kan bruges uden Hensyn 
til Maa1 og kan indr",ttns saaledes, 
som 'det passer bedst. Mit Ændrings
forslag ganr derfor ud paa, at Brugen 
af Piglyster forbydes, naar FiskeruB 
ikke inden et Aar efter Lovens 
Ikrafttræden have anmeldt for Indpn
l'igsministeriet, at de ville benytte 
disse Redskaber, Det vil jo sikkert 
ta,ge nogen Tid, inden Fisk<'l'nc blive 
i Stand til at tage Bestelllmelse der
om, mE'n finde de efter den Tid, at 
de ville gna ind paa at bruge Sav
lyster og afskaffe Piglystpren, be
høve de blot at tie stille, san falder 
Brugen af dette Redskah bort af sig 
selv. Ville de derimod bE'holde Pig
lysteren, maa de inden næmtp Frist 
indgive Begæring derom, og saa kunne 
de beholde den. }1. H. t. til Sav
lysteren mna Maalet sættes saa lavt 
som til 1/4 Tomme. Pall fast Grund 
IUaa den ,'ære meget snæver, ellers 
kan del' ingen AuI fanges Dlt'd den. 

M. B. t. lauSE'dE' Vande holdt jeg 
i Udvalgets Møder paa, at vi skulde 
frede pua et saa lille Areal som 
muligt, men saa skulde det ogsaa 
være en total Freaning. Der er 
nemlig ingen Mening i at frede for 
Vaad, Banr man kan tage Fisken 
mE'd alle mulige andre Redskaber. 
Det el' vist ogsaa kun paa et ganske 
lille AI'enl, at Fiskene lægge deres 
Rogn. Vi httve derfor sat Frednings
arealet tU 1/20 af det paagældende 
Omraadn, og det er vis~nok rigeligt. 

DIlll i Regeringens Forslag inde
holdte Indskrænkning i Vaadfiskeriet 
vil komme til at ranlllle Fiskerne 

altfor haa rdt pan Sh-der, h"or der 
ikke el' andet Fiskeri i det paagæl
df'nde Tidsrum. De fleste ville f. Eks. 
indrømme, at ikk{> l'et mangl' Fiskere 
kunne leve af Aalefiskeriet i de 3 
Maanodf'l' fra 1. Juni til3i. Avgust, 
hvortil Brugen af Aalevaud kan ind
skrænkes efter Regeringsforslagets 
§ 48. 

Overfor Fiskl'r Rasmus Nielsen vB 
jeg gøre Forsamlingen bE'kendt med, 
at hvis han havde været den eneste 
Avtoritet i Udvalget og kunnet sætte 
sin ViIlie igennem, vilde vort Forslag 
ikke være kOlllmen til at se ud, som 
det ser ud. RIt,sums Nielst>n SE'r paa 
sin egen Fordel, men det skal et 
Udvalg il,kn gorn; naar det har faaet 
et Arbejde at udføre, skal det se 
paa Fiskeriets Fordel i sin Helhed. 
Vi skulh' ikk{· sige: Vi ville have 
de Redskaber, v~ bruge, men væk 
med de andre! 

Ga:trdejer Mads Madsen, Rpfsnæs: 
N aar uer er foreslaaet i U dkastE't, 
at Aaleguardp skulle være udsatte 
inden 1. September, vil der, hvis dettp 
Forslag vedtagps, ske stor Uret mod 
Grundejerne; thi Vljrliget kan træde 
hindrendp i V pjen for at fau Red
skaberne uds<ltte i I'ette 'rid. Der 
el' endvidcl'e foreslaaet, at andre end 
Grundejerne maa have Lov til at 
sætte i'ritstaaende Aaleruser i en 
Afstand af 50 Favne ved Siden af 
Aalegaardene. Vedtagelsen af en 
saadan Bestemmelse vilde gøre Grund
ejpl'ens Aalefis.keri omtrent værdiløst. 

Dr. Joh.s Petersen: Jeg skal fatte 
mig kort og kun berøre de aller
væsentligste Punkter i det forelagte 
U dkast. Vi ere vel ajle enige OlU, 

at de vigtigste Bestemmelser i dette 
indehol(h-s i §§ 14 og 15, der handle 
OlU Umlel'maalsfisk. Det forekommer 



mig, at Udvalget har været lidet hel
digt i sin Affattelse af disse Para
grafer, som Kapt. Drechsel allerede 
har gjort opmærksom paa. Der staar 
i § 14: "Fiskeyngel og umoden Fisk 
af nedennævnte Arter, der,indfanges, 
maa ikke ilandbringes", og i § 15 
nævnes ·der saa, hvilke disse "neden
nævnte Arter" ere; men i § 15 staar 
der tillige kun, at Køb, Salg og For
brug af umoden Fisk er forbudt, 
men der staar ikke et Ord om Iland
bringelsen; det maa vel være glemt; 
men det er vel Meningen,' at det 
skal staa der. Endvidere staar der 
som Overskrift: "Udkast til Lov om 
Saltvandsfiskeriet paa dansk Søterri
torium", men i § 15 staar dog det 
nævnte Forbud som gældende "alt 
Fiskeri", og ved "alt Fiskeri" er, 
saavidt jeg kan se, ikke alene tænkt 
paa Saltvandsfiskeriet, men ogsaa 
paa Ferskvandsfiskeriet, og ser man 
saa paa, hvilke Følger det der vil 
fa a, viser det sig at medføre et For
bud mod Ilandbringelse af Suder, 
Aboner, Skaller, Krebs o. s. v., 
hvilket dog vilde være et temmelig 
radikalt Forbud. Hvis det skal gælde 
baade for Søterritoriet og de ferske 
Vande, burde der dog i Motiverne 
staa nærmere forklan~.t, hvorledes 
dette skal forstaas. Thi hvis jeg tør 
gaa ud fra, at det altsaa er Menin
gen at forbyde Ilandbringelsen af 
disse nævnte Fiskesorter, maa jeg 
spørge Udvalget, om det virkelig tror, 
at det vil være muligtpmktisk at 
forbyde Ilandbringelsen af saadanne 
Fisk som Hvidlinger, der dø, saa
snart de komme op af Vandet. Der 
nævnes ogsaa Skaller, men af dem 
have vi 3-4 forskellige Arter, og 
vi maaite da vide, hvilke der ere 
mente. Der nævnes ogsaa andre 
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Fisk som Sletter og Skrubber, men 
• det vil ogsaa være meget betænkeligt 

at forbyde Ilandbringelsen af dem. 
Hvor man fanger Torsk med Krog, 
sidde de døde paa Krogen: hvorledes 
kan man saa med nogen Nytte .for
byde Ilandbringelsen? De tidligere 
Forslag, baade Regeringens og For
eningens have taget. meget bedre 
prra (lette Spørgsmaal. 

Der er under Diskussionen .. flere 
Gange hentydet til den biologiske 
Stations Undersøgelser, og det kan 
kun glæde mig, at der tages Hensyn 
til den, naar Talen er om at gøre 
Forandringer i Fiskeriloven. N nar 
Overretsprokurator Leth na vnlig frem
hævede· som noget, der var konsta
teret, at adskillige Saltvandsfisk, som 
som man før troede, ynglede i de 
snævre Fjorde, ikke gøre det, for
holder dette sig ganske vist saa, men 
naar d. ær. Taler saa deraf drog 
den Slutning, at man ikke skulde 
forbyde Vaaddene at fiskeder,vil 
jeg sige, at det er to Ting, som have 
grumme lidt med hinanden at gøre. 
Thi for det første er der nogle Salt
vandfisk som f. Eks. Sild og Horn
fisk, som lege der, og i Brakvandene 
syd fur Sjælland lege forskellige Fisk, 
som kun uegentlig kaldes for Salt
vandsfisk, nemlig Gedder og Aborrer. 
Det vilde være heldigt om der paa 
de Steder kunde indrettes en Fred
ningstitl for saadanne Fisk, og jeg 
skal i saa Henseende henvise til den 
Diskussiun, der sidste Aar el' bleven 
ført i Medlemsbladet mellem Ole 
Hansen og Carl Hansen, og hvor 
jeg til Slutning gav Oplysning om, 
hvorledes det forholdt sig, da jeg 
laa dernede og undersøgte Geddens 
Legeplads. J eg fandt flere saadanne 
Legepladser der, men den største 
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var Stavreby Nor. Det samme Ind
tryk tror j('g Fisherrie haxde, i dot' 
mindste for det ARr DpI' vilde det 
ikke være tilstrækkeligt, om Vaad
fiskeriet blev forbudt i nogle Maa
neder, thi fiskes der Gedder der pall. 
enhver anden MaadeJ kunne de dog 
alligpvel ikke komme til at lege der. 
Altsaa der har man et af de Vande, 
for hvilke man maa have særlige 
lokale Bestemmelser, der kun van
skelig kunne optages i en Fiskerilov ; 
der maa altsna Vedtægter til. 

J eg skal slutte med at udtale, at 
jeg finder Udvalgets Forslag om, at 
der fremtidig ikke maa oprettes Ved
tægter for visse Dele af Søterritoriet, 
for at være højst uheldigt. 

Konsul Michaelsen : Del' staar i 
§ 14, at Fiskeyngel og umoden Fisk 
maa ikke ilandbringes, men i § 15, 
at Køb, Salg og Forbrug af umoden 
Fisk udenfor de Tilfælde, hvor samme 
finder Anvendelse som Agn o. s. v. 
er forbudt. Hvorledes skulle de 
nævnte Fisk kunne bruges til Agn, 
naar de ikke maa bringes i Land? 
Det passer ikke godt sammen. 

Borgmester Neumaun: Jeg skal 
kun gøre nogle korte Bemærkninger 
i Anledning af de fuldne Udtalelser. 
M. H. t. Udtrykkene i Udkastets §§ 
14 og 15 skal jeg erkende, at de 
ikke ere saa heldigt valgte, som de 
kunde: være. Meningen er, at man 
ved umoden Fisk skal forstaa Fisk, 
der are under Maalene i § 15 j en 
Undtagelse gør naturligvis Fisk, der 
som nævnt i § 15 bruges til Agn osv., 
og som seld'ølgelig maa bringes i 
Land. Det er ikke altid saa let at 
finde Udtryk fol' en Tanke, navnlig 
naar Anskuelserne staa bestemt mod 
hinanden. 

. Kaptajn Drechsel var undertiden 

noget haard ,'ed Udkastet og udtalte 
bl. n., at jf>g h:l\'de S;\gt, [It Mlllllime 
vare nwgpt forsk! llige i Hll't Udkast 
og i Regeringøns Forslag; Det sagde 
jeg ikk('. J pg tillt>d mig lilot at bo
mærkf>, at. vi havde fOlhøjet nogle uf 
.Maaleuø i \'Ol't Udkast, medens R('
get'ingens ]'orslag, for SM vidt det 
afveg fra den nugældende Lov, gik 
ud paa at formindske Manlene for 
Aal ug Røtlspætter i Limfjordf'n. 
Saaledes sagde jf>g, og det stemmer 
ogsaa med, hv!l{l der staar i For
slagene. 

Et af de IIlest angrebne Punkter 
er dets Best('mmelse, ut Vedtægter 
ikke mere skulle kunne oprettes; man 
er epdog gauet saa vidt at kalde den 
i høj Grad uretfærdig. Det beror 
jo paa, hvorledes Illan betragter For
holdet med Fiske\'andene og Fiskernes 
Ret til at fiske i disse Vande. Be
tragter man Forholdet paa dem Maade, 
at man siger, at de Fiskere, der bo 
ved en Fjord, hu ve en naturlig Ret 
til Fiskeriet d('ri, dlde det være uret
færdigt, om lUan ikke ogsaa tillod 
andre Fiskere at affatte Vedtægter 
for de' Vande, de ere Herrer ovor. 
Men Ud\'alget er gaaet ud fra den 
Anskuelsp, at alt Fiskeri i Landet 
er til for enhver og bar derfor fore
slaaet saa faa Indskrænkninger som 
muligt i den Ret, der tilkommer en
hver, og de Begrænsninger, der kan 
være Tale om efter Udvalgets Me
ning, ere kun saadaulIe, hvorigl.'nnem 
man søger at bevare Fiskebestanden 
i det hele. Det er derfor, vi ere 
komne til det Resultat, som foreligger 
i U dkastet. Det har slet ikke. været 
vor Tanke paa nogen Maude at ville 
være uretfærdige eller at ville hæmme 
uisse Fiskere i U døyelsen af deres 
. Rettighedet" men vi have blot ikke 
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villet, at nogle enkelte Fiskere skulde 
kunne hæmme Udøvelsen af Fiskeri 
for alle andre Fiskere. N u et' det 
jo saa, at dm' forskellige Stedel' 
findes Vedtægter, og· naar der nu 
gives Fiskerne Lov til at opretholde 
disse, . fordi de .ved Vedtægterne i· 
Følge dt·n nugældende Lov have er
hvervet sig en særlig Ret, synes j('g, 
man ei, gaaet saa vidt. som lllan kan 
forl'vare over fOl' Lovens almindelige 
Bestemmelse om, at Fiskeriet "kaI 
være frit for alle og enhver. Ved 
Fiskeriloven-af 1888 er del' frem
kommen en Indskrænkning; og jeg 
mener, at denne Indt:ikrænkning i en 
fl'i Erhvervsvirsomhed ikke bør gaa 
videre, end der i den nugældende 
Fiskerilov bestemmes. Angaaende 
enkelte Spørgsmaal om Fredning i 
N ordsøen og Øresund, som Overrets
prokurator Leth har fremdraget, vil 
det efter min Mening være tilstræk
keligt, naar der - som der staar 
i § 15 - gives Indenrigsministeren 
Tillad'else til paa. dette Punkt at 
gøre Undtagelser. Jeg kan godt 
tænke lUig, at dette Lovudkast ikke 
bliver vedtaget, men at mange ville 
foretrække et nyt Udkast, og Rege
ringen har jo ogsaa forelagt et saa
dant. Resultatet kund.. muligvis 
blive det. at man som Afslutning af 
Forhandlingen her vedtog et Forslag 
omtrent saalydende: "Generalforsam
lingen beslutter at anmode Bestyrol
sen om at indsende til Indenrigs
ministeriet det fremlagte Udkast til 
Lov og den stenografiske Beretning 
om de paa Generalforsamlingen faldne 
Udtalelser med Anmcdning om, at 
de deri indeholdte Forslag og Ud
talelser maa blive gennemgaaede og 
overvejede, forinden der atter fore
lægges Rigsdagen et Forslag til en 

ny Fiskerilov for Danmark", Der
ved vilde man kunne opnaa noge}} 
Indflydelse, idet Sagen, inden Be~ 
handlingen af RegerlngeIls Forslag 
kunde blive Genstand for fornyet 
Overvejelse. Der vilde saa gemle,m 
Betænkningen over LodOl'slaget maa
skI'! kunne fremkomme U dtalelser; 
der kunde være af Betydning, ,og 
som senere kunde blive drøftede 
indpIl Fislærilovens endelige Ved
tagelse. .1 eg t.illader mig derfor at 
anmode Generalforsamlingen om ,~t 

oveneje dette Forslag. 
}<'isker J. Sam:, Limfjorden: Be

stemmelsen 0111 ]\;J aalet for Rødspæt
ter i LimtJorden vil ramme Limfjords
fiskeren, navnlig en Del af Fisker
befolkningen i Struer og der omkring, 
altfor haardt. Jeg har skrevet i 
Medlemsbladet Nr. 12, at der e~ 

300-400 Familier, som naar vi skulle 
fiske Rødspætter over det nuværende 
Maal, ikke kunne eksistere. Det er 
derfor min inderlige Opfordring til 
dem, der faa med denne Sag at gøre, 
at de ville tænke paa os. Der gives 
ikke Rødspætter deroppe over 9-:-10 
Tommer, og i Regeringens Forslag 
staar de}', at Rødspætter under en 
Totallængde af 101/2 Tomme, altsaa 
ca, 9 Tommer efter det hidtil brugte 
ManI, der fanges i de to første Aar 
erter IJovens Ikrafttræden, imellem 
det laasede Vand ved Løgstør og 
det laasede Vand ved Krik, maa 
ikke ilandbt·inges. H vis denne Be
stemmelse vedtages, vil det ramme 
en for stOl' Del af Befolkningen, og 
det hør der dog tages lidt Hensyn 
til. Det kan være, at Bestemmelsen 
foreslaas afInteresse for Fiskeyngelen, 
men det kan som sagt ikke taales 
af Befolkningen; dertil er der altfor 
mange beskæftigede med det Fiskeri, 



og som alene ere henviste til det 
Fiskeri en Del af Aaret. . 

Fisker Hildebrandt: Aalegaarde 
ere 200 Aar gamle, men da jeg kom 
til min Egn for 27 Aar siden, kendte 
jeg ikke, hvad en Aaleruse var. 
Altsaa Aalegaarde og Aaleruser ere 
to Ting. I 1867 kom den første 
Aaleruse i Vandet i min Egn. Pau 
Jjllands Østkyst og Samsø bruge de 
ikke andet end Aalegaarde. Da jf'g 
var i Slesvig ved Aabenraa og paa 
Als brugte man alle Vegne Aale
gaarde, men ikke Aaleruser. Jeg 
maa altsaa bestemt modsige Rasmus 
Ni~lsens Anskuelse om Aalegaarde. 

En Paragraf om Aale-fiskeriet i 
dets Helhed særlig indeholdende Af
standsbestemmelser, vilde stifte megen 
Nytte om jeg end maa indrømme 
at den nugælde-nde Lov for mig per
sonlig er saa god, som den kan være. 
Men jeg kan tydelig indse, at vi med 
den nuværende Lov gaur tabt af 
mange, mange Tusinde Aal hvert 
Aar. Men lad os som sagt faa Af
standsbestemmelser indførte, saa vi 
kunne blive fri for Processer; det 
kunde dog nemt lade sig gøre. Det 
ligger baade i Grundejernes og Fi
skernes Interesse at vide, hvad de 
have at holde sig efterrettelige, men 
det vide de ikke und!'l' de nuværende· 
Fornold. 

J. Thomasse1i : Jeg vil kun som 
Supplement til, hvad der tidligere 
er sagt, sige, at jeg i Fjor bemrer
ked(>~ at man pua vor Egn kuude 
være meget godt tjent med det For
slag, som udgik fra Bestyrelsen 
men som ikke gik igennem - und
tagen m. H. t. de smaa Rødspætter 
i Øresund j thi da der ingen store 
Rødspætter fanges, vil det blive en 
ren Sultekur for Fiskerne, hvis de 
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ikke maa fange, hvad de kunne. 
Den Lov, som gælder, er hidtil aldrig 
bleven bragt til Udførelse for vort 
Vedkommimde, og derfor have vi 
kunnet faa Føden. Dr. Petersen vil 
vist have lagt Mærke til, at Rød
spætterne ikke opnåa nogen nævne
værdig Størrelse i Øresund. Hvis Kon~ 
ventionen med Sverri g kommer til 
Udførelse, og disse l\faalbestemmelser 
blive vedtagne, vil ikke blot jeg, men 
den største Del af Rødspættefiskerne 
blive brødløse om Sommeren. Naar 
vi ikke kqnne faa større Rødspætter 
og ikke maa fange de smaa, hvad 
skulle vi saa leve af? Kapt. Drechsel 
har vist hørt saadanne Udtalelser 
før. Hvis de svenske Fiskere ere 
gaaede ind paa disse Bestemmelsel', 
maa det vist vær'e Fiskere, der ikke 
fiske Rødspætter i Øresund. .T eg er 
af mange Fiskere i min Egn bleven 
opfordret til at udtale, at hvis vi 
skulle kunne- leve, kan det ikke gua 
un at sætte Maalene til den Højde, 
SOlD er foreslaaet af Regt'ringen m. 
H. t. Rødspætter. 

Dr. Joh.s Petersen : Jeg skal blot 
bemærke m. H. t. Rødspætten i Øre
sund, at svenske Fiskere ere gaaede 
med til den af Regeringen foreslaaede 
Størrelse, som er ca. 1/4. Tomme 
mindre end det nugældende. Maal. 

Konsul Be1,thelsen: Jeg skal paa 
de Fiskeres Vegne, jeg repræsenterer, 
bemærke, at de slutte sig til de af 
Regeringen fOl'eslaaede Maal med 
Undtagelse af Maalet for AaI. Der 
er en Bestemmelse i Udkastets § 
15, som gaar ud paa, at naar For
holdene tale derfor, kan Indenrigs'" 
ministeren for et eller flere Fanande 
indrømme Forandringer af en eller 
flere af de i § 15 omtalte Maalbe
stemmeiser, og jeg skulde gerne bede 
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Kapt. Drechsel tage den Bestemmelse 
under nærmere Overvejelse. J eg skal 
nævne et Tilfælde, hvor denne Be
stemmelse kunde komme til Anven
delse. Vi have i Ringkøbing Fjord 
en Art gul Aal, som aldrig bUn'r 
større end 12 Tommer. Hvis nu 
Regeringen fastsatte Yaalet san ledes, 
at AaI ikke maatte fan~es mindre, 
vilde det bevirke, at dl'n udbredtp 
sig efterhaanden mere og mere og 
blevet Rovdyr for alle andre Fiske
arter i FjOl·den. Det kan dog ikke 
være Meningen, og derfor skulde jeg 
meget anmode om, at denne Bestem
melse ikke bliver bibeholdt. 

Brygmester Nielsen, Præstø: I 
Medlemsbladet for 21. Febr anføres 
det, at Præstø Fiskere vare sæl'deles 
godt fornøjede med Aalesaksen, og 
bagefter har saa Redaktionen sagt, 
at det var saa meget heldigere, som 
de i Fjor slet ikke kunde bruge 
Aalesaksen i Præstø Fjord. Men 
det er ikke rigtigt, Apoteker Aarslev 
sagdp, at Savlyster kunde ikke bruges 
i Præstø Fjord paa Grund af Grøde 
i Bunden, hvilket tildels el' urigtigt; 
her el' Steder, hvor den kan bruges, 
og Steder, hvor den ikke kan bruges. 
Biologisk Station sendte en Mand 
med en Saks, mens vi havde Is paa 
Fjorden; han gik ud med en øvet 
Aalestanger, og de fik, saavidt jeg 
husker, lige mange AaI. Dog viste 
det sig ved Salget af Aalene, at dE'r 
fandtes U ndermaalsfisk lige saa vel 
i Saksen som i Piglysteren, og for 
Præstø 'Fiskeres Vedkommende er 
det ikke nogen Kendsgel':1ing, at 
Saksen kan maale sig med Lysteren, 
fordi den ene Mand kommer ned til 
Præstø en Dag og viser,at Saks"n 
er brugbar. Der skal mere Øvelse 
til, og lI'iskerne burde have en eller 

to Sakse at bruge for at overbevise 
sig om, at de vare brugban>. Der 
giVOR St,~der i Fjorden, hvor Saksen 
ikke kan bruges, da den som be
kendt trækker Grøde med op, hvor 
imod en AllIestanger kan bruge Pig
lysh'ren saaledes, at han ikke be
høver at trække Grøde mf'd op uf 
nogen Bprydning. ,Jeg synes 11erfo1' 
ikke, :tt det er heldigt, at Fisker 
Carl Hansen til § 10 har foreslaaet 
et ÆndringsfOl'slag: der gaar ud pau, 
at Brugen af Piglystre er forbudt; 
der mtHltte hellere staa: Brugen af 
Piglystre er ikke forbudt, idet Fisk
erne dl'ryed vilde blive forskaanede 
for at indgive Anmeldelser til Inden
rigsministeriet osv. Fiskerne ville 
nok af sig selv forskyde Piglysteren, 

, naar det bliver konstateret, at Saksen 
er bedre, og at den skaaner Yngelen 
mere end Piglysteren. Der er ogsaa 
mange, der gaa ud fra, :tt Aalene 
ere lnvedygtige, naar de blive ramte 
af Piglyster<>n fra N avlen nedad, 
mere end naar Saksen anvendes, 
hvormed der tidt er forbundet Dyr
plageri. Præstø Fjords Fiskere pro
testere altsaa imod, at Piglysteren 
aldeles forbydes. , 

Over for Fisker Rasmus Nielsens 
Udtalelse 0111, at Vaadfiskeriet var 
et Slags Rovfiskeri over for Ruse
fiskeriet, skal jeg bemærke, at man 
vel strengt taget ikke kan sige at 
den ene Fisker over fol' den anden 
dri\:er Rovfiskl'11; enhver maa fbke 
med de Redskaber, der tjener ham 
b(·dst. Men for at der skal komme 
noget nyttigt og gavnligt ud af det 
foreliggende Udkast og ligeledes af 
Regeringens Forslag, maa baade 
Vaadfiskerne og Rusefiskerne komme 
hinanden i Møde og række sig lidt, 
navnlig ved Fiskeriet i Sunde o~ 



Fjorde med smalt Indløb fra Havet. 
Hvor der bliver sat Ruser i det 
smalle Indløb, er det maaske skade~ 
ligt for Fiskerognens Lægning, og 
derfor burde Ruserne saadanne Steder 
vige lidt tilbage. 

Der blev af Repræsentanten for 
Vejle Amts Fiskeriforeninger udtalt, 
at man i Vejle Amt var glad ved 
Vedtægter og det gælder maaske for 
Kolding og Horsens E'jords ]'iskere, 
at de ønske saadanne Vedtægter. 
Det modsatte er Tilfældet hos os. 
Fiskerne hos os have opsagt Ved
tægtGrne, ihvorvel adskillige skønne 
fuldt ud, at laasede Vande ere og 
maa være et Gode for Fiskebestanden. 

Fisker Malling Nielsen, Thurø: 
Jeg maa beklage, at Rasmus Nielsen 
ikke har havt Majoritet i Udvalget 
for sin Mening om Aalevaad. Vi 
have I\emlig hos os havt det bedste 
Bevis for, hvilken Ulykke dette Red
skab anretter ikke alene paa Smaa
fisk men ogsaa paa Redskaber. 

Siden vi have faaet Vedtægter og 
altsaa laasede Vande, have vi i min 
Egn faaet en Masse Smaafisk fra 1 
og op til 5-6 Tom., hvad vi ikke 
kendte til for nogle A~r siden. Vi 
kunne nu ogsaa stange 20-30 Pd. 
Aal om Dagen, hvilket vi aldeles 
ikke kunde for nogle Aar til
bage. Det er altsaa miu og de an
dre ]'iskeres Mening i Svendborg 
og Omegn, at Aalevaad bør ind
skrænkes san meget som muligt. For 
os, der ere Modstandere af Aalevaad, 
vilde det være en Lettelse, om hvert 
Aalevaad om N atten skulde føre en 
IJanterne, derved kunde vi bedre se, 
hvem Vaadfiskerne ere, især hvis de 
forstyrre vore Redskaber. 

Hvad Totalft'edningen angaar, kan 
jeg ikke indse Nytten deraf; det er 
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mere, tror jeg, et Slag for Vaaddene. 
1\1. H. t. Undermaalsfiskene staar 
det os klart, at den eneste Maade 
at komme ud over det Spørgsmaal 
paa, er at det fuldstændig forbydes, 
at de maa bringes i Land, og at det 
paabydes, at de skulle kastes ud 
straks. 

Om Brugen af Piglyster og Sav
lyster skal jPg kortelig udtale, at vi 
sjældent bruge Piglyster, der har 
mindre end 3/4 Tm. mellem Flænerne 
og der imellem en Braad; derimod 
vil jeg sige, at Savlysteren, n~ar den 
ikke har tilstrækkelig stor Aabning 
mellem Flænerne, vil anrette megen 
Skade paa Havbunden, og den vil 
tage mange Undermaalsaal. Hvad 
angaar den Skade, de to Redskaber 
tilføje Aalene, tror jeg, det kommer 
ud paa et. M. H. t. ManIene kan 
jeg fuldt ud slutte mig til Rege-

r 
ringens Forslag. 

Fiskel' Rasmus Nielsen: Der bliver 
stadig hævdet, at Anlegaard er et 
Fiskeredskab, men det er dog en 
Indhegning, hvor Anlene gaa løse. 
Rusen er et Stykke Redskab og 
Hamme er en Ruse, og en Ruse er 
et Stykke Redskab med Bøjler, og 
jeg kan ikke se, at man kan tage 
AnI i andet end i Ruser. 

At Aalegaardsretten skulde blive 
Grundejerne frataget, naar de skulle 
udsætte Ruser inden en bestemt Tid 
og skulle afmærke deres Redskaber, 
kan jeg ikke forstaa. De maa ikke 
have Lov til at holde alle andre Fi
skere borte, hvilket de km,me efter 
den nugældende !.Jov og ogsaa efter 
Regeringsforslaget. Vi maa derfor 
absolut have en Bestemmelse i den 
Retning, og naar det ikke er kommen 
klart frem hel' i Udvalgets Udkast, 
er det ikke min Skyld. Jeg havde 



affattet en Paragraf, som jeg godt 
kan læse op, og som vistnok de flestfl 
Fiskere ville synes meget godt om. 
Den lyder saaledes: "Retten til at 
fiske Aal i Ruser i Efteraarsmaane
darne tilhører Ejeren af Kysten, en· 
hver ud for sin Grund, naal' han 
inden 15. Avgust har slaaet sine 
Pæle ned og afmærket sin Plads, og 
inden 1. September har sat sine 
Ruser. Efter den Tid' er det alle 
andre tilladt at sætte Ruser til Fangst 
af Aal". 

Det forekommer mig, at det vilde 
være et vigtigt Forslag, der tog 
Hensyn til begge Sider. 

Aalestangningen er der ofret alt
for meget Blæk og alt for megen Tale 
paa. Lad enhver gøre, som han 
vil, enten han vil save Aalen over 
med· Savlysteren eller tage den med 
Piglysteren. Man skulde helst for
byde al Aalestangen. 

Hvad Udtrykket Rovfiskeri angaar 
siger jeg, at dem, der udelukkende 
ville rave og skrabe Dag og ~at og 
derved ødelægge Fiskeyngelen paa 
Bunden, kalder jeg Rovfiskere. Et 
helt andet Forhold er det med de 
faste Redskaber. Jeg kan ikke for
staa, hvorledes Dr. Petersen kan 
sige, at fnstshtaende Geddel'user 
skulde kunne ødelægge Rognen. 

(Sluttes.) 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(Fortsættelse.) 

.Derimod er den Omstændighed, 
at vore Skibe skulle drive Fiskeriet 
fra engelsk Havn og søge deres Af
sætning paa engelsk Marked en Hin-
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dring af støl'reBetydning for U dvik
tingen af yort Havfiskeri. Der vil 
imidlertid kunne bødes meget herpaa 
ved Ansættelse af en duelig Fiskeri
agent i England, som kan varetage 
dansl,e Rhederes og Fiskeres Inter
esser og en saadan Foranstaltning 
vil il,ke alene gavne vort Islaudsfi
shri, men vor ]!,iskeafsætning i det 
hele taget.· Denne gaur nemlig, ef ter
haanden som det tyske Fiskeri, støttet 
af Staten og Private, udvikles saaie
des, at dpt kan forsyne det tyske 
Marked, mere og mere til England, 
og her vil det da være af Betydning, 
netop paa Grund af de nys omtalte 
engelske Salgsforhold, at Salget kan 
blive underkastet Kontrol, og at den 
fornødne Vejledning i Varens rette 
Behandling kan blive givet Eksportører 
og Fiskere. Med Indførelsen af 
saadanne Lettelser og Forbedringer 
for Fiskeriets Drift, som her er an
ført, vil der intet være til Hinder 
for, at Fiskeriet kan drives for dansk 
Kapital fra engelske Havne. Men 
selvfølgeligt vil dette ikke være til
strækkeligt; der hører endnu til Op
naaelse af et for dansk Fiskeri hel
digt Resultat, at der i Konkurrencen 
med Frpmmede kan tilvejebringes 
visse Fordele len' dansk Fiskeri ved 
selve Island, og herpaa har min 
Opmærksomhed selvfølgeligt i særlig 
Grad være rettet. 

Det er en Vanskelighed og stor 
Bekostning for alle Nationer, som 
fiske ved Island, at der skal udsejles 
en saa lang Distance, for at komme til 
Fiskepladsen og tilbage igen. Engel
ske saavel som danske Skibe have 
gjort dette paa den Maade, at hvert 
Skib for sig er gaaet op og ned, og her
ved er Omkostningerne til Kul og Is 
blevet meget betydelige. Det gældl'r 



derfor om at komme ind paa Carrier
Systemet, d. v. s., at enkelte Skibe 
tage Fangsten fra andre, som blive 
liggende paa Fungstpladsen, og føre 
den til Markedet. Det er det samme 
System, som med saa stort Held er 
blevet benyttet i Nordsøen af Eng
lænderne) men for ut det skul kunne 
anvendes n,d Island, malt der til
vejebrillgps Depoter for Kul ug Is 
til de Skibe, SOI11 skulle udføre Fi
skeriet \'ed Island. I saa Henseemle 
har Danmark, pau Grund af sin Høj
hedsret ovel' Island, en betydelig 
Fordel fremfor andre Nationer, idet 
den kan oprette Depotet· til Opbe
varing af de til Fiskens Tilvirkning 
nød\'endige Artikler. Hel'p:w gaa 
da ogsaa de fremtidige Planer ud. 
Da Ferskvandsis er meget vanskelig 
at skaffe tilveje i Island, vil man 
fra dansk Side købe et ældre Sejl
skib i Norge, laste det der med Is 
og sende det til en af de islandske 
Vestfjorde, hvor det opankres under 
Fiskesæsonen. Et saadant Skib vil 
koste 10 a 12000 Kr. og nMr her
til kommer Isbtholdning, Assurance 
og Folkeholp, vil Udgifterne andrage 
18 a 20000 Kr. det første Aar. De 
følgende Aar vil man med Forrent
ning af Anskaffelsessummen kunne 
gøre Regning paa at have et saadunt 
Depotskib for 7 a 8000 Kr., iberegnet 
Is; hvilket vil vise sig meget fordel
agtigt. For dette Beløb kan der 
nemlig tilvejebringes Is til 6 a 7 
Dampski be og den Besparelse i Kul, 
som indvindes ved at disse Skibe 
ikke behøve at tilbagelægge V ('jl'n 
fra Island frem og tilbage for h,'er 
Fisketur, er selvfølgelig meget be
tydelig. 

Der er ikke Tvivl om, at hvis et 
saudant Arrangement realiseres, vil 
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det danske Fartøjer en betydelig 
Fordel overfor Fremmede iKonkur· 
rencen ved Island og tillige tjene til 
Fremme af Islændernl.'s og danske 
Sejlfartøjers Udbytte af deres Fi
skerier. 

Det er jo nemlig indlysende, at 
for en ø, der som Island er omgivet 
af rige Fiskepladser, spiller For
bindelsen llH'd Fiskemal'kederne en 
ganske overOl'dentlig stor R(me for 
alle Fiskeriforetagender. Bliver denne 
Forbindelse regelmæssig, vil den 
kunne udnyttes af de Sejlfartøjer, der 
fiske paa Fjordene, idet disse ville 
kunne sende deres Fisk i fersk i 
Stedet for i saltet Tilstand, men den 
vil ogsaa i sl'erlig Grlul kunne ud
nyttes af Islænd~rue. De islandske 
Fiskere ddve nu saa godt som kun 
Torskefiskeri ug smIge Fisken til 
Købmændene i {jand, som det tilvirke 
dem til Klipfisk. Aabnes der dem 
Adgang til de fremmede Markeder, 
vil de kunne udnytte Fiskeriere efter 
Helleflymlere, Rødspættet', Laks, Rok
ker og flere Arter og faa betydeligt 
større Udbytte af deres Foretagender 
end nu. 

Jeg har talt om denne Sag med 
flere Fiskerirhedere pau Island og 
med Folk, som have Indsigt i Fi
skerispørgsmaalene, og i Reykjavik 
holdt jeg et Foredrag om de island
ske Fiskerier og deres Udvikling, 
som har havt til Følge, at man der 
har oprettet et Ishus, dels for at 
holde Agn til Torskefiskerieerne, 
dels til Opbevaring uf Fisk, som 
skal sælges i England ved danske 
Dampskibe. 

U dfuidet heraf vil bero paa, om 
man er i Stand til fra dansk Side 
at overkomme de Udgifter, som Iværk
sættelsen af Planen medfører, og til 

" 



at reducere de Udgifter, der nu hæmme 
det danske Fiskeri ved Island. 

En Vanskelighed ved Fiskeriet 
under Island, foruden de alt nævnte, 
ligger i Manglen af gode Kort over 
de islandske Farvande. For Fjord
fiskeriet el' det af største Betydning 
at kende Bundforholdene i de for
skellige Fjorde, thi uden det kan 
man kun bruge de Redskaber, der 
benyttes til Fiskeriflt, ved at gaa 
forsøgsvis frem. Det samme gælder 
for Fiskeritlt til Søs efter Hellefiyn
dere, hvor det gælder om at finde 
de forskellige Banker, som ikke ere 
afiagte i de eksisterende Kort, der 
jo ere af meget gammel Dato. Kun 
Englænderne og Franskmændene, 
der arbejde med et saa stort Materiel, 
have ad Erfaringens Vej erhvervet 
Kendskab til pn stor Del Fiskeplad
ser, og det er derfor ogsaa under 
de nuværende Forhold nødvendigt 
at i det mindste en engelsk eller ved 
det engelske Fiskeri opdraget Fisker 
om Bord i hvert dansk Skib, som ga:lr 
paa HE'llefiyndNfiskeri under Island. 

Henset til de mangelfulde Oplys
ninger, som foreligge om de island
ske Farvande, deres DybdE'- og Bund
forhold m. m. maa det anses for et 
meget betydeligt Gode, at der fra 
den danske Stats Side i Aur udru
stes en Ekspedition, der blandt andet 
har disse Farvandes Opmaaling og 
U ndersøgelse til Formaal. 

De Foranstaltninger, der saaledes 
efter mine Undersøgelser bør træffes 
til Fremme af det danske Fiskeri 
under Island, kunne sammenfattes i 
følgende Punkter: 

l) Et effektivt Tilsyn fra den dan
ske Stats Side med at Søter
ritoriet respekteres affremmede 
Nationers Fiskere. 
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2) Forbedring af Assuranceforhol
dene for Dampskibe som drive 
Fiskeri under Island, saaIedes 
at de blive ligestillede med de 
Fartøjer, de skulle konkurrere 
med. 

3) Tilladelse for danske Fiskere, 
der have erhvervet engelsk Fi
skericertifikat, til at føre Skib 
paa Fiskeri under Island. 

4) Oprettelse af Is- og Kul-Depo
ter paa Island. 

S) Ansættelse af en duelig dansk 
Fiskeriagent i England. 

(Fortsættes.) 

Torskefiskeriet fra Skagen. 

Et Torskefiskeri som dette i inde
værende Foraar mindes ingen af den 
nulevende Slægt, selvom dpt enkelte 
tidligere Aar kan have været godt. 
Det er et herligt Syn der falder en 
i øjet, naar man betræder Stranden; 
thi efter Landsætningen med de llIlaa 
Joller tager Fiskerne ud af disse 
og lægger op paa Stranden 5, 6 og 
7 ja 8 Snese store Torsk. Mærke
ligt at de gamle, forslidte Hjemme
fiskere, baade Nætter og Dage, kan 
holde ud til dette Arbejde, thi det 
er i Sandhed anstrængende at drive 
dette Fiskel i med de sIDaa aal;me 
Skøjter. Ingen Hvile, ingen Søvn 
faa Fiskerne i denne Tid, for der 
er stadig Arbejde, om de vil være 
med og have Lod af Havets Rigdom. 
Bakkefiskeriet dlives her paa den 
Maade, at Fiskerne tage hjemme 
fra ved Midnatstid og maa som oftest 
ro til Fiskepladsen, ca. et Par Mil 
fra Landingsstedet, hvor de ankomme 
ca. 3 Timer efter, at de ere tagne 
hjemme fra, og de begynde da straks 
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at sætte Bakkerne ud, 8 til 12 
Trug med 2 å 3000 Kroge der 
strække i Vandet fra 12 til 1800 
Favne, hvilket for Størstedelen beror 
paa, hvad Fart Strømmen løber. 
N aal' Strøll1l11PT! løber stærkt, gaa 
Bakkerne hurtig til Bunds, hvorimod 
det varer en Stund, naal' der er 
stille Strøm. Bakkerne falde som 
oftest paa Bunden ved den Tid Solen 
staar op, hvad Fiskerne af Erfaring 
holde fur er den heldigste Tid. N aur . 
Længden er sat ud, hvilket sker som 
Regel tæt til Luvart eller i Læ af 
den Dagen i Forvejen udsatte Længde 
trække Fiskerne denne sidsnævnte 
og kunne være færdige hermed saa 
tidlig, at de ere hjemme ved Mid
dagstid, naar ikke uforudsete Hin
dringer indtræffe, f.Eks. om Bakkerne 
ere faldne i Vrag paa Bunden eller 
af Strømmen kunne være pressede i 
Stykker. 

Efter Hjemkomsten trække Fiskerne 
Vaad efter Tobis til Agn, hvilken 
Agn det strængt paastaas af Fiskeren 
skal være den bedste paa denne Aars
tid, hvorimod de længere hen i Tiden 
gerne bruger Hornfisk. Den hjem
bragte Fangst af Torsk l'enses hen 
paa Eftermiddagen, trækkes derefter 
ud i flere Sæt rent Vand, saaledes 
at de blive frigjorte for Blod og 
blive helt klare, og i de fleste Til
fælde saltes den paafølgende Dag. 

Paa denne Maade gaar den ene 
Dag som den anden med stadig 
Arbejde og ingen Hvile undtagen 
det en Dags Tid bliver Storm, ja 
saa sover Fiskeren ud og tager i 
rigeligt MaaI hvad han har til Gode 
af Søvn, 

Selv Fruentimmerne maa, under 
dette Fiskeri, tage en god Del af 
Arbejdet hjemme, navnlig med at 

klare de vaade Bakker op og agne 
de tørre. 

Bedre skulde man synes det maatte 
være for Fiskerne, om de til dette 
Fiskeri ogsaa ha\'de Dæksfartøjer; 
thi der vilde da spares meget af Tid 
og Kræfter som de nu spilde, ved 
at 1'0 mellem Land og Fiskepladsen 
og omvendt. D~L Torskefiskeriet nu 
i :r'oraar hal' givet et saa rigt U d
bytte, lIlau Illan fristes til at tro, at 
Kutterfiskerne snart vil være med 
til at d!.'ltage i dette Fiskeri med 
deres søgaaende Baadej' thi naar 
Svenskerne, som ligge her under Ky
sten, faa Torsk i store Mængder pall. 
deres tilsyneladende simple "Grejer" 
og daarlige Agn, saa nHUL \'ore Fi
skere pau. deres til dette Fiskeri 
særligt egnede gode Bakker og ved 
Brugen af god Agn kunne indvinde 
store Kapitaler af Ha,vets Rigdom 
ved at tage fat paa at bruge Bakker, 
hvad enten de sall. vil afhænde Fang
sten fersk eller tilberedt som Klip
fisk. 

Det lyder utroligt, at der af et 
halvt Hundrede Hjemmefisk~re, der 
bruge Bakkefiskeriet, siden Paaske 
sidst, er fisket ca. 2000 Snese Torsk 
af aldeles fortrinlig K valitet, der 
alle ere nedsaltede for at tilberedes 
som Klipfisk. 

En forfærdelig Ulæmpe maa det 
være for Fiskerne, daglig at kæmpe 
med Revlerne med de overlastede, 
aabne J olIer og beklageligt, at der 
intet gøres for at bøde derpaa. 

Selv i Magsvejr paa denne Tid 
af Aaret kan det være overhængende 
farligt for de haardføre, gamle Gut
ter, selvom de ere nok saa indøvede 
og modige. n. 



Mindre Meddelelser. 

Paasejling. Den engelske Damp
Trawler "BuH Dog" ført af den 
danskfødte Kaptajn Jobnsen af Hul! 
indkom i Lørdags Eftermiddag i 
Havnen for at reparere, da Fartøjet 
samme Dags Morgen i Farvandet mel
lem Hanstholm og Hirtshals, medens 
det var paa Vej til Fiskeplads, var 
bleven paasejlet af Dampskibet "Mira" 
Kaptajn Bl'inck af Flensborg, der 
var paa Rejse fra Windau til Bonef 
med Trælast. Sammenstødet skyldtes 
let Tykning. "BuH Dog" blev ram
poneret noget paa sin Styrbords Side 
og fik et temmeligt stort Hul over 
Vandgangen i Agterstavnen, som nu 
foreløbig bliver repareret her. "Mira" 
standsede og tilbød Assistance, men 
da der ingen Fare var paa Færde 
afsloges denne. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 13. Maj 1895. 
Det gode Vejr begunstiger stadig 
væk Fiskeriet, og om end Udbyttet 
paa Vestkysten ikke falder særlig 
rigeligt ud er Tilførslen dog ret 
betydelig, hen ved en halv Snes Kut
tere indkomme gerne daglig med Last.. 
og mange blive i lang Tid i Tnek 
paa Fiskepladsen, idet de afsætte 
Fangsten til der tilkommende K vaser, 
hvilke i den sidste Tid særlig til 
Norg ha\'e afsat betydelige Kvanti
teter. I denne Uge har Fiskerflaaden 
fisket mere samlet, enten ha ve de 
arbejdet i Farvandet ud for Bulbjærg 
og Hanstholm tæt under Lund, In'or 
Udbyttet har været ret tilfredsstil
lende fra 100 op til 300. Snese pr. 
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Kutter, Rødspætter af mindre St61'
rels(' vejende fra 12-14 Pd. Snesen 
og brtalte med 1 Kr. 50 0re-1 Kr. 
75 0"e pl'. Snes, eller ogsaa er Fi
skeriet fOI't:>gnaet i Farvrmaet nord
vest af Hirtshals, hvor det kvanti
tative Udbytte har været noget mindre 
men det kvalitative noget større end 
førstnævnte Sted, det har varieret 
mellem 60 og 150 Snese Rødspætter 
vejende 16-20 Pd. Snesen og be
talt med fra 21

/ 2-31
/ 2 Kr. Snesen. 

Fra sidstnævnte Sted er dE'r af 6ere 
Kuttere indbragt mindre Partier 
50-200 Pd. - af Skærissing, del' 
er betalt med 10 It 12 0re pr. Pd. 
Enkelte Kuttere have drevet Fiskeri' 
under den svenske Kyst men ikke 
havt tilfredsstillende Udbytte, Rød
spætterne her fra have været af 
smuk Kvalitet vejende fra 18-24 
Pd. Suesen betalte med fra 3-41/ 2 

Kr. Snesen. Garnkutterne have under 
Læsø havt jævnt godt Udbytte dels 
af Rødspætter dels af "Krøyflsk" 
særlig af Pighvar der atter er falden 
yderligere i Pris, for stor Kvalitet 
er nu kun betalt 25-35 0re pr. Pd.: 
for lille 15-20 0re pr. Pd., et 
mindre Parti er betalt med 60 il. 
66 0re, Slethvar med 10-15 0re 
pr. Pd. og Rødtunge' med samme 
Pris. Fra Aalborgbugten er der 
indkommen en Del Laster, men Fisk 
herfra har været ualmindelig lille 
kun vejende ca. 9 Pd. Snesen og 
Prisen som Følge heraf lav 50-65 
0re pr. Snes; største Parten af 
denne Fisk er afsat til Sverrigovel' 
Gøteborg. Hummertilførselen har 
fund en Sted saavel fra Sverrig som 
N orge, men kun i ringe Mængde 
trods· faldende Priser; den v<'dhol
dende østlige Vind bevirker nemlig,' 
at Vandet j. Havnen bliver betydelig 
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fel'skere end almindeligt, hvilket For
hold har foranlediget en stor Døde
lighed mellem de henæl'ende l.agere 
nf Hummer, ligesom ogsaa det varllle 
Vejr allerede indvirker uheldigt paa 
Forsendelsen. Prisen er ca. L Kr. 
l) Øre pr. Pd. en gros ab Sverri g 
elller Norge. Kl. 

Bovbjerg, 2. Maj 1895. Det rige 
Kullerfiskeri der tog sin Begyndelse 
Paaskelørdag, har fra den Tid ved
varet her for Kysten hver Dag med 
kun et Par enkelto Dages Afbrydel
ser, og der er fanget 50-80 Snese 
pr. Baad, foruden en Del Torsk. 
Afsætningen har selvfølgeligt under 
dette Massefiskeri voldt V itnskelig
heder, og man faar kun' 75-85 Øre 
pr. Snes solgt pr. Akse i Omegnen. 
Fiskeriet vedbliver ~ndnu. 

Et Par Gange er der taget Rød
spætter i Vaad, og Udbyttet har 
gærne været godt. Fortrinlige Rød
spætter ere blevne solgte til 80-100 

Sallerup, d. 12. Maj 1895. I den 
forløbne Del af Foraaret har Bund
garnsfiskeriet givet et ringere Udbytte 
end de foregaaende Aar, vel nærmest 
paa Grund af de for dette Fiskeri 
uheldige Vejrforhold med skiftevis 
Storm og Varme; men Priserne have 
grundet paa den ringere ~'ilførsel 
været ret gode, her er betalt fra 75 
til 100 Øre pr. Ol Sild. Her er 
fisket nogle faa Hornfisk, men for 
at dette }i'iskeri skal give noget Ud
bytte fordres Vostenvind og lidt 
mindre Varme end for Tiden. Reje
fiskeriet tegner til at blive uden 
Betydning her i· Aar igen, da det 
en.lnu ikke har givet det mindste 
U dbytte at udsætte Rejeruserne. Her 
er i Midten af April Maaned fisket 
lidt Aal i Ruser, men det er nu 
omtrent ophørt med Varmen. Aale
stangning ved Blus har givet et Ud
bytte affra 8 til 12 Pd. Aal pr. Mand 
paa en Nat. A. C. N. 

Øre pr. Snes. C. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen. 
Aalborlr. 

Ørredyogel 
fra Flekerlselskabet I VI
borg" kan lever •• i dette 1 'omar 
k Il) Xr. pr. 1000 8tkr. ab 'dborg 
:Banegaard. Forsendelsen sker 1&1-
Bkabets Embal1age Cor XØber",,~ Bi
aiko, menU dklreknlngsanstaltem 30-
aarlge Virksomhed garanterer KØ
berne kyndig og omhyggelig }O]k.
pedition. :Bestillingerne ekspederes 
l den Orden, de indgaar, saalrenge 
Beholdning have •• 
Pope spørgslep besvareø. 

anurrøfJaad. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i for~kcllige Længder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefæl'dig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skage .. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

En Kragejolle, 
11/2 Aar gl., 20 l<'od lang, 71/ 4 
«'od bred. med Halv-ogRing
dæk, Dam til 60 å 70 Snese 
Rødspætter, god Sej I el', 5 Sejl, 
kan købes meget billigt hos 

Robert Olaus en, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

Undertegnede anbef"ler sino be
kendte Aale-Staalsakae. 
saavel til blød som til haard 

:Bund, til følg-nde Priser: blød 
Runds Sa.ks, S-grenet, 4 Kr., med 
Kniv til at skære 'raul! 1 Kr. 50 Øre 
ekstra, ba.ard Bunde Sak. med Ryg 
5 Kr. 75 Øre, gla.tte 5 Kr., med Xniv 
2 Kr. ekstra.. 

Smed P. Larsen, 
Kerteminde. 

Indsøflsker. 
Eu yngre Fisker søger fast 

Plads ved et Gods eller ved 
et større Fiskeri. Han er en 
dygtig Mand, om hvem nær
mere Oplysninger kan faas 
hos Foreningens Konsulent, 
Falkonergaardsvej 16, Køben
havn V. 

Hvem leverer regelmæssig 
Rejep? 
Tilbud bedes sendt 

under Mrk. "Rejer 847" 
til Au.g. J. Wolff &: eo.s 
Annonce Bur., Skinder
gade 2. 

fiskekroge-Fabriken 
-1Ie1.,..Mallle I Aa'"ug 1_ II 

I Kahalla,.B 1888-
.. ul)efaler Bit Ud.alg ar alle Soner 
I'lok.kroge, aaa vel i Staal, .J.,,'Il 
Bom Meulng, ... mt Pilke i Tin "l:! 
Bly. Fouondos mod EClerkrav. 

Conrad Chrlstenseft. 
St. Strandstræde 41. 

XøbØJlhaTn IL 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra .5. Maj til 12. Maj 1895 • 

~ : ~ ...... ... IbO~ E ~ ... " ~ ., ... ., 
<> " ... 

Cl. '" ~ . ., 
)~ 1:1.- 'D c;~ o C> • >. .,-

Tilført af: 'D- C.c a,- - :a 'D ::r.., e 'D 
_ ca . - z:. bO 

~.= :Io!! ... 
I;~ -< . .. -as a: 81 QiQ: '-(I) '" c en ~~e c-

Cl. =&t30 ~ ... ~ao I- ., 
'" Ol 

.al (I) - ::r C> c;; .. (1)", - ~.:l! .. .- (I) 
(I) <.<>-

37 dauske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd Pd Pd. Pd. 

fartøjer . .. 57114 417' 53s 2710 4170 

19 danske J{vaser 77346 9900 18007 

11 svenske J)'isker-
fartøjer ... 6174 1601 763 500 180 

pr. Baad 01S Vore 
ira nærhggen e 
Fiskerlejer . . . 2724 2604 48 22626 14507 

pr. Jernbane & 
2736 43812 6025312700 244405 Dampskib .... 1930 163276 1038868 10928 248 

-----------
lait •.. 133370i 4958 6426 ,8514 9948 62801244405 18589 107136 10928 248 

1) Pighvar. 2) 681 Pd. Pigh .... r Ol( 3700 Pd. Helleflynder. 3) Tunger. 4) Strandkarper. 6) 1958 Pd. AaI 
og 304 Pd. Aa.lekvahber. S} 7287 Pd. Laks og 9040 Pd. Aal. 7} Hornfisk. 8) 97814 Pd. Hornfisk, 66()() Pd. 
Gedde og 472 Pd. Aborre m. m. 

lait er der tilført 550802 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende l Kr. 35 Øre til 4 Kr. 

pr. Lpd. efter Kvaliteten, Kassefisk l Kr. 35 Øre; Tunger 50 Øre pr. Pd. i Torsk: levende 
60 Øre pr. Lpd.; Stenbidder ca 3 Kr. pr. Lpd. i Sild 33 Øre pr. Ol j Aal; bla.nke 50 Øre 
pr. Pd., gule ao Øre; Hornfisk 3-5 Kr. pr. Snes; Rejer 75 Øre til 1 Kr. pr. Pot. 

Ved rigelige 'l'ilføl'sler af forskellige J<' iskesorter var Handelen uoget treven, særlig 
for sekunda Varer. For Sild og Torsk ringe Begær. En stor Del af de paa Markedet 
værende Sild maatte tilintetgøres som usælgelige. 

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

(eDeste NætfabP1k I DaDDlark SODl drives ved Dam.pkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra. Lager fra vort med de nyest<> og bedste 
Maskiner forsyn~de, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. BQ1Ituldsgu1·tl, Hamjl/'gu1'1l og Hør·.qant i alle Nr. til Dagens hilligste 
Priser og i hedste KvalitetpI" Aalekober haves paa Lager • 

. Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Banders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B"m

uldssejldug, . direkte ind- ~c;ht NY", ~ 
kjoht, tilhydes langt under ~D~' 
gllllghnl'e Pl'iser. ~ <;e.. 
Vandtæt præpareret Dug .:c!: ~ 

Hør-og • Hampsejldug 
i alle Kvn,litpter. 

N ykjø71i!lfl p. Ftllstul' 
i F('bnlar 18%. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarhejdede, leveres Vil

keligt billigt'. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv 0111 PI'Ø\"el' af Dujl,
dissn SPlld.·s "lHd frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Xø benhans :Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oa teen u. e TOV'""V'""E3Brk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Teler. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN C OHRS , beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, 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. 

G. platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Paull, RaCen.tra.se 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstl'. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, . 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz. «Jhristtreu, Boldhusgade t 
.u.edigeret lItf (land. mag. H. P08selt. - Tqkt hOl Frantz CllrisUrclI, KpbenhaVll 



Nr. 21. 23. Maj. 1895. 

lI4ec:u.e:a::n..øb1ad.etJ udga.a.r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - Lidt om vore økonomisk vigtige Krebsdyr. 
- London Fiskemarked. - Mindre Meddelelser.-
Fiekeriberetnln(!Qr. Bekendtgørel.e •. 

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

ModelsamUngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere dagli g 
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 a.lene adres
serede til hans Bopæl; falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdag den 30. Marts 1895. 
(Slutning.) 

Fisker H. Espensen, Kullundborg: 
Bestemmelsen i Udkastets § 3, der 
gaar ud puu, at "Kroge, Flyndergarn 
og alle andre fuststaaende Garn 
skulle ved hver Ende være forsynede 
med enten en i Bunden nedrammet 

Pæl eller en flydende Vager, som 
rager mindst 4 Fod op over Vandet 
og er forsynflt llled et mørkt Flag 
uf mindst en Kvadratfods Størrelse, 
samt desuden fol' hver 300 ~'3. vne 
med en Tøndebøje, mindst en Pod 
lang og 6 Tommer i Diameter", er 
en ganske uhrugelig Bestemmelse. 
Smrlig gælder dette for Krogfiskeriets 
Vedkommende, der altid fon~gaar 

om Vinteren, og som fol' det meste 
røgtes om N atten. N aar en M and 
nu har Kroge ude pn,a et Par Tusinde 
Fods Line, skal han san, have 6~ 7 
Bøjer og andre Ting dertil? Det vil 
jo fylde hele J ollen, og kommer der 
sau den mindste Smule Is om N atten, 
ville disse Bøjer fryse fast og gaa 
deres Vej. 

M. H. t. Bundgarn finder jeg ikke, 
at der mellem dem godt kan være 
mindre end 300 Favne. Naar der 
i Udkastet er sat en Afstand uf 100 
Favne, kan der jo slet ikke mellem 
Bundgarnene sættes noget som helst 
andet Redskab ind, ultsaa, der kan 
ikke andre Fiskere faa Lov til ut 
fiske paa det paagældende Sted, end 
de, del' have Bundgarn. 

Overretsprokurator Letlt: J eg skal 



til den sidste ær. Taler bemærke, a,t 
det kan gerne være, at Bestemmelsen 
i § 11 kunde være bedre redigeret. 

Fisker Hans Nielsen har bedt mig 
motivere en Del Forslag, som ere 
fremkomne fra, Fiskerforeningen for 
Københa,vn og Omegn, men du, Tiden 
ikke tilla,der dpt, skal jeg overgire 
dem til Bestyrelsen. 

Vi have set mange og vanskelige 
Spørgsmaal komme op fra forskellige 
Sidet' m. H. t. Vaaddene og overfor 
de andre Redskaber. Det er 'vist
nok et af de vanskeligste Spørgsmaal 
at ordne. Udvalget har i saa Hen
seende gjort sit hedste, men det bar 
i det Hele taget ikke kunnet vente, 
at dets Udkast skulde vinde Bifald 
fru alle Sidet, eller at det ikke skulde 
trænge til Forandringer og Rettelser. 
J eg kan for mit eget og de andre 
U dvalgsmedlellllllers Vedkommende 
sige, at dersom Illan blot finder, at 
adskillige af vore Forslug gaa i den 
rigtige Retning~ vil U Jvalget værp 
tilfreds dermed. Kun en enkelt Be
mærkning til Dl'. Petersen. Dersom 
jeg forstod ham rigtig, sagde han, 
at det var ganske su,ndt, hvad jeg 
havde oplæst af Biologisk Stations 
Beretning m. H. t. vore Saltvands
fiskes Læggen Æg, men det fore
kommer mig, at hun sagde, at det' 
ikke stod i nogen Forbindelse med 
Spørgsmaalet om Fredning, navnlig 
af den Fjerdedel u,f de mindre Vande, 
der nævnes i Regeringens .Forslag § 
46, som stemmer ganske med Ordene 
i Jen gmhlf'nde Lov, "hvor det Ulaa 
antages, at Fiskeyngel fortrinsvis ud
ldækkes". J eg har ::lom Lægmand 
ikke kUllnet t'orst:,.LU. andet, end at 
naar dd oplyses,' at J;'iskeyngel ikke 
udklækkes i disiSe Fal'\'tlm!e, falder 
dermed Grunden bort til at holde 

dem laasE'de. Det af BorgnlE'ster 
N eumann stillf'de Fm'slag skal jf'g 
tiltræde og anbefale den ærede For
samling at gøre det samme. 

Dirigenten: J eg har fra Fisker 
Ohr. Ludvigsen, <Tyllinge, modtaget 
et Forslag saalydende: ,:Generalfor
samlingen skal anmode Bestyrelsen 
om at indsende Revisionsudkastet 
Illpd de Ændringer, der ere fore
slaapde af O\'erretsprokurator Leth 
og Fisker Oarl Hansen iøvrigt 
ufomndret - til Rigsdagen". 

FislrE'r P. }}riksen, Limfjorden: Vi, 
der h:1Ve fisket dels i Oddesund og 
dels i Nissum Bredning, have gjort 
den Erfaring, at den ene Trediedel 
af de Rødspætter, vi fange, kun na,ar 
en Størrelse af 81/ 2--9 Tommer og 
to Trediedele 8-'-:'81! 2 'l'om. Vi kunne 
altsua ikke taale, a,t der bliver lagt 
paa Maalene for de Rødspætter, der 
maa, fanges i den sydvestlige Del af 
Limfjorden. De blive ikke større 
dl'r, end jeg har anført, og vi hanl 
dog opnaaet godt· Priser for Rød
spætter af den Størrelse. 

Fisker Altde1'lJ Larsen Tot'P,. J :egers
pris : Vi ha ve forskl'llige Vedtægter 
i Isefjord, men ingen af de Vedtægter 
ere lavede for at gavne Fiskerne, men 
for at jage Fiskerne væk. Der staar 
nok i Fiskeriloven, at der kun skulde 
laves Vedtægter, hvor Yngelen særlig 
udklækkes, . men ved Rørvig har man 
lavet Vedtægter, men der bliver der 
ingen Yngel udklækket. Bønderne 
og Skolelæreren have lavet Vedtæg
terne der, medens der kun bor en 
Fisker. I Holbækfjord anvendes et 
meget skadeligt Redskab, som slet 
ikke er omtalt i Fiskeriloven, nemlig 
Glib. Del' er mange Bønder der, 
som samle store Baller fulde af smaa 
Aal, 1!lange Tusinde hver eneste Dag. 



Der ,lr ingen Fisker, der bruger det 
Redskab, men bare Bønder, der slet 
ikke ere ]'iskere; hvad Lysterspørgs
maalet angaar, mener jeg, at lllaH 

skal have Lov til t\t stange Aul med 
hvad Redskab, man vil. 13 Tonuner 
pr en passende Størrelse for de A al, 
der maa fanges. Hos os vilde vi 
gerne have 15 Tommer, men i den 
sydlige Del ere Aalene SlUt smaa, 
at Fiskerne der ikke kunne gaa met! 
dertil. Altsaa 13 Tommer kunde 
være passende for hele Fjorden. 

}'isker Carl Hansen: Rasmus Niel
sen vil fremstille Vaadfiskerne som 
Bussemænd. J eg vil spørge, om nogen 
af de tilstedeværende kender et mere 
l:kadeligt Redska b i Fjorde og Sunde 
end Aalejern. Naar der gaar 20~ 
30-50 Baade ud samtidig, bemandet 
med Bønder, Skrædere, Skomagere 
osv., kulegrave de Bunden paa Kryds 
og tværs, og i Forhold til det gøre 
Vaaddene ingen Skade. M. H t. 
Spørgsmaalet om, hvorvidt Vaad· 
fiskerne bør have Lanterner ude, vil 
jeg sige, at der er ingen Mening i, 
at de skulle det. I~ad det blive Red
skaberne, der føre I",anternerne; hvor
ledes skal man ellers kunne vare sig 
for Redskaberne, naar de staa i 
Mørke? 

Fisker Malling-Nielsen: Jeg skal 
henstille, om ikke et Vaad paa en 
eneste Nat bn ødelægge lige saa 
meget, som Lysterne ødela~gge en 
hel Vinter. Selv om der er 20--30 
Joller ude for at stange Aal, havp 
vi dog ikke kunnet se, at de have 
gjort. nogen videre Skade, da der 
ingen Smaafisk er i den Tid, der 
bliver stanget Aal, hvorimod Vaad
dene jo slæbes om Sommeren. 

Hvad Lanterneføringen angaar, 
mener jeg ikke, at det er nogen ubillig 
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Fordring fra vor Side, mw.r vi bede 
om at faa paahudt ved 110v, at Vaad
fiskernø skulle fore Lanterner. :x a u,r 
vi sætte 2-3 Længder Gum, kunne 
vi ikke have Lanterne derved og 
holde den staaende der, hvorimod 
V aad fiskerne have nemt ved at ha ve 
Lanterne, medens de fiske. Det kan 
konstateres, at der hos os i Fjor blev 
ødelagt uf Torskeruser alene for over 
1000 Kr.s Værdi og det blot af 4 
Vandfiskere, idet over 400 Ruser 
bleve revne i .Land. 

Fisker Rasmus Nielsen: N aar dpr 
er anket over, at vi i vort Udkast 
have sat Afstanden mellem Bund
garn til 100 Favne og derved villet 
forhindre, at andre kunne sætte 
andre Redskaber ind imellen, mener 
jeg ogsaa, at vel skal der jntet Mo
nopol være, men det gamle Ord 
gælder dog, at den, der kommer 
først til Mølle, faar først malet. 

M. H. t. Piglysteren skal jeg be
mærke, at den er nok ødelæggende, 
men ikke nær saa ødelæggende som 
Vauddene, der ødelægge hele Læs 
nf Fisk. 

]'isker C1I1'. Luduigsen: At lave 
en Fiskel'ilov, der passer alle, er en 
Umulighed, og ]'iskerne skulle derfor 
søge at la:lmpe sig efter hverandre. 
J eg ser i det nu foreliggende Udkast 
et Forslag, som baade den en\1 og 
den anden kan være tjent med (en 
Stemme: Vaadfiskerne r), J a, ogsaa 
Rust'fiskerne; thi jeg ser ikke, at 
U cl valgnt begunstiger det ene Red
skab fremfor det andet. 

IøVl'igt forekollll1ll'r det mig, at 
den Diskus:>ion, der el' ført, tildels 
kunde haye været spart, thi vi ere 
komne ind pall, det personlige og 
ikke paa Fiskeriet i Almindelighed. 
Jeg har derfor tilladt mig at stille 



det Forslag, som Dirigenten før op
læste. 

Dirigenten: .l eg foreslaar Afslut
ning af Forhandlingen. 

Da ingen udta.lte sig der imod, 
var Forhandlingen afsluttet, ug man 
gik til Afstemning. 

Fisker (Jll?'. Lndl'igsell tog sit }<'or
slag (s. uvf.) tilbage. 

Borgmester NemnaJlns Forslag saa
lydende: 

Genemiforsamlingen beslutter at 
au mode Bestyrelsen om at ind
sende til IndmwigsJ/linisteren det 
fremlagte Udkct8t til Lm: og dell 
stenogn~fiske Beretning om de paa 
Genemlfon;aml'ingen faldne Ud
talelser med AnrnodJliug, at de 
der'i il/eleltoldte FOl'slag og Udtal-

'else]' man bli1'e gew/Crngwwde og 
overvejede, forinden der attter 
forelwf;ges Rigsdagen et Forslag 
til en ny Fiskerilov for Dall
mark, " 

vedtoges efter en kort Anbefaling 
af Konsul Berthelsen - enstemmig. 

Dagsordenen var hermed udtømt. 
Dirigenten takkede alle Talerne, 

del' hn;vde givet Bidrag til Belysning 
af de forelagte Spørgsmaal og erklæ
rede Generalforsamlingen for hævet. 

BOl gmester Nemnann bragte Diri
genten Generalforsamlingens Tak for 
hans Ledelse af Forhalldlingerne. 

Overretsprokurator Leth takkede 
under stærk Tilslutning fra Forsam
lingen Bestyrelsen for den Virksom
hed, den ogsaa det foregaaende AaI' 
ha.vde udfoldet i Fiskerisugens Inter
esse. 

Generalforsamlingml hævetKL 3,35. 
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Lidt om vore økonomisk 
vigtige Krebsdyr. 

Af cand. mag. C. Wesenberg-Lund. 

Det er en velbekendt Sag, at man 
overalt i vore Have, ved Kysterne, 
paa dybt Vand og i Havets Overflade 
træffer et meget stort Antal Krebs
dyr. De ere nemme at kende fra 
alle Havets andre Dyr dels ved deres 
haarde, faste Panser og dels ved 
dm'es leddede Ben. 

Der er nu navnlig 3 Krebsdyr, 
som paa Grund af den økonomiske 
Rolle, de spille, ete kendte af enhver; 
det er Hummeren, Rejen og Krabben, 
af Rejen kende dog selv Lægfolk 
2 Slags, Hesterej~n og Roskilderejen, 
og af Krabben ligeledes mindst 2, 
Strand krabben og Taskekrabben. Men 
foruden disse Former rumme vore 
Have og dets Kyster et Utal andre, 
af hvilke vel ingen paa langt nær naar 
den Betydning for Mennesket, som de 
ovennævnte, men hvis Rolle dog ude i 
N aturens Husholdning er overordent
lig stor. Tanglopperne ved vore Ky
ster disse hvidgule, springende Dyr 
der grave i Sandet under Tangen gøre 
saaledes stor Nytte ved hastig at for
tære ilanddrevne, døde Dyr og frem
skynde Forraadnelsesprocessen, og de 
talløse Smaaskabninger, som vi kalde 
Vandlopper, som ere saa smaa, at de 
med I.ethed gaa igennem Maskerne 
paa en Rejehov, og som ofte i umaade
lige Skarer sværme om i Havets 
Overflade, have en enorm Betydning 
for Fiskeren; thi disse Smaavæsener 
er det, der for en stor Del udgøre 
navnlig Sildens men ogsaa mange 
andre Overfladefisks Hovednæring 
og have en ikke ringe Indflydelse 
paa disse Fisks Vandringer. Det er 



dog ikke saa meget den Hovedretning, 
hvori Fisken trækker, som bestem
mes af disse Smaadyr, men derimod 
nok de smaa Strejftog, som Fiskene 
maatte foretage ud fra deres Hoved
kurs, og som i et saa lille Farvand 
som Kattegat have ikke ringe Be
tydning. - Begge de ovennævnte 
Dyr, Tanglopper og Vandlopper, ere 
vidtforskellige indbyrdes og tillige 
fra vore økonomisk vigtige Krebs. 
De kunne gælde som Repræsentanter 
for to store Krebsdyrgrupper, som 
hver for sig opttæde med flere Hun
drede Arter alene i vore Have. 
Hummeren, Rejen og Krabben ere 
derimod allle 3 Repræsentanter for 
en og samme Gruppe, som vi i Al
mindelighed kalde for Skjoldkrebs, 
en Betegnelse der er let forstaaelig, 
og som de have faaet paa Grund 
af det store Skjold, der dækker dE'n 
forreste Del af Kroppen. Ogsaa 
denne Gruppe er repræsenteret i 
vore Have med en Mængde andre 
Former end disse' 3, og flere af dem 
ere sikkerlig Fiskeren velbekewlte . 
• J eg behøver blot at nævne den tor
nede Troldkrabbe, Bogstavhummeren 
eller den gule Hummer, som ofte 
bringes hjem fra Anholtfiskeriet, og 
de underlige Eremitkrebs i Snegle
husene. 
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Vi skulle nu i det følgende særlig 
heskæftige os med Hummerens, 
Rejens, Strand- og Taskekrabbernes 
Liv; mange ville maaske synes at det 
er mærkeligt at medtage Strand
krabben mellem de økonomisk vigtige 
Krebsdyr. Den indtager sikkerlig 
ogsaa en Særstilling mellem disse. 
Strandkrabben lllua nemlig ganske 
sikkert erklæres for et for Fiskerierne 
skadeligt Krebsdyr, det eneste Krebs
dyr om hvilket dette kan siges. Det 

er jo den i ~ ætten e fangede men 
endnu ikke optagne Bundfisk, ganske 
særlig Torsk og Rødspætter som 
Strandkrabberne æde. 

Idet vi nu altsaa skulle gaa over til 
at give en Skildring af særlig Hum
merens og Rejens fliv fra Æg og til 
udviklet, kønsmodent Dyr maa vi imid
lertid først se at blive enige om, hvad 
vi forstaa ved Begrebet Hummer og 
Begrebet Reje. Dette kunde muligvis 
synes at være en ganske overflødig 
Ting, og for Hummerens Vedkom
mende er det ogsaa, thi hvad Fi
skeren kalder for Hummer kalder 
Zoologen ogsa[\, for Hummer, men 
ganske anderledes med Rejen. Bort
set fra Hestel'ejen som enhver Fisker 
kender, og tillige fra at der meget 
ofte findes iblandet nærstaaende, men 
dog forskellige Arter i de store Flokke, 
og den almindelige, velbekendte Ros
kildereje, samt fra enkelte meget store, 
kvarterlange Rejer ved Jyllands Ky
ster, findes der imidlertid en hel 
Hærskare af underlige, rejeagtige 
Dyr, som meget ofte belægges med 
Navnet "RejenlIger'" ; de findes som 
Rejerne paa lavt Vand, men ere slan
kere og smækrere end disse og have 
navnlig en tyndere Hale. Det er en 
almindelig Tro at disse Væsener ere 
U ngerne til de almindelige Rejer; 
men blot et Blik paa vedføjede Figur 
vil imidlertid vise, at dette ingenlunde 
er Tilfældet. Man ser let, at den 
har en forskrækkelig Hoben Ben, 
ikke mindre end hele 16, og det er 
ganske utilladeligt for en Roskilde'
reje at have mere end 10, og hdll 
mere er, alle disse Ben ere togretl€id'e 
medens Rejen kun har en ePre41. 
~Ian ser desuden under Bugefil [el1 
Pose eller Sæk; lukker manr~M\{fot3, 
er den fuld af Æg, et BeVls :*\1 !':iIt 



Rejeungen er et fuldt udviklet Dyr, 
forskellig fra Rejen ogsaa i den 
Maade, hvorpaa Æggene ere an
bragt\'. Bortset fra disse og andre 

mindre let pa-;viselige E'orskelligheder 
mad det indrømmes, at disse Dyr 
og de rigtige Rejer ligne hinanden 
meget, navnlig hvad Skjoldet og Hale
viften angaar. Man har kaldet disse 
rejeagtige Skabninger, netop p. G. a. 
at Benene ere togrenede, altsaa lige 
som spaltede, for Spaltefødderj de 
ere iovrigt bekendte for mange nnder 
Navnet KaclTe eller Kril. De ere 
ikke Rejeunger ."re selvstændige, 
fuldtudviklede Dyreformer, og have 
intet med Rejer at gøre. 
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Hummeren. 

Det er jo kun temmelig faa Steder 
her til Lands, at HUlllmeren er Gen
stand for en regelmæssig Fangst, og 
det er kun ved Læsø, .T yUands Vest
kyst ved Hirtshals og paa Stræk
ningen Hanstholm-Agger samt i 
lå mf jorden, at Hummeren fiskes 
systematisk med dertil særlig ind
rettede Redskaber, Tejner og Kranier; 
det første Redskab, der er det ældste, 
anvendes nu næsten kun i Limfjor
den. Tillige fanges paa hele Nord
sjællands Kyst et ikke ganske ringe 
Antal i Garnene. Hummeren er jo 
en Krebsdyrform, som holder sig til 
temmelig dybt, salt Vand, og som 
navnlig synes at befinde sig vel paa 

stenet Bund. Det er derfor en 
naturlig Sag, at hvad der fanges Syd 
for Indløbet til Bælterne kun er 
ganske forsvindende, da Vandet her 

bliver for ferskt og de fleste Steder 
ogsaa for lavt. 

Skønt Hummeren meget længe har 
været Genstand for et paa mange 
Steder vigtigt E'iskeri, er dog de 
Kundskaber, vi h,idtil have havt om 
Dyrets Liv og Sædvaner kun faa og 
mangelfulde. E'ørst for et Par Maa
neder siden fik vi fra den biologisk." 
Station paa, Helgoland udførligere 
Beretninger derom. 

Hummeren er nærmest, hvad lllan 
vilde kalde, et Standdyr ;): et Dyr 
der hele sit Liv opholder sig paa 
noget næl' det samme Gebet og i alt 
Fald ikke foretager regelmæssige, 
aarlige Vandringer bort fra og til
bage til dette. Dog meddeles der 
navnlig, om den amerikanske Hum
mer, der næppe iøvrigt er artsforskel
lig fra den evropæiske, at den, naar 
Vinteren med sit koldere Klima 
kommer, vandrer ud paa dybere Vand, 
fra hvilket den da om Foraaret ven
der tilbage. Ved Helgoland synes 
den derimod kun at grave sig ned 
i Sandet og Slikken paa saa lavt 
Vand at man endog i Ebbetiden hal' 
kunnet tage ca. 40 Hummere med 
Haariden. De ligge da fuldstændigt 
nedgravede kun med øjne og Føle· 
horn ragende ud i Vandet. 
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Dot er vist nok enhver Fisker 
velbekendt, at Hummeren skifter 
Skal, men det er først i den seneste 
'l'id, at vi have faaet noget nærmere 
at vide om disse Skalskifter. For 
hrer Gang Dyret skifter Skal, vokser 
det, imedens Huden endnu er blød 
og bøjelig, et vist Stykke, som bliver 
mindre jo ældre Hummeren bliver. 
Vi vide nu, at Hummeren i sit første 
Leveaar skifter Skal 8-10 Gange, 
i det andet 5-7, i det tredje 3-4 
Gange og i det fjerde kun 2-3, 
samt at Hummeren efter det 8. Hud
skifte kun er 2 To III llll'l' lang og 
efter det 14, 41/~ Tomme. Naar 
HUlllmeren er bleven 18-30 cm. 
lang vokser den i Almindplighed ved 
hvert Hudskifte 2 1/;) cm. og el' den 
hleven ca. 40 cm. 16 Tommer) 
lang, er Tih'æksten endda kun l
I ~/2 cm. 
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N aul' Hummeren har naaet en 
Længde af 20-24 cm. hliver den 
kønsmoden, og iEglægningen begyn
der. Hummeren lægger sig da i en 
Hule eller Grube paa Ryggen, danner 
en Skaal ved at sia a Halen op, og 
Æggene, der nu udgydes gennem 
Kønsaabningerne, fæstes til Hale
fødderne ved en klæbrig Vædske, der 
straks stivner i Vandet. H vad Par
ringen angaar, da synes der her 
at være meget mærkelige Forhold, 
som iøvrigt vistnok trænger til Be
kræftelse. Parringen synes nemlig 
at foregaa ovel' l Aur før Æglæg
ningen, og Sæden dvæler da levedygtig 
i 2 sllIaa atlnkkede Hulrulll i Hun
nens Legeme. Æggene skulle da 
først befrugtes naal' de træde ud af 
Hunnens Ilegeme, idet der da 
samtidig h'æder Sæd ud af disse 
smna Rum og gyder sig ud over 
Æggene. Hvis dette virkelig forhol-

der sig saaledes, er det et Forhold 
der er lidet kendt inden for Krebs
dyrene, hvorimod det er rbeget vel 
kendt hos Insekterne. Man kan 
desværre aldrig faa Hummerne til 
at lægge Æg i Fangenskab. Ind
fan.,ges en Hummer paa det Stadium, 
da den skal lægge Æg, og sættes 
den i Kasse med andre Hummere, 
sker der i dens Æggestokke en mær
kelig Proces. De store Æg med 
deres sortegrønne Blommernasse op
løses nemlig, og de mangfoldige 
smaa Blommekugler, der før have 
ligget inden for Æghinden, blive nu 
frie og overføres i Blodet. Derved 
bevirkes, at dette der ellers er \and
klart nu næsten bliver sort og pall, 
mangfoldige Steder navnlig under 
Halen skinner igennem Huden. Pall, 
Helgoland angives disse Hummere 
ikke at staa i sau, høj Pris, som de 
med llfarvet Blod. 

Nogen sikker Angivelse af, naar 
Æglægningen foregaar have vi egent
lig ogsaa sanlCt indtil den seneste 
Tid. Vi vide nu, at .Æggene lægges 
i Avgust, September, og Hunnen 
bærer nu .. iEggene hele Vinteren, 
Larverne komme først frelllmidtiJ uni. 
Æggene ere altsaa omtrent Il Maa
neder om at udklækkes. I den Tid 
Hunnen gaar med Æg, er det en 
Selvfølge, at den ikke sl,ifter Hud; 
thi hvis det val' 'l'ilfældet Illaatte jo 
Æggene afstI·yges med Huden; der 
fol' se vi ogsau, at der nI 'l'id umid
delbart forud for Æglægningen gaar 
et Hudskifte. N aar Spørgsmaalet 
bliver, hvo!' ofte en Hummer lægger 
Æg, da synes det efter forskellige 
samstemmende Angivelser at dønll11e 
kun at være hvert 4. Aa!'. Det Antal 
Æg en Hummer lægger er vel ret 
betydeligt men bliver dog i Summen-



ligning med andre Havformer meget 
ringe. Vi ville se at Æggenes Antal 
stadig er stigende med Hummerens 
Længde og Alder, Saaledes er det 
Antal Æg en Hummer paa 9-10 
Tommer lægger kun 8000, hvorimod 
en Hummer af omtrent 16 Tommers 
Længde lægger ca. 32000. 

(Fortsættes.) 

London Fiskemarked. 

Fra Fiskeriagenten i London. 
Det har allerede flere Gange været 

meddelt i Dansk Fiskeriforenings 
Medlemsblad, og andre Steder, at 
jeg er ansat her af Ministeriet for 
at varetage de danske Fiskeekspor
tører8 Interesse, undersøge hvorledes 
Fisken kommer til Markedet, hvor
ledes den bliver solgt, og i det hele 
taget udfinde hvorledes den kan blive 
udbragt til det mest mulige, samt 
besvare alle Forespørgsler, som blive 
mig tilstillede angaaende Fiskeriet, 
og skal jeg her tillade mig at fl'em
føre hvad jeg hidtil har været i Stand 
til at bemærke. Efter alt hvad jeg 
har set, synes det som om der gøres 
lidet eller slet intet for at faa noget 
virkeligt godt Resultat ud af vor 
Fiskeeksport. 

I den senere Tid er den slagtede 
Fisk ankommen i en saadan For
fatning, at det er mærkeligt at den 
har kunnet blive solgt og ikke kon
fiskeret, hvilket sikkert snart vil ske 
naar den nye Lov om Fødemidler 
træder i Kraft, hvilken er meget 
streng. 
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Den slagtede Fisk som kommer' 
til Esbjærg pr. Jernbane og sendt 
videre hertil pr. Dampskib ser værst 
ud, da den i V'Rrmt Vejr ankommer 

i Jernbanevogn, som i Stedet for at 
være afkølet er ophedet af Solens 
Straaler, bliver derefter ført ned til 
Dampskibet, for at blive bragt om 
Bord, men under Tiden er der ingen 
Lejlighed til at sætte dem om Bord 
straks, men den faar Lov til at staa 
i Land udsat for Sol og Vejr indtil 
den saa endelig bliver bragt om BOI'd. 
Her bliver da al Fisken sat i ~ine 
Kasser paa Mellemdækket hvis der 
er Plads, hvis ikke blive de satte 
paa øverste Dæk, maaske dækkede 
med en Presenning, som dog kun er 
et daarligt Værn for en sao, letfor
dærveligt Vare som Fisken. Den 
Fisk som staar paa Mellemdækket 
er ogsaa udsat for Varme dels fra 
Maskinen og dels fra Sol paa Skibs
siden, der var saaledes forleden Dag, 
under meget heldige Omstændigheder 
da jeg rejste til Parkeston for at 
undersøge Forholdene med Dampskib, 
15° R. paa Mellemdækket hvor Fi
sken stod, og der var naturligvis 
heller ikke Spor af Is tilbage paa 
Fisken, da den kom til Parkeston 
hvorledes det vil blive naar Sommer
varmen rigtig sætter ind er ikke 
vanskeligt at forstaa. Fisken som 
kommer til Parkeston om Morgenen 
ankommer først til Fiskernarkedet 
KI. 12-1 Em. under Tiden først 
KI. 3-4 altsaa alt for sent for den 
Dags Marked, og maa altsaa blive 
staaende i Markedet til næste Dags 
Morgen, i Almindelighed iset om 
igen, men en Fisk der bliver behand
let paa den M aade kan ikke vente 
at faa andet end den laveste Pris. 

Fisk som er en saa let fordærve
lig Vare burde have Krav pall, at 
faa samme omhyggelige Behandling 
som Smør eller Kød, ved kun at 
blive forsendt i afkølede ikke som 



nu i opvarmede .J ernbanevogne, og 
om Bord i Dampskibene ligeledes 
opbevares i sit eget afkøkede Rum 
og ikke som nu betragtes som en 
Vare, som en hvilken som helst 
Plads er sod nok. Ligeledes burde 
Fisken afgaa med Dampskibet fra 
Esbjærg saaledes, at den kunde være 
tidsnok i Parkeston til at afgaa der
fra saa betids, at den kunde være 
i Billingsgaet Marked inden KI. 8 
om Morgenen. Den Emballage, hvori 
den slagtede Fisk ankommer, lader 
meget tilbage at ønske, idet Kasserne 
er mere eller mindre i Stykker, naar 
de komme i Markedet, og en stor 
Fejl er det, naar Kasserne, hvilket 
som oftest er Tilfældet, ere aabne 
i Laaget og lukkede i Bunden. Der
ved smelter Isen hurtigere bort, og 
Slim og Isvand bliver staaende i 
Bunden til stor Skade for Fisken. 

Til stor Gavn vilde det være, hvis 
alle Kasser med Fisk uden Und
tagelse vare forsynede med en Hank 
i hver Ende, hml'ved Kasserne ikke 
ere saa meget udsatte for at tabes 
og slaas i jStykker ved Flytning der
med. De Tunger og Pighvar, som 
komme hertil fra Danmark, ere 
som Regel forkert opskaarne til det 
engelske Marked, hvorved de faa en 
langt ringere Pris end de ellers vilde 
have faapt., under Tiden kan Prisen 
være 6 d. lllindre pr. Pd. I det hele 
taget gør Udseendet og Indpakningen 
saa umaadeligt meget paa Prisen og 
det Arbejde, som ofres paa Fisken 
for at den skal komme frem i en 
god Tilstand, vil al Tid betale sig 
godt. 

London, 15. Maj 1895. 
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Mindre Meddelelser. 

R. Simonsen, den for faa Aar siden 
over hele Landet saa kendte, frede
rikshavnske Fiskehandler, døde den 
H. Maj i Frederikshavn. R. Simon
sen var et kvikt Hoved, og medens 
han stod i sin fulde Arbejdskraft, 
havde han en ikke ringe Indflydelse 
paa den danske Fiskehandels U dvik
ling. Før og en Tid efter 1880 var 
der al Udsigt til, at han skulde 
gmnde en større Forretning, men for
skellige Forhold hæmmede hans Fore
tagender, og ikke mindst hans Til
bøjelighed til at sia a ind paa nye 
Baner og saadanne, som han savnede 
Midler til at gennemføre. Saa opgav 
han Eksportforretningen i Frederiks
havn og gjorde Forsøg paa i Køben
havn at drive en større Detailforret
ning. Da var imidlertid allerede hans 
Kraft brudt, et Forsøg i Odense mis
lykkedes lige saa, og Døden har vist
nok nu været ham en Lettelse efter 
de senere Aars talrige og tunge Prø
velser. Men ved hans Død skal det 
mindes, at han var den første til at 
samle hele Landets Fiskehandlerstand 
som Korporation til V æm om dens 
Interesser, idet der efter hans For
slag i 1881 blev stiftet "Dansk Fiske
ekspottøtforening", Moderforeningen 
til "Danmarks Fiskehandlerforening" . 
I mange Aar ledede han Foreningens 
Aarsmødet.:, og han var et virksomt 
Medlem af dens Styrelse. Som Men
neske var han en hæderlig Karakter 
og en god Ven. A. F. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 20. Maj 1895. 
I Begyndelsen af U gen indkom 3 til 



4 større Kuttere, som havde fisket 
ualmiudeligt langt borte fra Hjemmet 
nemlig saa sydlig, at de vare ml for 
Blaavandshuk, ptta den nordlige Side 
af Hornsrev ; de havde alle godt 
Udbytte ca. 300~400 Snese hver. 
men· da de h('r tilbudte Priser forekon~ 
Fiskerne vel lav spjlede de til Kø
b('nhavn llled IJusten; en Kutter der 
kom samme Steds fra men kun hanle 
ca. 150 Snese Rødspættpr solgte sin 
Last her, Fisken var temmelig lille 
vejende ca. 1 IJispnnd Snesen og 
blev betttlt med 2 Kr. Snesen. Fi
skeriet paa den øvrige De] af Vest
kysten har særlig længere hen i Ugen 
været meget tarveligt, stærk Kuling 
og ustadigt Vejr har i det hele taget 
været meget hæmmende for Fiskeriet 
i de sidste Dage i U gen. 5~6 Knt-
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tere der fiske med Garn have dels 
nordvest og dels sydvest af Læsø 
havt godt ret godt Fiskeri af Rød
spwtter og ttnden Fladfisk, Rødspæt
terne havn kun været smaa vejende 
9~ 10 Pd. Snesen og betalte med 
50--65 Øre Snesen, Pighvar med 
fra 25-35 Øre pr. Pd., Tunge med 
50-65 Øre og Slethvar 10-15 Øre 
pr. Pd. Ikke faa Kuttere have drevet 
Fiskeri paa Aalborgbugten, men hertil 
er ingen indkommen lUed Fangst, 
den er vistnok afgaaet direkte til 
Københavll. Hummertilførselen har 
andraget ca. 10000 Stkr. hovedsagent
lig fra Vestnorge, men største Parten 
uel'uf et ufgaaet dirl'kte i Jernbane
vogn til til Tyskland. Prisen er l 
Kr. 50 Øre pr. Pd. en gros. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 12. Maj til 18. Maj 1895. 

Tilført af: l
' . t 
'C
c

'D: æ , co. 
en 

27 danske FIsker-II Pd. I 
fartØjer . . . r4316 

10 danske Kvaser,14760[ 

svenske Fisker- li , 
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn i 

Pd. I Pd. Pd. Pd. 

278' 1$1083 2710 51605 

46710" 

Pet Pc!. Pd, Pd. 

4800 

fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . IlOl 21124 5286 4320", 6000 

Pd. 

pr . .Jernbane & , i 
Dampskib .... ' 2000 3000· 500!}'i 1207

! 1l900"1130'J86 247461 O! 100444 9230 

Ialt-, .-. -. IIsI07613328 , 690812524 525181 11900 130286 29066 [111244 !ll:!30 

Pd. 

246 

246 

l) Pighvar. 2) 1000 Pd. l'igllYar ug 2000 Pd, Hellefiynder. 16:.r, Pd, 1:'lethvar ug 253 Pd. Tunger. 
4) 1000 Pd. Slethvar og 4000 Pd. Tunger. 5) loGO Pd. Stellbirler og Pd. Torsk. U) Torsk. 7) Steubid, 
8) 5500 Pd. Gedde, Aborre Ul. m. og 400 Pd. Kuller, O) ,wnG Pd. AaI og :lM Pd. Aalckvabbef. 10) 13954 Pd. 
Laks og 10792 Pd. Ani. 

lait er der tilført 412326 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 1 Kr. 35 Øre til 4 Kr. 

pr. Lpd., Kassefisk 1 Kr. 10 Øre; Tunger 50 Øre pr. Pd,; Torsk: leveIlde 50 Øre pr. Lpd.; 
Stenbidder 3 Kr. pr. Siles; Sild 40-75 Øre pr. Ol; Aa!: hlanke 55 Øre pr. Pd" gule 35 
Øre; Horntlsk :.! Kr. 50 Øre til 4 Kr. 50 Øre pr. Snes, meget slllan l Kr.; Rejer 75 Øre 
til 1 Kr. 25 Øre pr. Pot. 

Overvejende østlige Vinde gav Sl1laa Tilførsler af prima Vesterhavsflsk og god Om
sætning af sekunda Varer .. Prima Hornfisk meget efterspurgt. Torsk og Sild uden Efter
spørgsel af Upkøberne. 



Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen. 
Aalborg. 

Orredyngel 
fra FIskeriselskabet j Vi
borg kan leveres i dette J 'oraar 
a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab \iborg 
Ba.negaard. Forsendelsen sker i SeJ
skabets Emballage for Køherens Ri
siko, men U tlklækningsanstalten li 30-
asrig. Virksomhed garanterer Kø
berne kyndig og omhyggelig Eks
pedition. Bestillingerne ekspederes 
i den Orden, de indgaar, aaalænge 
Beholdning have •. 
Forespørgsler besvares. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
res mcd kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

2G7 

-------J. J. Storm, 
GI. Strand 46. 

mo<1t ager al Slags lfisk i .Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Te;egramadr, : Storm, Nybrogade. 

En Kragejolle, 
Ili2 Aar gl., 20 Fod lang, 71/. 

Fod bred. med Halv- og Ring
dæk, Dam til 60 il 70 Snese 
Rødspætter, god Sejler, 5 Sejl, 
kan køtes meget billigt hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

Smaa Aal, 
5-7 Stk. patl Pundet øne 

skes til Købs regelmæssig 
til høje Priser. Offerte 
mrk. ,.X. 993" modtager 
Aug. J.lVol.ff· &: Co.s Ann. 
Bur., København K. 

Indsafisker • 
En yngl'c Fisker søger fast 

Plads ved et Gods eller ved 
et støtTe Fiskeri. Hau er en 
dygtig Mand, om hvem nær
mere Oplysninger kan faas 
hos Foreningens KOIlSlllellt, 
Falkollergaardsvcj 16, Køben
havIl V. 

Hvem leverer regelmæssig 
Rejep? 
Tilbud bedes sendt 

under Mrk. "Rejer 847" 
til Aug. J. Wol.ff' & Co.s 
Annonce Bur., Skinder
gade 2. 

Baad til Salgs. 
]~n BRa godt Bom ny Egetræs

band.l~ Fod lang mellem Stævnene, 
6 l', 6 Tom. bred, tjenlig til Fisker
haad eller I,y.tfartøj, er til Salgs. 
'l'i! HaMlen hører 3 gode Sejl: Stor_ 
sejl, Fok og Topsejl, samt staaende 
og løbende Gods, Man behago at 
henvende sig til 

Fisker Jens Larsen, 
Kastrup, ADlager. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet.ave, Hejsingør, Stengade 15, 

(eneste NfBtfabrik 1 DanDlark 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. Bomuldsgar1/, Hampegarll og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigsh> 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. F Dr espørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

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. 

N ykjøbiug p. Falster 
i Februar 18~5. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129. 
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Rø benha, v-ns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik: 

M. L. Utzon, 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oa teen u.. e To v v I3E3rk:. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Allona. Telegramadr. : COhrs, Allona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved' Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at v;ire bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlbur&" St. PauU, Halenøtraøøe 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Frautbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Boldhusgade I. 
i~ ),lig.lrot af cand. mas. H. PiJ"dt. - T-ykt hoa Frant~ U1&ridtreu.. K.øbonhaTJl 



/ 

Nr. 22. 30. Maj. 1895. 

:Medl.e::co..sbla.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 1/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt om vore økonomisk vigtige Krebs
dyr. - Fiskedammenes Svæv. - Prisopgaver. - Fi
skeriet i SvendborgsuIld. - 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, L S. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere (laglig 
tra KJ. 9-11, for l)ublikum SølHlag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftm'tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarH, naar Kilden angives. 

Modelsamiingen. 
Hr. P. Villurnsen vil være til Stede 

Samlingen Lørdag den 1. Juni KI. 9-4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjæl pefonu., 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Takllemlighud Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 

gennem Kassereren, Grosserer Glir. 
H. Munck, Vesterg:tde Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

S m aas krifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
vod Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Fetidersen, 
(2uen Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
udleveres (Jratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens KOllto]', Stol'lllg:ule 20, Ko
benhuYll V. 



Lidt om vore økonomisk 
vigtige Krebsdyr. 

Af cand. mag. C. WesenberO-Lund. 
(J!'ortsættelse t 

Vi ville nu gaa over til en Be
tragtning af Hummerlarven. - Vi 
finde hos Hummeren det samme For
hold S011l hos de allerfleste andre 
Krebsdyr, at Ungerne, naar de komme 
frem af Ægget, ikke ligne Forældrene, 
men i Almindelighed have et fra disse 
meget forskelligt U dseendp. Sagen 
er nemlig den, at Krebsdyrungen som 
oftest lever pall. helt andre Steder 
find de voksne; medens disse sidste, 
navnlig mange af de større Krebs
dyr, hyppigt ere knyttede til Bunden 
og ikkp pller i al Jt'ald kun i ringe 
Grad eje Evnen til at hæve sig op 
fra denne, færdes derimod deres 
Larver nptop oppe i de øverste Vand
lag, og først senere hen synke de 
ned til Havbunden. 

Hvad nu Betydningl'n anga:lr af 
dissp SVØIll11\{,1ll1f> JJltrveformer hos 
Dyr, der ikkp selv kunne andet end 
kravle langs BundplI, da er den klar 
nok. 'l'hi de Strækninger, som disse 
Bundkrebsdyr kunne tilbagelægge i 
deres I~iv, erp sjældent overnettps 
store; dette gælder endda ikke san 
meget om Hummeren, men langt 
mere om Krabberne og ganske sær
lig om Eremitkrebsen~ i Snegle
husene. H vis nu disse Formers 
Larver heller ikke mre i Stand til 
i videre Grad at bevæge sig hort 
fra dl' Steder, hvor de vare fødte, 
Ja vilde jo saadan en Dyreform ltldrig 
Inul!lp blive spredt ud over større 
Strækninger. Larvet'OI'lllenS Betydning 
i dissf> Ha vkn·bsdyrs Naturhistorie 
er nu 1I1'top dell 11 t spt'ed p A rten ud 

:no 

over større Arpaler. Saa snart Lar
ven er kommet ud af Æggf't, stiger 
den, lettere pnd Harvandet, til Vejrs 
op til Havets Overflade og haaren 
af Strømmen vugges den af Bølgernf' 
langt hort fra det Sted, hvor den 
hlev født. Milevidt føres Arten i 
sin Larveperiode af Sted med en 
Hastighed, der el' afhængig af Bøl
gernes; thi svag og lille som den i 
Almindelighed er, er dens egen Be
vægelseseme ikke stor; naar da I~ar
ven bliver ældre, hliver den dermed 
ogsaa tungere, de øverste Vandlag 
pje ikke længer Evnen til at hære 
den oppe, og langsomt synker den 
ned mod Ha\'ets Bund, antager For
ældrenes Udseende og bliver køns
moden, men ofte mangfoldige Mile 
borte fra det Sted, hvor dens For
ældre blpv det, nede paa Havets 
Ruml. Slige I.Jarvestadier findes ikke 
alene hos disse Krebsdyr, men hos 
en Masse andre Havdyr, ganske sær
ligt kravlende og fastsidd('lHle (Sø
pindsvin, Søstjæl'Iler, Ralaner), men 
ogsaa fritsvølllllwnde (Vandmænd, 
OrlllE' o. Ill. a.). 

Naur Illan llU ser paa en lillp 
HnllllllPlhrvp (Fi~. 2) vil man straks 

'''',., .. 
. !:il-

~. 

Fig. 2. 

bemærkP, at den i mangt og meget 
:'I.fvigel' fra Forældrene. Lar\'en 
mangler saaledes aldeles cIf> mægtige 
Klosakse paa 1. Par Ben; de vildl' 
være ultfor tunge for et Dyr, der 
skal færdes i Havets Overflade; des
uden s(' vi, at medens Hummerens 5 
Par Ben alle hestaa aJ en enkelt Gren, 



ere de her ulle 2-grenede, idet der 
Hl' i'ndføjet ran den kraftigere Gren 
en noget mindre og slnnkere, der el' 
udstyret med lange Svømmehnar; 
det er jo klart, at et Ben, der er 
udstyret sa:dedes, er ganske ander
ledes skikket til Svømning end Hum
merens, som jo nærmest kun egne 
sig til en kravlende Bpvægelse. Hele 
Hulen er langt svagere hos Larven 
end hos det voksne Dyr og mangler 
ganske de Hulefødder, hvortil Hun
nerne klæhe deres Æg; den store 
smukke Halevifte er slet ikke kommet 
til Udvikling hos Larven. Først i et 
senere Stadium komlller Bagkrop
fødderne frem, Halen bliver bredere 
og Svømnieviften uddannes; samtidig 
hermed begynder saa smaat Grenen 
med de lange Svømmehaar paa Benet 
at tage af i Størrelse. Da disse 
Svømmegrene jo netop ere de Organer, 
hvormed Larven holder sig 'oppe i 
Vandoverfladen er det klatt, at naar 
de svinde bort, vil Djl'et, da det jo 
tilmed bliver større og tungere, tvin
ges ned mod Bunden. N aar da 
Hummerlarven efter at være sunket 
ned gennem Vandlagene naar Bunden, 
sker nye Omdannelser i det lille 
Legeme, bvorved det bliver i Stund 
til at tilfredsstille de Krav, der nu 
blive stillede til det. Hele Y der
skelettet hærdnes, bliver fust og stift, 
og de mægtige Klosakse uddann~s. 
Kønsmodenheden naal' Hummeren 
rimeligvis først i sit 4. eller 5. AtlI'. 

Ovemit hvor Hummeren i længpre 
Tid har været Genstand for Fangst 
klages der nu over, at den tager . 
kendelig af i Mængde. Grunden, der 
anføres herfor, er naturligvis først 
og fremmest, at der fiskes for stærkt, 
men ogsaa det, at Æggenes Antal 
forholdsvis er ringe at Larvernr 
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i deres fritsvømmende Periode i Ha
vets Ovprflade, hjælpeløse og magtes
løse, opædes af Rovfisk o. s. v. -
sum t at Hummeren kun synes at 
lægge Æg hvert 4. AaI'. Kort sagt 
vi have i Hummeren et Dyr for os, 
hyis FOI'pIantningsfol'hold er af den 
Beskafl'l"uhed, at de ikke kunne dæl{k(} 
den betydelige Aftagen i Antal som 
(,t stærkt og skaanselløst Fiskpri 
nødvcIHlig\'is fører med sig. ::YIan 
har nu søgt at raacle Bod hm'paa 
paa forskellIg Vis. 

Man har sau.lcd/:'s pau HeJgoland 
indf0l't en Fl'edningstid for Hummer 
fra 15. Juli 15. September, den 
'l'id, hvori U ngerne udklækkes; Ida 
Salg uf Hummer jo imidlertid ikke 
er forbudt, har dette kun ført med 
sig, at man har fisket saa meget 
des ivrigere før den Tid, for at have 
Hummerne i Hyttefade til Salg i de 
2 Sommermaaneder, hvor netop Bade
sæsonen altid medfører tilstrækkelige 
Køhere. Resultatet af denne Bestem
melse hlev derfor kun ringe. Man 
har dernæst forsøgt at sætte en Mi
nimalgrænse for Hummeren. indenfor 
hvilkrn den ikke maatte sælges, og 
denn!' rI' blev/:'n sat til 9 cm. regnet 
fra Pande hornets Spids til Brystpan
serets Bagrancl, hvilket svarer til en 
Totallængde af ca. 20 l:m. Om end 
det formenes at denne Bestemmelse 
skal være heldig, eJ' der doa. og vist
nok med Rette, gjort opmærksom 
pua, ut MinimuJgrænsen el' sat fol' 
lav; thi HUlIImeren er nemlig først 
knnsJlJoden ved en Brystskjoldlængde 
af 10 em. og en Totallængde af 
2:J-24 cm., og det hævdes derfor, 
at tlennp Grænse skal flyttes højer/:' 
op. 

Dog bngt mere end disse Fred
ningsbestemmelser hjælpe utvivlsomt 



de Hummerudklækningsunstalter, der 
ere hlevne oprettede pau forskellige 
Steder, navnlig ved Newfoundland. 
Hummeræggene lægges i særlig kon
struerede svømmende U drugnings
kasser, der ere forankrede ude i selve 
Havvandet. Hvor betydelige Antal 
Æg, der pua denne Muade ere ud
klækkede fremgaar af, ut der i 1890 
klækkedes ca. 4 Milliont'l' Larver, 
1891 over 5 Millioner, 1892 over 4 
og 1893 atter over 5 Millioner. 
Disse enorme Tal ere kllu naaede 
derved, at mange af de ];'abrikker, 
som give sig af llled 'I'ilberedelse af 
Daasehulllmer,aflevere alle ægbærende 
Hunner til Udklækningsanstalten, 
hvor ...:Eggene da tages af og Hum
merne selv sendes tilbage uden Æg. 
At et meget betydeligt Antal af 
Æggene virkelig udklækkedes frem
guar deraf, at der i 1891 udklækkedes 
79,8%

, 189288,2% og 1893 8n,9°!u' 
Man vil heraf knnne se, at HUIl1I1ler
udklækningsanstalterne virkelig Illua 
siges at kunne fau en ikke ringe 
Betydning. (Sluttes,) 

Fiskedammenes Svæv. 

Da jeg i Slutningen af A vgnst f. 
A. ved Indenrigsministeriets velvillige 
Hjælp kunde overvære Piskerimødet 
i Breslau *), traf jeg sallllllen med 
en ung Mand, Hr. Dr. Emil Walter, 
som ved de store Kal'pefiskerier, der 
ejes af Piind von Il atzfeldt-Trachen
bel'g, havde en Station for Under
søgelser af' Dyrelivet i fersIw V unde 
og særligt i Karpedamme. Efter at 
det, først og fremmest ved Josef 

*) Jvfr . .b'iskeri-Beretning for .b'inulJts
aaret 1893-94 S. 160, 
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Susta, er hleven godtgjort, hvor stor 
en Rolle det lavere Dyreliv spitler 
for de værdifuldeste Karpefiskes Op
vækst, har man i Tyskland med 
særdeles Iver lagt sig efter af Hensyn 
til Fiskeavlen at studere Ferskvan
denes Dyrdll'. Man har længe vidst, 
at Vandellps usynlige eller næsten 
usynlige Plante- og Dyreverden var 
Vilbaret for det højere Dyreliv, som 
rører sig i dem, og Illall har ligeledes 
længe vidst, at Vandenes større eller 
mindre Rigdom paa disse Smaaskab
ninger, "Vandets Fedme", var Vil
fol' den større eller mindre Fiske
ma~ngde *), men Undersøgelserne 
over Svævets **) Mængde i de ferske 

"') Die El'IJ1ihrung des Karpfen und 
seiner Teichg'cnossen 1888, 

**) .Ivfr. minc Afhandlinger i "Fiskeri
tiltende": Havets .b'edme (1885. S. 
58-~59 og S. 65-66, samt 1889, S. 
193-194, 202-204, 209-211, 218-
:&20, 225-227, 235-237 og 243-
245). - I on Afhandling, "Lidt om 
l'lanl,ton", har Hr. cand. mag. Th. 
i\'lortcnsen, i Medlemsbladets Nr. 
48-50, skrcvet om cnkelte af de 
Skabninger, som høre til Svævet. 
Han finder morsomt nok, at Ordet 
"Svæv" har nærmest "en noget for
agtelig Betydning" og at det ikke 
synes ham "omfattende nok". Det 
er mig umuligt at se, hvori den 
"foragtelige Betydning" skal ligge, 
og lige saa liat, hvorfor det ikke 
lige saa godt kan omfatte alt i Van
<.let frit svævonde, enten dette saa 
er dødt eller levende, naar det kun 
saa godt som villiolØst staar eller 
driver i Vandmosen. Da jeg i 1885 
foreslog Ordet som et dansk Udtryk 
for det fremmede "Plankton", gav 
jeg det netop en omfattende Ræk
kevidde, og lIa jeg valgte det, var 
<.let af Hensyn til min Tidendes 
større Læsekreds, Fiskerne, over hvis 
Læber "Plankton" sikkert mangen 
Gang vil snuble. I Ordet "Svæv" 
ligger alt hvad der menesj det fra 



Vande, altsaa en særdeles vigtig Side 
af disse Vandes Vurdering eller ret
tere Bonitering, har man hidtil ikke 
nærmere agtet paa. 

I Sommeren 181t4 havde Dr. Emil 
Valter netop havt Lejlighed til grun
digt at undersøge en Del Fiskedamlll-e 
og med bl. a. det praktiske Maal, at 
finde et Middel til Værdsættelse af 
slige Vande, eller indtil videre af 
saadanne, som er stillestaaende eller 
hvis Vandstand kan afpasses (regu
leres) efter som man vil have den, 
og som kun er omtrent 3 Fod dybe 
eller endnu mere lavvandede*). 

V urderingen af et saa lavvandet 
Vands Rigdom paa Svæv kan imid
lertid aldrig blive aldeles nøjagtig, 
fordi Svævet hverken er ligeligt til 
Stede fra Vandskorpen til Bunden 
og heller ikke fra Bred til Bred. 
Dette hidrører fra flere Omstændig
heder, og man lUaa derfor nøjes med 
en nogenlunde Nøjagtighed; denne 
er dog ogsaa tilstrækkelig for Prak
tikeren. Man kan nemlig føje Under-

. søgelserne saaledes, at Unøjagtig
hederne omtrent udviskes. Dette sker 
ved at indfange Svævet, som det staar 
i Vandet lige fra Bund til Vand
skorpe, hvorved man opnaar, at alle 
Vandlag tager Del i den Fangst, 
Fangenættet fører med sig, hvis det 
drages nøjagtig lodret fra Bunden 
op til Overfladen. Dersom man nu 

Græsken laante Ord vil vistnok il{ke 
undlade at gøre en eller anden Læg
mand virresyg. Det har derfor ogsaa. 
glædet mil!, at se "Hvæv" lyst i Kuld 
og Køn af flel'e, saaledes nylig af 
Hr. Professor Varming i hans yp
perlige Bog "Plantesamfund" (S. 110 
og flgde.). 

*) Ved denne Gengivelse følges Med
delelserne fra den hiologiske Station 
i Pløn for 1895. 
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indfanger paa samme l\,faade paa de 
forskelligste Steder af Dammen, vil 
man ogsaa kunne faa et nogenlunde 
paalideligt Skøn over Svævets Masse 
fra Bred til Bred. J o flere Fang
ster eller Prøver man tager, des nøj
agtigere vil man kunne bonitere Van
det, idet man udregner Svævets Masse 
i hvert Kubikmaal. Dl'. Walter har 
ved sine Undersøgelser fundet, at i 
lavvandede Dannne er det ikke Vand
mængden, men væsenligstDambundens 
Størrelse, som afgør Massefrem bring
eisen af Svæv, for saa vidt dette er 
sammensat væsenligt af kvælstofrige 
dyriske Organismer. Fangsten fra 
en Vandsøjle pall, 1 Meter (3 Fod) 
lige fra Bunden til Overfladen er 
derfor ikke halv saa stor som den, 
der hidrører fra en Vandsøjle pall, 
2 Meter; den nærmer sig tvæt·timod 
i Størrelse til denne. Bølgeslaget 
udligner noget Forskellen, men det 
er i Almindelighed ringe i flade og 
smaa Vande. Der el' følgelig al Tid 
rigeligere af Svæv i en Kubikmeter 
Vand fra et lavvandet Sted i Dam
men, end i en Kubikmeter Vand paa 
et dybere Sted. 

Vi skal ikke her følge Dr. Walter 
yderligere og redegøre fol' hans U d
regninger. Bon,teringen vil dog endnu 
kun kunne udføres af Folk, som ere 
særligt kyndige og desuden væbnede 
med de nødvendige Redskaber til 
U ndersøgelserne. Meningen med 
denne Gengivelse har kun været at 
vise, hvorledes man i Damkulturen, 
i det hele i Driften af V andomraaderne 
efterhaanden vinder frem til først 
nøje at kende dem fra Bund til Vand
skorpe og dernæst til at pleje dem 
efter deres Produktionsevne. Idet 
man udnytter Vandene er det uund
gaaeligt, om man vil tage Hensyn 



til Fremtiden, at fjerne og modarbejde 
de for FiskE>li\'et skadelige Dyr, at 
væme om de endnu ikke brugevæl'
dige Ungfiske og ikke mindst at op
retholde Kilden til deres Fedme og 
gengive dem, hvad vi under vor Drift 
har taget fra dem af Næringsværdi. 

Arthur Feddersen. 

Prisopgaver 
udsatte af Dansk Fiskeriforening. 

I BestJl'elsesmødet den 21. }'ebt .. 
vedtog Bestyrelsen for Dansk Fiske
rifOl'ening at udsætte nedenstaaende 
to Prisopgaver, formulerede af det 
i denne Anledning nedsatte L dvalg, 
bestaaende af Hojesteretsassessor 
MOl/rie?', Dr. phiL C. G. Joh. Pe
te1'sen, samt Professor i Zoologi ved 
U nh'ersitetet, Dr. phil. GhT, Liitken, 
hvem man hlu'de formanet til at ind
træde i Udvalget. 

I. 
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Der foreligger i IJitteraturen, saa 
vel den ældre som den nyere Ud
talelser 0111, at Skrubbell (Pleuro
'Il edes ji esus) yngler i rent Ferskmnd. 
Disse Udsagn maa dels af Hensyn 
til Skrubbens "pelagiske" - i Over
fladen flydende Æg, dels fordi 
det ved biologisk Stations Under
søgelser er vist, at Skrubben ikke 
yngler i flere af \'Ore Brakvandsfjorde, 
h\'Or den dog til sine 'rider er hyp
pig nok, men hvorfra den i Lege
tiden udvandrer, sandsynligvis 11llses 
for urigtige eller j hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 
selvstændige Iagttagelser støttet Frem
stilling, der oplyser, l) om Skrubben 

udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
i Ferskvand, 2) om der findes levende, 
gydte og befrugtede Æg af den i 
Fershand, samt 3) om disse virkelig 
udvikles videre, Saa at rngel i alle 
Stadier kan paavises der - eller 
om Æg og Mælke ikke kan ud vikles 
der til Fuldkommenhed. I sidste 
Tilfælde ønskes 4) nærmere Oplys
ninger om Kønsorganernes Tilstand 
til de forskellige Aarstider. N ød
vendige Præparater maa medfølge, 
og Undersøgelsen bør om muligt ikke 
være indskrænket til et enkelt Fersk
vand. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert, at 

'Vor almindelige Reje (Pctlæmon Fa
brieii) før Ungernes Udklækning uf 
Æggene udntndrer i begge Køn (?) 
fra mange af de Brakvande, i hvilke 
den om Vinteren og Foraaret ophol
der sig, samt at den, efter at Ungerne 
ere blevne udklækkede i det saltere 
og friskere Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæbne efter UJ
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og allerede forlængst have 
antaget de vohsnes Udseende, kun 
meget ufuldstændig, 

Man fmsker derfor en paa nye 
og selvstændige Undersøgelser hyg
get Fremstilling (ledsaget af de nød
\"endige Præparater) af Yngelens 
Skæbne efter Udklækningen, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor den op
holder sig, og hvornaar sumt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore Fjorde. 

Besvarelserne af Opga\"erne skulle 
være affattede i det danske Sprog 



,og enten foreligge trykte eller tyde
lig skrevne. Enhver Dansk, undtagen 
Medlemmerne af Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse og dens Funktio
nærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indleveringsfristen for begge Op
gaver udløber 1. Januar 1897. 

Prisen fol' en fyldestgørende Be
svarelse af de~ første Opgave er 
indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med !·'orfatterens 
N a m, 1lH'1l med et Motto og ledsagede 
af ell forseglet Seddel, der indeholder 
OplysningPI' om FOl'fattere:Js Nttvn, 
Stand og Bopæl, og som bærer summe 
Motto. 

KølJeJlhmm, d. ::ll. Febr. 1895. 
For Dansk Fiskeriforen:ngs Bestyrelse 

Moltke-Bregentved. 

Fiskeriet i Svendborgsllnd. 
Af Skipper C. M. Pedersen, Drejø. 

Af Hl'. H. Rasmussens Artikel i 
Medlemsbladets Nr. 16 ser jeg, lLt 
han bestemt tilbageviser, at Torsken 
el' dyrere nu end i Halvfjerdserne; 
han søger endog at dokumentere, at 
de dengang vare j højere Pris~ lllen 
det er vPI kun et enestalLl'nde Til
fælde, hun fremviser. Det var efter 
hervæl'!:'nd,.. mldl'e Fisken', som jeg 
anser for tronerdige MæJl(L jeg ned
skre\' SlutningsbemærkningCll i min 
tidligere Artikel - seh- er jeg nemlig 
'yngre Fisker, st\,a min Erfuring ræk
ker ikke- tilbage til d,;n Tid. Fiskern!' 
hel' <tt de gansh rigtigt en 
Gang (1874) havf> faaet II Kl'. pr. 
Hundrede, men til Gengæld leveredes 
7 Snes!' til hvert 100, og da Torsken 
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var meget lille, taltes gennemgaaende 
omtrent 3 Stk. til hver Tælletorsk. 
Da her ikke haves nogen paalidelig 
}i'ortegnelse over Fiskepriserne i Halv
fjerdserne, vilde det være mig en For
nøjelse, om Hr. R. her i Bladet vilde 
opgive Priserne fol' en Vinters Fi
skeri i nævnte Tid, fra Ruserne om 
Efteraaret blive satte ud og til de 
om Foraaret drages ind; her opgiver 
jeg Priserne, som ere betalte ved 
Kvaser her ved Drejø sidste Vinter, 
san maa Læserne selv dønlIne : 

.r'ra 111. Avg. til 24. Avg. 4 Kr. pr. 100 Pd. 
- 5. Sept. 
- 14. - :) - -
- 3.0ktb. 
- ~. 6'12 - -
- 27. Jan. 7 

Fra 30, i\Iarts - 13. April 4 - -
- Hi. - 31il - -

3. l\Iaj 1:1 

'rorskens Størrelse varierede md
lem 14 og 18 Pd. Snesen. Et Eks
empel kan jeg ogsaa frellldrage fra 
H180: da betaltes Torsken Illed 2 
Kr. Hunul'edet (ca. 130 Pd.) fra 
Slutningen af Avgust til langt hen i 
September Maaned. Efter denne Tid 
blev her i Sydfyn større Tilvækst af 
Kvaser og selvfølgelig større Kon
kUl'l'encp, hvilket endte med, at flere 
Kvaseskippere allskdI'ede sig Rnser 
og sejlede pau Fiskeri i andre Far
vande. 

Efter min Mening gælder KOll

kurrencen ikke alene llIellem StralHl
huse og Drejø, Jllen melll'l1I alle Fiske
pindsoI', hH)\" K vaserne opkøbe Torsk. 
Det el' jo bekendt, fLt Priserne ere 
nogpnlllnde ens de tlesttl Steder; Fi
skerne her paa Drejø ere ikke san 
langt tilbage, at de ikke vide Besked 
demlll. tI eg Illaa her tilføje, at vore 
to Kvaser ejes af 19 Fiskere, og end
videre sælge 17 Mand Fisk til dell1, 



saa Drejø K vaserne skulle nok følge 
Dagspri serne. 
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Med Hensyn til Vaadfiskeriet, da 
glæder det mig, at Hr. R. nu ind
rømmer, at VanÆldene ikke have al 
Skyld for, men kun en væsentlig Del 
i Fiskeriets Ødeheggelse. .J eg haaber 
da, at han snart sammen med mig 
vil virke hen til, at dette saa stærkt 
fremskredne Fiskeri ikke helt for
bydes, men indskrænkes til de 3 
Sommermalllleder for Svendborgsunds 
og omligg(>nde Smaaøers Vedkom
mende, hvorved Torskefiskeriet med 
Ruser om Efteraaret kan drives uden· 
Ulempe. 

Da Hr. Rasmussen og jeg ikke 
drive Vaadfiskeri, er det en let Sag 
for os at sige: "Bort med Vaaddene", 
men det synes jeg er uretfærdigt over 
for de mange Fiskere, som have an
skaffet sig Baade og Redskaber til 
dette Fiskeri. 

Hermed afslutter jeg for mit Ved
kommende Diskussionen angaaende 
denne Sag. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskekutteren "Prinsesse Marie", 
Skipper E. Bast, af Frederikshavn, 
indkom i Lørdags til Frederikshavn 
fra østeL'snskeri i Nordsøen med ca. 
37,000 Stk. østers, der ere afhæn
dede til "Vendsyssel Fiskeksportfor
retning" . Sæsonen for denne V are 
er nu egentlig forbi, men da østers 
efter indhøstet Erfaring godt kan 
trives og leve her i Havnen i Hytte
fadene, bliver den lagret her indtil 
Efteraaret indtræder. 

Stranding. I Følge et til Frede
rikshavn i Lørdags indløben Tele-

gram er den engelske Fiskekutter 
"Olive" af Oolchester strandet paa 
Vestkysten ved Lodbjerg og da Far
tøjet staar højt oppe i Havstokken, 
gaar sandsynligvis baade det og l.Jad
ningen tabt. Kutteren var paa Vej 
fra Østerbankerne i Nordsøen med 
34,000 Stk. østers til "Vend syssel 
Fiskeeksportforretning" i Frederiks
havn. 

Fiskeriberetninger. 

Færring, d. 18. Maj 1895. Det 
overordentlig righoldige Knllerfiskeri 
der i dette Foraar er falden ud for 
denne Kyst, kan ,nu betragtes som 
afsluttet. Vejrliget har ikke tilladt 
nogen Fangst i de sidste Dage, og 
efter al Sandsynlighed er Kulleren 
borte naar Vejret igen bliver godt. 
Perioden har da ogsaa været baade 
god og langvarig, den tog sin Be
gyndelse Paaskelørdag. 

Aalenskeriet i herværende fiskerige 
Fjord drives med godt Resultat. Prisen 
paa Fangsten er fra 25-35 Øre 
pr. Pd. A. 

Fejø, d. 19. Maj 1895. Aalestang
ningen i Vinter gav kun meget lidt, 
for en god Aalestanger 4 å 6 Pd. 
pr. Dag, til andre kun 4 -å, 6 Stkr. 
En Tid først i April tiskedes der 
godt med Sild baade i Bundgarn og 
Sætte garn , men Kvaliteten var lille 
og mager, saa den maatte sælges til 
ganske smaa Priser. 

Det ser ikke bedre ud med Horn
nskenskeriet, endnu er her kun fisket 
mnget lidt. 

Enkelte have begyndt Vaadfiskeri 
uden for det fredede Vand, men heller 
ikke det har lønnet sig; 1!'orsøg er 



ogsaa gjort med Kroge men med 
samme Resultat. Rejefiskeriet er 
som det andet, her faas 10 å 20 
Stkr.Rejer pr. Ruse. Alle venter 
paa mildere Vejr og bedre Tider. 

R. T. 

Snekkersten, d. 21. Maj 1895. 
Siden min sidste Meddelelsø har Fi
skeriet været meget slet her paa 

. Egnen. Saa længe Isen !aa fiskedes 
kun nogle faa Issing, der her kaldes 
"Flynder" . 

Et Bundgarnsselskab forsøgte vel 
at fange Sild ved at hugge en Vaage 
i Isen og deri at udsætte et Bund
garn, men fangede intet. En Del 
Sild fangedes paa Pilk af og til, men 
nedvækkede Næringer gav kun 2 a 
3 Stkr. Sild. Siden Isens Drift har 
man forsøgt at fange Rødspætter, 
Tunger og Torsk saavel i Garn som 
paa Snøre, samt har havt udsatte 
Bundgarn men Udbyttet har kun 
været ringe paa alle Omraader. 
Hornfiskefangsten der drives ved 
Kronborg Pynt, suavel i de saakaldte 
"Slottegarn " om Dagen sam i N æ
ringer om N atten, har hidtil ikke 
givet noget nævneværdigt Udbytte. 
Forleden strandede en Slottebaad paa 
Kronborg Pynt og fyldtes med Vand. 
Det lykkedes Besætningen at faa den 
bjerget i [land med Tab af nogle 
mindre Genstande, og ved Hjælp af 
nogle hjælpsomme Soldater og Un-

. derofficel'er fra Kronborg at faa den 
trukket helt op paa Land. T. 

Struer, d. 12. Maj. Fiskeriet er 
her i fuld Gang paa alle Omraader. 
Rejefiskeriet har været godt de sidste 
14 Dage af April og 5 Dage af 
Maj i men siden den Tid har det 
været smaat, men man haaber at der 
vil blive en Tid endnu at det vil 
give noget mere i Udbytte. 
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Der er mange Fiskere fra forskel
lige Egne af Landet beskæftiget med 
at TIske Rejer i Ilimfjorden, der er 
fra Laal:md, Fyn og flere forskellige 
Pladser paa Sjælland fOl'uden en stor 
Del af Fiskerne i Limfjorden. Fi
skeriet efter Rødspættet· med Kutter 
i Nordsøen har hidindtil været smaat 
og Prisen har været lille. Der er 
solgt Rødspætter her i Struer il 12 Pd. 
Snesen for 5 Øre pr. Pd. saa har 
der været enkelte Laster til 20 å 30 
Pd. Snesen der er betalt med højst 
15 Øre pr. Pd. Hummer har ingen 
godt Udbytte givet endnu og Rød
spætter er her næsten ingen af nu 
for Tiden i Limfjorden. J. P. S. 

Frederikshavn, d. 27. Maj 1895. 
I Ugens Begyndelse var det i sidste 
Beretning omtalte Fiskeri paa Horns
rev vedblivende godt, 6-7 Kuttere 
herfra gjorde gode Affærer med Hen
syn til Fangst, idet de ofte ikke vare 
mere end en halv Dags Tid om at 
fiske fuld I .. ast, men da Vinden var 
kontrær fol' at naa Frederikshavn, 
maatte de søge ind til Esbjprg, hvor 
de tilbudte Priser desværre vare 
meget lave, nemlig 8 Øre pr. Pd. 
Senere hen i U gen er Fiskeriet paa 
Hornsrev fuldstændig ophørt; engel
ske Damptrawlere have faaet Plad
sen opsnuset og søgt dertil i Snese
tal og, hvor disse Fiskere hærge 
Havbunden med deres Trawl, ere 
vore Snurrevaadsfiskere snart fær
dige. Af den øvrige Del af Fiske
Baaden har Halvdelen fisket ud for 
Bovbjerg, hvor der har været jævnt 
godt Fiskeri, hvis Udbytte som oftest 
er solgt til· ved Agger liggende K va
ser i Rødspætterne have vejet fra 
20-30 Pd. Snesen og ere betalte 
med fra 10-16 Øre pr. Pd. Af 
den øvrige Halvdel have nogle fisket 
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i Farvandet fra Hanstholm og ned
efter Skagen til og ikke faa ere der
fra indkomne med fuld Ilast, eil'ca 
300 Snese. Udbyttet har sjældent 
været under lUO Snese. Rødspætter 
herfra have vejet fra 12 op til 20 
Pd. pr. Snes og øre betalte med fra 
Kr. 1,65 -Kr. 4,00 pr. Snes. En
Jælte af disse Kuttere ere indkomne 
med mindre Partiel' Skærising, . der 
ere betalte med fra 6-10 Øre pI'. 
Pd. Nogle Kuttere have fisket under 
don svenske Kyst, men ere indkomne 
uden at h:lve særligt stort Udbytte; 
Fangsten har derimod været :lf ud
mærket Kvalitet, vejende ca. 25 Pd. 
Snesen og er betalt med 5 Kroner 
Snesen. En Del dels Vaad dels 
Garn brugende Kuttere ere indkomne 
fra Kobbergrundon sydost af Læsø 
og Fangsten har som sædvanlig fra 
denne Fangstplads bestaaet af smaa 

Rødspætter, Pighvar og anden Flad
fisk, for hvilke Prisen ikke er under
gnaet nogen Forandring siden sidste 
Uge. Paa Fangstpladserne ved An
holt skal ligesom i foregaaende Uger 
være foreganet ret betydeligt Fiskeri 
dels nf frederikshavnske dels af nndet 
Steds hjemmehørende Kuttere, men 
da disse Fangstpladser ligge temme
lig langt herfra, foretrække Kutterne 
for lIet meste enten selv at sejle til 
København eller sælge Fangsten til 
dertil kOlllmende K vaser fremfor at 
søge hertil, af hvilken Grund Under
r"tning kun i Ny og Næ kan ind
hentes. 'Po Kvaser ere indkomne 
med Hummer fra Sverige og Til
førselen fra Kristianssand har været 
jævn god, Prisen er vedblivende i 
Falden, der betales for Tiden 85 a 
90 Øre pl'. Pd. en gros, ab Sverrig 
eller Norge. KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 19. Maj til 26. Maj 1895. 
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21 danske Fisker-\I Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . .. 25020 190 1248' 13205 4800 

20 danske Kvaser 80190 185406 

3 svenske Fisker-
fartØjer ... 1782 

pr. Baad og Vo~n 
fra nærliggen e 

38243 2673" 50 Fiskerlejer . . . 492'" 

pr. Jernbane & 
! 8256 815 21102!lOoo04 8621)7:182477 175769 

110008\9691 547 Dampskib .... 

1358 13824 20352!86261182477 
I--

laIt ... .115248 1005 20'J49 110058 9691 547 

l) 1140 Pd. Slethvar og 108 Pd. Tunger. 2) illO Pd. Slethvar og 1600 Pd. Tunger. 3) Skrupper. 4) Makrel. 
5) Stenbider. 6) Torsk. 7) 400 Pd. Kuller og 822,; Pd. Gedde. R) 2,00 Pd. Aul og :n3 Pd. Aalekvabber. 9) 9260 
Pd. Laks og 8316 Pd. Aal. 

lait er der tilført 485435 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Il Kr. til 4 Kr. 25 Øre pr. 
Lpd., Kassefisk l Kr. 35 Øre; Makrel 5--11 Kr. pl'. Siles; Torsk: levende 50 Øre til l 
Kr. pr. Lpd.; Sild 50-75 Øre pr. Ol; Aal: blanke 55 Øre pr. Pd., gule 37 Øre; Hornfisk 
3-5 Kr. pr. Snes, meget smaa 40 Øre; Rejer 65 Øre til l Kr. 10 Øre pr. Pd. 
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BEKENDTGØRELSER 

Husflids Grantræs -
Aarer, J. J. Storm, UllderteO'nede tilbyuer "'i-

næsten knastfri, faas i Læng- GI. Strand 46, 8kerne sin~ anerkemite SIlur-

8nurre"aa6. 

rIer fra 9-14 Fod fra Ene. m~)(l~ager al Slags Fisk i Kom· I'evaau i forskellige Længder 
forhandleren for Danmark hos miSSIOn. . ~g l\1ask~størrelser til den bil-

Daplig Afregning. hgste Prls af 90 Øre pr. Favn 
Urban Petersen, Kommissionssalg 5 %, i fiskefærdig Stand. 

AalborO' Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. Chr. Røntved, Vaaubinuer. 
... Skagen. 

Ørredyngel 
fra Fiskeriselskabet i VI
borg kan leveres i dette l 'oraar 
11 10 Kr. pr. 1000 Rtkr. ab "iborg 
Banegaard. Forsendelstm_ sker iSel .. 
skahets Emballage for Køberens Ri
siko, men U dklækningso.nstaltens 30~ 
aarige Virksomhed garanterer Kø
herne kyndig og omhyggelig Eks
pedition. Bestillingerne ekspederes 
i den Orden, (le jndgaar, saalænge 
Reholdning haves. 
FOl'Øøpergøler besvares. 

En Kragejolle, 
1'/2 Aar gI., 20 Fod lang, 7'/. 
Fod bred. med Ralv-ogRing
dæk, Dam til 60 il 70 Snese 
Rødspætter, god Sejler, 5 Sejl, 
kan købes meget billigt hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

Smaa Aal, 
5-7 Stk. paa Pundet øn
skes til Køhs regelmæssig 
til høje Priser. Offerte 
mrk. ,.X. 993" modtager 
Aug. J. WoUf &: Co.s Ann. 
Bur., København K. 

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

(eneste Nætfabl'1k 1 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 Slal!;S Næt og 
Garn. Bomuldsganl, Hampegarn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves plla Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
ted 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. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbC'jdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pjece)', Væl'ker og Tids .. 
skrifter, {)irkulail·er, merkantile Tryksa"er og loteJlig)leds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon,· 
anbefaler ekstra, prima, raffineret 

Oatech u. e To-v-vSJerk. 
i prima Kvalitet og alle Dimensioner. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johånn Cohrs, Altona. Telegranbdr.: Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garnet' 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
.... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, HafeDøtraøøe 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidende og Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Frantz Uhristtreu, Boldhusgade I. 
RoJ;goret af cand. ma.g. H. Posselt. - Tr.lkt hOl Frantz Chri,ttrllu. Købonhavn. 
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.M:.Cl:le:cD..EIb~a.<Let udgaø.r .hver Torsdag. Annoncer opt/.lges ved: ll~ll~p.delil~ ;tll 
Franh; Christtreq,. Boldhl,isgade I, København K. Prisen er for In\lla,nd,et, 10 øre pr •. P.eti~. 
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linje afl/a Sides Brede; for stø.aende Åunoncerindrømmes bet'yde~igR&blJt~, 

. . 

Indhold: Lidt om vore Økonomlok vigtige Krebs. 
dyr. - Fiskerib.retningen for 1893-94. - ]'i.keti
beretninger.- Bekendtgørelter. 

Dansk fiskerIforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
Ira 9-11. Rei},aktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, l. S. ' . 

ModelsamUtigen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fisket·c daglig 
ira KJ. 9--:-11, for Publikum Søndag fm 
12-2 mod en Entre af 1() øre. 

Breve og andre ]"0;'~ellde18eJ" til For· 
eningens.Konsulent bedes altid alene adres
serede til httusBopæl: Falkonergaardsvej 11), 
København V.' 

Efteltryk ,af ,Medlemsbladets, Artikler er 
tillad L, nar KI!deil angives. 

Forulykkede. Fiskeres 
, Efterladte. . ' 

. Da~skFiskeriforeningl:lHjælpefond, . 
som har til Formaal at støtte for
u,}yl,;:ke4e ']fil:lkere og deres Efterladte, 
Ip.odtagør . med Taknemligh<\dBidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem, Rassereren, Grosserer Chr. 
HI .M,unck,. V~sterg(l.de Nr. 18,. og 
paa DllDSk Fiskeriforenings Kontor, 
.S~9~~&ade Nr. 20. ' 

Sm.aas:krifter. 
udgivne .af " 

Dansk Fiskeriforening; 
L; 

Lidt Vejledning ,til Katpeayl 
ved Art~urhddeI'8~n" 

(2don Udgave) .... 
. .,' ' 

IL 
Krebs.en, dens Fangst OD' Pleje. 

vc~ Arthul' h!lders.en; 
(~denUdgave) 

III. 
En' liden Fiskebøg, 

. 'ved Arthur Fedderfl,en; 

. IV: ,;' . 
. Aalefari"g~n 

ved' Arthur F'edd~r~.en, 
(2den U dga.ve); 

v. 

, , ,.. ;, i 

't 

',' 

:.; ej 

"j 

Odderim og dens, Fflngst ,. , 
. . af Arthur F'eddersen, " ", 

" ;' , , .L:,',.....' 

udleveresgn~Ns tillforenjngens ~d:
lemmer· ved. I;[eI,lvenrlelse. Fil FPl'QJ;lipr 
,gens KOIl,to~', S~orrnga~1:( ,20,: :~ø,:-
benh~V:n V~ . 

;',' 



Lidt om vore økonomisk 
vigtige Krebsdyr. 

Af cand. mag. C. Wesenberg-Lund. 
(Slutning). 

Rejen. 
Medens Hummeren saa godt som 

altid holder sig til dybt og temmpolig 
salt Vand, søge Rejerne oftest ind 
til lavt og trække i store :B~lokke 

langs Kysterne. Det følger alene 
heraf, at Hummer- og Rejefangst 
saa godt som aldrig kan foregaa paa 
samme I.Jokaliteter, og vi se ogsaa, 
at medens det danske Hummerfiskeri 
hovedsagelig er knyttet til den nord
lige Del af Kattegat og Vesterhavet, 
foregaar derimod det største Reje
fiskeri dels i østersøen, navnlig i 
Smaalandsha vet, i Bælterne særlig paa 
Strækningen Helsingør-Saltholmen 
og i Roskildefjorden samt Limfjorden, 
men desuden i de aller Heste grundede 
Vige og Vande. Rejens økonomiske Be
tydning beror særlig paa dens Tilbøje
lighed til at færdes i Flokke. Disse 
Flokke dannes ganske særlig af en 
bestemt Art, den der populært kaldes 
Roskilderejen, nærmest fordiRoskilde
fjorden i lang Tid var et af de faa 
Steder, hvor :B~angsten dreves mere 
systematisk. Indblandet i disse Flokke 
findes imidlertid, men temmelig sjæl
dent, 2 andre Arter, som ligner den 
rigtige Roskildereje saa meget, at 
de uden Betænkning kommer paa 
Smørrebrødet. Anderledes gaar det 
med den saakaldte Hestereje, som 
vistnok navnlig paa Grund af sin 
mindre appetitlige, graasorte Farve 
i Almindelighed ikke anvendes som 
Føde. 

Enhver kender jo den Æggernasse, 
som Rejerne næsten altid bære under 

2H2 

Bugpn, og de Heste ville vistnok have 
lagt Mærke til, at disse ~iEg !mUl't 

erø rode sn:ll·t sorte. Mun maa ikke 
tro pofter <lenne Forskel, at Rejerne 
høre til forskellige Arter; d en for
skellige Farve antyder kun Æggenes 
forskellige Udviklingsgrad; de røde 
ere de ganske unge Æg, hvis Blomme
masse endnu næsten slet ikke er 
fortæret, og h\"or Udviklingen i Ægget 
næstrn ikke er begyndt; de sorte 
derimod indeholde de mere eller 
mindre famlige Larver, rede til snart 
at udklækkes; her er Blommemassen 
i Ægget næsten spist op, og en Del 
uf det sorte, man ser, er Rejens to 
store sorte Øjepletter. Hvorledes 
se nu disse Unger ud, der komme 
frem af Ægget; ligne de For
ældrene eller fremtræde de med helt 
forskelligt Præg? vi skulle se, at 
det sidste er Tilfældet. Om end 
Hummerlarven i mangt og meget af
veg fra det voksne Dyr, lignede den 
dog, naar alt kom til alt, dette en 
hel Del. Med Rejen el' det derimod 
anderledes, og hvis man vil under
søge snadan en spæd, lige klækket 
Rejelarve Illed det udvoksne Dyr, 
faar man en Masse underlige Ting 
at se. De lange tynde Følehorn 
hos Rejen ere hos Larven udstyrede 
med Masser af stærke Svømmehaar 
og ere Dyrets vigtigste Bevægelses
organ ; de Lemmer, der hos det 
voksne Dyr bruges til at gribe og 
fastholde Føden, ere her omdannede 
til kraftigere Svømmeben, og de 
Ben, der hos den udviklede R.eje ere 
de mest iøjnefaldende af alle, og 
som vi kende saa godt fra, naar 
vi "faa dem i Halsen", de ere aldeles 
ikke udviklede hos Rejelarven. Hale
viften er vel bred og afHadet, lllEm 
vidt forskellig fra den store Svømme-



vifte hos det udvoksne Dyr. Træffe 
vi nu Rejelarven noget senere, da 
ser den helt anderledes ud; nu have 
nemlig de [,emmer, der før bare 
Svømmeh:tar næsten. mistet disse og 
omdannes nu lidt efter lidt til ganske 
at staa i Ernæringpns Tjeneste, blive 
"Mundlemmer" og bag dem er nu 
skudt de 5 lange tynde Benpar frpm, 
som vi kende saa godt hos dpn alm. 
Reje; disse Ben ere imidlertid 2-gre
nt>de, som hos Hummerlal'ven, og vi 
ha ve her en Larveform , som ganske 
svarer til den, vi t.raf hos HUlllmeren, 
medens denne ikke i sin Udvikling 
har noget Larvestadium, der svarer 
til det, vi først omtalte hos Rejen. 
Rejelarvens Hale er nu tillige bleven 
meget kraftigere og danner Dyrets 
vigtigste Bevægelsesorgan. Tilsidst 
mister Rejelarven den ene Gren paa 
Brystbenene, andre Forandringer fora
gaa, og Larven gaar over til at 
blive et udvokset Dyr. Saaledes som 
Forvandlingen her er skildret, fore
gaar den hos Rejet;, der staa vor 
Roskildereje meget mer; mærkelig 
nok er netop denne vor almindelige 
danske Arts Udvikling og Liv ikke 
ganske kendt endnu. Vi finde altsaa 
her hos Rejerne en lignende Udvik
ling som den vi fandt hos Hummeren, 
kun er Forvandlingen hos Rejen endnu 
mere udpræget, og de enkelte Trin 
skarpere markerede fra hinanden. 
Ogsaa her træffe vi I-,arven og de 
udviklede Dyr pall. forskellige Steder 
i Havet. Rejelarverne findes som 
Hummerlarverne oppe i det aabne 
Oceans Overflade, men det udvoksne 
Dyr inde ved Kysterne paa det lave 
grundede Vand. Det er netop om 
disse Vandringer fra Overfladen af 
Havet og indtil Kysterne, at vi intet 
vide. 
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Krabberne. 
Vore økonomisk vigtige Krabber 

ere endnu i højere Grad end Hum
meren knyttede til Ha vbunden ; de 
eje ingen anden Bevægelse end Kry· 
ben og Kmvlen langs denne og 
kunne ikke hæve sig op fra den; 
mange andre Krabber ogsaa i vore 
Farvande eje derimod en ikke ringe 
Svøl11ll1eevne, men da de ikke spille 
nogen Rolle for os Mennt>skl'r, skulle 
vi ikke her komme ind paa dem. 
Med Krabbernes Larver forholder 
det sig SOIll med de tidligere omtalte 
Krebsdyrlarver, der findes oppe i 
Havets Overflade, men de leve vist
nok her betydeligt længere end i alt 
Fald Hummerlarverne. Hunnerne 
bære. Æggene, som sikkert enhver 
har set, under Halen, der ligger sIa aet 
op under Brystskjoldet, og mangen 
en vil vistnok ogsaa have lagt Mærke 
til, at der er en Slags Krabber, hvis 
Hale. er ganske smal og spids, en 
anden, hvis Hale derimod er bred 
og flad, men som iøvrigt i et og alt 
ligne den første. Den første Form 
gaar aldrig nogensinde med Æg, den 
anden bærer derimod meget ofte en 
Klump ganske smaa Æg under Halen. 
Den første Slags er med andre Ord 
Hannerne, den anden Hunnerne. -
Naar Krabbelarven kommer frem af 
Ægget (Fig. 3), ligner den hvad 

Fig. 3. 
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Lemmerne a:rig~~r' 'i 'i'kk~"i-inge Grad 
R~jelarv~n, 'men' dens 'hele ' Ydre er 
jo, 'imh~ Ilian vil se af vedføjede l!'igur, 
i ineget,høj Grad forskelligt. Bl'yst
sKjo1det, ; 'paa h\'ilket nian ser det 
meget st'ore sode øje, 'er tmkket ud 
i • 2 hl[egtige lange T()rJle, et B}'g
ningsfoi'hOld, der gllhske særligt glv'or 
detliIleDyr sit' ej<:>nclommelige l!d-' 
seen'do. Til det btede kraftige Bl'yst~ 
skj'Oltl skiai' den linge tynde Lemmer 
m:i,nglende Hale, 'j en ejentlOliimdig 
'Modsætning. Ogsa'u (fenne lille l,uh'e 
svømnier l'undt ined de lieIlllllcr, sotn , 
senel;e 'hen komme til at staa i Er-' 
næringens Tjeneste, og Halen' brllget' 
d~n sotn ROi':' ted Slug med den 
sn'ttYttil ; højre og venstre forandret 
den'sIn Kurs~De to lllærkelige, bnge ' 
T'o~ne,der pryde' B'ry~tskjohlet, er 
Bike 'noket, det el' ejendornmeligt 
fOl' to'r'Kntllbehrve alene; den syneS 
at'Sncfes' hds'" næsfdri alle Kral:\be~ 
ltii-V:er; "og fh\.dt\s hosnll{nge andre 
K'rebsdytlarver, jahvh'd' mere bl': 
sH~e, la-dge L dVæksfef fmL('gemet, 
det 'være sig TohJ.eeller Dannelser 
at' blødere I Besltaffenhed, er' 'j det 
h~le et ret almindeligt Fænomen' hos 
miirigfblU'j~e Dyr, hl.a. ogsuaFisl" 
d~{ ~ohl fl1ldvolrsne eller sorn I .. l:uvel' 
f~ercl!~~'i'l1tifet8 OVerflade. De syries ' 
n1s(!:/lle' såmineRolle fot Dyret, sonr 

__ Bahiticest:1~geJ:i gør det for Linie..' 
·>''(hmacet',e,n. Ved dem ejer Dyret nem

lig en vi~-M:m.l~,tand8kraft mod Bølge
slaget, og Evn,e til ~tigere og let
tere at "kon*lle pa~~lknene igen" 
end saafremt ~el>tritlet, ikke var ud
styret med dis\o,e' Udvækster. 

Den lille Kdhpelarvtl' knap 1110 

Tomme lang, svøllll'l~r overordentlig 
hurtigt med kraftige, sikre Bevægelser 
og findes ofte ,} særdeles store Mængder 
i Hav!:'ts Overflade. IJldt efter lidt 

• genneni~aar den imidlertid visse For
,vandlinger, og efter nogen Tids For
løb faa vi et helt andet Væsen fl;em, 
j hvilket vi 1I0get bedre er i Stand 

,til at keude det mlvoksne Dyr. 
Den lille [larveforlil, der nu frem

,k~nllner, er \'el endnu udstyret mEld' 
,de 2 Torne paa Rrystskjoldet,' der 
pro os saa ufOl'ellelige med de An-

. skueiser ' vi i Alm. danne os om en 
Krahbe; men Brystskjoldet ha:r dog' 
nu lIIere af (let ml\'oksne Dyrs Karak- , 

,tpl' og navnlig begynde Lelimierne 
stærkt at lig~e Krabbens Lemmer'; , 

Fig, 4 a. 

Flg,4b; 

, Halen, der er besat med nogle under
ligeLemmer, som i SI)idsim ere ud
styrede meden Mængde Ht-la'r; bæres 
imidlertid stadig neJ( rettet lige bag 

, ud,' og' det vedbliver d6u' med' ogsaa 
,idet liæste Stadium' Fig: 4 'b. I 
i dimne genkende vi tydelignokKl:ab-
, ben, med sit firkantede Skjold, siri e , 



Ben og sine store Klosakse~ og det 
eneste fremmedartede er egentlig den 
bagud rettede Hale; i det næste Sta
dium slaas denne ind mod Bryst
skjoldet, og Krabben gennemløber 

Fig. il, 

nu ikke flere UdviklingsstadiC'l'. Endnu 
i det andet og sidste Larvestadiulll 
findes Larven oppe i Overfladen, men 
drages dog pau Slutningen af det 
sidste, alt efter som Skjoldet bliver 
bredere og tykkere, og Svommeorga
nerne, der ganske svarer til dem vi 
fandt hos Rejen, svinde bort, ned mod 
Havbunden, fra hvilken den ikke 
mere ejer Evnen ,til at løfte sig. 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(Fortsættelse.) 

I Beretningen findes optaget en 
Indberetning fra Dansk Fiskerifor
enings Konsulent i Ferskvandsfiskeri, 
Hr. A. Feddersen, om en i 1894 med 
Indenrigsministeriets Støtte foretagen 
Rejse til Tyskland. Beretningen til
lade vi os at aftrykke: 

"Paa Henrejsen til Fiskeri-
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mødet i Bresl::m opholdt jeg mig 
to Dage i Berlin, for at forny mit 
Kendskab til Fiskehandelen, dels 
som den drives ved Markthallens 
Avktioner og dels som den former 

sig gennem Detailhandelen. Fra Fi
skehandelens Side klages der særlig 
over den Strænghed, hvormed Fiske
varer undersøges, saa at efter Fiske
handlernes Opfattelse alt for megen 
Fisk konfiskeres, der meget godt 
kunde bruges. Man er utilfreds med, 
a t den sanitære Kontrol er lagt i 
Haanden paa Veterinærer, og der 
synes at være Grund til Klagen. Denne 
Strænghed hal' ikke ringe Interesse 
fol' den hele Import, og man tør l1Iulig
\'is tilskrive Kontrollen en Del nJ 
Skylden for, at danske Sendinger af 
og til intet Udbytte bringer. Saa 
meget større Grund er der da for 
danske Forsendere at være overordent
lig opmærksomme paa Fiskens Pak
ning, som ikke sjældent el' meget 
mangelfuld, især naar det er Fersk
vandsfisk, som forsendes. En Vare, 
som fremkommer i mindre god '1'il
stand, for at falhydes, enten ved Avk
tiOlwn eller til direkte Forhandlere, 
raader al Tid Koberen til Forsigtig
hed, og hans Kritik er selvfølgelig 
saa meget stærkere, n:1<11' han mindes 
den slmrpe Kontrol. Pris8ui Berlin 
for PerskvanJsfisk er efter vore For
hold høj. Der gives snaledes jævnt 
hen paa det tyske Fiskemarked (en 
detail) 35-40 Øre pr. Pd. for Brasen 
og Skalle, - og stundom er Prisen 
højere end nu. Dersom disse Priser 
var almindeligere kendt i Danmark, 
vilde man vistnok oftere, end nu Til
fældet er, sende de hos os saa ringe
agtede SkalIefisk til det tyske Mar
ked. I det hele kan det mærkes, 
at der er en stærk Efterspørgsel over 
hele Tyskland efter Ferskvandsfisk, 
og netop af denne Grund arbejdes 
der over alt paa, ut gøre de ferske 
Vande sall, indbringende som muligt. 

Med den største Imødekommenhed 



tillod Fischerei-V ereins Præsident, 
Hs. Durchlaucht. Furst yon Håtzfeldt· 
rl'raehenborg, at jeg oven'ærede Fi
skerit'aadets FodwlIdlinger, som 
ogsaa bleve de mest lærerige for mig, 
fordi der ,'ed dem blev Lejlighed til 
at drage Sammenligning med hjem
lige Forhold og til at udforme frem· 
ti dige Planer og Forslag til Gavn 
for vort eget Fiskeri. Det er en 
Selvfølge, at jeg ved denne Lejlighed 
kun kan fremdrage enkelte Punkter 
og disse kun ganske summarisk. 

Af den Aarsberetning, som For
eningens Generalsekretær, Dr. W eigelt 
gav, kan mærkes, at der er udgaaet 
Opfordring til samtlige højere Land
brugs- og Skovbrugsskoler om at op
tage Læren om Rellsm"/1g af Yandløb 
imellem Lærefagene, hvilken Opfor
dring er bleven imødekommet. Der
næst har man anmodet samtlige tyske 
lavere Landbrugsskoler OlU at oprette 
Kun5us i Fiskeri og Fislæri1wltur, 
og denne Anmodning en ligeledes 
gennemgaaende blev en velvilligt be
svaret. Endelig har man nedsat en 
Kommission til Undersøgelse af Be
sImdigelser og andre Fiskeriet hæm
mende Forhold ved Vandløb o, s. v. 
Der er Udsigt til, at en saa(lan 
permanent Kommission dl blive dan
net. 

Blandt de Spørgsmaal som disku· 
teredes, medens mun drøftede Lokal
foreningernes Beretninger og Ønsker, 
vakte særlig Lalcsea'clen Opmærksom
hed. Den uH'get rigelige Subvention, 
som den tyske Forening modtager 
af Rigsmidlerne, skyldes hovedsagelig 
Ønsket om at forøge IJaksefangsten. 
rl'yskland hal' en Orerenskomst med 
Holland om Udsættelse af Lakse
yngel i Rhinen; men m .. dens Tysk
land udsætter 75 pOt. og Holland 
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25 pOt. staar Fangsten netop i det 
omvendte Forhold. Man ønskede 
almindeligt at opnaa en anden Over
enskomst med Holland, ogsaa fordi 
man da haabede, at der med forøget 
Kraft kunde arbejdes til Gavn for 
de andre tyske Laksevande, blandt 
hvilke de til østersøen strømmende 
hidtil har ræret ret stedmoderlig 
behandlede. Desværre er der indtil 
videre ingen Udsigt til, at Laksebe
standen i østersøen ad denne Vej 
skal blive forøget, da der traktat
mæssig uarlig anvendes over 20000 
Rmk. til Lakseyngel for Rhinløbet; 
en stærk Udsættelse af I.Jakseyngel 
i østersøHoderne har man foreløbig 
ikke Midler til, Itlen at den vilde 
være til GUYll fiJI' østersøfiskeriet, 
er alle enige om, 

Man er enig om at anbefale den 
videre Udbredelse af den amerikan
ske RegubueMred og af BækØ'rreden~ 
og man mener, at nual' Udsættelsen 
af dem i de tyske Vande har været 
fortsat endnu et Par Aar, vil disse 
Fisk udbrede sig af sig selv og være 
hjemmevant. Endnu bedre en disse 
skal den amerikanske Purpul'Ø1Ted 
være, og der bevilgedes Penge til 
dens Indførelse. 

Anbringelsen af Aaletrapper i 
Vandløbeue for at lette Aalenes Op
gang an befales varmt og ligeled,es 
rigelig Udsættelse af A.alefaTing 
(:\fonti'e), h \'Grtil Foreningen yder 
Halvdelen uf Omkostningerne. N ær
mere omtaltes en Konstruktion af 
Aaletrapperne, hvorefter disse skal 
være selvregulerende efter Vandstan
den, man der gaves dog ingen Be
skrivelse af Enkelthederne, I Breslau 
kunde jeg h\'erken erholde Model 
eller 'l'egning af den Slags Aale
trapper, men blev henvist til nærmere 



Forhandling. Det anbefales, at an
bringe en Beklædning af Tørv paa 
A aletrapperne. I Hessen er Mind
siemaalet fo1' Aal 35 cm. (ca. 131

/ 3 

'l'OIll.), og man bruger samme Steds 
at uddde Maalr>baand af I,ærred 
(ferniseret), lworpaa Størrelsen af 
Fisk og Krebs er paatrykt, imellem 
Fiskerne, for at disse lettere kan 
ovet'holde de ved Lov fastsatte Maals
grænser for Fiskene, det er tilladt 
at fange. .J eg har erhvenet et saa
dant Maal, del' vil blive overgivet 
til 11 Dansk Fiskeriforening". 

Fiskeriraadet billigede dernæst, at 
der i 1896 afholdes en alminde'lig 
t.ysk Fiskeriudstillin,q i Bedin. 

Endelig vedtoges det, at der i en 
Rt:'solutioll udtales Ønsket om, at 
Fiskerjpts Interesser ved en eventuel 
Lovgivnin.'] angaa.eude "Vandløb, 
lIldsøer o. s. v. sikres mere end hid
til og at der særlig træffes Bestem
melser angaaende Adgang('11 til Bred
derne og angaaende, Til- og Afløb. 

Blandt Forha.ndlingerne paa Fi
"ket'idagell indtog Direktor H aack's 
Foredrag om "Damkult~w med sæ1'
ligt Hensyu til Kat]Jead:' en frem
ragende Plads. Efter at have paavist 
Damkulturens Ælde, p::caviste han, 
hl'orledes for Tiden nyt Liver kommet 
op i den hele Fiskead og hvilken 
mægtig DrivfJeder Konkurrencen i 
Landbruget val' ble\'et) 1.undbI'ugets 
nuværende mindre gode KaaI' frem
mer Damkulturen. To Fisk gin1 
for Tiden det bedste Udbytte: Kar
pen og Ørreden (Forellen). De ere 
h~gge traadte ind i HusdyrellesRække. 
Dammenps naturlige Forhold ufgør 
Valget imellem Kurpe- eller 0rred
ad, men nptop i denne Retning gør 
I .. ægfolk sig skyldig i de største 
Vildfarelser. Man ser emlog, at der 
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i Damme samtidig holdes de forskel
ligste ~'iskeslags, hvilket afgjort maa 
fraraades. Læn~e kæmpede man 
med Vanskeligheden, der var forbun
det med at skaffe tilstrækkelig Yngel. 
Men efter Dubic's Vejledning har 
man nu overvundet disse Vanskelig
heder, og dersom man rationelt ordner 
sit Karpefiskeri, vil man, som Til
fældet er hos Foredragsholdpren, 
kunne regne paa en Indtægt af 50 
Rmk. pr. )forgen (Netto), altsaa 
omtrent 44 Kr. pr. Hn halv Td. 
Land. Karpeavl har som andet Dam
brug efter Haack's lUening en høj 
økonomisk Vigtighed. Daarlige, snre 
Engstrækninger kunne ved en rationel 
Behandling som Damme i Løbet af 
nogen Tid omdannes til gode Engp, 
og den rette Skiften imellelll Land
brug og Fiskeri vilde kunne bringe 
et godt Udbytte. Man maatte der
for ikke undlade at virke for U d
hredelsen uJ Karpe- og Ørreduvl. 

Dr. Franz Hulwa holdt et af De
monstratioller ledsaget Foredrag om 
Flodet'/Ies Ente til at rense Vundet, 
som flyder til dem. Herved spiller 
bakterieædende Infusorier en stor 
Rolle. Foredraget, som senere "il 
blive ofl'enliggjort, egner sig imidlprtid 
ikke for et kort Rl'f<erat. 

Pl'orpssor Dr. Frenzel Friederichs
hagen talte om biolorJi8ke Statioue1's 
Værdi for det praktiske Fenkvwals

fiskeTi. Deres Opgave burde være 
atudvidll ror Kendskah til Nyttefi
skpnps Erllærin~, ]!'jender, Sygdomme, 
Vækst o. s. \'.; de have samme Vigtig
hed for Fiskeavlen som de landøko
nomiske Forsøgsa.nstaltel· have for 
Landbruget. I den paafølgende Dis
kussion fremhævedes Nødvendigheden 
af, at Forsøgsstationerne fastholdt 
det rent praktiske Formaal ved dpres 



Oprettelse og ::tfholdt sig fra de rent 
tbeoretiske Spørgsmaal, som vistnok 
have deres videnskabelige Interesse, 
men som altfor let sluge Arlwjds
tiden. Der ('1' l:lldnu lllC'get at gøre 
til Hjælp fol' dl}t pJ'aktiski~ Fiskeri, 
som ImevC'l' langt mindre Tid og er 
bugt lettl:'re at løse. Der 1'01': es 
vistnok her ved en Sag, som for 
den Fremmede ikke Vil}' san lige 
til at gennemskue, lUen som syntes 
at robe en vis ;\lisstelllnillg fra 
det praktiske Fiskeris Side. Det 
ser ud, som om man fra en vis Side 
tænker, at cle videnskabelige For
søgsanstalter ikke forfølger tilstræk
keligt Ile praktiske Formanlog koster 
Snmmer, der kunde skaffe et storre 
direkte 1Jdbytte fol' Fiskeriet. I 
sall Fald synes man at glemme, at 
mange Oplysninger af praktisk Række
vidde man. søges ud Sideveje, der 
ikke altid forekolllmer Lægmænd at 
være de, som hurtigst fører til ~1aalet. 

Et interessant -"Emne blev vistnok 
fol' f'ørste Gang drøftet pau Mødet 
i. Breslau, nemlig Fiskesygdomme. 
Disse have imidlertid megen Vigtighed 
for Fiskeavlen. Det er ikke indre 
eller konstitutionelle Sygdomme, som 
Fiskeavleren har størst Interesse af 
at kende, men derimod saadanne 
Sygdomme, som voldes af ydre Aar
sager. Urent Vand kan snaledes 
fremkalde megen Dødelighed, og den 
tyske Fiskeriforening har for at vinde 
Klarhed om urent Vands skadelige 
Indflydelse paa Fiskelivet udsat en 
Præmie paa 2000 Rmk. Forskellige 
Snyltedyr kan forringe Fiskeavlerens 
Udbytte, men det er dog især Plante
parasiter, som volder svære Tab, og 
frem for alt er det Bakteriesygdomme, 
som hærger. Da der nu gives Bak
terier, som kan angribe baade Dyr 
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med koldt og med varmt Blod, bør 
der aldrig gives kunstigt Foder, uden 
at dette er godt gennemkogt. Endnu 
kender man dog forholdsvis lidet til 
disse Fiskesygclomme. 

(Fort8ættos.) 

Fiskeriberetninger. 

København, 6. Juni 1895. Reje
fiskeriet her fra, navnlig i Kalve
boderne, har nu været forsøgt i den 
sidste Maaneds Tid, men Udbyttet 
har kun været saare ringe. Om det 
sanlIne daarlige Udbytte af Reje
Fiskeri hører man fra andre Steder, 
hvor der ellers tidligere har været 
godt Rejeflskeri, f. Eks. fru Ros
kildefjord, fra Masnedsund, Guldborg
Lollandskysten, Rudkøbing o. fl. St. 
Fra den vestlige Del af Lim~jorden 
har Tilførslen derimod været ret god, 
og det har bevirket, at et Par af 
vore Rejeflskere ere afgaaede her 
fra for at forsøge Fiskeri der oppe. 
Allerede for 3 å 4 Uger siden er 
en anden af vore Rejeflskere afgaaet 
til Smaaøerne Sønden for Fyen, men 
der har endnu ikke vist sig noget af 
Betydning. Endvidere er en mindre 
K vase afgaaet Sønder efter for at 
forsøge Drivvaadsflskeri, om et Par 
Dage følger eu anden efter, og en 
tredie er under Udrustning til samme 
Bestemmelse. 

Krogefiskeriet efter Aal, som paa 
Grund af det ret tidligt indtraadte 
Foraar blev paabegyndt tidligere i 
Aar, bar endnu kun givet et tarve
ligt Udbytte for de fleste. Prisen 
har holdt sig godt i 40, 45, 50 Øre 
pr. Pd. 

Der klages over, at Bunden i 
Kalveboderne er saa besat med 
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Bleinme og Grøde, hvor Krog med 
Agn geJlirtner sig, saa den ikke kan 
ses' af J;'isken, og \red Dragningen 
kim giver Snitvs paa Krogene i Stedet 
for Fiskeri. Denne Ulempe finder 
navnlig Sted med uroligt Vejr og 
haard Strøm. Hel' have Vaaddene 
tidligere, inden Fredningen, gjort 
Gavn' vpd at hjælpe til at rense 
Bunden for en Del af dette Snavs. 
Agnen til Kl;ogene har hidtil været 
rigelig til Stede og billig for Fiskerne, 
idet der for største Parten kun er 
benyttet Hundestejl, hvoraf der er 
nok iKalveboderne. 

Vaadjisice1'iet har hidtil givet et 
nieget forskelligt'Udbytte - Begyn
qelsen var ret lovende, . men afslut
tedes brat efter kun at have varet 
5 a 6 Dage. 

BU11dgarnsjiskeriet, som drives fra 
Kysten Syd eftet· udfor, Gl'eve, Hun
die hå~ k~n væretbl'ugtaf nogle faa 
i Foraaret, idet flere' slet ikke have 
sat deres Garn ud. Udbyttet har 
kun 'været ring~, det gav nogen 
Sild fra' først af, men Horngsk har 
det vær~t meg~t knapt med. F. 

Fr.ederikshaVn"den 3 .. Jnni 1895. 
I Størstedelen af sidst forløbne Uge 
har Vejrliget været Fiskeriet' gun
stigt og dette er som sæd vanlig for 
de fleste Kutteres Vedkommende 
drevet paa Vestkysten paa Stræk
ningen fra Hanstholm og ned efter 
Skagen til. Fiskeriet hat' væsenligst' 
koncentreret. sig paa tre Steder; en 
Del Kuttere have i Farvandet udfor 
~ulbjerg fisket ret godt, Udbyttet 
hat pr. Kutter varieret mellem 50 
til 200 Snese Rødspætter, vejende 
10-20 Pd. Snesen og betalte med 
fra Kr. 3-4;25 Snesen. Nordvest 
af Løkken, 4 Mil af Land, . have en 
Snes Kuttere havt et ualmindeligt 

h{'ldigt Fishri; Rødspætter herfra 
have været af en sjælden Støn'else, 

· en Vægt af 100 Pd. pr. Snes (alt
saa 5 Pd. pr: Stk.) har ikke været 
ualmindelig selvom ikke en Kutters 
Last har bestaaet udelukkende af 

.. saa stor Fisk. Trods rigelig rrilførsel 
holde Priserne sig heldigvis meget 
højt, der er betalt· ca. 18' Øre pr.' 
Pd., hvilket giver 18 Kr. fOl' en Sops 

· Rødspætter, en Pris, som overmaade 
sjældent naas. N aar man skal nævne 
cn Geimemsnitsvægt for Fisk fra d{'nne 
Fangstplads, maa det blive ca. 45 
Pd. Snesen til en Pris af fra 7-8 
Kr. pr. Snes. Da mange af Kutterne 
hver have havt et Udbytte af 100' 

· Snese og derover fra denne Fallgst
• plads, maa man tilstaa, at det er 
· et smilkt Resultat at komme hjem 

med til Pinsen. 
Udfor Hirtshals er der ogsaa drevet 

· jævnt godt Fiskeri~ bestaa.ende· af 
· Skærising og Rødspætter; førstnævnte 
Fiskesort er for første Gang i længere 
Tid nsket i større Mængde og for
skellige Partier ere landsatte dels 
ved Hirtshals dels ved Skågen og 
her. Prisen er dalet betydelig, der 
betales fra 4-7 Øre pr.' Pd. Rød
spætter derfra have vejet 16-18 Pd. 
Snesen og ere betalte med fra 2 Kr. 
75 Øre-3 Kr. 50 Øre pr. Snes. 
Under svenske Kysten have enkelte 
Kuttere fisket uden noget særlig stort 
kvantitativt Udbytte, men Rødspætten 
er som sædvanlig herfra udmærket, 
tyk og fed, og skønt Fisken ikke har 
vejet over 26 Pd. Snesen, er dpr dog 
betalt 5 Kr. pr. Snes. Paa Østsiden 
af Læsø have de mindre Kuttere og
sall. havt godt Udbytte, ca. 300 Pd. 
Pighvar hver foruden mindre Partier 
af Tunge, Slethvar og Rødspætte,' 
betalte henholdsvis med 35-50 Øre , 
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70-75 Øre og 12-15 Øre pr. Pd. 
og ca. 80 Øre pl'. Snes. N ord for 
Læsø er der af enkelte Kuttere fisket 
udmærket, en Kutter tog saaledes 
fuld lJast, ca. 300 Snese, paa to 
Dage, lmm Rødspætten herfra er jo 
kun lille, n'jende ca. 10 Pd. Snesen 
og bHtales med fra l Kr.-1 Kr. 25 
Øre pr. Snes. I det Hele mua Fiskeri
Udbyttet for denne Uge kaldes rigtig 
godt; IlIaatte man kun frcmtidigell 
faa mange lignende. 

Af og til indkommer mindre BaadH 
fra Læsø og afsætte hel' forskellige 
Partier Hornfisk, der ere fangede 
paa Læsø's Sydside. Dette Fi8keri, 
hvormed C~1. 10 hver med 4 Mand 
bemandede Baade ere beskæftigede 
hvert Aar i Maj Maaned, synes i 
Aar at være slaaet fejl, mange Baade-

lag have knapt fisket til Fortæringen, 
og endydermere ha\'e de svenske Op
købere,' der med deres store Dæks
b:.wde ere de bedste Kunder, i Aar 
trykket Prisen ned til et Minimum; 
9 a 10 Kr. for 1lO0 Stk. Hornfisk 
synes at være en ussel Betaling. 
H ummertilfØt'selen har kun funden 
Sted fra Kristianssand og har an
dmget ca. 15,000 Stk., hvoraf ca .. 
5000 Sth. ere afgaaede direkte til 
Tyskland. Prisen er ca. 85 Øre pr. 
Pd. Den første 'l'ilførsel af norsk 
Makrel 25 Kasser fandt Sted 
j Gaar fra ovennævnte By, men Prisen 
er endnu vel høj til at Tilførselen 
kan være almindelig; der betaltes 
ca. 16 Kr. pr. Ks. a. 3 Snese ab 
Kristianssand. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 26. Maj til 2. Juni 1895. 

Tilført af: 
I ... 

l
, ..:.~ 

=0-
a::1\l 

I =-
2\:1 danske Fisker- 1'\ Pd. I Pd. I Pd. 

fartøjer . .. 31806 106 2007' 

20 danske j{vaser " 80100 

2 svenske ]<'isker-
fartøjer • .. 1548 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 

Pd. 

.v. 
ø ... 
o ... 

Pd. Pd. 

17803 

5700 

Pd. I Pd. 

Fiskerlejer . . . 5248 7.80 36865 

Pd. Pd. 

1257 461 

",ø -= -as e
U) 

Pd. 

pr. .Jernbane &, I ' 
Dampskib .... I 81601770

1

' 32102
1 I 18592411310751 220986 56464~ !l8\:16 2218 

Ialt-.-.-. 1!12161411876 52171 5248 -6540 11037213107"51-2-57--8'-4-1-5'-6-58-\:1-1--10-3-57-122--]8 

1) Slethvar. 2) 1710 Pd. Slethvar og 1500 1',1. 'l'unger. 3) Stenbider. 4) ClOO Pd. Kuller og 8292 Pd. Gedde. 
5) 3318 Pd. Aal og 368 Pd. Aalekvabber. 6) 7758 Pd. Laks og 14340 Pd. Aal. 7) Hornfisk. 8) 23~28 Pd. Makrel 
og 32536 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 376890 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende l j{r. 55 Øre 4 j{r. 25 

Øre pr. Lpd .. Kassefisk l j{r. 66 Øre; Torsk: levende 60 Øre til l j{r. pr. Lpd.; Sild 1 
Kr. pr. Ol; Aal; blanke 50 Øre pr. Pd., gule 35 Øre; Makrel 8 j{r. pr., Snes; Hornfisk 
2 j{r. 50 Øre til 4 j{r. 50 Øre pr. Snes, meget smaa 70 Øre; Rejer 75 Øre til 1 Kr. 12 
Øre pr. Pd. 

Jævne Tilførsler med god j{øbelyst gav paa Grund af tilstundende Helligdage gode 
Priser ogsaa for sekunda Varer. 



Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren fol' Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbor~. 

Smaa Aal, 
5-7 Stk. paa Pundet øn
skes til Købs regelmæssig 
til høje Priser. Offerte 
mrk. ,.X. 993" modtager 
Aug. J. Woljf &; Co.s Ann. 
Bur., Københa.l/n K. 

Lystbaad til Salgs. 
En eller Fiskerbaad, 

fhægtig 3 Tons, 4 Sejl, 2 Aar 
gammel. lste Klasses Sejler, 
Itrederikssundsbygning, er til 
Salgs ved Henvendelse til . 

l!'iskeribestyrer Krebs, 
Audebo Dæmning pr. Holbæk. 
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------J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0 , 

Te'egramadr. : Storm, Nybrogade. 

Fiskekvose til Sol~s. 
En Kvase (drægtig 399/ 100 T.) 
med et godt Aalevaad er 
billig til Salgs eller kan byttes 
med en mindre. 

Carl J:.ockenvitz, 
Bogø, StDbbekobiD~. 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenban-Aostalt 
vorm. Venulelh & Ell"nb"rger. 

Darmstadt. 

8nurrøvaad. 
Underteg'nede tilbyder 1<'i 

skcrnc sine Ruerlwudte Suur 
rcvaatl i forskellige Længder 
og Maskesty)rJ'elser til den hil 
ligste Pris af 90 Øre pr. Fav! 
i fbkefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

En Kragejolle, 
1112 Aar gl., 20 }<'od lang, 71/. 

Fod bred. med Halv- ogRing 
dæk, Dam til 60 å 70 Snese 
Rødspætter, godSejler,5Sejl 
kall købes meget billigt hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

fiskekroge -Fabriken 
SeI'nledalHe I Aalborg 188S o~ 

I KøbeDha". 1888-
anbefale •• il Udsalg af alle Sort. 
}l'iskekroge, sas vel i Staal, .TæTn 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og 
Uly. }<'orøond.8 mod Efterkr&v. 

Conrad Christensen. 
St. Str&ndstrædo 41. 

Købenb&vn K. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnel.ave, Helsingør, Stengade 15, 

(eDeste Nætfabrik I Danmark som drives ved DampkraCt) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Masldner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Nmt og 
Garn. Bomuldsganl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lagel·. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

'Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 
AH:8r- og Hampsejldug 
,Yr . i alle Kvaliteter. ..... 
Nykjøbiug p. Falste!' 

i Februar 1895. 

Fænlir:s.y('de Sejl, solidt 
fOl'al'LcjJeue, leveres viI
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug
disse sendt>s altid frit. 

F. N. Halmøe . 
'l'elefon 129. 
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Xøbå:cl.a vns":Mekwske 
Næt og Garn-Fabrik 

M~ 'L. U'tzon, 
anbefaler ekstra, ,prima, raffineret 

Oatecb.. u.. e To v vae.rk 
i prima Kvalitet 6g alle Dimensioner. 

XebenhavnV. Telef. Nr. 2611,V. Vesterbrogade 70 • 
... ",,,,"",,,,,,,,,,,,,,,,""v .""""''''''''''''''''''''-''''''''''-'''''~'''''''''''''''''''''","'''~''''''''''", ... , .' - . - - .,.". ,,' , 

" .. , ' ," ',"', .' l ", " ',,'" , Alt-Ø'tt;a Fl.skeauction. 
, JOHANN COHRS,' beediget' Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona.' Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Prima Uansk Fiskegarn 
~, fra, 

'Vejle Bomul ds spin deri 
, blev tilkjendt " , ' 

SølvmedaiUe i, Randers .. J894:"" 
hvor det ved Konkurrence med ,udent'a~d~ Garner 
v:iate . sig a~ være, bedre, stærkel'e og, billigere., 

F,aJ\S,1!.Qs, de Ha.ndlen~e i. .l}ya;rne. 
.... B,e",ærk: Hver Pakke er forsyn~,t mf).d oven~t~, Var:e,l1l:ær:~tt. 

. - ... _.~ ~-.~._ .. -- ~ ~. _ ... - '.'. ~ .~-~ ..... 

Q, ~~\~~~ar~, 9Te~~g~t ;, fipk9y~ti~tt~~r.~ 
", "HaiRlhirg, St. Pauli, -Haf'enliJtraøøe '120~ :,' -,.' 

IJrevadr,:, ,<.+- P.latzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegraludr.: Platzmann-Hamlrurg 
, Fragtbrevadr~: G. Platzmann in Hamburg, ,Station Altona. _ _ '.', '. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

, · " "n~nsk Fiskeriforenings "Me.cl1f3msbla,d,' '~', 
,Dansk Sportstidende og Tillæg, ·:til '~,Pnk" 

er 4o~~ J~ogtryk,ker Frantz {jhristtren, Boldhusgadel. 
t· • , 
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Nr. 24. 13. Juni. 1895. 

lIr.4:edl.eXX1.sb1ade1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chri8ttreu, Boldhu8gade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Udllian af Oddersakse. - Fiskeribe
retningen for 1893-940. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgør.lsor. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desudon i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, I. 8. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fi skere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre ar' 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For· 
eningens Konsulent bedes altid aleno adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvejl6, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUafH, naar Kilden angive8. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjæl pefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer Ckr. 
H. Munck, Vestergade Nr. 18, og 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I·. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feudersen, 
(2den U dga ve) 

III. 
En liden Fiskebog 
ved Arthur Fedder8en, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Fedder8en, 
(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 

udleveres gnttis til ]'oreningens Med· 
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 



U dlaan af Odders akse. 

Ef te l' at Foreningen har anskaffet 
nogle Oddersakse af de i Smaaskriftet 
"Odderen og dens F~Ulgst" Side 17 
nævnte, tilbydet' den, saa vidt det til
stedeværende Antal "rækker, at ud
laane dem til Fiskere eller andre, som 
have Anledning til at prøve Odder
fangst. 

Foreningen er desuden villig til at 
sælge Eksemplarer mod at erholde 
godtgjort, hvad de have kostet. ~ 
I begge 'l'ilfælde henvender Illan sig 
Illed Anmodning stilet til Foreningen 
under Adresse: Stormgade 20. Kø
benhavn V. 

Fiskeriberetningen for 
1893-94. 
(Jfol'tsrottebe.) 

Efter a t J;'iskeridagen H'd ~Iid dugs
tid \'ur sluttet d. ~9. A vgust, samledps 
Deltagerue pat\, I:bnegaunlpll fOl' efter 
Indbydelse af J;'yrst Hatzfeldt a.t 
rejse uII til halls Gods 1'ntcltellbel'fJ, 
1m)\' der findes store Anlæg for 
J(arp(!lwl, omfattende ikke færre end 
1372 Hektarer (ca. 248li 'l'dr.I,and 
d. M.). Efter en hl'ugere Køretur 
ad .Jernvej og deruæst pr. Vogn fra 
Trachellberg, uaaede IlIall tilb'iske
riets Horedl>tatiou, hvor der ved Pi
skemesterelIs Bolig tindes Vinler- og 
Sulgsda IIl1ue, SOlll kan forsJnes rige
ligt med gellllt'llIstrollllllcndc V und. 
Der var over ('lI Snes Damme, i 
Reglen 40 Skridt lange og 24 Skridt 
brede, og de tjene ikke alene til 
GtJlllllle for Karpe, men ogsaa for 
Udbyttet uf Gedde, Sandart, Suder 
o. s. \'. Den aadige Produktion er . 

omkring 18000 Centner Karpe; i 
Almindelighed regnes 50 Sth. Karpe 
pl'. Centner. 

Paa Stationen var opstillet Akva
rier med Prøver af Aden. Denne 
er rortrinlig : Yngel fra indeværende 
AaI', altsaa tidligst fru Udgangen 
af Maj, var allerede saa stor, at 7 
-8 Stkr. vejede et Puml. Avlen 
fra 1893 vejede nu ca. l Pd. pr. 
Stk. Interessant for mig var Y ngle
dammene, som nu vare tørlagte. De 
ere ikke :& Pod dybe, præsenterede 
sig som gl'æsrig Eng og endte blindt 
mod den tilgrænsende Mark. Læng
deu af disse Damme var 200 X 50 
Fod omtrent, altsaa kun 2500 D 
Alen. Saasnart der om FOl'aaret 
kommer Varme i Vandet, "spændes" 
en saadan Y ngledllm, og der ud
sættps (her paa Trachellberg) 2 Hun· 
karper og :& Hanner. Dersom alt 
er, som det skal være, begynde 
Kurperne at !t·ge int!<"n 12 ,]'imers 
Forløb, og Ilaar 3-5 Dage ere gaaedl', 
tagor lllun 1\:1 odcrfiskelle ud. Senere 
hen lHlar Yngelen pr udklækket og 
bIen']} saLL s,or som en Femogtyreore, 
fan gl' S den lUed Ktdsere og sættes 
ud i VcukstdalllllH'lle. Del' anvendes 
ved hvert Aal's Udtiskning af V ækst
dalllmene eu omhyggelig Sortering. 
Det sidste Aars Udsættelse til Op
nukst beregnes saaledes, at der ude 
sættes ca. ~oo Stkr. Karper pr. 'rd. 
Land, forud Pil Hogle Geddpr ug 
SUlltlal't. n.sse Fiske skulle regulere 
Forh()ldlnH~ i Jh III III OlH:' Vl'd at æde 
Frøer og den Karpeyngel, som mulig
vis fremkollllller. Man regner gerne, 
at diss!) Hjælpefisk betale Drifts
olllkostn jugeme. 

De store afsluttede V ækstdulllllle 
el' i Brug til Fiskeavl i 3 AaI' i 
F'olg;e. Dv meste 3 AlLr blive de 



efter U dfiskningen straks taget i 
Agerbrugets Tjeneste, og efter deres 
Bundforhold udnyttes de saa pua 
forskellig MaadE', enten som Enge 
eller som Agerjord. 

N aturligvis havde jeg Lejlighed 
til at gøre tIere Iagttagelser i En
keltheder angaaende Driften, saa\'idt 
Tiden slog til, og det øvrige vide
lystne Selskab gav mig Lf>jlighed 
til at erholde Oplysninger. 

Torsdag d. 30. Avgnst tog største 
Delen af Mødets Medlemmer fra den 
tidlige Morgen (KI. 6) Del i en 
Undersøgelse af Øn'eddammelle i 
Grevskabet Glotz ved Byerne Iian
gpnau og Halberschwerdt, der ligger 
omtrent 16 Mil fra Breslau. Fra 
Stationen kørtes til Oberlangenau 
med Vogne, som den schlesiske Lo
kalforening stillede til Disposition. 

Udklækningsanstalten ved Ober
langenau er alene beregnet paa Ud
klækning af den hjemlige Ørredform 
(Forellen) og af Regnbueforellen. 
Indretningen fl'embø~ intet Nyt; man 
bruger kaIiforniske Trug efter samme 
Model, som bruges i den af mig ledede 
Forsøgsanstalt. Vandet renses for
inden Brugen ved at føres gennem 
Beholdere med Grus. Dammene ere 
frembragte ved Opstemning, og frem
bød hverken i Henseende til Plante
vækst eller andre Forhold noget af 
Interesse. Ved Frokosten serveredes 
Prøver af Regnbueørreden. Det 
forekommer mig, at den i Godhed 
ikke overgaar den hjE'lI1lige Ørred, 
men den er efter de hidtil indvundne 
Erfaringer lettere :1t holde, og den 
vokser kraftigere i Damme. Ved 
Oberlangenau bruger man ikk(' at 
fodre uden aldeles IIndtag(~lsesvis. 

Ved Halberschwerdt har Byen, 
der ejer Skovstrækninger og en Del 
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mindre brugelig Jord (saakaldet \Vu
stung). udnyttet samme til Anlæg af 
Ørreddammp. Terrænet er, meget 
godt skikket dertil, og der er rige
ligt Vand fra V ældstE'd(lr ved Foden 
af Bjergen(l. Den eneste Vanske
liglwd synes at være en god Sikring 
imod Oversvømmelse ved Foraarstid 
og nuar stærkt Regnskyl indtræfft'r. 

Disse Damme havde den Interesse 
fol' mig, at de var indrettede paa et 
Terræn, hH)\' daarlige Enge og øvrige 
Forhold stærkt mindede om mang
foldige Pladser i Jylland. Anlægene 
vare ny, og Ørredopvæksten var der
for ung. Imidlertid vare Fiskene, 
Hjemørreder og Regnbueørreder, i 
god og kraftig Opvækst, skønt de 
hov.edsagelig fodres. Til denne Fodring 
bruges Kød af Heste og Kvæg, som 
ikke ellers er tjenlig. Det gives 
smaat hakket, men dels kommer det 
ikke alt Fiskene til Gode, fordi det 
falder til Bunds uden at snappes, 
og Ørreden tager ikke, hvad der dødt 
har ligget en Tid paa Bunden, og 
dels indeholder den Slags Kød Fare 
for Fiskene, fordi det uundgaaeligt 
stundom el' bakterieholdigt. Bedre 
var Kødets Anvendelse til Frem
bringf'lse af Madiker. I Skoven var 
indrettet et Hus, hvor et Par større 
Kasser med rrremmebund blev fyldt 
med Knokler o. s. v. af Slagteriaf
fald. Under Tremmebunden var der 
Skuffer, og i disse falde Madikerne 
ned; llIf'n elen Slags Foder kan man 
kun E'rholde ved Sommertid. Dam
mOlW vnre fol' Resten saa ny, at der 
vistnok senere \'il fremkolllme saa 
megen naturlig Føde, at Kødfodrin
gen ka n indskrænkes. 

Udklækningsltnstalten i Halbersch
wel'dt frembød intet mærkeligt. Der
imod ml' det meget lærerigt at se 



dem i Selskab med saa fremtrædende 
Fiskeavlere som Direktør Haack, 
Buningen, Amtsgerichtsrath Adickes, 
Nienburg a. ,Veser, Oberst von Der
schau, Seewiese, Fischereirath Schil
linger, MHnchen o. fl. a. Blandt 
andre Spørgsmaal SOlll .fra flere Sider 
bleve fremsatte, havde et særlig Inter
esse for mig, skønt Besvarelsen hver
ken var mig ny eller oyerraskende. 
Det gjaldt Muligheden mod nogen 
som helst FOTdel at opfodre 1'nge7 
af den vidcelige Laks i Dct1nme, 
enten det saa var Rhinlaks, Oder
laks, Elblaks eller andre ],akscformer 
d. v. s. Laks fra de forskellige Lakse
vande. Alle samstemmede i, at ]~ak
sen ikke kan udvikles i Slllftavande 
til lønnende Størrelse og sælgeværdig 
Kvalitet. Man var desuden enig om, 
at hvor nyttigt det end kunde være 
at holde Lakseyngelen indestængt 
et Aarstid i Damme, forinden den 
blev sluppet ud i de fri Vande, vilde 
det være altfor kostbart. "Y1an nmatte 
indskrænke sig til at udklække Y n
gelen og derpaa udsmtte den i de 
naturlige Laksevande og paa de 
Pladser i disse, som vnr den tjenlig. 

Med Besøget i Halberschwerdt 
afsluttedes FiskeridagelIs Møder offi
cielt. N ogle af l\:1 ødets Deltagere 
sloge sig sammen for at besøge de 
store Fiskerier i Bøhmen, andre droge 
til Galicien i samme Øjemed og atter 
andre toge til engarn for at forskel
lige Fersk,vandsfiskeriers derværende 
'rUstand kunde nærmere prøves. Mine 
M.idler tillod mig desværre ikke at 
gøre Følge, og jeg vilJe for Resten 
ogsaa kunne have større Udbytte af 
en Rej~ til den Aarstid, da baade 
de større Karpefiskerier fiske for
inden Vinterens KOlllllJe, og da Vd
klækningsanstaltel'ne ere i Gang. 
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Dette Arbejde falder i begge Ret
ninger til Dels sammen, og da jeg 
hidtil kun har været støttet til Rejser 
i Sonunerens J ,øb, er jeg end nu prak
tisk ukendt med mange Enkeltkeder 
ved de større Indlandsfiskerier og 
U dklmkningsanstalter: 

Ved min Nærværelse i Breslau, 
hvor jeg holdt et med opmuntrende 
Bifald hørt Foredrag om mine Aale
undersøgelser, blev jeg yderligere 
overtydet om, at Damkulturen nu 
hal' faaet en saadan Form, at den 
vil blive af stor Nytte og at den 
vil efterhaanden komme til at til
fredsstille en Del af Efterspørgselen 
efter Fisk, eftersom visse Havfiskerier 
mere og mere svigter. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 3die Juni 1895. 
Foraursfiskeriet her fra Pladsen kan 
nu betragtes som afsluttet. Fra midt 
i April til hen i l\Iaj var der en 5 
a 6 Uger llled stadig Fiskevejr. I 
denne Periode var Fangsten i kvan
titativ Henseende god, men det pe
kuniære Udbytte blev dog kun lille, 
da Kullerne faldt temmelig smaa. 
Den Omstændighed, at Tiden var 
saa langt fremskreden, før I<'iskeriet 
begyndte, gjorde, at Eksporten til 
Hamhorg snart blev_stoppet, og som 
Følge heraf blev det hjemlige Mar
ked hurtig overfyldt. Del' var enkelte 
Dage, da Kullerne solgtes for 30-
40 Øre pr. Snes pau Torvet i Lem
vig. I de første Dage, da Fiskeriet 
begyndte, var Udbyttet 80 a 100 Sno 
Kuner pr. Baud, senere hen gik det 
ned til 50-70 Snese om Dagen. 
Torskefiskeriet har været ubetydeligb 



19-20 Stkr. pr. Buad om Dugen 
har været det almindehge. Der var 
et Par Uger i Slutningen af April 
og i Begyndelsen af Maj, da der 
fangedes en ikke ubetydelig Del Rød
spætter i Garn, helt inde paa Rev
lerne og inden for disse. Sildefiskeri 
hul' saa godt som ikke været prøvet 
i dette Foraar. Fortjenesten kan 
ansInas til 80-120 Kr. pr. :Mand 
for hele Foraaret. 

Største Delen af Fiskerne her fra 
Pladsen er nu i denne Tid ude paa 
Fiskeri andre Steder; en Del er pau 
Rødspættefiskeri llIed Kutterne iN ord
sØen og Kattegat, og undre ere paa 
Aalefiskeri i Limfjorden og i Far
vandene ved Sjælland og Øerne der 
omkring. Kutterfiskerne ere hjpmme 
i disse Dage og holde Pinse; deres 
Fiskeri har kun været <;I1HLUt i dette 
Foraar i Sammellligning med, hmd 
det var i Fjor ved denne ~'id. Der 
Ol' fisket her ud for Vestkysten fra 
Hanstholm helt ned til Esbjerg. 
Største Part<>n af F.angsten er solgt 
til Kvaser i 'ryb01'011 Kanal og til 
Fiskehandlere i I~emvig og i Struer; 
nogle Laster ore sejlede til Aalborg 
og noget er solgt i Eshjerg. Om 
Aalefiskeriet haves endnu ikke paa-
lidelige UnderretIlinger. P. M. 

Skagen i • .1 ulli 18H5. ]1'01' de faa 
Hjenutlefiskere, der beskæftiger sig 
med Gal'nfiskeriet, har Maj Maanec1s 
Fa ngst været god, dog ikke hmd 
Rødspætter angaal', thi disse ere som 
foregaaende Aar pau denne ~'id 

faa og smaa. 
Af Krøjfi,sk har der derimod været 

fisket nævneværdige Kvantiteter, og 
der er Jolleselskab('r - 4 Mund -
som flere Dage have havt 100 Pd. 
og derover om Dagen. Bedst har 
det været med Pighvar af stor Kva-
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litet, der er L.leven betalt med 35 
Øre pr. Pd. Af lille Kvalitet 'er jo 
ogsaa fisket pn Del, der er hleven 
bet~llt Illed 15 Øre pr. Pd. Noget 
mevnevml'digt af 'l'unge, Slethvar og 
Itjj(ltunge har der ikke været. Priserne 
derpaa have været henholdsvis 50, 
10 og 8 Øre pr. Pd. Fisken er eks
porteret direkte til ~'yskland med 
Undtagelse af en enkdt Opkøhers, 
der er gaaet over Frederikshavn. 
Don daglige Eksport af Krøjfisk i 
Maj lal' neret ca. 2500 Pd. 

:\lnln'dfiskeriet hul' intet Udbytte 
givet. Flere Selskaber have gentagende 
forsøgt med Dybvaad, og det højeste 
de ha\'e havt en Nat er 3 Snese. 
Derimod lutre et Par .Jolleselskaber, 
ved nogle Forsøg med Makrelgarn, 
gentagende havt 6-7 Snese pr. Jolle, 
som er betalt med 4 Kr. pr. Snes. 

TorskefiskPriet med Bakker er ved
blivende godt. Omend nogle Dages 
stille H'stlig Vind har fOl'hindret Fi
skerne i at komme saa langt fra 
L/and som de onskede, hal' der dog 
været 4 a 5 Snese Torsk pr. ,Jolle. 

Af nogle af vore Kutterfiskere er 
ibndbragt fra Kutterne, naaI' de all
løbe paa Vej til Frederikshavn, større 
Kvantiteter af Skærising, som ogsaa 
eksporteret direkte til ~'yskland, og 
disse ere af de herværende Fiske
handlere betalt med 8 Øre pr. Pd. 

C. c. 
Frederikshavn, d. 10. Juni 1895. 

Paa Grund af Pinse-Helligdagene 
udgik yore Kuttere noget senere end 
sæd \'anli g, og da Vinden desuden i 
Dagene efter Pinse val' svug, gik der 
temmelig megen Tid bort før end de 
respektive Fangstpladser naaedes; 
af denne Grund er det kun den mindste 
Purt af Kutterne, der er indkommen 
i Ugens Slutning, hvorfor man ikke 
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ret e!ldnu kan dømme om, hvordan 
Fiskeriet i sin Helhed er falden ud. 
Fra Farvandet udfor Bulbjerg og 
Blokhus ere enkelte Kuttere indkomne 
med fuld Last ca, 300 Snese, men 
som oftest· have de fOl·tsat Rejsen 
til København; de her indkomne have 
opnaaet fra 2 Kr, 75 Øre-3 Kr. 
pr. Snes, og Rødspætten har vejet 
ca. l Lispund Snesen. Nogle fua 
ere indkomne fm den i sidste Be
retning omtalte gode FangstplaJs 
nordvest af Løkken og havt g:lllske 
godt U dbyttte, omend Fangsten i 
Snesetal almindeligvis ikke var saa 
stor som sidst, der var ingen, der 
havde over 70 Snese ; Vægten har 
varieret mellem 30 og 60 Pd. pr. 
Snes og er bestalt med 17-18 Øre 
pr. Pd. eller med fm 4 1/ 2-8 Kr, 
pr. Snes. Udfor Hirtshals har Fallg;;ten 
af Skærising været det væsentligste; 
Rødspættefiskeriet har kun givet tar
veligt Udbytte; Skærising er betalt 

merl fra 4-6 Øre pr. Pd. Kutteren 
"l\tIaagen" har ved Blaavandshuk gjort 
en god Fangst af mindre Rødspætter, 
vejende. ca. 12 Pd. Snesen; den havde 
500 Snese, hvormed den afgik til Kø
benhavn for at opnaa højere Priser 
end her bødes. Fiskeriet i Kattegat 
har i denne Uge været betydnings
løst. Makreltilførslen har pludselig 
tll,get Opsving, der er er tilført ca. 
500 Kister i denne Uge fra Kristians
sand ; det er af stor Betydning for 
Tilførsel af denne Fisk, at Ruten 
Frederiksha vn - Kristianssand nu ml
føres daglig i Stedet for som tidligere 
3 Gange ugentlig. Prisen er falden 
en Del, der betales nu 13-14 Kr. 
en grvs ab Kristianssand for Kisten 
a 3 Snese. Fra Sverrig er der pr. 
Dæksbaad tilført ca. 5000 Stkr. 
levende Hllmmer og fra Norge pr. 
Dampskib det dobbelte K mntum, 
Prisen holder sig nu stabil ca. 85 
Øre pr. Pd.· KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 2. Juni til 9. Juni 1895 . 

Tilført af: 

26 danske Fisker- II Pd. 
fartøjer ... l 41346 

26 danske Kvaser 95760 

6 svenske }<'isker-
fartøjer • .• 4860 

Pd. 1 Pd. 

106 985 1 

100' 

Pd, 

7954 

..:.c 
U) .. 
C) 

I-

Pd, 

1139·1 

Pd. 

1206 

440" 

Pd. Pd. Pd. Pd, I Pd. 

pr. Baad og Vogn 
lr-a nærliggende 
Fiskerlejer- ...• f, 3240 336 32398 12510 335 

pr. Jernbane & I 
Dampskib ....• 1561)8 3602150" 35lti5 . 1467471213878 281389 6406211122334 :3262 

. Ialt-.-. -. i 157664 3600 3235 14a61. uno 115234 213-878 3lfl7764187 2266\13262 

l) 960 Pd. t:llethvar og 25 Pd. Tunger. 2) t'leth"ar. :l) JOIII) Pc!. Slothvar og Ilf,O Pd. Tunger. 4) Pjl'lhvar. 
5) 1560 Pd. Helleflynder og 1956 Pd. Pighvu. 6) Sten!>!,ler. 7) 21;0 Pd. Kuller og 14424 I'd. Gedde m. m. 
8) 2828 Pd. Aal og 461 I'd. Aalekvabbor. O) 145UO 1'd. Lak. og 13848 Pd. Aal, IO) Hornfisk. 11) 1866Q Pd. 
Makrel og 4540·l Pd, Homfisk. 

lait er der tilført 531497 Pd. 
Betalt GClllle1ll8uitspris af Opk"bel'e: Rødspætter: levende 3·-5 Kr. pr. IJpd., Kasse

fisk l Kl'. 75 Øre; Torsk: levende 75 Øre pr. fJpd.; ~i1d 50 Øre t.iI l Kr. pr. Ol; Aal; 
blanke 60 Øre pr. I'd., gule 30-45 Øre; Makrel 5-8 Kr. pI'. ~IH'S; HOl'llHsk 3 Kr. pl'. 
Sues, meget smaa ca. 25 Øre; Rejer 75 Øre W l Kr. 12 Øre pr. Pd. . 

Markedet fast og roligt. Prima Varer ved god Efterspørg!;el betalt med hØje Priser, 



Husflids Grantræs 
Aare.", 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalborg. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behanrllet, 
lige til at slaa sammeIl, leve
rf'S med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Apparater 
til Torring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenban-Anstalt 
vorm. Velluleth & Ellenberger. 

Darmatadt. 
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-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modt ager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0. 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

Fiskekvase til Sal~s, 
En Kvase (drægtig 39°/'00 T.) 
med et godt Aalevaad er 
billig til Salgs eller kan byttes 
med en mindre. 

Carl .s:ockenvitz, 
Bogø, Stubbekøbing. 

8nurrevaad. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

2 ny i{ ejeruser, 
med dertil høreIlde 

10 Favne Rade 
i komplet fiskefærdig Stand, 
kan (;rhol,1es hos 

Laurenberg, Korsør. 

fiskekroge -Fabriken 
- StlI .. edallle I Aalhrg 1888 el! 

I K.buha .... 1888 -
anberaler Bit UdBalg af aUe Sorter 
Fiskekroge, sau. vel i Ste.al, .TæTn 
som Messing, aRmt Pilke i Tin u~ 
Bly. Forsende. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K. 

Lystbaad til Salgs. 
En Lyst- eller Fiskerbaad, 

drægtig 3 Tons, 4 Sejl, 2 Aar 
gammel. lste Klasses Sejler, 
Frederikssulldsbygnillg, er til 
Salgs ved Henvendelse til 

Fiskeribestyrer Krebs, 
Audebo Dæmning pr. Holbæk· 

Fiskenætfa briken "Danm~r k", 
! !~Grønnetlave, HelslnK8l', Stengade 15, 
j(eneate NetfabrIk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra I-lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andl:e Slat;s N æt og 
Garn. Bomuldsganl, Ham}Jrgar"'ll og Hm"garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJm

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbillg p. Falster 
i Februar~1895. 

FU'nlig;syc'lle Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø benh~ vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

BrevaJr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle . Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Ko'nkurrence 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. 

G. PIa tzman n, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. ' 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidendeog Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker jl-'rantz Christtreu, Boldhusgade I. 
~~l.IJigeret af cand. mag. H. P088ett. - Trykt hos Frantz Christtreu. Kpbenham 



r'" " " ; 

F 

~ 

I 
~ 
i r 
~, 

~~. : , 
~~ 
~t 
f· 

,. 
~"~ ~ , 
r, 

t" r 
~. 

~ 
~. 

~I',',·,'·' .' , , . 
" 

f . 

6\ø~ >Y 
~ . IUDWlSBlAD 

Nr. 25. 20. Juni. 1895. 

Ked.l.e:ra..ebl.adell udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlattreu, Boldhu8gade t, K.benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje a.f Ild Sides Brede; for staaende ~noncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fra Danmarks Fillkvril\8ent i England. 
Fiskeriberetning fra Fiskerlejerne paa Jægerspris 

1895. Mindre Meddelelser. - Fiøkeriberetninpr. 
- Bekendtgørel.er. 

Dan8k FI8keriforenlng8 Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet ' 
træ~es d~sud\ln, iAlm. 5-7 Svanholmavej 
IO, l. S. 

Madel8amllngen, Stormgade 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
enlngen8 Kon8ulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl; FalkonergaardsveJ 16, 
K.benhavn V. 

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden .anglves. 

Fra Danmarks, Fiskeriagent 
i England. 

K-aptajn Sølling skriver til os d. 
8. Juni: I Førstningen da jeg kom' 
herover, og' det endnu var køligt i 
Vejret, vare Fiskepriserne rigtig gode, 
men senere da Varmen begyndte at 
sætte ind kom Fisken' i en meget 
daarlig Tilstand' i Markedet. J eg 
rejste derfor til Esbjerg for at under
søge Grunden til, at Fisken kom saa 

daarligt berovel', og for at se, om 
den Behandling Fisken fik ombord 
i Dampskibene mellem Esbjerg og 
Parkeston, skulde være Skyld deri. 
Onsdag d. 8. Maj afgik jed med 
Dampskibet Koldinghus fra Esbjerg, 

,der var ca. 140 Kasser Fisk af for-
skellige Slags ombord, baade slagtede 
Fisk og levende AaI. Luften var 
kølig, 8 å 10° R., men paa Mellem
dækket hvor Fisken stod var der + 
15° R.. Følgen var, . at der ikke 
var Spor af Is tilbage paa Fisken, 
da den ankom til Parkeston Freda.g 
Morgen d. 10. Maj. Fisken blev 
losset i Parkeston paa sædvanlig 
Maade ved Kran, som tog Kasserne 
direkte fra Skibets. Dæk og satte 
dem paa J erilbanevognen. Fisken 
afgik derpaa til Bishap~ate Station 
i London, hvor den som Regel an
kommer efter 3 Timers Forløb,og 
kommer saa 2 Timer senere til Bil
lingsgate Marked, altid i overdækkede 
V Qgne, som oftest Kl. 1 Eftmd., 

,undertiden dog først Kl. 3 Eftm.d. 
eller. endog senere. Markedet, som 
i Almindelighed sluttes Kl. 12, 'var 
forbi den Dag. Fisken blev Iset og 
maatte staa, over i Markedet for 



først a,t blive solgt den næste Dag, 
og at en Fisk som faar den Behand
ling ikke er nogen ordentlig Han
delsvare er let at forstaa. De levende 
Aal komme straks i Vand og leve 
snart .op igen, hvorimod de døde 
blive isede for at se friske ud. Den 
slagtede Fisk, som kommer fra Struer 
eller andet Steds fra, ser som Regel 
daarligere ud end Fisken, som kom
mer fra Esbjerg, hvortil Grunden er, 
at den bliver sendt i fuldstændig 
lukkede Jernbanevogne, som udsatte 
for Solens Straaler blive saa opvar
mede, at al Isen nødvendigvis niaa 
smelte bort, og Fisken allerede der 
begynder at blive ødelagt. Ankom
men til Esbjerg bliver den som oftest 
udsat for Sol og al Slags Vejr, førend 
den kommer ombord i Dampskibet. 
Efter den Behandling kan man ikke 
vente, at Fisken skal kunne opnaa 
nogen høj Pris i Markedet imod, 
hvad den vilde faa, hvis den var kom
men frem i en smuk Tilstand. Slag
tetFisk er ligesaa, om ikke mere, 
letfol'(lærvelig Vare end Smør eller 
Kød, og burde det kunne forlanges, 
at den blev behandlet lige saa hen
synsfuldt som disse Varer. Dertil 
henhører, at Fisken bør forsendes 
i JernlJanens afkølede Vogne, ikke 
som nu om Sommeren i opvarmede 
Vogne, og ombord' i Dampskibene 
mellem Esbjerg og England hensæt
tes i dertil bestemt afkølet Rum, og 
ikke som nu sættes, hvor der er Plads 
til den, under Tiden paa selve Dæk
ket udsat for Sol og al Slags Vejr. 
IJigeledes burde Dampskibene an
komme pua en saadan Tid til Eng
land, at Fisken kunde være i Mar
kedet om Morgenen, derved blive 
solgt samme Dag, og ikke som nu 
først komll1e til Markedet om Ef ter-
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middagen, nallr Salget er forbi og 
blive staaende df'r til næste Dag. 
Det vilde kun kunne opnaas ved at 
anskaffe større 'og mere tidssvarende 
og hurtiggaaende Baade, og vilde 2 
Gange ugentlig Forbindelse være til
strækkelig, da den Fisk, som kommer 
til Lørdagsmarkedet, altid betinger 
den daarligste Pris. 

For Tiden er Billingsgate det 
eneste Marked i London, hvor dansk 
Fisk sælges. Der findes et Marked 
til, "Shadwell ", opbygget for at kon
kurrere med Billingsgate; der bliver· 
imidlertid for Tiden kun solgt Fisk 
som kommer llled Carriers fra Fi
skeflaadern.e, og det vil ikke være 
tilraadeligt at bringe dansk Fisk der, 
saa længe den ikke b,liver bedre be
handlet paa Rejsen og kommer 
frem i en bedre Til~tand. Af Mar
keder uden for London kan især 
anbefales Grimsby, hvortil er en 
Gang ugentlig Forbindelse med Es
bjerg. For imidlertid at kunne ud
nytte Markedet i Grimsbyer det 
nødvendig mere end til noget andet 
Sted, at Fisken kommer frem i god 
Tilstand, hvilket ogsaa kun vil kunne 
opnaas ved afkølede Rum ombord i 
Damperen, og burde der da være 2 
Gange ugentlig Forbindelse, helst 
med Afgang fra Esbjerg Tirsdag og 
Lørdag. Med Hensyn til at kon
trollere Salget af dansk Fisk paa de 
engelske Avktioner, da lod det sig 
gøre, nuar Fisken blev sendt t.il en 
Kommissionær, men da Fisken bliver 
sendt til flere forskellige Forhand
lere fra, hver Eksportør, saa er det 
aldeles umuligt; der kan i saa Hen
seende kun arbejdes hen til at ud
finde de mest solide og relle For
handlere. Forskellige Fiskearter, 
som fanges i Danmark, men som 



~' 

hidtil ikke have været eksporterede 
til England, som f. Eks. Hornfisk 
og Gedder ville til Tider fan. store 
Priser, naar de kom her over i en 
gud Tilstand. 
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Den 24. og 25. April var bel' en 
Konference i I.london, hvortil var 
mødt pelegerede tb alle Fiskepladser 
i England og Skotland. Fiskeriet har 
en saa s~Ol' Betydning for England, 
at alle Spørgsmaal den Sag ved
rørende blive drøftede med megen 
Energi. 

Den danske Regering har forny lig 
meget viseligt skærpet Loven fol' Is
lands Vedkommende vedrørende For
bud mod Brugen af Trawl; det er 
saaledes ulovligt at have Trawl om
bord paa islandsk Territorium, alt
saa indenfor 3 Kvartmil fra Kysten. 
Bliver nogen truffet med Trawl om
bord paa ulovlig Grund, er der første 
Gang en meget stor Mulkt, og i 
Gentagelsestilfælde bliver Skibet kon
fiskeret. 

Englænderne, soin næsten altid ere 
Pionerer paa Fiskeriets Omraade, 
have allerede i flere Aar udnytte~ 

de store Rigdomskilder, som Fiske
riet underIsland frembyder; de have 
bygget store Fiskedampere med til
strækkelig Plads til at føre Kul og 
Is paa den lange Rejse, og have 
tjent mange Penge derved. 

Paa Grund af den nye indskær
pede Lov, vil Englænderne ikke være 
i Stand til saa meget som før at 
fiske inde paa Fjordene; derved vil 
Fiskebestanden blive bevaret for 
danske Fiskerfartøjer, som have Ret 
til at fiske inde paa FjOl'dene, og 
det var meget ønskeligt, om det Fi
skeri blev drevet med mere Energi 
for Danmarks Vedkommende. 

De store islandske Røilspætter blive 

mere og mf're efterspurgte, jo mere 
de blive kendte, og jo knappere det 
bliver med de store Nordsørøuspættel'. 
Der er etableret regelmæssig For
bindelse fra Ishtnds Vestkyst med 
Afgang af en Damper, som medtager 
.Fisk fra Ønunclarfjord hver Torsdag 
og gaar (]il'ekte til Hull med Fisken 
paa Is; D::tmperen afgaar ligeledes 
fra Hull h,'er Torsdag direkte til 
Ønundarfjord. Fragten for at bringe 
Fisken ned el' 1/3 af Salgsværdien, 
llIod Cl t vedkollllllenlle Karrier lægger 
Is til, men A fsenderen pakker selv 
Fisken omhor,l. For Øjeblikket fisker 
der 4H Lånefiskero efter Helleflynder 
under Island. Det var Meningen, at 
der ikke skulde sendes Trawlere 
derop i Aar paa Grund af elen nye 
Lov, lIlen da en Trawler havde gjort 
en heldig Rejse paa 497 ,f (ca. 9000 
Kr.) i 14 Dage, saa vil der nu gaa 
5 Trawlere op fra Grimsby. 

Et andet Spørgsmaal, som blev 
meget drøftet paa Konferencen, var 
om at faa et Forbud imod Salg af 
U ndermaalsfisk, særlig Fladfisk. 

Skønt Forslaget blev temmelig en
stemmig vedtaget, lader det dog til, 
at det vil være meget tvivlsomt, om 
det vil blive vedtaget af Parlamentet. 

Sluttelig skal jeg ikke undlade at 
bemærke og henstille til rette Ved
kOlllrnend~, at brugte Fislækasser "en
gøres med mere end alrnindelig Om
hyggelighed, da saadant hjælper 
merlet til al kOllSe1'Ve1'e den afsendte 
Fisk, Ligelødes el' det særlig for
maalstjenligt, at Laallet e1' tæt paa 
Kasserne, hvorved Isen bedre kan 
holde sig, og Bunden lidt aaben, for 
at Isvandet kan løbe fra Fisken. 



Fiskeriberetning fra Fisker
lejerne paa Jægerspris 1895. 

Af C. Brammer. 

1. Neder-Draaby. I Januar og 
Februar vare de fleste Fisl\ere' be
skæftigede med at stange Au], først 
fra Baad og senere, da Fjorden blev 
lagt til, pau. Isen. Udbyttet var ret 
godt, saa længe Isen ikke var altfor 
tyk, men efterhaanden blev den selv
følgelig tykkere, indtil l Alen, hvilket 
gjorde Arbejtlet yderst besværligt og 
altsaa gav mindre Udbytte daglig. 
Afsmtningen fandt dels Sted ude paa 
Isen til Prangere, dels blev Fisken 
bragt i Land, sorteret og solgt i 
Bonderbyerne elkr paa ,I ægerspris 
efter Kvaliteten. De største, hvoraf 
enkelte vejede fra 1/2-1 Pd., op
naupde en Pris af 50 Øre pr. Pd" 
for Resten; 4- 6 Sth. til 1 Pd., 
gaves 25-30 Øre pl'. Pd. Af 'l'ol'sk 
og Shupper fiskedes kun lidt, Illen 
til gode Priser, sua længe Vandet 
var aahentj da FrosteJl tillagde 
Fjorden, ophørte dette Fiskeri aldeles 
for lang Tid. Nogle Fiskere købte 
svensk Sild i København, som for
sendtes i Kasser til Banegaarden i 
Frederikssund.. Der gaul' omtrent 
en httlv Siles Ol i en Kasse, og 
Pt"isell var i Begyndelsen V lU Kr. 
pl'. Kasse, men senere 5-6 Kr. 
Silden blev tildels solgt omkring i 
Bønderhjem i fersk Tilstand, dog 
ogsaa en mindre Del røgede, hvor
ved selvfølgelig opnaaedes en højere 
Pris, ismr da røget Sild fandt mest 
Afsætning. Som det vil erindres 
holdt Vinteren længe ved i Aar med 
Frost og Sne, der lagde et tyndt 
Lag Sne over Isen, hvorved Aale
stungningen yderligere besværliggjor-
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des endog helt ind i Marts, saa det 
tilsidst slet ikke kunde lønne sig at 
stange Aal, hvorfor Fiskerne bleve 
hjemme, bandt nye og bødede gamle 
Garn, for at have disse i Orden til 
Foraarstiskeriet. I April bleve Reje~ 
ruserne satte ud i Antal af 60 Stkr., 
men Udbyttet var, trods de høje 
Priser, yderst simpelt, idet der kun 
fangedes nogle faa Pd. daglig, hvor
for Rejefangst indstilledes foreløbig 
i Haab om bedre Held i Maj Maaned. 
Desværre atter Skuffelse, sna dette 
forhen saa udmærkede Fiskeri synes 
aldeles at ophøre pua Grund af Op
fiskning i Roskildefjord. Da Varmen 
kom, begyndte Vaadfiskeriet dels for 
at tage Agn til Krogene og dels 
fol' deri at tage. Aal og :Fladfisk. 
Agn - især Aalekvabber toges 
der nok af, flere end der behøvedes, 
saa de endog kunde sælges til tyske 
Opkobere, men spiseligJ:i'isk: Aal og 
Fladtisk var der Mangel paa og de 
der tiskedes vare kUli sl1laa og næppe 
til at sælge. 

2. Fiskeriet fnt ](ulhnselle. Under 
Ispel'ioden dreves A~destangning og 
Garntisl\eri. Det sidste derved at 
Fiskerne først maatte hugge Huller 
i Isen og deri sætte Garnene i Ren~ 
del' ar Garnets Længde om Eftm'mid
dagen og røgte dem om Morgenen. 
Da der imidlertid løber en stan'k 
Strøm i Kulhusrenden, skar denne 
snart op, og da bleve Garnene selv~ 
følgelig udsatte der. Fangsten bestod 
af Torsk, Skrupper og Sletter, som 
pau denne Aarstid fandt god Afsæt
ning til høj Pris, altsaa en ret god 
Fortjeneste foruden daglig Fisk til 
eget Brug. Paa Grund af den lang~ 
varige Vinter uden aabent Vand -
ikke engang Vaager maatte Sø~ 
fuglene snart søge ud i Kattegattet, 
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hvorfor hverken det i foregaaende 
Vintre heldige Fuglefiskeri med Garn 
gav noget Udbytte, ej heller , kunde 
Skytterne komme Fugl paa nært 
Hold, saa J agten var ogsaa forgæves 
i Aar. IJige saa snart Isen var 
forsvundet af Isefjorden, bleve de 3 
store Marsvingarn satte nd i en vis 
Afstand fra hverandre, fra Jægt>l's
prisbugten til Alholm, og Udbyttet 
deraf var ret heldigt nemlig' 160 
Stkr., hvoraf smeltedes 15 Tdr. Tran 
i. 60 Kr. Desuden blev dPi' fanget 
l Stor, der vejede 200 Pd. il 38 Øre, 
l do. 130 Pd. å 30 Øre og l do 
paa 80 Pd., som en Trillpranger 
købte for 10 Kl'. 

I }i'oraarslllaanederne bleve en Del 
Aalel'User salte ud i Kullmsrenden 
for deri at fiske Aal; ligeledes Reje
ruser, men Udbyttet ml' kun tarve
ligt, nemlig henholdsvis 250 Pd. Aal 
og ca. 300 Pd. Uejer~ der rigtignok 
betaltes godt i Kohenham, især i 
Begyndelsen; saa længe der kun rar 
liden Tilførsel fra amlt'e Steder op
naaedes endog l Kl'. pl'. Pd., SC.Jllere 
l Kr. 75 Øre og l Kr. 25 Øre pr. 
Pot. Sild fungedes der lidt af i 
Sættega1'll, ligeledes Torsk og Fldd, 
fisk. ForaarssiIden blev solgt for l 
Kr. pr. Ol eller derunder, 'Porsk til 
10 Øre pr. Pd. og Fladfisk 5-10 
Øre pr. ~tk. efter Størrelsen. Det 
bedste Fi:>keri var efter Tunge og Pig
hvarrer, der dreves fra 6 Baade med 
3 Mands Besætning, hvilke havde en 
god Fortjeneste i 2 il 3 Maanedel', 
thi dette Fiskeri val' heldigvis ual
mindeligt rigt og til høje Priser. 

Angaaende Klllhusbl'Oen kan jf'g 
meddele den glædelige Beretning, at 
der nu endelig el' Haab Olll, at faa 
denne fuldført i den nærmeste Tid, 
idet Frederiksborgs Amtsraad SOIll 
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bekendt hal' bevilget 1000 Kr., Ger
løv-Druaby Sogneruad 800 Kr., det 
Classenske Fideikommis 400 Kr. og 
Resten (det manglende i 3000 Kr.) 
forventes bevilget af Indenrigsmini
steriet. Alt Tølllmeret solgte Jægers
pris-Stiftelsen Fiskerne for halv Pris, 
og Bønderne kore det gratis til Broen, 
endelig slæbte Fiskerne 25 Kubik
fame Sten pau Isen til Broen, saa
længe Isen kunde bære, hvorved spa
redes ikke saa lidt Mønt. 

Mindre Meddele Iser. 

Fiskekutteren "Nordvest", Skipper 
E. Bast af Frederikshavn, afgik den 
16. ds. til Island; det bliver den eneste 
Kutter, der i Aar fra Frederikshavn 
afgaar til dette Fiskeri. De andre store 
Kuttere, der i tidligere Aar huve 
drovet Piskeri under Island, drive nu 
Rodspættefiskeri paa Vestkysten, IlJg 
Here af dem skulle senere pau Aaret 
atter forso"e Mukrelfiskeri i N ot'd-~ b • 

soen. "Nordvest" er i Foraaret bleven 
underkastet en gennemgribende Re
paration og har faaet indsat ny "Dam". 
Fiskeriet skal som sædvanlig baseres 
pau. Fangst af Rødspætter, der dels 
skulle nedsaltes i medbragte Tønder 
og dels afsættBS i fersk Tilstand til 
Dansk Trawl-Aktieselskabet "Dan"s 
Dampskibe, som atter have stillet sig 
i Forbindelse med et engelsk Dalllp
skibsselskab for i Forbindelse med 
dette hurtig at kunde føre Fisken 
frem til det engelske Marked. 

Fiskeriberetninger. 
" 
Frederikshavn, d. 16 Juni 1895, 

U roligt Vejr og ~tærk vestlig Kuling 
har igennem hele sidste TI ge lagt 
Fiskeriet san store Hindringer i Vejen, 
at de Kuttere, som pleje at fiske paa 
Vestkysten Illed Snurrevaad, slet ikke 
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have forladt Havnen førend i Guar, 
medens de Kuttere som bruge Garn 
paa de forskellige Pangstpladser om
kring .Læsø have maattet holde sig 
ca. 3 Dage til Søs nndet· Stormen, 
bure for at bjerge deres Garn, SOIll 

de da endelig ogsaa fik ind, men 
fulde af Snavs og Tang i Stedet for 
Pisk. Da Tilførselen altsaa har 
været lig N ul og (la sallltidig et ikke 
ringe Antal Kvaser ere afgnaede 
med fuld .Last dels til København 
og dels til Kristianiu, hvor Priserne 
hurtig ere gaaede dygtigt i Vejret, 
er det Tidspunkt snart ikke fjernt, 
da man i ~'iskerbyen Frederikshavn 
ikke kan opdrive en eneste Rødspætte; 
naar kun det nuværende gode Vejr vil 
holde sig i nogen Tid, vil Savnet af 
fersk Fisk forhaabentlig snart blive 
afhjulpen. Stormen har ogsaa virket 
hæmmende paa det l!'iskeri, som nor
ske Piskere fra deres Dæksbaade 
drive paa saakaldte "jydske Revet" i 
N ordsøen efter Makrel; . cl er er kun 
tilført ringe Kvantiteter fra Kristi-

anssand i denne Uge. Hummertil
førselen fm Norge har derimod været 
af sædvanlig Størrelse, ca. 10000 Stkr., 
dpls fm 0st- og dels fra Vestnorge, 
og Prisen er ej heller unde!'gaaet 
nogen synderlig· Porandring, der be
tales ca. 90 Øre pr. Pd. en gros ab 
N orge. H ulJllUerfiskeriet paa Vest
kysten har nu taget sin Begyndelse, 
et Par Partøjer ere indkomne med 
mindre Partier h ('r, og yed .Løkken 
skal der i de to sidste Dage være 
fisket rigtig godt; ved .Læsø fiskes 
der ligeledes Hummer i denne Tid, 
men denne l!'angst er ved Kontrakt 
solgt til et Hamburg-Pirma, hvortil 
Hummeren ekspederes direkte. 

Kl. 
Lemvig, d. 12. Juni 1895. Byen 

har i denne 'l'id kun lidt Pisk. .Li m
fjordsfiskeriet giver ikke stort fra 
sig, og fra Havfiskerne kommer der 
kun ur{'geImæssig og liden Po.rsyning. 
Plynder koster 20 il. 25 0re pr. Pd. 
for Tiden og AaI efter Kvaliteten 
35-50 0re. L. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane ~ Dampskib 

i Ugen fra 9. Juni til 15. Juni 1895. 
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11 danske Fisker- I[ Pd. I Pd. l Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

[ 
Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartøjer •.. 113842 1901 264:) 
16 danske Kvaser '138160 38700 
2 svenske ll'isker-

fartøjer ... 1332 1503 

pr. Baad 01S Vo~n 
fra nærhggen e 

4862~ 648010 504 I!'iskerlejel' . . • 59645 852 
pr. Jernbane & 

5432 7004 40Q6 320 • 11624r049001~~ 64238
11

[26051 534 Dampskib .•.• 2450' 
I-

lait •.. 58766 2640 1114 6364 39872111624 104900 41687 70718 534 

l) Pighvar. 2) 1460 Pd. Hellefiynder og 1000 Pd. Pighvar. 3) Slethvar. 4) 300 Pd. Slethvar og 400 Pd. 
Tunger. 6) 5760 Pd. Skrul'per og 204 Pd. Strandkarper, 6) Skrupper. 7) 1224 Pd. Gedde og 400 Pd. Kuller. 
S) 4265 Pd. Aal og 697 Pd. Aalekvabber. 9) 22051 Pd. Lak. og 14714 Pd. Aal. 10) 6100 Pd. Makre! og 320 Pd. 
Hornfisk. 11) 2(7S0 Pd. Makrel og 39450 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 364774 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 2-5 Kr. pr. Lpd., Kasse

fisk 1 Kr. 56 Øre; Torsk; levende 73 Øre pr. Lpd., Kasscflsk 40 Øre; Sild 1 Kr. pr. Ol j 
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Aal: blanke 55 Øre pr. Pd., gule 35 Øre j Makrel 5-9 Kr. pr. Snes, smaa 40 Øre til 1 
Kr. j Hornfisk 3-4 Kr. pr. Snes, smaa 35 Øre; Rejer 50 Øre til 1 Kr. 10 Øre pr. Pd. 

Afvigte Uge bragte kun ringe Tilførsel af levende Ji'iskj Rødspætter med indtil n Kr. 
75 Øre pr. Lpd. Markedet iøvrigt roligt og fast. 

BEKENDTGØRELSER 
Husflids Grantræs 

Aarer, 
næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen, 
Aalborg. 

-Fiskekvase til Sal~s. 
En Kvase (drægtig 399/ 100 T.) 
med et godt Aalevaad er 
billig til Salgs eller kan byttes 
med en mindre. 

Carl ,s:ockenvitz, 
BO"D, Stubbekøbing. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

Lystbaad til Salgs. 
En Lyst- eller Fiskerbaad, 

drægtig 3 Tons, 4 Sejl, 2 Aal' 
gammel. lste Klasses Sejler, 
E'rederikssundsbygning, er til 
Salgs ved Henvendelse til 

Fiakeribestyrer Krebs, 
Audebo Dæmning pr. Holbæk. 

2 ny T{ejeruser, 
med dertil hørende 

10 Favne Bade 
i komplet fiskefærdig Stand, 
kan 6rholues hos 

Laurenberg, Korsør. 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald· 
anbefales af 

Actien-Maschinenban-Anstalt 
vorm. Yennleth &; Ellenberger. 

DlU'mstadt. 

Kvase til Salgs. 
,,' Den bekendte velsejlende Kvase "Svalen" af Liseleje. Drægtighed 13 61 Tons, ca. IO 

Aar gammel, med tilhørende ny Sejl. er meget billig til Salgs. Lysthavende bedel> hen
vClItlesig skriftlig til Hr. Købmand CJIl". Peter8ell, Lynæs pr. Frederiksværk, som 
vil meddele Oplysnillg om Kvasen, som for Tiden er paa Fiskeri. 

~~ 

f'-

f.-

Fiskenætfabriken "Danmark", 
Grønnehave, Helsln&,ør, Stengade 15, 

(eneste Hætrabrlk i DUUDark som drives ved Dampkraft, 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest('l og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bmnuldsganl, Hampega1"1z og Hør.qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa La&,er. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og BroncemedailIe. 

Ofrentlig A vktion. 
Onsdag den 26. Juni 1895 KI. 11 Form. afholdes paa Orlogsværftet 

offentlig Avktion over ca. 210000 Pd. Jern, ca. 3000 Pd. Støbejern, ca. 2600 
Pd. ,Jern- og Staaltraadstrosse, 1000 Pd. Klude, 200 Pd. Messing, 2200 Pd. 
Sejldug, tf)600 Pd.· Zink aske, l Decimalvægt, 3 Fartøjer, 1 Sprøjte, 50 
Fustager. 

Sagerne' fot'evises i Magasinet for kasserot Gods Fredag den 21., 1Jor
dag den 22. og Tirsdag den 25. d. M. fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til 
den Tid fH·holdes. 

Urlo9st'ærftets Centt'alkonto'r, den 17. Juni 1895. 
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Xa benha vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
Færdige Aalevaad 

holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Piskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
. fl'a 

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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120 Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : n" Platzmann in Hamburg, Station Altona. ------

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad, 
Dansk Sportstidendeog Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker F.·antz Ch.aistt.aeu, Boldhusgade I. 
ttndigorllt al' r-antl. maR'. H. Pfl.~.qelf, - l'rykt hOR Ji'rantr. Ch .. isllrt'ti. Købonhavn 



r 
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Nr. 26. 27. Juni. 1895. 

lWI:e dl.e:1XLs'bl.ad.et \ldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/d Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Overordentlige Medlemm~. - P,ia
opgaver udsatte af Dansk Fiskeriforening. - V •• t
kystltavnen. - Halsnæsflakerierne 1895. - Mindre 
Meddelels.r. Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørel.~r, 

Dansk FI8kerlforenlngs Kontor, Storm
gade 20 St.uen, København V" er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desud~n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
IO, I. S. 

ModelsamUngen, Stormgade 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 FOl:sendelser til For· 
enlngene, Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaard8vej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillailt, naar Kilden angivee. 

Modelsamlingen. 
Lørdagen den 29, Juni vil Hr. Villumsen 

være til Stede i Samlingerne fra KI. 9-4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
gennem Kassereren, Grosserer C111". 
H. Munck, Vestergttde Nr. 18, og 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Overordentlige Medlemmer. 

Bestyrelsen har udnævnt følgende 
Herrer til "overordentlige Medlem
mer" : 

Sysselmand H. LlbUle1', Thorshavn. 
LandfogedA. Thorsteinson ,Reykja vi k. 
Fiskeriinspektør J. O. Dahl, Bodøe. 
Direktør G. M. Dannevig, ArendaL 
Ingeniør L. Schmidt-Nielsen, Trond-

hjem. 
Fiskeri-Intendant, Dr. N. H. Malm, 

Lysekil. 
Fiskeriinspektør, Dr. Ose. Nordquist, 

Helsingfors. 
Dr. T. Wemyss FuUon, Edingburgh. 
Dr. Walter E. Archer, Edingburgh. 
Professor, Dr. Weigelt, Berlin. 
Dr. Seligo, Kønigsbc-rg. 
Amtsgerichtsrath E. Adirkes, Nien-

burg. 
Dr. Amedee Berthoule, Paris. 
Fiskeri-Intendent, Dr. Fr. Mather, 

New York. 
Dr. Joseph W. Collins, New York. 
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Prisopgaver 
udsatte af Dansk Fiskeriforening. 

I Bestyrelsesmødet den 21. Febr. 
vedtog Bestyrelsen for Dansk Fiske
riforening at udsætte nedenstaaende 
to Prisopgaver, formulerede af det 
i denne Anledning nedsatte Udvalg, 
bestaaende af Højesteretsassessor 
Mouriet·, Dr. phil. C. G. Joh. Pe
tersen, samt Professor i Zoologi ved 
Universitetet, Dr. phi!. Chr. LiUken, 
hvem man havde formaaet til at ind
træde i Udvalget. 

I. 
Der foreligger i Litteraturen, saa 

vel den ældre som den nyere Ud- . 
taleiser om, at Skrubben (Pleuro
uedes jlesus) yngler i rent Ferskvand. 
Disse Udsagn maa dels af Hensyn 
til Skrubbens "pelagiske" -- i Orer
fladen flydende - Æg, dels fordi 
det H-d biologisk Stations Undel'
søgeIser er vist, at Skrubben ikke 
ynglet' i flere af vore Brakvandsfjonle, 
hvor den dog til sine Tider er hyp
pig nok, men hvorfm den i Lege
tiden udvandrer, sandsynligvis alises 
for' urigtige eller i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 
selvstænlligeIagttagelser støttet Frem
stilling, der oplyser, l) om Skrubben 

,udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
i Ferskvand, 2) om der findes leyende, 
gydte og befrugtede Æg af den j 

li'ershand, saJlIt 3) om disse virkelig 
udvikles vidt're, Saa at rngel i alle 
Stadier kan paavises der - eBer 
OlU Æg og Mælke ikke kan udvikles 
der til Fuldkommenhed. I sidste 
Tilfælde ønskes 4) nærmere Oplys
ningel' om Køllsorganprnps Tilstand 

til de forskellige Aarstider. Nød
vendige Præparater mau medfølge, 
og Undersøgelsen bør om muligt ikke 
være indskrænket til et enkelt Fersk
vand. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert, at 

vor almindelige Re}e (Palæmon Fa
bridi) før Ungernes Udklækning af 
Æggene udvandrer i begge Køn (?) 
fra mange af de Brakvande, i hvilke 
den om Vinteren og Foraaret ophol
der sig, samt at den, efter at Ungerne 
ere blevne udklækkede i det saltere 
og friskere Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæbne efter U d
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og allerede forlængst have 
antaget de vohsnes Udseende, kun 
meget ufuldstændig. 

Man ønsker derfor en paa nye 
og selvstændige Undersøgelser byg
get Fremstilling (ledsaget af de nød
vendige Præparater) af Yngelens 
Skæbne efter Udklækningen, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor den op
holder sig, og hvornaar samt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore l!'jorde. 

Besvarelserne af Opgaverne skulle 
være affattede i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte eller tyde
lig skrevne. Enhver Dansk, undtagen 
Medlemmerne af Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse og dens Funktio
nærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser, 

Indleveringsfristen for begge Op
gaver udløber 1. Januar 1897. 

Prisen for en fyldestgørende Be
svarelse af den første Opgave er 
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indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med Forfatterens 
Navn, men med et Motto og ledsagede 
af en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysninger om Forfatterens Navn, 
Stand og Bopæl, og som bærer salllme 
Motto. 

København, d. 21. Febr. 1895. 
For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

Moltke-Bregentved. 

Vestkysthavnen. 

Tirsdag d. 11. Maj afholdtes efter 
Indbydelse af Folkethin,?smand, Kap
tajn Trolle et Møde i Thisted, hvoraf 
"Thisted Amts Avis" bringer føl
gende Referat: 

Folkethingsmand, Kaptajn Trolle 
bød Velkommen og takkede for den 
forholdsvis store Tilslutning, Mødet 
havde faaet, navnlig henvendt til 
tvende Repræsentanter, der vare 
komne langvejs fra, nemlig Konsul 
Bertelsen, Ringkøbing og Kaptajn 
Jensen, Aalborg, og til de tvende 
Medlemmer af Landsthinget, der vare 
til Stede. Da Taleren stillede sig 
som Folkethingsmand her i Kredsen 
var det navnlig for ttt søge Vest
kysthavnesagen gennemført. Havnen 
stod ganske vist ogsaa paa de to 
andre Kandidaters Program, men 
naar Vælgerne havde givet ham de 
fleste Stemmer, var det, fordi de i ham 
fik en fiskeri- og søkyndig Repræstm
tant. Taleren var imidlertid ikke 
bleven valgt med det, han vilde kalde 
kvalificeret Majoritet, saa han kunde 
ikke med Sikkerhed paastaa, at der 
her i Kredsen var en almind.,li/! 
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Stemning for et saadant Havnean
læg. Ud fru oen Betragtning var 
det, at han Il;mle illobudt til dette 
Møde, for at kOllsLa!pl'E:', nt denne 
Stemning virkelig\:al' 1il Stede, og 
dernæst raadslaa med Væl::;r·rno Olll, 

hvilke Veje og Midler der lettl'st og 
hurtigst kunde føre til Maalet; thi 
den Sag, der her var Tale om, var 
saa stor og vigtig, at han ikke troede, 
at en enkelt Mand kunde føre den 
igennem; dersom han havde havt den 
Tro, vilde han have arbejdet og kæm
pet for den alene, men man maatte 
have Støtte hos Autoriteterne og 
hos Folket for med V ægt at kunne 
tale om denne Sag og bringe den 
frem. Havnesagen var jo ikke ny. 
Der foreligger en TI endelighed af 
Planer og Overslag for forskellige 
Anlæg, men videre er Sagen aldrig 
kommen, Taleren troede imidlertid 
ikke, at Sagen vilde komme meget 
videre, førend Regeringen selv frem
satte et Porslag om et Havneanlæg 
paa Vestkysten, men for at faa den 
til det, mente han, at. der maatte 
rejses almindelig Stemning derfor, 
og det vilde man kunne opnaa ved 
en Masseadresse, naar denne ude
lukkede Spørgsmaalet om Havnens 
Beliggenhed, som maa overlades til 
Regeringens og Rigsdagens Afgørelse. 
Talet'en vilde derfor foreslaa, at man 
nu i Dag valgte enkelte Mænd til 
sammen med ham at søge Støtte 
for Forslaget om en Vestkysthavn 
ved Henrendelse til Autoriteter og 
Repræsentationer ikke blot her i 
Kredsen men ogsaa i hele Jylland 
og paa Øerne tor at tilvejebringe 
sagkyndige Udtalelser, navnlig all
gaaende den økonomiske Side af 
Sagen, Taleren havde fØl' bpmær
kf\t., flt "n 1\ffl<;<;f':"l,'I'<;<;f' til Rr" ... f"·;~' 



gen maatte udelukke Spørgsmaalet om 
Havm'ns BdiggE'llhed, n1E'n han vilde 
dog fremhæve, at man maatte tage 
Afstand fra Planen om et Havne
anlæg i Thyborøn Kanal, som der i 
lang Tid havde været arbe.jdet for, 
da det ikkø i mindste Maade kan 
træde i Stedet for en Kysthavn. De 
Arbejder, der nu udføres til Sikring 
af Kysten, ere maaske berettigede 
og nødvendige, men man kan aldrig 
regulere Løbet saaledes, at det til 
enhver Tid kan befares af større 
Fartøjer, og Forholdene paa Havrev
len kunde ingen menneskelig Hannd 
forandre, For nogle Dage siden 
havde Taleren selv ræret der med 
det Fartøj, han fører, og uagtet det 
kun stikker 6 Fod og Vejret var godt, 
turde .T~odsen dog ikke føre det over 
Havrevlen, førend Højvande indtraf. 
Der kunde maaske nok anlægges en 
Havn ved Kanalen, men man vilde 
aldrig blive Herre over de vældige 
Natul'lo-æfær, der idelig flytte og 
forandre Løbet,. og Besejlingen af 
denne Kanal vil altid være forbundet 
med stort Besvær og megen Fare. 
Taleren mente, at der navnlig var 
Anledning til at tage Afstand fra 
dette Projekt, fordi det benyttedes 
til at udsætte Spørgsmaalet om en 
Vestkystbavn under Paaskud af at 
afvente Resultaterne af de ved Ka
nalen foretagne Arbejder. En Vest
kystbavn vil have Interesse ikke 
blot for Søfart og Fiskeri men ogsua 
for Handel og Industri og ikke mindst 
for Landbruget, hvilket Taleren skulde 
godtgøre ved nogle Tal. Dersom .l1er 
fandtes en Vestkysthavn vilde Land
brugets Udførselsvarer være l il, 2 Dage 
mindre undervejs til N ewcastle end 
nu oyer Esbjerg; i Fragt vilde man 
komme til at betale 1/2 Øre mindre 
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pr. Pil. Smør, 1 Kr. 25 Øre pr. Svin 
og 4 KI .. pr. Stud, under Jj'orudsæt
ning af, at Dampskibsfragten blev 
den samIlle som fra Esbjerg. At 
VaI'erne ere kortere under Vejs er 
jo af overordentlig Betydning, idet 
de jo forringes for hver Dag, For
sendelsen tager. A t en Havn vilde 
være til Gavn ogsaa for Handelen 
var jo indlysende, idet Fragterne 
vilde blive billigere; der vilde saaledes 
spares ca. 4 ..1:. pr. Keel Kul. Fra 
saadan en Havn vilde der kunne 
etahleres en saa at sige daglig Damp
skibsforbindelse ved forbisejlende 
Skibe. For Skibsfarten vilde Havnen 
betyde en billigere Assurance og et 
bedre Fragtmarked ; alle de smaa 
Fartøjer, der. ere hjemmebørende 
rundt omkring navnlig i Marstal og 
Svendborg, lllaa jo nu paa Grund 
afIshindringer lægge op om Vinteren, 
men fra en Vestkysthavn vilde de 
kunne søge Fragter, og naar de nu 
flere Gange med opfriskende Kuling 
maa afvente gunstig Vind, inden de 
kunne søge rundt om Skagen, ville 
de, naal' de have en Havn i Læ, 
med nordvestlige Vinde dristigt kunne 
lægge forbi Hanstholm. Dampskibe 
maa ogsaa undertiden, efter at have 
passeret denne Pynt, gøre Venderejse 
til Frederikshavn paa Grund af Kul
mangel. Som Reparationshavn vil 
en saadan Havn ogsaa faa sin store 
Betydning. N u kan der om Efter
aaret og Vinteren være Dage, hvor 
der søge 3-400 Sejlskibe, der skulle 
o,er Nordsøen, op til Havne paa 
den norske Kyst, hvad vi jo ikke 
have mindste Fordel af; men Skibene 
vilue hellere søge til en Fastlandshavn 
end gennem den lange Skærgaard, 
der er vanskelig at komme igennem, 
og hvor man maa have Lods omhord. 
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En Vestkystham vil ogsaa have stor 
Betydning for Hamristerj det et· jo 
ikke sna lang Tid siden, at Damp
skibet "H. 1. Pallisen " grundstød te 
paa Bragen; det blev ganske vist 
brugt flot i læk '1'ilstand, men sank 
inden det kunde naa Havn, thi nu 
er der jo kun de nrul'lnestn R<>pura
tions-Havne: Christianssund og Gøte
borg. SomF'iskerihavn endelig vil 
et suadant' Anlæg jo faa den største 
Betydning. Nu kunne Fiskerne k'm 
kOlllme ud i ]\f ags\'<>jr, og selv da 
kan der stundom staa et saadant 
Braad over Rm'lel'lle, at de ikke 
kunne komme over dem. Det er jo 
ikke mere end et Par Duge siden, 
at der ved V orupø1' let kunde være 
passeret en lignende Ulykke som 
den, der passerede for P/2 Aar 
siden; heldigvis kom Redningsbaaden 
til Stede, men det el' dog en egen 
Sag, at vore }i'iskere skulle ha ve 
Redningsbaaden paa Siden, nuar de 
skulle røgte dere's Erbverv, saa ikke 
blot af økonomiske men ogsaa, (tf 
rent humanp Hensyn val' det en Nød
vendighed, at man snarest mulig fik 
Spørgsmaalet om en Vestkysthavn 
løst. Efter Regeringens Overslag 
vilde O!p.kostningerne ved Anlæget 
af en Havn andrage ca. 15 Millioner; 
alene for Anlæget af en Trafikhavn 
vilde denne Sum være vel anvendt. 
Importen til det Opland, som maatte 
henregnes til en saadan Havn, vilde 
blive 50-90000 Tons, og Eksporten 
vilde blive nog8t lignende. Den 
Skibsafgift, der maatte svares heraf, 
vilde blive 150000 Kr. Dersom man 
ansætter Afgiften af den Fisk, der 
føres til en saadan Havn, til 2 I'Ct., 
vil det kunne blive ca. 40000 K r" 
og man vil saaledes allerede være 
naaet op til en aarlig Indtægt af 

ca. 200000 Kr., men man maa vel 
huske paa, at den indirekte Nytte 
af Ha\'nen el' af langt større Betyd
ning, og vi kunne derfor ikke for
svare at opsætte at bygge den. Vor 
Søfart og vort F'iskeri bringer mange 
fremmede Penge ind j Landet; naar 
der er 'l'a.!e om .J ernbaner, findes der 
altid Yilligt Øre, fordi man ved, at 
de ere til Garn, men naar der er 
'l'nle om en Havn, er det vanskeligere 
n,t gøre Folk indlysende, af hvor 
stor BetydlJillg dell er, Taleren ind
san fuldt ve), nt Havnesagen ikke 
kunde gemwmføres uden vægtig Støtte 
fra Landbruget, Handelen og Indu
strien, og der maatte indflydelsesrige 
Mænd til at oparbejde en saadan 
Stemning, at Regeringen under Pres
sion af denne Stemning vilde frem
komme med Forslag om en Vest
kystham i den kommende Rigsdags
samling. Forinden man skred til 
videre Forhandling vilde han anmode 
Forsamlingen om at vælge en Diri
gent, hvortil han vilde foreslaa 

Proprieta'l' Brix, Landlyst, der 
enstemmig valgtes og derefter ud
bragte et Leve fol' Konge og Fædre
land. 

Derefter fik Proprietær Ncergaa1'd, 
Petersrolighed, Ordet, idet han be
mærkede, at hans Udtalelser her 
stod fuldstændig for hans egen Reg
ning og ikke fremkom i hans Egen
skab som Formand i Landboforenin
gen "Nonlth}". HUIl kunde være 
enig i Ku ptajn '1'ro11es Udtaleisel' 
om, at Havnesagell ogsaa havde 
staaet paa de tvende andre Kandi
daters Progt'um ved sidste Folke
thingsvalg, og alle Vælgerne vare vel 
ogsaa for saa vidt enige i Ønsket 
om en Vestkysthavn; kun havde man 
ikke været enig om, hvem, af de tre 



Kandidater der bedst vilde kunne 
fremme denne Sag. Et Flertal af 
V ælgerne havde jo imidlertid ment, 
at Kaptajn Trolle val' den bedste 
Mand, og nu var han jo valgt, san 
Taleren mente, at alle burde kunne 
være enige om at støtte Folkethings
manden i hallS Bestræbelser og Ar
bejde for H avnesagen (Hør l). Men 
ved Siden deraf vilde han bede Folke
thingsmanden ikke at glemme de 
Interesser som rørte sig i hans Kreds 
ud over Havnesagen, og navnlig da 
ikke Landbrugets. Vi Landmænd 
leve jo under et økonomisk Tryk og 
ville gerne have \'Ore Byrder lettede. 
Samtidig vilde han henh'de Kaptajn 
'fro11es Opmærksomhed paa det Pro
jekt som i 'riden nll' oppe angaul'IHle 
en Forhedring af Overfurtsfol'holdene 
i Vilsund. - Havnesp01 gsnmalet var 
snu stort, at Illan fol' at ]'('js~ det 
maatte søge at rejst! Stemningen fOl' 
det i alle de H"stj)'clske Amter, som 
i dette Spørgsmaal hare Interesser 
fmlles med os, og han kunde derfor 
slutte sig til Kaptajn 'rl'Olle med 
Hensyn -til at man søgte at oparb('jde 
en saadan Stemning ogsaa udenfor 
Thistpd Amt, navnlig ved Henven
delse til Amts-, By- og Soglwraadpnp, 
saaledes at de ved Delegerede sam
lIlen I11pd Rppræsentantpl' for andre 
Institutionel' og fol' b'onmillgl'l' sam
ledes til et Møde. Det Udvalg vi 
formodentlig nedsætte i Dag vil der
for kun blive en snævrere Kreds af 
Mænd til at støtte Kaptajn ':Prolle 
i hans Arbejde for at faa en større 
Komite af indflydelsesrige Mænd i 
alle vestjydske Amter nedsat. 

Amtmand, Grev Sclmlin kendte 
fra sit Arbejde i Indenrigsministeriet 
alle disse Betænkninger, Planer og 
On~rslag . for en Vestkyst havn; alle 
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vare de blevne underkastede lange 
Overvejelser og Drøftelser, men der- • 
ved var det ogsaa blevet. Nu, mente 
Taleren, var der et Omslag i tIenne 
Stemning; han troede ikke mere, at 
der næredes saadanneBetænkeligheder 
som tidligere ved at anvende saa store 
Beløb, som del' fordredes til d()n~e 
Sag. Ligesom Kaptajn Trolle og 
N eergaard var han af den Anskuelse, 
at det Udvalg, der her i Dag skulde 
nedsættes, nærmest maatte være for 
at forberede Sagen og for at søge en 
støn-e Komite nedsat, thi det vilde 
jo være af Betydning at kunne skaffe 
saa fyldige Oplysninger som muligt 
med Hensyn til Anlægets Rentabilitet. 
Fol' Taleren lige saa vel som for 
mange andre stod det, om vi ikke ved 
en Vestkyst ham kunde genvinde noget 
af det, ri i tidligere Dage havde tabt. 
- Det gjaldt som sagt at skaffe alle 
de Oplysninger, der kunde faas med 
Hensyn til en Vestkyst havn, men endnu 
mere ~jaldt det, at Folket kommer 
med,.saaledes at V estkystha vnen bliver 
det en Hjertesog, som det vil sætte alt / 
ind paa at faa gennemført. Det 
maa undgaas, at Sagen faar et 
lokalt Tilsnit som den jo heller 
ikke har men et Sted maa den 
jo rejses, og hvem er da' vel nær
mere dertil end vi, der have set saa 
mauj!,e af de Ulykker, der altfor ofte 
passere her paa Vestkysten. Som 
nævnt kunde man i Dag kun gøre et 
foreløbigt Skridt, men paa et senere 
Stadium skulde Taleren være villig 
til at yde al den Støtte, ban for
manede; del' var jo tidligere peget 
paa, at man ogsaa maatte have de 
andre vestjyske Amter med, og han 
skulde være villig til at konferere med 
sine Kolleger i de to Amter, som der 
nærmest vilde blh-e Tale om. 
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Konsul Bertelsen, Ringkøbing, 
var af Kaptajn Trolle indbudt til 
dette Møde i sin Egenskab som Med
lem af "Dansk Fiskeriforening"s Re
styrelsesraad; h!w udtalte ~ig dog ikke 
i denne sin Egenskab pau sin Kreds' 
Vegne, nlen fremsatte kun sin PPI'

sonlige Anskuelse, og han kunde da 
ikke se andet, end 'at. det vilde være 
heldigt, om Ringkøbing og Thisted 
Amter kunde fOl enes i fælles Arbejde 
for Vestkysthamesagen. Han kendte 
ikke de Motiver, der bandt UP tvende 
Anlter sammen med Hensyn tilSpørgs
lUaalet om en Havn ved Thyborøn, 
men han kunde fuldt ud slutte sig til 
Kaptajn 'I'rolle i dennes U dtalels<'l' 
om et Ha\'neanlæg der; thi en Havn 
pall, dette Sted kunde kun være Land-

,bruget til Gam; dersom Fiskerne 
ventede sig noget af den, vilde det 
kun blive en Skuffelse, 

Kaptajn Jensen, Aalborg, var 
ligeledes kommen til Stede efter Ind
hydelse af Kaptajn Trolle, Aalborg 
har vel ikke nogen' direkte Interesse 
af et Havneanlæg paa Vestkysten, 
men for Taleren stod det, som man 
maatte se paa den Sag med et videre 
Syn, og han troede at turde sige, at 
man ikke i Aa,lborg vilde lægge nogen 
Hindring i Vejen for Sagen, og det 
samme gjaldt sikkerlig Hjørring Amt, 
der var anderledes interesseret i 
Spørgsmaalet, idet dets Kyststrækning 
mod Vesterhavet var ligesaa lang 
som Thisted Amts. - Som Eksempel 
paa, hvad Fiskeriet kunde udvikle sig 
til, skulde han nævne Grimsby, For 
30 Aar siden anlagde man der 3 
Fiskeridokker , og nu udgaa derfra 743 
store Fiskerfartøjer og over 100 Damp
fiskefartøjer, <ler i 1893 indbragte 
70000 Tons Fisk, der ved Avktion 
solgtes for 211/2 MilI. Kr., altsaa en 
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Gennemsnitspris af 14 Øre pr. Pd.; 
og den Pris ville vore ]i'iskere ogsua 
lmnne opnaa ved Afsætning af deres 
Fangst i eu Havn, thi det faas alle
rede nu i Frederikshavn. I Løbet 
af ao Aar el' dette store ]i"'iskel'i blom
stret op, Der beskæftiges ved det 
12000 Mand, del' aarligt tjene 100 
P. Sted, (1800 Kl") pr. Mand, medens 
\'ore Vestkystfiskere f, Eks. her i 
Amtet i det sanl1ne Aar, 1893, gen
nelll:>nitlig kun tjente 500 Kr. Norge 
ha l' ",idl'n 1885 aarlig eksporteret for 
ca, 37 Mill. Kr. Fisk om Aaret, hvil· 
ket tilstrækkelig viser, hvilken Vel
standskilde Fiskeriet kan blive for et 
Land. Vi have jo allerede Sporene 
dertil i Frederikshavn, og et stort 
Piskel'i kan trives, thi Driftskapitalen 
er ikke saa stor; og naar der i Katte
gat kan skabes en stor Fiskel'fIaade, 
hvad maa der saa ikke kunne gøres 
i Vesterhavet, hvor Fisken er af langt 
bedre Kvalitet og findes i langt større 
Mængde j llIen iøvrigt kan det jo 
ikke nytte at tale oro et Vesterhavs
fiskeri, føl'(md der hltves en Havn. 

Konsul N. C. Andersen: Naar der 
el' Tale om en Forbedring af Kom
rounikationsroidleme, saa er det noget, 
der har Betydning for os, der leve 
i ligesom en Afkrog. Baade øst- og 
sydfra trykkes vi af de bedrestillede 
Egne, saa det er os saa at sige umu
ligt at konkurrere. Det kan ikke næg
tes, at vi blive noget stedmoderligt 
Iwhandlede, naal' vi sammenligne os 
selv med andl'e Egne,: der kunne faa 
omtrent alt, hvad de pege pau. Aal
borg f. Eks. har faaet Hals Barre 
uddybet, sa:t der nu kan gaa store 
Fartøjer op til denIle By, men ikke 
længere, men blot vi skulle hMe et 
Fartøj paa saa meget som 100 Tons 
herop, koster det 3-400 Kr. og kan 



endda stundom være 14 Dage under 
Vejs op ad Fjorden, saa Følgen 01', at 
vi sjeldent eller aldrig kunne faa et 
billigt Skib herop. Kunde llIan derfor 
opnaa at faa en Vestkysthavn sat 
igennem, vilde det blive til Held fol' 
vide Egne, og derfor glædede det hum, 
at man hel' i Kredsen harde faaet 
valgt en Folkethingsllland, del' vilde 
sætte hele sin Kraft ind paa at fremme 
denne Sag, lIlen hver især af os andre 
bør yde al vor Støtto og brugo alle: 
de Midler, del' staa til vor Raa
dighed. 

Stationsforstander, Kaptajn J(a

bell var en af de ftta, der til det 
sidste havde holdt pall, Cortsen, fordi 
han efter Mødet hor i Byen paa 
"Hotel Aalborg" havde Illent sig bun
den til ham; meu Ullar Pil Sag vur 
afgjort, forekom det ham, ti t det var 
enhver god Stat"borgpl's Pligt at 
hjælpe til at fan det meRt mulige ud 
af det foreliggende Resultat; han 
vilde derfor opfordre pnhvpr især til 
at støtte Kaptajll 'frollc i hans Ar
bejde for V estkystha \'neSl! gl>n. -- Ta
leren vilde benytte Lejligheden til at 
minde Folkethingsmanden OlU Banen 
fra lI'jerritslev til Thisted, der hal' 
overordentlig stor Betj'dning fOl' Eg
nen, navnlig nu, da NøITe-Sundby
Fjel'l'itslevbn,noll hli rer go llIH.n n fart. 
l;igelodes henpegede 'faleren pUa Je 
tidligere indgivne, men afslaaede An
dragender om Forbedringer· af Befor
dringen paa Thybnnen. 

Gæstgiver QJ;to HansHa.ard, Vild
sund, udtalte sin Glæde over den 
store Sympati for Sagen, der var 
kommen til Orde her i Dag. Dot 
havde længe staaet for ham, som 
]'iskeriet var hlevet forsømt. Vi saa 
jo andre N ationer, der ikke vare større 
end ml' egt>n, hente Rigdomme af 
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Fiskeriet, medens vi selv ikke gjorde 
det, men der var heller ikke nogen 
Nation, hvor Regeringen viste saa 
lidt Opmærksomhed fol' Fiskeriets 
Opkomst som her hjemme; det hid
rørte vistnok navnlig fra, at Fiskerne 
hidtil ikke havde havt nogen Repræ
sentant paa Tinge, og derfor glædede 
dot ham, at Kaptajn Trolle nu var 
blev en valgt. Han kunde slutte sig 
til Tanken om i Dag a t nedsætte 
et Udvalg til S:lInmenkaldelse af en 
stor Komite, og til det Udvalg 
skulde han foreslaa Amtmanden, 
Greve Sclmlin, Formanden for-Land
boforeningen og Formanden for Han
delsforeningen. 

Amtmanden, Greve Schulin vilde 
llIed Glæde støtt~ Sagen, og dersom 
man, naar Srtgen var nanet noget. 
videre frem, ønskede det, skulde han 
være villig til at deltage i Arbejdet. 
Men det Ud\-alg, der her skulde 
vælges, skulde jo nærmest .indhente 
en Række Oplysninger, og det troede 
han, at andre Mænd end han selv 
bedre kunde gøre. 

Folkethingsmand, Kaptajn Vrolle 
kunde kun være tilfreds Illed den 
Modtugeise, Sagen havde faaet; thi 
de faldne Udtalelser konstatere, at 
man ikke blot hel' i Kredsen, men 
ogsaa i andre Egne ønsket' Spørgs
maalet om eu Vestkysthavn fremmet, 
og dernæst at indflydelsesrige Mænd 
ville yde. deres Støtte til dets Løs
ning. Med Hensyn til de enkelte 
Ting, der vare blevne paapegede for 
ham, skulde han bemærke, at det 
var en Selvfølge, at han som Folke
thingsmand vilde støtte alle gavnlige 
Reformer, der kunde være til Let-. 
telse for den ene Samfundsklasse uden 
at gaa andres Interesser for nær. 
Taleren mente, at den nødvendige 
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Konsekvens af et Havneanlæg vilde 
blive en Udvikling af Jernvejene. 
Fjerritslev-Banen maatte sanledes 
sikkerlig føres ud i Nærheden af 
Havnen. Da :Mors og Salling vilde 
kunne paaregnes som naturligt Op
land til en Vestkysthavn, rnaatte 
Overfartsforholdene ved Vildsund for
bedres de tiltrænge det allerede 
nu i høj Grad - maaske i Forbin
delse med en Bane over Mors. Ta
leren takkede derefter enhver, der 
vilde arbejde for Sugen, særligt Amt
manden, Greve Schulin, der havde 
tilsagt sin værdifulde Støtte. For 
at konstatere Stemningen i Forsam
lingen vilde han anmode alle, der 
samstemmede i Ønsket om, at Re
geringen i den kOlllmende Rigsdags
samling fremsætter Forslag 0111 en 
Vestkysthavn, om at rejse sig. 

Selvfølgelig deltes dette Ønslw af 
hele E'orsamlingen, horefter Kaptajn 
1rolle til Medlemmer af Udvalget 
foreslog at vælgo: Konsul N. C. 
Andersen, Gæstgiver O. Haus,qaanl: 
Proprietær N. Neet'gaærd og Stmlld
foged Th. Sm'ensen, Agger. 

:Mødet sluttede derefter med et 
af Kaptajn Trolle udbragt Leve 
for Udvalget og med et Leve for 
Folkethingsmanden, udbragt af Diri
genten. 

Halsnæsfiskerierne' 1895. 
Af C. Brammer. 

Vinterfiskeriet var ligesom fra Jæ
gerspris ubetydeligt paa Grund af 
den strenge Frost, der holdt veel til 
henimod Paaske; lidt Torskefiskeri 
og Fuglefangst samt Aalestangning, 
det "ar det here i 3 a 4 Maanedel'. 

Denne Tid benyttedes som sædvanlig 
under lignende Forhold til at binde 
ny og bode gamle Garn. Forsøg paa 
at fiske Tunger og Pighvarrer i Kat
tegat omkrillg Anholt mislykkedes 
aldeles: thi en Fungst af nogle en
kelte Tunger paa en stor Dæksbaad 
mod en Besætning af 5 Mand og med 
60-70 Garn kunde selvfølgelig ikke 
lønne sig, ikke en Gang dække Ud
gifterne til Proviant. To Baade havde 
ovenikøbet det store Uheld at miste 
alle Garnene (60~70 Sth. til hver 
Baad) i Isen, sua at de, trods al 
Søgen, ikke fandtes mere. Desuden 
maatte Fiskerne snart sejle hjem for 
ikke selv at risikere at blive siddende 
i Isen 12-13 Mil fra Hundested. 
Efter at Isen var forsvundet af Kut
tegat, gjordes atter nO!-l;lo Forsøg paa 
at drive Tungefiskeri ved Anholt, 
men med et saa tarveligt Resultat, 
at det som sagt ikke kunde betale 
sig, hvorfor lilan næsten tænkte at 
opgive dette Fiskeri paa Grund af 
Opfiskning, eller fordi Tunger mulig
vis vare tagne ad andre Egne, gen
nem Bælterne eller Øresund. hnid
lertid fiskedes ret heldigt med Sten
bidere, og da der pludselig opdagedes 
l'egn pau, at Tunger viste sig ved 
Kysten, saa begyndte det saakaldte 
Landtungefiskeri midt i April med 
større og større Held baade ved Ky
sterne og senere i Isefjorden lige til 
Juni Maaned, saaledes at der imel
lem Paaske og Pinse blev fisket en 
saadan Mængde Tunger og Pighvar
rer, at der aldrig kan mindes at have 
været saa rigt Tungefiskeri, og da 
Fiskehandlerne som sædvanlig til Dels 
havde fast Akkord med Fiskerne, 
saa stode de sidste dem godt derved, 
thi Priserne faldt selvfølgelig smut i 
Udlandet pua Fiskemarkederne, ef ter-



haanden som Tilførslen tiltog. Des
værre har '1'ungen hidtil ikke -
som anden Pladfisk gennem Maal
bestemmelser været underkastet nogen 
Fredning, hVOl'for de mindste Tunger 
ptla indtil 7 a 8 'rommer endog gik 
med i Handden, idet Prisen eftpr 
Akkorden \ar 7 Kl'. pr. SrH's i April 
og 5 KI'. i Maj uden videre Ht:'llsYII 
til Storrelspn (Maal og Vægt). Me
dens Snesens tidligere Vægt var 14-
15 Pd., nu kun cu. 10 Pd., hvilket 
st:'lvfølgelig gør en stor FOI'sl\l'1 i Han
delen ved Salget i Udlandene, smrlig 
England og Tyskland. At der ogsaa 
kan fanges enkelte store Eksemplarer 
sall, jeg Bevis paa i Is- og Rense
huset pall, Lynæs, hvor der endog 
forefandtes en vældig stor Pighvar 
pall, over 20 Pd. og ligeledes enkelte 
store vægtige Tunger, men som be
mærket vare de fleste kun smaa. 
Da jeg forhen har omtalt Fremgangs
maaden ved Tungens Rensning, Slagt
ning og Ispakning efter alle Kunstens 
Regler, thi det er af stor Betydning 
om dette sker paa rette Maade, saa 
skal jeg forhigaa dette. 

At alle Fiskerne og alle Baade 
med 3 Mands Besætning, eller som 
det ogsaa hedder 21/ 2 :Y1and ;:>; 2 
voksne Fiskere og l Dreng med 30-
40 Garn, vare beskæftigede med Tun
gefiskeri hver evige Dag er hegribe
ligt, medens Kvinderne havde travlt 
llIed at ophænge Garnene til Tørring 
}Jaa Stiflerne, ligesom ogsaa først 
med at pille den store }Iasse Smaa
fisk (Rødspætter og Sletter samt Ulke) 
af Garnene, thi dette er et uover
kommeligt Arbejde under Sejladsen 
hjem til Havnene, ellers skulde de 
fleste smua Fisk naturligvis straks 
pilles Ilf og kastes ud igen; vokse 
og drive højere op i Fjorden til Fi-
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skernc i N eder-Draaby, Frederiks
sund, ØstbyD. s. v. (i Roskilde(jord) 
og Ourø eller Holbæk ilsefjorden, 
hvor del' Cl' l\Iangel pau Fladfisk og 
hvor de slIIaa Eksemplarer foruden 
at \'oksn ogsaa bli\'e fedede pau de 
gode Gr~csgunge. For at konstatere 
ForansbaelHle skal jeg meddele hvad 
1 Ih ad havde hjem en Morgen efter 
at htwe trukht 40 Garn, der stode 
i Rønigbugtell eHm' ilsefjordens 
Indlob, da der ikke var synderlig 
ForskPI paa Baadenes Udbytte den 
Dag: 2 '1'orsk 'C~ 2 1/ 2 Pd., Maal 
9,11 Tom" 10 Rødspættpt· :3 Pd. 
fra ti til 8 Tom" 14 Sno Smaafisk 
(Rød sp., Skrupper og Sletter) 1 Sno 
= 5 Pd. foruden en Del Fjæsinger 
og Ulke>; pn<lplig 4 Sno TungPl' fra 
101/ 2 til 14 '1'0111. og 15 Pd. Pig
hml'l'C'I' til Sa.lg, medens de føl'st
nævnte gode Rødspætter og de bel1ste 
Slett(~r anvendtes til Men~leskeføde, 
bleve dl' mindre Pisk naturligvis euten 
kastede i SØM eller kogte til Svinpne 
som død Fisk. I Reglen saa mun 
gerne l stor Hveclekurv fuld af Smaa
fisk staa uden for ethvert Hus i den 
'1'id, der fiskedes saa ualmindeligt 
rigelig. Men som s~gt er det umuligt 
at pille alt af Garnene pau Hjemrej
sen fra Fiskepladsen til Havnen, naaI' 
der kun er 1( ~ eller l Mil imellem. 
Efter P,\aske udsattes Bundgarn 
udfor Kikhavn og Lynæs. Udbyttet 
af Sild val' ret godt, men Prisen kun 
ringe, næppe 25 Øre pr. Ol, naar 
der var mange Ol, ja tilsidst var den 
næsten usælgelig, Som bekendt er ~'or
aarssilden langt mindre og mere tør 
end Efteraarssilden, derfor ikke at an
vende til Nedsaltning, men skal enten 
spises fersk eller røges, og naar der 
fanges store Partier Sild daglig bliver 
Landet naturligvis snart· opfyldt. I 
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Bundgarnene fangedes desuden ogsaa 
Fladfisk, undertiden hele Kurve fulde, 
som naturligvis straks bleve hældte 
ud i Havet igen, medens de endnu 
vare levende, hvad som foran fortalt 
uheldigvis ikke kan lade sig udfore 
ved Garnsætte. Hvad der lønner sig 
bedst er selvfølgelig HOl'nnskfiskeriet 
baade i Bundgarn og ved Vaaddrag
ning, da denne Fisk baade er stor 
og kødfuld, derfor ogsaa især i Be
gyndelsen efterspurgt saavel af Fi
skehandlerne som af KonsullIenterne 
og betales højt, fra 5 tHIO Kr. Sn.; 
Illen Hornnsknskeri saavel som Ma
kreifiskeri skal egentlig f PI st til at 
drives nu i Juni og J uH Ma~neder 
ved "Indringning" i Fjorden og Vaad
dragning i Kattegat. Nogen egellt
lig Statistik over Fiskeriet skal jeg 
ikke meddele, da denne først kommer 
fOl' Dagen ved Aarets Slutning i de 
af Fiskeri-Inspektionen (Kanonbua
den "Haudl", Kapt. Tralle) udsendte 
Joul'llaler, hvori i Rl:'glell Em Mand 
paa hvert Fiskerleje' indfører alt Fi
skeri, for saa vidt det er muligt for 
hver Dag. 

Mindre Meddelelser. 

København og Omegns Fiskerfor
ening afholdt i Lørdags et Møde for 
at forhandle et Forslag, som var til
sendt Bestyrelsen, angaaende Af
holdelse af et større Fiskerimøde 
inden Efteraarsfiskeriet tager sin Be
gyndelse. Det vedtoges enstemmigt 
at slutte sig til Forslaget, ligesom 
Bestyrelsen tilbød at skaffe et pas
sende I ... okale til et sRadant Mødes 
Afholdelse. 

Paa samme Møde fOl'da,l de'r Op-

lysninger fra U dvalget, som blev ned
sat paa Generalfodamlingen for at 
virke hen til at skl1ffe Fiskerne en 
Liggeplads til deres Baade og Tørre
plads til Redskaber, i Stedet for den 
Plads, del' nu bruges, men som vil 
blive opfyldt og indtaget til den nye 
Godsbanegaanls Anlæg, Der visto 
sig ikke ringe Vanskeliglwder ved at 
faa overladt en saadan Plads, da 
Statsbaner, Havnevæsen og Militær
etat havde Brug for de Arealer, der 
ligge Byen nærmest. F, 

Fiskeriberetninger. 

København, den 20de J ulli 1891), 
Bundgarnsnskerne fra Kysten Syd 
paa have i forløbne Uge havt et lille 
m'pntet Ekstrafiskeri af Smaamakrel, 
af hvilke et større Træk var kommpt 
hednd i Sundet og holdt sig under 
Kysten i nogle Dage. Der gjordes 
adskillige gode Røgt, fra 50-100 
Ol og derover, som pr. Ban.d eller 
Vogn tilførtes Københavns Fisketorv, 
hvor de fandt villig Afsætning til 
Priser fra Kr. 2-2,50 pr. Ol. En 
enkelt Dag gik Prisen dog ned til 
1 Kr. il, 1,25 Kr. pr. Ol. En billig 
Pris for Malrrel, men Størrelsen var 

·ogsaa derefter, knapt saa stor som 
en god Høstsild. Nogle Baade med 
Sildenæringer gjorde ogsaa Forsøg 
og fik nogen Fangst, en enkelt Baad 
opnuaede en N at 100 Ol. Men nu 
ere de borte, de kom hurtigt, men 
forsvandt ogsaa hurtigt. 

Vort Rf'jefiskeri er vedvarende uden 
nogen Betydning, suavel fra Kalve
boderne som fra Øerne, og da Til
førslen fr~ Limfjorden ogsaa er mind
sket en Del, er Prisl'n }Jall Rejer 



gaaet betydeligt op, i de sidste Dage 
betaltes 2 il, 2 l / z Kl'. pl'. Pot, Det 
meget skiftende og ustadige Vejr for
styrl'pr dette Fiskeri. Krogefiskeriet 
efter Aul, SOIll THI el' blevet det vig
tigste SOllll1lerfiskeri herfra, har endllu 
ikke givet noget nævllenenligt U d-
bytte. F. 

Sallerup, den 14 J lilli 18~5. Pau. 
et Pur Undtagdser nær ere nu alle 
Bundgul'npne hel' tagne pau Lund 
og dette }1'iskeri dm'med afsluttet fol' 
i Aar. r d b,Yttet hal' gennemgaaende 
været knupt over det hele, IH'I' er 
vel fisket Hulvdelen lUod forrige Aar, 
men Prisel'lle have saa vmret saa 
meget bedre, at Indtægten vel iklw 
vil blive stort ringere. 
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Hornfiskefangsten har været uden 
Betydning; vel har her enkelte Dage 
været nogle Snese Fisk, men de fleste 
ere saa smaa, at de ikke kunne af
sættes til ret store Priser, i Reglen 
5 Øre pr. Stk. En Del Kroge har 
været udsatte efter Aal i den senere 
'rid. Udnyttet har ikke været stort 
endnu, ca. 2 il, 3 Pd. Aal paa 100 
Kroge. Her tegner ikke til at være 
ret mange Aal i Sommer, da de vel 
ellers maatte have vist sig med den 
sidste Maaneds gode Vejr, særlig da 
man fra andre Pladser hører om 
glimrende Aalefangst paa Kroge og 
i Vaad. Vaadfiskeriet har taget sin' 
Begyndelse med denne Maaned, men 
har kun givet et Udbytte fra 3 til 
5 Snese Aal med {On Nats godt Fiske
vejr. Det kan se ud til at Aalene 
ere optagne j Vinter med den lange 
Tids Isvinter og Aalestangning. Fiske
riet med Rejeruser har været lidt 
bedre end de foregaaende Aar, det 
har endog et Par Gange givet 1/2 
Pot pr, Ruse for de mer~ heldiges 

V edkomlllende; men Rejerne ere en 
Del smaablandede. 

Det stille Vejr i den senel'o Tid 
hUL' beskæftiget en Del llIed at hugge 
Aul paa Skred; Udbyttet af dette 
}1'iskel'i hul' nm'et cn, 1')--0 Pd. Aal 
pl'. Mand. A. C. N, 

Harboøre, den 21de ,Juni. Vester
havet har atter kræn!t Ofre afMenne
skeliv hel' fra PI,tdsen, Mandag d. 
17. ds. om Moq!;encn toge tre 'Mand 
ud med Kroge i en lille Pram, og 
da de ca. 1\:1. 9 søgte Land, kæntrede 
den lille skrølwlige Baad paa Revlen, 
og to af lie ombonhærende,ncmlig 
Ppder Hoeg og Andreas Kristensen 
dl'ulmede, medens det lykkedes den 
tredje, et ungt Menneske, en Søn af 
den førstnævnte,. at komme op pau 
Bunden af Baaden; med denne drev 
han saa ind i Havstokken, hvorfra 
han selv klarede sig i Land. LigeD{! 
af de to forulykkede dreve straks i 
Land og begraves i Dag. Peder Hoeg 
efterlader sig en Enke med 6 eller 
7 Børn, hvoraf de 3 ere ukonfirme
rede, Falllilien sidder i smaa Kaar. 
Andreas Kristensen var ugift. 

Fiskeriet herfra er nu ubetydelig, 
de faa Fiskere, som ere hjemme, 
tage ud en Gang imellem og fiske 
lidt til Husbehov, eller om mæn kan 
være saa heldig at faa saa meget, 
at det 'kan betale sig at faa Vogn 
til Lemvig. Kutterfiskeriet er i Aar 
usædvanlig daarligt. Fiskerne her
fra, som ere ude paa Aalefiskeri, 
tjene, saa vidt vides, jævnt godt. 

Frederikshavn, d. 24. Juni 1895. 
Vejrliget har ejheller i denne Ugo 
været det søgaaende, navnlig Vest
kystfiskeriet særlig gult sti g i Bygevejl' 
af mt stormende Karakter Har ofte 
været fremherskende; Udbyttet har 



r 
~ , 

I 
f 
~ 
~. 
I· 
~. 

~ , 
~: 
~ 
~. 

l 

derfor ikke været fremragende i 
kvantitativ Henseende, men Priserne 
have paa den anden Side været saa 
høje, at de sikkert fol' manges Ved
kommende i pekuniær Henseende 
giver lige saa godt et Resultat som 
i de Tilfælde, hvor de have havt fuld 
Last; hvad der i den sidste Tid har 
bidraget noget til, at Priserne ere 
komne saa højt i Vejret, er den 
skarpe Konkurrence mellem K vase
opkøberne og Fiskehandlerne. Pri
serne 'holdfl sig vedblivende højt paa 
Markederne i Kristillnia og K øben
havn, af hvilken Grund de førstnævnte 
kunne byde saa store Priser. De 
paa Vestkysten fiskende Kuttere have 
fisket meget spredt paa Strækningen 
mellem Hanstholm og Hirtshals, Ud
byttet har varieret mellem 50 og 200 
Snese Rødspætter pr. Kutter, men 
en Del ere indkomne med større 
Partier uøde; det er Korsfisk og 
andre Bløddyr, hvis Slim let dræber 
Rødspætten, naaI' de komme sammen 
i Vaaddet, der er .Aarsag heri. Fi
sken har vejet mellem 14 og 22 Pd. 
Snesen og er betalt med 3 Kr.-5 1/ 2 

Kr. Snesen, en Del er ogsaa solgt 
efter V ægt til 22 Øre pr. Pd.; inden 
denne Fisk kommer paa Publikums 
Bord i de forskellige BYflr bliver den 
saavist dyr. En Del Skærising er fisket 
i den saakaldte Hirtshals Rende; de 
fremkom i tenunelig daarlig Tilstand 
og blev betalt med fra 5-7 Øre pr. 
Pd. Fra Herthas Flak er der ind
kommet ikke faa Laster Rødspætter 
vejende 10-13 Pd. Snesen og be
talte med fra l Kr. 15 Øre op til 
3 Kr. Snesen, ligeledes Cl' der nord
lig af Læsø fisket ret godt, men som 
sædvanlig dert'm. kun smaa Fisk, 
vejund(\ 9-10 Pd. Snesen og bebilte 
med fl a 85 01'e-1 Kr. 25 0re pr. 
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Sno Mindre Partier Slethvar blev 
ogsaa indbragt herfra, som opnaaede 
12 Øre pr. Pd. Makreltilførslen fm, 
Norge hal' været temmelig Ul·egel-. 
mæssig paa Gl'Und af det urolige 
Vejr, der er dog tilført ca. 500 Ks. 
a 3 Snese, Prisen hal' været ca. 14 
Kr. Kisten her en gros. Fm, Skagen 
blev der i Begyndelsen af Ugen til
ført 4 a 500 Snese, fangede norden 
for Skagen af stedlige Fiskere. Kva
liteten er lidt ringere end den norske 
Mahel, Prisen som J;~ølge heraf og
saa. Hilmmertilførslen har været 
noget knap og har funden Sted saa 
"el fra Norge som Sverrig, fra Vest
kysten er der ogsaa kun tilført mindre 
Partier. Prisen holder sig om ved 
90 Øre pr. Pd. en gros. KI. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Udt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2dell Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Felidersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 

udleveres gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvemh·lse til POl'enin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen fra 16. Juni til 22. Juni 1895. 

~ ~I .>II. 
., I QO ~ I 

.. ~ :; .", '" ., iD .. 
Il~i ~ ~I '" .>II. -g ca~ » CD'" - ,.. q:: 

Tilført af: 
".c '" C> :!:! .. "Cl _ID 2!:>bu .:~ = .. ii,) I:~ 

.>II. .. -a:j 
~o:: ~a: 

.. o ~ 
a:j <-:;;bØ o ... .>< - :lE .>II. ø 

.= i :c :; '" .. ø ;:x::'" "" ..... < 

33 danske Flsker- 1\ Pd. Pd, I Pd. Pd. Pd. Pd Pd. 

I 
Pd. l Pd. Pd. Pd. 

fartØjer . .. 37926 50' 104" 

27 danske Kvaser 89118 6640 

2 svenske Fisker-
fartøjer ... 1242 

pr. Baad og Vogn 
j fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 3480' 460 468 1196 '!2377 31896 228 

pr .• r ernbane &1 ' 
13205 38990 i I 40626 

j 90100 36470~ 68220 15900 4724 Dampskib ~ii 3120j 4380' 

laIt ... !?31406144.1O 4904 394501 7108 406219129640707 100116 16128 4724 

l) Pighvar. 2) '000 Pd. lIelIeflynder og 380 Pd. Pighvar. 3) Slethvar. ~) Skrupper. 6) 100 Pd. Slethvar, 
420 Pd. Tunger og 800 Pd. Skrupper. 6) 3562 Pd. Gedde og 500 Pd. Kuller. 7) 3823 Pd. Aal og ~H Pd. Aale
kvabber. 8) 21070 Pd. Lak. og 15400 Pd. AsI. 

lait er der tilført 444331 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 2 Kr. 35 Øre til 6 Kr. pr. 

Lpd., Kassefisk 2 Kr.; Hornfisk 3 Kr. 1)0 Øre pr. Slles, smaa 25-30 Øre; Torsk: levende 
85 Øre til l Kr. pr. Lpd.; Aal: blanke 50-60 Øre pr. Pd., gule 25-40 Øre; Makrel 4 
Kr. 50 Øre til 7 Kr. pr. Snes, smaa 25-75 Øre; Rejer l Kr. til 1 Kr. 12 Øre pr. Pd. 

Ugens første Halvdel med meget ringe Tilførsel og stærk Købelyst drev Prisen paa 
levende Rødspætter op til 6 Kr. for jævnt gode Varer. Slutningen af Ugen gav rigelig 
Tilførsel, som trykkede Priserne noget for ordinære Fisk, meu Udsigt til uroligt Vejr 
med haard vestlig Kuling i FOl'billdclse med god Ollll!ætuing huldt Priserue oppe mellem 
31/, og 61/, Kr. pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenban-Anstalt 
v()rm. Yenuleth & ElIenberger. 

DarJnstadt. 

fiskekroge -Fabrikell 
- lløll'lle4alUe 1 A a I 1I ... 1t lSSS •• 

1 Ke belllta". 1888 
anbefaler .it U døalg af alle Sorte r 
Fiøkekrog-c, snll vf!l i Staal~ .1 re .. ll 
som Messing, !lamt JlUkt! l 'nn (tt! 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
81. Rtrandstræde 41. 

Københa.vn K. 

= J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, lava-
1'<'8 med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Husftids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbor&,. 

anurreøaa6. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine auerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 
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Kvase til Salgs. 
Den bekendte velsejlende Kvase "Svalen" af Liseleje. Drægtighed 13'6 Tons, ca. 10 

Aar gammel, med tilhørcnde ny Sejl, el' meget billig til Salgs. LY8thaven~e bedes hen
vcncle sig skriftlig til lIr, Købmand eJu', Petersen, L~næs pr, Frederiksværk, som 
vil meddele Opiysnillg om Kvasen, som for Tiden er paa ] iskeri. 

Kvasen "Arnold", 
10 Tons, saa god som ny, med nye Sejl og komplet udstyret, er paa Grund 
af Dødsfald meget billig til Salgs, Nærmere ved A. Baess, Aarhus. 

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

(eneste Nætfabrik I Danmark som drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fl'a Lager fru mrt med de nyest(\ og bedste 
1\f askiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. Bomulds,qarll, HampP,qarn og Hør,qam i alle NI', til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber baves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
iod Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 

. 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 1895, 

F'ærdigsyede Se.tl, solidt 
forarlwjdede, leveres viI
køligt billige. 

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

F. N. Halmas. 
Telefon 129. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 'l'rykning af Ugeblade, Pieeer, Væl'ker og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds. 
Hana-e i omhy!!gelig U dførelsH til billige Priser. 

r'''=~=1 
for ~lIe Slags Rovdyr og Fngle saavcl I 

. }1'æhler som Saxe 
af ",ile Sorter leverer den bekendte, største tyske Rovdyrfældefabrik 

, E. Grell &. 00., Haynau (Scblesieu). I Præmieret med Guld- og Sølv- Medailler i Ind- og Udland. I . 
s __ Stor illusir. Prisliste sendes franko }Jall. Forlangende, .. I 
SNMSM~MMi)SMM~MS@MS@@@@tMIJM@MMS" 
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Xø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegram~dr.: Cohrs, 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. 

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. -------

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 

Tillæg til "Puk" 
er hos Bogtrykker Frantz Christtren, Boldhusgade I. 

Redigerat af cann. mag. H. P'Jsselt. - Trykt hos Frantz C'hri.tlrtu. Køhonhavn 
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Nr. 27. 4. Juli. 1895. 

Med.l.e3':D..Sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henv:endelse til 

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

linje af II. Sides Brede; for staaende Annonoer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Aalens 1<'orplantning. - Om vore 
Flynderfiskes Biologi og om vore 1<'lyndørfiskeriers 
Aftagen. - Mindre Meddelelser. Fiskeriberet
Dinger. - Bekendtgørelaer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes dosudun i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, l. 8. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogJi'iskeredaglig 
fra Kl. 9-11, fol' 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. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUa(U, naar Kilden angives. 

Aalens Forplantning. 
Ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen • 

. tE,fter Gt'ani,Oalandruccio og Cunningham.) 

Spørgsmaalet om Aalens Forplant
ning synes at nærme sig sin endelige 
Løsning. Omstaaende Billede af en 
lille Fisk i omtrent dobbelt Støneise 
forestiller en saakaldet Leptocephal. 
Man har kendt saadanne Fisk i mange 
Aar; de ere glasklare, have Tænder 
i Munden, men intet Spor nJ Kons
organer; de have derfor altid været 

betragtede som Larver af andre Fisk, 
man vidste ikke ret af hvilke; nu er 
det konstateret, at nogle af disse 
Larvefonner (de haves af temmelig 
forskellig Størrelse ogForm) ereUnger 
af Havaal (Conger mdgaris) og af 
andre udenlandske Aal, og det paa
staas af ita,lienske Natnrforskere, at 
den het' afbildede er Larven til 
VM' almindelige Aal. Disse Aale
larvers IJængde er højst ca. 8 ctm. 
(3 Tommer), og de mindste Aale
unger med rigtig Aal!ilform, som 
kendes, ere ca. 5 ctm. (2 Tommer), 
saa Størrelsen kan nok passe i i det 
øvrige Udseende er der imidlertid 
adskilligt, der ikke ligner Aalen, 
men dette er ingen Vanskelighed 
for den, der kender de Forandringer, 
som mange andre Smaafisk vides at 
nndergaa under V ~ksten, og desuden 
paastaas det fm Italien, at man har 
fundet alle Overgange i Form mellmn 
Larverne (Leptocephalerne) og de 
almindelige smaa Aaleunger. H vor
ledes det i Virk~ligheden forholder 
sig ved denne Sag, vides ikke i øje
blikket, de udførlige Oplysninger 
mangle. Underligt er det, at Aale
larTerne (til den alm. Aal) kun ere 
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kendte fra Messiuast-r'ædet og ikke I Skibs-Materiel havdes; d~t vilde ved 
andre Steder fra, hvor Aalen er al- gentagne Undersøgelser l Løbet af 

En Aalclarve (Leptocephalus) i dobbelt Størrelse. 

mindelig, men forklares kan det; 
thi disse I.Jarver skulle sædvanligvis 
leve nede i Havbunden pau dybere 
Vand, og derfor unddrage de sig de 
sædvanlige Fiskeredskaber og Natur
forskerens som Regel kun smaa N æt; 
naar man derfor ikke netop søger 
efter dem, er der grumme lidt Ud
sigt til at faa dem, især da man hos 
os og i andre nordlige Klimater netop 
skal søge i det sene Efteraar og 
Vinterens Hjerte i temmelig aabent 
Vand f. Eks. Kattegat. N aar de 
ikke desto mindre ere fundne ved 
Messina ret jævnlig, sættes dette i 
Forbindt'lse med de derværende sær
egne Strømforhold, der ofte hvirvle 
saadanne Smaadyr op fra Bunden, 
som ellers ikke komme til Overfladen 
og Lyset. 

J eg betragter denne Forklaring 
paa Aalelarvernes "Sjældenhed" som 
særdeles sandsynlig, og det skulde 
ikke undre mig, om virkelig flere af 
vore Farvande hver Vinter vrimle 
paa Havbunden af disse Dyr, men 
at de endnu ikke ere opdagede, fordi 
iugen Naturforsker (heller ikke den 
danske biologiske Station) har havt 
Lejlighed til at kunne eftersøge dem 
med dertil indrettede Redskaber og 
dertil passende søgaaende Skib. -
Løsnineen af dette Spørgsmaal for 
vore Farvandes Vedkolllmende vilde 
være temmelig let, naar det fornødne 

en Vinter (dog ikke en Isvinter) 
kunne konstateres, om saadanne Aale
larver findes hos os eller ej. 

Om vore FlynderfiskesBiologi 
og 

om vore Flynderfiskeriers Aftagen. 
(Beretning til Indenrigsmisteriet fra den 

danske biologiske Station, IV. 1893) af 
Dr. C. G. Joh. Petersen. 

Anmeldt af cand. mag. 'Th. Mortensen. 

M ed Rette er i de senere Aar 
Spørgsmaalet om Flyndrenes Biologi 
kommet frem i første Række. Det 
er et sørgeligt Faktum, at vore Flyn
derfiskerier ere gaaede betydelig ned; 
alt hvad der kan bidrage til at hæve 
dem igen, maa hilses med Glæde. 
Det er - om ikke før saa nu gen
nem Dr. Petersens Undersøgelser
bleven klart for alle, at der maa 
gøres alvorlige Skridt, hvis det skal 
blive bedre'; det kan ikke længere 
nytte at lægge Hænderne i Skødet 
og haabe, at det skal blive bedre af 
sig SEllv. Vi maa have en rationel 
Fiskeridrift for ]'remtiden, baseret 
paa de videnskabelige Resultater, 
som man forIængst har faaet det i 
Agerbruget. 

I alle Lando, hvor Flynderfiskeriet 
har nogen Betydning, arbejder man 
med Iver paa at lære Flynderfiske-
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nes Livsforhold at kende til Bunds. 
At Danmark ikke staa.r tilba.ge i 
denne Henseende, derom vidner den 
Bog, der er Genstand for denne 
Anmeldelse - ja, man tør nok trøstig 
sige, at Danmark heri staar som Nr. 
et. Dr. Petersen har i denne Bog 
givet os en Mængde vigtige og inter
essante Oplysninger, ud fra hvilke 
der kan træffes saadanne Forholds
regler, at Flynderfiskeriet igen kan 
hæves betydeligt - demm kan der 
ikke være Tvi\-l. 

En væsentlig Fordel har Dr. Peter
sen fl'ern for de Forskere i andre 
Lande, der have beskæftiget sig med 
det samme Spørgsmaal, nemlig i sin 
Met.hode, der er saa simpel og let over
skuelig: at maale saa mange Eksem
plarer som mulig af en Fiskeart og 
saa indføre disse Størrelser paa der
til indrettede Tabeller. Det viser sig 
saa, at der fremkommer forskellige 
Størrelsesgrupper - de forskellige 
Aargange. Paa denne l\1aade er det 
først og fremmest lykkedes at blive 
klar paa, hvorlænge de paagældende 
Fisk ere om at blive voksne, og 
mange Forhold ere derved blevne op
klarede, og mange ny Spørgsmaal ere 
fremkomne, som det er af stor Be
tydning atfaa opklarede. En lille sam
mentrængt Fremstilling af de vundne 
Resultater og de Slutninger, Forfat
teren mener at maatte drage deraf, 
turde være paa sin rette Plads her 
i Bladet. 

Den vigtigste af alle Flyndenskene 
er uden Sammenligning Rødspætten, 
og om den foreligger der da ogsaa 
de fyldigste Oplysninger. Rødspæt
tens IJivshistorie er derefter i al 
Korthed følgende: i November-April 
leger Rødspætten. Æggene drive 
frit omkring i Vandet og Ungerne 
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ligesaa i den første Tid af deres Liv -
det er deres "pelagiske Stadium". 
I Løbet af ganske kort Tid, ca. 3 
Uger, foregaar der en mærkelig For
andring med dem. Hos den ganske 
lille Unge sidder der et øje paa 
hver Side som hos en anden Fisk, 
og den svømmer paa. Højkant paa. 
almindelig Fiske-Maner. Men saa 
vandrer det ene øje opad over Pan
den og over paa den anden Side, 
saa begge øjnene nu sidde pua den 
ene Side so"m hos den voksne Flyn
der. (Det turde have sin Interesse 
her at nævup, at der findes en J!'lyn
derart, hvor det vandrende øje aldrig 
naar at komme længere end midt 
pan, PandelI, nemlig den "lille Helle
flynder", der lever paa dybt Vand, 
ca. 200 Favne, i. det nordlige Atlan
ha v og undertiden fanges ved Norges 
Kyster, hyppigere ved Grønland). 
N aar 0jevandringen har fundet Sted, 
er det pelagiske Stadium forbi, og 
den lille Rødspætte gaar til Bunds 
og svømmer paa Siden som de store 
Flyndre. Den er da af en Længde 
paa Cll. 12 mm. Den lever nu inde 
paa !!anske lavt Vand, helst paa ren 
Sandbund, hvor den spiser smaa 
Krebsdyr. I sit andet Aar begynder 

. den at vandre ud paa dybere Vand, 
og her bliver den saa. voksen d. v. s. 
forplantningsdygtig i sit tredie Aar. 
Saaledes er i Korthed dens Levnets
løb, men saa kommer der adskillige 
fOl'UlHlerlige Furhold. 

Det er i J anuar-Februa.r, at de 
fleste Rødspætter lege; man maa 
altsaa vente at finde Masser af smaa 
Rødspætteunger inde ved Strandbred
den allerede i Marts Maaned men 
der findes ingen. Først i Begyndel
sen af Maj, tidligst sidst i April 
findes de der. Hvorpaa beror dette? 



"Det er dog vel ikke tænkeligt, at 
alle disse tidlig fødte Æg gaa til 
Grunde, hvis de il,ke føres udenfor 
Skagen til Farvande, hvor U uviklin
gen maaske kan gua for sig uhindret 
af vore grunde Vandes Temperatur 
og Isforhold, f. Eks. til Jyllands 
Vestkyst eller lignende Steder, hvor 
der jo er meget lidt Is", siger For
fatteren. Man maa uden Tvivl give 
ham Ret i denne Forundring, Kends
gerningerne tvinge os df'rtH. Det 
er en nødvendig Betingt'lse, at de 
smaa Unger komme ind paa den 
lave Strandbred; mnn det sker aaben
bart kun for et ringe Antal af alle 
de i Aai'ets Løb udklækkede Unger. 
En Mængde - Størsteparh'u kan 
man uden Betænkning sige -- vil 
paa den Tid, da de gaa til Bunds, 
befinde sig paa tlybt Vand, ganske 
simpelt, fordi det dyhe Vand (man 
behøver her kun at tænke pau nogle 
faa Favnes Dybde) inutagpr et langt 
større Areal end det la ve Vand. De 
Unger, der gua til Bunds pau dybt 
Vand, gaa til Grunde. Det er al
deles utænkeligt, al de smaa skrøbe
lige Unger skulde kunde foretage en 
længere Vandring (ind til Strand
bl'edden) under Forhold, SOIll slet 
ikke passe for den. Faktisk fin d et' 

man da heller aldrig SIlHLa Røds]la>t
teunger paa dybt Vand. Man ser, 
det er kun et ringe Pt'ocentta}, der 
naar over dette kritiske Punkt, Over
gangen fra det pelagiske Stadium til 
Bundstadiet eller Flynderstadiet, om 
man vil. At der desuagtet findes 
Rødspættetinger i umaadeligt Antal 
inde ved Stranden, viser tydeligt, 
hvilke kolossale Masser af Æg, der 
maa findes. 

Saa er der et andet højst mærke
ligt Forhold. Æggene flyde frit i 
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Vandet, maa altsaa ikke være tun
gere end Vandet. Ved Maalinger, 
anstilledt;l over ... Eggenes Vægtfylde, 
viste <let sig, at Æggene sank til 
Bunds, naar Vandet havde en V ægt
fylde af 1'0120 ved en Temperatur af 
9'8 °0. (svarende til en Saltholdighed 
af l'H Pct.). Æggene maa altsaa 
synke til Bunds i Vand, der har en 
mindre Vægtfylde end den nævnte. 
Det har nu hele østersøen, særlig 
den østlige, (begrænset ved Linien 
København-Malmø og Gedser
Darserort). I Følge dette kan der 
a1tsaa ikke udvikles Rødspætter i 
østersøen j alle de Rødspætter, del' 
findes der, maa være indvandrede 
fra Kattegat. Don Tanke, at iEg
gene skulde kunne udvikle sig, naar 
de ligge paa Bunden, har meget 
lidt for sig; hal' man Rødspætteæg 
staaende i et Glas, kan man være 
vis p:la, at alle de Æg, der ligge 
paa Bunden enten ere døde eller meget 
snart dø og ikke bringe Ungen til 
Udvikling. Alle de Æg, del' blive 
lagte af Rødspætter i østersøen, gaa 
altsaa til Grunde. 

Det er et højst overraskende Re
sultat, her er naaet. Dog kan der 
meppIl være Tvivl om Rigtigheden 
deraf, derpaa tyder fremfor alt det, 
at (let trods alle Anstrængelser ikke 
har været muligt at finde unge Rød
spætter af første Aargang ved de 
danske østersøkyster- med en enkelt 
Undtagelse. For at forstaa denne 
U ildtageise er det nødvendigt at stille 
sig de hydrografiske Forhold i øster
sØen klart. Hele østersøen er et 
stort Brakvands- man kunde næsten 
sige Ferskvandsbassin med en tem
melig ringe Dybde, undtagen nogle 
enkelte smaa, dybe Huller, f. Eks. 
langs Bornholms Kyst fra Kristi-
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ansø ned imod Neksø, hvor der fra 
6-7 Favnes Dybde pludselig bliver 
omtrent 50 Favne. I disse dybe 
Huller er der temmelig salt Vand 
nede ved Bunden, Vand som ved on 
eller anden Lejlighed er kommet ind 
fra Kattt>gat og der sunket til Bunds. 
Der bliver det staaende uden at 
blande sig videre med det mindre 
salte Vand oven over. I dette salte 
Vand kunne Rødspætteæggelle flyde, 
og faktisk lykkedes det ogsaa i Fjor 
at at finde Æg deri, som ildw godt 
kan være andet end Rødspætteæg. 
Senere hon lykkedes det ogsaa at 
finde temmelig mange smaa Rød
spætteunger fra samme Aar ved 
Bornholms Østkyst. Der kan saa
ledes ikke være Tvivl om, at der 
ka,n udvikles Rødspætter i østersøen 
paa de Steder, hvor Vandet er salt 
llok. Men da det kun er sa,a slllaa 
Pletter, er det ikke let tænkeligt, at 
hele 0stlll'søens Rødspættebestand 
skulde udvikles deri; Indvandringen 
spiller aabenhart åen største Holle. 

Et vigtigt Resultat af Dr. Petersens 
U ndersøgelser er Konstateringen af, 
at der el' forskellige Rødspætteracer 
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i de danske Farvande, fremfor alt 
karakteriserede ved den forskellige 
Størrelse, hvorved de blive køns-' 
modne. l det østlige og nordlige 
Kattegat t'r denne Størrelse gennem
snitlig 12 13", i det sydvestlige 
Kattpgat lI". i østersøen IO". Hvor
paa boror nu denne Forskel? Er det 
de forskellige fysiske Forhold, der gøre 
det, eller beror det paa, at Rød
spætterne efterhaanden, som de blive 
stØl'I'C', udvandre fra østersøen og det 
sydlige Kattegat eller - ell tredie 
Mulighed - er det begge Dele i 
Forening. Forfatteren tør ikke ud
tale sig med Bestemthed om dette 

Spørgsmaal, som det er af overor
dentlig stor Betydning i mange Hen
seender at faa klaret. Indtil videre 
synes dog det sandsynligste at være, 
at det er ele fysiske Forhold, der 
spille san. stor en Rolle, Den samme 
Rødspætte ka.n blive Moder til Rød
spætter af baade østcrsø- og Kat
tegatracen, tiet kOllllller kun an paa, 
hror Æg og Unger Iwmme hen, det 
er som Korn, der saas i god ell eJ' 

daarlig J ord. (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Kvasen "Zephyr", Skipper Bast af 
Fl'ederiksha VIl inukom i Lørdags til 
Frederikshavn fra Agger med ca. 
16000 Stkr. østers og en Del Ma
teriel til østersskrabning, alt bjerget 
fra den for nogen Tid siden pau. 
'1'olbol Stmlld forliste engelske Kut
ter "Olive" af Colchester. "Vend
syssel Fiskeeksportforretning" er Kø
ber af suavel østers som Skrabere 
etc., og vil anvende disse sidste paa 
deres egne Kuttere, lIaar de til Ef ter
aal'et gaa raa Østersfiskeri. Kl. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, den 1. Juli ] 895. 
I Ugens første Dage laa største Delen 
af Fiskeflaaden i Havn paa Grund 
af stormende og uroligt Vejr, først 
om Onsdagen bedredes Forholdene 
saaledes, at Kutterne kunde komme 
til Søs. En Del mindre, hovedsagelig 
svenske, Kuttere, som havde holdt 
sig til Ankers under Skagen, indkom 
allerede midt i Ugen fra Herthas 
Flak med mindre Fangster af Rød-



spætter, vejemle fra. 11-13 Pd" der 
betaltes med fra l Kr. 25 0re-1 
Kr. 75 Øre Snesen, ligeledes indkom 
5-6 Kuttere fra Læsø Renden med 
Fangster af fra 100-200 Snese Rød
spætter. Fisk af denne Fangst
plads sædvanlige lille Kvalitet. Først 
i Gaar, Søndag, vendte imidlertid 
Hovedstyrken af Fiskeflaaden tilbage 
fra Fiskepladserne og heldigvis næsten 
alle med godt Udbytte; det er længe 
siden, at Resultatet for saa manges 
Vedkommende paa en Gang har 
været saa tilfredsstillende. 30-40 
Kuttere indkom fra Vestkysten, hvor 
de havde fisket paa Strækningen fra. 
Bragerne til Hirtshals temmelig langt 
ude til Søs, Rødspætter herfra have 
vejet fra 16 op til 40 Pd. Snesen 
og ere betalte med fra 3 Kr. 50 Øre 
-7 Kr. 25 Øre pr. Snes eller over 
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en Bank 20 Øre pr, Pd. Den Snes 
Kuttere, der samtidig indkom fra 
Herthas Flak lmvde ogsaa godt Ud
bytte, Fisk af samme Kvalitet som 
ovenfor er nævnt som kommende fra. 
denne Ftwgstplads. 'filførselen, af 

. norsko Makt-el har væt'et temmelig 
rigelig, om end Afsætningen trykkes 
lidt ved Fangst af S3.nllne Fisk 
ganske vist af ringe Størrelse - ved 
vore egne Kyster; for norsk Ma kreI 
er betalt 12-14 Kr. pI'. Ks. a ~ 
Snose ab Norge en gros. Hummer
tilførslen fra. Norge og Sverri g er af
tagen betydelig, og Prisen er ikke 
undergaa,et nogen væsentlig Foran
(h'ing, Fiskeriet efter Hummer med 
Teiner pua Vestkysten gaar derimod 
rigtig godt i denne Tid og ikke saa . 
faa Kvanta tilføres her. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 23. Juni til 29. Juni 1895. 
-... ~ :; .; ~I ..:00: ~ ""~ 

I 
... 

oG> - > 

w ~I 
GO ..:00: "'J!l Gi .... Cl GO 

Tilført af: '1:1- C,c = GO "" ::! fti~ ... '1:1 _CIII .- .E!:'"" ~~ = ... < > ..:00: .. -'" =&:1 q; Q: 
~~ :; o ., tii ~--~ 

I '" <1(-
~ :;1:)1) ... :lE ..:00: Cl) 

~ ~ :z: " os os Cl) GO '" '" "" ..... < 

4 danske. FiSlf,er-11 Pd. r Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. I Pd. 
fartøJer . '. 5832 

19 danske Kvaser ~5520 3600 
svenske };'isker-

fartøjer ... 
pr. Baad og Vogn. • 

Rejer 
Fiskerlejer . . . 4128' 110 300 360 J5485 6556 332 

pr. Jernbane &, 

'ca næ,'; ••• nd. b 
Dampskib. . .. 1872 110561/1700a 139901~1 38174 93162 445826 33390 116726 734 -- ----

14100 5692 138i7 93522 49i'aO 39946 17058 1734: laIt. •. 73224 11056 5828 

l) 11000 Pd. Holleflynder og 56 Pd. Pighvar. 2) 8krupper. 3) 100 Pd. Tunger og 1600 Pd. Skrupper, 
4) 2912 Pd. Gedde m. m. og 905 Pd. Kuller. 5) 3987 Pd. A .. l og 561 Pd. Aa.lckv .. bber. 6) 274.88 Pd. Lak. og 
170~4 Pd. AsI, 

lait er der tilført 313947 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 2 Kr. til 5 Kr. 50 Bre 

pr. Lpd., Kassefisk 2 Kr.; Hornfisk 3 Kr. pr. Snes. meget smaa 30-35 Øre j Torsk: 
levende l Kr. pr. Lpd.j Sild 1 Kr. pr. Ol; AaI: blanke 50-60 Øre pr. Pd., gltle 30-46 
Øre j Makrel 4 Kr. 50 Øre til 6 Kr. !'lO Øre pr. Snes, Bmaa 50-75 Øre j Rejer 62 Øre 
till Kr. 10 Øre pr. Pd. 

Handelen med levende Fisk har i Ugens Løb været mat med ringe Købelyst, men 
Priserne holdt sig vedvarende høje. 
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Appapatep 
til Tøning og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinonban-Anstalt 
vorm. Venuleth & Ellenberger. 

Darmøtadt. 

fiskekroge -Fabriken 
- IIIol .... e4alHe 1 .... 1 .. 1'« 1_ III 

l K.llull.y. UI88-
anbefaler .it Ud ... lg .. r .. Ile Sorter 
Fiuekroge, ......... l i St .... I, J .. rn 
• om Meøaing, ... ml Pilke 1 Tin og 
Bly. FOrland.,. mod Eft .. rk ...... 

Conrad Christensen. 
St. St .... nd.t ... de .1. 

KøbeDlur.vn X. 
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J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0

10' 

TeJegramadr. : Storm, Nybrogade. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
res med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra. Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen, 
Aalborc. 

it. Stto, 
Boatoek l/M:. 

er Køber af alle Slags 
Fisk . 

Specialitet: 

Krogaal Dg Ferskvandsfisk. 

Kvase til Salgs. 
Den bekendte velsejlellde Kvase "Svalen" af Liseleje, Drægtighed 13'6 Tons, ca. 10 

Aar gammel, med tilhørende ny Sejl, er meget billig til Salgs. Lysthaven~e bedes hen
vende sig skriftlig til Hr. Købmand Chr. PeterseIl, Lynæs pr. Frederiksværk, som 
'lil meddele Oplysning om Kvasen, som for Tiden er paa Fiskeri. 

Kvasen "Arnold", 
10 Tons, saa god som ny, med nye Sejl og komplet udstyret, er paa Grund 
af Dødsfald meget billig til Salgs. Nærmere ved A. Baeaa, Aarhus. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grø~nebave, Beisingør, Stengade 15, 

(eneøte Næifabrlk I Danmark aom drlveø ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestI:' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bomuldsgarti, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
lød Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte incl
kjøbt, tilbydes langt under 
gangba.re Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvalitrter. 

NylcjøUiug p. }4':dster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prover af Dug
disse sendrs oltid frit. 

F. N. Halm88. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L.·Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegram adr. : COhrs, 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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevalfr.: G. Pla.tzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann.Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

----~-
Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 

Tillæg til "Puk" 
er, hos Bogt.rykker F."antz Ch."isttrell, Boldhusgade I. 

Redigoret af ('.and. mag. H. POBI/clf. l'rykt h<ls Frantz (J/wi.tfrftl.. Køhonhavll 
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Nr. 28. II. Juli. 1895. 

:M:ed.l.eD:l.sb1adet lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chri8Ureu, Boldhu8gade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af ll. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydolig Rabat. 

J Ildhold : Cbr. H.Mullek. OlU VOTe F1Yllderftskes Biologi og om VOre "'lynderftskeriers Aftagen. 
Lidt om Skagens Klipfisk. Ny Fiskerforening. - Fi.keriberetninger. - Bekendtgøreløer. 

Chr. H. Munck, 
Foreningens 2uen Vicepræsident og Knss(erer, samt Medlem af dens 

. Forretningsudvalg, døde den 6te .Juli i en Alder af kun 52 Artr. 

Chr. H. lIflllick blev alt den 29de Oktober 1886 valgt til Medlem 

af Bestyrelsen for "Dansk Fiskerisels1mb" , og ved dettes Sammen

slutning med ,,};'Ol'eningen til Fiskeriernes Fremme" gik han det 

følgende Aar over i den nydannede "Dansk Fiskeriforening". 

Enhver, som har fulgt Foreningens Virksomhed paa nærmere 

Hold, vil have en stærk Følelse af, at Grosserer lIfunck med den 

samIlle Pligtfølelse og Interesse, der prægede hans øvrige, vidtstrakte 

offentlige Virksomhed, virkede for Fiskeriforeningens Anliggender. 

Dette viste sig ikke alene i den 1\Iaade, hvorpaa han ledede dens 

Økonomi- og Regnskabsvæsen, men tillige ved den Indsigt han efter

haanden vandt paa forskellige af Fiskel'igerningens Omraader. Særlig 

vil Chr. H. lIfwwks Arbejde for Oprettelsen af Foreningens Hjælpe

fond i Fremtiden sikre Mindet om ham. 

"Dansk Fiskeriforening" har ved dette DødsfaJd lidt et Tab, 

som det vil falde vanskeligt at oprette. 



Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gUIlc 20 Stllell, Køhenhavn V" er anhent 
fra 9-11. Redaldøt'cn af Medlemsbladet 
træffes dIJSlId0n i Alrll. 0--7 Svanholmsvej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Storrugade 20, er gratis 
til gænge lig for Medlemmer og Fi skere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre at' 10 øre. 

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

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillafH, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. Villumsen vil være til Stede i Sam

lingen L~~rdag den 13. Juli Kl. 9-4. 

Om vore FlynderfiskesBiologi 
og 

om vore Flynderfiskeriers Utagen. 
(Eeretning til lndcmigsmistcriet fra den 

.lall8ke biologiske titation, IV, 1893) af 
Dr. C. G. Joh. Petersen. 

Anmeldt af cand. mag. Th. MM'tenscn. , 
(Fortsættelse.) 

Den i det foregaaende givne Skil
dring af Rødspættens Udvikling gælder 
ogsaa for de andre Flynderfisk. Alle 
begynde de med at svømme frit om 
i Vandet med et øje paa hver Side, 
alle vælte de om paa den ene Side, 
naar de har naaet en vis Alder, og 
gaa til Bunds, efter at det ene øje 
er vandret over paa den anden Side; 
hos dem alle flyde Æggene frit i 
Vandet. Men i andre Henseender, 
særlig de biologiske Forhold, er der 
stor Forskel paa dem. Allerede 
Æggene af de fOI'skellige Flynder
arter kan man kende Forskel paa; 
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dels ser de forskellige ud, store eller 
sOlaa, med ellcH' uden en klar Olie
draabe, dels hvad der i N atUl'en 
spiller den største Rolle - har de for
skellig Vægtfylde. Desværre er der 
endnu ikke gjort tilstrækkelig mange 
Forsøg derover, men at der er en 
temmelig stor Forskel derpaa, kan 
siges med Sikkerhed. Hvilken Rolle 
det spiller om Æggenes Vægtfylde er 
lidt større eller mindre, er klart al
ierede af hvad der er sagt om Rød
spætten: det er derpaa det beror, 
om de kan udvikles i østersøen eller 
ej. 

Den af vore Flyndere, som er nær
mest beslægtet med Rødspætten er 
Skrubben. Som bekendt findes der 
jo undertiden nogle Plyndere, som 
man har stor Vanskelighed ved at 
henføre bestemt til en af de to Arter; 
alle de sædvanlige Kendemærker 
paa de to Arter ere blandede saa
dan sammen, saa det maa anses for 
meget sandsynligt, at det er Bastar
der ;l: de har en Rødspætte til Pader 
og en Skrubbe til Moder eller om
vendt. Trods det nære Slægtskab 
mellem Rødspætten og Skrubben er 
der dog en betydelig Forskel i deres 
Biologi. Først og fremmest synes 
Skrubbens at være meget lettere 
end Rødspættens, - den leger i 
April-Juni. Maalinger derover 
ere saavidt Anmelderen be~elldt 

ikke foretagne, men man kan 
temmelig sikkert slutte det deraf, at 
der findes Masser af smaa Skrubbe
unger i Bundstadiet ved østersøky
sterne, hvor man i Reglen ikke finder 
en Rødspætte. Hyis Æggene vare 
for tunge til at kunne flyde der, 
maatte man vente, at Forholdene 
vare de samme som ved Rødspætten, 
at der ingen smaa Unger fandtes 
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der. Tvivlsomt er det vel, om Skrubbe
æggene kan flyde i den ø:;tlige østersø, 
hvor Vægtfylden i Reglen er 1,006-7 ; 

men saa er der jo her de dybe Huller 
lUed den større Saltholdighed, der 
vil de sikkert kunne flyde. 
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Hvorledes dette nu end forholder 
sig, faktisk er der smaa Skrubber i 
Mængde selv ved den østlige øster
sø's Kyster, og ligeledes er de fol
gende Aargange af Skrubben hyp
pige i østersøen. Derimod finder 
man næsten ingen 1 eller 2 Aar 
gamle Skrubber i Kattegat, og heller 
ikke af de voksne Skrubber finder 
man mange der, undtagen paa enkelte 
Steder, særlig nær Fjorde og Kyster. 
Sandsynligvis holde de sig til mere 
stenet og tangbevokset Bund, hvor 
de ere vanskeligere at fange, især 
da man jo sjældent fisker specielt 
efter Skrubber. Den Formodning 
som Dr. Petersen tidligere har ud
talt, at de i deres andet og tredje 
Aar skulde ophold~ sig i Ferskvand 
er vel mindre sandsynlig. 

Isingens biologiske Forhold er 
atter lidt anderledes end Rødspæt
tens og Skrubbens. Æggenes V ægt
fylde angives ikke, men der er næppe 
Tvivl om, at den er saa ringe at de 
kan flyde i østersøen. Dens Ijege
tid falder lidt senere end Skrubbens. 
De ganske smaa Unger, der have 
naaet Bundstadiet, opholde sig paa 
dybere Vand, nogle faa Favne, og 
ere derfor vanskeligere at fange. I 
Kattegat ere store Isinger næsten 
lige saa sjældne som store Rødspæt
ter. Grunden dertil er den, at den 
er saa lidt sejglivet. Den lever paa 
samme Steder som Rødspætten, og 
man fisker den derfor sammen med 
Rødspætten, enten man vil eller ej 
- i Reglen vel imod sin Vilje -

og saa dør den jo som bekendt næsten 
saa snart den er komme~ op paa 
Dækket. 

Rødtunge og Skærising synes ikke 
at yngle hos os. Haaisingen derimod 
gØI' det, men den har jo meget ringe 
Betydning for Fiskeriet. Mærkeligt 
er det at Hannerne af denne Fisk· 
ere langt sjældnere end Hunnerne, 
og medens Hunnerne blive d-12/1 
blive Hannerne højst 8/1, At Han
nerne ere mindre end Hunnerne, 
synes at ga'lde alle vore Flynderarter, 
og i det hele taget er det et tem
melig almindeligt Forhold blandt Fi
skene. Endnu mindre Interesse for 
Fiskeriet have en Del Smaaflyndere, 
som findes i vore Farvande (Katte
gat), skønt ikke hyppigt, nemlig Tun
gehvarrer (Arnoglossu laterna), den 
lille ru Hvarre (Zeugopterus norvegi
cus), Glashvarren (Zeugopterus), den 
store ru Hvarre (Zeugopterus puncta
tus) og den lille Tunge (sole a lutea). 
Helleflynderen er jo ganske vist stor 
nok, men den forekommer saa sjæl
dent, at den ingen videre Betydning 
faar for vore Fiskerier. 

Pighvarre, Slethvarre og Tunge 
spille alle en ret stor Rolle i vore 
Fiskerier og have altsaa Krav paa 
mere Interesse end de ovenfor.nævnte. 
Alle tre yngle i vore Farvande i 
Maj-Juli. De ganske smaa Unger 
findes som Rødspættens og Skrubbens 
ude paa lave, sandede Strandbred
der, Tungrrne dog SJældnere. Pig
hvarrennger ere almindelige baade 
ved Kattegats og østersøens Kyster, 
selv ved Bornholms, skønt Æggene 
"aabenbart kræve en stor Salthol
dighed for at kunne flyde og skulle 
have Tilbøjelighed til at synke paa 
et vist Stadium i Udviklingen." I 
Følge Dr. Petersens Undersøgelser 



kræve de 2 Pct. Saltholdighed (;): 
en Vægtfylde af 1'010 ved en Tem
peratur af 13°). Dette synes under
ligt: Æggene kan ikke flyde i den 
halvt ferske østersø, men alligevel 
er der mange smaa Unger red øster
søkysterne. Dog de hydrogl'afiske 

< Forhold løser maaske Gaaden; i de 
dybe Hnller er Vandet temllleligt 
salt, saa at Æggene maaske kunne 
flyde deri. Faktisk blev der af An
melderen i Fjol' Sommer fundet nogle 
Æg deri, som meget godt lmnde væl'e 
Pighvarreæg; de vare forsynede Illod 
en klar Oliedraabe og vilde altstta 
være lette at kende hvis ikke en anden 
Fisk, nemlig Httvkvabben, havde Æg 
som næsten fuldstændig ligne Pig
hvan'eæg, de udskille sig kun derfra 
ved at være lidt llIinure. D!:!n leger 
- desværre pau samme Tid som 
Pighvarren, og dl'lI filldes - ,!esnerre 

ogsaa i Farvandene red Bornholm, 
salt det ml' ikke muligt oestemt at 
sige, hrilken af de Fiskes Æg det 
var, især da en nøjere U IHlel sogelse 
ikke kunde foretages paa Stedet. 
:Men selvom virkelig Pighvarreæggene 
ikke kunne flyde i østersøen, kan 
man dog forklare, at del findes smaa 
Onger red østersokysterne, selv red 
Bornhollll. Pighvarre- (ogSlethv:llTe-) 
U ngPI' i det polagisko StadiulIl hol
der meget af at svølllllle om i O\<e1'
Haden af Vandet, selvom Salthol
digheden der kun er temmelig ringe. 
De blive temmelig store, inden de 
gaa til Bunds (ca. 20 mlll.), og svOmme 
livligt om; del' el' aItsaa stor Mulig
hed for, at de kan fores vidt om 
med Strømmen, selv langt ind i øster
søen; deres Svømmeevne siher dem 
mod at synke til Bunds selv i det 
mindre salte Vand. H varl'erne vise 
sig heri meget forskellige fra de andre 

Flyndere, særlig Rødspætter, hvis 
pelagiske Unger ere langt skrøbeligere 
og mindre; de maa holde sig til det 
salte Vand, da deres Svømmeevne 
ikke er stor nok til at holde dem 
fra, at synke i det svagt saltholdige 
Vand. H V[tl'l'ellllgf>r i det pelngiske 
Stadium ere altsan temmelig uaf
hængige af Vægtfylden, medens baade 
JEggene og Ungerne af Rødspætten 
ere i høj Grad afhængige deraF.' 

Det Illau altsaa siges, at Pighvar
reæg dllldigvis heller ikke kan ud
vikles i østersøen; i den østlige 
østm'sø er det i alt Fald kun muligt 
i de omtalte dybe Huller. Rimelig
vis spille disse dybe Huller en stor 
Rolle for østersøens (den østliges) 
Dyreliv, det synes at være en Slags 
naturlige Udklækningsanstalter, hvor
fra den stor!", ufrugtbare østersø 
fnar ell Del større eller mindre 

-- af sin Fiskebestand. 
Med Slethvul'ren forholder det 

sig aabenbart pua lignende l\:1aade 
SOIll lIlf>d Pighmrren, kun el' dens 
Unger ikke fUlHlne ved Bornholm, 
Illen ved Moen og Gedser ere de 
fundne i større Antal. Tungen findes 
ikke i den østlige østersø og yngler 
sikkert kun i Kattegat, da Æggene 
d'ter C'unninghams Maalingel' have 
Pil Vægtfylde af ca. 1'0265 (ca. 3'2:1 

Pct. Saltholdighed ). Af de smaa 
U nger er der dog ikke fanget mange, 
heller ikke af 1-2 Aar gamle Unger: 
sandsynligvis < opholde de sig pau 
dybere Vand og kunne derfor vanske
ligere fanges. Allerede ved en Stør
relse af ca. 9" ere Hunnerne lege
dygtige, lIlen tiltager ogsaa efter den 
Tid i Størrelse som de andre Flyn
dere (i alt Fald de større Arter). 
Hannerne ere ogsaa her lidt mindre 
end Hunnerne. (Sluttes.) 
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Lidt om Skagens Klipfisk. 

Da Torskenskerietheriindeværende 
Foraar har givet et usædvanligt rigt 
Udbytte, skal det for nærmere at 
overvejes af Fiskerne drages frem, 
at ihvorvel Aarets Fangst af Torsk 
er ukendt rigt, kundeNettofortjenesten 
i sin Helhed have været mere pris
værdig for de i Fiskeriet deltagende. 

Den Behandlingsmaade, som Tor
skene faa efter at være indfangede, 
synes at være overm'Lade god, men 
Fiskerne kunne endnu komme et 
Skridt videre frem, hvad Tilbered
ning og Salg af denne Vare angaar. 
Et Aar som i Aar, da Islands Fi
skeriet er sl:taet fejl, foranlediger, 
at sligt om Skagens Fisken drages 
frem. Fisken skal jo for at kunne 
staa sig, ha.e rigelig med Salt; men 
efter at have faaet af dette, hvad 
den behøver, bør og skal den over
flødige Lage, der, selv efter at Vind
tørringen er tilendebragt, bliver sid
dende i Fisken, presses ud afdenne 
forinden og under Tørringen, for 
ikke senere under Opbevaringen at 
gøre Fisken fugtig, hvad den jo vit
terligt gør. Naar saadan Presning 
bliver efterkommet, kan Varen holde 
sig under Opbevaringen, men ellers 
ikke. 

Det synes underligt, at Fiskerne 
ikke bruge denne simple Fremgangs
maade ved Tilberedningen, da den 
vil gavne dem uberegneligt ved Salget 
af deres Vare. Man skulde da mene, 
at Fiskerne mere i vore Dage end 
for en Menneskealder siden, stræbte 
efter at levere en kurant Vare; men 
for en Menneskealder siden var en 
saadan Presning af Fisk almindelig 
hos enhver Fisker. 
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Hvorfor kan saadan Presning ikke 
igen blive bragt i Anvendelse? 

Hertil maa svares: De fleste Fi
skere mene, at de ved den nu bruge
lige Tilberedningsmaade nok kunne 
sælge deres Fisk, og de mene end
ogsaa, at de derved kunne indvinde 
det største Udbytte af deres Arbejde 
og saa kan det være dem ligegyldigt, 
hvordan Fisken er og bliver. Dette 
er imidlertid en forkert Opfattelse 
af Fiskerne, og den bliver dem for 
dyr i I",ængden. Naar Fiskerne ville 
presse Lagen ud af Fiskt'n forinden 
og under Tørringen, vil den kunne 
købes af hvilken som helst indenbys 
eller udenbys Købmand, uden at 
denne risikerer noget i mindste Maade 
ved at tage imod den og have den 
paa Lager, thi den vil da kunne 
holde sig lige saa godt som Islands 
Fisken, ja maaske bedre. 

Hertil kommer desuden, at al 
Hamlel med Torsk, som for en stOl' 
Del foregaar her ved omvandrende 
udenbys Opkøbere, bør høre op, thi 
den Fisk, der sælges til disse Op
købere, taber store Procenter af sin 
oprindelige Værdi; ja den bliver 
under Tiden af Behandlingsmaaden, 
den faar, helt frataget alle sine 
Goder, og dette skader ogsaa Fiskerne 
med uberegnelige Summer. 

Erfaringen har jo vist og viser, at 
de fleste af disse Opkøbere for at 
komme til at handle med Fisken 
meget (')fte køber den efter 2 a 3 
Dages daarlig Vindtørring, og ofte 
tage de imod den, og lade den trans
portere under Regnvejr uden at være 
ordentlig tildækket, hvorved den 
bliver endnu mere fugtig, ja under 
Tiden saa fugtig, at Lagen løber af 
den. 

Dette er i Sandhed for meget af 



det Gode, og en saadan Behand
lingsmaade burde ingen Fisker til
lade, at hans ti beredte Fisk blev 
Genstantl for; thi det gaar i Virke
ligheden ud ovnr ham selv. Naar 
der i Aar for Islands Fisk, med 
hvilket Skagens Fisk kan stilles i 
Klasse, betales 20 Øre pr. Pd. og 
Skagens Fisk sælges for 14-15 Øre 
pr. Pd" kunde der pan de ca, 100000 
Pd. Torsk som afsættes herfra i Aar, 
llled Lethed have været indvundet 
den nette Sum af 5000 Kr., - fem 
~.L'usinde der alle kunde have 
kOlllmet Fiskerne til Gode blot ved 
en ganske ringe Ulejlighed, og deres 
Vare vilde derhos komme til at staa 
i Handelen med et langt større Ry 
paa sig end den gør nu, saa længe 
de lade siaa til i den gamle Gænge. 

Altsaa den nu brugelige ~Iaade 

ved Tilberedningen maa ud af Verden 
og Presning forinden og under Tør
ringen maa bringes i Anvendelse, for 
at Torsken paa et senere Stadium 
skal kunne holde sig uden at blive 
fugtig, og tilmed maa de omvandrende 
Opkøbere holdes ude af Spillet. 

N aar dette ved Enighed mellem 
Fiskerne gennemføres, vil meget for 
dem være vundet og Handelen med 
tørret Fisk, som jo før har spillet 
en stor Rolle for Fiskerne, vil blive 
en langt, bedre Erhvervsgren for 
dem, ja bedre end den har væt'et 
nogensinde før. 

Det vides jo, at københavnske 
Grosserere i Aar ha ve forlangt og 
faaet tilsendt Prøver af Skagens-Fi
sken, og ere disse Prøver tilfreds
stillende, vil der kunne ventes nævne
værgige Ordrer fra denne Kant. 

Det er saa soleklart, at kan der 
aabnes Afsætning for Skagens Fi
skere ad denne Vej, da vil der blive 
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andre Priser paa den end de nuvæ· 
rende, men Varen maa saa til Gen
gæld være noget andet end hvad 
den nu er. Ved at komme ind her
paa tabes intet, men der vil vindes 
meget. n. 

Ny Fiskerforening. 

Efter at Møens Fiskere allerede 
tidligere havde holdt :Møde for at 
drøfte :M uligheden af at faa oprettet 
en lokal Fiskerforening for Øen,. og 
efter at der paa dette Møde var 
nedsat et Udvalg, der skulde arbejde 
videre i Sagen, henvendte dette Ud· 
valg sig til "Dansk Fiskeriforening" 
med Anmodning om at lade P, Vil
lumsen rejse over og være behjælpelig 
med at faa Foreningen dannet. Der 
afholdtes derefter et nyt Mølle i 
Hotel Harmonien i Stege, Onsdag 
den 3die Juli, hvor Villumseu var 
kommet til Stede, N ogle og tredive 
Fiskere fra Øens forskellige Egne 
deltoge i Mødet: Bundgarns- og 
Rusefiskere, Drivvaadsfiskere, Garn
fiskere o. s. Y., saa ethvert fra Øen 
drevet Fiskeri kunde siges at være 
repræsenteret. Der førtes en lang 
og livlig Diskussion, idet alle de til 
Stede værende vel vare enige i, at 
en Forening burde oprettes, men 
VanskelighedelI i at bringe de for
skellige Interesser ind under el! 

fælles Lov vare de paa den anden 
Side klare over. Der kom Forslag 
frem om at inddele Foreningen i 
to eller flere forskellige Afdelinger 
for at omgaa forannævnte Vanske
lighed, men tilsidst bifaldt man 
dog Villumsens Mening, at en enig 
Sammenslutning var at foretrække. 



3-89 

Fiskerne vilde i paakoll1mende Til
fælde bedre vinde Gehør, naar de 
optraadte i Fællesskab med deres 
Ønsker, end naar de stode delte i 
flere forskellige Lejre; de burde 
hellere nu og da ofre nogle af de 
delte Meninger paa Enighedens Alter 
og saa give Indtrykket af, at der. 
var en enig og fast Villie til Stede 
hos dem, end de burde vise Verden, 
at hypr af dem vilde sin Vej, hvad 
Villul\1sen oplyste ved Eksempler. 

Forsamlingen besluttede da en
stemmigt at danne en lokal Fisker
forening for Møen, der skal indmeldes 
SOIll Filial i "Dansk Fiskeriforening" 
og dC'l'ved træde i :B'orbindelse med 
La])(lets ørrige Fiskerforeninger. En 
Bestyrelse paa 7 Medlemmer valgtes 
og denne optog straks en Liste over 
l\ledlelllllH'r; der indmeldte sig 35. 
Medlemsbidraget blev sat til 2 Kr. 
aarligt, mcm iøvrigt vil Love blive 
udarbejdede og Medlemslisten gaa 
omkring paa hele Øen, hvorefter der 
vil blive kaldt san:llnen til Forenin
gens første Generalfo!(8amling inden 
Juli l\Iaaneds Udgang. Det over
droges til Villumsen at skrive et 
Udkast til Love med tilbørligt Hen
syn paa de forskellige Interesser, 
Foreningen repnesenterede; det er 
jo et Hverv, som ikke er saa let at 
udføre, men Fiskerne kan jo rette 
paa Udkastet efter Behag, og der 
synes at være en god Aand til Stede 
mellem dem, saa de vil kunne blive 
enige. 

I det hele vil denne ForeniFlg, 
der ri meligris vil faa mange Med
lemmer, kunne blive et vigtigt Led 
i Fiskernes Organisation og hjælpe 
til at føre Standens Interesser frem, 
som de fortjene. Men det vil her 
som saa ofte komme an paa, om 

den enkelte kan se lidt bort fra sine 
personlige Interesser, hvor Hensynet 
til det hele kræver det, eller med 
andre Ord: om Enigheden kan komme 
til Stede og forblive til Stede mellem 
Medlemmerne - ja og saa: om Be
styrelsen vil foregaa de andre med 
et godt Eksempel og med forenede 
Kræfter arbejde for den fælles Sag 
- for Øjeblikket synes Betingelserne 
herfor at være til Stede. 

Fiskeriberetninger. 

Skagen i Juli 1895. Begrundet 
paa det rolige Vejr i de første Dage 
af Juni M aaned, vedblev Torskefi
skeriet med Bakker at være godt, 
og de fleste J 01leselskaber bragte 
daglig i Land store Kvantiteter af 
Torsk, ja op til 9 Snese pr. Jolle. 
Enkelte Selskaber maatte, grundet 
paa den rige Fangst af Torsk, kaste 
overbord paa Fiskepladsen hele deres 
betydelige Fangst af Skader og Kul
ler, da Jollerne ikke kunde bære hele 
den rige Fangst. Hen iMaaneden 
da Vejret indtraadte mere uroligt 
er det kun af enkelte Selskaber dette 
Fiskeri har været drevet, men de 
som have vovet sig dertil, have havt 
4 iL 5 Snese Torsk pr. J olle. 

I Midten af Maaneden indtraf en 
N at et meget betydeligt Makrelfi
skeri. Der fangedes af 3 Dybvaads
selskaber 338 Snese, der solgtes til 
indenbys Opkøbere til en Pris af 3 
Kr. 75 Øre pr. Snes og gaven For
tjeneste til dem, som havde flest, 
af 67 Kr. pr. Mand. Senere er der 
af og til fisket med Vaad store Kvan
titeter af smaa Makrel, hvoraf Hoved
parten er gaaet til Sverrig, og er 



betalt med 20 Øre pr. Snes. I Ma
kreigarn er intet fisket, hvorimod et 
Par Jolleselskaber have havt lidt 
paa Dørg. 

Enkelte JolIeselskaber have i Slut
ningen af Maaneden paa Nordsiden 
forsøgt med Garn efter Rødspætter 
og have disse Forsøg givet 60-- 80 
Snese Rødspætter pr. Jolle, der 
vejede 13-14 Pd. Snesen. 

Af disse solgtes en Del til de sted
lige Opkøbere for l Kr. Snesen, 
medens største Parten saltedes. Af 
Krøjfisk har intet nævneværdigt været 

den forløbne Maaned. n. 

Struer, den 5. Juli 1895. Fiskeriet 
her gaar sin jævne Gang, nogle ere 
beskæftigede ved Rejefiskeri, og nogle 
ved Aalefiskeri. Rejefiskeriet nær
mer sig nu sin Afslutning for i Aar, 
og jeg tror ogsaa med tilfredsstillende 
Resultat for de flestes Vedkommende. 
Aalefiskeriet her ved Struer har til 
Dato været jævnt godt; Aalen af
hændes til Fiskehandlerne Mehlsen 
& Sørensen for 35 Øre Pd., og de 
have igen solgt dem til et Firma i 
I..Iondon, som afhenter dem her i 
Struer med en stor Aalekvase, som 
laster 25000 Pd.; den afgik i Gaar 
med den 3. Last siden 1. Juni. 

2 Kuttere, ("Meta" og "Elieser" 
af Lemvig) kom hertil i Gaar med 
Last fra Nordsøen; den var fisket 
en 6 Mil ud Vest fra Hanstholm og 
bestod af meget ujævne Fisk, nogle 
store Hanser og nogle rigtig pæne 
Rødspætter; de bleve betalte med 
16 Øre pr. Pd. J, P. S. 

Sjællands Odde, den 8. Juli 1895. 
Fiskeriet ved Oddens Kyster har i 
Foraaret givet et ret tilfredsstillende 
Resultat. Hvad der meget har bi
draget her til, er den Omstændighed, 
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at Kystens Fiskere nu have sluttet 
sig sammen og selv forsende deres 
Fangst direkte til Markedet i Kø
benhavn i Stedet fol' som tidligere 
at afsætte den til Mellemhandlere. 

Tunge- og Pighvarfiskeriet, der 
paa denne Tid af Sommeren som 
Regel er den vigtigste Faktor for 
Oddens Fiskere, har i den senere 
Tid givet et 1"et godt Udbytte. For 
enkelte Sendinger af Tunger er der 
endog blevet opnaaet en Pris af 75 
Øre pr. Pd. paa Markedet i Kø-
benhavn. S. J. 

Køge Bugt, d. 8. Juli. Foraars
fiskeriet her i Bugten har for flere 
af Kystens Fiskere i Aar givet et 
mindre Udbytte, end det i Almin
delighed plejer.. Af Sild fangedes 
der i Begyndelsen af Maj en Del, 
men paa Grund af de temmelig lave 
Priser, der blev opnaaet, var Ind
tægten ikke ret stor, og af Hornfisk 
er der kun af og til fanget ganske 
smaa Kvantiteter. 

Det er langt fra hvert Aar, at 
Kystens Fiskere kunne glæde sig 
ved Makrelens Tilstedeværelse i Bug
ten. I Aar indfandt den sig imid
lertid her allerede i Midten af Juni 
og bragte straks Liv i Fiskeriet. 
Kvaliteten var just ikke særlig god, 
men for nogle af Piskernes Vedkolll
mende var Fangsten saa rigelig, at 
Mængden bødede paa Kvaliteten, og 
dette Fiskeri har derfor ikke været 
af ringe Betydning. Den hidtil fan
gede Makrel er dels blev en solgt 
paa Markedet i København, dels 
afsat hjemme omkring. Priserne 
have i Almindelighed været fra 50 
200 Øre pr. Snes. 

U dbyttet af Krogefiskeriet har 
endnu ikke været af videre Betj'd-
ning her i Bugte~. J. 
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Frederikshavn, den 8. Juli 1895. 
I Ugens første Halvdel laa fi'iske
kutterne enten stille i Havnen eller 
til Ankers sydost af Skagen paa 
Grund af stormfuldt Vejr, kun de 
færreste naaede at komme paa Fiske-

. plads i Løbet af Onsdagen, de fleste 
rakte først frem om Torsdagen; da 
Vejl'liget i U gens sidste Halvdel va r 
gunstigt, benyttedes dette paa bedste 
Maade, og, ligesom i forrige Uge an
kom mange Kuttere i Ijøbet af I~ørdag 
N at og Søndag fra de r('spektive 
Fangstpladser. Efter at dømme fra 
Resultater som elisse ea. 50 Kuttere 
bave havt er der vedblivende rigelig 
med Rødspætter langs Vestkysten; 
Kutterne ere indkolllme med Fang
stor fra 100 op til 250 Snese hver, 
men fi'isken synes at falde noget 
mindre ud ('nd før, idet den kun 
har vejet fm 15 18 Pd. Snf>sen og 
er bebIt med fra 2 Kr.-2 Kr. 75 

Øre Snesen. Som man ser er der 
nu endelig indtraadt en Reaktion med 
Hensyn til Priserne, Fisk af lignende 
Stol'l'else som ovennævnt vilde med 
Lethed for nogle Uger siden have 
opnaaet ca. 4 Kr. Snesen, de oven
nævnte Priser turde være mere na
turlige; det er selvfølg('lig godt, at 
Fiskerne kunne opnaa høje Priser for 
deres Fangst, men man Illua huske, 
at disse Priser opnaas ved Hjælp 
af Mellemhandlerne, som dog ogsaa 
skal tjpne noget for at eksistere, 
hvad de faktisk med de for nogen 
Tid siden betalte Priser umulig 
kunde have gjort. Fiskeriet har som 
sædvanlig funden Sted paa Stræk
ningen mellem Hanstholm og Hirts
hals, dog for de flestes Vedkoll1mende 
nordvest af IJøkken, og da mange 
have fisket 7-8 Mil af Land paa 
temmelig store Dybder, ha ve en Del 
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Kutten'! lidt Tab ved Dødelighed 
blandt Fangsten, da den Rødspætte, 
som fanges paa dybt Vand, let dør, 
naar den hurtig bliver tvungen til at 
befinde sig i Havets Overflade. En
kelte Kuttere have fisket ret godt 
under den svenske Kyst, idet de have 
havt ca. 100 Snese Rødspætter for
uden Purtier af indtil 1000 Pd. Skær
ising hver, sidstnævnte har opnaaet 
fra 6-8 Øre pr. Pd., Rødspætten 
nar været af noget bedre Kvalitet 
end Vestel'havsfisken og har ogsaa 
opnaaet noget højere Priser. Fiske
riet i det øvrige Kattegat har været 
uden Betydning. Det skal desværre 
allerede stunde mod Enden med Ma
kreifiskeriet i Nordsøen, Tilførslen 
fm Kristianssand har i hvert Fald 
i den sidste Uge været svært i Af
tageilde til noget stigende Priser, 
der betales ca. 14 Kl'. pr. Kiste. 
HUllllllertilførslen fra Norge har og
saa været knap, fra Sverri g er pr. 
K vase tilført ea. 4000 Stkl·. og fra 
Vestkysten et lignende Kvantum. 
Prisen er ca. 85 Øre pr. Pd. 

K!. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modhtgor med Taknemlighed Bidrag 
sauvel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 



Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
veu Arthur Feddersen, 

(~den U dga I'(~) 

II. 
Krobsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Fetidersen, 
(211en Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
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IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur Feddersen, 

(~den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed1ersen, 

udleveres gratis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse' til Forenin

gens Kontor, Stormgade 20, Kø

benhavn V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 30. Juni til 6. Juli 1895. 

bl) ~ I .00= '" I lill ... '" ~ = a:; ... 
.G> - '" 

o '" j 
U) .00= = >. G> U) - > 

'" Tilført af: .... - CJ: ~ "'- ej: U) • C!> ;g ... .... -= c- ~.~ '" c- '" ... 
I 

.00= <ii -al 
a: al ~o.. 

bl) => ... Cl 
C 

ri) 

I~~I 
al <-c ~ '" Cl. a; bl) => ~ Cl ... ::lE .00= ri) 

..... 00 :c ;; ri) U) :r: o 

"" 
39 danske FiSker-II Pd. - Pd. I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd Pd. 

I 

Pd Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . " 56862 

18 danske Kvaser 65520 3780 
12 svenske Fisker-

fartøjer ... 5832 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende Rejer 
Fiskerlejer ... 4064" 468 70 3809' 312 306 

pr. Jernbane & 
Dampskib. . .. 240016350' 1250'1 8400 1921 333041134610 407946 44890 115282 339 

------ -------_. 
lait . .. 130614 6350 5314 8400 4440 3330 134680 44603 45202 15588 339 

l) 6000 Pd. Helleflyn,ler og 350 p,1. Pighvar. 2) ~krUI)pel'. H) 45<1 Pd. Tunger og 800 Pd. Skrupper. 
4) 2530 Pd. Gedde m. m. og 800 Pd. Kuller. 5) H312 Pd. Aal og '97 Pd. Aalekvabber. 6) 21350 Pd. Laks og 
19444 Pd. Aal. 

lait er der tilført 398860 Pd. 

Betalt tiennemsllitspris af Opkøbere: Rødspætter: levenue ~ Kr. 30 Øre til 5 Kl'. 
50 Øre pl'. Lpd., Kassefisk ~ Kr.; Hornfisk: 'store 4 Kr. pr. Snes, smaa 30-50 Øre; Torsk: 
levende 1 Kr. pl'. Lpd., Kassefisk 71) Øre; Aal: blanke 50-60 Øre pr. Pd., gule 25-45 
Øre; .Makrel 4-7 Kr. pl'. Snes; Rejer 40 Øre til 1 Kr. pr. Pd. 

l\larkedet har i Ugens Løb trods rigelige Tilførsler af Fla<fisk været stille med ringe 
KøbelYBt, hvilket dog ikke i nævneværdig Grad indvirkede paa Priserne, Bom holdt sig 
vedvarende mellem 21

/ 4-51
/ 2 Kr. pr Lpd. for Rødspætter. 



t' 
1 
t 

Apparater' 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenban-Anstalt 
yorm. Venuleth &; Ellenberger. 

Darmstadt. 

fiskekroge- Fabriken 
- Sel'fllledallle l Aalllor,.. 1883'8 

I Køhenhay. 1888-
anbefaler sit U,l.alg af aUe Sortor 
}'iskekroge, san. vel i Sto.al, Jæru 
Bom Messing, s"mt Pilke i Tin og 
Bly. Foroon<loB mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrædo 41. 

Københa.vn K. 
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J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagsFisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °1 0 , 

Teiegramadr.: storm, Nybrogade. 

F. Otte, 
R o s t o e k i/M. 

er Køber af alle Slags 
Fisk. 

Specialitet: 

Krogaal og Ferskvandsfisk. 

Husflids Grantræs 
ARI"e.·, 

næsten knastfri, faas i Ijærlg
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen, 
Aalborg"o 

8nurrevaad. 
Undertegnede tilbvder J!'i

skerne sine anerkentlte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Kvase til Salgs. 
Den bekendte velsejlende Kvase "Svalen" af Liseleje. Drægtighed 13 67 Tons, ca. 10 

Aar gammel, med tilh,1rende ny Sejl, er meget billig til Salgs. Lysthavende bedes hen
vende sig skriftlig til Hl'. Købmand Ubr. Petersen, Lynæs pr. Frederiksværk, som 
vil meddele Oplysning om Kvasen, som for 'l'iden er paa Fiskeri. 

Kvasen "Arnold", 
10 Tons, saa god som ny, med nye Sejl og komplet udstyret, er paa Grund 
af Dødsfald meget billig til Salgs. Nærmere ved A. Baess, Aarhus. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnet,ave, Helsingør, Stengade 15, 

(eneste NætrabPlk 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. Botnuldsganl, Hampeganlog Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Anlekuber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Vdd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJm

uldssejldug, direkte ind
kjobt, tilbydes langt undC'l' 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvalitpter. 

N!Jkjobiil.ll p. Falster 
i }o' .. l"·ll:l!' 18~5. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L.Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. • Telegram adr. : Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmnnn-Hamburg. 
Fragtbrevadr.: G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. -------

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 

Tillæg til "Puk" 
er hos Bogtry~ker Frantz CJhristtreu, Boldhusgade I. 

Redigorot af ean.!. mag. H. p/)/jlfl'lt. - Trykt hOB Frantz Chris/Ir, u. Købonhavn 



Nr. 29. 18. Juli. 1895. 

MedJ..e:D:l..abl..adetl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendolse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisen or for ludlandet 10 Øre pr. Petit

linje af Ild Sides Brede; for staaende Aunoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om vore Flynderfiskes Biologi og om 
vore Flynderfiskeriers Aftagen - Fiskeriberetninger. 
l'orølag til Lov om Fiskeriet i Danmark. - Wallems 
Frysetønde. - Beken.ltgøruloor. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gøde 20 Stuon, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøt'en af Medlemsbladet 
træffes desud0n i Alm. 5--7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og' Fiskere (laglig 
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. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaiH, naar Kilden angives. 

Om vore FlynderfiskesBiologi 
og 

om lore Plynderfiskeriers lftagen. 
(Beretning til Indenrigsmisteriet fra den 

danske biologiske ~tatioll, IV. 1893) af 
Dr. C. G. Joh. Petersen. 

Anmeldt af cand. mag. Th. Mortensen. 
(Slutning.) 

Vi komme nu til den vigtigste Del 
af Bogen, i alt Fald den Del, der 
for Øjeblikket mest Illaa interessere 
enhver, der har Interesse for vore 

Fiskerier: Drøftelsen af Spørgsmaa
lene om Flynuerfiskeriernes Aftagen 
og deres mulige Opblomstring paa 
ny. Dr. Petersen mener, at det vil 
lykkes at bringe dem op igen, og 
man kan ikke ~.ndet end føle sig 
overbevist om det samme, naar man 
har læst Bogen. 

At Rødspættefiskerid er blevet 
ringere i de sidste Aar trods det, 
at der fiskes langt stærkere end 
tidligere, er en velbekendt Sag. Det 
maa ligge i, at Rødspættebesta.nden 
i Kattogat er bleven ringere end 
tidligere. Var der lige saa mange 
Rødspætter som før, maatte Markedet 
blive aldeles oversvømmet. Fiske
evnen er langt større end tidligerp, 
Fangstpladserne el'O blevne langt 
flere, udstrakte over hele Kattegat, 
hvor der blot ikke er Sten eller for 
dybt til at Rødspætterne kunne leve 
der - Illen Markedet bliver alligevel 
ikke oversvølllmet. Tidligere var der 

.mange store Rødspætter i Kattegat, 
nu er en stor Rødspætte næsten en 
SjældenheIl der. Rødspætterne ere 
fiskede op, d. v. s. de store - smaa 
er der nok af -- det er Grunden 
til, at der fiskes forholdsvis saa lidt 



af delll. At det skulde være noget 
rent midlertiuigt, at dpI' ingen ordent
lig Rødspættefangst er for Tiden, 
noget lignende som lIled Sildefiske
riet, Makrel-, Hornfisk- ellor Torske
fiskeriet, at der et Aur ('I' udmærket 
Piskeri, det næste dUtuligt O. S. V., 

lmn del' ikke nere 'l'ale om. Rød
spættrn foretager ikke saauanne 
Vandringer som de ovennævnte E'iske, 
den er "stationær". Der <:>1' jo og
saa smaa Rødspætter nok, det er 
kun de store, der er faa af. 11'01'

fatteren bruger et fortræffeligt Bil
lede: det er som Græsset paa en 
Plæne; saa snart Straaene have 
nn.uet rn vis Størrelse, blive de 
klippede af Maskinen sau snart 
Rouspætten har naad de berømme
lige 8/1, bliver den fisket, saa hele 
Røuspættebestunden gennmngaaende 
bliver holdt nede ved denne Størrelse. 
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Det er altsaa det stærke Piskeri, 
del' forhindrer, a t der kan være 
ston Rødspætter i Mængde; de blive 
fangede, inden de naa saa vidt. 
De mindre Rødspætter er der imid
h'Itid np]{ af. Sporgsmaalet ei· kun, 
0111 de ikke vilde opnaa en betydelig 
større Værdi, naar ue fik Lov at 
blive større. 

Gennemsnitsstørrelsen af Kattegat
rødspætter el' for Tiden ca. 10--15 
Pd. Snesen. Den højeste Pris faus 
imidlertid for Rødspætter, der vejer 
ca. 20 Pd. Snesen. En Rødspætte 
pua 10/1 (8" til Huleroden) vejer 
ullder 1/2 Pd., en paa 14" (12/1 til 
Huleroden) vejer 01:81' 1 Pd. Hvis 
ilian alts!la lader Røuspætterne blive 
14/1, fllar man for uet første mere 
for Pundet, for det anuet flere Pd., 
idet de jo komme til at veje men, 
(,J/d dobbelt saa me,r;et som fot. Det 
el' altsuu illdlysel1ue, at Rodspætte-

tlskeriørne vilde give langt større 
U dbytte, hvis Rødspætterne fik J-IOV 

til at hlive 14". Kun et kunde for
hindre, at Udbyttet virkelig blev 
større: hvis mange af Fiskene døde 
i l\Iellemtiuen, bleve ædt eller døde 
af Sygdom, saa der var saa mange 
flere paa 10/1, at Udbyttet alligevel 
hlev størst, naa!' man fiskede dem 
ved den Størrelse. Det er der nu 
ingen Fare for. Rødspætten har kun 
en Pjende, som den har Grund til 
at frygte, Mennesket ellers er 
der næppe mange Dyr, der finde 
paa at æde den; selv Sælhundene 
synes ikke at gøre nogen synderlig 
Skade paa dem. Sygdom er der ikke 
meget af blandt Flynderne, og vel 
blandt Pisk i det hele taget. U d
trykket "frisk so;'n en Pisk" er ikke 
saa helt 111 eningsløst. 

Det kan ikke betvivles fik Rød
spætterI1l\ Lov at blive større, blev 
Udbyttet ogsaa langt større. Maaske 
vilde Udbyttet blive størst, nual' 
Rødspætten fik Lov at blive endnu 
større. Det kun· man ikke godt sige 
bestemt paa Porhaand. Erfaringen 
maa vise det. 

I England arbejdes der for Tiden 
ivrigt pau at forbedre Fiskerierne. 
Man lægger der V ægten paa, at 
Pisken faar Lov at blive kønsmoden, 
at formere sig, før den fanges. Dr. 
Petersen lægger med Rette -
V ægten paa, at den kan blive Saa 
stor, at den kan give det største 
Udhytte; Unger er der nok af. 
"Hos os bliver Pointet ikke at frem
bringe legemodne, men tiM1'ækkelig 
voksne Fisk, tilst7'ækkelig salgba7'e 
Fisk." 

Hvorledes kan dette naas? Ved 
at sætte Minimalstørrelsen op. De 
8/1 er for lille et Maal, det er sik-



kert; det man. op til 12". At det 
kan hjælpe, kan der ingen Tvivl 
være om og at det kan gøres, er 
lige sall utvivlsomt. Forudsætningen 
derfor er naturligris, at U ndermaa
lerne kunne blire satte ud i fuldt 
levedygtig Tilstand, og det (lI' der 
ingen Vanskeligheder red, da heldig
vis alle vore ,"ænlifulde Flynderarter 
ere meget sejglivede. En :llldpn 
Mulighed var at sætte Iwstemte 
Mindstemaal for )faskPrne i de for
skellige Redskaber. Det vilde dog 
næppe føre til andet end en Masse 
indviklede Lovbestemmelser, som ikke 
vilde kunne overllOldes eller kontrol
lel'es uden de største Vanskeligheder 
og Urimeligheder. I saa Henseende 
ha r m:l n Erfaringer fm Li mf jorden ; 
at der tiskes Rødspættm' med Aale· 
haandvaad o. 1., det rr Følger af de 
mange Bestemmelser og I;'Ol·bud. 
Lad Fiskerne selv lave og bruge 
Redskaber, som de synes om, og 
lad Loven kun bestemme, ved hvilken 
Størrelse Fiskene 'man, tages i Land 
og sælges. 

Vetl Fastsættelsen af Minimal
stØrrelserne Illaa der t.ages noget 
Hensyn til de forskellige Racer, 
særlig af Rødspætten; det er jo 
særlig ved den forskellige Størrelse, 
at Racerne adskille sig fm hinaml<m. 
Forfatteren foreslaal' følgende Mini
malstørrelser (til Haleroden ): 
Rødspætter i østersøen. .. 7 ~-8" 

do. i sydvestlige KattC'gat 8 -Hil 

do. i detøvrigeKattegatlO-12/1 
Tunger . ca. 10" 
Pighvar ............ ca. 12" 
Slethvar ........... ca. 12" 

Den for Pighvarren foreslaaede 
Størrelse, ca. 2 Pd., angives som en 
Størrelse, del' ogsaa af FiskPhand
lerne hetragtC's som passende, efter-
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som Pighvar over 3 Pd. i Reglen 
betajes mere end 3 Gange salt dyrt 
pl'. Pd. som Pighvar lUHI0r 3 pa." 
Hvorfor foreslaas suu, ikk.e den 
Størrelse som Minimum? Do su,mme 
BetI'agtningm' maa jo dog gælde for 
PighntlTll som for Rødspætten, i 
dpt mindste ttllfør0s intet, der kunde 
tale i modsat Retning. Forfatteren 
fOl'lllOder ogsaa, at det i Fremtiden 
vilde ,",{'re fordelagtigt at sætte 
MinimalstOlTplsen betydeligt op for 
Pighr:,l' og Slethmr, da d0 jo kunne 
hlive adskilligt storre. Ogsaa her 
Illaa Erfal'iugen afg(1re, hvilken Stør
relse del' gin'r det største U dhytte. 
At Størrelsen paa 2 Pd. ikke gør 
det, er sikkert. 

Selvfølgelig mener Forfattpren ikke, 
at lilan straks skulde sætte Minimal
størrelserne op som foreslaaet ; der
med vilde jo alt Flyndertiskeri vall'e 
forbi for en Tid. Det maa gøres 
langsomt, L /I op for hvert Aal', ind
til den p~lssende Størrelse er naaet. 

At . det er den rigtige Vej, Dr. 
Petersen her har anvist os, kan der 
næppe være Tvivl 0111. Der staal' 
sall. tilhage, at denne Vej bliver 
fnlgt. Glædeligt er det, at den dansk
sV(mske Kommission paa Grundlag 
af disse Undersøgelser har \'{~dtaget 

følgende l\linimalhestemmelser (Art. 

VIII): 
I 'l'idsrnmmet indtil 1. J an. 1897. 

Rødspætter 9/1 t.il (Halespidsen ). 

Pighmr 11 1/ 2 " 

Slethvar 11 1 i 2" 

Tunge 1]1//' 
Efter 1. Jan. 1897. 

Rødspætter 9 1
/ 2" 

Pighm1' ] 3 1/ 2/1 

Slethml' 13 1/ 2 /1 

Tunge 11 1
//' 

,.1 Kattegat ud('nfor de Art I 



nævnte, hvert Land forbeholdte Fiske
omraadel' (l geogmfisk Mil fra Kysten 
undtagen Anholt og Linien Ha.llantls 
Wiiderøs Fyr til Tylø Fyr, In'ol' Om
raadet er :J/l geogI'. Mil fra Kysten) 
slml i rridsrummet fra dpnne On~r
enskomsts IkrafUræckn tilL.Jan. 
1897 Rødspætter, som fanges under 
en Totallængde af 101/~ 'rOlllmel' 
(28 Centimeter), og eftPl' denne Tid 
Rødspætter, som fanges under en 
rrotallængde af n 'l'ollllllel' (30 
Centimeter), snurpst og san vidt 
Illuligt i levende Tilstand atter ud
sættes i Ra,vet." 

DisseBestpllll1lelser, som kun vpnte 
pan, at Rigsdagen skal ratifieere 
de III , er et stort Skridt fl'f'mnd. Men 
stort nok el' det ikke ('Ildnu, særlig 
fol' Rødspætternes Vedkol1l111C'nde. 
Dog yj glæde os O\'pr, hvad der 
PI' (!jort, og nH.'ns yi haahe i en nær 
Pn'lI1tid at se Skridtet :l:jOl't fuldt 
ml kunno Yi fol' 0,jP!)likket kun 
ouske Fod'attel'CIl til Lykke lIled det 
snlllk ke ArllPjde, ha n hal' forelagt os. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den i5 .• Juli lSB!). 

I MidtPTI af Ugpn indkom IlP!(; Fi
skeflaaden pu,a Gl'lllld :tf unlminddig 
stærk vestlig Storm, "om umuliggjorde 
alt Fiskeri, og siden har der ikke 
været gi,'et Anledning til at fiske, 
Vejret har hele Tid('n hnvt en stor
mende efteraal'sagtig KUl'llkter, Da 
Tiden, hvori Kuttet'lle have kunnet 
fiske, saaledes har været indskrænket 
til omtrent dfJt halre af det sredvun
lige, har 'l'ilførsh'n des Aarsag væl'et 
temmelig knap, Af de pan Vest
kysten fiskpIHle Kuttere ('r det kun 
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de enkelte, der var paa Fiskeplads 
ved U gens Begyndelse, som ere ind
komne med godt Udbytte, omtrent 
fuldlastede ; Fiskeriet er ligesom i 
foregaaende Uger foregaaet nordvest 
for Løkken udfor Rubjergknude, men 
Rødspætten herfra holder sig i den 
sidste Tid betydeligt mindre end tid
ligere, den vejer 15-18 Pd. Snesen 
og bliver betalt med fra l Kr. 75 
Øre-2 Kr. 50 Øre Snesen. En 
14-15 Kuttere have derimod ved 
den svenske Kyst havt ret gode Fang
ster, hver fra 50-150 Snese Rød
spætter af smuk Kvalitet, vejende 
fra 18-22 Pd. Snesen, betalte med 
fra 3 Kr. 50 Øre-4 Kr. 50 Øre 
Snesen, her fra er tillige indkommet 
ca, 5000 Pd, Skæl'ising der opnaaede 
fra 5 til 10 Øre pr. Pd. Paa Kob
bergrunden østlig for IJæsø have en 
Del mindre Kuttere drevet Fiskeri, 
lUen s::m godt som nJle ere afsejlede 
dels til København dels til Aalborg 
llled Fangsten, for hvilken de skal 
have opnaaet 2 a 3 Kr. pr. Lispund, 
skønt Fisken ikke vejede mere end 
10 Pd. Snesen. Makreltilførslen har 
været noget knap, der er kun tilført 
ca. 300 Kister fra Kristianssand, 
Prisen er vedblivende omkring ved 
14 Kr, Kassen, Da det Tidspunkt, 
fru, hvilket Hummeren er fredet i 
N orge og Sverrig, ikke er fjærnt, har 
Tilførslen i de sidste Dage været 
mere livlig og har andraget ca. 10000 
Stkr. udelukkendfl fra Norge, en Kut
ter er indkommen fra Vestkysten 
med ca. 1500 Pd., Prisen er ca. 1 
Kr. pr, Pd. Kl. 
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Forslag til Lov 

om 

Fiskeriet i Danmark. 
Forelagt i Folkeihinget af Indenrigsministeren. 

I. Saltvandsfiskeri. 

Kapitel 1. 

Almindelige Bestemmelset', 

der gælde for alt Saltvandsfiskeri paa 
dansk Søterritorium, for saa vidt de ikke 
ere indskrænkede eller udvidede ved de 
for enkelte Vandomraader givne For
skrifter, se Kap. 2 og 3. 

§ 1. 
Paa dansk Søterritorium skal det med 

de i denne Lov fastsatte Begrænsninger 
staa Enhver, der enten har dansk Ind
fødsret eller har havt fast Ophold her i 
Landet i mindst 2 Aar, frit for at drive 
Fiskeri overalt, hvor ingen særlig Ret 
til Fiskeriets Udøvelse er erhvervet. 

Alle andre skal det - med de U nd
tagelser, som følge af internationale Over
enskomster være forhud t at drive Fi
skeri paa dansk Søterritorium, selvom 
det sker i Forening med danske Under
saatter. 

§ 2. 
Grænselinierne for nedennævnte Far

vande fastsættes for denne Lovs Vedkom
mende saaledes: 
K atte,gattet. 

Mod Vesterhavet: Skagens gamle og 
ny Fyrtaarn overet. 

I Lov 

om 

Fiskeriet i Danmark 
af 5te April 1888. 

I. Saltvandsfiskeri. 

Kapitel 1. 

Almindelige Bestemmelse,'. 

§ l. 
Paa dansk Søterritorium skal det med 

de i denne Lov fastsatte Begrænsninger 
staa Enhver, der enten har Indfødsret 
eller har havt fast Ophold her i Landet 
i mindst 2 Aur, frit for at drive Fiskeri 
overalt, hvor ingen særlig Ret til Fiske
riets U dø"else er erhvervet. 

Alle andre ska.l det være forbudt at 
drive Fiskeri paa dansk Søterritorium, 
selvom det sker i Forening med danske 
Undersa.atterj dog skal dette Forbud 
ikke være til Hinder for. at der frem
deles som hidtil saavel ~f svenske som 
af danske fiskel'iberettigede UndersaaUer 
drives Jj'iskeri i Øresund mellem Linierne 
Gildberghoved~Kullen mod Nord og 
Stevns-Falsterbo mod Syd, og ejheller 
indtil videre for det Sildefiskeri, der fol' 
Tiden drives af svenske Undersuatter 
under Bornholm. 
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Jfod LirnJ.jordl'lI: fOl'Hovf'dlølwt: Yder
tønden paa Huls Barro i misv. Nord 
og Syd, fOl' V ejdy bet: den yderste 
Prik pau Kujc Grundl'n i misv. Nord 
og Syd. 

Jlfod Mariager og Randers Fjorde: 
Anduvningstønderne i misv. Nord 

. og Syd, 
Mod Store Belt: Lini(m Hasenøre

Gniben, 
Mod Isejjonlell: Linien KOl'shage

Spodsbjerg. 
Mod Øresund: Linien Gilbjerghoved

Kullen. 
LirnJ.jordell. 

1lfod Katie,gattet for Hovedløbet: Y der
tønden pall Hals B:trre i misv, Nord 
og Syd, for V (>jtlyhet: den yderste 
Prik pua Kuje Grullden i misv. NOl'd 
og Syd. 

Mod Vesterha:l'et: Andnmingstønden 
fol' Thyborøn Kanal i misv. Nord 
og Syl. 

Øresund. 
Mod Nord: Lillien Gilbjergh?vNl

KulIen. 
Mod Syd: I;inien StevllS-Falsterbo. 

§ 3. 
Samtlige, her j I;lLnclet hjemmehørende 

,Fartøjer og Baade, del' anvendes til Fi
skeri som Erhverv, blive at registrere, 
numerpl'e og mærke, samt at forsyne med 
Fiskerieel'tifikat. Indregistreringen og 
den MaaJing af Fartøjet, der, for saa 
vidt dette ikke allerede efter de almin
delige Regler er Mauling un(lerkastet, 
nitta foretages i Anledning af denlle Be
stemmelse, ligesom ogsaa Fiskericertifi
katets Udstedelse og Afmærkningen af 
Fartøjet sker ved Toldvæsenets Foran
staltning uden Erlæggelse af G ebyr eller 
Stempelafgift og i det Hele uden Ufgift 
for Ejeren, idnt de dermed forhundne 
Omkostninget' afholtles af Shttskassen. 
Vedligeholdelsen afp:utluuledB Bogstaver, 
'1'al og andre Mæl'ket, pa.ahviler dog Far
tfsjets Ejer. 

§ 4. 
Naar nogen lovlig hal' indtaget en 

Fiskeplads og h!~høl'ig har afmærket sine 
Hcdslmlwr, 1I1lta han ikke, saa længe kw 
hal' sit Redskab udsat og benytter det 

§ 2. 
N anr nogen lovlig har indtaget en 

Fiskeplads og behørig har afmærket sine 
Redskaber, maa han ikke, saa længe han 
holder djsse udsatte og benytter dem til 
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til Fiskeri, fortrænges fra Stedet eller 
forulempes i sit Fiskeri af andre Fiskere. 

En Bundgarnsplads skal anses for 
lovlig indtagen, saa længe den bruges til 
Stadighed uden anden Afbrydelse end 
den, der nødvend.ig foraarsages af Aars
tiden. 

Sættes eller driver anden Mands Red
skab i behørig afmærket Redskab, man. 
Ejeren af hint tage Skade for Hjemgæld, 
om Skade foraarsages ham. 

Naar Vaadfiskere befinde sig i Nær
heden af faststaaende Fiskeredskaber, 
skulle de træffe de nød'l'endige }'omnstalt
ninger for at undgaa at forulempe disse. 
Tilføje de dem Skade, paahviler Ansva
ret, for saa vidt de faste Redskaber have 
været behørigt afmærkede, Vaadfiskel'ne, 
med mindre disse godtgøre, at Skaden 
er foranlediget ved Nødstilstand eller af 
anden Grund er dem utilregnelig. 

Den saaledes foreskrevne Beskyttelse 
for faststaaende Fiskeredskaber kommer 
med Hensyn til de under Bornholm ud
satte Lakselænker kun til Anvendelse i 
følgende Tidsrum: Omkring Vestkysten 
regnet fra Dueodden til Hammeren fra 
lste Oktober t11 15de Februar, omkring 
Østkysten, ligeledes regnet fra Dueodd('n 
til Hammeren, fra lste Oktober til lste 
April. 

§ 5. 
For at et Redskab kan anses for be

hørig afmærket, skulle følgende Regler 
være iagttagne: 
1. Bundgarn, Aalestader, Rejeruse'r, 

Laksegarn og deslige Redskaber, som 
ere fastgjorte til Pæle, skulle paa 
Hovedpælen eller den ydet'ste Pæl 
være forsynede med et mørkt Flag, 
som rager mindst 5 Fod (1 1/ 2 Meter) 
over Vandet. ' 

2. Ruser, som ikke ere fastgjorte til 
Pæle, skulle, naar de sættes spredh', 
afmærkes hver for sig med en opret
staaende Stage uden 'l'opbetegnelse, 
som rager mindst 4 danske Fod (12 
Decimeter) over Vandet. Sættes Ru
serne i Række, kan Afmærkningen 
indskrænkes til en saadan Stage for 
hver af de to yderste Ruser i Rækken 
og en Bøje eller mindril Stage for 
hver af de øvrigp. Ruser. 

sit Fiskeri, fortrænges fra Stedet eller 
forulempes i Fiskeriet af andre Fiskere. 

Sættes eller driver andan Mands Red
skab i det først udsatte, nHla Ejeren af 
hint tage Skade for Hjemgæld, om Skade 
foraarsages ham. 

Naar Vaadfiskere befinde sig i Nær
heden af faststaaende Fiskeredskaber, 
skulle de træffe de nødvendige Foranstalt
ninger for at undgaa at forulempe disse. 
Tilføje de dem Skade, paahviler Ansva
ret, for saa vidt de faste Redskaber have 
været tydelig afmærkede, Vaadfiskerne, 
med mindre disse godtgøre, at Skaden 
er foranlediget ved N ød stil stan u eller af 
anden Grund er dem utilregnelig. 

§ 15. 
a) Den i § 20mmeldte Beskyttelse 

for faststaaende Fiskeredskaber kommer 
med Hensyn til de under Bornholm ud
satte Lak~elænker kun til Anvendelse i 
følgende 'l'iusrulIl: Omkring Vestkysten, 
regnet fra Dneodden til Hammeren, fra 
1ste Oktober til 15de Februar, omkring 
Østkysten, ligeledes regnet fra Dueodden 
til Hammeren, fra lste Oktober til1ste 
April. Disse Tidsgrænser kunne dog 
ændres efter Fiskernes Begæring med 
Indenrigsministerens Approbation. 
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Tejner skulle afmær1{es med en svØm
mende Træklods. 

3. Andet faststaaende Redskab, hvad 
enten det er bundsat eller flydende, 
skal afmærkes for hver Ende af 
l.ænken med en Stage, med eller uden 
Tønde, hvis Top rager mindst 4 Fod ! 

( 12 Decimeter) over Vandet og mær
kes med et Fla,g, 1 Fod (3 Decimeter) 
i Firkant, for den Ende af Lænken, 
der staar i Kompass{'ts østlige Halv
cirkel (fra Nord gennem øst til Syd) 
samt to trekantede, 1 Fod (3 Deci
meter) lange Flag, for den Ende, som 
staar i Kompassets vestlige Halvcirkel 
(fra Syd gennem Vest til N ord). 
Mellem disse Mærker skal anbringes 
en mindre Stage uden Topbctegnclse 
eller en Bøje for mindst hv!;'r 300 
}'avne (565 Meter). 

4. Snurrev(tad og Drivvaad skulle ved 
Kalven være forsynede med Bøjereb 
og en sortmulet Tønde eller Bøje uden 
Topbetegnelse. Dnder Snurrevaads
fiskeri skal der fra Fartøjet udsættes 
en Stage med blaat Flag i den Ret
ning, hvori Vaaddet er udsat. 

5. Dt'ivende elle?' svajende Redskab skal 
ved den faste Ende af Lænken, der 
er forankret til Bunden eller fastgjort 
til Baad} afmærkes med en Bøje uden 
Stage, samt ved den frie Ende med 
en Bøje med Stage, som rager mindst 
4 }'od (l2 Decimeter) over Vandet. 
Drivende Redskab skal, nMr det be
nyttes i Øresund, om Natten føre en 
klar Lanterne paa denne Stage. Svaj
ende Redskab skal føre et trekantet 
Flag. 

6. Intet Fiskemærke maa rage højere 
over Vandet end 5 Fod (P/2 :Meter), 
herfra dog undtagne de under 1 nævnte. 
Alle flydende Fiskemærker skulle være 
saa,ledes indrettede, at Drivgarn let 
kunne gaa over dem. 

§ 6. 
Ret til Fiskeri med Aalegaarde eller 

Aalestader tilkommer u~lelukkende Ejerne 
af Kysten, enhver ud for sin Grund, med 
mindre andre i' Følge særlig Adkomst 
maatte have erhvervet Ret i saa Hen
seende. . Ethvert Slags }'iskeri udfor 
Kysten af andre, ogsaa Fiskeri med frit-

§ 3 uforandret. 
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staaende Anlernser, er tilladt, naal' det 
ikke udøves i saadan Nærhed af de i 
Forhindeise med Aalegaarde eller Aale
stader udsatte Aaleruser, at det skader 
Fiskeriet med disse. 

Aalegaardsretten maa ikke adskilles 
fra den tilstødende Grund. 

§ 7. 
Fremkolllmer der i umiddelbar For

bindelse med Kyst- eller Fjordbl'ed Op
væk&t af Siv og Ror, mait intet for Sttadall 
Opvækst skadeligt Fiskeri, saaSOlll med 
Stangeredskab og Glib, finde Sted i 
samme. 

§ 8. 
For saa vidt en Kommunalbestyrelse 

finder, at Anlæggelsen af en eller flere 
offentlige Stier eller Veje, der føre, til 
almindelige Landingspladser for Fiskere, 
er i den Grad fornøden, at det almene 
Vel maa siges· at fordre slige Anlæg, 
komme henholds\'is Reglerne i Lov an
gaaende Gangstier i offentlige Øjemed 
af 4de Juli 1850 og i Lov angaaende 
Forpligtelse til J ords Afgivelse til offent
lige Biveje af 20de August 1853 til An
vendelse herpaa. 

§ 9. 
H vor det formenes Fiskerne (jfr. § l) 

at benytte Strandbredden til Ophalillg 
af deres Baadeog til Tørreplads fol' 
deles Garn, og mindelig Overenskomst 
desangaaende ikke opnaas, kunne de 
forlange Spørgsmaalet, om og hvor en 
passende Ophalings- og Tørreplads kan 
anvises, enten paa den udyrkede og for 
Græsvækst blottede Strandbred, eller, 
hvor en saadan ikke findes, udenfor 
samme, afgjort paa deres Bekostning ved 
Kendelse af Strandsynsmænd eller Land
væsenskommission efter Reglerne i IJOV 

af 23de Januar 1862. Ved Sagens Af
gørelse vil det være at tage under On'r
vejelsC', om der efter de forhaandenvæ
rende Omstændigheder er tilstrækkelig 
Anledning til imod vedkommende Ejers 
eller Brugers Villie at opfylde Fiskernes 
Begæring, og vil det være at iagttage, 
at Afsavnet af den Plads, der anvises 
Fisk\}rne, ikke forvolder dens Ejer eller 
Bruger større Afbræk eller Ulæmpe, end 
uundgaaeligt fornødent. Erstatningen 

§ 4. 
Fremkommer der i umiddelbar For

bindl'lse med Kyst- eller Fjordbred Op
vækst af SlV og Ror, lI111a intet for saadan 
Opvækst skadeligt Fiskeri, saasolll med 
AalC'kam eller Aalesav, finde Sted i 
samme. 

§ 5 uforandret. 

§ 6 ufo"randret. 
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fastsættes, i Mangel af mindelig Over
enskomst, for 5 Aar ad Gangen, ved 2 
af Retten udmeldte Mænd. Erstatnin
gens Beløb for hele Tidsrummet erlægges 

. forud og under Et, forinden Pladsen 
maa tages i Brug. Kun de Fiskere, som 
have deltaget i Erstatningens Udredelse, 
el'e berettigede til at benytte Pladsen. I 
Tilfælde, hvor det maa skønnes, at Af
savnet af den udyrkede og for Græsvækst 
blottede Strandbred ikke forvolder Ejeren 
eller Brugeren Afbræk eller Ulæmpe, 
bliver ingen Erstatning at tilkende. Naar 
5 Aar ere forløbne, efter at de foran 
nævnte Sager sidst ere blevne afgjorte ved 
Syn eller Landvæsenskommisionsllløde, 
skal det staa saavel Ejeren som Fiskerne 
eller andre deri Interesserede frit for, 
paa egen Bekostning at fordre Spørgs
maulene gjorte til Genstand for ny Ken
delse. 

§ 10. 
Fiskeri lllaa ikke mløres paa s~Uldun 

~1aude, at den frie Sejlads derved hin
dres eller vanskeliggøres, eller at Sø
mærker beskadiges eller forrykhs fra 
deres Plads. 

IJigeledes el' det forbudt, llaar Fi
skeri afslutte;,; eller afhrydes,.- dog ikke 
naar Afbrydelspn skel' i kortere Tid fol' 
Tørring eller Repe,ration af Redskab ~, 
at ladede dertil benyttede faste Red· 
skaber eller Dele af disse hensta .. i en 
saadall Tilstand eller under saadanne 
Forhold, at derved kan afstedkommes 
Fare 1'01' Sejhdspn eller Hindring for 
Udovplsen af Fiskeri. 

§ Il. 
Fiskeri med Trawl el' forhudt. 
Vaad eller lignende Redskab, der 

drages langs Bunden, befæstet til Baad 
eller større Fartøj, som bevæges fremad 
ved hvilken som helst Kraft, Illaa ikke 
være belastet med større V ægt end 40 
Pund (20 Kilo). 

Fiskeri med l'aall af hvilken som 
helst Slags, herfra dog undtaget Dyb
vaad ved Skagen, Horniiskvaad veJ An
holt samt de nedenfor nævnte Agnvaad, 
er forbudt i KRttegattet i Tiden fra lste 
Juni til 15<1e August. 

Fiskeri med Smtrrevaa.d er forbudt 
i Katte'gattet sønden for Linien Egense 

§ 7. ' 
Fiskeri maa ikke udoves pau saadan 

M:uHlp, at dpn frie Sejlads derved hin
dres eller vanskeliggøres, eller at Sø
niærker beskadiges eller forrykkes fra 
deres Plads. 

Ligeledes Cl' det forbudt, naar Fi
skeri afbrydes eller afsluttes, at lude de 
dertil benyttede faste Redskaber eller 
Dele af disse henstaa j en saadan 'l'il
stand eller under saadanne Forhold, af 
derved kan afstedkommes .Fare for Sej
ladsen elh~l' Hindring for Udøvelsen at 
Fiskeri. 

Kapitel 2. 

Fiske~·i paa Havet og udfor de 
(labile Kyster. 

§ 8. 
Fiskeri med Trawl er forbudt. 
Vaad eller lignende Redskab, der 

drages langs Bunden, befæstet til Baad 
eller større Fartøj, som bevæges fremad 
ved hvilkensolllhelst Kraft, maa ikke 
være belastet med større Vægt end 40 
Pund. 

§ 9. 
Fiskeri med Vaad af hvikensomhelst 

Slags er i samtlige under dette Kapitel 
hørende Vande, med Undtagelse af Vester-
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Fyr~ Kohbergrundens F.rrskih--Niddin
gens Fyr i Maanederne Deeellllwr, Ja,
nunr og Fpbrunr. 

Fiskeri med Aaleuwd er forbudt i 
Tidsrummet fru, 15de Noyember til 3lte 
Maj. 

Som Aalemad betragtes ethvert Vaad, 
hvis Masker enten oH)ralt eller i visse 
af Vaaddets Dele ere under }1/-t Tommes 
(33 Illlll.) Længde, strakt MaaI. Dog 
undtages herfra de ll(Hh'nfor nævnte 
Agmaad og Vaad, som udelukkelHle ere 
illdrettede og bruges til I.tmddl'agning 
af Sild eller Brisling. 

A!lllvaad, herfra undtaget A!Jllvaad 
af Læn'ed, maa kun bruges 0111 Dagen, 
og begge Armes Længde maa tilsntnlllen 
ikke overstige 12 Alen (7 1/ 2 Meter). 

Afstanden mellem Tunger, Pl:elH'l' 
og Braa,clde P:'Ul Sav- o,r; PiglystnJ dIer 
mellem Od og Stang paa Aa1ekroge 
lIlaa ikke være nnder (len fol' disse Red
skabers AnYelldelse paa Lim fJorden fore
skrevne. 

§ 12. 
Nanr ikke sæIlig Adkomst dertil pr I 

erhvervet, malt Bundgarn ikke sæth's 
hinanden nærmere elld 300 Favne (565 
Meter) i Pjorde og mindre Indn~llde 
200 .Favne (371i Meter), - ligesom ej 
heller udenfor de i S 6 omhandlede Til
fælde, andre Fisknl'edslw bel', Kroge ulld
tagne, Illaasættes eller Vaaddl'æt finde 
Sted i større Nærhed af de udsu,tte Bund
garn end 40 Favne (75 Meter) udfor 
Hovedpælen og 100 Favne (180 Meter) 
til Siderne. 

Indenrigsministeren kun dog under 
særlige Forhold bevilge Afvigelser fra 
de her foreskrevne Afstandsbestelllnwlser. 

§ 13. 
Uden særlig Adkomst Illaa intpt Fi

skeredska h udsættes eller Vaaddnet finde 
Sted llærnWl'e end 200 Favne (376 Meter) 
ved Fjordes Udmunding i Havet og hen
holdsvis 100 Favne (188 Meter) og 50 
Fame (94 Met.er) ved Aaers og Bækkes 
na tudige eller ved Kunst frem bragte 
Udløb i Havet eller Fjurdene. Hvor 
Forholdenes Beskaffenhed maatte gøre 
det ønskeligt, kunne mindre Afstande 
dog fastsættes af Indenrigsministeren. 

havet, Slwgcmk og Kattegat, fOt'hudt i 
Maanederne Marts, April og .Maj i den 
Fjel'dndel af disse Vande, hvol' Fiske
yngelen særlig udklækkes, Indenrigsmi
nisteren bestt'lIllller Grænserne fOl' de 
saaledps fl'CHlpde Vande efter de lokale 
"B'Ol'hold fol' hvert rmtnrlig afgrænset 
Fiskemnd for sig. 

I Kttttpgat el' Flyndel'-Snul'l'cvaad 
forbudt i Tiden fra 1ste Juni til 15<1e 
Au"ust 

N:l;~l' særlige Forhold tale derfor, 
k;tn Indeni i l-!; S llli IIi stel'cn dog imlmlllllle 
U udtagelser fra disse Bestemmelser. 

§ 12. 
~AJstatl(len meUelll l'unger,E'lrener 

og Braadde paa Sav- og Piglystl'e eller 
mellem Od og Stang pau. Au.h,Jo·oge 
maa, ikke være under den fol' disse Red
skabers Anvelld"lse pau. IJimfjorden fore
skrevne. 

§ 10. 
:x aal' ikke særlig Adkomst dertil er 

el'hrel'vet, Ill:l:l Blllldg~trn ikko sættes 
hinandpn lllel'nWl'e end :JOO Favne, lige
SOIll ej heller udenfor de i § a ollllmlld
lede Tilfælde andre Fiskeredskaber, 
Kroge undtnglH', maa sættes eller Vtutd
dræt tindo St(,d i storre Nærhed af de 
mlStltte Rlllldgal'll end 40 "B'avne udfor 
Hovpdp,dpn og 200 Favne til Siderne. 

Illd('lIl'igslllinisteroll kan dog under 
særlige Forhold bevilge Afvigolsel' fm 
de hel' foreskn,nw Afstumlshestem melser. 

~ 11 uforandret. 
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§ 14. 
For Fisk af nedennævnte Arter fast

sættes følgende Mindstemaal, tagne fra 
Snudespids til Hulespids rfotallængden): 
Aal . . . . . . . . . . . . . 14 Tm. (37 ctm.) 
Rødspætte ..... , . 9 1/ 2 - (25 --) 
Pighvar. . . . . . . . . . 131/ 2 - (35 ) 
Slethvar. . . . . . . .. 131/ 2 - (35 ) 
'l'nnge . . . . . . . . . . . 111/2 (30·- ) 

}iinclstemaalet fol' Aal er dog i de 
første 2 Aal' ofter denne TJOYS Ikraft
træden kun 18 Tommer (34 ctm.). 

Undermaalsfisk af disse Arter maa 
ikke ilandbt'1:nges, sæl.ges eller haves til 
Scdg, udbydes eller iranspot'let'cs fra 
Sted til andet, men skulle, naar do fan
ges, snarest og saa vidt muligt i leve
dygtig 'filstand udsættes i Havet. 

llanddrnges ved Vaadfiskeri Fisk, 
som i Henhold til denne Paragrafs Be
stemmelse ikke man. ilandbringes, skulle 
de straks atter ut!s<I:ttes i Havet. 

Bonrhohnske Botter (Pigh\'ur) ere 
undtagne fru det fastsatte Mindstemaal 
for Pighvar, hvorimod Bestemmelserne 
j denne Ptll'agraf komIIle til Anycndl'lsIJ 
pua Bntter under li;) Pd. 

ludl'nrigsmillistorml k:ln tillade Ind
fangning af Ulltlel'll1aalsfisk af de idelIne 
Paragmf' nævntø Altel' til A mendelse 
som S:\llt!'fisk. 

§ 15. 
For Fisk af netlennæmte Arter fast

sættes folgende Mimlstelllaal tagne fra 
Snudespids til Hales}lids: 
Laks, Ørred (J;'orel) 12 'fm. 
Gedde. ........... 14 
Torsk } 
Hælt .......... 10 

Skrubbe } 
Slette (Ising) . . 7 
Aborre 

(31 dlll.) 
(37 -) 

(26 -) 

(18 ) 

For \Jornholmske Laks, Ørred ogTorsk 
fnstsættes Mindstestorreisen saaledes: 
Laks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 Pd. 
01'red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/ 2 
Torsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/4-

U ndel'l1laalsfisk af disse Arter maa 
alene anHmdes til Fode for Mennesker, 
til Sættefisk, som Agn eller i videnskabe
lige Øj(~med; Køb og Salg af saadanlle 
Ulldermaalsjisk til Menneskeføde er for
budt, 

§ 56. 
Fiskeyngel og umoden Fisk, der ind

fanges, maa alene anvendes til Føde for 
Mennesker. Køb og Salg af samme, 
udenfor de Tilfælde, hvor saadan Fangst 
finder Anvendelse som Agn eller Fisk 
til Opdræt eller forhandles fra. U dklæk
ningsanstalter, el' forbudt. 

Dette Forbud omfatter: 
..lal, Gcdde og L((ks, der holde 

Maal under......... . . . . . 12 Tm. 
Torsk, Hdllinq, RødsjJæfter, 

Pig- og Slethrarre, Brasen, 
Sudet', Ørred og Hælt, det· 
holde Maal under...... . . . 8-

Skrubbe, Slette (Ising), J bOr1'e 
og Skaller, der holde Maal 
under. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Maalet stedse taget fra. Snudespidsen, 

til Halefinnens Bagrod .. 
Endvidere Krebs under 3 Tommers 

og Hummer under 7 'l'ommers Længde, 
regnet fra Spidsen af Pandehornet til 
Svommeviftens Rod. 

§ 15. 
c) Ingen Handel maa finde Sted med 

bornholmsk Laks under 3 Pd. 
do. do. med Ørred ........ 1/2 
do. do. med - TOl'sk ........ 1/4 
do. do. med - Botter (Pighvar) lja 

For øvrige Fiskearter gælde Bestem
melserne i § 56. 
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Forbud mod Ilandbringelse af U n
dermaalsfisk af de i denne Paragraf nævnte 
Arter samt Regler for Maskevidde i 
Landdragsningsvaad kunne for aabne 
Kyster, udfor hvilke Fiskeyngel særligt 
opholder sig, fastsættes af Indenrigs
ministeren paa Andragende derom af 
Fiskerne. 

§ 16. 
Dandbringelse samt Køb og Salg af 

Hummer under 8 Tommers (21 ctm.) 
Længde, regnet fra Spidsen af Pande
hornet til Svømmeviftens Rod, er forbudt. 

§ 17. 
Fiskeri efter Hummer er forbudt i 

Kattegat i Tiden fra og med den 15de 
Juli til og med den 15de September. 

§ 18. 
Brugen af eksploderende og giftige 

Stoffer til Fiskeri er forbudt. 

§ 19. 
Bestemmelserne i denne Lov eller i 

de nedenfor omhandlede Vedtægter skulle 
ikke være til Hinder for de ved Statens 
Foranstaltning iværksatte videnskabelige 
Undersøgelser paa Fiskeriomraadet. 

§ 20. 
Bliver Indenrigsministeren opmærksom 

paa, at der fiskes med nyopfundne Red
skaber, som han anser for skadelige 
enten for Fiskeriet i Almindelighed eller 
for andet lovhjemlet Fiskeri, kan han 
udstede Forbud mod Brugen af saadanne 
Rei:1skaber, men Spørgsmaalet herom 
bliver hurtigst muligt at søge ordnet ved 
Lov. 

Kapitel 2. 

Særli,qe Bestemmelser for Fiskeri 
i Limfjorden. 

§ 21. 
Til Rettesnor for M askernes Størrelse 

i de anvendte Garnredskaber gælde 6 
avtoriserede Skælde, nemlig: 

§ 13. 
Det skal for Fremtiden være forbudt 

at fiske Hummer, som ikke have en 
Længde af 7 Tommer, maalt fra Pande
hornets Spids til Svømrneviftens Rod. 

§ 14 uforandret. 

Kapitel 3. 

Fiskeri i LimfjM·den. 

Almindelige Bestemmelser. 

§ 16. 
Til RettesnOl' for Maskernes Størrelse 

i (Je anvendte Garnredskaber gælde de 
5 hidtil avtorisel'ede Skælde, nemlig: 



Nedbor-Skælden, der har 22 Linier 
(48 mm.) i Omkreds, 

Vaadgarn-Skælden, der har 21 Linier 
(46 mm.) i Omkreds, 

Sildevaadkalve-Skælden, der har 20 
Linier (44 mm.) i Omkreds, 

Aale-Skælden, der har 15 Linier (33 
mm.) i Omkreds, 

Aalevaadkalve~Skælden, der har 12 
Linier (26 mm.) i Omkreds, og 

Rejeruse-Skælden, der har 8 Linier 
(17 mm,) i Omkreds. 

Eksemplarer af disse Skælde, der 
anskaffes af vedkommende Købstad- og 
Amtskommune, skulle bero hos enhver 
Politimester og Sognefoged i de til Lim
fjorden grænsende Jurisdiktioner. 

. § 22. 
Garnene skulle bindes med enkelt 

Traad og saaledes, at naar den paa
gældende Skælde sættes i Masken, der 
skal være en ligesidet Firkant, maa de 
to mellemste Knuder, endog naar Garnet 
er tjæret eller vaadt, uden Stramning 
kunne berøre hinanden. Som Følge heraf 
vil den efter Nedbol"skælden bundne Maske 
kouune til at udgøre omtrent 44 Linier 
(96 mm.) i Omkreds, den efter Vaad
garnsskælden bundne omtrent 42 Linier 
(92 mm.) o. s. fr. 

§ 23. 
N aar der i de Tilfælde, hvor det er 

bestemt, at et vist Alenmaal af en Del 
af Garnet maa have en mindre Maske
størreise end den øvrige Del, behøves 
en Overga.ng fra den mindre Maskevidde 
til den større, skal denne Overgang helt 
optages af det for den mindre Maske
størreise bestemte Alenmaal. 

Garnets Maal tages stedse med Ma
skerne staaende i Firkant, og ingen Tvær
syning maa findes i Hoven. 

§ 24. 
Sejldybets Bredde paa efternævnte 

Steder bestemmes som hidtil saaledes: 
a) imellem Østerland og Oksholms Grund 

op til Munkedrag og derfra til Nibe 
i det mindste 60 Favne (113 Meter), 

b) fra Nibe til Sebbersund i det mindste 
20 Favne (38 Meter). 

Nedbor-Skælden, der har 22 Linier i 
Omkreds, 

Vaadgarn-Skælden, der har 21 Linier 
i Omkreds, 

Sildevaadkalve-Skælden, der har 20 
Linier i Omkreds. 

Aale-Skælden, der har 15 Linier i 
Omkl'eds, og 

Aalevaadkalve-Skælden, der har 12 
Linier i Omkreds. 

Eksemplarer af disse Skælde, der 
anskaffes af vedkommende Købstad. og 
Amtskommune, skulle bero hos enhver 
Politimeste-r og Sognefoged i de til Lim
fjorden grænsende Jurisdiktioner, 

§ 17. 
Garnene skulle bindes saaledes, at 

naar den paagældende Skælde sættes i 
Masken, der skal være en ligesidet Fir
kant, maa de to mellemste Knuder stedse, 
endog naar Garnet er tjæret eller vaadt, 
uden Stramning kunne berøre hinanden. 
Som Følge heraf vil den efter Nedbor
skælden bundne Maske komme til at 
udgøre omtrent 44 Linier i Omkreds, 
den efter Vaadgarnskælden bundne om
trent 42 Linier o. s. fr. 

§ 18 uforandret. 

§ 19 uforandret. 
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§ 25. 
Hvor ikke særlig Hjemmel dertil haves, 

maa intet Fiskeredskab udsættes eller 
bruges nærmere et allerede udsat, staa
ende Fiskeredskab eller et i Brug værende 
Landdragningsvaad end lOCI Favne (188 
Meter), med mindre den vedkommende 
dertil har givet Samtykke; ej heller 
nærmere Aaers, Bækkes og Indvandes 
naturlige eller ved Kunst from bragte Ud
løb eller Udmundiug i Fjorden end 100 
Favne (188 Meter). 

§ 26. 
I Kilen mellem 0lby og Resen Sogne 

samt i Hjerk Noer, Sønder Lem Vig og 
i Sebber Bredning vesten for Dæmningen 
over Sebbersund er alt Vaadfiskeri for
budt, for saa vidt ikke særlig Adkomst 
dertil haves. 

Sildefiskeri. 

§ 27. 
Til SIldefiskeri maa benyttes: Bund

garn, Silderuser, Sildevaad, Drivgm'n, 
staaende Nedgam og Silde pilk. 

Et Bundgarnsstade skal herefter som 
hidtil udgøre 42 Favne (79 Meter) i 
Længden (d. e. 36 Favne r68 Meter] 
Rad og 6 Favne rn MeterJ fra Ind
gangen til Hovedpælen) undtagen paa 
de Steder, hvor der ikke er Rum til mere 
end et Garn, i hvilket Tilfælde det klJ,n 
indrettes langt eller kort efter Stedets 
Situation og Vandets Beskaffenhed. 

§ 28. 
Besættelsen af et Bundgarnsstade kan 

ske saaledes: 
a) med et Bundgarn, under hvilken Be

sætningsmaade Raden skal staa i 
Lænkens rette Meed og Strækning 
tæt op til næste Bundgarns Hoved
stæg; 

§ 20. 
Hvor ikke særlig Hjemmel dertil haves, 

maa intet Fiskeredskab udsættes eller 
bruges nærmere et allerede udsat, staa
ende Fiskeredskab eller et i Brug værende 
Landdragningsvaad end 100 Favne, med 
mindre den vedkommende dertil har givet 
Samtykke, ej heller nærmere Aaers 
og Bækkes naturlige eller ved Kunst 
frembragte Udløb i Fjorden end 100 
Favne. 

§ 21. 
Fiskeriet i Kilen mellem 0lby og 

Resen Sogne samt i Sønder Lem Vig 
og i Sebber Bredning vesten for Dæm
ningen over Sebbersund bliver at ordne 
ved Vedtægter i Overensstemmelse med 
de nedenfor i Kapitel 4 §§ 41 og 42 
givne Regler. 

Indtil Vedtægter for disse Fiskevande 
tilvejebringes, gælde for samme de i 
Lov 4de Januar 1861 § 11, jfr. Anord
ning 21de Juni 1867, for Fiskeriet i 
"K ilen" indehold te Forskrifter. 

Sildefiskeri. 

§ 22. 
Et Bundgarnsstade skal herefter som 

hidtil udgøre 42 Favne i Længden (d. 
e. 36 Favne Rad og 6 Favne fra Ind
gangen til Hovedpælen), undtagen paa 
de Steder, hvor der ikke er Rum til 
mere end et Garn, i hvilket Tilfælde 
det kan indrettes langt eller kort efter 
Stedets Situation og Vandets Beskaffenhed. 

§ 23 uforandret. 
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b) med to Bundgarn, nemlig R~tgarn 
og Baggarn, ved hvilken Besætnings-. 
ma,a,de alle Retgarns Hovedstæg skulle 
sættes i Lænkernes rette Meed og 
Strækning, 42 Favne (79 Meter) fra 
hinanden, og ikke videre Kastning 
maa ske, end at Baggarnet kommer 
til at staa Olntrellt paa Siden af 
næste Retgarn saa tæt, SOUl Stæg og 
Stropper kunne fæstes; 

c} endelig tillades det paa Fiskevandene 
N ørlaa og østerland fremdeles at 
bruge det dobbelte Bundgarnssæt
teri med Gaffelgarn paa følgende Be
tingelser: 
1) at Løberadelle sættes i lige Ilinie 

i IJænkens rette Meed og Stræk
ning; 

2) at der mellem Garnene paa de 
hinanden tilstødende Lænker bliver 
et frit Lænkerum af mindst 20 
Favne (38 Meter); 

3) at Hovedraden, der forbinder Gar
nene, foruden disse har en Længde 
af 24 :B'avne (45 Meter), hvori 
dog Forkortelse kan ske, naar det 
er nødvendigt for 'l'ilvejebringelsen 
af den under 2) foreskrevne Aab
ning imellem Garnene i Lænke
rummet; 

4) at pau Hovedraden ingen større 
Kastning maa finde Sted ud af 
ret Vinkel fra Iløberaden end i 
det højeste 11

/ 2 Kompasstreg; 
5) at der holdes en Aabning mellem 

hvert Stade af 3 Alen (2 Meter) 
nemlig 11/ 2 Alen (1 Meter) til 
hver Ende, fri for IJøberaden. 

Ved samtlige Besætningsmaader skal 
der fremdeles være den hidtil brugte 
Aabning mellem hvert Garn og Rad af 
11/ 2 Alen (L Meter). 

I Stedet for med Bundgarn kan et 
Stade besættes Il\ed 2 Silderuser, hver 
med Ruse og Rad paa 21 Favnes (40 
Meters) Længde. 

Foruden disse Besætningsmaader skal 
det være tilladt at besætte Sildebund
garn efter den ældre Hæltebundgarns 
Form. 



f 

361 

§ 29. 
Enhver anden Besætningsmaade end 

de i de foregaaende Paragrafer tilladte 
skal fremdeles være forbudt. Dog skal 
Indenrigsministeren kunne tillade Afvigel
ser, hvor Omstændighederne tale derfor. 

§ 30. 
Sildebundsgarns- og Silderusefiskp,riet 

maa drives fra 24de September til 24de 
Juni. 

§ 31. 
Sildebundgarnets forskellige Dele 

samt Radene skulle bindes efter følgende 
Skælde, nemlig Bunden efter Nedbor
skælden, Omgangen eller Stimlen efter 
Sildevaadkalveskælden, af Skiltrum met 
31/ 2 Alen (2 Meter) i Midten efter Aule
vaadkalveskældeu, det øvrige af Skilt
rummet efter Aaleskælden, og Radene 
efter Vaadgal'llskælden. 

Sildemserne skulle bindes efter føl
gende Skælde, nemlig lsto og 2det Bøjle
rum efter N edborskælden, Armene, 1 sto 
og 2den Kalv samt Raden efter Vaad· 
ga,rnskælden, 3die Bøjlerum efter Silde
vaadkalveskælden og 4de Bøjlerum samt 
3die Kalv efter Aaleskælden. 

§ 32. 
'riden for Brug af Sildevaad skal 

være fra lste Oktober til 15de Juni. 
Sildevaaddene skulle bindes efter 

følgende Skælde: Armene efter Vaad
garnskælden, de første 2 Tredjedele af 
Kalven efter Sildevaadkalveskælden og 
den sidste 'l'rediedel af samme ell!:'r 
Pisken efter Aaleskælden. Denne sidste 
Trediedel af Kalven maa i intet Til
fælde have en større Længde end 51/ 2 

Alen (31/ 2 )lete1'). Dybden i Arniene 
ved Indgangen til Hoven maa ikke være 
mindre end 18 Alen (11 Meter). Den 
til Vaaddene fornødne Vægt maa ikke 
befæstes umiddelbart. til samme, men 
skal anbringes i Stropper af ikke under 
6 Tommers Længde. Hvor det af Hen
syn til Fiskeri efter Brislinger maatte 
vise sig ønskeligt at bruge Sildevaad 
med mindre Masker end i denne Para
graf bestemt, kan Indenrigsministeren 
tillade dette. 

§ 24 uforandret. 

§ 25 uforandret. 

§ 26 uforandret. 

§ 27. 
Tiden for Brug af Sildevaad skal 

være fra lste Oktober til 15de Juni. 
Sildenulddene skulle bindes efser 

følgende Skælde: Armenø efter Vaad
garnskælden, de første 2 Trediedele af 
Kalven efter Sildevaadkalveskmlden og 
den sidste Trediedel af samme eller 
Pisken ~~fter Aaleskælden. Denne sidste 
'l'retliedel af KnIven maa i intet Til· 
fælde have en stølTe Længde end 51/ 2 
Alen. Den til Vaaddene fornødne V ægt 
mua ikke befæstes umiddelbart til samIlle, 
lllen skal anbringes i Stropper. 
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§ 33. 
Intet Sildevaad maa under dets Brug 

noget Steds kunne naa over Midtstrøms
linien. 

§ 34. 
Drivenedgarn samt staaende Ned

garn maa bruges overalt i Limfjorden; 
dog maa de sidste ikke bruges i Silde
bundgarnsstaderne paa den til dette Fi
skeri bestemte Tid, med mindre Ejerne 
af samme dertil give deres Samtykke, 
hvorhos Garnene i saadanne Vande altid 
skulle sættes i Sildebundgarnslænkernes 
Gang og Strækning. 

Aalejiskeri. 

§ 35. 
Til Anlefiskeri maa benyttes: Aale

gaarde, Aalestader, .41tlc1"/ISer, Pulsvaad, 
Bøtvaad og Aalesrmrrevaad, Aalek1'oge, 
Vadeglib. AalestaJ% Plumpstan.q, Pilk 
og Tat. 

Pulsvaad, Bøtvaad og Aalesnurre
vaad Illall benyttes fra 15de :Maj til1ste 
Oktobel', Ved BI'ugen af Bøtvaad og 
Aalesnurremad mua Baaden ikke slæbe 
Anker eller lignende Vægt efter sig. 

§ 36. 
Det forbydes at bruge Aalefiskeri 

med Pulsvnad, Bøtvaad og Aalesnurre
vaad paa efternævnte Steder (de lansede 
Vande): 
a) Ptla Strækningen fnt Limfjonlfms 

Grænse mod Katteget til Andumings
'tønden paa Løgstør Grunde; 

b) i Hjarbæk Bugt syd for Virksund 
. Færgested. 

c) i Skive Fjord inden for en Linie 
Lundøtap-Lybymølle; 

d) i den Vig, som gaar ind til Nykøbing 
Købstad paa Mors, inden for Linien 
fra den søndre til den nordre af de 
tvende Odder, som danne Vigen; 

e) i den Vig eller Havn, som gaar ind 
til Lemvig Købstad, inden for en 
Linie mellem det yderste af Gjeller 
Odde og af Rubbel Odde; 

§ 28 uforandret. 

§ 29 uforandret. 

Aalejiskeri. 

§ 30. 
Brugen af de i § 8 nævnte Vand er 

aldeles forbudt. Puls- og Bøtvaad maa 
fremdeles benyttes som hidtil saaledes, 
at Baaden, der ikke maa slæbe Anker 
eller anden lignende Vægt efter sig, 
drages til Vaaddet, og Bøtvaad tillige 
paa den Maade, at Vaaddet drages til 
Baaden, der ligger for Anker. 

§ 31. 
Det forbydes at bruge Aalefiskeri 

med Puls- eller Bøtvaad paR eftenrævnte 
Steder (de laasede Vande): 
a) Paa Strækningen fra Udløbet ved 

Bals til Løgstør Grunde; 
b) i Hjarbæk Bugt syd for Virksund 

Færgestedj 
c) i Skive Fjord inden for en Linie 

Guldknap til Lybymølle; 
d) i den Vig, som gaar ind til Nykøbing 

Købstad paa Mors, inden for Linien 
fra den søndre til den nordre af de 
tvende Odder, som danne Vigen; 

e) i den Vig eller Havn, som gaar ind 
til Lemvig Købstad, inden for en 
Linie mellem det yderste af Gjeller 
Odde og af Kabbel Odde; 
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f) i Skibsted og Gra,vganrd Fjorde efter 
en Linie fra Lindholm til Klippen 
paa Thyholm ; 

g) i den nordlige Del af Nissum Bred
ning med Thyborøn Kanal og Bugten 
ind til Krik inden for en Linie fra 
Røjensø Odde til Røn Land. 

l de under Punkt g nævnte Vande 
inaa ej heller bruges Flyndervaad af 
nogen Art eller Nedgarn, se § 41. 

Pulsvaad, Bøtvaad og Aalesnurrevaad 
maa om Dagen medføres i Baad ved 
Besejling af de laasede Vande. 

l Tilfælde, hvor Fiskere for at komme 
fra deres Hjemsted til Eiskepladsen skulle 
passere et laaset Vand, kan der af Kon
trallen meddeles dem et Tegn, der giver 
dem Ret til ogsaa om N atten at passere 
det laasede Vand med de nævnte Vaad 
om Bord, men iøvrigt maa om Natten 
Passage over laasetVand med disse 
Redskaber om Bord kun ske i Nødstil
fælde, i hvilke Fiskeren dog kun fritages 
for Strafansvar, naar han uopholdelig 
gør Anmeldelse om den stedfundne Be
sejling til vedkommende Fiskerifoged 
eller Sognefoged. 

§ 37. 
Pulsvaad, Bøh'aad og Aalesnurre

vaad skulle være indrettede saaledes, at 
A rmene og den. forreste Del af Hovene 
bindes efter Aaleskælden og de 4 yderste 
eller bageste Alen (2 1/ 2 Meter) af Hoven 
efter Aalevaadkalveskælden, samt at de 
have en Dybde i Armene ved Indgangen 
til Hoven af mindst 12 Alen. (7 1/ 2 Meter). 
IJinernes Længde man ikke overstige 20 
Favne (38 Meter) paa Sættelinen og 
30 Favne (56 Meter) paa Dragelinen, 
naar de bruges vestenfor Linierne Sil
lerslev-Ny-Mølle og Maagel' Odde
Gudnæs Odde, og ikke overstige 25 Favne 
(47 Meter) paa Sættelinien og 35 l"u vne 
(66 Meter) paa Dragelinien, naar de 
bruges østenfor disse Linier. 

§ 38. 
For Vadeglib, Aulestang og Aale

kroge, der maa bruges til enhver Tid, 
samt Plumpstang, dal' maa bruges i 
Tiden fra 1ste December til ] ste April, 
gælde følgende Regler: 

f) i Skibsted og Gravgaard Fjorde efter 
en Linie fra I.indholm til Klippen 
paa Thyholm; 

g) i Indløbet til Krik Havn inden for 
en Linie i øst til Vest fra Kobber
rødgaarde. 
Puls- og Bøtvaad maa om Dagen 

medføres i Baad ved Besejling af de 
laasede Vande, men om Natten kun i 
N ødstilfælde, i hvilke Fiskeren dog kun 
fritages for Strafansvar, naar han uop
holdelig gør Anmeldelse om den sted
fundne Bes(~jling til vedkommende Fi
skerifoged. 

§ 32. 
Puls- og Bøtvaad skulle være indret

tede saalpdes, at Armene og den forreste 
Del af Hovene hindes efter Aaleskælden 
Qg de 4: ydprste eller bageste Alen af 
Hoven efter Aalevaadkalveskælden, samt 
at de have en Dybde i Armene ved 
Indgangen til Hoven af mindst 12 Alen. 
Dragelinernes rJængde maa ikke over
stige 25 Favne. 

§ 33. 
For Vadeglib, Aalestang og Aale

kroge, der maa bruges til enhver Tid, 
samt Plumpstang, der maa bruges i 
Tiden fra den 14:de November til lste 
April, gælde følgende Regler: 
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a) Vadeglibens Maskestørrelse bestem
mes efter Aalevaadkalveskældenj 

b) Aalestangen kan være: 
1) Braad- eller Piglyster paa Træ

stage, der skal have mindst 1/2 
Tomme eller 6 Linier (13mm) 
imellem Flæner og Tunger, midt 
imellem hvilke ikkun een Pig maa 
anbringes; eller 

2) Savlyster paa Træstage, der skal 
være saaledes indrettet, at de sav
dannede Flæner og Tunger ikke 
kunne komme hinanden nærmere 
end 1/2 Tomme (13mm) forneden 
og 1/, Tomme (7mm) for oven. 

c) Aalekroge skulle have et Mellemrum 
af mindst l/{ Tomme (7mm) mellem 
Od og Stang. 

d) Plumpstangen kan være Pi6- eller 
Savlyster, og Afstanden mellem Flænet·, 
Tunger sftmt Pig skal være d~n samme 
som for Aalestangen. 

§ 39. 
Med Hensyn til Brugen af Aale-

9f!arde fastsættes følgende Indskrænk
mnger: 
a) Paa Strækningen fra Haasle- eller 

Klitgaards-Hage til Priol'boderne i 
Bislev Sogn paa begge Sider af Sejl
dybet til Nibe og Sebbersund skulle 
alle Aalegaarde være dragne i Land 
senest den lste November. 

b) Paa den nævnte Strækning indtil 3Ite 
Oktobet· og paa alle øvrige Vande i 
Limfjorden, hvor Sildebundgarns Fi
skestader fandtes den lste Januar 
1858, i den for Sildebundgarnsfiskeriet 
bestemte Tid maa ingen Aah'gaard 
strække sig ind i Sildebundgarnslæn
kernes Rum, hvor ikke Ret dertil ved 
særlig Adkomst er erhvervet; ej heller 
maa nye Aalegaarde nærme sig samme 
paa 100 Favne (188 Meter) til nogen 
Side, hvilht ogsaa gælder for det 
Tilfælde, at den til Aalegaard beret
tigede Grundejer tillige ejer Silde
bundgarnsstader ud for sin Grund. 

e) Paa Strækningen fra Haasle- eller 
Klitgaards Hage til et Punkt 100 
Favne (188 Meter) sønden for det 
Sted, hvor S~ldybene til Løgstør og 
Nibe dele sig,· maa ingen AaJegaard 

a) Vadeglibens Maskestørrelse bestem· 
mes efter Aalevaadkalveskælden; 

b) Aalestangen kan være: 
l) Braad- eller Piglyster paa Træ

stage, der skal have mindst 1/2 
Tomme eller 6 Linier imellem Flæ
nel' og Tunger, midt imellem hvilke 
ikkun een Pig maa anbringes; eller 

2) Savlyster paa Træstage, der skal 
være saaledes indrettet, at de sav· 
dannede Flæner og Tunger ikke 
kunne komme hinanden nærmere 
end 1/2 Tomme forneden og l/I. 
Tomme for oven. 

c) Aalekroge skulle have et Mellemrum 
af mindst 1/4, Tomme mellem Od og 
Stang. 

d) Plumpstangen kan være Pig. eller 
Savlyster, og Afstanden mellem FlæneI', 
Tunger samt Pig skal være den samme 
som for Aalestangen. 

§ 34 uforandret. 
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komme Sejldybet nærmere end 20 
Favne (38 Meter). 

§ 40. 
Aaleruser og sammes Rad maa bindes 

saaledes: Rad, Arme og Rusen uden 
for lille Kalvegang efter Aaleskælden, 
den øvrige Del af Rusen efter Aale
vaadkalveskælden. 

Flyndm:fiskeri. 

§ 41. 
Til Flynderfiskeri maa benyttes Fl.lJu

de'rnedg(~ru, Flyndm'Pi.g, Flynder-Land
dragniugsvaad, Smtrrcvaad og Haaud
snøre. -

Flynder-Landdragningsvaaddet skal 
bindes saaledes, at Maskerne i Armene 
og den forreste Del af Hoven ore 21/ 4 
Tomme (59 mm.) i Kvadrat og i de 4 
yderste eller bageste Alen (2 1/ 2 Meter) 
af Hoven 2 Tommer (52 mm.) i Kvadrat, 
saa at Maskernes Omkreds altsaa bliver 
henholdsvis 9 Tommer (23'6 ctm.) og 8 
Tommer (20,s dm.). Vaaddets V ægt 
maa ikke befæstes umiddelbart til Under
tællen, men skal anbringes i Stropper. 
Det skal i Tilfælde af Sammenstød stedse 
vige for Sildevaaddet. Flynder-Land
dragningsvaad maa bruges i Tiden fra 
lste Oktober til 1ste April. 

Flynder-Snurrevaaddet, der drages 
t.il" Baad, som ligger for Anker, og 
hvortil ikke maa benyttes Pulskølle, maa 
kun bruges i Tidsrummet fra 1ste Ok
tober til1ste April, og dets Masker 
skulle have sam III e Størrelse, som for Flyn
der-Landdragningsvaaddet er bestemt. 

Flyndernedgarnet skal have samme 
Maskevidde som Armene i Flynder-Land
dragningsvaaddet. Ved Fiskeri med dette 
Redskab maa Pulskølle ikke benyttes. 

Imellem det laasede Vand ved IJøg
stør og det la asede Vand ved Krik maa, 
i Løbet af de første to Aur fra denne 
Lovs Ikrafttræden, Rødspætter, som fan
ges under en Totallængde af 10[/2 Tomme 
(28 ctm.) og efter denne Tid Rødspætter 
under en Totallængde af lIl/a Tomme. 
(30 ctm.) ikke ilandbringes, men skulle 

§ 35 uforandret. 

FlYlldetjislæri. 

§ 3f>. 
'l'il Flyndel'tiskeri maa bruges Flyn

derl/cd.garn, Flynderpi,q, Landdragnings
vaad og Smtrrevaad. 

}1'lynder- Landdragningsvaaddet skal 
bindes saaledes, at Maskerne i Armene 
og den inderste Del af Hoven ere 21

/ 4 
TOllllne i K vad mt og i de 4 yder:ste 
Alen af Hoven 2 Tommer i Kvadrat, 
saa at Maskernes Omkreds altsaa bliver 
henholdsvis 9 og 8 Tommer. Vaaddets 
V ægt maa ikke befæstes umiddelbart til 
samme, men skal anbringes i Stropper. 
Det skal i Tilfælde af Sammenstød stedse 
vige for Sildevaaddet. 

Flyndersnurrevaaddet, del' drages fra 
Baad, SOIll ligger for Anker, matt kun 
bruges i Tidsrummet fra 1ste Septem bel' 
til1ste April, og dets Masker skulle have 
samme Størrelse, som for Flynder-Land
dragningsvaaddet er bestemt. 

Flyndernedgarnet skal have samme 
Maskevidde som Armene i Landdrag
ningsvaaddet. 
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snarest og saa vidt muligt i levedygtig 
Tilstand atter udsættes i Fjorden. 

I det laasede Vand ved Krik maa 
ikke bruges Flyndervaad af nogen Art 
eller Nedgarn. 

Andet Fiskeri. 

§ 42. 
Maskestørrelsen i Lakse- og Øn"ed

garn samt i Torske- og Ørredt'user maa 
ikke være mindre !'lnd PI" Tomme (33 
mm,) i Kvadrat, altsaa 5 Tommer (132 
mm.) i Omkreds, 

Til Fangst af Torsk maa foruden 
Ruser bruges Landdragningsvaad i Tiden 
fra 1ste Oktober til lste April og med 
Masker af Dimensioner som for Flynder
Landdragningsvaaddet bestemt, Kroge og 
N edgarn, hvis Masker ikke maa være 
undel" 11/2 Tomme (39 mm.) i Kvadrat, 
altsaa 6 Tommer (156 mm.) i Omkreds. 
Tiden for Brugen af Torskeruser og 
Torskenedgarn fastsættes til 1ste Sep
tember-lste Maj. 

§ 43. 
Til Rejefiskeri maa benyttes Reje

rnser, Rejekurve og Rejeglibe. 
Rejeruser maa bruges i Tiden mel

lem 1ste April og 30te September; de 
maa ikke udsættes paa dybere Vand 
end 21

/ 2 Alen (PIt Meter) eller med 
mm'e end 20 Alen (121/1 Meter) Rad
garn. Sættene skulle staa i lige Linie 
mod Land med en indbyrdes Afstand 
af mindst 60 Favne (113 Meter) paa 
Siderne. 

Rejeglibe maa ikke bruges af større 
Dimensioner end 11/ 2 Alen (1 Meter) i 
Diameter. 

Rejerusel" og andre Garnredskaber 
til Rejefangst maa ikke bønyttes med 
mindre Masker end 16 Linier (33 mm.) 
i Omkreds. 

I Juli Maaned og fra lste November 
til1ste April skal Hummernskeri i Lim
fjorden være aldeles forbudt. Det er 
forbudt at opbevare Hummer i Hytte
fade, Kvaser, Baade m. m. længere end 
4 Dage efter Fredningstidens Begyndelse, 

Andet Fiskeri. 

§ 37. 
Maskestørrelsen i Lakse- og Ørred

garn samt Hæltebundgarn skal være P/" 
Tomme i Kvadrat, altsaa 5 Tommer i 
Omkreds, undtagen i Skiltrummet, som 
kan bindes efter Nedborskælden. 

Hæltevaad og andre deslige Vaad 
til Graafisk, som drages i Land, maa 
bruges i Tiden fra Ude Maj til 1ste 
November; de skulle bindes paa samme 
Maade, som er foreskrevet for Flynder
vaaddet. 

Til Fangst af G-raafisk maa endvidere 
bruges Ruser, der skulle bindes efter 
Nedborskælden, Kt'oge og Nedgarn. 

§ 38. 
Rejeruser maa bruges i Tiden mellem 

1ste April og 30te September; de maa 
ikke udsættes paa dyber~ Vand end 21/2 
Alen med 20 Alen Radgarn,som skal 
staa i en lige Linie mod Land, og de 
maa ikke sættes hinanden nærmere end 
60 Favne.· 

Det skal endvidere være tilladt at 
bruge MUrS1Jiflsgarn, SælhundegarIt og 
Rejekurve eller Glibe; af Dimension ikke 
stølTe end P/2 Alen i Diameter. 

Rejeruser og andre Garnredskaber 
til Rejefangst maa ikke bruges med mindre 
Masker end 12 Linier i Omkreds. 

Bestllmmelserne i § 13 angaaende 
Fiskeri af Hummer gælder ogsaa for 
Limfjorden. I Juli Maaned skal Hum
merfiskeri i denne Fjord være aldeles 
forbudt. 
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Brugen af Marsvingarn og Sælhunde
garn er tilladt i Limfjorden. 

N aar under Fiskeri i Limfjorden Sø
stjerner (Korsfisk) optages i Redskaberne, 
maa de ikke i levende Tilstand atter ud
sættes i Fjorden. 

Det forbydes under Østersfiskeri at 
optage Fisk eller Hummer. 

Forbud. 

§ 44. 
Brugen af ethvert aD;det end de i §§ 

21-43 nævnte Fiskeredskaber skal her
efter være forbudt,hvad navnlig gælder 
om Trawl, Drivvaad og Aalevaad! der 
drages paa Land eller imod Grunden 
(Sandvaad). Dog tillades Anvendelsen 
af Vaad til at fange Bed med, naar 
bE:'gge Armes Længde tilsammen ikke over
stiger 12 Alen (7 1/ 2 Meter). 

Et Vaad e11l:'r Redskab, der i Over
ensstemmelse med de foranstaaende Reg
ler er indrettet til Fiskeri efter en be
stemt Art af ]i"'isk, maa ikke benyttes 
til Fiskeri efter andre af de i nærværende 
Kapitel nævnte Fiskearter. 

Endvidere skal, naar nogen maatte 
ønske at benytte andet Steds brugelige 
ny opfundne eller væsentlig forandrede 
Redskaber, Indenrigsministeren være be
myndiget til at tillade Brugen af saa
danne Redskaher, saa fremt de findes 
uskadelige for Fiskeriet. 

§ 45. 
Den blotte Besiddelse af utilladte 

Fiskeredskaber er forbudt i en Afstand 
af 2 Mil (15 Kilometer) fra Kysterne 
af Iiimfjonlen. Disse Bestemmelser skulle 
dog ikke gælde med Hensyn til de Red
skaber, SOUl benyttes til Fiskeri i Vester
havet eller Kattegattet, eller med Hen
syn til dem, der benyttes i Indsøer af 
dertil Berettigede. Tilhøre suadanne 
Redskaber Personer, boende indenfor en 
Afstand af 2 Mil (15 Kilometer) fra 
Limfjorden, skal der imidlertid, for at 
Besiddelsen ikke skal paadrage Ansvar, 
være gjort mundtlig eller skriftlig An
meldelse derom til Politiet. 

Forbnd. 

§ 39. 
Brugen af ethvert andet end de i 

det forgaaende nævnte Redskaber skal 
herefter være forbudt, hvad navnlig gæl
der om de under forskellige Benævnel
ser tidligere anvendte Aalevaad, der 
drages paa Land eller mod Grunden, 
samt Dybvaad. Dog tillades Anvendelsen 
af Vaad ind til 8 Alens TJængde til at 
fauge Bed med. 

Endviderl' skul, nan r nogf'n mautte 
ønske at benytte andet Steds bmgelige, 
ny opfundne eller væsentlig forandrede 
Redskaber, Indenrigsministeren være be
myndiget til at tillade Brugen af saa
danne Redskaber, saafn'mt de findes 
uskadelige for Fiskeriet. 

§ 40. 
Den blotte Besiddelse af et af de 

ovennævnte utilladte Aalevaad er for
budt i en Afstaud af 2 Mil fra Lim
fjorden. Iiigeledes er Besiddelse af Vaad 
til Bed forbudt, med mindre Besidderen 
bor Havet nærmere end 1 Mil. Disse 
Bestemmelser skulle dog ikke gælde med 
Hensyn til de V 11 ad, som alene benyttes 
til Fiskeri i Indsøer af dertil berettigede, 
forsaavidt Anmeldelse derom forud er 
gjort for Politiet. 
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Kapitel 3. 

Særlige Bestemmelser for Fiskeri i 
de øvrige Fjorde. 

§ 46. 
For Fiskeriet i samtlige øvrige Fjorde, 

Vige og andre lignende Indskæringer 
fra Havet saa vel som i de smallere 
Sunde, kunne de nærmere Bestemmels('r 
angaaende Fiskeriet i hvert enkelt Vand, 
naar Flertallet af de omboende Fiskere 
ønsker det, træffes i særlige Vedtægter 
(jfr. § 47). 

I saadanne mindre Dele af de for
annævnte Vande, hvor det maa antages 
at Fiskeyngel fortrinsvis udklækkes, kan 
i Vedtægterne ethvert Fiskeri med Vaad, 
ligesom ogsaa Brugen af Aalekam og 
Strygglib aldeleles forbydes, hvilket For
bud dog ikke skal omfatte Agnvaad (§ 11). 
Deslige "laasede Vande" maa ikke over
stige I<'jerdedelen af det paagældende 
Vands Areal. 

I 'l'vivlstilfælde afgøres det af Inden
rigsministeren, hvor vidt et Vand hen
hører til dem, paa hvilke Reglerne i 
nærværende Kapitel skulle finde An
vendelse. 

§ 47. 
Forslag til de § 46 omh~ndlede Ved

tægter affattes af stedlige Udvalg, be
staaende af et af Indenrigsministeren 
fastsat Antal af valgte Medlemmer . 
Med Hensyn til Valget af disse deles 
Medlemsantallet i to Dele, af hvilke den 
ene Del er l større end den anden, 
saaledes at den større Del vælges af 
den omkring det paagældende Vand 
boende Fiskerbefolkning, og den mindre 
Del af de tilgrænsende Amts- og Køb
stadkommuners Bestyrelser. Paa Begæ
ring af Udvalget er vedkommende Fi
skerikontrollør pligtig at yde det sin 
Bistand samt til at deltage i dets For
handlinger, saafremt hans øvrige Forret
ninger tillade det. De nærmere Regler 
for Valgets Foretagelse fastsættes af 
Indenrigsministeren. 

Forinden Udvalget endelig vedtager 
sit Forslag i den Skikkelse, i hvilken 

Kapitel 4. 

Fiskeri i de øvrige Fjorde. 

§ 41. 
For Fiskeriet i samtlige øvrige Fjorde, 

Vige og andre lignende Indskæringer 
fra Havet saavel som i de smallere 
Sunde gælde Forskrift('rne i §§ 8-9 
og 11-14. De nærmere Bestemmelser 
angaaende Fiskeriet i hvert enkelt af de 
her omhandlede Vande kunne, naar 
Flertallet af de omboende Fiskere ønske 
det, træffes i særlige Vedtægter (jfr. § 42). 

l saadanne mindre Dele af de for
annæynte Vande, hvor det maa antages, 
at Fiskeyngel fortrinsvis udklækkos, kan 
i Vedtægterne ethvert Fiskeri med de i 
§§ 8 og 9 nævnte Redskaber ligesom 
ogsaa Brugen af Aalekam og Strygglib 
aldeles forbydes, hvilket Forbud dog ikke 
skal omfatte Redskaber til Fangst af 
Smaafisk til Agn. Deslige "laasede 
Vande" maa ikke overstige Fjerdedelen 
af det paagældende Vands Areal. 

§ 44 .. 
l Tvivlstilfælde afgøres det af Inden

rigsministeren, hvorvidt et Vand henhører 
til dem, paa hvilke Reglerne i nærvæ
rende Kapitel skulle finde Anvendeisa. 

§ 42 
Forslag til de i § 41 omhandlede 

Vedtægter affattes af stedlige Udvalg, 
bestaaende af et af Indenrigsministeren 
fastsat Antal af valgte Medlemmer. 
Med Hensyn til Valget af disse deles 
Medlemsantallet i to Dele, af hvilke den 
ene Del er l større end den anden, 
saaledes at den større Del vælges af 
den i Kommunerne omkring det paagæl
dende Vand boende Fiskerbefolkning og 
den mindre Del af de tilgrænsende Amts
og Købstadkommuners Bestyrelser. Paa 
Begæring af Udvalget er vedkommende 
Fiskerikontrollør pligtig at yde det sin 
Bistand samt til at deltage i dets For
handlinger, saafremt hans øvrige Forret
ninger tillade det. De nærmere Regler 
for Valgets Foretagelse fastsættes af 
Indenrigsministeren. 

Forinden Udvalget endelig vedtager 
sit Forslag i den Skikkelse, i hvilken 
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det agter at indsende det til Indenrigs
mmisteren, skal Forslaget fremlægges 
til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa. 
et eller flere for Fiskerne let tilgængelige 
Steder. Om Fremlæggelsen har Udval
get pa.a den i Egnen brugelige Maade 
at lade udgaa Bekendtgørelse, ved hvilken 
tillige alle i det paagældende· Fiskeri 
interesserede indvarsles til et Møde paa 
en i Bekendtgørelsen nærmere angiven 
Dag efter Fremlæggelsesfristens Udløb 
for at forhandle om Forslaget. Over 
Forhandli ngerne optages en Protokol, 
der tillige med det endelig vedtagne 
Forslag indsendes til Indenrigsministeren, 
ved hvis Stadfæstelse Forslaget faar 
Gyldighed som Vedtægt. 

Paa samme l\f aade som ovenfor an
ført bliver der at forholde med Hensyn 
til Forandringer i Vedtægterne og Op
hævelse af disse. N aar det maatte blive 
besluttet, at Vedtægten skal bortfalde, 
bliver den paa samme meddelte Stad
fæstelse at ophæve senest inden et Aar 
efter, at Beslutningen blev tagen. 

Som Fiskere hetragtes under dette 
Kapitel de, som efter Kommunasbesty
relsens Skøn drive Fiskeri, enten som 
Hovederhverv eller væsentlig Bierhverv. 

Udgifterne i Anledning af Vedtæg
ternes Affattelse eller Forandring afhol
des af Statskassen. . 

Eksemplarer af de til enhver rrid gæl
dende Vedtægter skulle bero hos en
hver Fiskerifoged, Sognefoged og Politi
mester i Fiskeridistriktet. 

§ 48. 
Vedtægterne kunne indeholde de for

nødne nærmere Regler om Tiden, hvori, 
og Maaden, hvorpaa de forskellige Fi
skerier maa drives, om, hvilke Redskaber 
- dog ikke de i § 11 forbudne - der 
maa bruges og om disses Indretning m. 
m., om Afstanden mellem Redskaber i 
Brug og om deres Afmærkning, om Fred
ning af Fisk saa vel af de i §§ 14 og 
15 nævnte Arter -' for hvilke P ara
gmfernes Mindstemaal maa forhøjes, men 
ikke indskrænkes som af andre Arter, 
ligesom ogsua om };'redlling af Rejer; 
Forbud mod Ilandbringelse af Unde,·-

det agter at indsende det til IndenrIgs
ministeren, skal Forslaget fremlægge
til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa 
et eller flere for Fiskerne let tilgænge
lige Steder inden for de ovennævnte 
Kommuners Grænser. Om Fremlæggel
sen har Udvalget paa den i Egnen 
brugelige l\'Iaade at lade udgaa Bekendt
gørelse, ved hvilken tillige alle i det 
paagældende Fiskeri interesserede ind
varsles til et Møde paa en i Bekendt
gørelsen nærmere angiven Dag efter 
Fremlæggelsesfristens Udløb for at for
handle om Forslaget. Over Forhandlin
gerne optages en Protokol, der tillige 
med det endelig vedtagne Forslag ind
sendes til Indenrigsministeren, ved hvis 
Stadfæstelse Forslaget faar Gyldighed 
som Vedtægt. 

Paa samme Maade som ovenfor an
ført bliver der at forholde med Hensyn 
til Forandringer i Vedtægterne og Op
hævelse af disse. N aar det maatte blive 
besluttet, at Vedtægten skal bortfalde, 
bliver den paa samme meddelte Stad
fæstelse at ophæve senest et Aar efter, 
at Beslutningen blev tagen. 

Som Fiskere betragtes under dette 
Kapitel de, som efter Kommunalbesty
relsens Skøn drive };'iskeri enten som 
Hovederhverv eller væsentlig Bierhverv. 

Udgifterne i Anledning af Vedtæg
ternes Affattelse eller Forandring afholdes 
af Statskassen. 

Eksemplarer af de til enhver Tid 
gældende Vedtægter skulle bero hos 
enhver Fiskerifoged, Sognefoged og Politi
mester i Fiskeridistriktet. 

§ 43. 
Vedtægterne kunne indeholde de for

nødne nærmere Regler om Tiden, hvori, 
og Maaden, hvorpaa de forskellige Fi
skerier maa drives, om, hvilke Redskaber, 
der maa bruges, om disses Indretning 
m. lU., samt Bestemmelser tilOrdning af 
Forholdet mellem Fiskeri og Sejlads og 
om Ordens Overholdelse under Fiskeriet. 

For de Fjorde, Vige o. s. v., hvori 
de i § 53 nævnte Ferskvandsfisk lege, 
skal der endvidere i Vedtægterne fast
sættes en Fredningstid for disse Fisk af 
ikke kOl·tere Varighed end i ovennævnte 
Paragraf er bestemt. Ogsaa for andre 



370 

maalsfisk af de i § 15 nævnte Arter og i disse Vande legende Fisk kan der i 
af andre Arter samt Bestemmelser til Vedtægterne fastsættes Fredningstid. 
Ordning af Forholdet mellem Fiskeri og Tiden for Fredningen bestemmes efter 
Sejlads, om Færdslen med Vaad om de lokale Forhold. 
Bord paa de laasede Vande og om Ordens I Vedtægterne kunne fremdeles de i 
Overholdelse under Fiskeriet. § 9 nævnte Tidsgrænser forandres, dog 

For de Fjorde, Vige o. s. V., hvori at Tidsrummet ikke bliver mindre end 
de i § 58 nævnte Ferskvandsfisk lege det i Paragrafen nævnte. Hvor ganske 
eller ere under Opgang til Legepladserne, særlige Forhold gøre det ønskeligt, kan 
skal der endvidere i Vedtægterne fast- et mindre l\faal end de i §§ 16, 23, 33 
sættes en Fredningstid for disse Fisk af og 56 nævnte bestemmes i Vedtægterne; 
ikke kortere Varighed end i ovennævnte men ellers maa disse ikke hjemle de om
Paragraf er bestemt. Ogsaa 101' andre boende Fiskere særlige Fiskerirettigheder 
i disse Vande legende Fisk kan der i frem for andre danske Fiskere. 
Vedtægterne fastsættes l<'redningstid. Tilsynet med Vedtægternes Overhol
Tid(>n for Fredningeu bestemmes efter holdeise føres dels af vedkommende Kon
de lokale Forhold. tro1 (jfr. § 46) og dels af Politimestrene 

I Vedtægtsvande, der ved snævre og af særlige til Medhjælp beskikkede 
Indløb staa i Forbindelse med Havet, Fiskerifogder, om hvis Antal, Udnævnelse 
skal i Vedtægterne træffes særlige Be- og Afskedigelse, der skal ske af ved
stemmelser til Begrænsning af Fiskeriet kommende Amts- eller Byraad, samt 
i Indløbet. Lønning, der afholdes af den Kommune, 

Endelig kan i Vedtægterne Forbudet hvis Bestyrelse har foretaget Udnævne1-
i § 11 mod Brugen af Aalevaad udvides, sen, de nærmere Regler fastsættes i Ved
dog ikke ud over Tidsrummet lste Sep- tægterne. Have flere Amts- eller By
tember-3lte Maj. Vedtægterne maa mad deltaget i Affattelsen af Vedtægten, 
ikke hjemle de omboende Fiskere særlige bestemmes det i samme, hvor mange Fi
Fiskerirettigheder frem for andre danske I skerifogder hvert Raad vælger og lønner. 
Fiskere. I deres Bestilling have Fiskerifogderne 

Tilsynet med Vedtægternes Overhol- den samme Myndighed og nyde den samme 
de1se føres dels af vedkommende Kon- Beskyttelse som Politiets Betjente; de 
tr01 (jfr. § 50) og dels af Politimestrene forsynes af vedkommende Politimester 
og af særlige til Medhjælp for disse med et passende Tegn til Hjemmel for 
Myndigheder beskikkede Fiskerifogder, den dem overdragne Myndighed, hvilket 
om hvis Antal, Udnævnelse og Afskedi· Tegn de stedse skulle bære synligt, naar 
gelse, der skal ske af vedkommende de ore i deres Bestillings Udøvelse. 
Amts- eller Byraad, samt Lønning, der 
afholdes af de nævnte Kommuner, de 
nærmere Regler fastsættes i Vedtægterne. 
Have flere Amts- eller Byraad deltaget 
i Affattelsen af Vedtægten, bestemmes 
det i samme, hvor mange Fiskerifogder 
hvert Raad vælger og lønner. I deres 
Bestilling have Fiskerifogderne den samme 
Myndighed og nyde den samme Beskyt-
telse som Politiets Betjente; de forsynes 
af vedkommende Politimester med et 
passende Tegn til Hjemmel for den dem 
overdragne Myndighed, hvilket Tegn de 
stedse skulle bære synligt, naar de ere 
i deres Bestillings Udøvelse. 

§ 49. 
Saa længe de i Henhold til Fiskeri

loven af 5te April 1888 oprettede Ved-



371 

tægter ikke ere ophævede eller ændrede 
i Overensstemmelse med Reglerne i nær
værende Lovs § 47, 3 St., forblive disse 
Vedtægter gældende, saaledes at Over
trædelse af disse straffes i Medfør af 
denne Lovs § 62. 

Dog blive de af de foran i Kap. 1 
givne almindelige Bestemmelser, som efter 
Reglerne i § 48 ikke i Vodtægterne kunne 
ophæves eller indskrænkes, gældende for 
Vedtægtsomraaderne fra denneLovsIkraft
træden, hvorom det fornødne bliver at 
bekendtgøre af Indenrigsministeren. 

Kapitel 4. 

Kontrolbestemmelser. 

§ 50. 
Tilsynet med Overholdelsen af de 

foranstaaende· Bestemmelser paahviler 
dels vedkommende Politimestre, Sogne
fogder og de i §§ 48 og 53 omtalte Fi
skel'ifogder, dels en særlig dertil ansat 
med Politi myndighed udrustet Kontrol. 

§ 51. 
Denne Kontrol skal bestaa af 2 Fi

skerikontrollører, en med Bopæl i Jyl
land, hvis Distrikt omfatter de jydske 
Kyster og Fjorde, der under Limfjorden, 
og en med Bopæl paa Øerne, hvis Di
strikt omfatter disses Kyster og Fjorde. 

Indenrigsministeren bemyndiges til at 
foretage saadanne Omlægninger mellem 
de nævnte tvende Distrikter og disses 
Kontrolpersonale, som Forholdene maatte 
gøre ønskelige. 

Til Medhjælp for Kontrollørerne an
sættes i det jydske Distrikt.2 Assistenter, 
og i det andet Distrikt 1 Assistent for
uden de fornødne Maskinmestre, Styr
mænd samt Mandskab, hvis Antal be
stemmes paa de aarlige Finanslove. 

Saavel Kontrollørerne som Assisten
terne udnævnes, saa vidt muligt, iblandt 
dertil egnede Fiskere eller særlig med 
Fiskeriet kyndige Mænd. 

§ 52. 
Fiskerikontrollørerne lønnes hver med 

2000 Kr., del' for hver 2 Aars 'Tjeneste 

Kapitel 5. 

Kontrolbestemmelser. 

§ 45. 
Tilsynet med Overholdelsen af de 

foranstaaende Bestemmelser paahviler 
dels vedkommende Politimestre, Sogne
fo~der og de i § 43 omtalte Fiskerifog
der, dels en særlig dertil ansat med Po
litimyndighed udrustet Kontrol. 

§ 46. 
Denne Kontrol skal bestaa af 2 Fi

skerikontrollører, en med Bopæl i J yl
land, hvis Distrikt omfatter de jydske 
Kyster og Fjorde, der under Limfjorden, 
og en med Bopæl paa Øerne, hvis Di
strikt omfat~er disses Kyster og Fjorde. 

Indenrigsministeren bemyndiges til at 
foretage saadanne Omlægninger mellem 
de nævnte tvende Distrikter, som For
holdene maatte gøre ønskelige. 

Til Medhjælp for Kontrollørerne an
sættes i det jydske Distrikt 2 Assistenter 
og i det andet Distrikt 1 Assistent for
uden de fornødne Rorkarle, hvis Antal 
nærmerebestemmesaITndenrigsministeren. 

Saavel Kontrollørerne som Assisten
ten uelnævnes, saa vidt muligt, iblandt 
dertil egnede Fiskere eller særlig med 
Fiskeriet kyndige Mænd. 

§ 47. 
Fiskerikontrollørerne lønnes hver med 

2000 Kr., der for hver 2 Aars Tjeneste 
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forhøjes med 100 Kr., indtil Lønnen 
naar:2500 Kr. 

Assistenterne, dot, ansættes paa Op
sigelse, lonnes llled 800 Kr., del' for 
hvert Aars 'l'jeneste forhøjes med 100 
Kr., indtil Lønnen naar 1200 Kr. 

Mandskabet ansættes ligeledes paa 
Opsigelse. U dgifterne til dets I.lø1ming 
bevilges ved de aarlige Finanslove. 

Endvidere oppebære Fiskerikontrol-, 
lørerne hver 4 Kr., Assistenterne hver 
3 Kr., Styrmænd og Maskimestre hver 
2 Kr. og hver af Mandskabet 11

/ 2 Kr. 
i Dagpenge paa Rejser samt Befordrings
godtgørelse efter Regning for Rejser over 
Land. 

Samtlige Lønninger, Dagpenge og 
Befordringsgodtgørelser udredes af Stats
kassen, der ogsaa afholder Udgifterne 
ved Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af 
de for Kontrollen nødvendige Fartøjer 
m.v. 

E'iskerikontrollørerne og Assistenterne 
samt Styrmænd og Maskinmestre ansæt
tes af Indenrigsministeren, Mandskabet 
af -vedkommende Kontrollør. Kontrol
personalets Pligter og de nærmere for
nødne Bestemmelser til Kontrollens 
Organisation fastsættes af Indenrigsmi
nisteren i en Instruks. 

§ 53. 
De kommunale Bestyrelser kunne 

udnævne en eller Here af Kommunens 
Beboere, som dertil ere villige, til som 
Fiskerifogeder at føre Tilsyn med Over
holdelsen af denne Lovs Forskrifter. Om 
disse Opsynsmænds Udnævnelse gøres 
Anmeldelse til vedkommende Politimester, ' 
der tilstiller dem et passende Tegn til 
Hjemmel for den dem overdragne Myn-. 
dighed, hvilket Tegn Opsynsmanden stedse 
skal føre hos sig og forevise, nliar han 
er i Bestillings Udøvelse. Ligeledes blive 
disse Opsynsmænd for Limfjordens Ved
kommende at forsyne med de foreskrevne 
Skælde. De nyde i deres Bestillings 
Udøvelse samme Beskyttelse og have lige 
over for dem, der antræffes i Overtrædelse 
af denne Lovs Bestemmelser, samme 
Rettigheder som Politiets Betjente. Gør 
nogen Opsynsmand sig skyldig i Misbrug 
af den ham overdragne Myndighed, eller 
viser han forøvrigt utilbøl'ligt Forhold, 
kan vedkommende Politimester forlange 

forhøjes med 100 Kr., indtil Lønnen 
naar 2500 Kr. 

Assistenterne, der ansættes paa Op
sigelse, lønnes med 800 Kr., der for 
hvert Aars Tjeneste forhøjes med 100 
Kr., indtil Lønnen naar 1200 Kr. 

Rorkarlene ansættes ligeledes paa 
Opsigelse. Udgifterne til deres Lønning 
hevilges ved de aarlige Finanslove. 

Endvidere oppebære Fiskedkontrol
lørerne hver 4 Kr., Assistenterne hver 
3 Kr. og Rorkarlene hver 11/ 2 Kr. i 
Dagpenge paa Rejser samt Befordrings
godtgørelse efter Regning for Rejser 
over Land. 

Samtlige Lønninger, Dagpenge og 
Befordringsgodtgørelser udredes af Stats
kassen, der ogsaa afholder Udgifterne 
ved Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af 
de for Kontrollen nødvendige Fartøjer 
m.v. 

Fiskerikontrollørerne og Assistenterne 
ansættes af Indeurigsministeren, Rorkar
lene af vedkommende Kontrollør. Kon
trolpel'sonalcts Pligter og de nærmere 
fornødne Bestemmelser til Kontrollens 
Organisation fastsættes af Indenrigsmi
nisteren i en Instruks. 

§ 48. 
Bestyrelsen for enhver af de til Lim

fjorden grænsende Kommuner kan ud
nævne og lønne en eller flere af Kom
munens Beboere, som dertil ere villige, 
til som Fiskerifogeder der at føre Tilsyn 
med Overholdelsen af denne Lovs For
skrifter om Fiskeriet i bemeldte Fjord. 
Om disse Opsynsmænds Udnævnelse gøres 
Anmeldelse til vedkommende Politimester, 
der tilstiller ham et passende Tegn til 
Hjemmel for den ham overdragne Myn
dighed, hvilket Tegn Opsynsmanden stedse 
skal føre hos sig og forevise, naaar han 
er i Bestillings Udøvelse. Ligeledes blive 
disse Opsynsmænd at forsyne med de 
fOl eskrevne Skælde. De nyde i deres 
Bestillings Udøvelse somme Beskyttelse 
og have lige over for dem, der antræffes 
i ulovligt Fiskeri, samme Rettigheder 
som Politiets Betjente. Gør nogen Op
synsmand sig skyldig i Misbrug af den 
ham overdragne Myndighed eller viser 
han forøvrigt utilbørligt Forhold, kan 
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ham afskediget. De nærmere Forskrifter 
angaaende Omraadet for Opsynsmændenes 
Virksomhed og Maaden, hvorplHl den 
skal finde Sted, indføres i en af Indcn
rigsministeren udfærdiget Instruks. 

II. Ferskvan'dsfiskeri. 

§ 54. 
I Søer, Aaer og Bmkke og andre 

lignende Vande skal som hidtil Retten 
til at drive Fibkeri alene tilkomme den 
eller de tilstødende Grundejere, enhvel' 
ud for sin Grund og indtil mi-dt Strøms, 
med mindre der haves anden gyldig Re[l:el, 
eller nogen har erhver>et en særlig Ret 
til Fiskeri i det paagæld('nde Vand, 

Denne Ret maa jJdw adskilles fra 
den tilstødende Grund. 

Kunstig anlagte Damme, uanset om 
de staa i Forbindelse med naturlige 
Vande eller ej og alle Vande uden Af
løl1 til Sø, Aa eller Stmnd, som ere i 
Enkeltmands Eje, ere ikke undergivne 
denne Lovs Bestemmelser, dog med Und
tagelse af § 59. 

§ 55. 
I de i § 54, 1ste Stykke omhandlede 

Vande, hvor Retten til Fiskeri tilkom
mer enhvel' ud for sin Grund eller andre 
i Følge særlig Adkomst, lIlaa Fiske
gaarde eller andre lignende faste Ind
retninger samt Sættegarn, Nedgam og 
lignende Garn, der kunne hindre Frske
nes Gang, herefter ikke anbrin.ges længere 
ud fra Bredden end til Midtstrøms, 
Anbringes saadanne Indretninger fra 
begge Bredder af et V undløb, enten lige 
over for hinanden eller i kortere Afstand 
fra hinanden end 20 Alen (12 1/ 2 Meter) 

vedkommende Politimester forlange ham 
afskediget. De nærmere Forskrifter an
gaaende Omraadet for Opsynsmændenes 
Virksomhed og 1Vlaaden, hvorpaa den 
skal finde Sted, indrØl'es i en af Inden
rigsministeren udfærdiget Instruks. 

§ 15. 
b) Bestemmelsen i § 43, 4de Stykke, 

om U dnæVllelse af PIl eller Here Fiskeri
fogder, der skulle være den i § 46 memte 
Kontrol, salt vel som Politimestrene, 
j fr. § 45, behjælpelige med IJovens Over
holdelse, kan ef te l' .Fiskernes Begæring 
ogsaa gøres anvendelig for Bornholm. 

II. Ferskvandsfiskeri. 

§ 49. 
I Søer, Aaer, Bække og andre lig

nende Vande skal som hidtil Hetten til 
at drive Fisked alene tilkomme den pIler 
de tilstødende Grundejere, enh\"pr ud 
for sin GrmHl og indtil Midtstroms, med 
mindre der haves anden gyldig: Hegel, 
enpJ' nogt>ll hal' erhvervet en særlig Ret 
lil Fiskeri i det paagældende Vand. 

Denne Ret maa ikke adskilles fra 
den tilstødende Grund. 

§ 50. 
I de her omhandlede Vande, hvor 

Retten til .Fiskeri tilkommer enhver ud 
fol' sin Grnnd eller andre i Følge smdig 
Adkomst, man. .Fiskegatnde eller andre 
lignende faste Indretninger, der kunne 
hindre Fiskenes Gang, her efter ikke 
anbringes længere ud fra Bredden end 
til Midtstrøms, A.nbringes saadanne hd
retninger fra begge Bredder af et Vand
løb enten lige over for hinanden elle.l' i 
kortere Afstand fru hinanden end 20 
Alen, maa dog ingen af dem bringes 
Midtstrømslinien nærmero, end at der i 
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maa dog ingen af dem bringes Midt
strømslinien nærmere, end at del' i Midten 
af Vandløbet bliver et aabent Rum af 
3 Alen (2 Meter) eller, saafremt Vand
løbet ikke er 9 Alen (5 1/2 Meter) bredt, 
nf mindst 1/3 af dets Bredde. 

Har nogen ved denne Lo\'s Ikl'aft
tnuden allerede erhvervet Ret til i et 
V undløb at anbringe Indretninger for 
Piskefangst (Aalegaarde, Aalekister, 
Laki>egaarde, 0rl'edtener o. a.), der ikke 
Jade et saadant Rum i>om ovena.nført 
lUl,bent fotO Piskenes Gang op og ned, 
skal han fra Solopgang til Solnedgang 
lade saadanne Indretninger staa aabne, 
for Salt vidt han. ikke kan godtgøre at 
have særlig Hjemmel for Vandløbets 
Afspærring, men i alle Tilfælde skal 
han fra Solnedgang Lørdag Aften til 
Solopgang Mandag Morgen holde samme 
aabm;, hvis de ere faststaaende, eller op
tage dem, hvis de bestaa af løst Red
skab, hvilken sidste Bestemmelse ogsaa 
kOllImel' til Anyendelse paa Sættegal'll] 
N edgal'll og lignende Garn, der sættes 
over et Vandløbs hele Bredde. 

I de her omhandlede Vande er alt 
Vaadfiskeri forbudt i l\far~s, April, Maj 
og ,Juni, her fra undtaget Brugen af Agn
vnad i .lIaj og Juni. Undtagelse her 
fra kan, hvor Vaad skal anvendes til 
Opfii>kning af Rovfisk, indrømmes af In
denrigsministeren, ligesom ogsaa U nd
tagelser kunne hjemles ved de i § 60 
omhandlede Regulativer. 

§ 56. 
I Tilfælde af Sammenstød mellem 

Piskeriet i de fælles ferske Vande og 
andre Interesser i disse gælder d<>n Regel, 
at Fiskeriet bør vige fol' Vandets og 
Vandløbenes Afledning og Afbenyttelse 
i Agerbrugets Interesse, dog kun mod 
fuld Erstatning, at Vandets Brug til 
Piskeri og iudustrielle:Anlæg ere lige
berettigede, saaJBdes at den ene Brug 
ikke kan tilpligtes at vige for den anden, 
samt at ingen er berettiget til at bruge 
disse V unde til Sejlads og Pram fart til 
Skade for anden Mands Fiskeri, med 
mindre dertil haves særlig Lovhjemmel 
eller anden lignende Adkomst. 

Midten af Vandløbet bliver et aabent 
Rum af 3 Alen eller, saafremt Vand
løbet ikke el' 9 Alen bredt, af mindst 
lia af dets Bredde. 

Har nogen ved denne Lovs Ikraft
træden allerede erlwervet Ret til i et 
Vandløb at anbringe Indretninger for 
Piskefangst (Aalegaarde, Aalekister, IJak
segaarde, 0lTe<ltener o. a.), der ikke 
lade et saadant Rum SOIll ovenanført 
aabent for Piskenes Gang op og ned, 
skal han fra Solopgang til Solnedgang 
lade saadanne Inretninger staa aabne, 
for 8ua vidt han ikke kan godtgøre at 
have særlig Hjemmel for Vandløbets Af
spærring, lllPn i alle Tilfælde skal han 
fra Solnedgang Lørdag Aften til Sol
opgang Mandag Morgen holde sanlIlle 
aabne, hvis de ('re faststaaende, eller op
tage dem, hvis de bestaa af lost Red
skab, hvilken sidste Bestemmelse ogsaa 
kommer til Anvendelse paa Sættegarn, 
Nedgarn og lignende Garn, der sættes 
over et Vand løbs hele Bredde. 

Disse Bestemmelser skulle dog ikke 
gælde kunstig anlagte Pii>keudklæknings
anstalter,. Piskeda1llllle, Fiskepurker og 
andre lignende, selvom disse staa i Por
hindeise med de i § 49 omhandlede 
Vande, med mindre de ere en Hindring 
for Piskenes naturlige Gang fra det ene 
Vand til det andet. 

§ 51 uforandret. 
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§ 57. 
J!'ra I,andbrug, Fabriker og lignende 

Anlæg, der findes ved eller i Nærheden 
af et af de i § 54, lste Stykke om
handlede Vande, er det forbudt i disse 
at udkaste eller udle(le Stoffer af saadan 
Beskaffenhed og i saadan Mængde, at 
Fiskeriet derved kan tilintetgøres eller 
i væsentlig Grad skades, med mindre 
Anlægets Ejer enten er eneberettiget til 
Fiskeriet i det paagældende Vand eller 
godtgør, at saadrm Afbenyttelse af Vandet 
hid til upaatalt har fundet Sted. 

Brugen af eksploderende og giftige 
Stoffer til Fiskeri er forbudt. 

§ 58. 
Fra de i § 54, Iste Stykke olllmeldte 

Vande skal det, for sall. vidt Fangsten 
ikke bevislig sker alene for at forsyne 
Udklækningsanstal ter med befrugtet Rogn 
eller i vid<'l1skabeligt 0jpmed, frpmticlig 
være forbudt at ilandbringe og forhandle: 

Ledes, Ørt'ed eller Forelle i Tiden fra 
lste Novemher til1ste Januar, 

Hælt i Januar I\.Jnnned, 
Aborre i Mart::; M an ned, • 
Gedde i April Maaued, 
Braseu i Maj Maaned, 
Krebs i Juni Maaned, 

saavel som i de nævnt~ Tidsrum SHIllIne 
Steds at mlsætte eller lade blive staaende 
noget til Fangst af bemeldte .Pisk Ul. m. 
indrettet Fiskeredskab. 

Forandringer i disse Fredningstider 
kunne fastsættes i de i § 60 nævnte 
Regulativer, dog ttt Fredningstiderne ikke 
blive kortere end ovenfor fastsat og ikke 
forrykkes ll\cr,; end :;0 Dage til nogen 
af Siderne. 

§ 59, 
M ed J!'erskvu ndsfisk af de i § 14 

(Aal) og § 15 nævnte Arter, del' ikke 

§ 52 uforandret. 

§ 53. 
I de i § 49 ol1lllleldte V:.tude slml 

det, for saa vidt Fangsten ikke bevislig 
sker nJene for at forsyne U dklæknings
anRtalter med hefrllgtet Rogn eller i 
YidC'nskabpligt ØjellIed, fremtidig være 
forbudt paa nogen som lJe·lst .Maade at 
fiske efter, 

Lltks, Ørred eller Pm 'elle i 'riden fra 
lste D('cember til lste Februar, 

Hælt i Titlen fra lste Januar til1ste 
Februar, 

Gedde og Abo1Te i l\LlI,ts .Maaned, 
Brasen i Maj Maaned, 
Knebs i Juni Maaned, 

saaa v €'l som i det nævnte 'ridsl'lull RUllIlIle 
Steds at udsætte eller lade blive stattende 
noget til Fungst af bemeldte Fi::;k Ill, m. 
indrettet Fiskeredskab. 

Forandringer i disse Fredningstider 
kunne fastsættes i de i § 54 nævnte 
Regulativer, dog at Fredningstiderne ikke 
blive kortere end ovenfor fastsat og ikke 
forrykkes mere end 30 Dage til nogen 
af Siderne. 

Undtagne fra de i nærværende Para
gra.f gime Forskrifter ere de Va.ndløb 
og andre Vunde, paa hvilke Bestemmel
sen i § 50, 3elie Stykke, finder Anveudel::;e. 

l de i § 49 nævnte Vande el' det, 
lUtllset Bestemmelsen i IJov Nr. 61 af 
Iste April 1871 § 7, tilladt at sætte 
Oddersaks. 

§ 56. 
Fiskeyngel og umoden J!"'isk, der ind

fanges, Illaa alene anvendes til Føde 
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holde de i disse Paragraffer foreskrevne 
Mindstemaal, llIaa ingen Handd finde 
Sted, !lied mindre saadant bm'islig skel' 
fra Udklækningsanstalter eller i viden
skaoeligt Øjemed; ejheller med Brasen 
og Suder nnder 10 TOlllmers (26 ctm.) 
TotllJlængde. 

Det er endvidere forbudt at for
handle Krebs nnder 3 '[lommers (8 dm) 
Længde, rpgnet fm Spidsen af Pande
hornet til Svolllllleviftens Rod. 

Indenrigsministel'Cn kan tillade Han
dd llled SmaaJisk af Pil hver Art, der 
agtes benyttede som Sættefisk. 

§ 60. 
Naar pn eller flere Fiskeriberettigede 

finder, at der er Anledning til at søge 
li døveisen af Fiskeriet i et nÆ de i 
nærværende Afsnit omhandlede Vande, 
i hvilke Flere ere berettigede til, enhver 
udfor sin Grund, at drive Fiskeri, nær
lllPre bestemt og ordnet, foranlediger, 

. VpdkoIllmende et Udkast til et hertil 
sigtende Regulativ ndarbejdet. Sttafremt 
U dkastet derefter tiltrædes af et Flertal 
af de til Ji'iskeriet berettigede, og dette 
Flertals Berettigelse omfatter mindst 
Halvdelen af det paagældende Fiskevand, 
bliver Regulativet, saafl'emt det "tad
fæstes af vedkommende Overøvrighed, 
eller hvor Fiskevandet vedrører flere 
Overøvl'ighedskredse, da af Indenrigs
ministeren, at udfærdige og at bringe til 
almindelig Kundskab fol' alle Vedkorn
mende, hvorefter da de i Regulativet 
indeholtlte Bestommelser i Forbindelse 
Ille(l ~'orskl'ifterne i nærværende Lov 
fremtidig blive de gældende Regler for 
Fiskeriets Udøvelse i det paagældende 
Vand. P;m salllme l'Iaade bliver der 
at forholde, sttafremt Forandringer i eller 
Tillæg til Regulativerne senere lIIau,tte 
ønskes. 

Regulativerne skulle indeholde en 
bestemt Angivelse af, hvor stor en Del 

for Mennesker, Kob og Salg af samme, 
udenfor de Tilfælde, hvor saadan Fangst 
findel' Anvendelse SOlll Agn eller Fisk 
til Opdræt eller forhandles fra Udldæk
llingsanshdtel', er forbndt. 

Dette' Forbud omfatter: 
Aal, G;iedde og Laks der holde 

Maul under ............... 12 Tm. 
Ton;!e, Hvillill,q, Rf1d8pætter, 

Pil!- og Sldll1Hl1Te, Bmse/I, 
Suder, Ørred og Hælt, der 
holde Mnal nuder.... . . . . .. 8 --

Skrubbe, STette (Ising), Aborre 
og Skaller, der holde M.aal 
under ............... , .. , . 6 
~Iaalet stedse htget fru Snudespidsen 

til Halefinnens Bagrod. 
Endvidere Krebs under 3 'roll111lers 

og Hummer under 7 'l'olIlmers Længde, 
regnet fra Spidsen af Pandehornet til 
Haleviftens Rod. 

§ 54. 
N au,r en eller flere Fiskeriberettigede 

finder, at dpI' el' Anledning til at søge 
Udøvelsen af Fiskøript i et uf de i nær
værende A4fsnit omlut11cllede VaIule, i 
hvilket flere ere berettigede til enhver 
udfor sin Grund at drive Fiskeri, uær
mere bestemt og ordnet, foranlediger 
ve-dkommende et Udkast til et hertil 
sigtende Regulativ udarbejdet. Saafl'emt 
Udkastet derefter tiltræcles af et Flertal 
af de til Fiskeriet berettigede, og dette 
Flertals Berettigelse omfatter mindst 
Halvdelen af det paagældende Fiskevaml, 
bliver Hegulativet, saafremt det stad
fæstes af vedkolllmende Overøvrighed 
eller, hvor Fiskevandet vedrører flere 
OverøVl'ighedskredse, da af Indenrigs
ministeren, at udfærdige og at bringe til 
almindelig Kundskab for alle vedkolll
mende, hvorefter da ele i Regubtivet 
indeholdte BestelllHlehwr i Forbindelse 
Illed Forskrifterne i nærværende Lov 
fl'emtidig hli\'e de gældende Regler for 
~'iskel'iets Udøvelse i det paagældende 
Vand, Paa samme ~Ittade bliver der 
at forholde, saafremt Forandringer j eller 
Tillæg til Regulativerne sene} e maatte 
ønskes. 

Regulativerne skulle indeholde en 
bestemt Angivelse af, hvor stor en Del 
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af de vedkommende Vandløb med til· 
hørende Tilløb og Søer de skulle om
fatte, og kan det j samme bestemmes, 
at de endvidere skulle gælde henholdsvis 
100 Favne (lrl8 Meter) og 50 Favne 
(94 Meter) udenfor Aaers og Bækkes 
naturlige eller ved KunRt frembragte 
Udløb i Stranden. Iøvrigt kan der i 
Regulativerne, under Iagttagelse af de i 
denne TjoV fastsatte a!lllindelige Regler, 
optages nærmere Bestemmelser om Mua
den, hvorpaa Fiskeriet maa udøves, om 
hvilke Redskaber, der hertil maa bruges 
eller skulle være forbudte, om disse 
Redskabers Indretning, om Tiden for 
Fiskeriets Udøvelse, om Fredning af Fisk 
ogsua af andre Arter end de i §§ 58 
og 59 nævnte, om Ordning af Tilsynet 
med Overholdelsen af Regubti\'ets For
skrifter samt om de hertil saavel som 
ovm'hovedet til Udførelsen af de ved 
Regulativet foreskrevne Foranstaltninger 
medgaaende Udgifters Fordeling paa de 
til Fiskeriet berettigede, Saafremt faste 
Opsynsmænd ansættes, tilkommer der 
dem i deres Bestillings Udøvelse den 
sanlIlle Myndighed og den samme Be
skyttelse, som i § 53 er tillagt de der 
nævnte Fiskerifogder. 

§ 61. 
N aar nogen af de Fiskeriberettigede 

vil gøre Paastand paa Foretagelse af 
saadanne mindre Forandringer ved de 
ved Møller, Fabriker og lignemle Anlæg 
anbragte faste Indretninger, Rom anses 
for nødvendige for at lette Fiskenes frie 
Gang i Vandet, eller paa at Engvandings
og lignende Anlæg indrettes saaledes, 
at Fiskenes Indtrængen i samme forhin
dres, bliver Spørgsmaalet herom at ind
bringe for Landvæsenskoml1lissionen, der, 
saafremt Paastanden ganske eller til 
Dels tages til Følge, tillige har at af
gøre, om og i bekræftende Fald, hvilken 
Godtgørelse der i den Anledning skal 
ydes, samt af hvem saavel som til hvem 
den skal erlægges. Ved Landvæsens
kommissionen og Overlandvæsenskommis
sionen, til hvis Forretninger samtlige Fi
skeriberettigede skulle indkaldes, blive 
disse Sager iøvrigt at behandles i Over
ensstemmelse med de i Lov om Land
væsenskommisioners og Overlandvæsens
kommisioners Sammensætning og }1'orret-

af \'edkommende Vandløb med tilhørende 
Tilløb og Søer de skulle omfatte, og kan 
det i samme bestemmes, at de endvidere 
skulle gælde henholdsvis 100 og 50 Favne 
udenfor Aaers og Bækkes naturlige eller 
ved Kunst frembragte Udløb i Stranden. 
Tøvrigt kan der i Regulativerne, under 
Iagttagelse af de i denne Lov fastsatte 
almindelige Regler, optages nærmere Be
stemmelser om Maaden, hvorpaa Fiskeriet 
maa udøves, om hvilte Redskaber der 
hertil maa bruges eller skulle være for
budte, om disse Redskabers Indretning, 
om Tiden for Fiskeriets Udøvelse, om 
Ordning af Tilsynet med Overholdelsen 
af Regulativets Forskrift(,l', samt om de 
hertil saavel som overhovedet til Ud
fmeIsen af de ved Regulativet foreskrevne 
Foranstaltninger medgaaende TJ dgifters 
Fordeling paa til Fiskeriet berettigede. 
Saafremt faste Opsynsmænd ansættes, 
tilkommer der dem i deres Bestillings 
Udøvelse den samme Myndighed og den 
samme Beskyttelse, som i § 43 er tillagt 
de del' nævnte Piskerifogder. 

§ 55 uforandret. 
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niugsgangin. v. af30teDecember 1858givne 
Regler. Saavel IJandvæsens- og O\'er
landvæ::>tmslwmmissionen som Rekvirenten 
kunneforIange Fiskel'ikoutl'olløren tilkaldt 
som \'ejledende Medlem af Konllnissionen, 
dog uden Stemmeret. 

III. Straf og Paatale. 

§ 62. 
Overtrædelser af de i denne Lov 

givne Forskrifter samt nJ Bestemmelserne 
i de i Henhold til Samme udfærdige Fi
skerivedtægter eller Forst)'lrelse af Fred
lysningsmærker, anhragte i Henhold til 
Bestemmelserne i § 9).-straffes, for saa
vidt ikke Gerningen efter sin Beskaffen
hed medfører en højere Straf, med Bøder 
fra 10 til 400 Kr. Med lige Straf -
dog i intet Tilfælde med en ringere Bøde 
.end 20 Kr. - anses under samme For
udsætning den, som uberettiget fisker i 
anden Mands Fiskevand eller paa et 
Sted, hvor anden Mand er enebel'ettiget 
enten till!'iskeri i det Hele eller til den 
paagældende Art af Fiskeri. Bøder for 
ulovligt Fiskeri i laasede Vande (§§ 26, 
36 og 46) samt for Overtræde Ise af Be
stemmelserne i §§ 14, 15, 16, 17, 58 
og 59 ere ligeledes mindst 20 Kr. 

l de i ~ 60 ommeldte Regulativer 
kan der for Overtrædelser af de i samme 
givne Forskrifter. fastsættes Bøder fra 
2 til 100 Kr., der tilfalde de Fattiges 
Kasse i det Sogn, hvor Forseelsen er 
hegaaet. 

Bøder, som falde for Overtrædelser 
af de i Kapitel30mmeldte Vedtægter 
og· for Overtrædelser af § 36, tilfalde 
vedkommende Amts og Købstadkommu
ners Kasser. Alle andre Bøder efter 
denne lJov tilfalde Statskassen. 

Dersom Overtrædelsen bestaar i Brug 
[tf et Fiskeriredskab, dpI' enten i det 
Hele eller for en Del er ulovligt, bliver 
dette eller den ulovlig befundne Del af 
samme at konfiskere og at gøre ubru
geligt til Fiskeri. 

Har Redskabet derefter nogen Værdi, 
bortsælges det til Fordel fol' den Kasse, 
hvilken Bøden tilfalder. 

III. Almindelige Forbud, Stra1f'e, 
Sagernes Behandling m. m. 

§ 58. 
Overtrædelser af de i denne Lov 

givne }l~OI'skrifter samt af Bestemmelserne 
i de i Henhold til samme udfærdigede Fi
skerivedtægter eller Forstyrrelse af l!'red
lysningsmærker, anbragte i Henhold til 
Bestemmelserne i § 6, straffes, for saa
vidt ikke Gerningen efter sin Bei':kafl'en
hed medfører en højere Straf, med Bøder 
fra ] O til 400 Kr. Med lige Straf 
dog i intet Tilfælde med en ringere Bøde 
end 20 Kr. - anses under samme For
udsætning den,' som uberettiget fisker i 
anden Mands Fiskevand eller paa et 
Sted, hvor anden Mand er eneberettiget 
enten til Fiskpri i det hele eller til den 
paagældende Art af Piskeri, saa og den, 
der overtræder de i § 31 givne Bestem
melser. 

I de i § 54 ollllueldte Regulativer 
.kan der for Overtrædelse af de i samme 
givne Forskrifter fastsættes Bøder fra 2 
til 100 Kr., der tilfalde' de fattiges Kasse 
i det Sogn, hvor Forseelsen er begaaet. 

Bøder, som falde for Overtrædelser 
af de i Kapitel 4 og § 210mmeldte 

. Vedtægter og for Overtt'ædelser af § 31, 
tilfalde vedkommende Amts og Købstad
kommuners Kasser. Alle andre Bøder 
efter denne I~ov tilfalde Statskassen. 

Dersom Overtrædelsen bestaar i Brug 
af et Fiskeredskab, der enten i det hele 
eller for en Del er ulovligt, bliver dette 
eller den ulovlig befundne Del af samme 
at konfiskere til Fordel for den Kasse, 
hvilken Bøden tilfalder. Konfiskation 
skal finde Sted, naar Sagen afgøres uden 
Dom. 

Ulovligt Fiskeri paa dansk Søterri
torium (§ 1, 2det Stykke) skal, foruden 
Bøder som ovenfor fastsat, medføre Kon
fiskation af Fangsten samt af de dertil 
benyttede ltedskaber. 
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Benyttelsen af et ellers ulovligt ]'i
skeredskab paa et Sted eller til en Tid, 
h\'or Brugen af saadant Redskab er for
budt, medfører ligeledes dettes Konfiska
tion. 

Konfiskation skal finde Sted, naar 
Sagen afgøres uden Dom. 

Overtrædelse af denne Lovs § l, 2det 
Stykke skal, foruden Bøder som ovenfor 
fastsat, medføre Konfiskation af Fangsten 
samt af de dertil benyttede Redskaber. 

§ 63. 
Den, som uberettiget har fisket i 

anden Mands Fiskevand eller paa Steder, 
hvor anden Mund er eneberettiget til 
Fiskeri i det Hele eller til den paagæl
dende Art af Fiskeri, skal foruden at 
erstatte den fiskeri berettigede al den 
Skade, han iøvrigt herved maatte have 
lidt, være pligtig til at betale ham V ær
dien af de fangede Fisk, for saavidt de 
ikke i ufordæl'vet Stand kunne afleveres 
til ham, eller, saafremt Oplysning om 
V ærdien af den gjorte Fangst ikke kan 
tilvejebringes, for hvert Etmaal, hvori et 
Redskab har staaet ulovlig befæstet, 
naar det er en Ruse: 5 Kr., naal' det 
er et Bundgarn eller et andet fast Red
skab: 10 Kr., og for hver Gang Vaad 
eller andet lost Redskab har været brugt: 
20 Kr. . 

§ 64. 
Overtrædelser af Bestemmelserne i 

Afsnit I. §§ 4, 6, 7, 9, 12, 25 Begyn
delsen og 34 samt af Bestemmelserne i 
Afsnit II. (undtagen § 59) og de i § 60 
omhandlede Regulativer kunne alene 
paatales af den eller de private For
urettede i de sidstanførte Tilfælde af 
enhver af de til det paagældC'nde V [tnd 
grænsende Lodsejere - og forfølges som 
private Politisager. Overtrædelser af 
Lovens øvrige BestemnH'lser samt nJ 
Reglerne i de i Afsnit I. Kap. 3, Ol\l

meldte Vedtægter, paatales af dl't Oft'ent
lige og behandles som offentlige Politi
sager. 

§ 61'). 

Er der red en Overtrædelse, som el' 
Genstand for privat Forfølgning, af den 

§ 59. 
Den, som uberettiget har fisket i 

anden Mands Fiskevand eller paa Steder, 
hvor anden Mand er eneberettiget til 
Fiskeri i det hele eller til den paagæl
dende Art af Fiskeri, skal foruden at 
erstatte den fiskeri berettigede al den 
Skade, han iøvrigt herved maatte have 
lidt, være pligtig til at betale ham V ær~ 
dien af de fangede Fisk, for satlvidt de 
i ufordærvet Stand kunne afleveres til 
ham, eller, saafremt Oplysning om V ær
dien af den gjorte Fangst ikke kan til
vejebringes, for hvert Etmaal, hvori et 
Redskab har staaet ulovlig befæstet, naar 
det er en Ruse: 5 Kr., naar det er et 
Bundgarn eller staaende Nedgarn: 10 
Kr., og for hver Gang Vaud eller andet 
løst Redskab har været brugt: 20 Kr. 

§ 60. 
Overtrædelser af Bestemmelserne i 

Afsnit L §§ 2, 3, 4, 6, 10, 20 Begyn
delsen og 29 samt i Afsnit II. og de her 
omhandlede Regulativer kunne alene pua
tales af den eller de private Forurettede 

i de sidst anførte Tilfælde af enhver 
af de til det paagældende Vand græn
sende Lodsejere ~ og forfølges som 
private Politisager. Overtrædelser af 
Lovens øvrige Bestemmelser samt af Reg
lel'lle i de i Afsnit I. Kap. 4, jfr. Kap. 
3 § IH, ommeldte Ve(ltægter paatales 
af det offenlige og behandles som offen~ 
lige Politisager. 

§ 61 uforandret. 
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Paagældende tillige begaaet en Forseelse, 
der efter denne Lov hliver at forfølge 
af det Offentlige, staar det den Private 
frit for at begære Sagen i tIet Hele be
handlet som offentlig Politisag. 

Paatale efter nærværende Lov finder 
ikke Sted, naar et Aar er forløbet ('fter 
at Forseelsen er begaaet. 

§ 66. 
Skal nogen af den i Afsnit L Kapitel 

4, ommeldte Kontrols Personale aflægge 
Ed under en af det Offentlige anlagt 
Sag, kan vedkommende Kontrollør for 
sig eller sino Undergivne bestemme til 
l'Jdens Aflæggelse dl:'n for dem bekvemmest 
liggende Ret, til hvilken han derom har 
at henvende sig, dog at der gives den 
sigtede 14 Dages Varsel til at paahøre 
Eden. 

. § 67. 
Denne Ler, der ikke gælder for Fær

øerne, træder i Kraft 6 Maaneder efter 
dens Kundgørelse i Lovtidende. 

Fra samme 'rid ophæves I-,ov om I 
Fiskeriet i Danmark af 5te April 18f:l8. 

§ 62 uforandret. 
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Enhver Fisker, der ikke altid er 
sikker paa at finde Afsætning for 
sin Fisk til passende Priser, vil indse 
hvilken Fordel det vilde være fOl' 
ham, om han havde et simpelt Ap
parat, ved hvis Hjælp han kunde be
vare sin ferske Fisk fl'isk i hvert 
Fald i et kortere 'l'idsrum. I Ame
rika og andre Steder have de store 
Fiskehandlere i dette Øjemed særlig 
store Frysehuse, hvor Fisken op
bevares i frossen Tilstand, ofte flere 
Maaneder, indtil Sælgeren finder sin 
Fordel ved at afhænde den, filen en 
nogenlunde simpel og billig Methode, 
som Fiskeren selv knnde amf'nde for 
at bevare sin Fisk mod Fordærvelse, 
har nu,u hidtil ikke kendt. En saadan 
synes nu at være opfunden af den 
norske Fiskeriinspek.tør Fr. Wallem. 
Alt hvad der behøves er et holdbart 
Kar, noget grovt Salt og fin stødt Is. 

Det er jo bekendt nok, hvorledes 
Is og Salt, sammenblandede, frem
bringe stærk Kulde, og at man kan 
benytte denne til at fryse forskellige 
Emner; hidtil har man imidlertid 
stedse havt Isen og Saltet opbevarede 
i Metalbpholdere, medens den ved 
deres Blanding frembragte Kulde 
maatte trænge ind i et andet Rum, 
Kølerummet, for der at sænke Tem
peraturen og saaledes stivfryse det 
indsatte Kød eller Fisk; ellerQlllvendt, 
det Illan har villet stivfryse, har man 
indesluttet i Metalkar, og derefter sat 
dette ned i Is og Salt - men i 
begge disse Tilfælde gaar Frysningen 
kun langsomt; den bedste amel'ikanske 
Frysemaskine, der arbejder efter 

dette Princip, fordrer 14-17 Timer 
for at stivfryse en Sild. 

I Wallems Frysetønde kan man 
derimod paa 10-15 Minutter haard
fryse en halv Tønde Sild, og Appa
ratet er tilmed saa simpelt, at enhver 
efter en kort Beskrivelse kan lave 
det selv. Man tager en sædvanlig 
Tønde, fastslaal' indvendig pau langs .-

I 1 A 

fire Stykker Brædder saaledes, at 
de staa paa Kant, men tillige ere 
noget skraatstillede, saaledes som 
Tegningerne vise. I Fig. A. ser Illan 
Tønden i Længdesnit, f og g ere de 

fE .. .. " 

(;-- --ti 



to Brædder, som foroven ere hin
anden langt nærmere end forneden; 
Fig. B er Tværsnit foroven, .H'ig. O 
'rvmrsnit forneden, og i disse Figu
rer :wgive f, g, h og i Rl'mddernes 
Plads og Stilling. - Tønden fyldes 
nu halvt op med finmalet Is og Salt, 
saaledes a t der nedlægges en V ægt
del Salt IIlod 4 V mgtdele Is, der
efter fyldes tre Fjenlpdele af den 
øuige Del af Tønden mdd den Sild 
eller anden Smaafisk, som skal fryses, 
og hehligst er det, om Is, Salt og 
Fisk kunne komme i Tønden straks 
efter hinanden. Derefter tilslnas 
Tønden og rulles meget langsomt frem 
og tilbage; anvendes Tønden flere 
Gange efter hinanden,. bør mn,n ved 
første };'rysning mile den saaledes i 
et Kvarter og de andre Gange en 
10 Minutter, hvis Vejret er køligt, 
noget længere, om Vejret er varmt, 
og er dette Tilfældet, kræves ogsaa 
mere Is og Salt end ellers. Efter 
Rulningen udtages Fisken; hver en
kelt Fisk skylles lit-l!.! Sekund i 
fersk Vand og er derefter færdig til 
Lagring. Den opbevares pakket i 
Kasser, med Savspaan paa alle Sider, 
2-300 Stkr. i hver Kasse. iSkal 
Fisken opbevares længere Tid maa 
den pakkes omhyggeligt i tætte Kasser 
med Savspaan og opbevares i et 
køligt Rum. Isen og Saltet kan an
vendes, saa længe der er noget til 
Rest. 

I Amerika, hvor "Wallems Fryse
tønde" finder udstrakt Anvendelse 
ved Frysning af Agnfisken til New
foundla ndsfiskeriet, er der gjort tal
rige Forsøg lJled Apparatet. De 
beskrives saaledes i ,,'l'he ]<'ishing 
Gazette" : 

Tønden fyldtes halvt lJled skif
tende Lag Is og Sn1t, 3 SkoYlfnlde 
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Is (eller Sne, som er lige saa god) 
og l Skovlfuld Salt, og saaledes 
sl{iftevis til Tønden var halv fuld. 
R('sten af Tønden fyldtes derefter 
med friske Sild og 'rønden sloges 
til. væltedes om palL ,Jorden og rul
ledes 11/ 2 Omgang th>1Il og derefter 
lige saa langt tilbage, ll\'ilket fort
sattes et K varte> r med en langsom 
Hastighed. Et'tl'l' de 15 Minutters 
Forlnb aftoges IJ:1.aget, og det viste 
sig da, at hele Indholdet var sam
l1loublandet og Sildene aldeles sten
haar<1e; de lagdes i Savspallll og 
undersøgtes fØl st 2 r ger efter, ('fLer 
hvilkC>!l 'Pids Forløb de endnu ikke 
viste det ringeste Tegn til Optøning. 

I Steden for Savspaan kan an
vendes ganske. tørt Mos eller Tørve
srnul; pakkes Fisken blot godt, kan 
den selv i ringe Mængde opbevares 
indtil en Maane<1, og større Kvanta, 
hensat i køligt Rum, Imnlle godt 
gemmes to ja tre Maaneder. 

Skulde "Wallems Frysetønde" 
ikke med Held kunne anvendes paa 
Vestkysten af Jylland eller j Lim
fjorden, paa Af saltnings- og Fangst
stederne for Sild og Brisling til Torske
og Kulleragn ? Nogle faa Apparater 
og en lille Iskrelder er alt, hvad der 
behøves for hvert Fiskerleje. Vi 
henstille til de lokale Foreninger at 
gøre et Forsøg. Red. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings H jæl pefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 7. Juli til 13. Juli 1895. 

-
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23 danske Fisker-II Pd. Pd. j Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd'j Pd. 

fartøjer • .• 39258 

33 danske Kvaser 120960 29M! 

4 svenske !<'isker-
fartøjer •.. 1494 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende Rejer 
Fiskerlejer' .•• 4576" 288 400 36995 76 335 

pr. Jernbane & . 
Dampskib. . . . 704117801, 550'14512 j 4090'1121149 506786 27704111214 4052 

Ial~Ii624161 1780 1 512614512 3240 4090 121549
1
54377 27780 11549 

-
40fl2 

1) 1580 Pd. HelletlYllder og 200 Pd. Pighvar. 2) Skrupper. 3) 150 Pd. Tunger og 400 Pd. Skrupper. 
4) 3790 Pd. Gedde m. m. og 300 Pd. Kuller. 5) 31 Pd. Laks, 3406 Pd. Aal og 262 Pd. A .. lekvabber. 6) 29560 
Pd. Laks og 21118 Pd. Aal. 

lait er der tilført 410471 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende l Kr. 85 Øre til 5 Kr. 

pr. Lpd., Kassefisk 2 Kr.; Hornfisk: 4 Kr. 50 Øre pr. Snes, smaa 50 Øre; Sild: fra Sundet 
2 Kl'. til 2 Kr. 50 Øre pr. Ol, bornholmske 80 Øre; Aa!: blanke 50-65 Øre pr. Pd., gule 
25-48 Øre; '.Makrel 5 Kr. 50 Øre til 7 Kr. pl'. Snes, sruaa 50 0re; Rejer 75 Øre till Kr. 
10 Øre pr. Pd. 

TroJs rigelige Tilfør~ler holdt Priserlle sig i Ugens IJøb uforandrede for gode og 
prima Varer; ringere Varer kuu sælgelige til meget lave Pl'iser. Markedet fast med 
god KøpeJyst. 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Yenuleth &, Ellen berger. 

. Darmsiadi. 

fiskekroge -Fabriken 
- S81'f11e4a1l1el Aalhl"g 1883 o_ 

I K.bell"a". 1888-
anbefaler sit Udsalg Ilr aUe R"rt". 
j<'jskekroge, OlU' vel i St~al •• I",m 
8001 'Messing, samt Pilko i Titl Hf! 
Rly, ForoendeB mod Eflerh .. v. 

. Conrad Christensen. 
St. Strlll1dstrrede H. 

Københanl K. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Oaplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr. : Storm, Nybrogade. 

F.Otle, 
R o s t o e k i(M. 

er Køber nI' alle Slags 
Fisk. 

SlJecia l itet: 
Krogaal og Ferskvandsfisk. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen, 
Aalbora; • 

anurreuaad. 
Undertegnede tilbyder !<'j

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. ]j'avn 
i fiskefærdig Stand . 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagell. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavl<tionator. 
"a .... burg, St .• ·auli, lIafell!§tras8C 120. 

Brevadr.: H. Plahmallll, Hamburg, Hafeustr. 120. Telegramadr.: 1'Iatzmanll-Hambul'g. 
Fragtbrevadr.: G. 1'lahruann in Hamburg, Station Altona. 
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Irabenhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
Færdige Aalevaad 

holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr.: Cohrs, 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. 

F8.8.S hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Fiskenæ.tfabriken "Danmark", 
Grønnehave, Helølal'o., Stengade 15, 

(eneste N.ctab:r1k l Danmark 110m drives ved Dampkraft) 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aaleradef, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bomuld8gar11, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber haves paa Lal'er. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
~ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og BroncemedaiUe. 

Redit(eret af CaDd. mag. H. POBBdt. - Trykt hos Frant, VAnd/nu, K,øbQllb,vl,j 



Nr. 30. 25. J u li. 1895 . 

.Medl.e::r:o..eo1.adet \ldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Boldhusgade I, København K. Prisell er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

hnje af 1/" Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: j<'ra Island, - Miudre Meddelelser, -
Fiskeriberetninger. - Bekell<ltgørolsrr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er anbenl 
Ira 9-11. Rednlctøren af Medlemsbladet 
træffes df)slld,'1l i A11II. 0-7 Svanholmsvej 
IO, l. K 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for l'ublilmm SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre .Forsellllelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til ballS Bopæl; Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarll, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. V-illu:mscn viI være til Stede l 

Samlingen Lørdag den 27 . .Juli fra KJ. 9-4. 

Fra . Island. 
Af cand. mag. W. Lundbeck. 

DlJl'/~jjm·il. d. 10 .Juni 18!l5, 

.J eg skal i nærværende Bre, gi,e 
nogle Oplysninger om Fiskeriet beJ' 
pua hlaud, som fOI'modelltlig: vilh' 
kunne IHtaregllo Intet'esse hos BIa-

dets Læsere. Det islandske Fiskeri, 
det vil sige det, der drives af selve 
Islænderne, og som næst Faareavlen 
er Islændernes vigtigste Næringsvej 
og Indtægtskilde, er Torskefiskeriet. 
Foruden dette drives der noget Fi
skeri efter Hn,vkalen, den store Haj 
(SOllllliosus microcephalus), men dette 
Fiskeri er nu ikke længere, hvad 
det var i gamle Dage, og Grunden 
hertil er de lave Tranpl'isel', den 
salllIne Grund som mere eller mindre 
trykker al anden Fangst, der drives 
for Transmeltningens Skyld; dog 
har Ha\'lmlfiskel'iet den Fon]el, at 
Havkalle\'el'tran er den fineste af al 
'l1ran, I1lnaske med IT udtagelse uf 
den Ledste Sæltrau. Der drives dog 
endllU noget Havkalfiskeri, navnlig 
paa Nordlandet, hvor i Aar et enkelt 
Fartøj har havt meget god Fangst, 
idet det til Dato allerede har fisket 
300 Tdl'. Level', 

Huvkalfiskel'iet drives fni større 
Dæksbaade eller mindre Slupper; 
Hajen tuges paa store Kl'oge, og 
den omfangsrige, overordenflig fede 
Le\'el' skæres ud og pakkes i Skibet, 
ll\pdeus det øvrige uf Hltv!i:all'l1 k;lst(>S 

o\,(,J'bonl. Nuar Fartøjet hul' fuld 

'!."":~ 



Last eller af anden Grund maa gaa 
hjem, brinj!;es Leveren til Land, og 
Trannen udsmeltes, Havkalens Kød 
benyttes dog under Tiden af J slæn
derne og regnes endog fOl' en stor 
Delikatesse, men den undergaar da 
først en langvarig og meget ejen
dommelig Behandling, Den dræbte 
Havkal tages paa I.and og nedgraves 
i .Jorden eller bedre under Sten og 
Grus; saaledes ligger den en Tid, 
den graves derpaa op, renses, par
teres og hænges til Tørre; denne 
Tørring skal fortsættes meget længe, 
indtil et Aars Tid; først da er Kødet 
færdigt til at nydes. N aar man ser 
Kødet, som det bringes paa Bordet, 
er det gulhvidt og ligner meget røget 
Flæsk; det har en ganske behagelig, 
men meget skarp, noget ammonia
kalsk Smag, men man skal ikke spise 
ret meget af tiet, det bruges af Is
lænderne ogsaa mermest som en 
Slags Appetitost. 

Det \'igtigste Fiskeri er som nævnt 
Torskefiskeriet. Det drives Foraar 
og Efteranr dels llIed Baade inde 
paa l!'jordene og dels Jlled Dæksbaade 
længere ude. l!'angsten foregaar dels 
med Snører og dels med Langliner. 
I Sommertiden drives ikke noget 
videre Fiskeri, thi da have Islænderne 
travlt med at slaa Græs. Fisken 
tilvirkes udeh:tkkende som Klipfisk. 
Det meste af l!'isken tilvirkes ved 
Handelsstederne, men en Del tilvir
kes ogsaa af Bønderne og sælges til 
Købmanden i tilvirket Stand. Køb
mændenes Hovedprodukt, det som 
egentlig bærer den islandske Handel, 
er Klipfisken. Den føres navnlig til 
Markederne i Spanien og deh-is til 
England, Fisken thI. et enkelt Sted, 
nemlig her ft'a Dyrefjord, forbruges 
næsten udelukkemle i Københam, 
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Behandlingen af Klipfisken er 
ganske omstændelig, den undergaar 
forskellige Saltnings- og Vasknings
processer, inden den endelig tørres. 
Tørringen fOlegaar \'ed Handelsste
derne paa store med løse Sten be
lagte Pladser eller paa faststaaende 
Trælad. Tørringen, der er saa af
hængig af Vejrliget, er naturligvis 
en vigtig Sag, og Vejret spiller der
for en stor Rolle; i vaade og fugtige 
Sommere bliver Fisken derfor heller 
ikke saa god som i tørre. Det bedste 
Vejr til Tørring er gran Blæst, stille 
varm Solskin er derimod ikke saa 
godt, idet Fisken da solkoges og 
bliver mindre hvid. Ved Handels
stederne ser man i Sommertiden altid, 
naal' det er go~t Vejr, Fisk udbredt 
til Tørring, kommer der saa Regn, 
samles den hut,tig i Dynger og til
dækkes med Presenninger eller Bast
maattel', Det har selvfølgelig stor 
Betydning, at Fisken, der er udbredt 
til Tørring, ved paakolllmende daar
ligt Vej!' saillles og dækkes saa hurtig 
som mulig, og paa Færøerne, hvor 
en ganske lignende Tilvirkning af 
Klipfisk finder Sted, hejses der der
for isaadanne '1'ilfælde et Signalflag 
paa Tørringspladsen, som kalder de 
spredte Arbejdere, i Almindelighed 
Piger og Koner, til Pladsen i san 
stort Tal, at Fisken meget hurtig er 
tildækket. 

Den færdig tørrede l!~isk sorteres 
i flere Kvaliteter, og denne Sortering 
foretages paa de gode Fisketilvirk
ningsstedor med en betydelig Akku
ratesse. Det er her paa Dyrefjord 
ganske interessant at se og sammen
ligne de forskellige Kvaliteter. Nr. 
1 er en ganske hvid og meget smuk 
Va,re, er der blot et Skaar, et Hug 
af Fiskekrogen eller en mørk Plet i 



den, kommer den straks i ringere 
Kvalitet. Ogsaa Fiskens Størrelse 
spiller en Rolle, og den mellemstore 
regnes i Almindelighed for den bedstf'~ 
men enkelte Aar kan dog den største 
Fisk opnaa ligo saa god Pris. Af 
de forskellige 1'orske-Arter er den 
almindelige Torsk den bedsh', der
efter kOlllmer Kuller, Langet' og 
Brosme, medens Sejen, (1(>1' er løs 
og ved Tørring<>n bliver mørkere end 
de andre, er den daarligste. - Man 
hører ofte her oppe Udtrykkpt .Jugt
fisk for den bedste Klipfisk; dette 
kommer af, at den bedste Fisk i 

. Almindelighed er den, som er fanget 
i de større Fartøjer, thi idet den 
saltes i Fartøjet, faar den en ens
artet Beskaffenhed ved Behandlingen, 
mellens den Fisk, som bringes til 
Handelsstedet af de omboende Is
lændere, oftest er forskelligartet be
handlet fOl' hvert Sted. I den senere 
Tid, da Islænderne ofte selv gøre 
};'isken helt færdig, ere de dog komne 
ganske godt med paa ut tilvirke 
den som første Kvalitet. Som be
kendt bruges i København ofte Navnet 
Bildals Klipfisk til [tt betegne Klip
fisk med; dette Navn stammer fra 
Handelsstedet Bildudal i Arnar
fjorde~ paa Nordvestlandet ; her til
vi rkedes ogsaa tidligere de fineste 
Fisk, men Stedet hul' nu tabt sin 
Betydning, og det meste af den Fisk, 
som sælges i København under Navnet 
Bildals Klipfisk er fr:. Dyre(jord, 
hvor vistnok ogsaa for Tiden den 
bedste Klipfisk tilvirkes. 

Da 1.'orskefiskeriet saaledes er en 
af Islændernes vigtigste In<ltægts
kilder, saa er deres Velfærd for en 
stor Del afhængig [tf, hyor godt dette 
Fiskeri er; i 1894 var Fiskeriet ikke 
videre godt, først om Efteraaret~blev 
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det lidt bedre, og Foraarsfiskeriet i 
Aal' tegner heller ikke videre godt. 

(Fort.sættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Som tidligel'e 
melldplt afgik Kutteren "N ordyest", 
Skipper Emil Bast af Frederikshavn, 
i Midten af fOITige Maaned til };'iskeJ; 
nnder Island ,og i Følge et tilRhederiet 
"V cnds)'ss(·l l1'iskeeksportfonetning" 
i disse Dage indløbet Brev er Kut
teren efter 16 Dages Rejse lykkelig 
og vel ankommet til Ønamlarfjord, 
hvor man stl'aks har taget fat paa 
Fiskeriet. Det lader til at der er 
rigeligt med Rødspætter under Island 
i Aar. Dugen efter sin Ankomst 
traf Kutteren nemlig det "Damp
tmwlaktieselskabet Dan" tilhørende 
Dampskib "Dani[t", som laa med 
fuld Lust af isede Rødspætter for
uden hvilken Last det havde 16 store 
Hyttefade fulde af Fisk liggende i 
Vandet langs Skibet, alt fanget med 
Snnrreval1C! i Løbet af en U ges Tid. 
Dampskibet "Oimbria", der tilhører 
sumllIe Rhederi, ventedes hver Dag 
og sbl føre "Dania"s Last til Eng
land, da det er større og mert' hur
tigsejlende end" Dania"; denne sidste 
har tidligel'e paaForaaret drevet 
Fiskeri efter Helleflynder med Line, 
men da Rødspættefiskeriet nu synes 
at give sna godt Vdbytte vil man 
fOl'pløbig udelukkende lægge Vind 
pau deUe. 

Ligesom i Fjtlr har Rhederiet 
ladet Kutteren medfø.'e et mindre 
Parti Hummer for muligen at faa 
fremkaldt en Hummet'bestand i de 
iøvrigt saa fiskerige islandske Fjorde. 
Hummeren kom frem til Island i 



god Behold og blev udsat ved Ind~ 
sejlingen til Reykj<tnæs. KI. 

Danmarks Fiskehandlerforenings 
Aarsmøde afholdes Lordag d. 3. og 
Sømhtg d. 4. Avgust 18H5 pua Hotf
munns Hotel, l<'rpt!eriksham. 

'fil at overvære dette AnrSIlHjde 
indbyder BestYl'elsC'n samtlige dallRke 
Fiskehandlere, og det vil være For
eningen kært, om hvert Medlem \'il 
sætte deres Forbin(lelser i Udlandet 
i Ku'mlslmb om Mødet og indhyde 
delll til at overvære samme. 

Fiskeribe1'etninger. 

København, dl'll :&:&. ,l uli 1 H!l5. 
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SOllllllel'fiskeri!'t hel' fm, som i Aar 
fOl'llemlig drives JIlpd Krogp og Vand 
efter Aal, Ital' sidl'll sidst e :\l\'ddell'h;(~ 
ikke givet noget stOlt iH'dre Hesultat 
end fomd, hvad dpI' fOl'flpmlig lUaa 
tilskri\,(ls det \,pt!rareIHlp ustadige 
Vej!', som kUli sjældent tilla<l('r Fi
skerne at komme ud paa Køge Bngt, 
hvor tier ellpl's i den bl'dste SOllllllPr- . 
tid kan haves ret godt r,'iskl'ri; AfJu 
til Krogene, som trækkes llIed Agn
vand, begynder det og,;aa at skorte 
pan. Af Kl'Oge s,pttes del' hellill10d 
en Snes TusindE' Ine]' Nat, Ila;!!' dl'!' 

kan faas Agn til dem. 
Udbyttet af V aadfiskeriet har endnu 

til Dato væl'et beklageligt ringe, fol' 
en Del vel ogsatt patt Grund af det 
meget ustadige Vejr. 

Rejefiskeriet i Kalveboderne er 
allerede for længere Tid aldeles op
givet, da der sua at sige ikke fandtes 
Rejer. 

/:'lmaamakrel har ikke gclllsko for
ladt 0resuml endnu; de sidste Dage 
hal' endog hl'agt nogle Smaapurtier 

frem fra Bundgarn udfor Greve Mark: 
Vore Fiskere her fra, som have været 
part Rejse for n.t søge efter Fiskeri, 
er nu begyndt at nmde tilbage. To 
af dem, som have \'l.eret i den syd
vestlige Del af Lim~jorden for at 
fiske Rejer, hjem kom j forrige Uge. 
Fra dette første Porsog vende de 
ikke hjem Illed noget Overskud i Penge, 
men det er dog gaaet dem nogenledes, 
sao, Indtægter og Cdgiftel' til Dels 
balancere. De beklage at være kommet 
en :.vlaaned for sent derop da de 
ellers '~paatvivlelig vilde have gjort 
en god Tur. Trods deres Ukendskab 
tll Fiskedistl'iktet og de Hindringer, 
slim det urolige Vejr lagde dem i 
V e.i(> n , lHhisPl' deres Dagbog dog, at 
de llUH; ha \'t ~)Ill ikke godt, satt 
dog jævnt Fiskeri i ue Dage, de 
kunne kOlllme pua /:'løen lUed deres 
ltedskn,h(~l" V n,nskeligheden med at 
faa Smttpplads, da de kom derop, 
beril'kpdp, at saadan maatte søges 
hengere borte, og paa denne Maade 
blpv 'l'eITællet ~Lfsøgt i en Omkreds 
pau 3 a 4 Mil; paa denne l\Iaade 
fancHes ogsa a et Par l'et gode Pladser, 
hvor Rejer fiskedes lige til det sidste, 
da nll'e Rejerne ganske tomme. 

Forøvrigt udtaler de deres Tilfreds
hed lIIed hele 'ruren, pua hvilken de 
have indhøstet en Del El'furinger, 
som de mene kunne komme dem til 
N .Ytte ell anden G ing. Særlig rosende 
omtale de deres Kammerater, Lim
fjordsfiskerne, som altid imødekom
mende og beredvillige med en Tje
neste eller et godt Raad, naar det 
ønskedes, ligesom Tørreplads til deres 
Redsk:tber altid anvistes dem med 
ForekoIllmenhed. F. 

Frederikshavn, d. 22, Juli 1885. 
Det er nu snart i et Tidsrum af en 
Maaned, at Vejret har holdt sig 
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ustadigt, i den sidst forløbne Uge erdet 
atter kun enkelte Dag(', plla \ hvilke 
Forholdene have tilladt vore Kutter
fiskere at passe der('s J~rhverv, dog 
10:1<1, det i den Tid opnaaede Resultat 
kaldes ganske respektabelt i alt Fald 
hvad Kvantiteten angaal', derimod 
ikke lIled Hensyn til K valitetell; !lJ 
de fra Vestkysten indkommende ca, 
50 Kuttere er det kun 6-7 Kut
tere, hvis Fangst er nogenlunde 
præsentabel Vare, de øvriges Fangst 
kan knap kahles god IHanddsmre, 
saa lille el' Rødspætten, hvilket Til
fælde jo dog ikke er almindelig fra 
denne Fangstplads. De fra Vest
kysten kommende Kuttere have drevet 
~'iskeri ud for Hirtshals og have 
havt et lhlbytte af fra 150-250 
Snese Rødspætter hver, hvoraf som 
sagt kun de færreste have n·jet 
nogenlunde, nemlig 16-20 Pd pl'. 
Snes, hvorfor opnaaedes fra 2 Kr. 
50 Øre-3 Kr. 75 Øre pl'. Snes; alle 
de andres Fangst har ikke vejet 
mere end ca. Il Pd. Snesen og blev 
betalt med fra l Kr.-I Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Af de i Kattegat fiskemle 
have kun ganske enkelte opnaaet 
tilfredsstillende U d bytte paa Svenske
kysten, skønt ikke faa have forsøgt 

nemlig ca. 150 Snese Rødspætter 
hver, vejende ca. 18 Pd., betalte lIled 
3 Kr. 50 øre. pr. Snes i de fleste 
have fisket paa Herthas Flak og havt 
ganske godt Udbytte, ca. 200 Snese 
pr. Kutter, kun ,,<,jende ca. 10 Pd. 
Snesen og betalt lIIed fra 90 Øre
l Kl'. 20 Øre pl'. Snes. Eli Del 
svenske Dæksbaade ere indkomne 
Illed mindre Partiel' Makrel, dørgede 
i N ol'dsøen, lUen forøvrigt har dette 
Fiskeri været meget slet i disse 
Dage, der er betalt 5 Kl'. pr. Snes 
)Iakl'el. HUllllllertilforselen fm Norge 

" 

har andraget ca. 6000. Stk., dels 
fra Vost- dels fra østnorge, det vil 
frell1tidig kun blive smaa Partier af 
Humnwl', der vil blive tilført, idet 
kun de Ekspotorer, som have faaet 
deres før Frednillgstidens Indtrædelse 
fangede Lagere af HUllIIIHJI' forseglede 
af Toldvæsenet, have Tilladelse til 
at udføre. Sa:tvel fra Læsø som fra 
Vestkysten Ol' der pl'. Baad tilført 
mindre Partier af Hummer. Prisen 
er stegen øn Dej, der betales nu ca. 
l Kl'. 10 Øre pl'. Pd. en gros. 

Kl. 

Fejø, d. 8 .• Juli 1895. Juni l\Iaaned 
har været nogenlunde tilfredsstillende 
fol' Vaadfiskerne; naar Vejret har 
været gunstigt saa have de større 
K niser' havt fra 150 og til 200 Stkr. 
Aal pr, Døgn, vejende fm 40 til 50 
Pd. Pris 30 a 35 Øre pr. Pd. 

Deri IIlod vedbliver Rejpfiskeriet 
stadig at være SIllaat, 2 a 3 Potter 
i 10 a 14 Ruser til en Pris af 2 
Kr. pr. Pot. :F'iskerne formene at 
at den stadige Nordvest Vind og 
kolde Luft er Skyld i, at Rejerne 
ikke gaa til IJand. 

Aalestangning og Krogfiskeri har 
kun været drevet ganske ubetydeligt 
i nævnte Mnaned. R. F. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som hal' til J:;'ormaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa, Dansk E"iskeriforenings Kontor, 
Stol'mgade N r. 20. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk .. direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ug'en fra 14. Juli til 20. Juli 1895. 
---
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12 dansl;e Flsker- 112}~~~~ 1'd. 

I 
Pd. P,I. 

I 
Pd. Pd p,t. 

I 
1'<1 

I 
1'<1 Pd. I Pd. 

fartpjm' . . . I O 

5 dUllslw Kvasel' 1123760 

4 svcnske l<'islic!'-
fal'tpjer ... 1814 

III' Baad og Vogn 
Ira næl'liggende Rejer 
Fisker!eje!' ... 3760' 312 5,,0 3796" 2580 188 

pi" Jernbanc & 
44' 0040' 510,h," I 2180,!"5139 '0" ... Damllskib .... 6H\>2 8444 L248 
I---'--~- ----- - -----

lnlt , .. 55492 2040 4270170-16 312 2180 45689 43980 9572 86132 1248 

1) 1800 Pd. Helleflynder og 240 Pd. Pighvar. 2) Skrupper. il) 70 Pd. Tunger og 44.0 Pd. Skrul'ver. 
4) JAHn Pd. Gedde lU. m. og 300 Pd. Kuller. 5) 18 Pd. haks. 'lUI Pd. Aal og :I:a Pd. Aalellvabber. fil 21842 
l'd. Laks og 18342 Pd. Aul, • . 

lait er der tilført 180461 Pd. 

Betalt Oennemsnitspris af Opkøbcl'e: RØdspættor: levelHle 3 Kl'. til 4 Kr. 75 Ørc 
pr. Lpd., Kassefisk 2 Kr.; Hornfisk: smaa 50-60 Øre pl'. Snes; 1'ol'sk: levcnde l Kl'. 
50 Øre pr. Lpd.; Sild: fra 8undet 2 Kr. 50 Øre pl'. Ol, bornholmske 80 Øre til l Kr, 
25 Øre; Aa!; blanko 50-60 Øre pr. Pd., gulc 30-50 Øre; Makrel li Kl'. til 8 Kr. 50 Øre 
P!'. Snes, smaa 75 Ørc til l Kr.; Reier l Kl'. til l Kr. 25 Ørc pr. Pd. 

'I'ilførs.lell har i Ugens Løb været rin~e paa Gruud af stormfuldt Vejr. Priserne 
omtrent uforandrede, ~1arkc(let flovt !lied rmge KØbelyst. 

BEKENDTGØRELSER 

AppaI'ateI' 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Yenule!h & Ellenberger. 

Darmstadt. 

fiskekroge -Fabriken 
- S ..... edam' I A a 1110 r,.. 18~3 el\ 

I K.benoa"B 1888 
anbefaler øiL G .lsalg af aUe Hur~Ql 
Fiskekroge, ean. vel i Siaat. .J311'1I 
80m 'Messing, 64'lmt Pilke i irin ug 
llly. }'oreoudos mod Kfterkra.v. 

Conrad Christensen. 
flt. Strand. træde 41. 

KØbenhavn K. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %. 
Teiegramadr:': Storm, Nybrogade. 

F.Otle, 
R O S t O C k iiM. 

er Køber af alle Slags 
Fisk. 

8pN;ialitet: 

Krogaal og Ferskvandsfisk. 

Husflid-s Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
tier fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

U rban Petersen. 
AaU,ol·~. 

8nurre"aad. 
Undertegnede tilbyde I' Fi

skerne Sille anerkendte Snur
revaad i forskelligc Længder 
og Maskestørrelser til den bil
haste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i flskefærdig Statt<l. 

Chr. Røntved, Vandbindcr, 
Skagen. 
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Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og iiJgl-ænsende Vande 

afholde)', i Anledning [lf den bebudede Fiskerkongres i .Københavll, iEftpr
aUl'pt, Møde pan, .Ternh:mehoh·llet j Vordingborg Søndag den 28, ds. KI, 4. 

'l'all'igt Mode forrentes, RestYl·elsen. 

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

(eneste NætfabrJk I Danmark som drives ved Dampkraft) 

lev(1)'er efter Bestilling eller fra IJager 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. Bomuldsgaru, Ham Il egan I og Hm'garn i alle NI'. til Dagens billigste 
Priser og i hedste Kvaliteter, Aaleknber haves paa Lage.-. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Yild Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tmjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udelllandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. ..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke . 

Sejl og U,dsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B"m

uldssejldug, direkte tud
l,jøbt, tilbydes langt undpr 
gangbare Prise)'. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i aUe Kvaliteter. 

Nykjobing p. Falster 
i I<'f'hrll:l r 1 R95, 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbHjdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Tf'leron UHl. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K, 

tilby(l('1' sig 111<'(1 'l'rylming uf I'gehlade .• lIiecer, Væl'ker og Tids .. 
iii kl'i f'te I', CiJoknlail'er, mCl'knntile TI'yks3ater og Lejliglieds . 
sunge i o~nhygge1ig Udførelse til billige Priser, . 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København VI Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN eOHRS, beediget Ji"'iskeauctiomttor. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. 'relegramadr.: Cohrs, Altona. 

Stort elegant Udvalg af Eskiistuna Staalvarer. Lbmmeknive, 
Bordknive, Tolleknive med Skede, Fon:kærorknive, ~-
Køkkenknive, . Brødknive, kun i bedste C O 
eksisterende Kvalite., &. 

EJ 1'''' 1:) Ort\. ~ba"'~----
C 

\).. [~J(.lØl;te_=~ e 
. 118 '* lJ· Værktøj for 

• l',,:1t.elb . Haa~dv~rk, Elegante praktiske 
Værktøjskasser bl Dlllettanter og Husbrug. 

Største lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
IlIllMtrerede Kataloger gratis. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Hamburg, St. Pauli, HaCenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, HafElllstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragfbrevadr.: G. Platzmanll in Hamburg, Station Altona. 

--~----
Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 

Tillæg til"Puk" 
er hos Bogtrykker F.'Slltz Ch.'isttrell, Boldhusgade I. 

!lo,ligorot af <lIUH!; msg. H. I),,~,rtl. -_. 1'· ykt hOl 11'" mtz (hdl/Urn. KClb'lIlh;IVlI 
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~ lUDWISBlAD 

Nr. 31. I. Avgust. 1895. 

Medl.e:z:::c..sbl..a.detl udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
frantz Cbriattreu, Boldhllagade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/,1 Sides Brede; for staaende Annonoel" indrømmes betydelig Rabat. 

I ndhold l "}<'isker.k"len". - Fra Islan,}. - Fiske
Tiet ved Bornholm. - K~\l)Bejladøer. - Mindre Med
delelser. FiBkeriberetninger. Bekendtgørel".r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 StUOIl, København V., er aabent 
fra 9-11. Red(lktiJl'en af Medlemsbladet 
t"æffes desurlc'll i Alm. 5-·7 Svanholmsvej 
IO, I. S. 

Modelsamlingen, Stol'mgndl' 20, el" gratis 
tilgæIlgeligfor Medlemmer og Fiske!'c <1aglig 
fra KI. !l-l1, for Pnblikum' Sølldag fru 
12-2 mod en Eutre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent herles altid alene lill res
seretle tilImusBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

~;ftCl ti'yk af Medlemsbladets Arti kiel' er 
tillarll, naar Kilden angives. 

"Fiskersko1:en H. 

Paa Vallekilde ~olkehojskole pa:t
hegyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de foro
gaat'nde Aar vil "Dansk }1'iskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nwmte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri-

forening"s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den lste September d, A. og 
Illaa være ledsaget af Anbefalinger 
salUt forsynede mod nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøget's 
Alder, Trang og øvrige personlige 
b~orhold, særlig 0111 han faar Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 

Fra Island. 
Af ean(l. mag. W. Lundbeck. 

(Portsættelsc.) 

Foruden efter Havkal og Tot'sk 
drive Islænderne kun meget lidt Fi
skeri. Havkatten (Anan-hichas lupus), 
der af Islænderne benævnes Stein
biter og som er almindelig paa de 
fleste islandske Fjorde, fiskes og 
spises noget, og i Virkeligheden er 
d .. n, navnlig stegt, meget delikat, 
men af Danskerne heroppe spises den 
dog saa godt som slet ikke. Islæn
derne benytte dan derimod foruden 
som Fødemiddel til et ganske eget 
Brug, idd dens Skind ImHI allerede 
Faber omtaler, anvendes til Sko, dtH' 



benyttes om Vintel'en i tørt Fl'ostVf\jr, 
og skulle i'ære udmærkede til ut gaa 
Illed paa Sue og Is, Stenbideren 
(Oycloptl'l'uslu11lpns), der paa I slllnd 
bmrlir:'N iH'net Ram]mugi d, y. s. 

'Rødmave for"Hn,nnens Vedkommende, 
medenS' Hunnen benævnes Grausleppa, 
findes temmelig almindelig paa en 
Del af Fjordene f. Eks. Ønundarfjord, 
den iiskes der og bruges navnlig i 
røget Tilstand, men er iøvrigt Ilden 
videre Betydning. Ogsaa Helleflynder 
fiskes der af Islænderne lidt af, og 
den nydes især tørret under Navnet 
Rekling som en stor Delikatesse. 
Et Fiskeri som derimod, navnlig 
paa Østlandet, har nogen Betydning 
er Sildefiskeriet. Endelig kan nævnes 
Laksefiskeriøt, som imidlertid kun 
har et meget ringe Omraade, men 
pna (lette Om made drives med en 
vis Kraft. Laks('fiskeriet finder nemlig 
kUIl SU-d i Laksl'lren md Rey
kjarik og j BOl'garJjOl'd ikke> langt 
fra Rpykja vik, su mt lidt pan Nord
land{'t og 0stlalHl(;t. Laksen pr hidtil 
bh'ret sn,ltet og ]](~dSmldt pua dtHlIlO 

M;t;IlIt', IHrn i del! snnUl'e Tid har 
lilaH fOl's(jgt at s{'1\(le dPll ispakket 
til Engl:tnd, og dellne l\bade sj'nps 
at betale sig mpg(~t godt. 

Rødspæt,ten, som findes i saa stor 
Mængde og i udmærket K\,:tlitet paa 
de fleste islandske Fjorde, er dnr
iniod san, godt som slet ikke Genstand 
fOl' Piskeri fra Islændernes Side, 
nanr undtages den Smule, som hist 
og hel' fiskos til eget. Bl'Ug, Dette 
I<~ol'llOld vil formodentlig dog i Frem
tW<'1l f0l'l111dl'e sig, og den Indtrugts
l{ildp, som sikkert ligger i Rødspæt
ten, blive udnyUfot, lllen Iworl,·dps 
dette skal ske, el' ikke saa let at 
sigf', og jeg skal ikkl' her komme 
ind uerpal1, 
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Saulede.s stiller altsau i det hele 
og store I~læmlernes pget Fiskeri sig, 
og det kan ikke nægtes, at Kilderne 
ingenlunde udnyttes, som de kunde. 
M en foruden dette Fisko11 dri,'es 
der hel'Oppe i Fanandene omkring 

. Island et gunske brtydeligt Fiskeri 
af andre Nationer. Dette Fiskeri 
er: Franskmændenes Torskefiskeri, 
Englændernes "Trawlfiskeri, Ameri
kanernes Helleflyndernskeri samt det 
Fiskøri som drives af Danske, og 
som i Aar hidtil kun er bleven re
præsenteret af Aktieselskabet ,:Dan". 

Franskmændene drive og have som 
bekendt i mange 1\a1' drevet et be
tydeligt Torskefiskeri ved de island
ske Kyster; Fiskeriet drives med 
Skonnerter, af hvilke der hvert Aar 
ligger en hel Flaade heroppe, og 
Fisken saltes og tilvirkes senere som 
Tørfisk. Dette Fiskeri giver im1dlertid 
langt fm noget Overskud, men Grun
den til at det kan drives er den, at 
den franske Stat undel'støtter det 
for sta(lig at hare uddannede Folk 
til sin Marine, Hvert AaI' ligger 
del' ogsaa Oll fmusk Orlogsmand 
heroppe, dels for at paase, flt intet 
Overgreb finder Sted og dels for at 
være til Hjælp' og Vejledning for 
Fiskerne, Denne Orlogsmand er for 
rriden "la ~1anche", der er ny og 
bestemt til foreløbig at være Stati()ns
skib hOl'oppe, og hvis Navn er be
kendt fra, at det var omhord paa 
den, at Professor Pouc11et fm'otog 
en Del af sine arktiske Undersøgelser. 

Det engelske Trawlfiskeri heroppe 
er ikke ret g:lll1mplt, det V:lr egentlig 
først i 1892, at det fik nogen Betyd
ning, <let hntalte sig imidlertid kun 
i det første Par Aar. men i 1894 
tabtes dPI' red det; thi rIe stOl'O is
landske Rødspætter fandt intet godt 
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Marked i England. De Forsøg, der 
i 1893 gjordes fl'a dansk Side med 
Aktieselslmhet "Dan"s Dumptrawlet' 
"Cimbt'ia" faldt heller ikke heldigt 
ud. I Aar er der da sart godt som 
ingen engelske Tru w 1('1'e. heroppe. 
Dette skyldes imidlertid i en nesent
lig Grad ogsaa en and ('n Omstæn
dighed. . De engpIske Fisk('re pl'e 
aldrig nøjeregnende overfor Loven, 
og meget af deres Tmwlfiskel'i fore
gik ilHlpn fol' Søterritoriets Grænspl', 
under Tidpn gik de endog hlt ind 
paa Fjordene; da i lIlidiertid denim rtig
sejlende danske Orlogsmand "Heim
dal" i AiLI' Ol' sendt herop som In
spektionsskib, o,,; man ullørede i 
Forntnet vidste dette i England, har 
det bidraget meget til at holde Eng
lænderne borte. En Del af de PII

gelshe Damptr~twlere el'e derimod 
nu ganede hemp paa Helleffynderfi
skeri med Langliner. 

Amerikanerne (lI'ive under Island 
et ganske betydeligt Helletlyndel'fi
sJH.'ri. Fiskel'iredsKahet pr Lang
liner, der sættes ud med BacLde, de 
sa,akaldte dm'jes; disse ere saaledes 
indrettede, at de shla P,U1 Dækket 
tlere inden i hvel':l.ndre, 111('11 jeg skal 
iøvrigt ikke merlllere omtale dette 
Jj~isk<:>l'i, da der ~Lllerede tidligere 
her i Bladet el' givet et indgttaende 
Beskrireise ttf det og :Maaden for 
dets Udførelse. Amerikanerne salte 
Helletlynderen og føre den saalmJes 
til de amerilwnslw Markeder. Dpt 
er sjældent, at AlIlerikuJl(>rtle gaa 
ind paa Søterritoriet fol' a,t fiske, 
maaske nmrmest fordi Helleftyndel'en 
ikke er saa rigelig der, men 1I1Hler 
'riden sker det dog, og en enl,rIt 
Gang h:lI' Orlogsmanden grebet (Hl 

Amerikanel' paa Søterritoriet. 
(Sluttes), 
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Fiskeriet ved Bornholm. 

Grnndot paa datu'ligt Fiskeri saa 
vel hele Vintel'('1J som 1lU i 8011l1l1el'
IIwltnederne, har jeg krympet mig 
ved at fr<:>mkolllllle lIIed en l\1 pude
l<'lsr herom' thi det virker kun ned-, 
slaltpmle idelig at simlle fremføre 
Klagpraab. 

Som tidligere meddelt val' Lakse
fiskeril,t daadigt hele Vinteren og 
I<~OI';lt\l'l't indtil midt i Maj, SLUt ind
traf det sj:ddlle 'l'iJfælde, at d(·\" for 
SydlalHlet af Øen i nogle faa Duge 
fangedes nogen Laks til en ret god 
Pris. 

FI'a Midt<>n af Maj til Midten af 
J nni va.t' her rigt'ligt med Sild, men 
det varede kun Hoglo faa Dage, at 
Pl'is(!1I holdt sig paa alle Fiskeplad
serne; thi den faldt snart paa Grund 
af, at Afsætningen i Køhenhavn af 
den togede Sild tabte sig mere og 
mere. Ved Pinsetid tabte vore Silde
!'Il gere eu Del Penge, tlli de kunde 
ikke faa Silden solgt, ltIen maatte 
kaste <I('n bort. 

Samtidigt Illaatte Piskerne stoppe 
med at g,w pau Fangst uden nogle 
enkelte Nætter om Ugeu, thi der 
ml' ikke Afsætning for Fangsten, 
EllDl'1 niget Sild gik til Tyskland 
pi'. Sejlskih, meu er VilHlen i 1110(1, 

saa kommer denne ferske Vare ikke 
frelll, fm' den har tabt meget i 8111lLg 
og Udseelldp. l\Iau \,(Jnh!r Ilwd 
Lll'llgs('l pa a den Dag, hvor lnden
ril,!:slllillisteroll skal sfige de fornødne 
l\J idlor bOl'ilgede hos Rigsdagen til en 
ugentlig Da IIIpsl,ibsforbindelse Born
hollll~'l'ysklalld i de 6 Sot1lmermaa
neder; thi ilian har det Haab ved 
en saadan POl'bindelse at skulle faa 
Afsætning for en stor Mængde af 



Fangsten i de varme Sommermaane
der, hvilket hidtil i adskillige Aar 
har vist sig at være umuligt paa 
Grund af, at flere og flere søge deres 
Erhverv ved Fiskeriet, siden Søfarten 
ikke giver Brødet til saa mange som 
tidligere, Fra Midten af J uni og 
Mattneden ud var Silden igen mere 
knap, og den sænkede sig samtidigt 
ned fra 3 a 4 Favne Slag og indtil 
10 u 12 Favne Slag, hvilket ikke har 
været Tilfældet i flere Aur saa tidlig 
paa Sommoren, 

I denne Maaned have vi saa godt 
som havt stormende Vejr med Regn 
hver Dag, sall, Fiskerne ikke have 
været paa l<'angst uden nogle faa 
Nætter, og da hal' Fangsten været 
ringe, vel nærlUest paa Grund af de 
urolige Strømme, der følge med det 
daadige VPjr, 

I Aar er der fipre stOlTe Røgerier 
byggede paa Østkysten a f BOl'llholm, 
saa der nu kan tages imod "n Mængde 
Sild hver Dag, nual' del' IIU blot kan 
blive Afsætning fol' den, 

Laksofiskel'iet med (:rurn eftcr snnta 
Laks har paa FOI'SOllllllCren enkelte 
Steder været ret godt; men det er 
ikke Fh,lwre i egentlig Forstand, som 
drive dette b'iskpri, men snart Mænd 
af aUe Næringsvejp, A t dette Fi
skeri er til stOl' Skado for (((Ot rgi'lIt

lige IJaksefiskel'i, derom er der ingen 
Tvivl. I Aar er der fanget og solgt 
en hel Del, som er under 3 Pd. 
V ægt, men uden at nogen har faaet 
Mulkt herfor. l Rønne Imr Politi
mesteren imidlertid nu taget sig af 
denne ulovlige Handel, og det er at 
haahe, at den deri Byen maa op
høre. Det er ellers mærkeligt, at 
det københavnske Politi ikke har 
stoppet denne ulovlige Handel; thi 
del' er jo i Aur, saa ,'el som i de 
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foregaaende Aar kommet en Mængde 
undervægtige Laks til København 
ined Bornholmerdarnperen; og det 
var jo en god Fangst for en Politi
betjent at tage saadan en. Kasse 
smaa Laks. Det er navnlig i Maj 
og Juni Maaneder, at saadan Laks 
kommer der til; thi efter den Tid 
har den som Regel vokset saa meget, 
at den vejer over 3 Pd., og da er 
det jo tilladt at sælge den hvor som 
helst. 

Bornholm i Juli 1895. P. 

Kapsejladser. 

j1-'redagen den 19de Juli afholdt 
Refsnæs Fiskel'fo~'ening en Kapsejlads 
til Fordd fOl' ,: DanHI{ Fiskeriforenings 
HjælpefoIld ". Skulde dette smukke 
EksPlllpel iHe kunne finde Efter
lignere andetsteds, Deltagerne til For
nøje1st' og Nytte, fol' saa vidt som 
de forskellige Buades j1'ortrin og 
MaNgler ved en saadan Lejlighed 
falder særlig i øjnene, Fondet og 
derved hele FiskeJ'standen til Gavn? 

0111 Kapsejladsen skriver lIen Del
tagpr" i Kalundborg Dagblad: 

"Ved det Tidspunkt, da Sejladsen 
sImide Iwgynde, ca, Kl. l, blæste en 
frisk Vind fra Øst-Sydøst. Sejladsen 
foregik i Kalundborg Fjord, med 
Broen ved Ulstrup som Udgangspunkt 
og Endemaal, og det gjaldt da om, 
hvem der først kunde naa at komme 
til Broen igen, efter at have passeret 
en Strækning langs Kysten og inden
for en et Hundrede Alen fra Land 
liggende Sten, bekendt paa Refsnæs 
under Navnet "Blak". 

Alle J oUerne, 10 i Tallet, laa i 
ell Linie fortøjede ved en Række 



Rusepæle, og paa et givet Signal 
smed de alle los, og nu gik det med 
en strygende Medhør Vest paa. Raa 
længe, de havde Vinden agter ind~ 
kom de godt llIed allesammen, lIIen 
da Baadene skulde til at lægge op 
mod Vindf1n, kOlli de gode Sejlere 
til deres Ret og vandt straks et stort 
Forspring. Ind kom som N r, 1 Brdl·. 
Hildebmndt, Nr. 2 blev Fisker Mads 
Nielsen, Ulstrup, som indkom 8 Mi
nuter senere, og Nr. 3 hlev Fiskel' 
Hans Larsen, Ulstrup, som lHtaede 
l\tfaalet et Kvarter senere end Brdr. 
Hilclebrandt. De øvrige, deriblandt 
undertegnede, IWlll saa drattende d(>n 
ene efter den anden, som de bedst 
kunde; Slaget val' jo tabt for deres 
Vedkommende, da der kun val' udsat 
3 Præmiet" Og slwnt en Del af' Efter
nølerno jo rillleligris rare lidt mellem
fornøjede red at hlive sejlede ugh>l'ud, 
herskede der dog ('n gemytlig Stem
Iling blaudt Fiskerne, da Jllall eftt'r 
endt S('jlads samledps \'ed pt lille 
Glas hos Fisker 11lads Nielseu, dt'r 
gæstfrit auhnede sit Hus fOl' Fis\.;:(·l'lH.'. 
Præmierne uddeltes, og Sejdwl'l'en 
fik sit Leve, som det sig hør og bør. 
Hele Indtægten ved Kapsejladsen, 
samt den overvejende Del af Præmie
heløbene bleve skænkede til :H'onden 
fol' fornlykkede Fiskeres Efterladte, 
og Fiskl'l'Iw skiltes i on forlløjelig 

-' Stemning O\-er at have tilbragt en 
munter Dag sammen og med det 
samme fanet Lejlighed til flt støtte 
en god Sag." 

Den 21. .Juli afholdtes ligeledes en 
Kapsejlads, hvortil Farmmiet uden 
for Struer afgav Aremwn. Om denne 
tilskriver vor Meddeler os følgende: 

Skønt Vejret Søndag MOI'gen ikke 
tegnede til at blive det allerbedste, 
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rullede dog den ene Vogn efter den 
anden ind i Byen, ligesom rroget fra 
Holstebro medbragte ca. 400 Menne
sker, saa Antallet pau frplllmede blev 
temmelig betydeligt. 

Alle Fartøjerne laa flagsmykkede 
i Havnen, færdige til 8tartning, da 
Folk begYlldte at gaa ombord i de 
to Dalllper(', hvodm Publikum skulde 
følge Løbene; stan'kere og stærkere 
trængtes der paa, thi Illan blev snart 
klar over, at alle ikke kom lHt'd, og 
da Damperne i'orIode Hltvnen, stod 
der da ogsaa 300 Mennesker tilbage, 
som vilde ha re været med. 

I Kapsejladsen deltoge ti Kvaser, 
alle under 10 Tons, og 28 }'isker
lnullle, byggpde af forskellige Baade
byggpre og fra forskellige Fiskepladser 
i Li m fjol'lll'n. Distancen fol' Sejladsen 
val' 3'/4 Mil i TrPimnt rundt om Øen 
Veno, 

Ved Sejladseus Begyndelse klarede 
det op llled ell frisk Sydvest Kuling, 
saa at lIogle havde et Reb i SejlenC', 
men ved rrilhagekomsten fØl,te uHe 

fulde Sejl. Det val' interessant at 
se den Ro og Orden, hvormed alt 
foregik; ikke det mindste Uheld ind
traf under Sejladsen. 

Som Dommere fungerede Pisker 
Rasmus Nielseu, }i'iskehandler H. 
Mehlsen, Assistent ved Fiskel'ikon
trollen A, Tr'anum og Maskininspektør 

Duseue'rg. 
Foruden Pengepræmier paa 5, 10, 

15 og 20 Kr. havde Komiteen havt 
den Glæde at modtage en Del Æres
præmier fra forskellige Institutionel' 
og private~ saaledes to Kompasser 
og en Kikkert fra 'Dansk Fiskerifor
ening, en Kaffekande fra Dansk Fi
skehandlerforening Ul. v" ligesom 
Indenrigsministeliet havde støttet Ko
lIlitt;en med et Pengetilskud. 



Efter Kapsejladsen afholdtes en 
festlig Sammenkomst, hvor Komiteem; 
I<'ormand, Konsul 8clwlfw i Struer, 
udhl'agte et Leve fol' H, M, Kongen 
og uddelte Pl'Rlmiernp, J, p, S. 

Mindre Meddelelser. 

F orpagferen af Østel'slmnkf'rne i 
Limfjonlen op; de saalwldte Flod
str:uHlshanln'f' IH'1' ,'cd Frt>dcl'iksh:trn, 
Hl', H, H, TOlllling, ladl'l' i disse 
Dage p:w sidstnævnte B:LllkPl', dl'l' 
i ('Il læ n gl'l'," Aal'række paa Illlkelle 
kortvarige U ndtagl~lsel' li ær ha ,'e 
ligget ubenyttede hen, forsøgsvis 
fOl'('tage Skrahning efter 0stprs fol' 
at faa konstateret, om CIl evellhwl 
rationel Drift af disse Banker kHnde 
blive rentabel. De ulHl!'r Forsogene 
opskl'abede østers ville atter l)lin~ 

udsatte, 2 af Ii'orpagterens særlig 
kyndige Folk om bord i Dækshaaden 
,,2 B\'f1<lre" af Lelllvig have, naa!' 
Vejret h:Ll' tilladt det, fOl'e!aget 
Pmveskrabnillger, om hvis Resultat 
del' endlHt intet vides Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, l\. 29 .• 1 nli. 1 tj\J5, 

'ril 'Prods fol' at VOjrligllt ejlwller i 
den sidst furlolmlJ UgfJ hul' havt 
nogen stadig Karakter hal' 'l'ilfør;.;eleu 
t'l'a de forskellige J;'ltngstpladsøl' 
VUll'et l'et hetydelig, stUlnt de tleste 
I( llttero llæppo have lunt mere PBc! 

ea. l Døgn til at tiske i; d(']' llI:Lit 

være rigeligt med Fisk i Haret og 
pau Grunden, og bliver det j en 
n.pr Fremtid godt Fiskevejr, vil der 

sikkert, hurtig knnde opnaas nahmn
dPlig gunstigt Resultat. Ca. 50 Kut-
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tere indkonl i Tiohet af i FOl'gaars 
og i Galt!' fra VestkystelI, hvor' l:<~i
skeli(~t har fOl'('gaaet mellel\l Lokkeu 
O)!; Hit,tshn Is, tOllllllcligt langt nde, 
Udhyttpt hal' r;urer mellem 50 og 
:!5() Suese ]JI'. K utte!' alt efter sum 
Tiden og [,pjliglHldell har været gUll-

dog ha \'lIe d('n o\'!lrrejende Del 
1\('11 i mod fuld liast, Fisk~lll har 
V,Net af betydelig hpdre K mlitet 
eml den fru f01Tigp Uge, den har 
rejl't fm U>-- 30 Pd, Srwspn og er 
Iwtalt lIled fra :& Kr, 75 Øre~4 Kl'. 
7 5 01'(~ [lI', ~IH"S, De ea. 20 Kuttere 
SOIll han, tisket paa Hprtlms ~'lak 
haru ogsaa. ræret heldige og ) ell 
l lau:s 'i;id tisket Laster ~if fl'~ 50 
;,lO(r ~!l(>su h\'(~r, Fisk af dl'll swd
ranlige ~tolTPlse fra dette Sted. I 
ilæsonmdll Cl' der fur 'riden ualmin
delig rigeligt H1edFisk, d\) del' tiskende 
Kuth;t'c hare i kort Tid h,trt l<'ung
stpr a f op hl 300 Snese og t1ere ene 
indkoll1ne liIed mange Kasser fuldll 
af H0dspætte)' foruden en uverfyldt 
Dum, l!llSy,eITe alt ganske SlllUlt Rød
~pætter, kun Yl"hmde ea. 9 Pd, SneSl'H 
og betaltu lIled fra 75 Cire 1 Kl'. 
Jll'. Sne;;. D<:,t el' sorgeligt at se 
saadan B'isk, dH som Handelsval'u 
betmgtet næsten el' værdiløs, hlire 
bragt i Land i saa store Kvantiteter 
og det el' kun at haabp j at ~'o)'slagl!t 
ti I dUIl nye l<'iskerilov, hvori de værste 
Misforhold i denne Henseende eru 
søgt ændrede, snart llIua blive Loy, 
Fiskeri af ::laU lille ell H!JdsplUtte, 
Kvalitet SUlll ovennævnt, lllaa ab
sohlt kaldes odelæggende, idet det 
pekuniære lTdLJtte Cl' tllt fOl" ringe 
j Fol'lwl<1 til, hvad del' kunde være 
opnaaet, naar .Fiskcn fik Ilov til 
at gaa i Fred indtil en mere mad
nyttig :-itorreise er opnaaet. Hum
lIlel,tilfOl',wlell fra ;';orgl' hal' væ)'f\t 
ganske fUl'fwilldcndo, fra VestkystLHI 
PI' tilf~ll't ea, ] OOU Sth,; HUllIlllel'
tblwl'iet d{']' har været lllPgHt h,elllOlet 
af dd Ill'olige Vnjl' KI. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 21. Juli til 27. Juli 1895. 

Tilført af; l

i ... 
l • Q) 
!y ..... 
I ",-
! t;c al 

Cl. 

'" 

Q,:i bil Lo So. 

gf~ ~ ~ ~ ~2 ~ ~ :, 
\-t:::I.- q:: ti) (,!.'1 :=: <~ .:I! _ ø::s 
Q) Cl... c s... ~ .- _,"': Øj t'd _ 
~~ ~ Q ~ 00 ~~ ~ .:.c: rJ) 

~I':::ø % I- ~ 3< (I,) 

Bfl "huske .l<'lsker- I: ~d. 
fa rtø,lCI' . • . I 6 jfi80 

Pd, I Pd, I Pd, I Pd. I 1'<1, Pd. I prr, Pd, pu. I l'd. 

17 dallskc Kvaser il 71208 

!l svcnske .Fisker-
fartøj m' . , . II 42fl6 

pI' Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ..• 5464" 

pr. ,Jcrnbanc & " 
Dampskib, ... i 1792i a280 1

1 

hl,t-, -. -. -. l!] 4494fl 3280 5859 

048 
Rejer 

52921 440~l'1 126 I 36fl 

~48or.I-..:3a46 '1879413682 

39889 3~72 91flO 3682 

1) ~2()O P{l. HclleflYllunr og RO .pa. Pighvar. 2) :-:'krllpper. ni) Pd. 'funger og ::WO Pd 
1) 2!)20 Pd. Gedde m. m. og 1042 Pd. Kuller. 5) 40H Pd. Aal og :J68 Aalekvabber. 6) 1:");ji1 Pd. 
201 "G Pd, Aal. 

lait er der tilført 329954 Pd. 
Betalt (lellnemsnitspl'i, af Opkøhcrc; R(j,lspmtt'1r: lcvclHl!'! 2 Kr. 25 Øre til 5 Kr. 

pI'. Lp'l., Ka.ssefisk 2 Kr. til 2 Kr, 1)0 Øre; HOl'ntisk: il KI', pr. Sncs, Srllfla 75-85 Øre; 
Torsk: l(wen.!e l Kr. 50 01'1.' pl'. Lpd.; t)jl.!: fra. HUlHIet 2 Kr, i')0 Øre til il Kr, lIl'. Ol, 
hornl,olmslw 7i') Ør" til l Kr.; AnI: hlank" i')O-fiO ør!'! 111', Pol, !.lulr; 30~i)() 0re; l\lllkr<d 
7~~~1 Kr, pl'. Hm's; !tejol' 40 ~.h'e l Kr. :d5 Ørc pr. Pd, ' 

l LTgl'IlS L(1h {'J' t.ilfllH't (;11 Del smila l{pI[splHt,'r. Iovill,ct hovirl;e,le lIogmJ Nedgallg 
i 1'1'[8('1'110 f .. ,' prim" Varer l\[a!'l;ellpt ve'[vlll'f\IHlo H"vt med rlll;.,e KylllC'lyst, 

BEKENDTGØRELSER 

Apparater 
til Tørring og Till>credning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anhefales af 

Actien-Maschinenbau -Anstalt 
"orm. Velluh·th &. ElhmllcrgPl'. 

DarlDstadt. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

m~)dtager al Slags Fisl, i K.om
mlS:llOll, 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "/". 
Te;egra~adr,: Storm, Nybrogade. 

Husflids Grantræs 
ADI"er, 

uæstfm kna.stfri, faas i Læng
der fra \1-14 Fod fra Ene
forhandleren fol' Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbor~. 

Fiskenætfa'briken "Danmar k", 
Grønnel.ave, lIelsin~ol', Stengade 15, 

leneste Nætfabrlk l Danmark som drives ved Dampkrat't) 

lp,n~]'('r eftm' Bestilling eli PI' fra La~er h'a vort Illed de nyest" og hedste 
lHas!,in('i fOl'S)'IW(1(', lIY:11l1agtc Fahrik: Silde-, RødspæUegarn, Aateruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn salUt alle andre Sla~s Næt og 
Ga.rn. Bomnldsyani, JlWJI/lf,!/W'J/ og lIØ'l'l/al'll i alle Nl'. til Dagens hilligsh' 
Pl'is('l' Ol! i Iwosjp 1\,,:l1it('1('I', A:llelillhea' IUll'es lUla I~agel·. 

Handlende gives Rabat. For eSlllJrgsler besvares straks. 

l~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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Xø benhans Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København Vo Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 700 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Jo.hann Cohrs, Altona. Telegral)latlr.: COhrs, Altona. 

Petr4leulns-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Bllls forbruges kun lir, Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vand koger i Lahet af 3 - 4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Tern vn.rme fol' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret :\fessing med formessinget ,Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. PI'imus-Komfuret koster 12 KL, Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

O. Th. Rom. ar 00. 
Axelhus 2 B. København V. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
HaDlburg, St. Pauli, Hafeostrasse 120. 

Brevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmnnn-Ramburg. 
, Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Floantz Cllloistt.oeu, Boldhusgade I. 



~ 
MDU.SIUD 

Nr. 32. 8. Avgust. 1895. 

Medl.e:J:X'.l..SbJ.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af l/~ Sides Brede; for staaellde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: }<'iskerskolen. Fra Island. - Oddcr
faugst. - Lidt om Sæljagten p"" SjællalH!srevet. 
Møde om Fiskeriloven. Danmarks Fiskehandler· 
forenings Aarsmøde. Fiskeriberetninger. - Be-
kel'dlg"reJsrr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Retlaktm'w af Medlemsbladet 
træffes d()suu.:n i Alm. 5--7 Svanholmsvej 
JO, I. K 

Modelsamlingen, Stormgadc 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
ira Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre l<'orscndelser til For· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilla"", naar Kilden angive~. 

"Fiskerskolen" . 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Ma::meders 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 maanetUigt 
Tilskud. 

A ndragender om at kOlllllle i Re
tragtning ved Fordelingen af nævnte 

Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor Stol'mgade Nr. 20 
inden den 1ste September d. A. og 
maa være' ledsaget af Anbefalinger 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang og øvrige personlige 
~"Ol'hold, særlig om han faar Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. D. V. 
A. W. Bonnesen. 

Fra Island. 
Af cand. mag. W. Lundbeck. 

(Slutning.) 

Tilbage staar endnu at omtale 
det danske Fiskeri, som drives paa 
Island. Tidligere Læsere af Bladet 
ville vide, at der i Aarene 1892-94 
blev drevet Fiskeri med Snurrevaad 
efter Rødspætter paa de islandske 
Fjorde af 5 frederikshavnske Kuttere; 
det var navnlig Nordvestfjordene, 
især Ønundarfjord og lil Dels Dyre
fjord samt Adelvig og Høfn Bugt 
og endelig enkelte Fjorde paa øst
landet, som viste sig heldige for 
dette Fiskeri. Der opfiskedes i disse 
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Aar palt de enkelte Steder en stor 
Mængde Rødspætter, al 'l-'id af ud
mærket Kvalitet. Fisken' saltedes i 
'l'ønder o~ førtes' saa.ledm; til Mar
kedet ~ lIolbnq. l Begyndelsen var 
P.isen· god, men efterhaanden SOIll 

Tilfør!!elen steg, sank Prisen, sall, 
Ud~yttet svarede ikke til ]~'orvellt

ningen. Senere lod mali "Cimbrill," 
føre Rødspætter pau Is til England, 
men de store islandske Rødspætter 
opnaaede som før omtalt iugen Pris 
paa Markederne. løvrigt ville nogle 
af Fjordene, saaledes 0nundar- og 
Dyret}ord, nu blive lukkede for dette 
Fiskeri ved Vedtægter, der forbyde 
Brugen af Snurrevaad, og andre 
Fjorde ville sandsynligvis senere følge 
efter. Pall, denne Maade have Is
lænderne det nellllig i deres Magt 
at aflukke Fjorden fol' andre end 
de pall, Fjorden boende. Der eksi
sterer heroppe foruden Fiskerilovcne 
en uendelig Mængde, kun for visse 
E'jonle gældende, Vedtægter, oCte 
IlIed de ejendolllllleligste og under 
'l'iden Tent ud absurde Bestemmelser 
0111, In'ilke Fangstredskaber der IlIaa 
anvendes, hvilken Madd.ing der skal 
anvendes, pall, hvilken Tid den og 
den Madding ikke lIlaa anvendes o. 
s. v. i det uendelige. 

Da Snurrevaadfiskeriet saaledes 
ikke kunde betale sig, og som før 
omtalt heller ikke 'l'rawling gav 
noget Overskud, har Aktiesulskabet 
"Dan" i Aar vendt sig mod Helle
flynderfiskeriet, og som det foreløbig 
synes med godt Resultat *). 

Selskabet har i Aar sine to Dampere 
"Cimbria" og "Dania" heroppe, og 

*) Sellere har man atter optaget Rød
spættefiskeriet, ligesom en enkelt Fre
dcnkHhaVllskuttel'llll fisker H,ødspætter 
i de islandske Fjorde, Bed, 

hal' desuden sluttet Kontrakt med 
Englændere, del' have tre Dampere, 
"Achilles", "Emperol''' og "Ceres". 
Af disse bruges "Cimbria" og "Ceres" 
som Tmnsportdampere, medens de 
øvrige fiske. Fangsten foregaar navn
lig pau Nordlandet. Transportdam
perne gaa til Grimsby hver ottende 
Dag med Fisken i Is. De fleste 
Rejser have været ganske gode, kun 
den sidste var mindre god, da Isen 
paa Nordlandet havde generet Fi
skeriet. "Cimbrill," lastede første Gang 
d. 10. April og hal' siden holdt regel
mæssig Fart. Prisen pall, Markedet 
har været noget varierende, men 
som Regel god. Den laveste Pris 
har været 2 Shilling pr. stone, men 
som Regel ha.r: den ,'æret beqre, 
mellem 4 og 6 Shilling og den har 
været oppe i 6 Sh. 6 p. til 7 Sh. 
pr. stone. Den 15. Avgnst Illener 
man at slutte med Fiskeriet, og 
"Cillluria" gaal' sall, over pall, 0st
landet for at føre Sild ned for en 
Forretning der. Selskabet har købt 
en norsk Bark "Roma", som ligger 
som Isoplag paa 0nundarfjord, og 
her faa Transportdamperne altsall, 
den nødvendige Is. Foruden hvad 
der saaledes fiskes, gaar "Cimbrill," 
ind til Reykjavik og tager, her Laks 
og Helleflj nder samt Rødspætter, 
hvilke sidste dog næppe ville opnaa 
nogen Pris; hvorledes Priserne pall, 
dem vil blive i Aar vides endnu ikke, 
da "Cimbria" først for Tiden er for 
nedgaaemle med de første Rødspæt
ter inde. 

DQr er i Reykjavik blevet bygget et 
Ishus til Opbevaring af Fisken i Is 
og tillige IlIed Fryserum til Frysning 
nf Fisken; den Laks og Helleflynder, 
SOIll jeg har set der, har været fuld
stændig stivfrossen og havde et Illeget 



smukt Udseende, Hvis nn Fiskeriet 
viser sig at gU[t godt, og Markeds
prisen vil svare til Forvcntningel'llc, 
er dot Meningen at udvide dette 
Ishus betydeligt og tillige at bygge 
Ishuso andl'e Stedel', og bande Helle
flynderfiskeriet og IJukspfiskeriet vil 
da sikkerlig have PIl stor FI'ellltid 
for sig, Det vilde ogsaa i hoj Grad 
være at ønske, at Selskabet "Dan", 
som hidtil har havt s:,n mange Van
skeligheder at kæmpe med, nu IlHl.atte 
se gode R,'sultater af sille ihml'dige 
Bestræbelser, og heldigvis tyder alt 
derpaa, .J cg haaber i en senere 
Korrespondance at kunne gøre mere 
fuldstændig Rede for, hvorledes TI d
byttet af det danske FiSKeri heroppe 
i A ar stiller sig. 

Til Slutning skal jeg endnu omtale, 
at der sidste Aar blev udsat Hum
mer heroppe, dels fra Kutteren 
"Prinsesse Marie" under Kaptajn 
Drechsels Ledplse paa Ønundarfjord 
og dels af Konsul Gram paa Dyre
fjord fOl' at forsøge,' om Hummeren 
mulig kan trives her, hvilket ikke 
er usandsynligt. Endnu bar man 
ikke forsøgt at fange Hummeren, 
sau der vides endnu intet om U tl
faltlet. 

,I eg har i det foregaacnde forsøgt 
at give en kort Skildring af samtlige 
Fiskerier, SOIll drives paa Islantl; 
endnu er der en J.i'angst, som jeg i 
denne Sammenhæng ikke vil lade 
uomtalt, denne Fn Ilgst er vel ikke 
Fiskeri, men dog en Fangst som er 
knyttet til Havet, og som tilmed Cl' 

den største af dem alle, nemlig Hml
fangsten. Denne Fangst, der drives 
heroppe .fra ialt fem Stationer, der 
alle ejes af Nordmænd, er sikkert 
det største og mest interessante af 
alle Foretagender paa Island, og 
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jeg skal spnere ved Lejlighed give 
Gn Bl'skrivelse af Fangsten og Be
handlingpn a f H mlen, saaledes som 
j(\g har set den pau Kaptajn Bergs 
EtablissellH'llt pall Dyrefjord, l1\'ilket 
jeg ved den al 'rid gæstfri og pls){
"ænlige Ejers Imødekommenhed et 
Pal' Gange haJ' havt Lejlighed til 
at bese. 

Odderfangst. 
AI' Arthur feddersen, 

Silkeborg Piskel'ifol'eniug har i 
den rette Erkendelse af, hvor stor 
en Skade Odderen udøver, idet den 
saa godt som ndelukkende dræber 
og æder sælgeværdige Fisk, udsat 
en Præmie for Dra,b af Odder i 
Silkeborgpgllen. Præmien er sat til 
a Kr. pr, Odder. Hidtil er der 
givet Præmie i 1893 for 2 Sth, 

i 1894 " 5 " og 
indtil 1. Juli 1895 ,,9 " 
1'il de Meddelelser om Odderen, 

der ere givne i Foreningens Smaaskrift 
V, kan føjes, at man skal kunne 
skræmme Odderen bort paa følgende 
Maade, som tilraades i den tyske 
Fiskeritidende (Nr. 29 for 1895): Ved 
Dammens 1'il- og Afløb stilles et 
lille Strømhjul, som pau Aksen har 
en Arm. Foran denne Arm stillps en 

Hamnwl' Ollltl'P,'l,lt saalt!des: ---r 
N atUl'ligvis lmn Hammeren ' 
flyU('s lidt op og ned i det s 

Punkt, hvol' tlen hviler ran. ' 
Stpjlen S, som er ni !lI1II et i Jorden. 
Idet Hjulet drejer sig, træft'er dets 
Akses udstaaende Arm Hammer
skaftet, den trykker dette m'd, indtil 
den glider forbi og derved bringes 
paa ny Hammeren i IJeje, Disse 
Hammerslag gælder det nu om at 



udnytte, og dette sker ved at lade 
Hammerhovedet falde paa en Blik
plade, som ret løst er fæstet imellem 
to Pæle. Men fru Blikpladen ml
gaar desuden til hver Side cn Vire, 
som er ført løst gennem Øskner paa 
6 Tommer høje Pæle omkring Dam
men. Hver Gang Hammeren slaar 
imod Blikpluderne, dirrer Viren i 
hele dens Længde, saa det høres. 
Denne I~yd skræmmer Odderen, og 
den vover. sig ikke over Viren. 

"Dansk Fiskpriforening" hur, som 
kundgjort i :Medlemsbladel, i A.ar 
købt nogle Trædefælder til Odder
fangst og tilbudt disse til l,aa11, hvor 
man knnde ønske at prøve dem. 
Hidtil h.lve kun et Pur Lystharonde 
meldt sig, hvilket ikkp sYlIes at ydet 
paa nogen ovonlrerell 'rrang til at 
blive Ollderen hit. :Men muligvis 
bør man søge Grunden til df'nne 
Tilbageholdenhed deri, at ilian ikke 
alle Vegne er khu' o\'cr, hvor megen 
Skade Oddel'l~n voldlll·. Dette li[!gel' 
dels i, at Odderen fmnjps Slla llIf'get 
skjult, og derllmst dm'i, at dl'1l Ul' 

et Strejfdyr, SOIll snart er her og 
snart der. Det hændt'r, at man ikke 
ser dpn i lmngcre 'l'id paa en nHel' 
anden Egn, hvor den hidtil har holdt. 
til. l Almindelighed har saa dplJ 

haartle Virkelighed nødt den til at 
indføre Fredning pau det hidtil væ
rende J ugtomraude, og den jager 
saa paa et nyt, hvor der staar J;'isk 
over Mindstenmalet for Odderens 
Madseddel. 

Det vilde være ønskeligt, om vore 
andre Fiskeriforeninger vilde handle 
SOIll Silkeborgs og U(lsætte Præmie 
for Drab af Odde!'. Men endnu 
heldigere vilde det være, dersom der 
kunde skaffes Midler til saadan 
Pl'fCllliering for hele 1.;:1l1(lets Ved-
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I 
kommende, ligesom det sker af Hen-
syn til Sælhundeu<1ryddelsen. Odderen 
jager jo foruden i de helt ferske 
Vande tillige i Aamunding, i Fjord 
og fra Strand, og hmd den æder 
paa de si(lstmevnte Steder, hjælper 
gudt til at sætte Kystfiskerens U d
bytte ned. 

Lidt om Sæljagten paa 
Sj ællandsrevet. 

Af S. Jensen. 

Hemed en Mil fra Oddens yderste 
Spids, GnjJJen~ hævet' Sjællundsrevet 
sig lidt op ov('!' daglig Vmde. Pna 
denne Grund er dcl' opført et Red
nillgshutrn eller, saakaldt Bauke af 
Beton, i hvilken de eventuelle skib
brudne kunne søge I.y og finde N ærings
midler, til det er nmligt fra, Land 
at yde dem Hjælp. 

Hel' lilie pau denne Grnnd synes 
Sa~lhllndene i tidligerc Tid at have 
havt den's Eldorado, og nallr en 
eller anden Fiskor forhen lejligheds
vis kOlli der Ild ved Baaken, var Jet 
ikke snu sjmldent, at han, idet han 
nærmelie sig Grunden, kunde blive 
Vidne til, at en Snes Sælhunde, der 
gonererles af hans Nawværelse, for
la gde Residensen til det vaadeElement. 
Man ofl'ede imidlertid ikke den Gang 
ret megen 'l'id paa tT agten, og Sælerne 
kunde derfor i uforstyrret Ro ret 
tumle sig der ude omkring ved Revet. 

l de senere Aar, efter at Præmie
ringen for Drabet af Sælhunde ved • 
Dansk Fiskeriforenings store og be
tydningsfulde Virksomhed for Fiske
riets F'remme ved vore Kyster er 
LIeven indført, er der imidlertid blevet 
skænket Sæljagten en langt større 
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Opmærksomhed end tidligere, thi 
medens Sæljægeren forhen ved Jagten 
kun kunde gøre Regning med det 
Udbytte, han kunde faa af Tran og 
Skind, og det som Følge deraf egent
lig kun vare de gamle Sæler, der 
gav not;et Udbytte, er Forholdet nu 
et helt andet. Jægeren har sine 3 
K r. for DI'u bet, enten det er en 
Unge eller en gammel Sæl, han har 
dræbt. 

Det er fortrinsvis Fiskere fra Odden, 
der drive Jagten eftt>l' Sæler paa 
Sjællands Rev. X aar Vejrliget og 
Stromforholdene ere gnnstige og Havet 
roligt, foregaar .J agten. I Alminde
lighed ere de to og to Jægere i Fæl
lesskab. Forsynede med passende 
Vaahen og Proviant for en hel Dag, 
begive de sig ud til Revet i en Jolle, 
idet de søge sau stille og lydløst 
SOlll muligt at nærme sig den pau 
Revet værende Bauke, hvorved det 
gerne lykkes dem at faa dræbt et 
Par af de som Regel pan Revet lig
gende Sæler, inden disse faa styrtet 
sig 1H1 i Vandet, og ved :J:lidSOIllll1erstid, 
naar Ungerne ere Sl11aa, er det ikke 
saa sjældent, . at .Jægeren, idet han 
SIwinger i Land paa- Revet, ved 
Hjælp af en Kølle kan dræbe 3 a 
4 Unger. 

Den ene af J ægeme bliver i Al
mindelighed i Baaden, medens den 
anden lægger sig ned i :8 ærheden 
a f Baaken. Efter kortere eller længere 
Tids Forløb nærme Sælerne sig da 
geme atter Revet, idet de have 
Hovedet op over Vundet for at se, 
om Fredsforstyrrerne ere borte. En 
af Sæljægerne paastaa,r endog, at 
han ved Yisse Lyd og Bevægelser 
kan fiksere Sælerne, hvormed han 
lettere kan faa disse til at nærme 
sig Revet. Dette 0jeblik bpnytter 

da den ved Baaden værende Jæger 
sig af til fra sin liggende Stilling med 
Riflen hvilende paa en dertil passende 
medbragt Træklods at skyde Sælen 
en Kugle gennem Hovedet. Den 
anden Jæger ror nu hen med Baaden 
for at {aa fat j den skudte Sæl~ der, 
hvis dl'll er mager, som oftest synker 
til Bunds, medens den i modsat Fald 
gerne tlyder om i Overfladen nJ Van
det. For lettere at finde Stedet, 
hvis Sælen er gaaet til Bunds, lader 
J ægeren, efter at have skudt, Riflen 
blive liggende i Sigteretningen. Paa 
denne Maade fortsættes da J ugten, 
og Udbyttet kan ofte være 4 a 5 
gamle Sæler, jaundertiden mere. IFjor 
havde saaledes et Par Sæljægere fra 
,Odden et Udbytte paa over 400 Kr. 
af deres Sæljagt pan Sjællandsrevet. 

Den af Spækket afkogte Tran 
fOl'handles d('ls til Sognets Beboere 
og dels i nærmeste Købstad til en 
Pris af 50 lI. 60 01'e Potten, medens 
Skindene efter at være spilede og 
tørrede sendes til København, hvor 
Jægerne ha ve opnaaet en Pris af 
1-4 Kl'. pr. Stk. efter Størrelse og 
Fal'vetegning. 

Møde om Fiskeriloven. 

Fiskeriforeningen for Nakskov og 
Omegn afholdt d. 1. Avgust i Nak
skovet ::\Iøde for' at forhandle om 
Regeringens Fiskerilovforslag, som 
blev forelagt i Folkethinget i sidste 
Rigsdagssamling. Der var mødt ca. 
50 af Foreningens Medlemmer samt 
Kredsens' Folkethingsmand Greve 
Rewentlow. Forslaget hlev i det 
hele vel modtaget, idet der kun var 
2 Paragrafer, som ønskedes lidt Olll-



ændrede, nemlig § 6, hvor der ønskes 
sat en Afstands Bestemmelse om, 
hmr nær andre Redskaber maa 
komme Aalegaardene, og § 15, idet 
man ogsaa for Torsk og Skrubbers 
Vedkommende formener, at Under
maalsfisken ikke bør bringes i Land. 
Endelig ønskedes der indført i Loven 
en Bestemmelse om, at moden Fisk 
ikke maa anvendes til Gødning. Paa 
Mødet diskuteredes fremdeles Mulig
heden for en Vinterhavn, hvor Fi
skerne kunde ligge med deres Far
tøjer og Joller; d er findes ikke en 
Ham paa hele Lollands Kyst eller 
paa Langelands Østkp,t, hverken 
dannet af Naturen eller layet af 
Menneskehænder, og der el' dog netop 
Steder der, hyor der aldrig ligger 
fast Is om Vinteren, lllen kun Drivis, 
saa del' kunde omtrent drives Fiskuri 
Aaret rundt, naar del' var en Havn, 
hvor Baadene kunde ligge. N. 

Danmarks Fiskehandler
forenings Aarsmøde 
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afholdtes Lørdag den 3. og Søndag 
den 4. Avgust paa Hoffmanns Hotel 
i FrederikshaYl1. Mødet aabnedes 
af Formanden, Fiskehandler Carl 
Bang. Der var modt Repræsentanter 
fra Københam, Hamborg, Altona. 
Kristianssand, Farsund, Aalborg, 
Skive, Skagen og' Skalo; den her
værende Fiskehandlerstand var sely
følgelig talrigt repræsenteret, lige
SOIlI ogsaa en Del Kvaseskippere og 
forskellige andre i Fiskeriet inter
esserede Personer varp til Stede. 
Til Dirigent valgtes Fisk- og Vildt
handler Lipmann, København. Ad
junkt Feddersen, Foreningens Forret-

ningsfører, fremlagde det reviderede 
og rigtig befundne Regnskab, hvorfor 
der gaves Decharge, ligesom han af
lagde Beretning om Virksomheden i 
1894--95, i hvilket Aar intet særligt 
betydeligt for Foreningen var fore
gaaet. Fiskehandler Chr. Mikkelsen, 
Frederikshavn, indledede derefter en 
Diskussion om Spørgsmaalet "Fiske
transport paa Statsbanerne". Taleren 
pointerede stærkt, at der herskede 
en ikke ringe Misfornøjelse mellem 
Fiskehandlerne anga,aende forskellige 
~'orhold ved de danske Statsbaner. 
Fersk Fisk er jo en Vare, som mrget 
daarligt taaler Forsinkelse, men ikke 
desto mindre har man Eksemplpr paa, 
at Fisk ankommer baade en halv og 
en hel Dag fors~nket til sit Bestem
melsessted, og Modtageren næ~ter 

da oftest at tage mod Varen til Tab 
for Afsenderen, som jo er aldples 
sag.esløs. En anden Side af Sagpn 
er, at Modtagerne - i hvert Fald 
paa Landstationprne - under Tidpn 
fua eller tage sig Tilladelse til at 
undprsøge Forsendelsen og derefter 
uden videre nægte Modtagelse under 
Paaskud af, at Varen var fordærvet 
eller ikke efter Ønske; man maatte 
bestemt forlange af Statsbanerne, at 
dpt blev forbudt l\I<:>dtugerne at eftPl'se 
Forsendelsprne, forinden de vare ind
løste. Forsendelse af Fisk som Fri
mærkepakke pr ogsaa meget besvær
liggjort, idet disse Pakker ofte frem
komme forsinkedp i 6 til 8 Timer; 
ved Forsøg paa at forspndp Rød
spætter fm Esbjerg til Frederikshavn 
havde Taleren erfaret, at en saadan 
Transport varede i ca. 36 Timer, et 
Forhold som mildest talt maatte 
kaldes uheldigt, dprimod var en For
sendelse fra Frederikshavn til Es
bjerg kun 14 til 16 Timer under 



v <>.is. Hntd Fiskehandlerne særlig' 
maa arbt>jde paa, el' at fna begribe
liggjort for Avtoriteterne, at der 
Illa:l nere Stabilitet i FOl'sendelsen 
SM at ikke alE'nE' Ekspres, men og
saa ganske almindeligt~'l'agtgods 

altid sikkert komllle frem til den 
stipulerede Tid; Fiskehandlerne, som 
først og fremmest lide undE'l' uregel
mæssig!' ForsondeisesfOl'hold, maa 
være de forste til at paatale saa
danne' M angler; der nU' herfra 
klaget til Trafikministeri!'t desan
g:taende, lllen Generaldil'ektoratE'ts 
Fremstilling af Sagen for MinistE'riet 
nir ikke tilfredsstillende, idet man 
havde Beviser for, at Tnh \'nr for
voldt som Folge afFors0mmelse fra en 
Jernbanefunktionæl'sSide, uden at dE'r 
nlr ydet FJl'shtning af Statsbanerne. 
Ballll, Kbhm,: Man knn ikke ret \'E'l 
tillægge GenE'raldirektoratet Skylden 
for nIle Brøst, der muligen kunne 
m~re; nogen mere Erstatning end 
hidtil vnr dog ønskelig; B:l llE'nS I~e

veringsfrist burde miln søgE' indskræn
ket. C1w, 11fikkels"11 ansaa det for en 
Forbedring, dersom man \'E'd Betaling 
af en Præmie assl1l'E'rede Fisken mod 
for sen Fremkomst. 1saga, Fn-de
riksha nl : (h-r bør rE'ttes et Andragende 
til Generaldirektoratet for Stat'lba
nerne om a t erstatte dE'n Skade, der 
\E'd Funktionærers Forsømmelse paa
fores en V ure; han troedp ikke, at 
mun gik ind paa FOI'kortlling af 
Leveringsfristen ; H'd Aflæsning af 
Fiskeforsendelser gik IlH~n tit megpt 
hensynsløst frem~ saa at Emballagen 
tog Skade og SOUl Følge heraf Fisken, 
her var et Forhold SOill mun lllE'd 
Rette turde haabe plla at faa for
bedret ved ene!'gisk Henn'udelse til 
Generaldirektoratet. R. Niel8ell, 
Skalø~ klagede o'l"el' Rejetrausporten. 
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Ved Behandling af denne Sag den 
følgende Dag vedtoges følgende For~ 
slag stillet af Fiskehandler Chr, Mik
kelsen, Frham.: Foreningen indgiver 
et Andragende til Generaldirektoratet 
for StatsbanernE', om at der 1) maa 
bli'l"e givet samtlige Stationer i Landet 
Puulæg om 'l"ed Ind- og Udladning 
uf Fiskevarer at behandle disse med 
behørig I~empe, 2) at det for FrE'lll
tiden forbydes Modtagere af Ef ter
kravsfiskeforsendelser at aabne Kas
serne og undersøge Fisken, forinden 
Fragtbrevet er indløst, 3) at der 
fremtidig Illaa blive ydet AfsendE'ren 
af fersk Fisk Erstatning for Tab, 
der opstaa, \'ed at Fiskeforsendelser 
paa Grunll af Fejl fra .J ernbaneus 
Side ikke naa frem til Bestemmelses
stedet til den paaregnede l'id, uanset 
om dpl1 reglementerede Leveringsfrist 
er overskreden eller ikke. 

FiskE'filovforslagets Fredningsbe
stemmelser sattes derefter under 
Diskussion; Carl Bang gjorde op
mærksom paa at det forpliggE'ndE' 
Forslag til Lov angik MaalsfiskE'ne 
og saaledes havde særlig IntetE'sse 
for FiskE'handlerne, idet vi alle dde, 
at den fremkomne Fisk af ringe Stør
relsE' ofte har en skadelig IndflydE'lse 
}Jaa den bedt,E' VarE'. R, Niell'f1/ 
ønskrdH ensartet MaalebE'stemmelsE'r 
for hele Landet. Bn'l/rk, Skive, mente 
at det ml' vallskE'lig at Illaule levende 
Aal og ønskrde i Stf'rlet en Vægt
bestemmelse. Feddet'!lell anbefalede 
at sluttE' sig til RE'gE'ringsforsluget. 
limgc'r meutE' ut man absolnt maatte 
holde pau Maal fra Snude til Hale
spids. Chr, Horm, Frederikshavn, 
talte imod dE'nne Anskuelse som 
Miklcelsell stærkt a nbefalE'de. P. K. 
1\"ielsell, Skagen, var 'YIodstander af 
l\lnnlE'bestemmelser og anbefalede 
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Maskevid Bestemmelsen; en :Mængde 
smaa Fisk indbringes i disse Dage 
paa Skagen trods Lovforbudet, for 
bag efter at gaa Landet rundt i tør 
Tilstand. Rasmus Nielsen, Skalø, 
klagede over Mangelen paa Kontrol, 
man fisker og sælger Undermaulsfisk 
saa smaa som en Toøre. I. C. Isa.gør 
er en bestemt Modstander af Bestem
melsen om Maskevidde og gjorde 
opmærksom paa at mange smaa 
Fisk godt kunde fanges i Garn llled 
stor Maske\'idde; angaaende l\tfaale
bestemmelsen kunde han hverken 
sympatisere med Fiskeriforeningens 
Forslag ejheller med Regeringsfor
slaget, derimod sympatiserer han med 
Forslaget om Konvention med Sven ig, 
hvis "N[aalningsbestemmelser ere meget 
strængere, og Taleren vilde sætte 
Pris paa om Foreningen kunde slutte 
sig til Konventionens Bestemmelser. 
Følgende Resolutioner, stillede hen
holdsvis af d'Hrr. Bang og Isager, 
vedtoges den paafølgende Dag: 

1. "Danmarks Fiskehandlerfor
ening har ved sit Aarsmøde udtalt 
Ønsket om, at det maatte lykkes at 
gennemføre den foreslaaede Fiskeri
konvention med Sverrig, angaaendB 
Fiskeriet i Kattegat." 

2. "Danmarks Fiskehandlerfor
ening udtaler sin Tilslutning til, at 
Forslaget til Fiskeriloven bestemmer 
som Fredningsprincip, at Fisk under 
visse l\Hnimumsmaal ikke maa bringes 
i Land og ikke være Genstand for 
Køb og Salg." 

Under den almindelige Diskussion, 
der derefter fandt Sted, ankede 
Brinck, Skive, over Salgsmaaden af 
Rejer i København og anmodede 
Foreningen om at virke hen til, at 
Sulgsmaaden fremtidig foregaar efter 
V ægt. Bang troede ikke, at dette 

kunde gennemføres saa længe man 
havde det daarlige Fisketon, hvor 
der ingen Plads var til at veje. 
Lipmann, København, oplyste at 
Sagen angaaende Vejning nl.llskelig 
kunde ordnes fra Kllbenhuvn, da 
Fiskehandlerne der daarligt kunde 
blive enige om at gaa over til Vej
ning' men Fiskerne selv kunde bedst 
fremtvinge denne ubetinget mest rette 
Fremgangsmaade. Følgende af Isagm' 
foreslaaede Resolution vedtoges: 

"Danmarks Fiskehandlerforening 
udtaler sin M isbilligelse af, at levende 
Rejer ved Salg en Gros paa Markedet 
i København udmaales paa en for Le
verandøren ikke betryggend e 1\laade, 
og henstiller til Københa,vns Fiske
handlere at kom~e ind paa V ægt· 
systemet. R. Nielsen, Skalø, hen
stillede at Bestyrelsen opfordrede 
Statsbanerne til at sætte en Afkø· 
lingsvogn i Gang fra Maj til Avgust 
paa Strækningen København-Struer 
med hver Dags Aftentog, mod at 
A fsenderen betaler den for disse 
Afkølingsvogne bestemte Fragt. Efter 
en Del Diskussion vedtoges følgende 
Forslag fra Ghr. Mikkelsen, om at 
tilføje Henvendelsen til Generaldi
rektoratet for Statsbanerne et fjerde 
Punkt med Anmodning om at sætte 
en Afkølingsvogn i Gang daglig fra 
samtlige større Fiskeeksportsteder i 
Danmark uden Forhøjelse af Fragt
taksterne. 

Formanden foreslog sluttelig at 
der kun gaves Præmier til Kapse} 
ladser for Brugsfartøjer, hvilket toges 
til Efterretning. 

Ved dot derefter foretagne Valg 
af Bestyrelsesmedlemmer bleve føl
gende Herrer valgte: Fr. H. J.flehlsen, 
Struer, G. T. Larsen, København, 
I. G. Isager, Frederikshavn, G. 



Bertltelsen, Ringkøbing, GIn', Mik
kelsen,li'rederikshuvn, Carl Bcm,q, 
København, TV, Hfwseil, Snekkel'st(Jll 
pr. Helsingør, J, P. KOlIgsbak, Frede
rikshavn og N. C. Brinck, Skive; 
som R(J\'isor genvalgtes Hl', P. 11,J. 
Asp, Frederikshavn, og som Forret
ningsfører Hr. A,'tlmr FedderselL 
Kbhvn., begge llled Akklu mation. 
Som Mødested for næste Aarsmøde 
valgtes 'Esbjerg. 

Søndag Eftermiddag foretoges en 
større Udflugt til Sæby, som desværre 
ikke var begunstiget af Vejret, det 
øsregnede hele 'riden. }1'estmaaltidet 
indtoges paa det nye Kurhotel, hyor-
efter der afholdt('s Bal. KI. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, d. 2fi, Juli 1895. Ma
krelfiskel'iet, der hegyndte 11\'1' i 
l\<Iidten af Juni l\Iaaned, er ikke 
helt ophørt endnu, idet B llIHlgal'l1 s
fiskerne llf og til f:ilt en lille Fangst 
af Mttkrel' ellers er Udbvttet uf , " 
Bundgarnsfiskeriet pau. denne 'l'id 
uden videre Betydning. Da den 
Makre~, der er forekommet her i 
Bugten i Altr, i Almindelighed kun 
har været af Størrelse SOlll store 
Sild, hare Priserne som Regel kun 
væl'et 75 n 125 Øre pr, Snes i den 
sidste Tid. 

Rejefiskeriet her i Bugten har i 
Aar aldeles v:J.lret uden Betydning, 
idet her saa godt som slet ikke er 
fanget Rpjer, et Forhold der forøvrigt 
synes i ikke ringe Grad at ville in
fluere paa Fiskeriet af Aal llled Krog. 
Rejeagn har nemlig tidligere været 
den almindelige Agn og som Hegel 
givet en god Fangst, men i Allllin-
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delighed er det nu forbundet med 
fol' stor Vanskelighed og Udgift at 
faa Rejer eller and('n passende Agn 
tilvejt'bmgt, saa at Krogfiskeriet her 
i Bugten i Aur langt fm kan drives 
sttaledes, som det ha r væl'l,t forhen. 

J, 

Skagen i Avgust 1895 .• Tuli Maa
neds Fiskeri herfra har været afveks
lende med Hensyn til Brugen af 
RedskaYiCrne, idet Garn, Landdrag
ningsvuad og Rnurrevaad have været 
benyttede af vore Hjemmefiskere. 
~1aanedens første Halvdel gav bedst 
i Garnene, hVOI'imod Slutningen af 
Maaneden har givet bedst i Vaad, 
antagelig paa Grund af det mere 
ushHlige Vejr', Garnfiskerne bragte 
i Maanedens første HalYdel daglig 
i h\lld ea. 40 Snese Rødspætter pl'. 
,Jolle af mindre Kvalitet, 10 Pd. 
Snesen som af Mangel pau Ijieh
havere øre blevne saltede. Saavel 
med IJ:.lllddragningsvaad som med 
Sllurrevaad ('1' del' i sidste Halvdel 
af Maaneden fisket store Kvantiteter, 
mor af Hensyn til Kvaliteten kunde 
denne Fisk, selvom der havde været 
Liebhllvere, umulig været kommet 
i Handelen, da den overvejende Del 
var U mlerlllaalsfiisk, Med Land
dragninf!:'ivaud har enkelte Gange 
været fi"ket store K vantitetel' af 
Kuller, Illen uf mindre Kvalitet, og 
disse en' del" solgte til Landhand
lere, til en Pris af 25 Øre pr. Snes, 
og dels ere de blevne saltede. Af 
Makrel pr ~un fisket en Ubetydelig
hed, og Torskefiskeriet er, paa Grund 
af den fl'emrykkede Aarstid, ophørt. 

Kutterfiskerne herfra pre veltil
fl'edse med Udbyttet af deres Fiskeri 
til Dato, kun klage de over det 
noget urolige Vejr, som i den sidste 
Tid el' indtraadt. n. 



Frederikshavn, d. 5. Avgust 1895. 
Det ustadige Sommervejr bidrager 
vedblivende til at hæmme vort Fi
skeri, i denne Uge rr det særlig 
Vestkystfiskeriet som det er gaaet 
ud over, af de ca. 60 Kuttere, som 
drive Fiskeri der og !:lom Ullgik i 
nogle af Ugens første D~lg(', ere kun 
5-6 Kuttere indkomne til Dato med 
Laster af fra 50 op til 100 Snese 
Rødspætter Iwer, Fisk af god og 
smuk Knllitet vejende fra 20-30 
Pd. Snpspn, og betalte IIwd fra 4 
Kr.-5 Kr. 25 Øre pr. Snes. Fi
skeriet er foregaaet nordvest afHirts
hals 6-7 Mil af Land paa telllllleligt 
dybt Vand. De fra Herthas Flak 
indkommende Kuttere have hoved
sagentlig alle havt fuld Last, fra 
100 op til 250 Snese hVOI', Fisken 
har vejet godt, 10 Pd. Snesen, for 
enkeltes VedkollI mende op til 15 Pd. 
Snesen, og for disses Vedkommende er 
betalt fra 11/ 2 -2 Kr. pr. Snes, den 
mindre Fisk blev betalt med fra 
85 0re-1 Kr. 25 Snesen. Fra 
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FarvandBt omkring Trindelens Fyr
skib og fra Læsørende ere indkomne 
en Del K uttero med I.iaster af smaa 
Fisk, H'Jende !)-·10 Pd. Sne::;en og 
hetalte med fm 8U 0re-1 Kr. pr. 
Snes; fra førstnærnte Sted er indbragt 
('1\ DpI Krøyfisk, af Slethvar 100--
200 Pd. pr. Kutter, betalt med 10 
-15 0re pr. Pd., af Pighvar et 
lignende Kvantum, der betaltes for 
store med 40--50 pr. Pd.' og for 
smaa 20-30 0re pr. Pd. Enkelte 
Kutter o pro indkomne fra Kobber
grunden lIIC'd ret god Fangst af F'isk, 
rejellllo 14-15 Pd. SneseII, betalt 
Illed ca. ~ Kr. 25 0re pr. Snes, 
herfra indbragtes ogsaa mindre Par
tier Slethvar. HUlllmertilførselen fra 
Norge er vedblivende ringe og har 
næppe andraget' over 1000 Stkr., fra 
Vestkysten er tilført en Del hertil 
Byen, den længe ventede Prisstigning 
er nu indtnuult, Fiskerne skal paa 
Stranden kunde opnaa at faa l Kr. 
20 0re pr. Pd. K!. 

BEKENDTGØRELSER 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth & Ellenberger. 

DarDlstadt. 

fiskekroge- Fabriken 
- Søl .. medallle I A al b o r II: 18~S o~ 

I K.b~nba ... 1888-
anbefaler sit t;'usalg uf alle SortlH 
}'iskckroge, 8a~1 vel i Staal, .Trenl 
Bom Messing, aRmt I1ilke j rrin Ol-! 
Uly. For"olltlcs mod }~nerkra.v. 

Conrad Christensen. 
~t. :-:.trall(letrredo H. 

Kt1hl'nh"vn K. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

m?d~ ager al Slags Fisk i Korn
IlllSSlOll. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0/0' 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

Tilskaaret Træ 
til Sildekasser 

og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammeJl, leve
r<,s med kort Varsel Og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
uer fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalborg. 

8nurrevaad. 
Undertegneue tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Sllur
revaad i forskellige Længder 
og lHaskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 



1'-, 
~~, ." ~.-:. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Damp~b 

i Ugel1'fra 2~.Juli til 3. Avgust189i • 

Tilf,r, ~~: 
lo .G> 

"'Cl .... 

&i 
Cl. ., 

... ' .., 
~ 
~ 
Q; 
:c 

... I ~ 
~ I cø: ' ... 'C: 
'" lo' !c o' 
co :z: 

.:ti. 

f • ~ 

22 dans~e. Fisker· II Pd. -\'" Pil., Pd. 
Pd. I' Pd. 

fartøjer . •• 32976 ' 

16 danske Kvaller II 61650 

5 svenske ~'isker· 
fartØjer ..• 

pr, Haad og Vogn 
(ra nærliggende 
Fjskcrlej~r • • . 

2952 

4712 

1800 

864 

~ æ: 
c:> "'Cl 

i .~ 
~ 

"" ... 
~i 
~.! 
.l:l.!! 
::I': 

Pd. 'Pd. I Pd. 

j ~IG>:' .. =. j <fi) 
Cl) 

Pd. Pd. I Pd. 

Rejer 
29161 447521 1lltl' 87~" 

pr. JnrIlbane &. 

D~mPllk,ib ..•. II 2476
1' 5000 I 320 l' 

3114
1 8641360·1I1'73052130oo2~1 32~,21' 6454 111100 

I)ll~ 100054 5000 5032 31~4 3528 3604. 75968 35027 3351 6899 ~1l26 
l) 26M Pd. Gedde m. m. og 950 Pd. Knlle.. 2) 4039 Pd. A",I og 486 Pd. Aalekvabbe.. S) 11186 Pd. 

Laks og 18166 Pd. ARI. 
lait er der tilført 252633 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 2 Kr. 10 Øre til 4 Kr. 
65 Øre pr. L{xI., Kas&efisk 1 Kr. 36 Øre; Hornfisk: smaa 80 Øre pr. Snes; Torsk: levende 
l Kl'. 50 Øre pl', Lpd., Kassefisk 75 Øre; Sild: fra Sundet 2 Kr. 50 Øre til 3 Kr. 50 Øre 

,pr:'Ol, bQrnholmske 75 Øre til l Kr. 25 Øre; AaI: gule 30-55 Øre pr. Pd.; Makrel 6-9 
Kr. 1)1'. Sh~s~ IImaa 1 Kr. 25 Øre; Rejer 50 Øre 1 ,Kr. 25 Øre pr. Pd. . 

'rilførslell har i' Ugen li Løb været noget mindre, ligesom Priserne ogsaa ere dalede 
Ijdt. ~arkO'det har gennl:l,mgaa:cIl4c holdt sig roligt med god Om~ætnJ.rig til Middelpriiler. 

Sejl 'ogUd,sq.lg~J Sejldug. 
FriDl~ g-~~rika.nsk Ba ... - , Færdigsy~ø Sejl, 'Jll~~t 

UldS, .~Idug, direk~ i nd- E ~ ~ forarpejdøde, lev~res, vil'-
kjø.bt; 'tilb!4es langt under ' ~. ,keligt billige. 
gangbiire Priser. ~ 'UIQI'r~g 8elv Sagen, 
V~pdtlJ'f pr~parer~t Dug skriv PJR' !røve~ af Dug-

ltl(f'- øø H~PlpseJld .. g disse send~ altiij" fr!t. 
J alle g:vah~et~r. F N H I ~,< 8 

A"r k' 1.' .F l t • • a mø · y lØvwg p.a s Ol' •••• _____ • ___ _ 

i F~hNar 1895. 1~lø~!l' 12~., 

rjRJøIlætf,b:rji~:p. "J)~:Q.w.~r k". 
, Gronnet,av., Ilc I iii h-"-,, St8nu.~~ 15, ' 

(en'" JfeKab1'lk t D __ I'II: _ drlv" VM D~aft) 

Im"erer efter Bestilling ellt'r fra 'Lager fra vort med de uyest(l og qedste 
Maskinor forsynede, nYfil~lagte Fnbrik: Silde-, RA:Jd8f1~tteøa~n, AØru88r, 
Aaleradtr,'Rejeruser, RØJerader,' Bundgam samt a.lle andre SIa.gs1iæt og 
Garn. BOlnulds,qartl, 11 li f/I} If'gat'11 og Hør.qarn i alle Nr. til Dng,~s pilligste 
Priser Ol!" i bedste Kntlit~t('r. Auleknber haves pa.: J .... cer. 

"~~~hH't4tf fI;v~, ~alJa.. Fore8p~røsle .. besva.røs 8fra~,. 
JMt QdsfiU~gem~ i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Brop'c~Dle4~lle. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Færdige Aalevaad 

holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Stort elpgant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bordknive: Tolleknive med Skede, Forskært>rknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste C O 
,k,istercnde Kvalitet. &. 
e ~"" 1:) O ~be~bIL.q~· 
C ll-~' ~jø fa 

\1.6 S '6- Værktøj for 
- j\.selb,. Haandværk, Elegante praktiske 

","iiifiiijiiiil'iiiiI':';'~:::v~ærktøjSkaSSer til Dillettanter og Husbrug, 
__ Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

..... Illustrerede Kataloger gratis. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
RaDlburg, St. Pauli, Raren8tra88e I~O. 

Srevadr.: G. Platzmann, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Platzmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann in Hamburg, Station Altona. 

Ekspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Fl"autz CJhristtreu, Boldhusgade I. 
Redigeret af cand. mag. R. PQsselt. Trykt hos Pt'antz Clwisitrclt. København. 



);iEw 
MED ltISBLlD 

Nr. 33. 15. Avgust. 1895. 

:M:edl.erD..Sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, BOldhusgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/& Sides Brede; for staaende Aunoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fi.kerskolell. - Forskellige Slags 
Aaleynget. F •• t i Lønstrup Klitter. - Mindre 
!tieddelelser. - Fiskeriberetninger. - BekelHa· 
gørelIer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabont 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladot 
træffes desud,'n i Alm. 5--7 Svanholmsvoj 
IO, I. 8. 

ModelsamIingen, Stormgade 20, eJ' gratis 
tilgængeHgfor Medlemmer og Fiskel'o daglig 
fra $1. 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 hallS Bopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
København V. 

Eftel tryk af' Medlemsbladets Artikler er 
tillail L, nar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskerifor('nings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Sælhundefangsten. 
I de første Page af Avgust er 

fra Kallnndborg indsendt til zoolo
gisk Museum en Sælhundehale uden 
Afsenderens Adresse. Oplysuinger 
imødeses. 

"Fiskerskolen" . 

Paa Valle kilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 ~Iaaneders 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 indsendes til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor Stol'mgade Nr. 20 
inden den lste September d. A. og 
mal! være ledsaget af Anbefalinger 
samt forsynede med uøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Traug og øvrige personlige 
I!'orhold, særlig om han faftl' Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. D. V. 
A. W. Bonnesen. 



Forskellige Slags Aaleyngel. 
Af P. Villull1sen. 

::\faa det være mig tilladt med 
nogle Bemærkninger at henlede Op
mæ~ksomheden paa en Ting~ der ikke 
synes at være almindelig bekendt -
i det mindste har ieg ikke set noget 
fl'emS!! t derom tidligere - nemlig: 
at den Aaleyngel, der hvert Aar 
kommer ind til vore Kyster, synes 
at være af to, noget forskellige Slags. 
.r eg har havt med Masser af disse 
Smaaual at gøre, i de senere Aar 
især, da Dansk Fiskeriforening har 
foretaget Flytning af en Del Aale
yngel over i en Ferskvandssø, og da 
Privatfolk have gjort det samme Eks
periment, og jeg er derved blevet op
mærksom pM, at Aaleungerne ikke 
ere ens i Udseende. Det er muligt, 
at ikke begge Slags optræder over'alt, 
hvor Aaleyngel søger ind til Kysten, 
ellp]' trækker op i Ferskvand; det 
el' ogsaa mUligt, at begge Slags ikke 
altill opkæd,H' samtidigt, det ved jeg 
ikke endnu; jeg skal her kun med 
nogle Ord pu,a vise Forskellen, saaledes 
som jPg hal' set den træde frem, 
hvor jeg har indsamlet eUer dog iagt-
taget Aaleyngelen. 

Som bekendt ere de fleste smaa 
Aaleunger, naar de komme ind til 
Land, ligesOlIl . naar man faar dem 
op fra dybt Vand, klare og gennem
sigtige, næsten SOIlI Glas, hvilken 
Omstæmlighed vel ogsaa ha.r skaffet 
dem dnt gængse Navn: "Glasaal". 
Have de derjmod opholdt sig, om 
pnd kun i et Par Etmaal, i mindre 
klart Vand, eller have de boret sig 
ind i raadden Tang eller M mIder for 
a t skjule sig, saa btbf'r Gpl1lwmsig
tigheden sig, og J:;'nlTen bliver markere, 
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i mange Tilfælde næsten sort. Men 
FOrlnen er og bliver den samme, 
alleere de uforholdsmæssige tynde 
og langstrakte, hvis man tør bruge 
dette Udtryk om Dyr, der kun ere 
omkring 3 Tommer lange i det hele; 
paa dem alle er Hovedet det tykkeste 
Parti, ligesom paa en Stoppenaal. 
Blandt hele Vrimlen af disse ens
dannede Unger forekommer der imid
lm'tid nogle aldrig mange, højst 
nogle faa Procent - der, skønt de 
ikke ere længet'e end de andre, dog 
have et helt andet Udseende og 
nærmest se ud, som om de, vare 
langt videre fremme i Udvikling. 
At Farven Ol' gul, eller aldeles som 
paa de voksne, endnu ikke kønsmodne 
Aal i det paagældende Vand, har 
maaske ikke saa' meget at sige -
skønt man jo kan indvende, hvorfor 
blive disse Aal gule, medens alle de 
andre blive sorte? - men de ere 
trinde og kødfulde, lige fra Hoved 
til Hale, ere mim1st 3 Gange Saa 
tykke som Ungerne af det førstnævnte 
Slags og have fuldstændig Aalens U d
seende og "Manerer", i ganske ander
ledes Grad end hine. Jeg har prøvet 
at opbevare begge Slags Unger i en 
SpaIld V!tnd og har saa iagttaget 
dem. Alle "Glasaaleneu have uop
hørlig sværmet omkring oppe ved 
Spandens Kant, have prøvet at springe 
eller krybe over og have fortsat der
med, saa længe til det lykkedes dem, 
eHor til der ikke var Liv i dem mere; 
de smaa, gule Aal, jeg har nævnt, 
prøve ikke derpaa, i alt Fald ikke, 
før Vandet er b~evet slimet og trænger 
til at friskes. Tværtimod opholde 
de sig ved Spandens Bund, eller dog 
dybt under Overfladen som andre for
nuftige AnI mest pleje, og medens 
jeg ofte har set "Glasaalene" i JTi 

.. 



Tilsta/id ligeledes svømme omkring 
nær ved V undets Overflade, har jeg 
aldrig set dette at være Tilfældet 
med det andet Slags Unger; de have 
holdt sig neJe red Rumlen eller s\,jnlt 
i Plantevæksten, som om de enten 
vare more forsigtige rnd de andre 
eUeL' ikke havde Hast med at fort
sætte Rrjsen. 

For Resten er det \'(>1 et Spøl'gs
maal, om de i det hele el'e paa Rejse, 
som de andre, Olll de ikke netop 
høre hjemme, del' 11\'01' man finder 
dem. 

Mulig vil man sige, at det kun er 
Aal, som ere en Aargang ældre end 
de andre, 11Ien hvorfor ere de saa 
slet ikke voksede i Længde, medens de 
ere taget saa mærkværdig til i Tyk
kelse? Det synes jo som om den 
øvrige Yngelskare er kommen til 
Verden nædig pau St\l1lme Tid, hvor
ledes kan det da være, at dette for
holdsvis lille Antal skiller saa 
distinkt fra alle de andre i Tykkelse, 
Udvikling, Farve ~ ja selv Opføl'sel 

hvis de ere hines Helsødskende 
og ikke af en anden om end 
maaske nærbeslægtet Stamme? 

At komme lIIed Gisninger, som et 
"B!'edpalltlen" ikke er steril o. s. v., 
derpaa skal jeg ikke intll:1l1e mig. 
Aalolllystel'irt gemmer vistnok paa 
mere end et Spørgsmual, som eJ1dnu 
ikke kan besvares tilfredsstillende, 
men som vel nok finder deres Løs
ning engang; jeg har kun fremsat 
foranstaaende Bemærkninger, for at 
andre, der have Villie og Evne dertil, 
kunne blive opmærksomme derpaa og 
søge videre, om de finde det U magen 
værdt. 

At de to Slags Aaleunger, hvorom 
Hr. Villumsen ovenfor giver os nogle 
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interessante biologiske Oplysninger, 
næppe el' andet og sikkert ikke kan 
være andet end yngre og ældre 
Individer af VOl' almindelige Aul, 
del'l)1ll n:ure vi ingen Tvivl. Efter Maa
lin ger, foretagne pau del) biologiske 
Station, hvis Resultat!'r vi i saa Hen
seende Ila re ha rt Lejlighed til at 
gure os bekendte med i Sommel' ~ 
vokse Aaleungel'lle :\f de første to 
Aal'gallg;e netop overordentlig lidet 
i Længden, og alle de andre For
holli, Hl'. V. omtaler, pege netop, 
forekommer det os, i samIlle Ret-
ning. Red. 

Fest i Lønstrup Klitter. 

Søndagen den 11. A vgnst holdtes 
i Lønstrup Klitter en vellykket :Fest, 
hvortil efter de lokale Blade "hele 
V endsyssl'l" havde givet Møde. 

"Fra KI. 1-4", skriver Hjørring 
AmtstiJende, "vare alle V eje, der 
førte til Lønstl'up, bedækkede med 
Vogne, Cj'ldister og Fodgængere. 
Rjørring\'ejen dannede til Tider et 
eneste uafbrudt Vogntog, og i det 
flagsmykkede Lønstrup myldrede det 
som i en Myretue, og underligt var 
det ikke, om nogle af de gode Be
boere dernede bleve noget konfuse 
o\'er denne altopslugende moderne 
Folkevandring. Der var Folk fra 
hele Vendsyssel, og fra Byerne sønden 
Fjorde Il vare adskillige stævllede til 
Festen. Al PLads optoges af de 
Hu udreder eller maaske rettere Tusin
der af Køretøjer og Heste endog 
alle Gaarde og Huse indenfor det 
meste af en halv Mils Afstand fra 
Lønstrup maatte finde sig i at blive 
behandlede, som om de laa i et af 
Fjenden besat Land. 
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I Lønstrup spredtes Menneske
mængden efterhaanden op over den 
i sin Art enestaaende Festplads, der 
med sit vidtstrakte, kuperede Terræn, 
med de vældige Klitter og Havet i 
Baggrunden, den venlige Fiskerby 
nede i Forgrunden og de milelange 
Udsigter ind over Landet, ml' saa 
imponerende, som nogen kunde for
lange det. Og herover bølgede i 
tusindvis af Mennesker - hvor mange 
vides ikke. De fem--seks 'l'll;;i Ilde 
l!'esttegn slap op kort efter Festens 
Begyndelse, og saa gik det, SOIll det 
kunde bedst". 

l!~esten indledtes med, at Rednings
baaden foretog nogle Øvelser, der 
hilstes med livlige HUl'l'araub 'for 
Mundskahet. Senere var der Rmg
ridning og Gymnastikforestilling, Tom
bola og DUllseestrader, SOIll det sig 
hør og hør. 

V<·d den mere alvorlige Del af 
Fesh'B talte A potheker Nielsl'n fol' 
Konge og Fædreland, hrorefter (j'olke
thingsmand JultfjcrSell udtaltt~ Haabet 
0111, at del' snart ll1:lat to blive taget 
alvorlig fat paa Huvnesagen. Redak
tør RCI'entlow SaJllIIH~llliglll·de den 
'rid, da den jydske Vl!stkysL kun var 
l,eboet af en spal'SOIll, \'ild og raa 
Befolkning, rene St,randroH'l'e, med 
X utidens Pm·hold. Han opfordrede 
FiskPl'lle til at frt'mkomme Illed deres 
berettigede Krav og omtalte særlig 
Mulighederne for en Revision af Fi
skeriloven, for Oprettelsen af en Ulyk
lwsforsikring, og et Institut for billige 
Driftslaan og endte med at udbringe 
et hjrorteligt Leve fol' Fiskerbefolk
ningen. Redaktør Carlseli talte slutte
lig for Lønstrups Fremtid som Bude
plads. 

'. 

Mindre Meddelelser. 

Den store Kutter "Maagen", der 
tidligere har været hjemmehørende i 
Frederil,shavn og herfra bl. a. dreven 
Islandsfiskeri, er ogsaa i Aar som i 
E'jor paa Makrelfiskeri under X orge. 
Efter Eften'etning, der er udløben 
fra Pøreren paa "Prins Valdemar", 
bliver det kun faa danske .Fartøjer 
der i Aar ville beskæftige sig med 
dette Fiskeri, i Fjol' fiskede over 
40 danske Fartøjer efter Makrel, i 
Aar der ikke mere end 14-16 Sth',; 
det daarlige Resultat i Fjor har vel 
skræmmet en Del bort, maatte det 
nu i Aar blive bedre. Kutteren 
,. Prins Valdemar", som af dansk 
byggede Fiskefartøjer el' det største 
og mest velud halede, vækker almin
delig Opmærksomhed, hvor den kom-
llIer fl'em. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 12. Avgust 1895. 
Trivielle Tilstande paa vort Fiske
torv for 'riden, sllluat med Fiskeriet 
og kun meget lidt rrilførsel fra Pro
yjllSCl"l1C', giver kUll ringe Omsætning 
llled Priser, SOUl Illua kaldes ualmin
delig bøje, i det mindste for gode 
Varer af det Lidet, der kommer 
frem. For ca. 14 Dage tilbage viste 
sig det første Sildefiskeri her i Sundet 
under den svenske Kyst; nogle faa 
svensk~ Baade bragte ret god Fangst 
hertil, op til 100 Ol. Det bragte 
Sildebaadene til hurtig Udrustning 
over det meste af Linien; men lige 
saa pludseligt som Fiskeriet viste sig, 
forsvandt det igen, og senere Forsøg 
har indtil Dato ikke givet noget U d-



bytte for ]'iskernes Paapllsselighed 
udover nogle faa Snese pr. Nat 

. til Baaden, smukke store Varer til 
høje Priser, som ville have givet gmlt 
Udbytte, naar der havde været noget 
mere at tage af. Snlllllslld t'm 
Bundgarn og fra Bornholm betinger 
sture Priser fra l Kr.-l,50 pl'. Ol. 

Krogfiskeriet efter AuJ har bedret 
sig en Del i Løbet af de sidste 14 
Dage og vilde sikkert have givet endnu 
bedre Udbytte, l1aarAgn havde kunnet 
bekommes i tilstrækkelig Mængde. 
Vaadfiskel'iet har ogsaa begyndt at 
give noget bedre Udbytte, naar Vejr
forhold og Str0mforhuld, som have 
saa stor Indflydelse paa alt Sla.gs 
Fiskeri, have villet tillade Fiskeri llJed 
Vaad. Pl'isel'lle el'e gode ful' ikke 
at sige høje. Rpjer, som kun kUlIlmer 
meget sparsollIt paa 'rol'\"pL hetah's 
nu med 3 Kr. pr. Pot (Ievendl' Varer.) 

Flere af vore udrejste Fiskere pre 
nu vendte tilbage og beklage sig; alle 
SOHl en over de Ul'olige VejrfOl'hold 
hele E'orsommerell, SOIll have hevirket, 
at Udbyttet af deres Fiskeri har 
været saa tarveligt. F. 

Frederikshavn, d. 12. A vgust 1895. 
I Begyndelsen af U gen indkom største 
Parten af de paa Vestkystell fiskende 
Kuttere, dels paa Grund af at fuld 
Last var opnaaet og <leIs - i hvert 
Fald fol' de sidst ankommendes Ved
kommende- paa Grand af opkom
mende vestlig Storm. Godt en halv 
Sncs Kuttere havde Laster af Rød
spætter af sllluk Kvalitet vejende fra 
28-35 Pd. Snesen, hetalte med fm 
5 -6 Kr. Snesen, men det kmntitative 
Udbytte var da saa meget mindre, 
idet Laster af fra 40-60 Snese var 
det almindelige; mange andre indkom 
med store Laster af over 200 Snese 
hver, Rødspætter af ringere Størrelse, 
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vejende 12---17 Pd. Snesen og be 
talte med fra 2 Kr.-- 3 Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Enkelte Kuttere havde 
desudell ret betydelige Kvanta Skær
ising, men da disse fremkom i tem
llIelig daadig Tista:1t1 blev der kun 
lwtalt 6 il 8 Øre pl'. Pd., mindre 
Partiel' Tunger, der opnaaede ca. 70 
Øre pr. Pd., indbragtes ligeledes, et 
Tilfælde som ikke er almindeligt for 
de paa Vestkysten fiskende Kuttere. 
KuHerfiskeriet pua Herthas Flak, 
vel Kattegats rigeste Fiskegl'ullll, 
har atter i denne U go givet u~mærket 
'Gdbytte, ca. 10 Kuttere ere herfra 
fuldlastede afgaaede direkte til Kø
benhavn, og mindst lige saa mange 
ere indkomnc hertil, hvoraf en endog 
ha nle Pil I~ast af over 350 Snese, 
-- naa, det pekuniære Udbytte bliver 
jo ikke san stort, da Fisken er tplll
lIwlig lille, fm 10--12 Pd. pr. Snes, 
hvorfor el' betalt fra 85 0re-l Kl'. 
50 Øre pr. ~Iles. Af Pighvar og 
SletlmU' el' dpI' fra ]'angstpladser i 
Kattegat tilført en Del, for stor 
K valitet af f0l'stllæmte Fiskesol't er 
betalt fra 40-60 Øre pr. Pd., for 
mindre 20-~30 Øre, for Slethvar er 
betalt 12 lt 15 Øre pr. Pd. Paa 
Grund af det uafladelige RegIl\'ejr 
i forrigt' U gps Slutning er Vandet i 
Havnen bleven mindre saltholdig, 
hvilket h:tr foranlediget ret betydelig 
Dødeligbud blandt herværende Rød
sprettelagre, en .Fiskehandler mistede 
sauJedes paa et Døgn over 200 Snese. 
En her hjemmehørende Kutter, der 
driver H ummprfiskeri med Tejner 
paa Vestkysten er indkom met med 
ret god Fangst, ligesom mindre Par
tier ere tilførte over Land der Steds 
fra. Prisen er ret høj for Tiden, 
der betajes ca. l Kr. 25 Øre pr. 
Pd. pau Stranden. Kl. 
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Smaaskrift~r 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2dell Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

Yd Arthur Fetidersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

yed Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2tlcn U.lgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed1ersen, 

udlp\·ercs gmtis til.F'OI'cningens Med

lemmer ved Hemendelse til Forcnin

gens Kontor, Stol'lIlgude 20, Kø

henham V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 4. Avgust til 10. Avgust 1895. 

... ~ ~ 1 • ....: ~ 
I I 

~ ... 
~ ~ ~ 

., 
,G> ., 

I~~ ....: ., ""il ~ ;:o,. Q)fIJ 

Tilført af: ... - " .r= C>. ... <r= ... <!) :::! '" .. ....: ... -= 011- 2:' 0Jj "'- ....:1: II.. 

I 
,. 

<li -; -<li 
a: !e 'q) Q: c III'" ~ en 

I 

-;;;~ c(-C> '"" ., .... ....: ri) 
Co =.., "-l :E~ I- .. 

~o :; ri) (/'J 

"'" '"" 
32 danske Fisker-II Pd. 

Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd. 

I 

Pd. Pd. Pd. 

fartøjer , •. 84746 

19 danske I(vascr 70506 

Bvcnske J;'isker-
fartøjer . , , 

pl'. Baad og Vogn • 
fl'a nærliggende Rejer 
Fiskerlejer ... ,1088 7418 3576 3011:)'1 163 

pr. Jernbane & 
Dampskib _' _. _' _. • 2980 2800' 960 74702 I 375.i 13.il384 20348 7224 4810 6234 

I-i------- 1-~ ...• 

laIt , , , 113823212800 5048 7470 768 3754 37%0 23364 7224 4973 6234 

l) 2600 Pd, Helleflynder og 200 Pd, Pighvar. 2) 3680 Pd. }Iakrel og 3790 Pd. Hornfisk. 3) 2682 Pd. 
A"I og 334 Pd. AIlIekvabber, 

lait er der tilført 237827 Pd. 

Betalt (jenllemsllitspris af Opkøbere: H,ødspætter; leveude 2 Kr. 30 Øre til 5 Kr, 
pI', Lpd., Kassefisk 2-3 1(1',; Makrel 7·-9 Kr. pl'. Snes; Hornfisk l K l'. pr. Snes; ~ild 
3 Kr. til 3 1(1'. 50 Øre pr. Ol; AaI: gule 35-50 Øre pr. Pd.; Hejer 75 Øre til l Kr. 50 
Øre pr, Pd. 

Markedet har i Ugells Løb holdt sig noget trykket ved store Tilførsler af seknnda 
Varer. som ringe I(øbelyst beHllgede smaa Priser. Prima Varer meget efterspurgt til 
høje Priser. 
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BEKENDTGØRELSER 

AppaPatep 
til Tørring og Tilberetjning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. V~nu]eth & EHenberger. 

Da:rmsiadi. 

fiskekroge -Fabriken 
- SolntedaIIIe I ,\ a J bo rI/: t8~3 Ol! 

I K.bnbaY.I888-
anbeCaleT .it "Cdsa)!! ar alle SOrlQT 
Fi8kokro~e, ,at\. vel i Stanl, .ræJ'll 
som Messing, samt Pilke j 'l'ln Hf.! 
Bly. Fors.llueø mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Rtrand,træde H. 

KøbenhaVlt K. 

Nylcjøbing p. Falster. 
i 'Februar 1895. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

moutager al Slags Fisk i Kom· 
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °10' 
Teiegramadr. : Storm, Nybrogade. -Tilskaaret Træ 

til Sildekasser 
og alle andre Fiskekasser, 
høvlet. og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
r('s med kOI·t Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

!læsten knastfri. faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
"Aalborrc. 

.8nurre"aad. 
Undertegnede tilbyder J;'i

skerne sine anerkendte Snur. 
revaad j forskellige Længder 
og l\1askestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129. 

Fiskenætfa briken "Danmar ~", 
Grønnet.ave, Ilelsllla-er, Stengade 15, 

(eneste Nætfabrik 1 Danmal'k 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. Bomuldsga1'u, lIaw}ll'ganl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
jed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille, 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbycli'1' sig nli'd 'rl'ykning af IJgebJade. Pieeel', Værker og Tids .. 
Hk.'iftel', (jirkulairel', merkantile Tryk8a~er og l~ejJlglleds. 
IUlIlKe i omhyggelig U dfø l' el se til billige Priser. 
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Kø benha, ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 

Færdige Aalevaad 
holdes i Sæsonen stedse paa Lager. 

Købennavn V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, heediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Petroleums-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt,praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun lin Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vand koger i Løbet af 3-- 4 Minuter. 

Pau, det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde ,Tern varme for 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

IO Kr. franko overalt. Primus,Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. BO øre. Sælges med fuld Garanti hos 

O. Th. Rom. &. 00. 
Axelhus 2 B. København V. 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Hambnr&" St.Panli, Hafenstrasse 120. 

Brevadr. : G. Platzmunn, Hamburg, Hafcllstr. 120. Telegramadr. : Platzmanu-Hambllrg. 
Fragtbrevadr. : G-. Platzmann in Hamburg, StatIon Altona. 

]Jkspeditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker F.*Bntz Cltrisft.li*el1, Boldhusgade J. 
Rcdigeret af eUltll. mag. Il. Pusselt. - T]'ykt hos h','anfz ChriStfl'CIL København. 
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IH'DWlSBLAD 

Nr. 34. 22. Avgust. 1895 . 

.:Medl.e:r:n.sb1a.det \ldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlattreu, Boldhuagade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af ll., Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

hldhold: Sælhundene. Om SvampeIiRkeriet. 
}"'iskc.ribcretuingcr. - Hekctl'1tgørelsf't. 

Danak Flakerlforenlnga Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Re(laktøren af Medlemsbladet 
træffes dosud<'n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelaamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængeligfor Medlemmcr og Fiskere daglig 
tril. RI. ~-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
enhlgena Konaulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardavej 16, 
København V. 

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artilder er 
Wlø.ilL, naar Kilden angivea. 

Modelsamlingen. 

Hr. P. Villums en vil være til Stede i Sam
lingen I,ørdag den 24. Avgust RI. 9~4. 

Sælhundene. 

I den tyske Fiskel'itidende fol' 20. 
Avgust d. A. klager Illan fra \Vnrne
munde, over den Skude, der voldes 
af de talrige Sælhunde. Tidligere 
havde Fiskerne Frihed til at skYlle 
langs Stranden. Men siden m:tn har 

udelukket dem fra Strandjagt en , bliver 
Sælhunden ald.l'ig skræmmet, og den 
æder baade Fangst og Redskab for' 
}'iskerne. Disse mene nu, at Sæl
hundenes nuværende Talrighed langs 
deres Fiskepladser skyldes den Krig, 
som i de senere Aar føres imod 
disse graadige Dyr fra dansk Side. 
Derved jttges Hundene fra. dansk 
Kyst over til den mecklenburgske, 
og der faur den J;'red. Sikkert er 
det, at Sælhundene Aar for Aar 
blive talrigere i den sydlige Del af 
østersøen. 

Det er ikke :tlene fra Mecklenburg, 
at Klagerne lyde over Sælhundenes 
Tiltagen i Tal. ~Ian har meddelt 
det samme fra Sverige og andre 
Pladser, hvor de ikke jages tilstræk
keligt. Til samme Tid synes det, 
som om Klagerne fra de danske 
østersøkyster blive mindre højlydte, 
end de tidligerll vare. I hvert Til
fælde er dpt en god Gerning, som 
vedblivende udfol'es ved den danske 
Stllts Præmiering for Drab aJ Sæl
hunde gennem "Dansk. Fiskerifor
ening", skønt dennes Forslag til en 
almindelig Jagt paa Sælhundene Ihl 
s~mtlige Lande omkring østersøen 
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ikke kunde gennemføres. Foreningen 
sendte Opfordring til de forskellige 
Fiskeriavtoriteter i Sverige, Finland, 
Rusland og Tyskland om en fælles 

. Optræden, o~ ved den tyske Fiskeri
kongres 1 Danzig 1890 indledede jeg 
i min Egonskn.b afForenin~ens Sehe
tæl' en Diskussion om denne Sag. 
I Tyskland er det særlig.l agtlovgiv
ningen, som hindrer en ihærdig .Jagt, 
andet Steds er det gamle Privilegier 
o. 1., som ere traadt i Vejen. Allige
vel er der næppe nogen anden Frem
gangsmaade, som virker, end en ud
holdende og ivrig J agt fra samtlige 
hlUde ved østersøen. Dersom Kla
gerne fm vore Nabolande tager til 
og dersom der samtidig bliver Stilhed 
omkring os, vil der nok komme Sam
menhold imellem alle de Kredse, som 
onsker Srelhnndene bort fra samtlige 
Farvande, hvor et ordnet Fiskeri 
hænl(~8. 

M an kIa ger alle Vegne over Fi-
8\;:('l'i(·ts Tilbagpgang i Udbytte, og 
Bill Il snakker væk om Opfiskning og 
endog om Udryddelse af visse Fiske
slags. Er det da ikke mærkeligt, at 
man kan tvivle om, at man kan, om 
ikke udrydde, saa dog væsentligt ind
skrænke de umættelige Sælhnnd('? 
Man freder om Fiskpne gennem Regler 
for ~ang,;t af Smaafisk, for Fange
tider, fol' Redskabsmaal o. s. V., og 
man SOl' Fiskeren nøje paa Fingrene 
for at kontrollere Overholdelsen af 

. disse R<>gl('1'. Men Fiskerens Kon
kUlTentpI' ved Fangsten lader man 
f:l.re i Fred. Dette er en hel Side 
af den rationelle Fiskeridrift, som 
faar Lov til at ligge brak: Kampen, 
imod de Dyr, som tager deres Del 
af Harets Udbytte .• Jeg skulde mene, 
at en gc>nnemf(Jrt Udt'j'fhh!lse af Sæl· 
hund, Odder, forskellige ikke- eller 

lidet madnyttige Fisk, fiskeædende 
Fugle o. s. v. vilde hjælpe hdskiUigt 
til at øge Udbyttet for Fiskeren. 
Man "høster" for Tiden Havet med 
den lløjeste Flid, men man glemmer 
at ydn det den højst nødvendige 
Plej(', idet man undlader at kære sig 
om de Fjender af Fiskene, der jager 
paa den samme Bund som J;'iskeren. 
Alle Venner af Fiskeriets 'rrivsel 
bør lægge Vind paa at finde praktiske 
Midler til Udryddelse af Utøjet. 

Arthur Feddersen. 

Om Svampefiskeriet. 
Efter "Norsk Fiskeritidewle". 

'ril ti Millioner Fmncs anslaar 
man Værdien af de Svampe, som 
Aal' efter andet opfiskes i de forskel
lige Vel'densdele. I denne Sum ind
gaa med syv Millioner de Svampe, 
som komme fra Levanten, hvilke 
indsamles ved Kysterne af Syrien, 
Tunis, Tripolis og Oypern, medens 
de resterende tre Millioner Francs 
falde pall. -Bahamaøerne, Florida og 
Kuba. 

Frankrig indfører for fem Millioner 
Francs i Svampe fra I.Jevanten og 
for to Millioner Fmncs fra Bahama
øerne og Kuba. 

Engla nd og Nordamerikas forenede 
Stater forbruge de Svampe, som 
produceres ved Florida og Ovpern . . . 
Svampene fra Levanten indføres 
over Marseille, medens Importen fra 
Bahamaøerne og Kuba foregaar over 
Saint-Nazaire og Havre. 

"CompaiJnie t'tansatlantique"s Pa
ketbaade medbringe hver Maa Bed 
ca. 200 Ballor Svampe, der ere 
pressede ganske som Bomulds-Baller 



og som gennemsnitlig vejer 60 il 80 
Kilogram pr. Eltykke. 
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-Frankrig el' det J.Jallll, for hvilket 
Hallllelen nwd denne Vare hal' størst 
Betydning, ligesom Middelhavet spiller 
den stOl'ste Rolle, hnul Produktionen 
nngnar. 

For Spaniens V (,llkomlllp]HII' lider 
Svampefiskeriet under den sdr sallIlue 
Stagnation som Industrien i Almin
delighed og Fiskerie]']]e i Særdeleshed, 
og hverken lIen Omstændighed, at 
de Havf', hmr del' er størst Orertlod 
paa disse Produkter, ligge Spanien 
nær, e11er den Lethed, hvO\:meu 
Spanierne kunde drage stor Fordel 
ueraf, el' i Stand til at vække Ved
kOlllmende af deres Døsighe(l. 

A f Middelha \-slandenes Kystboere 
ere Grækerne næsten de eneste, som 
trodse de utallige Farer, der ere 
forbundne med dette Fiskeri, og som 
derfor forsyne en stor Del af Ver
uen med denne saa nødvendige Ar
tikel. I Følge en officiel Beretning, 
hvoraf vi laane de følgende Data, 
drive Grækerne dette deres vigtigste 
Fiskeri paa følgend e tre Maader: 1) 
Ved lIlolIerne Dykkere, 2) ved Har
punering og 3) ved isolereue Dykkere, 
SOIll ikke have noget som helst Dyk
kerapparat. 

De græske Svampefiskere høre 
hjemme paa Øerne Egina, Hi(lra, 
Hermione, Kranidi og 'rriceri, hvor 
der er 183 Fartojer, udstyrede med 
moderne Dykkerapparater, og: 540 
forsynede meu Harpuner og isolereue 
Dykkere. Fangsttiuen varer ca. 3 
Maaneder. 

Størsteuelen af de Fartøjer, som 
have almindelige Dykkere ombord, 
fiske paa Afrikas Kyster (Tripolis 
og Tunis). De afrejse fra deres re
spektive Havne i April Maaned, og 

for at komme til Fangstfeltet fragte 
10 iL 15 Baadejere i F:ellesskab en 
liden Brig, hvori Baudene illllstmcs, 
Briggen fører dem frC'm til Fiske
pladserne, og ved Fangsttidens Slut
ning kommer den tilbage og afhenter 
Baadene. 

Udgiftm'ne for de 4 l\Jaaneder, 
Fiskeril't varer - iberegnet Rejse
tid('n frplIl og tilbage - beløber sig 
fol' 1I\-er to Baadlag - der gaa 
nemlig al 'l'ill to og to saadanne 
sallllllen -_. til 2000 Francs. 

Kosten bC'staar i Beskøjter, BOllller, 
Ris, mørke Oliven, Olie og liut Feut; 
desuden medføre de Medikamenter, 
saasom Chinin, Kamfer, Ricjnus Olie 
og lidt Rom, Kognak og Brændevin. 
U ubyttet fordeles saaledes: Ejeren 
~f en med Dykkerapparat uustYl'et 
Baad associerer sig med Ejeren af 
en anden Baad, som da tjener til Op
lags ted for Provsionerne og Fangsten. 

Efter at Omkostningerne ved Ind
købet af Provisionerne ere fradragne, 
deles Udbyttet i 3 Dele, hvoraf den 
ene tilkomnwl' Dykker-Apparatets 
Ejer og de to andre Trediedele for
deles mellem Mandskabet, saaleues 
at Iwer af Dykkerne regnes for 3 
Mand. Det Netto-Udbytte, som paa 
denne Maalle kan tilkomme hvert 
Baadlug for de 3-4 Maanecler, hvori 
Fiskeriet varer, bliver fra 10000 til 
15000 Francs. De som fiske Svampe 
med Harpuner, fjerne sig ikke fm 
Kysterne af Gnckellla nd; længl'r end 
til Kreta rejse de i al Fald ikke. 

N etop det modsatte finder Sted 
med de isolereue Dykkere, som drive 
deres Geschæft overalt og hvis Speciali
tet er den at optage Svampene fra store 
Dybder, hvor de moderne Dykkere 
ikke vilde kunne gaa ned uden stor 
Fare for at kvæles. 



Disse isolerede Dykkere fiske paa 
følgende Maade: 
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Fartøjerne ere bemandede med 
fra 4 til 6 Dykkere og to ROI'skarle. 
Saa snart man ankommer til Fiske
pladsen, lade Dykkerne sig ",lide ned 
paa Bunden af Vandet, idet de holde 
sig fast med Hænderne i et Tov, til 
hvis Ende der er fæstet en bvid og 
glat Sten, som maa være tung nok 
til, at den hurtig kan tra~l{ke et 
MEJnneske netl til Havbundt'll; paa 
Grund af at denne Vmgtsten er glat 
og danner et shaat Plan, bliver det 
forholdsvis let for Dykkeren under 
Nedglitlningell at dirigpre efter 
ForgOlltbefindemle i den ene eller 
tIclI auden Ul'llIillg:" KOlllmen 111'(1 
pa:1 Hadmndcll, plllld;('l" Dykh'rell 
de Sv:t1upe, han ud\'ælger sig, og 
anbringe!' dem j et Næt, han har· 
hængcude omkrillg Habwll, og saa 
snart dette 1'1' gjort, stil kr ha II begge 
sille Fødder paa dpn lIysnærnh' Stl'n 
og I'nl Hjælp af dt'll Sno!', hl'orllletl 
hall nedfiredes, sigllalisen·r han til 
dt'1ll af KammarakrllP. SOIll en~ blel'ne 
tilbage i Fartøjet, for at disse lmlllle 
hjælpe ha,m op i fri Lnft igPlI, 

Den Dybde, hVllri flinke Dyl<kpre 
p:la dOlllll' Mande kumw arbejdl', 
g:t:lr fra 30 til ::15, j:t lige til 40 
}'avne (ar 1 Meter, 8:::19 Millimetel'b 
Længdp), noget som vil forhal"se alle 
Fysiologer; i en saadan Dybde kunne 
de da forblive Ili2 eller 2 Minutter. 

Det Slags Svampefislwri, som drives 
af almindelige Illoderne Dykkere, er 
utvivlsomt at foretrække for det nu 
sl,ildrede, fordi det frembyder baade 
f1pre :E'ordele og større Sikkerhed for 
Dykkerne. Men til1'rous for a.t nu 
Fiskerne ved Hj:dp af disse modeme 
Dykker-Apparater burde kunne stige 
TlPI! paa HavhllTHlen rJled fllhlstændig 

Tryghed, hænder det ikke sjælden, 
at en eller anden Uforsigtighed koster 
dem Livet. 

Benyttelsen af Dykkerapparater 
medfører den Fordel, at Dykkeren 
har al ønskelig '1'id til at faa fat 
paa de Svampe, han vil have, idet 
han nemlig kan opholde sig j Vandet 
lige til 60 Minutter, :tlt efter den 
Dybde, i hvilken han arbejder, og 
~;ualedes kan udvælge sig et stort 
A,lltal Smmpe; men, vd at mærke, 
disl';e kunne aldrig, hverken i Kvalitet 
eller Støn'else, sammenlignes med 
t!(>1Il, "som opfiskes af de isolerede 
Dykkere. Iført lJykkelTustning kan 
nemlig et Menneske ikke uden Fare 
stige dybt'n' ned ('Ild højst 40 Meter, 
og 1111 Ino mier det hyppig, at netop 
disse Regiolll'l' all'ert?de ert? blevne 
gemlel\lKogte og lulllyttede af (le iso
lerede Dykkel"c, som derhos, fordi 
de knnne stige ned lige til 60 Meter, 
faa fat pa<l Sva III IH', som baade i 
Hpnspende til Struktlll:ens Finhed, 
til F01'llwrne:s Elt?gance og til Stor
relsell, ere de Smmpe over!pgne, SOIll 

filldes i (le milldre dybe Zoner. 
De fine SI"Umpe, som opfiskps af 

isolerede Dykkcl'(', sælg(~s for 75 a 
80 Francs pr. "Oko" l Kilogram), 
medpIlS de, som illdsamles ved Hjælp 
af almindelige Dykkpre, kun koster 
fra 45 til 60 :Francs. 

Der gives flere Kvaliteter Svampe; 
de bedste i Handelen ere de, som 
kommer fra Bombe og Madrouche 
(Tripolis), hvilke sælges til dobbelt 
saa høj Pris som de, der indføres fra 
Bengazi. 

Derefter komme de store Svampe 
fra Cypern og Kreta, der ere af ud
mærket Kvalitet, ja de fine SvamI?e 
fra den sidstnævnte ø ere de aller
bedste, lig de græske; Svampene fra 
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Sfax (Tunis) ere ringere; men i Fran-
ktig foretrækker man dem. I 

De Tfilbel'edninger, Svampene llIaa 
underkastes føl' de kOlllme i Handelen, 
ere lJUade faa og simple. De store 
Svalllpe fm Bombe, Madl'ouche ug 
Bengazi, som næsten udelukkende· 
sælges i England, beklippes llIed 
Sakse, befris for den protoplasmiske 
Materie, som omgiver dem, og, naar 
de saa ere retH', lader lllan dem ligge 
30 'l'jlller i en let Opløsning af Srod
syre; derefteJ' vaskes og t!JlTPS de 
omhyggeligt og anbringes i Kalkvft,ml, 
for at de kunne faa den for Svam
pene ejendommelige gulagtigc Farve. 
Derefter skylll'r lllaIl d(lm igen i flere 
Hold Vand og b(;pr dl'!\l tØJTPS, og, 
uaar de ere bleme tørre, fyhler man 
dem med fint Sand, for at de kUIlue be
holde i sig saa m!:'gen Fngt1~hed, at 
de ikke torre nItfor meget ind. Lig
nende Fremgangsmaade følges lIled 
finere Svampe, kun anvender Illa Il 

der pn(lnu større Olll hyggplighed. 
De isolerede Dyk~-!:'re betale PIl 

Afgift a f 430 v'rancs pl'. Hartoj til 
den lokale Administratiou paa det 
Sted, h\·ol' de øve dores Bedrift. 

Sva mpenskeri veJ Hjælp af lllOderne 
Dykkerapparater indførtes paa de 
græske Arkipelagsøer omkring Aaret 
1869, men fremkaldte talrige Rekla
mationer fr,!, de ældre Fiskere, SOllI 
ikke uden Misundelse kunde se paa, 
hvorrledes de nye Fiskere bragte op 
for DagPlI en ganske anderledes rig 
l!'angst. 

I Betragtning af den Misfornøjelse, 
som opstod heraf, og uden at under
søge Sagen til Bunds, forbød den 
tYI'klske Regering i 188~ at drive 
Svalll pefiskerivedlJUftpulllpe-Dy kkøre. 
Dette uventede Purbud fremkaldte 
en hel Opllidselse og del' opstod en 

saadan Antagonisme mellem begge 
Parter, at der pau enkelte Øer ud
brød fOl'melig;e Oprør. 

D(>tte Forbud: del\ SOlll man ser, 
IIwd et Stod knnde ha ve ruineret 
sallltlige Redere~ fiL imidlertid ikke 
undJ'e praktiske Følgl'l' ('nd Jom, som 
frellllm Idtl's af den b{;'røl'te Ophidselse, 
fordi nemlig Dykkernes Fartøjer altid 
fandt U d\'(!je til at skuffe Avtorite
ternes Aarvaagenhed, ja endog til 
at nnddr:q;e sig fol' Betalingen af 
de 736 Praucs, som de erlagde før 
l!'orlmdets U~lstedelse. 

Omsider, efter langvarige Ullder
søgdser, bestl'mte den tyrkiske He
gering sig til at hæve et E'Ol'bud, som 
gjorde, at Statskassen Aar efter Aar 
gik Glip af I>to)'(' Intrader, og fra 
Avgust 1886 er der nll ingen Hin
dringer Illevel! lagt i Vejen for at 
drive FiskPl'iet ved moderne DyHere. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 18. Avgnst 1895. 
En stærk østlig Storm midt i Ugen 
af brod l!'iskel'iet, uden dog, for Vest
kystfiskets Vedkommende, at genere 
dette synderligt, da Kutterne \'are 
i liæ li f Jland, og enten holdt det 
gaaemh' ullder Sejl eller laa til Ankers, 
og saahles kun blev afbrudt saa 
længe dell fOl'OHigt kortvarige Storm 
varede; de i Kattegat tiskende Kut
tere stta sig derimod nødsagede til 
at forlade Pangstpladserne og søge 
Havnen. Fra Vestkysten ere Kut
terne indkomne sukcessivt Ugen igen
nem; fra l!'arvandet ud for Bulbjerg, 
4-6 Mil fra Land, ere ca. Halvdelen 
af de paa Vestkysten fiskende Kut
tere indkomne med l'et gode Laster, 
fra 150 op til 400 hver, Fisk af ret 
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variabel Størrelse, vejende fra 10-
22 Pd. SneselI, betalt med fra l Kr. 
--4 Kr. pr. Snes, Resten af Kut
term) have horedsagelltlig fisket ud 
for Hirtshals og hlnt lignende Ud
hytte, men Gennpmsnittt·t af l( ndi
tehm har været noget ringen', saa 
at de betalte Priser sjeldpllt have 
oV(,l"steget l Kr. 7 f} Øre pl'. Sll('S. 
Ikke fau. af de i Kath'gat fiskPmle 
Kuttol'P ha ve været under den svellske 
Kyst, hvor Udbyltpt hal' væl'('! mindre 
godt paa Gru!]([ u.f det urolige V (·jr, 
Kutterne have hav t fra 30--[ (JO 

Snese hver, Pisk af smuk Kvalitet, 
vejende fra 16~~22 Pd. Snesen, be
talte llIed fru. 21/4~4 Kr. Snesen, 
Resten a f Kutterne ha ve været for
delte }Jaa Herthas Flak og i Læsø-

rende, fra hvilke Fangstpladser der 
ore indkollllle Fangster af lignende 
Størrelse i kvantitativ Henseende, 
som sæ(hnlllig fra disse Steder, dog 
har U(lhyttet j sin Helhed været 
noget turvdigPl'e end i de fOl'egaaende 
Ugpr; 3~-4 Kuttere ere indkomne 
fra 'l'rilld('h'n~ hm!' de ha.ve ha vt 
ret godt Udbytte af 8lethml' og Ising, 
betalte henholdsvis med 12~ 16 og 
8--10 Øre pr. Pd., desforuden hu.vde 
hver Kuttel' ca. lOO Snese Rodspætter, 
rejlmde 1-1: li) Pd. Supsell, og 1)('

talto Jlll'd ca. 2 Kr. pl'. Snes. Fru 
Nurge ('1' dlH' ikke tilfort HUIIIIllCI', 

derimod hul' 'l'jlforselctl fru Vestky
sten været ret rigelig, der betales 
nu ca. l Kr. 30 Øre pr. Pd. 

Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 11. Avgust til 17. Avgust 1895. 
- I ~ ... 

Ds... I·=~ EL. 

I I 
~ 

I 
L. :" (-= 

., .. 
II ' ~ • Q;> ,:,t. 

• Q;> 
bO~ >. ",'" E= ::! '" Tilført af: I ~= ~'=' ;,~ f f ø "'= ~ ~ ,:,t. '=' -"" - c Lo '='lIIi: ø <II ';i -<II 

i a:: IB "'>. e 

I 
ro -'" <C-

I Q. ::c~ 
c:::: '- ~ o 

l- '=' "" I ""'~ ...J ,:,t. Cl) 

.:~ ~::c ~o 
ro I Cl) 

'" "'" 
24 danske Fisker- II N.-

Pd. 

I 
Pd. Pd. Ild. Pd l'd. 

I 
l'd 

I 
Pd. Pd~ 

\ 

l'd. 

fartøjer . .. 40104 

16 danske Kvaser 60\)48 23JO 

I 
;) svenske .Fisker-

fartøjet' 3276 

pr, Baad og Vogn 
fra nærliggende i Rejer 
l!'18l\llrJejer .. 5816' 2480 560.1, 38l16" 48 137 

pr. Jel'llhane & 
I 5126157('0 Dampskib. 

5~::1~~;:~ 
4Ji8 5290' 15467 SlO350 12450 8884 191 

li1O;1454 570<) 
i_ I-"'-~"~ 1-- -~-

lait. 5288 5:.m0 21071 24241i 12498 9021 Hil 

1) Hkrupper. 2) ;--;0 Pd. 'rUH~er og lir, ]?tl, Skrupper, :i) !)(i22 Pd. ~Ia.kreJ og 1:326 Pli, Hornfisk. 4:) 2R90 
Pd~ (iedde m. m~ og 2400 Pd. Kuller. 5) .;406 Pl'. Aul og ·Ino Pd. Aalekvabber. 

lait er der tilført 205643 Pd. 
Betalt Ucnncrnsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende 3-5 Kr, Kas8elisk 1 

Kr. 50 01"e ti! 2 Kl'. pr. Lpel.; Mal,rel, store 7--9 Kr~, Hornfi<k, store 5 Kr., ~maa l Kl'. 
10 Øro pr. Snes; Tursk, h'vende 1 Kr. 50 Øre pl'. Lpd.: l'iild, fra Sunuet 3 Kr. 50 Øre 
Ol; Aal 30-50 Øre pr. Pd.; Rejer tl5 Øro til l Kr. ~?i Øre pr. Pd. 

I Ugens L\lb er der ikke illdtraadt væsentlig 1<'orandring paa Markedet. ~ Ringe 
'l'ilføl'slor i Forening mod treven Omsætning gav kUll høje }'riser fur udelukkende prima 
VlIror. 
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BEKENDTGØRELSER 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anhcfal,'s af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
yorm, Veuulpth &, Elltmherg(lr. 

Dal'mstadt. 

fiskekroge -F abriken 
- SeIYIB.,4alll. I Aal hrlt t8~,3 0ll 

I Ke ben haYD 188M 
anbofaler .it '(; «s"ig ar alle Sort" r 
l"iskckroge, san vel i Stanl, .1l.H'1I 
aom :Me8sing, stunt Pilke i '1'in o~ 
llly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
st. ~trll.lld.træd. 41. 

Køhenhavn R'. 

-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46. 

modtagcr al SJI16~ Fisk; KOIII
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "io. 
Te;egramadr.: Storm, Nybrogade. 

• 
Tilskaaret Træ 

til Sildekasser 
og alle andre Fjskeka8"~I', 
høvlet. og akkurat behandlet, 
lige til al slaa sammeIl, leve
r"'!! meu kort Varsel 00' meoTet 
billigt fra ",., 
Hillerød Savværk, HillerfJu. 

Husflid ~ Grantræs 
ASl-el-, 

H:'C,tCll kuastfri. 1'0118 i La'11~'
,ler fra ?-14 :Fod fl'a Ene
forhandleren fol' DanmHrk hos 

U rban Petersen, 
Aalbor~" 

8nurrevaad. 
Ullder~egnede tilbyder .Fi

skerne SIDe atlerkeudte Snur
revnad i forskellige Længder 
og :.\laskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaaubinuor. 
Skagen. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima :l1llC'rik:lnsk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes l:lngt under 
ga.nghllre Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N:ljlcjøbin,fl p. F:lIsteI: 
i F{)hl'u:lr 1895. ~®~ 

Færdigsyede Se.jl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, . 

skriv om Prøver :lf Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmoe. 
Telefon 129. 

'Offentlig A vktion. 
Lørdag den 24. Avgust 1895 Kl. II Formiddag bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes pu.a Orlogsvmrft~t, hOl'tsolgt 3540 Pd. Tovværk, 4150 Pd. Spild 
af Tovværk, 900 Pd. Klude, 4700 Pd. malet Sejldug. 1000 Pd. Papira1fald, 
11300 Pd. Staala1fald, 95000 Pd. gI. Jern, 9000 Pd. Metal Kedelrør, 35 
Sejldugskøjer, Fartøjssejl, BI kander, Trykmaalere, 2 Spil, I Decimalvægt, 2 
Skyligther, 8 Kommoder, Skabe, Servanter, Stole, Trapper, 11 Stkr. Hel
tønder, 30 Halvtønder, 300 Fustager, I Landgangsbro, I Fartøj m. m. 

S:lgerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Onsdag den 21. Avgust 
og følgende D:lge fra Kl. lU-2, hvor Kataloger til den fl'id kunne erholdes. 

OTlogsværftets Celltntlkontor, d. 16. A vgust 1895. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, Købellhavn K., 

tilbyder sig med 'l'rylming af li~ebla(le. J'tieCel", Væl'ker og 'rids· 
Skl·if'te.·, (~irkulail·el·. m4~1'lu<\ntile TI'yks3:-el' og J.ejligltcds· 
sange i omhyggelig Udf{i!'(~lse til billige Priser. 
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K,ø benh~ vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M.L.Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona 'Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevaur.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, tØ 
Bordknive, TollE'knive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste Øl!!!! C O 
ebi,t".nde Kvalitet. &. 

el 00lll ~~-
~C~ ...-r'n· '[-, t(.løbe~b.a e 

\ 118 '11 "6- Værktøj for 
• j\.se\ll Haandværk, Elegante praktiske 

Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 
Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

Illllliltrerede Kataloa;er a;ratiø. \ 

G. Platzmann, beediget Fiskeavktionator. 
Bamburc, St. Pauli, Bafenstrasse 120. 

Brevadr.: G. Platz m anli , Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr.: Platzmann-Hamburg. 
Fragfbrevadr.: G. Plab::mann in Hambnrg, Station Altona. 

-------
]~k8peditionen af Annoncer til 

Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" 

er hos Bogtrykker Ft'antz Christt.aeu, Boldhusgade lo 
Redigeret af cand. mag. Il. Pusselt. Trykt hos }l'j'antz Christtreu. Købenllavn. 



'*-' MEDlEISBllD 
Nr. ~5. 29. Avgust. 1895. 

M:edl..e:c::l.sbl.ad.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

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

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

Indhold: Hundested Havn. - Min(lre Medde
lelser. - Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., Cl' aabent 
Ira 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuli<.!n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9~ 11, for Publikum Søndag fra 
l2~2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsclldel~er til For· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillao t, naar Kilden angives. 

Hundested Havn. 
Af C. Brammer. 

I den orkanagtige Storm, hvis Mage 
næppe kan mindes paa denne Aars
tid, som rasede Torsdagen den 8. 
Avgust og vedvarede hele Natten, 
afgav Hundested Baadehavn et be
drøveligt Bevis paa, hvor ppraktisk 
denne, iøvrigt tilsyneladende smukke 
og gode Havn, er anlagt. 

Udenfor en 375 Fod lang Planke
bro er Bn:ulehn.vMn lmlngt med Ino
løb imod V {'st, og lH'ggp Bwhoveu(,1" 

omtre11t lige over for hiuanden med 
en indbyrdes Afstand af 60 Fod. 
For den med Forholdene her pall. 
StedetukendtelagttagersynesHavnen, 
som bemærket, baade god og hensigts
svarende, men Sagen er den, at Tek
nikerne selvfølgelig ganske udmærket 
forstaa at lave en smuk "regning, 
men lægge en Havn praktisk, saalf\des 
at den i Virkeligheden bliver for
maalstjenlig, det kunne de ikke, naar 
de ere ukendte med Stedets Søgang 
og Vand-, Strøm- og Sandforholdene. 

Da det mulig kan have nogen 
Interesse at faa lidt Besked om den 
saa meget omtalte kostbare Baade
havn ved Hundested, skal jeg herved 
- efter de foreliggende Oplysninger 
- meddele lidt herom. 

For mange Aar siden begyndte 
Fiskerne j Hundested ligesom i Lynæs 
selv at bygge en Landgangsbro ved 
frivilligt Arb<>jde, ved at fratage visse 
Procenter af Fortjenesten i Silde
fiskeriet og ved at samle Gaver fra 
forskellige Institutioner, men allerede 
omkring 1880 søgte man Regeringen 
og Rigsd~gen om Hjælp til Fuld
før<>lspn af en ordentlig Baadehavn. 
I den Anledning lod \Han Cand. polit. 



,J. Hackhe*) udføre en Tegning og 
et Overslag, som saa vidt prindre>s 
beløb sig til lidt over 100000 Kroner, 
og hvis dette Beløb var bevilget straks 
eller paa en Gang: saa havde Humle
sted Fiskerne forlængst havt en god 
og hensigtssvarende Baadehavn, lige 
saa vel som Lynæs-Fiskerne, der 
netop fik deres 'Havn fuldført efter 
Hackhes Plan og Overslag (1885). 
Men uheldigvis ansaa Rigsdagen Sum
men for høj og nægtede Bevillingen, 
der dog senere gaves: da Overslaget 
var nedsa,t til ca. 33000 Kr. Havnens 
Størrelse maatte derefter formindskes, 
og Molerne bygges l:lvere for at 
spare og faa Beløbet til at pussP. 

Ved et Møde i Hundested 1882 
den 26. Juni vedtoges det nu at 
"anspæ/Ule alle Kræfter" for at faa 
fuldført den Mole, som FiskernE:' selv 
havde paabegyndt, og i denne Hen
sigt at forhandle llled en teknisk 
kyndig Mand til at lede det øvrige 
Arbejde ,ed Havnens Bygning. Hr. 
Ingeniør Beck pnatog sig at ordne 
Indkøh af Tømmer og .J e!'Oplader 
m. m., medens Jl'iskerne selv - efter 
Planen til Besparelse - ordnede 
Kørebanen, det vil sige toge en stor 
Del Sten af Banen, hvorved den blev 
il/, Fod lavere end tidligere. Her
ved sparedes selvfølgelig mange Penge, 
hvad i og for sig jo kunde være rart 
nok; Havnen blev jo ogsaa god nok' 
til dagligt Brug, naar Vejret er godt, 
m(>n i Stormve>jr var den derimod 
mindre heldig, da Bølgerne slaa over 
buade 1\folerne og Bølgeskærmen. 
Efter mange Betænkninger, forskellige 
Overslag og Forhandlinger llled Amt, 
Ingeniører m. fl. blev det endelig 

*) En Ingeniør Møller og fhv, V f:jinspek
tyl!' l\lørch, l<'l'Jborg skal ogsaa hltVC 

level'et Tegninger og Oyerslag, 
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overdraget Firmaet Glnnd & Werner 
dpn 15. ,Juli 1884 at fuldføre Humen 
paa de forelagte Betingelser for 27150 
Kr. og det tiloversblevne Materiale; 
Oberst Brulllmer i Forbindelse med 
Amtsvejimlpektør Birch skulde føre 
Tilsyn med Havnearbejderne. 

Den 10. September 1885 ønskede 
Entrepenørerne at aflevere den fuld
førte Havn, men da den ikke be
fandtes tilfredsstillende og led af 
tiere Mangler saa som Utæthed i 
Molerne, ringe Vandstand o. a. m., 
saa kunde Havnens Aflevering ikke 
finde Sted før end den 8. Oktober 
1886, da de Tilsynshavende nu er
ldærede Havnen for "fuldstændig i 
Orden". Men desværre var denne 
"Havnens fnld$tændige Orden il kUlt 
af kort Varighed, thi allerede det 
følgende Aar, da Statens Ingeniør, 
Hr. Kammerraad Bruhn, Amtsvej
inspektør Bireh tillige med Amtsraads
medlemmerne A. Christensen paa 
Amtets Vegne og Sogneraadsmedlem 
.J eppe Heje Pedersen paa Sognets 
Vegne synede Havllen, befandtesdenne 
"i høj G'rad tilsat med Sand og Tang 
og aldeles utilgængelig for de større 
Baade", saa at alle Drivbaadene 
maatte søge Lynæs Havn i Silde
fiskeriet, hvilket selvfølgelig var for
bundet med stort Besvær, Sinkeri og 
Bekostning. 

Saaledes henlaa Hundested Havn 
i ubrugelig Tilstand flere Aar, trods 
gentagne Forsøg paa at opmudre den 
vell Hjælp af en Haandmudremaskine 
og at fiske Tangen op af Havne
hassinet, men hvad der kostede Fi
skerne Maaneders Arbejde kunde en 
eneste Dags Storm af N. N. O. til
intetgøre. Under disse Omstændig
heder \'al' der naturligvis ingen anden 
UdvPj for Fiskerne, end atter at 
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søge Hjælp hos Regering og Rigs
dag, da de nu vod flere Aars Er
faring vare Llevne forvissede 011\, at 
en Tilbygning af Nordl'emole vilde 
være den ene.<;te llfaade, paa In'ilken 
H avnen k3 n silG'es imod Sand og 
'l':mg, samtidig med. at dorfrelllbl'inges 
Ro i Havnen. Regeringen bcvilgooe 
med stOl' Berefhillighed en SUI1l~ fol' 
hvilken Statens Ingeniøl' umler Vand
hy~ningsvæsenet, A. Paulsen, nd
arl}('jdede Planer o~ Ororsl::1g til en 
Forandring og FOl'lJedl'i Ilg; Jllell da 
dennes Overslag beløb sig til 150000 
Kr., forkastedes det i RigsdagPIl, 
hvorimod hele Gælden til Statskassen 
hvilken i Aurenes Løb var vokset 
op til ca. 64000 Kr., eftergaves og 
der desuden bevilgedes 2000 Kr., 
der blev stillet til Havnebestyrelsens 
Raadighed, for dermed at lade Havne
ingeniør Zahrtmann undersøge For
holdene. Af Undersøgelsen fremgik 
det, at Havnen leJ af 3 Hovedfejl, 
nemlig l) 'rilsanding, 2) Molernes 
Utæthed og 3) Uro. ·Efter Overslaget 
til Afhjælpning af disse Fejl behøve
des dertil 63000 Kr., men Rigsd:tgen 
bevilgede kun 43300 Kr. til Molernes 
Tætning og til en Om hygning af 
Broforbindelsen fra fast til aaben 
Plankebro, hvorved Havnen altsaa 
skulde forandres til en saakaldet 
0havn ligesom Arnager og Snogebæk 
Baadehavne ved Bornholm, hvilke 
have vist sig formaalstjenlige. Denne 
Forandl'ing og Forhedring af Hunde
sted Havn var fuldført til Sildefiske
riet 1892 tillige med en Opmudring 
af Bassinet til 7 Fod; denne Op
mudring maatte Fiskerne selv be
koste ved at formaa Hr. Zahrtmann 
til at benytte en Dampmudderma
skine dertil imod en Betaling af 7500 
Kr., hvoraf 1000 Kl'. betaltes straks, 

medens Resten skulde afbetales aarlig 
med 800 Kr. Paa Bestyrelsens An
dragende til BevillingsmYlldighederne 
om at fan 5500 Kr. af Statskassen 
til Hjælp til Afbetalingen, tilstodes 
paa Tillægsbevillingen for Finans
auret 1893--94; 4000 Kr., hvilke 
tillige med Renter o. s. v. udbetaltes 
Hr. Zahrtma,nn, sanledes at Havne
bestyrelsens Restgæld nu kun er ea. 
1300 Kr., dpI' skal uJbetales med 
200 Kr. narli~ tillige med Renter 
til hele Restgæhhms Udbetaling har 
fundet Sted. 

Efter at Havneingenør Zahrtmann 
saaledes har løst sin Opgave tilfreds
stillende, ved at tætne Molerne og 
derved forbyde Sandet at trænge 
igennem, forandre den faste Bro til 
en aaben Plankebro, hvor under 
Sandvandringen skal gaa videre mod 
Syd, samt ved at opmudre Havne
bassinet og Indløbet, saa er Hunde
sted Baadehavn for saa vidt brugbar 
og hensigtssvarende, saa længe den 
aahne Plankehro kan tage hele den 
Sand masse, som med N. N. O.-Storm 
kommer fra Kysten langs Strand
bredden. Men U1'oen i Havnen med 
nordlig 0,1] vestli.q Vind er endnu den 
samme, og hidtil har det været umu
ligt at faa hele Sandmassen til at 
passere under Plankebroen, fordi kun 
en Del i Virkeligheden er i Stand 
til at opfylde Bestemmelsen. medens 
omtrent 140 Fod nærmest Land er 
opfyldt med Sand og Smaastene. 
Dersom denne Revle blev fjernet, 
saa antages det, at Strømmen rime
ligvis vil kunne holde hele Renden 
aaben og at Sand nok kan passere 
under Broen men selvfølgelig ikke 
Sten. M an kan tydeligt se, hvorledes 
haade det Sand, der kommer fra 
Kysten, og Sandet i Revlen forsvinder 



lidt efter lidt hver Gang det stormer 
af N . N. O., saaledes at Renden utvivl
somt stadigt bliver dybere, men ikke 
bredere. Fiskerne have vel begyndt 
at trille €-n Del bort ved at anvend{> 
"Fridagene" dertil, ogsaa 1'1' en ikke 
ringe Del Vejgrus kørt bort og lagt 
paa I..Iandevejene, men det lmn ikke 
nær forslaa, og de fattige Fiskere 
kunne ikke vedblive at arbfljde for 
intet ud over de "Fridage" -- sall, 
vidt vides 4 Dage a aTli g - hvor de 
ere gaaede ind paa at arbejde. 
Naar den omtalte Sten- og Sand
revle bliver trillet ind imod Land 
og fyldt i de smaa Indsøer, som ere 
fremkomne ved Opfyldningen, saa vil 
2 Goder opnaas, nemlig 1) Land 
indvindes til Stejll'pluds, som her er 
Mangel paa, og 2) pfter al Sandsyn
lighed al den fra Kysten med Strøm
men kommende Sane passere dell 
lange da fuldstælIdi.'! aavne PlaukelJ'ro. 

(Slutte8). 

Mindre Meddelelser. 

Paasejling. Føreren af Fiskekutter 
"Elna", der i Gaar indkom til Fre
derikshavn fra Fiskeri, meddeh'r, at 
Kutteren i Tirsdags, IlWdPllS man 
\'ar under Sejlads til Fangstpladsen 
og laa bidevind nordover, i Farvandet 
mellem Hirtsholmene og Skagen blev 
paasejlet af Dampskibet "Ronuo" 
af W est-Hartlepool, hvorved flere 
Støtter og andet oVl'nbords Gods 
knustes og Forsejlene sønderreves. 
Efter Søfartsreglerne tilkom det 
Dampskibet 'at vige, saaledes at det 
udelukkende bærer Skylden for Kol
lisionen. Kutterens herværende Rhe
deri vil anmode det engl'lske Selskab 
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om Erstatning for den Kutteren over-
gaaede Skade. Kl. 

Islandsfiskeriet. Den under Island 
fiskende Kutter "Nordvest" begyndte 
Rødspættefiskeriet paa 0nundarfjor
den d. 4. Juli og har siden uafbrudt 
fisket paa denne Fjord med tilfreds
stillende Udbytte, som ind tilS. Av
gnst kunde ansættes til et samlet 
Beløb af 3500 Kr. Størstedelen af 
Fangsten ... er i fersk Tilstand ned
pakket i Is ført til Hull med den 
(let danske Damptrawl-Aktieselskab 
"Dan" tilhørende Fiskedamper "Oim
bria" og en engelsk Fiskedamper, og 
solgt paa det derværende Fiskemar
ked til ret gode Priser. Kun et 
mindre Parti Rødspætter er hidtil 
nedsaltet i 'rønd,er. Saa længe den 
lHu'tige FOl'bindelse med England 
vedvarer, soger man naturligvis at 
faa afsat saa meget som mulig af 
den første Fisk, senere paa Sæsonen 
kan del' al 'rid blive Lejlighed til 
at fiske til Nedsaltning. 

I det sidste Brev til den bestyremle 
Rheder for "Nordvest", Fiskeekspor
tør Hr. Mikkelsen, Frederikshavn, 
fra Føreren af Kutteren meddeler 
dpnne, at man agter at forlægge Fi
skpriet til Dyrefjord, hvor der ogsaa 
ventes godt Rødspættefiskeri i den 
tilbage værende Fisketid. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 26 Avgust 1895. 
I Siluefiskeriet i Sundet er der med 
den forløbne Uges stille og varme 
Vpjr ikke indtraadt nogen Forandring 
til det Bedre j Søen har været for 
rolig, daarlig Drift, og fru, Bundsæt
ning vides ikke at være indkommet 



noget af Betydning; forhaabentlig 
vil det indtraadte mere urolige Vejr 
hevirke en Forandring til det Bedre. 
Priseme for de smau Partier Sild, 
som ere fremkommet, have været i 
Almindelighed høje, fra 31/ 2 til 4 KI', 
pr. Ol, en enk,·lt Dag brugte endog 
Prisen op til 41/2 Kr. pr. Ol. 

Fiskeriet efter blanke Aal vil med 
det første tage sin Begyndelse, en
kelte Forsøg med Rejeruser have 
vist, at Blankaulene begynde at samle 
sig for ut trække, det samme høres 
ogsaa andre Steder fm, endog fra 
Store Bælt. 

Krogfiskeriet og Vaadfiskeriet efter 
AaI kan med Hensyn til Udbyttet, 
siden sidste Meddelelse, kaldes ret 
tilfredsstillende, kun kommer der 
næppe det halve Antal Kroge i Søen, 
som der ellers vilde kom ~lIe, nuar 
der var tistl'ækkelig !lied' .Agn. F. 

Frederikshavn, d. 21. Avgust 1895. 
Til 'l'rods for, at Vejret ikke' paa 
lange Tider en hel Uge igennem har 
været Fiskel'iet, saa gunstigt, som i 
den sidst forløbne Uge, kun Udbyttet 
i sin Helhed dog kun karakteriseres 
som nogenlunde godt, særlig har 
V<lstkystfiskeriet ikke givet saa godt 
et Resultat, som man havde ventet. 
En stærl{ vestlig Storm har blæst i 
Gaur og i Dag, og er Aarsag til at vi 
nu have hele Fiskeflaaden, vel ca. 
100 Fartøj ,'1', i Havn. Ganske en
kelte Kuttere ha ve, langt til Søs paa 
det saakaldte "jydske Rev" I havt et 
Udbytte af ca. 70 Snese Rødspætter 
hver, Fisk af smuk Kvalitet, vejende 
30 il, 35 Pd. pl'. Snes, og betalte 
med 20 Øre pr. Pd., hvilket altsaa 
giver 6 il, 7 Kr. pr. Snes; de fleste 
have ellers fisket nordvest af Løkken, 
temmelig nær under Land, hvor fra 
Fisken fulder temmelig lille ud, idet 
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den sjelden har vejet over 14 til 
16 Pd. Snesen, hvorfOl' er opnaaet 
2 iL 21/ 2 Kr, pr. Snes. Enkelte 
have opnaaet en Fangst af 250 Snese, 
Hovedparten har kun hayt omkring 
ved 100 Snese Rll(lspæth'l' hver. 
Indenfor Skagen er der fisket paa 
flere forskellige Steder, medens som 
sædvanlig en Del have været paa 
Herthas Flak og i Læsørende have 
14--15 Kuttere drevet Fiskeri dels 
under Svenskekysten, dels i Farvan
det omkring Trindelens Fyrskib· og 
paa Kobbergmnddn· øst for· Læsø; 
enkelte mindre Laster, men af god 
Kvalitet, ere indkomne, særlig fra 
førstmeynte Fangstplads, V ægten har 
været omkring ved 25 Pd. pl'. Snes, 
hvorfOl' el' betalt 5 Kl'. Snesen, Resten 
af Kntteme have havt fra 100 op 
til 200 Snese hver, mindre Fisk, 
vejende fra 10-13 Pd. pr. Snes og 
hetalte med 1-2 Kr, Snesen. Fra 
disseFangstpladser ere mindre Partier 
af Pighvar indkomne, betalte med 
45-50 Øre pr. Pd. for stor Kvalitet, 
fol' mindre under 3 Pd. pr. Stk. det 
halve, ligeledes af Slethvar og Ising, 
betalte henholdsvis med 15 og 10 
Øre pr. Pd. Paa 'l'rillegrunden nord 
for Læsø have nogle Kuttere havt 
godt Fi,;keri af smaa Rødspætter, 
enkelte endog særdeles rigeligt, en 
Kutter havde saaledes over 550 
Snese, H]('n Fisken er heller ikke 
større end det akkurat er nødvendig 
for ikke at være II ndermaalsfisk og 
vejer kun 9 Pd. pr. Snes, Prisen er 
60-70 Øre pr. Snes. Enkelte Kasser 
af Hummer er tilført fra Norge. 
Tilførselen fra Vestkysten har lige
ledes været knap, Prisen synes at 
have 'l'ilbøjelighed til at falde, der 
betales dog endnu 1 Kl'. 35 Øre pr. 
Pd. en gl'OS af Eksportøl'erne. Kl. 
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Hirtshals, d. 16. Avgust 1895. 
Fiskeriet her ved Hirtshals bar i 
den forløbne Del af Aaret været 
mindre tilfredsstillende. 

Et Par Dage efter Nytaar vat· 
her i nogle faa. Dage et ganske ud
mærket Kullerfiskeri, men derfra til 
henad Fora:llet "ar ikke mere af 
dette Fisket'i. HdleftYlHlerfisl,eriet 
blev derefter forso)!;t og gav eu Tid I'('t 

tilfredsstillende lJlIbytte, men da saa 
dette høl'te op var den bedste '1'1,1 
forbi Illed Vinter- og Foraarsfiskeriut. 
Først i Juni Manned tog Hummer
fiskeriet sin Begyndelsl', og vedbliyer 
fremdeles hon paa Efteraaret saa 
længe Vejl'ot tillader det. Dette Fi
skeri har ikke givet noget godt U d
bytte hidtil, hvilket væsentligst skyl
des Vejret. Her· har nu det meste 
af Juli Maaned og den forløbne Del 

af denne Maaned stadig været uroligt 
Vejr, og de enkelte Dage hvor Fi
skerne have kunnet komlIle ud, har 
Fangstoll Hf'ret lille, fordi rrfoljnel'lle 
af Stormene ,'at'e førte bort fra Fi
sk,·!!rundene. 

Noget bedre Fiskprl have nogle 
Fisket'(, hpl'fm gjort lUed Kutten'n 
"Godthaab", lIlen ogS<la dette F'1Ske1'i 
har lidt betydeligt lllH!cr Storlllvejret. 

Priserne lta"e for HunJlllcl'ensVecl
kOlllmende vmrf't n·t gode, der er 
saaledes betalt i Juni ~baned 60 
Øre fol' Tokloede og 35 Øre for 
Ellklocdu O~ Blna. 

Juli Ma:;llcd fra 1.--20. samIlle 
Pris, fra den 20.-~30. 90-100 0re. 
Fra L A vgust til Dato har Prisen 
været l Kr. 25 Øre o~ 60 Øre for 
Enldoede og BIaa pr. Pd. x. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 18. Avgust til 24. Avgust 1895. 
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;7 danske Fisker-ji Pd. Pd. 

I 
Pd. 

Pd. j Pd. Pd. Pd. 

1 

Pd 

I 
Pd. Pd. 

I 
Pd. 

fartøjer . . . I 68292 

14 danske Kvaser 38610 3600 
3 svenske J<'isker-

fartøjer ... 1530 21420 
pr, Baad 01\ Vogn 

fra nærhggende Rejer 
Fiskerlejer ... 5112 3152 2576 1728 60850 78 

pr. Jernbane &.. l 

7066111886 _~56\1 Dampskib ...• il 16421110300 144172383 1152 5235' 30860 24434° -- ---~ ~~~ ... ~ i---
laIt . . . 1124853 10300 5:.J56 7553 28748 5235 32588 30519 7066 11!l64 3569 

1) 10200 Pd. Helleflynder og 100 Pd. Pighvar. 2) Hornfisk. 3) 55'24 Pd. Makrel og 1714 Pd. Hornfisk. 
1) 4185 Pd. Gedde m. In. og 1050 Pd. Kuller. 6) 5611 Pd. Aal og 474 Pd. Aalekvabber. ti Aal. 

lait er der tilført 267651 Pd. 
Betalt Oennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,75-4,50, Kassefisk 

Kr 1.00-1,25 pr. Lpd.; Makrel Kr. 2,50-8,00, Hornfbk Kr. 2,00-8,00 pr. Snes; Torsk, 
levende l Kr. 25 Øre pr. Lpd,; Sild, fra Sundet .Kr. 3,00-4,00 pr.Ol; Aal 21'1-50 Øre 
pr. Pd.; .Rejer Kr. 0,70-1,25 pr. Pd. 

I Ugens Løb har Tilførslen været noget rigeJigere elld forrige Uge, men Priserne 
holdt sig omtrent uforandrede. Mange Fisk ere døde i Havnen paa Grund af, at Vandet 
var fol' varmt. 
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BEKENDTGØRELSER 

Appa:riater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
v_m. Venuluth & Ellenberger. 

Darmøtadt. 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl_edallle I Aalberjt ISAS e_ 

I Kø ben hav. 1888 -
anheraler .it "Gd.a!!!, ar alle Sortor 
J;~jBkekroge, 8au. vel i Stald. +TæJ'll 
SOm Meuing', .amt Pilke i Tin CJ~ 
Uly. 1'"orooude8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
Ht. ~tr:lnd8trredo 4 J. 

KØhflHhavn K. 

-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagsFiak i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0, 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. .. 
Tilskaaret Træ 

til Sildekasser 
og alle andre Fiskekasser, 
høvlet og akkurat behandlet, 
lige til at slaa sammen, leve
l't's med kort Varsel og meget 
billigt fra 
Hillerød Savværk, Hillerød. 

Husflid, Grantræs 
Aaret', 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Vrban Petersen, 
Aalborar. 

':snUTTG"aad. 
Undertegnede tilbyder I<'i· 

skeme sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og lVlaskestørrelser til den bil
ligsto Pris af 90 Øre pr. Favn 
i fiskefærdig- Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Breva.dr.: Johann COhrs, Altona. T('le~r:1ma.dr.: Cohrs, Altona. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle l30muldsspinderi 
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. 

G. Platzman n, beediget Fiskeavktionator. 
Humltul'::, St. I'uuii, lIafell!i4t1'asse 120. 

Brevadr.: G. Platzmallll, Hamburg, Hafenstr. 120. Telegramadr. : Plahmann-Hamburg. 
Fragtbrevadr. : G. Platzmann 111 Hambl1l'g, Station Altona. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 'l'ryknillg af ('geblade. Piece.·, V æ.'ker og Tids
!i4luiftel', (,;irkulahe.'. merkantile Tryksa",er og J .. ejligheds
liinnge i omhy~gelig UMm"else til billige Priser. 
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Kø benh~ vns Mekaniske 
Næt og G~rn-F~brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra priDla Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef.Nr.261IV. Vesterbrogade 70. 

I Anledning af, at der er forelagt Rigsdagen to Lovforslag angaaende en 
Revision af Fiskeriloven, indbyde Undertegnede, efter dertil meddelt Til

slutning fra et større Antal Fiskere omkring i Landet, herved samtlige Fiskere 
fra alle Dele af Riget til at give Møde (det være sig personligt eller ved 
Delegerede af deres Midte) til en 

Fiskepikongpes, 
som afholdes i Kjøbenhavn Søndagen «len 8. September førstkom
mende, Formiddag KI. 12, i Lokalet Valkendorfsgade Nr. 13, til 
Samraad anguaende en Revision af Fiskeriloven. 

Tillige indbydes alle Venner af Fiskerisagen. 
l .. okalet aabnes Kl. 10. Mødet begynder præcis KI. 12. Der

efter ingen Adgang. 
G. A. Zin2'enberg, 

Fonnand for Kjøbenhavns og Omegns Fiskerforening. 

C. Hansen, 
Formand for Fiskeriforeningen for Ulfs und og tilgrændsende Vande. 

T. Leth. Claudius Madsen, 
Overretsprokul'ator. afsk. Kapitain. 

Petroleums-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i Løbet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Kpmfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde ,Jern varme fOl' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 0re. Sælges med fuld Garanti hos 

C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhus 2 B. København V. 

Redigeret af cand. mag. R. Posselt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 
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Nr. 36. 5. September. 1895. 

M:edl.e:c::::Lsb1.a.det l:dgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrlsUreu, Boldhusgade I, Købønhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

hnje af '/ J Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Hundest_d Havn. - Prisopgaver. 
Fisk_rib_retninger. - Bekendtgør_leor. 

Dansk Fiskøriforenings Kontor, ~torm

gade 20 Stuen, København V., pr aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuQ0n i Alm. 0-7 Svanholmsvcj 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 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 W bans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
WlaiH. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 

Hr. P. Villtlrllsen vil være Stede i Sam
lingen Lørdag d. 7. September fra KI. 9-4· 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
StoJ'mgade Nl'. 20. 

Hundested" Havn. 
Af C. Brammer. 

(Slutning). 

"Men hvor kommer da den Masse 
Sand fra?" vil man spørge, og Svaret 
ligger ganske simpelt deri, at næsten 
alle de store og smaa Sten, som laa 
paa Strandbredden og beskyttede 
Ln,ndet, ere tagne bort og anvendte 
til Molerne i Hundested Havn og til 
Middelgrundsfortet Følgen deraf er, 
a t det stærke Bølgeslag, som tidligere 
blev brudt af en Række Sten, nu, 
særlig med Storm og Regnslag af 
V. N. V., bevirker at baade Sand, 
.J ord og Ler af de høje Skrænter, 
der ligesOIn et Forbjerg skydpI' sig 
ud næsten fra Hundested Havn og 
til Spodsbjerg, 'YIn undermineres og 
styrter ned i Havet og med Storm 
af N OI'dost med den stærke Strøm, 
Gang efter Gang gaar hen imod den 
omtrent 750 Fod lange Havn og 
Plankebl'o, der strækker sig imod 
Vest ud i Isefjordens Indløb. Sn,a 
længe nævnte Plankebro ikke kan 
lade al denne Mn,sse passere, er den 
begribeligvis nødt til at følge Molen 
ud til dennes Brohoved og lægge sig 



i og uden for Havneindløbet, som en 
smal Barre, som før Plunkebroen 
blev anbragt og Havnen altsaa for
andret til 0ham var ca, 200 Fod 
bred, nu kun 60-70 Fod bred, og 
som hindrer Baadene i at løbe ind 
i Havnen, ligesom ogsau Tang llled 
visse Vinde har frit Kørind og fylder 
Havnebassi.net. Baadene ligge og 
banke sammen, mere udsatte for 
Faren fOl' at blive søndersl,aaede, 
end da de laa for Anker, kun be
skyttede nf den gamle Ilandgangsbro, 
Forimidlertid attilvejebringe en Rende 
af H:l\'negattets Bredde, mudrede 
Fiskerne op, fØl'st ved Hjælp af en 
Haandmuddermaskine, hvilket er tem
melig sent og kostbart og senere 2 
Gange, baatle i Foraaret og nu nylig 
lige før Sildefiskeriet ved at leje den 
lille Skruedalllpbaad "Myren" af Hel
singør for 200 Kr. Da heldig\'is 
Banen er meget sIlml, frembragte 

\ Skl'lledampba:ulen paa en Dagstid 
ell Rende paa 8--9 ]'ods Dybde, 
sttale(]ps at Baad(me nu kunne løbe 
baade ind og ud i Sihldisketiden, 
og frellldeles indtil en Storm af N ord
ost igen jm·ner Grunden ogfl'embringer 
den gamle 'l'ilstand, 

Efter Fiskernes Mening er (let 
aldeles nødvendigt, at de omtalte 
IJlemper afhjælpes snarest muligt 
saaledes at Hundested Havn kan 
blive et i Sandhed sikkert Tilflugts
sted for Fiskernes Baade, og dette 
kan kun ske \'ed, at Regeringen og 
Rigsdagen bevilger flere Penge i dette 
Øjemed. N ordre Molen llIaa for
længes ved et Knæ paa ca, 100 !i'od 
imod Sydvest, muligvis maa der og
saa en Bølge bryder udenfor; i saa 
Fald er der ingen Tvivl om, at l) 
Sandet vil faaFlugt, sfla nt del' ingen 
Barre kan lægge sig i og udenfor 
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Havneinrlløbet, 2) af Tang ikke mere 
kan fylde Ha"nebassinet og 3) af 
hele Havnen vil kunne benyttes med 
Plads til ca. 100 Baadn og endelig 
4) at alle disse Baade ville kunne 
ligge S:HL sikre og rolige som "i 
Abrahams Skød", selv under den 
stærkeste Storm. At den foran om
talte Sand- og Sten revle paa begge 
Sider af Plankebroens første Parti 
fra Land bør fjernes, saaledes at 
der bliver mere Plads til Sandvan- • 
dringen under Broen og Land ind
vindes til Bl'ede- og Stejleplads for 
Fiskernes Redskabers Tørring, særlig 
i Sildefiskeriet, er alt foresIaaet. 
Der er i midlertid endnu et Forslag 
ellet' et Raa.l man har, hvorved den 
Ulempe kan afhjælpes, som foran er 
bemærket, at IlandjOl'den fra Hunde
sted til Spodsbjerg stadigt for hver 
Storm slikkes bort og styrter ned af 
Skl'ænterne ud i Havet, Ejerne ad 
denne .J ord l1listeLand og Staten 
med. thi af de tvende i Begyndelsen 
af dette Aarhundrede under Krigen 
Illed England opkastede Skanser eller 
" Batterier" , SOlll man kalder dem 
her, er allerede den ene snart for
svundet, styrtet ned i Havet, og den 
anden, der netop ligger paa den .,. 
højeste og mest fremragende Pynt, 
gaar snart med, Den kan vel ikke 
gøre nogen videre Nytte i Krigstid 
til Forsvar for Isefjordens Indløb, 
men den er dog en af Staten fredet 
Skanse med en dejlig Beliggenhed 
og storartet Udsigt over Kattegat til 
Hesseløen og overlsefjOl'den til næsten 
hele Odsherred, saa den bør bevares 
i al Fald for Publikum. som stadig 
besøger den om Sommeren. Hunde
sted og Lynæs Fiskerlejer, beliggende 
paa et ejendommeligt Sted ved Hav 
og Fjord llled høje lyngbevoksede 



Bukker, der i de senere Aar for en 
Del ere beplantede med Gran- og 
Fyrre-Plantager, ville nok ogsaa snart 
staa for Tur og hli\'e et yndet Op
holdssted for Sommergæsterne fra 
København. At her el' udmærkede 
Strombade umiddelbart ved Katteg,lt 
og Issefjordens In,lIoh behøvet' næppe 
at bemærkes. Men hvad sk::t1 dpI' 

gøres for at hindre Skncntel' og Land
jorden fra at forsvinde? Der bell' 

bygges Høfder -- mindst 2 - - udfor 
Skansen og Spmlsl,jerg, ligesom paa 
Jyllands Vestkyst, fol' at heskytte 
Statens ogLundhrugernesEjelldolllllle; 
samtidig med at Sandvandringen hen
imod Hundested Havn forhindres 
eUH i h\'ert Fald betydeligt formincl
skes og Fiskeriet fremmes i Stedet 
for at det nu for Tiden hæmmes 
her paa Stedet, saa længe de for 
Haanden værende uheldige Forhold 
og Tilstande vedvare. 
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Følgerne heraf viste sig, som sagt, 
i den orkanagtige Storm d. 8. A vgust, 
idet alle Baadene' laa og bankede 
sammen, til Trods for, at Fiskerne 
vare til Stede baade Dag og N at, 
for at holde Vagt over deres Ejen
domme til Stormen stillede af hen 
imod Morgenstunden. Ofte maatte 
de ud i Havnen for at lægge Anker 
ud, fortøje Baadene saavel for Anker 
som i Fortøjningspælene, lægge Ma
sterne ned og være pamte med nye 
Reb og Trosser saa ofte disse ved 
Skamfilingen og det stærke Brud 
knækkede over. Desuagtet blev en 
Baad total sønderslaaet og flere af 
de store Drivbaade fik et eller flere 
Bord stødte ind, hvorfor Tømmer
mændene næste Dag fik travlt med 
at reparere lfartøJerne, der nu skal 
i Brug til Sildefiskeriet. Det vil 
heraf fremgaa, at det er i høj Grad 

paatrængende l1ødvendigt, at der gøres 
noget, endnu mere end der er gjort, 
for at fremme Fiskeriet fra Halsnæs 
Fis],erlejPl', der særlig i Isdntre dog 
maa have rll tilgængelig Havn hvor
til alle kan søge hen fo!' med Sikkerhed 
at urlore dC']'C's Bedrift. N aarJ ernbflnen 
om et Aal'stid kommer ud til Fre
dC'J'iksnel'k, ri] den efter al Sand
synlighed ogsaa en Gang blive ført 
ud til HIIIH1()sted, ligesom nu Gl'æsted
hnnpIl kOIllIll<>r til Gillel<>j<" Il1PIl indtil 
da :tntag('!; Dalllpskibet "Tse(jonl" at 
ta~e Hundested Havn med paa sin 
Rute fru Nykøbing til Frederiksværk, 
altsaa daglig anløbe Lynæs og Hun
dested Havne; ikke blot anløbe uden
for og tage Passagerer med i Baad, 
men løbe ind i Havnen her ligesom 
ind i Frederiksværk Havn. N aar 
dette sker, saa vil den gravede Rende 
igennem Barren stadig holdes aaben 
af Skruen, ligesom det nu er Tilfældet 
ved Frederiksværk Havn, og Opmud
dring fremtidig undgaas, meget Ar
bejde og Omkostninger derved spares 
baade for Hundested og Lynæs Ha vne. 
Regeringen og Rigsdagen vil uden 
Tvivl med sædvanlig Velvillie og 
Imødekommenhed antage sigFiskernes 
Sag og fremme Fiskeriet saavel som 
Industri og Landl1rug. 

Prisopgaver 
udsatte af Dansk fiskeriforening. 

I Bestyrelsesmødet den 21. Febr. 
vedtog Bestyrelsen for Dansk Fiske
riforening at udsætte nedenstaaende 
to Prisopgaver, formulerede af det 
i denne Anledning nedsatte Udvalg, 
bestaaende af Højesteretsassessor 
MOl/rier, Dr. ph il. C. G. Joh. Pe-



tersen, samt Professor i Zoologi ved 
Universitetet, Dr. phil. Ch. LiUken, 
hvem man havde fornmaet til at ind
træde i Udvalget. 

L 
Der foreliggl'r i LitteraturelI , saa 

vel den æld re som den nyere U d
taleisel' om, at Skrubbell (Plew'o
/tectes fieS1t8) yngler i rent Ferskvand. 
Disse Udsagn maa d<:>ls af Hensyn 
til Skrubbens "pcla,qiske" - i Over
fladen flydende _Æg, dels fm'di 
det ved biologisk Stations Under
søgelser er vist, a t Skruhlwll ikke 
yngler i tiere af vore BrukvulHlsfjorde, 
hvor den dog til sine 'rider er hyp
pig nok, llIell hvorfra den i L('ge
titlen tldvandn'l', ~:llld~Ylllig\,js allses 
for urigtige ellet· i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig l)('gl·llllllpdp. 

Man onskc1' d\'rfol' ('Il p:la nye og 
8\.'1 vsta'JHligl' 1:1 gtta.gplsl'l' stottet F1'em
stilling, dl'1' oply:;,,1', I) Dlll ShllblH'H 
udrikl('r fllldlllodptl Rogn og Mælke 
i F\'l'ok\'ulHl, 2) 0111 dl'r fin(!Ps le\'clHh·, 
gydte og befrngtt'dl' ..Ll'Jg af den i 
Ferskvand, samt 3) 0111 disse virkelig 
udvikles videre, saa at rI/gel i alle 
Stadi('\' kan pua.\·isl's !.let' "Bel' 
0111 Æg og Mælke ikke kan udvikl!'s 
del' til FuldkolllJl]('nhed. I sidste 
l'iHa~lde ønskl's 4) nærmere OplY!i
Ilinger om Kønsorganernes Tilstand 
til de forskellige Am'stider. --- N ød. 
vendige Præparater maa medfølge, og 
U ndersøgelsen bør om muligt ikke være 
indskrænket til et enkelt Ferskvand. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert, at 

VOT almindeligc Reje (Palæmoll Fa
(n'hit) før Ungernes Udklækning aJ 
.. lEggene udvandrer i begge Kon (?) 
fr;l mange af II,· Brakvande, i ln'ilke 
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den om Vinteren og Foraaret ophol
der sig, samt at den, efter at Ungerne 
ere blevne udklækkede i det saltere 
og friskere Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæhne efter Ud
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og allerede forlængst have 
antaget de vohsnes Udseende, kun 
meget ufuldstændig. 

Man ønsker derfor en pau nye 
og selvstændige Undersøgelser byg
get Fremstilling (ledsaget af de nød
vendige Præparater) af Yngelens 
Ska·bne efter U dklækllingE'n, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor den op
holder sig, og hvornaar samt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore FjonlP. 

Besvan·lserne af Opgaverno skulle 
nore affattede i det danske Sprog 
O!! entE'n fOl'eliggp trykte ellE'r tyde
lig skrevne. Ennver Dansk, undtagen 
MedleJlllllel'll!1 af Dansk Fisl{erifor
!'nings BestyrE'lse og dens Funktio
Ilærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indleveringsfristen for begge Op
ga\,pr udløber I. .lanuar 1897. 

Prispn for en fyldestgørende Be
sva relse a.f dE'n første Opgave er 
indtil 5uO Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med Forfatterens 
Navn, men med eLMotto og ledsagede 
af en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysninger om Forfatterens Na.vn, 
Stand og Bopæl, og som bærer samme 
Motto. 

Købe1Ihav1!, d. 21. Febr. 1895. 

For Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 
Moltke-Bregentved. 



Fiskeriberetninger. 

Skagen, den 26. A vgust 1895. I 
første Halvdel ttf denne Maam,d var 
saa vel Rødspætte- som Kullerfiske
skeriet her paa Sydsiden af Landet 
med Landdragningsmad mpget be
tydeligt. Vaaddene udsættes kun 
med 500 Favne Tov og Fangsten pr. 
Dræt mriet'ede fra en til to Hundl'ede 
Snese, og med det sidst udsatte Vaad 
var Fangsten und P!' '1'iden lige saa 
betydelig som med de først udsatte, 
hvilket holdt sig gaaende i over 8 
paa hinanden følgende Døgn. Nogle 
Selskaber trak nemlig om Dagen, 
medens andre benyttE'de Natten og 
tog hver '1'ur ('n a il -1 Dræt hver 
Selskab. I denne betydelige Fangst, 
hvoraf størst~ Delen var Rodspætter, 
fandtes en Mass!' ulIlodt'n Pisk, og 
det Illaa i høj Grad beklages, at F'i
skerilovens Bestemmelser intet For
bud indeholder imod at benytte Lund
dragningsmaddet pau dette Stød og 
pau denne Aurstid. 

Efter den 15, har IJauddragnings
vaaddet kun enkelte Gange været 
benyttet; men derimod er med Snurre
vuaddet fisket utrolige Kvantiteter af 
Rødspætter, ja enkelte Jolleselskaber 
har endogsaa gjort 2 Ture daglig og 
begge Gange taget Jollerne fulde. 
Blandt Snu rrøvaadsfisken har ligeledes 
været PH Masse umoden Fisk. Hele 
Matlllederos Fangst er taget hjem og 
saltpt. Ellkplte af vore Kuttere have 
ligget her og htget deres Last -
Fisk uf summe Størrelse som KJst
fiskernes og der er selvfølgelig i 
en stladan Last ca. 400 Snese 
- ogsaa falden nlPget Underllltluls_ 
fisk. Enkelte af Kutterfiskerne hu ve 
endogsaa bragt ~tørre Partier uf dl'llne 
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Fisk Land død Tilstand for at 
saltes og tørres. c. 

København, d. 2. September 1895. 
Den forløbne Uge, som bragte stive 
Vt'stlige og N. V. Yinde nH'd over
vt'jende Norden StnllH, har t'ndnu 
ikke vist at hringe Sild herind i 
Su Ildet N OI'd fra. Haa bet staar uu 
t.il østlige Vinde, som kan bringe 
0stel'sosild herind. 

Krogefiskeriet og Vaadfiskeriet har 
litlt nogpt Afbræk ved Kulingsvejret, 
flel'e Baade maatte en Aften vende 
tilbage efter omtrent at være naaet 
ud pna Fisl{epladsen, da Vejret blev 
for ha.ardt. Tobisen, en lille Fiske
art som ellers ikke har nogen Værdi 
som Hllndplsvare, el' for Tiden meget 
efterspurgt som Agnmiddel, og er 
blevet hetalt med fru 25-35 Øre 
pr. Pd. I denne Uge vil der herfra 
komme en Del A:1leruser i Vandet, 
Mar V pjl'et vil holde sig godt. 

F. 

Fiskeriet ved Bornholm. Fra- midt 
i J uni til Slutningen af A vgllst 
har Fiskeriet herunder Bornholm 
været yderst daarligt. Torsken har 
paa de fleste Fiskepladser været lille 
og mager, og Silden, SOlll i mange 
ARI' ha r været til Stede i saa rigelig 
Mængde, Cl' lige som forsvunden fra 
de gallllp Fiskepladser. Det højeste 
nogen Fi,~ker har kunnet drive det 
til har været 1/2 Ol Sild paa Garnet, 
men som Regel har der kun været 
nogle faa Stykker deri. I .Juli var 
Prisen paa Sild 50 It 60 Øre Olen 
og i denne l\Iaaned 80 Øre a 1 Kl'. 
pr. Ol. l/lO uf Befolkningen herovre 
hul' ikke fanet Sild til Nedlægning 
til Vinterforbrug, 

Det har været et daarligt Aar for
vore Fiskere; thi IJaksefiskel'iet var 



uden Betydning for de aller fleste 
Fiskere afvigte Vinter, 

Man haaber nu, at Oktober skal 
giH) et godt Silde- og 'I'orsk .. fiskeri ; 
thi ellel'S red lilan ikke, hvor en stor 
Del ar Fiskerne skal fau FodpIl fra. 

Et stort Røge)·j er ulldp\, Opførelse 
i TJist('d for Fiskp!Jundlpl' Sto I'lll s 
Regning og et i Aarsdal'~ for 2 tyslw 
Fiskphafl(llol'ps Rpgllillg. 

Vi komme saah'des ikke til at 
mangle Røgeripl', naar bart' Illa n 
kunde udfinde, h\'Or Silden opholdt 

s. 

Smaaskrifter 
udgivlIe af 
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II, 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

Yl'd Arthur Feudersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 
\."" Arthur Feddersen, 

IV, 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(Ilden ['dgave) 

. V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed'.lersen, 

Dansk Fiskeriforening. 
r. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

udleveres ymtis til Foreningens Med

lemmer red Henvendelse til FOl'ellin

gens Kontor, Stormgade 20, Kø

benham V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 25. Avgust til 1. September 1895. 

--~ .. 

=.! 1 I 
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... '" .... Cl. ..ilt E= ",,::5 '" » 

I 
",- Cl. lill 

.., ::! ~ g; ..ilt ", -= Tilført af: 
"'=1 

-0:1 ",- = '- "':':: Gf) '" ~ 0:1 -a c(-a: Ela ... o 
"'= 

1 
<.!:! ...I ..ilt (/) Cl. ~~ ..ilt I- c'il o '" (/) 

i '" (/) « -
11 danske Fisker-II Pd. Pd. 

I 
Pd, Pd. I Pd. 

Pd, Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer .... 15444 15300 
18 danske K vaser 1154000 

1 116380 5000(' 
svenske 1<'isker-

fartøjer ... 
i 

pr, Baad og Vogn 

HIl6'1 

i 

fra nærliggende Rejer! 
Fiskerlejer ... 2840 2272 1128 2476" 10 

pr. Jernbane & 
Dampskib .... 2789 92401 400: 448 43624144414 17184" flO77 6598 22 

-- :-,,-1- 1--- 1--- --
lait ... 72233 9240 3240-14776134400 4362 145542 24660 6077 6608 22 

l) n100 !'cl. Hellellynder og J40 Pd. Pighvar. 2) HOrl,ft.k. Ol) 252(\ Pd. l\<Iakrel og 640 Pd. Hornfi.k 
4) 3412 Pd. Gllddc m. m. og 11(\0 Pd. Kuller. 6)" Aal. G) 2186 1'<1. Aal og 2!lO Pd. Aalekvabber. 

lait er der tilført 211160 Pd. 
Betalt Uennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 2.25-5,00, Kassefisk 

Kr. 2.00-2,50 pl'. Lpd.; Makrel Kr. 3,50-8,00, Hornfhk KJ'. 6,00-9,00, smaa do. 1,50 pr. 
Bnes; 'I'~l'sk, levende Kr. 1,00-1,50 pr. Lpd.; Bild, fra Sundet Kr. 4,00 pr. Ol; AaI, 
blanke Kr. 0,57, gule Kr. 0,30-0,50 pr. Pd. j Rejer Kr. 0,75-1,50 pr. Pd. 

I Ugens Løb har TiJfør'slen af levende Fisk eg Sild været ringe. hvilket gav meget 
høje Pl'isel' ful' "lnaa sekunda Varer. Markedet trykket med ringe Omsætning og Købelyst. 
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BEKENDTGØRELSER 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth & Ellenberger. 

Darmstadt. 

------. J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

modtager al Slags Fisk j Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 Ofv. 
TeJegramadr. : Storm, Nybrogade. .1 _____ -

Husflids Grantræs 
Aarel', 

næston knastfri, faas i Læl1g
der fra 9-]4 J;'od fra Ene
forhandleren for Danmark 1108 

Urban Petersen, 
Aalborg. 

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

(eneste Nætf'abrlk 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. Bomuldsgarn, Hampegarn og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtrre og 
Kateehu haves paa Lage).>, 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
- Færdigsyede Sejl, solidt 

forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 1'I'j'kning af Ugeblade. l'ieeer, Væl'ker og Tids
skrifter, CIrkulah'er, merkantile TryksaJ{er og l .. ejligJleds· 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Xø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbcf;dcr prima Fiskeredskaber 

og exfra ppi:lna Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Stort elegant Udvalg af EskHstuna St:.tn.lvarer. Lommeknive, 
Bordkni,-e, Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste C O 
ek,iet",nd, K,.Ht.t. &. 
e 1'''' 'O O lt\ ø.b! -gø.. ~ 

\ l- J: '\. ~jøbe ~e 
C øS ". 11.. Værktøj for 

• j\.se\b Haandværk, Elegante praktiske 
~- Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 
~ Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

Illustrerede Kataloger gratis. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle B omulds spinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det vNI 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. 

Ekspeditionen af AUlloncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til .,puk" er hos BoglTykker I"rantz CJl1'isttl'eu, Boldhusgade I. 

Redigeret af eand. mag. 11. Posselt. -- Trykt hos Frantz Chl·isttreu. København. 



~ 
IUD!!ASBUD 

Nr. 37. 12. Septemb~r. 1895. 

:Medl.e::r:n.sbl.&d.et l.:dgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

hnje af ll .• Sides Brede; for staaellde Annoneel' indrømmes betydelig- Rabat. 

Indhold: FiskermØ"'.. En uy Patent.Tr~wl. 
Fiskor1berctuiugor~ - Bekenutgø:reløet'. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., "r aab('!d. 
fra 9-11. Rerlakfm'en af Medlemsbladet 
træffes dllsuå011 i Alm, 1}--7 Svanholmsve.i 
10, I. S, 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere rlaglig 
Ira KJ. !l-Il, for Pnblilmm Søndag fra 
12-2 mod en Elltre af 10 0re. 

Breve og andre FOl'scndelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til h:J.nsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ef te! tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilhl.lH, naar Kilden angives. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskerifOl'eningsHjælpefond, 
som har til Forman1 at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang fol' alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20, 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje: 

ved Arthur Feudersen; 

(2<1e11 Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 

(2,lell Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed'.lersen, 

u/Hoveres lIndis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse til FOl;enin-

. gens Kontor, Storm gade 20, Kø
benhavn V. 



Fiskermøde. 

Søndagen den 8. September af
holdtes her i Københam en "FiskEn'i
kongres", hvortil var mødt D{'legerede 
fra forskellige Egne af Landet, ialt 
ca. 200. Mødet begyndte KJ; 12 og 
varede omtrent til KI. 5; Forhand
lingerne vare ganske lidige, under
tiden ret bevægede. 

FOl'manden for Københavns og 
OIlH'gns Fiskerforening, G. A. Zingen
li e1'g , bød Velkommen og foreslog 
Ovel'retsprokurator Leth til Dirigent, 
hvilket Forsamlingen sluttede sig tiL 

Dirigenten gav derpaa Ordet til 
Kaptajn Olaudius Madsen, Middel

fart, der udtnlte, at det Resultat, 
dette Møde burde faa, var Vedtagelsen 
af det ,~Forslag til Beslutning", som 
i trykt Form var omdelt til Forsam
lingf'll og som gik ud paa, at der 
burde nedsættes en Fiskerilmmmission. 
Han hævded<', at ('n Kommission, i 
hvilken praktiske Fiskere havde Sæde, 
var en Nødvendighed. IModsætning 
til L:tndbruget var Fiskeriet i høj 
Grad Stedbarn; men Regeringen vilde 
formentlig llOk være tilbøjelig til at 
lytte til 3000 Fiskeres Ord. - Taleren 
lønnedes med Bifald. 

Derefter fik Fisker OaTl Hansen, 
Kallehave, Ordet: en Revision af 
Fiskeriloven var paatrængende nød
vendig.. Fredning for Vaadfiskeri i 
Marts, April og l\1ajvar nwget tryk
kende; Aalegaardsretten, der egentlig 
vnr Forbud mod alt Redskab, var 
ligefrem fortvivlet og maatte absolut 
ændres; han sluttede med at anbefale 
N ellsmttelsen af (lU Kommission. 

Hans Nielsen, København, bemær-
1\('(1<" at § /) i Regf'l'ingpns Lovfor
shg ikke V;II' god~ Lodsejernps Ret 
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martJtc hel2:ræns!'s; som Pantgrafen 
v:\ r, ødplagd!' dpn fuldstændig Fi
skerne; der maaUe indføres hest!'mte 
Afstandsbestemmelser. § 16 om 
MaskpstølTelsen mente T'aleren maatte 
bortfalde, naar en Minimajstørrelse 
var hestemt. Om § 58 mente han, 
at alle Fredningsbestemmelser burde 
bortfalde,menMinimalstørrelsenkunde 
derimod maasl,e forøges. 

Jens Thomassen, Snekkersten, vilde 
kun tale om Forholdene i Øresund; 
disse havde hidtil ikke været meget 
paavirkede af I,oven, men nu truede 
det. Han ønskede nærmest, at For
holdene skulde blive, som de vare. 
Taleren troede ikke, at Rødspætten 
voksede to Tommer om Aaret, som 
Videnskabsmændene paastode. 

Fiskehancller ~fltnck, Fredericia, 
var bestemt imod Kapt. Trolles Af
mærkningssystem for Redska bel'; dette 
System vilde være meget dyrt og til 
med vildledende. 

. Ole Han.~en, Pedersværft, talte om 
Fiskenes periodiske Vandringer, hvori 
han fandt Grunden til det til Tider 
tilbagevendende rige Fiskeri; derfor 
maatte Fredningsbestemmelser heller 
ikke være for nærgaaende. Vaad
fiskeriet vnde man saa gerne til Livs 
- var det da saa skadeligt? ja maaske 
101' andres Redskaber, men dette 
kunde jo ændres ved Afmærkning 
og Straffebestemmelser. 

Lodsformand Ohr. Petersen, K ål
lundborg, talte om Aalefiskeriet. 
Aalegaarde og Aaleruser vare to 
Ting; enhver Fisker burde have !jOV 

til at sætte Ruser, men med bestemte 
Afstandsbestemmelser. Han mente, 
at Vaadfislreriet var i høj Grad skade
ligt for Yngelen. (Hør! N ej! ) 

PedeT Hillebnmdt, Refsnæs, delte 
Pisken i Bundfisk og Trældisk ; Bund-



fisken, der altid var til Stede, burde 
fredes af al Mugt, men Trækfisken 
burde Fiskerne, naar den kom, nhin
dl'et have TJov til at fange. 

Ole Stralld"ll, Kolding: Enigheden 
mellem Fiskerne er daarlig, og Loven 
gør kun Ondt værre; det kunde ikke 
hjælpe at forlange fol' meget, lUan 
fik f. Eks. ikke alle Fredningshestem
melser ud af Loven. Takten mpntr, 
at alle Bierhversfiskere hurde ude
lukkes fra Fiskeriet (Hør l). H:\O 
udtalte sig mod Maskestørrelse og 
lukkede Vande, !\len Minimalstørrelse 
for Fisken burde der sættes. 

Sophus Krilikcl,Bredballe, talte 
mod de basede Vande; skulde der 
fredes, mflatte der fredes for flIle 
Redskaher uden Undtagelse; han 
klagede over, at der ved Fiskerilov
givningen hidtil havde manglet Mænd 
med praktisk Erfaring; dette maatte 
afhjælpes. 

J. P. Flynderbye, København, 
nævnede, at Kontrollen i Limfjorden 
selv havde \'æret uenig om d~n i 
Loven givne Maskestørrelse. Fyldest
gørende Kontrol ved de laasede Vande 
kunde ikke føres. 

K. F. Johansen, Bogense, talte 
om A alevuaddet, der i Regeringens 
IJov-Udkast foresloges forbudt i videre 
Udstrækning end hidtil; dette vilde 
gøre Hundreder brødløse. BJev Ud
kastet Lov vilde mange selv nye og 
dyre Fartøjer blive værdiløse. 

Fisker Hagensen, Snekkersten, talte 
i Almindelighed om den Skade, Ud
kastet som Lov vilde gøre. 

Fiskerifoged IVG'1'sen Strandgaat'd, 
Ringkøbing og Stadil, udtalte, at 
Kontrollen nok ikke var yndet i denne 
Forsamling; dette mente han dog 
ikke var 'l'ilfældet alle Vegne. Han 
kritiserede Udkastet pau flere Punk-
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ter, 11:1 vnlig Fredningstiderne, ogsaa 
Lodsejernes Ret udtalte han sig skaI11t 
imod. 

Jel/s Ch1·. Sm'cuSeJl, Allernp, paa
viste de uhel(lige J:;'Ol·hold i Sneum 
Aa's Udløb, hvor Lodsejerne helt 
spærrede Aalllundingen. Han mente 
det heldigt om Loyen for Salt- og 
Ferskra ndsflskeri sl,iltes i to separate 
Love. Udklækningsanstalter for Laks. 
burde ,'ed Statens Hjælp oprettps. 

p. Je//8ell, Sehbersund, holdt mod 
Stentorstelluue et længere Foredrag, 
fLf lwilket (]pt mt'ste (log bevægede 
sig udpnfor Sagen; efter gentagne 
Utaalmodighedsyttringer fra Forsam
lingen nødtes han til at slutte. 

Ole HanselI, Pe,lersværft, imødegik 
Pedersen, Kallundborg med Hensyn 
til Vaaddenes Skadelighed. 

J. P. Nielsen, Taarbæl" talte blandt 
:tndet om Vaadfiskeri, han var per
sonlig imod det, men vilde ikke komme 
ind derpaa for a.t undgaa Misstem~ 
ning; han talte dog om Vaaddenes 
0delæggen af Rogn paa Bunden, 
men blev afbrudt afMishagsyttringer; 
han kom dernæst ind paa Aalegaards
retten, og om talte, hvorledes Land
bruget ofte ,'ar bleven beskyttet af 
Lovgivningen, medens dette ikke vat' 
Tilfældet med Fiskeriet. Fiskerne 
burde derfor slutte sig sumlllen for 
at faa Vægt og Betydning. 

Dirigenten opfOl'drede de følgende 
Talpre til paa Grund af den frem
rykkede Tid n t fatte sig i Korthed i 
han gennemgik dernæst Forslaget 
til Beslutning, SOIl1 han fyldigt motive
rede, idet hun navnlig henriste til, 
at der i Thingene ikke sad prak
tiske Fiskere. 

ilnde1'sen, Vordingborg, talte i 
varme Ord, afbrudte af hyppige Hør I, 
om Fiskernes Sammenslutning. lJa 



han forlod Tribunen udbragte For
samlingen et Leve for ham. 

Knud Petersen: Skærbek, talte 
ligeledes for Enigheden; han mente, 
at . mal] ikke skulde. være for slem 
ved AalegaarJene. Den gallJle 'l'ale 
om Fiske'rogn paa Bunden havde hall 

troet forlængst var slaaet ihjel, og 
han var forundl'et over, at dpI! kunde 
komme frem. Han udtalte sig skarpt 
mod de laasede V ~tnde, mod Ved
tægterne og mod Fredningslwstf'm
melsel'lw. Kaptajn 'l'rollC's Vagpr
system allSela hall for umuligt, det 
burdp ikke gaa ig(>llnem, 

Dirigenten oplrcsh~ det omtalte 
Forslag til Beslutning og oplyste: 
at der va r sørgl't fOl' et sagligt. Re
ferat af Forhulldlillgl'l'lle, som vilde 
blive indsendt SalllllIPll med l!"ul'slaget, 
0111 dettll blev vedtaget. 

Jens Pete1'8CII, V('jll', udtalte sig 
kort mod FredlliniJ,l'lI fOl' Vaatl i 
Marts, A pril og ~r:tj; Ita Il udtalte 
sig ligl·h·des lIlod Vedt:ugtcl', 

dilker Ho/m, ROlllle, talle Oll! So
territoriet og SvellskurnesFiskpri 
ve(l Bornholm; hult haabedt', at en 
e\'fmtud Kommission vilde tage denlll~ 
Sag Ulldt'!' Behandling. 

Jew: Tlw1IlaS8eJl, Snekkpl'sh'll, 
IIlt'nU', at Pli Fisk!'rilov lllt'd Fn·d
ningslwst('mmelser for hde Landl·t 
var en U mulighed. 

Kaptajn ClmUUIM! M{~tlsell anbefa
lede kort og varmt at vedtagH Re
solutionen, 

Resolutionen sa~tes nu under Af· 
stemning og vedtoges ensh'llllllig, ved 
at ]'ol'samlingen rejste sig, For
samlingen bemyndigede dernæst Ind
byderne til at indsendo Resolution 
og Refera.t af FOl'handlingol'llo til 
l{pgl·ting; og Rigsdag. 
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Resolutionens Ordlyd er følgende: 

I Betragtning af 
1) at der er forelagt Rigsdagen 

to Lovforslag angaaende Fiske~ 
riet, 

2) at den talrige Fiskerhefolknings 
Ve og V \.'1 i høj Grad afhænger 
af, hrorledes I .. ol'ordningen paa 
dette Omraade foretages, og 

iJ) at der hidtil savnes en ved Lov 
foreskl'even Adgang for Mænd, 
der drive Fiskeri som IJe\'evej, 
til at fremsætte deres Erfaringer 
og Meninger om, IHilket Indhold 
der hør gives Fiskel'ilm'givningen, 

besluttel' Forsamlingen, at der tiaavel 
til Regeringen som til hvert af Rigs' 
dagens 'l'hing indgives Andragender 
om Vedtagebe af ell Lov, der i Lig
!t"d med, Il\'ad der har fundet Sted 
ved Lov NI', 57 ar 13de April 1894 
om N edsmttelse af ell Landbokom
llIissioH, [la abytler N eusættelse af en 
Fiskerikommission. 

Endnu udtalte enkelte Talere sig 
om forskellige Anliggender, hvorefter 
Mødet shittede 0111 trent Kl. 5. 

En ny Patent-Trawl. 

Eli Forandring al den almindelige 
Trawl er opfundet af en Engelsk
mand i Gl'imsby. Den sædvanlige 
Trawl danner, som man ved, en lang 
Pose, der hliver smallere og smallere 
ud imod Enuen. Den nye er lige
dan i Forenden; Bommen, Mejerne, 
AahnitJgen og den forreste Del er 
altsaa uforandret. Men saa deler 
den nye sig i to særskilte Poser, 
hvilke hver for sig slæbe langs Bun
den ved Siden af. hinanden. Por
delem' hened skal være følgende: 



Om man fisker paa ujævn Bund og 
faar den ene Pose sønderrevet, kan 
man dog fiske videre med den anden, 
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Ved rig Fangst med aJmindelig 
Trawl bliver denne tung at løfte ud 
af Vandet, og, det hærH.lpl', ut den 
herunder revneri med den nye Tl'uwl 
vil selvfølgelig omtrent Halvdelen af 
Fisken bdlnde sig i hver af de sær
skilte Poser, Tyngden bliver ikke sn.a 
stor, Risikoen for at miste Fangsten, 
derved at Trawlen fm'nel', bliver kun 
halv og det er lel tere at arbejde, 
idet man k:Ul løfte op OH'!' RælingPIl 
en Pose ad Gangen, Opfinderen~ 

mener med sin rrrawl at kunne fiske 
pua saadull stt>lld Bund, hvor det 
med en allllilldelig Trawl ikke vilde 
være IIHtligt; thi ikke blot vil man 
kunne gøre Regning paa Oll! den 
ene Pose ri\'cs i Stykke!' dog at 
beholde den :lIldplI hel, men han 
mener ogs1m, ut disse to mindre og 
lettere Poser ofte ville kUlJlle blide 
over eller til Siden tipI', hvor en hel, 
tung og udelt Trawl \-ilde sætte sig 
fast. N. Ft. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 9, S"ptember 
1895, I (Ol rige Uge huvde Vejrliget 
sua godt som hele Tiden en meget 
storllH'ntle Karakter, der næsten fuld
stændig ul11uliggjorte alt Fiskeri, 
Kutterne forsøgte saaledes slet ikke 
ut fiske paa Vestkystt'n, og de i Kat
tegat tiskende opnuaede lmn ub0tyuclig 
Fa.ngst, da det en enkelt Dag val' 
mere roligt Vejr, FOl' sidste. Uges 
Vedkommende hal' der ikke "æret 
skellig GrulId til at klage over Vejl'et, 
Illell U dbyHt't har dog ih k", fol' de 

flestes Vedkommende, været over det 
almindelige, i Særdeleshed har Fang
stens Kvalitet ladet meget tilbage 
~lt ønske; en Vægt af 12 Pd, pr. 
Snes el' dpt højestf', nogen har naaet 
baade j Kattegat og: Vesterlwxet og 
det turde væI'e fol' litl t. Fra Vest
kysten var Udbyttet kun ringe og 
Rødspætter endogsau. af kun 10 Pd.s 
Vægt pl'. Snes, betalt med l Kr. 
Snesen, Fru Skagens Rev indkom 
nogle Kuttere med til Dels fuld Ilast 
og . ellm's llled fra 150. til 200 Snese 
Rødspætter af 11-12 P cl. s V ægt 
pr, Snes, betalt med omkring ved 
l Kr. 50 0re pI', Sl1(~S, medens en 
større Del Kuttere fm Herthas Flak 
indbragte fra 50~lOO Snese og en
kelte del'Ol'el' illdtil 300 Snese Rød
spæUt'I', \'pjende 10-11 Pd. SIlesen 
og betalt lIll'd tra 80 0re--1 Kr. 
10 0re pl'. Snes. Endelig ('I' der 
fra Læsø, hvor Fiskeriet er i Aftagende, 
indbragt pl'. Kutter op til 200 Snese, 
V('jemle 9 il. 10 Pd, Snesen og betalte 
lUed fru 70 Øre~-l Kr, 10 Øre pr, 
Pd. Mindst 14 -16 Kuttere ere af
gaaede direkte fm Fangstpludserne 
til København i denne Uge. Tilfør
selen af HUlIImer fru. Vestkysten hal' 
ikke ncret betydelig, Prisen er ca. 
1 Kl'. 250re. pr. Pd. 

llIukl'eUiskeTiet under Norge el' 
i Aar fuldstændig mislykket. Fiske
riet er drevet af' danske, norske og 
svenske Fartøjer, men ingen uf dem 
har hart nævneværdig Fungst; som 
bekendt har" Prins V uldcnmr" hjem
mehørende . her og "Maugen" fru. 
Holbæk deltaget, men i dl,n Maaned 
}<'iskeriet hal' været drevet, har 
Prinsen kun fanget 14 Tønder og 
J\Iaagen 2 -3 Tønder. "Prins Val
demur" er det af samtlige nmkrel
fiskende Pal'tøjer, der ere indkomne 
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til Egersuud, der har gjort det bedste 
Fiskeri, saa hele Fiskorid maa be
tragtes som forfejlet i Aul'. Et en
kelt svensk Fartoj hal' hart op til 
10 'l'ønd('r; Prisen Imr \'~eret for 
store Hækkede Makrel 00 Øre p;'. 
Kilo og fOl' min,lro hel saltet 50 

øre. " Prins Valdemar" har nu op
gi\'et dette Fiskeri og er hjemkom
Illen' for at hlive klnrgjort til østers
tiskeri. A Ile svenske Fartøjer ha ve 
ligeledes fO/hdt F:t ngstplaclsen og 
ere returnerede til Jeres Hjelllstam. 

KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 1. September til 8. September 1895. 

II ~ I ~ '. 
~ I CD...: El.. 

I l 
~ ... 

,Cl.> -o~ 
ep 

(~ 
.ep ., 

Cl. ...: E: ""::§ .., >. ep'" 

Tilfort af: 
"'tS..... c:..r:: Cl. ~E 

Ol) :E .:: ~ ...: "C _CD 

~i ~~ ep= l -C(j 
= ~ "C :o:: 

I 
o> ~ C(j as <-... "':0 o ... "" fn <2! ..J ...: fn 

i Cl.1"""" ...: :: .... o> !: (t,) :x: o fn :E o <: fn 

28 danske l!'JSker-11 Pd. 
Pd. 

I 
1'U. Pct. 1 Pd. 

P<I Pd. 

) 
Pd 

1 

Pd Pd. Pd. 

fal'LIljol' . " 5i9i8 12420 

17 d,lll~ke KvasCl' ! 2Hl60 56430 
tiyollske Fisker-

fl1rtøjOl' ... 
pr Baad og Vogn 

fm nærliggende i Toulser 
l<'iskel'lejel' ... 2520 4560" li12 290 26760 2311" 

[ll' . .fernbane & 
.10551447641134051112086 Dampskib .... 28202135001 80 1674" 39~?_149!0 2!'7 

-
11081403500 

i-I-
71617 4766 160811113519 laIt, .. :3600 6234 3950 4940 297 

l) il100 Pd. Hulleflynder og {OG Pd. Pighvar, 2) Hornfisk. 3) 814 Pd. Makrel og 860 Pd, Hornfisk. 
,I) 3~U4 Pd. GuiWe m, m. og [;12 Pd, Kuller. 5) 1870 Pd, Aa! og 441 Pd. Aalekval!l!er, U) Aa!. 

lait er der tilført 380374 Pd. 
Botalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levendo Kr. 2.50-4,50, Kasselisk 

Kl'. 1,25 pr. Lpd.; Horntibk K,. 5,00-14,00 pr, ~Iles; 1'0I'sk, lovende Kl'. 1,70-2,00 pl'. 
Lpu.; Silu, frø Sundet Kl'. 1,36-4,00 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,57, gul o Kr. 0,35-0,55 
pr. Pd.; Rejer Kl'. 1,00-1,50 pl'. PIL . 

I Ugens IJøb har der fnndet ri1J;olig-tH'e 'riJførsel Stcd, baade af l<'ladfisk og Torsk, 
hovedsagclig sekunda Varor. Sihlefiskel'iet Ol' eutlllu muget knapt, hvorfor Prisul'llo ufor
holdsmæssig høje. Marl{odet uforandret. 

BEKENDTGØRELSER 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
all befales a f 

Actien -Maschinenbau -Anstalt 
vorm~ Ycnul€tb &: Ellenuerger, 

Dllrmsiadi. 

-------J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtag'cr al SlagsJ<'isk j Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr,: Storm,Nybrogade. ---_ .. _-
Husflid' Grantræs 

A.a.'e.·, 
lIæstell knastfri. faas i I .. æng
uur fra 9-14 Fod fra Ene· 
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalborg. 



. "'or Krogfiskere. 
De 80." meget efterspurgte .lobbelt
fortinnede Staamøkekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Asl, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 Qg 3. Bestillinger mod
tages Oll Krogene afsendes franeD 
uveralt i Danmark tB };'iskore, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 80 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. Prøver sendes .pas. 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 
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fiskekroge- Fabriken 
- Søh'lIIedallle l Aalberg 1883.~ 

l KøbenlIal'Bl838-
,,,,hefaler sit udsalg af allo Sortor 
Fiekekrogc, snu. vel j Staal, ,Jærn 
som Messing, SNUt Pilke i 'l'in II;! 

Uly. .I<'o ... ndcs mod .~:ft.rkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrædc 41. 

København K. 

8nurre"aad. 
Undertegnede tilbyder .Fi

skerne sine anerkendte Snur
rcvflfl(l i forskclli.gc Læng-der 
og MaskestØrroIser til den bil
ligste Pris af 90 0repr. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Stengade 15, Grønnetiave, Helsingør, 

leverer efter Bestilling eller fra Lo,ger fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn so,mt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. Bomuldsgartl, Hampegarn og Hø~rgarn i alle Nr. til Dagens billIgste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Åaleknber, Kork, I!~laadtræ O" 
Katechn haves paå Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerilmnsk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i o,lle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februo,r 1895. 

.Færdigsyede Sejl, solidt 
foro,rbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevo,dr.: Johann Cohrs, Altona. 'T'nlcgramadr.: Cohrs. Altona. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med Trykning af IJgeblade, Piecer, Værker og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds' 
san"e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker I!~rantz Ch,oisttren, Boldhusgade I. 
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K,0 benhavns Mekaniske, 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Petroleum.s-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/" Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i Løbet af 3--4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Tern varme fOl' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret aJ fint poleret Messing med formessinget Bl'ænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret lmster 12 Kr., Ptimus-Strygeovn 
2 Kr. 80 01'e. Sælges med fuld Garanti hos 

O. Th. Rom. &: 00. 
Axelhus 2 B. København V. 

Prima Dansk Fiskegarn 
frit 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkj(·ndt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig :1t være hedr", stærkere og hilligere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Redigeret af cand. mag. R. P08selt. - Trykt hos .Frantz Cltri8tfreu. København. 



Nr. 38. 19. September. 1895. 

l!4:ed.1S:D:l..Sb1a.det lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 1/.1 Sides Brede; for staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

lild hold : lfrli uell danske l<'iskeriagelll i Lonuon. 
Flskeriborellliuger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V' f ('r aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes d<::sud<'n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgadc 20, el' gl'atis 
tilgængelig for Medlemmel' og Fiskcrc rlaglig 
Ira KI. 9-11, for Publikum Søndug . fra 
12-2 mod cn Entre af 10 øre. 

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

Efteltryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilJan t, naar Kilden angives. 

Fra den danske Fiskeriagent 
i London. 

Vi cre blevnc satte i Stanu til at 
gengive nedensta.aende af Kaptajn 
Bølling til Indenrigsministeriet ind
sendte Rapport af 7. Juli, som har 
Krav paa megen Opmærksomhod fra 
vore Fiskehandleres og Fiskeekspor
tørers Side. 

"Tilførslen af ispakket Fisk fra 
Danmark ej' nu (P,e~'ylldr1sen at' .fuli) 
omtrellL opllOrt p:la UruiIll af Varml n, 

derimod er Tilførslen af levende Aal 
tiltaget i en betydelig Grad. 

Det pr kun nogle faa Aar, siJtm 
man har begyndt at føre levende 
Aal hertil fra Danmark, og det lader 
til at blive en meget stor U dførsels
at'tikel, da Hollænderne, som tidli
gere næsten udelukkenue importerede 
i England, ikke kunne faa tilstrække
ligt i Hollanu, hvor Priserne ere blevne 
saa høje, at der ikke kan tjenes ret 
meget paa Aalene i England, og derfor 
for en stor Del opkøbe dem i Dan
mark og bringe uem til England til 
Dels i deres egne, med Brønu inu
rettede Fartøjer, hvor de da blive 
solgte for hollandske AaI. 

Aalelle blive sendte hertil i Kasser, 
som ere indretteue med gennemhullede 
Hylder, hvorpaa Aalene ligge. og 
paa den øverste Hylde, som el' højcre 
end de andre, fyldes op med Is, som 
ved at smelte og løbe gennem Hyldens 
gennemhullede Buml, holde Aalene 
fugtige og afkølede, hvorveu de alene 
kunne holdes i Live. 

Hver Kasse inueholder ca. 80 Pu. 
Aal og ved Afsendelsen fra Fiske
pl:"lns('n tillige 70 Pd. Is. 

Ved jevnlig at være til Stede ved 



Fiskens Ankomst til IJomlon fandtes 
Isen ofte at være aldeles smt'ltet 
bort, og Aalene mere eller mindre 
døde. Som jeg allerede har meddelt 
i min sidste Rapport, var den Be
handling, som den sla"tede Fisk fik, 
saa vel om Bord i Dampskibene 
som i Jernbanevognene, ved at trans
porteres i en Temperatur uf 15 o 

R., Aarsagen til at Fisken fremkom 
her paa Markedet i daarlig Til
stand, idet Isen var bortsmeltet, og 
Fisken, som en Følge heraf, i en 
slem Forfatning, hvorfor den kun fik 
en lav Pris. 

J eg fremsat te da som min For
mening, at den eneste M aade 1 pan. 
hvilken man kunde skaffe Fisken frem 
i en god Tilstand, var at den skulde 
forsendes i afkølede ,Jernbanevogne 
og ligeledes pan. Dampskibene op
bevares under Rejsen i et dertil be
stemt afkølet Rum. Da en saadan 
Foranstaltning imidlertid ikke kunde 
ventes gennemført i en nær Fremtid, 
og den varme Tid val' forhaanden, 
blev der efter min AllInodning og i 
min Nærværelse om Bord i Damp
skibet "Koldinghus" den 18. ,lnni 
paa Rejsen fra Esbjerg til Parkestan 
gjort et Forsøg med at have Kasserne 
med de levende Aal dækkede nw(l 
lufttætte Presenninger, hvorved Isen 
for en stor Del hindredes i at smelte 
bort, idet Presenningeme holdt Var
men ude, saa at Tempern,turen under 
Presenningerne var + 8 o iL 9 o R., 
medens der paa Mellemdækket uden 
for Pres~nningerne var 14 o R. 
Endnu bedre vilde det vawe om Kas
serne først bleve dækkede med Kokos
maatter og derefter med Presenninger, 
hvorved Isen yderligere vilde hljye 
Iorhilldret i at smelte bort san hurtigt. 
Pau. den Maade k()11l Fisken herover 
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j en udmærkE't Tilstand og fik som 
en Polge dcraf bedre Pris end det 
eliers vilde ha ve yæret Tilfælc1C't. 
l:den nogen stor Udgift vil der saa
ledes meget let foreløbigt kunne ind
rettes et fOI'llHUllstjenligt afkølet Pi
skerum i Damperne, som besørge 
Porbindelsen mellem Esbjerg og Jijng
land, ved Anskaffelsen af tilstrække
ligt mange KokosiJJaatter og Presen
ninger til at dække Piskekasserne, 
og ligeledes bm'Je det kunne 1'01'-

1n.nges, at Pisk i Kasser, som blive 
forsendte Illed ,J ernbancn, blive be
handlede paa sallllnc ~faade, indtil 
der bliver anskaffet saa mange is
afkølede Vogne, at de kunne faas 
til enhver Tid, hvilket for Øjeblikket 
ikke er Tilfældet. Hvis man nI yed
hlive at benytte E'ngland som Marked 
for vor On)}'produktioll af Pisk 
'rysklalHl vil i Løbet af nogle faa 
AnI' ræl'e i Stand til fuldstændig at 
foi'syne sig selv -- vil det vam~ ahh'
les mHI vendigt at sørge for, nt }'isken 
kommer Iwrover i (m saadan Tilstand, 
at vi Pre i StalHl til at kunne kOIl

kurrere lIled Enghundel'lle selv, og 
det slH>r kun ,"cd, at Fisken hliver 
behandlet efter alle Kunstens Regler, 
ligefl'l1 den bliver fanget til den 
kommer i Markedet her. Forhaabent
lig ,"ill", Damperne imellem Esbjerg 
og P~LrkPHton llleJ Tiden hlive saa 
hurtiggaaende, at Ankomsten kan 
ske saa tidlig, at Pisken kan komme 
i 1\bl'kedet saa betids, at den kan 
bli\'c solgt sanllUC Dag og ikke være 
nødsaget til at staa j henved 24 
'-rimer paa :Markedspladsen, før end 
den hliver solgt, hvilket ofte er 'l'il
fældet nu. 

IJondon og Grimsbyere stadig de 
eneste Markeder for Import af dansk 
Fisk. Grunden dertil er, at der for 



r~ondons Vedkomrnrndp er en llle~at 

reduceret Fragt paa .Jærnbanpn, de 
saakaldte Prefl'l'elltial Rates, fol' \'isse 
Slags Gods, SOlll hli,-e forte i frem
mede Dampskibe til Pa,rkeston, og 
i Grimshy Jossesl<'isken i Dokkpn 
tæt ved Fiskemarkedet, hvorved store 
Udgifter spares i .Jærnbanf'fl'agL Skal 
[<'isken forsemJes pr- ,J aJl'llbane, hmr 
Preferential Ratps ikke eksistere, da 
er Pragten saa hoj, at den ril op
slll~e hele FortjeIH'sh?IL Fisk, som 
forKendes af JiJngl æ IJ(J r 1'1 H' fra f. Eks. 
Pnrkestoll til J,owlon, betalpl' saa
ledes 30 'll!. pl'. 'rO Il , llIedens Fisk 
selldt fra Danmark kun bebdel' 10 
sh. pr. '1'011. J den Kontrakt, SOIll 

el' oprettet llIellem den danske Re
gering og det forenede Dampskibs
selskab angaaende Ruten mellem 
Eshj:1'rg-Pa rIH>ston, f'I' Forselldplsen 
af Fi~k ikkp omtalt llll'd et eneste 
Ord, (h> t vildt> derfor vwre meget 
heldigt, om der i en saadan Kontrakt 
blev stipuleret, hvorledes Fisken skulde 
behandles. Følgen tlf. at Fisken ikke 
er omtalt i Kontrakten, er, at medens 
Smør, Kød, :Flæsk etc. skal bringes 
frit fra en London .J ærnbanestation 
til Steder, som ligge indenfor en 
Rudins af ca. 2 engelske Mile fra 
vedkommende Station, maa Fisk 
ydel'ligere betale en Køl'selsafgift af 
8 sh. pr. Ton fra Jæl'nbanestationen 
til Markedet og under 'riden endnu 
mere, hvilket er ligefrem ekstra Ud
gift for Afsenderne. 

Mpd Hensyn til at kontrollere 
Salget af Fisk pan, dø engelske Avk
tioner, da maa først gøre den 
Bemærkning, at Salget for Londons 
V mlkommendp Ikke fOl'egaa,I' vml, Imul 
man egentlig fOl'staar yel! A vktioIl, 
og intet Steds i England ved beedigede 
Avktionatorer som i rrysklnnd; Fisken 
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bliver sendt til de forshlligf' Fi~h
salesmen eller KommissioIJH'l'er, SOIli 

j Følge gældende Regler skull€' sælgf' 
.Fiskf'n samme Dag, den komll1f'r i 
l\hl'kedet. Som en Følge heraf retter 
Prlsen sig ikke alene efter Tilførsel 
og Efterspørgsel, men for største 
Deh'n ef tør K ntliteten, idet en virkelig 
god Vare al rrid finder Købere. Den 
Maade, vorø ];~iskeeksportører have 
brugt, at sende Fisk til den første 
den bedste Kommissionær, der skrev 
til dmll, uden at kende det mind,ste 
til Vedkommende, har bidraget mest 
til det daarlige Resultat, mange For
sendel8el' have opnaaet; jeg hal' der
for havt min Opmærksomhed hen
vendt pan, at finde de bedste og 
ærligste Kommissionærer, og har jeg 
opgivet deres Navne til forskellige 
Eksportører, som have henvendt sig 
til mig., 

Hvad Aal angaar, da er her flere 
J;'irmaer, som handle udelukkende 
dermed. Imidlertid tage vore Eks
portører ikke i Betænkning at sende 
Aal til Firmaer, som ikke have 
med denne Vare at gøre, men da 
disse igen sende dem til Aale-Fir
maer ved en Mellemmand, bliver der 
altsaa tre, som skulle tjene i Stedet 
for en, h\'ilket Forhold jeg dog nu 
tror at h:lve stoppet ved at under
rette alle Aaleeksportørerne om disse 
specielle Firmaer. ~Jeg har hver Uge 
været i Hun for at kontrollere Salget 
af Fisken, bragt ned fra Island med 
Dumptmwl Aktieselskabet Dan 's 
Damper "Oimbria" og Anglo-~orwe
gian ':J1ruwlselskabetsDamper"Oeres". 

Helleflynderfiskeriet har ikke givet 
salL godt et Udbytte som sidste Aar, 
hvorimod Rødspættefiskeriet er i god 
Opkomst, idet '1'ilførslen af store 
Rødspætter fra Nordsøen er i Af-



tagende og de islandske Rødspætter 
vinde mere og mere Indpas, end 
skønt de ere meget mørkere og be
tydelig grovere i Kødet end Nordsø
rødspætten. Efter Sigende vare de 
store Rødspætter i Nordsøen omtrent 
af samme' Kvalitet for 10 til 20 Aar 
si'den; ved imidlertid stadig at pløje 
Grunden op med Trawlen, saa at 
Fisken er bleven bedre i Stand til 
at komme ned til sin rigtige Føde, 
har den faaet et andet og bedre Ud
seende, men tillige er den jo ogsaa 
aftaget i en foruroligende Grad. Det 
samme vil efter min Formening og
saa hlive Tilfældet paa de islandske 
Fjorde, at Fisken vil faa et bedre 
Udseende jo mere den fuldstændig 
uberørte Havbund hlin'r opskrahet, 
lIJell det vil fOl'haahentlig vare mange 
Aar, før end lilan vil mærke nogPll 
Formindskelse i Fisk<ehestanden, der
til er der et altfor stort Optttnd. 
Hf'ldigt vilde det rære 0111 flere af 
vore Snurre\'u'u'dsfiskpre kUlHll! komme 
til Island og fiske inde paa Fjordene, 
dpI' vil altid blire Afsætning nok for 
dl-n fangede Fisk, især da der nu 
er etableret en rpgelmæssig Damp
skibsforbindelse med Vestkysten af 
Island, d!:'r forhaabentlig næste Aur 
vil blive mere udvidet, sart snart det 
rigtigt har yjst sig, at det er et IfJn
nende Foretagende.~ 

For imidlertid at kunne sende vore 
mindre Fiskefartøjer til Island stilles 
der den Fordring til Føreren, at han 
skal have den udvidede Styrmands
Eksamen. Følgen er, som det saa 
tidt har været omtalt og klaget over, 
at der kommer en Mand ombord, 
som vel har Eksamen, Hlen ikke for
staar at fiske og saaledes kommer i 
en fuldstændig forkert Stilling til 
den o\Tige Bl'sætning, Illen forbaabent-
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lig vil det Forhold med Tiden jævne 
sig af sig selv, da der nu bliver en 
Del Fiskere oplærte i de Damp
skibe, som drive Fiskeri ved Island. 
V ærre vil det blive for ]'ørerne af 
de Fiskednmpsldbe, som skulle drive 
Fiskeri deroppe, af dem forlanges 
ikke alene den almindelige Eksamen 
men ogsaa Masldlleksamen. Da lllan 
i Englu.nd og Tyskland begyndte at 
anskaffe Dampfiskefartøjer indsaa 
ilian, at det vilde have foraarsaget 
I1lPgen Tah og Tidspilde, hvis man 
skulde ha ve ventet til man fik saa
danne Mænd uddannede, det blev 
derfor straks tilladt, at en Fører 
som havde Ret til at føre en Fiske
slllakke over Søen ogsaa skulde have 
Ret til at føl'e en Fiskedamper, og 
l'ol'haabentlig vil det ogsaa galt op 
for vore LO\'givere, at de danske 
Fiskere ikke ere mindre intelligente 
end Tyskerne og Englænderne og at 
hos os ogsaa i en ikke alt for bng 
Fremtid den Lov vil træde i Kraft, 
at vore Fiskere kunne føre Fiske
dampere paa sallIIne Betingelser som 
Tyskere og Englændere. 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 17. September 1895. 
Den Frygt, der næredes for at J1:ifter
aarssildefiskeriet i0resund skulde slaa 
fejl i Aar, viser desværre kun at 
have været altfor vel begrundet. 
Skønt vi {'re naaede frem til, hvad 
man i AJmindelighed regner for den 
bedste Fisketid, kommer her næppe 
nok en.Sildebaad i Havnen om Mor
genen. Saa daarligt for dette Fi
skeri, som i denne Eftersommer, kan 
endnu ikke mindes. Den Sild, der 
fiskes i Sundet, er kun lille, /llen op-



naar gode Priser, 3 Kr. pr. Ol. 
Skærgaardssild har (ler været lidt 
Tilførsel af enkelte Dage, og paa 
Grund af, at der er saa knap Tid 
paa Snndsild, have disse ogsau op
naaet gode Priser. Der er betalt 
op paa Torvet til 2 Kr. pr. Ol. 

Rusefiskeriet efter blanke Aal har 
nu taget sin Begyndelse, nogle Smaa
partier fra første Røgtning ere i Dag 
solgte til 50 il, 55 0re pr. Pd. Vinden 
har endnu ikke været gunstig for 
dette Fiskeri. 

Krogefiskeriet efter Aal er nu op
givet af de fleste, knn (mkelte der 
har kunnet skaffe Agn vedbliver og 
har havt ret godt Fiskeri, ligesom 
Vaadfiskerne ogslla have havt noget 
Udbytte, naar J~ejligheden har været 
god. F. 

Frederikshavn, d. 16. September 
1895. Vejrliget hul' i den sidst for
løbne Uge været jævnt omskifteligt, 
snart have rolige Forhold snart Storm 
været fremherskende, dog turde der 
have været mest af sidstnævnte, Kut
terne have i alt Fald ejheller i denne 
Uge anset det for heldigt al' forsøge 
Fiskeri pan Vestkysten. Størsteparten 
af ele Kuttere, som ellers TIske paa 
Vestkysten, have fisket dygtig spredt 
i Kattegat og mange have i Ugens 
1,øb været paa flere forskellige Fangst
pladser, saasom nordlig for Skagen, 
Svenskekysten og nordlig af Herthas 
Flak, U clbyttet har gerne været fra 
100-200 Snese Rødspætter pr. Kut
ter, et Udbytte som kan være tarve
ligt nok for en hel Uges Fiskeri, 
særlig da Fisken som oftest har været 
af temmelig lill€' Kmlitet og desaarsag 
betalt riled smua Priser, i hvert Fald 
for den største Del af .Fangstens 
Vedkommende. Rødspultter fra disse 
Fangstpladser have vejet fra 10-16 
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Pd. Snesen og ere betalte med fra 
70 01'e-3 Kr. 10 Øre Snesen; som 
man ser stiger Forøgelsen i Fiskens 
V ægt og tlens Pris ikke proportionalt. 
Fra Trillegrunden nord for Læsø og 
fra Læsørende el' d!:'r ogS::Ul indkom
met en Del Laster Rødspætter, vej
ende 9~ 12 PtI. Snesen og betalte 
med fl'a 60 01'e-l Kr. 25 0re pr. 
Snes. For en Uges Tid siden op
dagede Sæby-Fiskere, at der var 
rigeligt med Fisk pna Dvalegrunden 
(en Grund der ligger mellem Sæby 
og Lmsø ikke langt fra 1!'yrskibet 
,,[læsø-Rende"), og mange af vore 
Kuttere have da ogsaa fisket der, 
hvor Fiskebestanden ogsaa maa være 
meget rigelig, da Kutterne j den 
sidste Tid have fisket fuld Last paa 
en halv Dags Tid; som man kan 
tænke sig er Rødspætter herfra, som 
fra de fleste Steder i Kattegat, kun 
af ringe Størrelse, idet de sjelden 
veje oyer 9 Pd. Snesen, i Begyndelsen 
betaltes de med 60 å 70 0re pr. 
Snes men senere sank Prisen, paa 
Grund af den kolossale Tilførsel, 
ned til 45 Øre pr. Snps, ja mange 
kunde endda slet ikke opnaa Afsæt
ning her men sejlede til København, 
enkelte til Aalborg, for at opnaa 
bedre Priser. Efter temmelig lang 
Stansning begynder der atter at frem
komme Pighvar og Slethvar i jævnt 
store Partier. for førstnævnte Fiske
sart betaltes' 50-65 0re pr. Pd. og 
for sidstnævnte ca. 15 0re pr. Pd. 
Hummertilførselen e,r for Tiden meget 
stagnerende, kun enkelte Smaapartier 
ere tilførte fra Strandby og Vest
kysten, fra sidstnævnte Sted tilført 
Hummer er for Tiden af meget daar
lig Kvalitet, paa Grund af den knappe 
Tilførsel ere Priserne meget høje, 
der betales ea. l Kr. 45 0re pr Pd. 
Den første større Tilførsel af svenske 
Garnsild hal' fumlen Sted i denne 
Uge, idet "Blenda" i Torsdags an
kom med ca. 400 Kasser Sild fra 
Gøteborg, hvoraf dog Hovedparten 
afgik direkte til Tyskland, en Del 
Dæksbaade indkom ogsaa i l~ørdags 
fra Skærgaarden med mindre Partier, 
Prisen er endnu høj, ca. 12 Kr. pr. 
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Kiste, og bliver næppe meget billigere 
førend Vaadsiden frPlllkollllller hen 
i Oktober. 

Kutterne "Prins Valdemar", Skip
per Thiel, og "Emilie Franziska", 

Skipper Bast, begge :1fFrpdprikshavn, 
blive i disse Dage klargjorte og aJ
gaa om kort 'L'id til 0stel'sfiskPri i 
:N OrdS0Pl1 under (len hollalldske Kyst. 

Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr, Jernbane & Dampskib 

Ugen fra S. September til 15. September 1S~5. 

Tilført af: 
.,,'" _ Cl> 

-0:1 «-
(J) 

I ~~ l! ~ I'~~II ~ ~~ I I onill ~ I ~ 
I Cl: al I ~ ~ E ~ ~ ~~ I ~ I i ~ I j I ~ i ~ ~ (}3 ~ :J: ~ ~ Q ~ .,,, 

-----------~~--~---~--~--~--~~--~--~--~----~--+---
38 danske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. I Pd. l'd. I.'<!. I Pd I Pd. Pd. I P l!. 

fartøjer . .. 100206 ~0700 

33 danske Kvaser 66060 77130 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr, Baad og' Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . 1560 4700' 1504 4188 2293" 

pr . .Jernbane & 
Dampskib ... '111910/6674 /1014" 45616411"/247482 12222"'1 53i36 19878 721 

laIt. .. 178176 6674 liJ60 5714 99790 fl417 251fl70 18069 53i36 9878 721 

1) lIorlJfisk. 2) l\lakl'cl. ;-;) 48f1~ l)lI. Uedde lll. Ul. og 15~!j Pd. Kuller. 4) 2()jl l'd. Aal og 24'2 Pd. Aalc
kvabber. 5) Aa!. 

lait er der tilført 584005 Pd. 

Betalt Gennomsnitspris af Opkøbere: Rødspætter:"level1<ln Kr. 2,00-4,00. Kassefisk 
Kr. 1,00 pr. Lpd.; Hornfisk Kp. 5,00-14,00 pr. ~ne~; 'rursk Kr.O,~O-l,()O pl'. Lpd.; ~ild, 
fra Sundet .Kr.2,00-4,00, svonsko 2 Kr., bornholmske 80 Øre pr. Ol; Aal, blanke 57 0ro, 
gule 35-fi5 Øre pr. Pd.; Rejer Kr. 1,35-1,50 pl'. Pd, 

l Ugens Løb er ikke indtraa<lt væsenlig Forandring. - Markedet fremdelos rigelig 
forsynet IJled secunda Varer mod treven 01llsa~tnillg; prima Varer stærkt bogjært. - En 
Del af de hor til Markodet ankomne Kasse-Rødspætter vare aldelos usælgelige. 

BEKENDTGØRELSER 

I<'OI' KrogfiskeI'(', 
Dc saa meget efterspurgh~ rloblJelt
fortinnede Staalfiskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til "Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Unuertegnede i 
tvende Nr.:ol og :-1. Bestillinger mod
tagell o~ Krogene afsendes franco 
ovoralt i Danmark til Fiskere Nr 
:~ :~ Kr., Nr. 2 2 Kr. BO Øre pr. l l()OO 
mod .Efterkrav. PrØver sentles paa 
}'orlangende og }""orhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler, 

Lallgegade 2. Kjerteminde. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sølymedallle I A a l b o r K 18H3 o~ 

l København 1888-
anbefaler sit udsalg uf alle Sortor 

Fiskekroge, sau. vel i Staal, .læn! 
som l\Iessiug, samt lJilke i rl'ill 0tl 

Bly. Forsonues mod ]~fterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrædo 41. 

København K. 

8nurrevaad. 
l]lHlerteglloue tilbyder Fi

skerno .illO anerkollute Sllur
reva;ul i forskellige Læn~(lor 
og Muskestyjrrelser til den bil
ligste Pris af 90 0ro pr .. Favn 
i fiskofærdig- Stalld. 

Chr. Rontved, Vaadbinder. 
Skagen. 



Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vOrm. Venu]elh & I1~JlenbeTger. 

Darmstadt. 
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-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagHFisk i KOIl1-
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0/". 
Telegramadr. : storm, Nybrogade. 

• 

Husflids Grantræs 
ARI-er, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene· 
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalborg. 

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

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 Næt og 
Garn. BOlnulds.qanl, HamlJegarn og Hm"garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aale'knbel', Kork, t"'laadtræ og 
Kateehu haves paa J ... agel·. • 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
ied Udstillingerne i Helsingør odRanders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telell:rallll1dr.: COhrs, Altona, 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, Køhenhavn K., 

tilhyder sig med 'l'rylming af Ugeblade,Pieeel', Værker og Tids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
san~e i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Bekendtgørelse for Fiskerne i Nordsøen. 
Kanonba:1l1en "Grønsund" indtager Station paa .Tyllands Vestkyst 

Begyndelsen af Oktoher lVIaaned 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 
kontmherende Magters Krydsere. 

Anses Jnspektionsskibets Assistance fornøden: anbefl1les det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i }1-'iskeriinspektionens Cirkulære Nr. 1 I1n
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjærg". Klage over Skade, foraal'saget af fremmede FIskere, maa indsendes 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strand kontrollører croldopsyn) eller Strandfogder. 

BlI.Lnketternes trykte Anvisning Illlla nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "l'.,'sbjærg". 

Den danske Fis!t('!'ih!spektion fot' Xordsrlen C. Bræstrnp 
O!J Skagl'l'1'llki September IS!)!). Chef. ' 
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:Kø benha. vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppim.a Tvist 
fra et god t sorteret Lager. 

Kebenha vn V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bordknive, Tollekninl med Skede, Fon;k:crerlmiv€~-
Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste ~- C O 
ek,i,terende ~.~ . ....--"'"- & · 
a~~~_ "" "O O rn b.a"~ ~ \ l- {' J(.jøbe1'l e 
C '\18 • lJ· Værktøj for 

- j\.selb Haandværk, Elegante praktiske 
Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 

Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
Illustrerede Katalo:;er :;ratis • . 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Ra,nders 1894, 
hvor det ved Konkurrence Illed udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker :I'raotz Chl'isttreu, Boldhusgade I. 

ReJig'eret af cand. mag. Il. Po.~sclt. Trykt hos Frantz Clwi s ttreu. København. 



Nr. 39. 26. September. 1895. 

lw!:edl.e:a::usbJ.a.d.et ndgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
frantz Chrlsttreu, BoldhIlsgade I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/6 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Flskeriø.llent i Flnglø.nd, - Vestky.t. 
hø.vnemødet i Thisted. Fiakeriberetninller.-
Belte"dtll"rele~r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ::itorru
gade 20 Stuen, København V" rI' aabcnt 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes d')sud~n i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10. 1. ~. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og FiskereJaglig 
fra KJ. 9-11, for Publikl1m SØlldag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre FOl'sondelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres· 
lerede til b ans Bopæl; Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Efter tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillanL, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. l'illumsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag d. 98. ~eptember KJ. 9-4. 

Fiskeriagent i England. 

Efter hvad der meddeles os, vil 
Hr. Kaptajn Bølling fra 1. Oktober 
atter overtage sin for en kort Tid 
afbrudte Virksomhed i IJondon, fore
løbig til Udgangen af indeværende 
Aar. Kaptajnens Adresse vil som 
hidtil være: Danish Genet'al Oonsnlate 
Nr. 5, MllSCOVY COllrt, E. O. London. 
Telegramadresse: Søllinll, London. 

Vestkysthavnemødet i 
Thisted. 

(Fra vor Meddeler). 

Til Mødet, del' afholdtes i Haand
værkerforeningens rummelige Sal, 
haxde der indfundet sig en stor Mængde 
Deltagere fm I ... andets forskellige 
Egne. Endogsau et saa fjel nt liggende 
Sted som Bornholm havde sendt 
Delegerede; man kunde tydeligt se, 
at den Sag. der skulde forhandles, 
var Genstand for Interesse i vide 
Kredse, at den ikke betragtedes som 
en Sag, der kun angik ,J y llunds Vest· 
kyst, men at den huvde Betydning 
for hele Landet, In~td da ogstla ml
taltes i næsten samtlige Foredrag. 

Efter at Udvalget der lun'de ind
budt til Mødet, havde budt Forslem
lingen Velkommen, særligt de "lang
vejsrejsende:' , Repræsentanteme for 
Rigsdagen og Pressen o. s. V., fore
sloges Amtmanden fol' Thisted Amt, 
Greve Bchulin til at lede Forlmnd
lingerne. 

Greven, der sl1aledes valgtes til 
Dirigent, tog Ordet. Han fremhævede, 
flt HflVnf'Sfl,!Zen ikk!', fordi l\fø(h,t 



holdtes i Thisted og Indbydelserne 
vate udgaaede derfra, maatte betragtes 
som en Sag for ThisteJ Amt. En
hver Egn vilde jo haV) Havnen; 
Regeringen og Rigsdagen vilde bedst 
vide at bestemme dennes Plads; 
Mødet hel' skulde, kun søge lagt fol' 
Dagen, nt der el' almindelig Inter
esse fol' denne Sag, at Spørgsmaalet 
eraktuelt; HavnensBeliggenhed skulde 
man her ikke komme ind paa at 
drøfte, men kun paavise, at Havne
sagen er en national Sag. Han endte 
med at udbringe et Leve for Konge 
og Fædreland; Forsamlingen sluttede 
sig hertil med et nidobbelt Hurra. 

Der uddeltes herefter et Udkast 
til en Adresse, som man ønskede de 
til Stede værendes Underskrifter paa. 
Adressen lød: 

Til 
Regerin,fJ og Rigsdag. 

Ved de nf Regeringen nedsatte 
Kommissioner og ved forskellige 
private Komiteer er del' i de for
løbne 30 Aar tilvejebragt en Række 
Planer, Overslag og Betænkninger 
angaaende Trafik-, 'l'ilflugts- og Fi
skerihavne paa Vestkysten af J yl
land mellem Skagen ogBlaavandshuk. 

Der er herved formentlig tilveje
bragt et fyldigt Materiale til Be
dømmelse af saadanne Anlægs Mu
lighed og fremtidige Bestaaen, især 
da der i en Række Aar ved Rege
ringens Foranstaltning er foretaget 
Arbejder paa Vestkysten, der gh-e 
bestemte lDrfaringer i saaHenseende. 

I Betragtning af de betydeli';e 
Interesser, der ereknyttede til Havne
anlæg paa den nævnte Kyststræk
ning og i Erkendelse af, at Je alt 
bestaaende Forbindelsesveje meJ 
Udlandet over Vestkysten ikke fyl
destgøre de Krav, der med stedse 
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stigende Styrke gøre sig gældende 
af Landbl"ug og Handel, og at man 
i Fiskeriets og Skibsfartens Inter
esser ahsolut maa fordre en.Kysthavn 
til Støtte og Udvikling af disse 
N æringsveje, tillade vi os at rette 
en ærhødig Opfordring til den høje 
Regering og Rigsdag om at bringe 
hele V estkysthavnespørgsmaalet, her
under indbefattet Tyborønkanalens 
Besejlingsforhold, frem til Behand
ling i den kommendeRigsdagssamling. 

De her repræsenterede Interesser 
berøre Udviklingen af Landets vig~ 
tigste Næringsveje, og navnlig vil 
Havfiskeriet ved passende Støtte
punkter paa Vestkysten kunne blive 
af virkelig nationaløkonomisk Betyd
ning. 

Idet endnu bemærkes, at Vest
kystens Farlighed og Beliggenhed 
ved den mest befærdede Vandvej 
ogsna giver Spørgsmaalet interna
tional Betydning, der efter Aab
ningen af den holstenske Kanal bør 
tages særlig i Betragtning, tillader 
man at udtale Ønsket om, at 
der forelægges en samlet Plan for 
den fremtidige U dvikling af vore 
Vandveje. 
Kaptajn i Flaaden, Folkethings

mand Tralle fik derefter Ordet. Han 
mindede om, at Havnesagen ikke er 
ny, den havde nu kun faaet nyt Liv; 
den havde tidligere været for mange 
Gange, havde været drøftet og under
søgt, vistnok skyldtes det den sidste 
Katastrofe, hvor saa mange Fiskere 
druknede, at den nu var kommet 
frem igen. Han vilde betone, at 
det ikke var en lokal Sag her ar
bejdedes for, men hele Landets Sag. 
Denne Kreds havde valgt ham til 
Rigsdagsmand af Hensyn til Havne
sagen og havde derved vist, at denne 



ønskedes fremmet. Man skulde op
give at virke for Særinteresser ~lelle, 
men skulde samle de spredte Kræfter 
og arbejde paa at skaffe Fiskerne 
Tilflugtsteder uden smaalige Hensyn. 
Han haabec1e, Forsamlingen delte 
dette hans Syn paa Sagen og vilde 
derefter gaa over til at omtale Havne
sagens Forhistorie. 
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I den følgende Del af det meget 
interessante og instruktive Foredrag 
kom en Mængde statistiske og andre 
Oplysninger frem, der tog Forsum
lingens hele Opmærksomhed til Fange, 
men som det vilde blive for vidtløf
tigt at gengive her, det tillader Plad
sen ikke, rimeligvis vil de komme 
frem andet 8teds, blandt andet i 
den kommende Rigsdagssamling. Man 
kom godt paa det rene med, at 
Taleren med baade Villie og Evne 
havde sat sig ind i den foreliggende 
Sag, saa at han vil kunne lægge et 
stort Lod i Vægtskaalen der, hvor 
den skal bringes til Afgørelse. Man 
tør allerede nu med fuld Ret glæde 
sig over den Repræsentant, Søfart, 
Fiskeri og der hen hørende Inter
esser her have fundet, og man maa 
være den paagældende Valgkreds 
taknemmelig, fordi den har draget 
ham frem. 

Taleren omtalte Tyborøn Kanal 
og hævdede, at denne vel kunde 
bruges som et Støttepunkt for et sø
gaaende Fiskeri, men at den aldrig 
kunde blive et Udgangspunkt for et 
saadunt, eller kunde bringe et saa
dant frem hos os. Han udviklede 
nærmere, hvorledes Forholdene paa 
Stedet vanskeliggjorde - ja til Dels 
umuliggjorde -- at Kanalen kunde 
blive, hvad den helst skulde være: 
et brughart Tilflugtssted for Fiskerne; 
der maa være en Havn, som naar 

udenom Revlerne, om Hensigten skal 
kunne naas. Han anførte til Sam
menligning Forhold i Udlandet : H'd 
Newcastle og paa Skotlands Kyster 
og hævdede, at det godt kunde be
tale sig ~tt bygge en Havn til en 
halv Snes Millioner Kroner for Fi
skerisagen alene. Men desuden var 
det sau heldigt, at en V estkystha vn 
vilde være til stort Gavn ogsaa for 
baade Landbrug og Industri, Handel 
og Søfart herhjemme og anførte 
Eksempler derpaa. Landet kunde 
ikke forsvare at lade Fiskerne udføre 
deres farlige Gerning saaledes som 
hidtil sket er, uden at gøre noget 
alvorligt for dem; Interessen derfor 
val' ogsaa i fuldt Maal til Stede, 
det galdt om, at der toges fat; han 
ha abede, denne Forsamling vilde gøre 
sit til, at dette skete. 

Grosserer Bajer fik Ordet og om
talte Regeringens tidligere Betænk
ninger angaaende Havnesagen. Han 
anførte, at vor Eksport og Import 
vilde vinde meget ved en Vestkyst
havn, der, særlig for Eksporten, vilde 
spille en stor Rolle og oplyste dette 
ved Eksempler. Sluttelig anbefalede 
han det fremlagte Andragende til 
Vedtagelse og Underskrift. 

Borgmester Hansen fra Nykøbing 
paa Mors talte om en Vestkysthavn 
som Nødhavn, Fiskerihavn og U d
førselshavn. Han anbefalede at bygge 
en Havn saaledes, at den kunde være 
bekvem for U Mørsel hele Aaret 
rundt; den maa sættes i Forbin(lelse 
med Limfjordsbassinet ved en Kanal, 
saa de forskellige Limfjordsbyers 
Interesser bleve fremmede. 

Ingenior Zartmann fra København 
gennemgik Havneplanen fra teknisk 
Side. Han fandt, at Vanskelighederne 
ved at bygge Havne paa Jyllands 



Vestkyst ikke var større, end at de 
kunde overvindes, men det maatte 
nere Øh avne, der byggedes for Til
sandingens eller Sandvundringens 
Skyld. Han omtalte temmelig ud
førligt Ha,vnennlæg j Holland, pua 
Bornholm og ved Hundested og an
befalede, at der først, inden der 
skrmles til (len egentlige Havnebyg
ning, lavedos en Model af en Havn, 
der viste, hvorledes man havde tænkt 
sig Anlæget udført. 

Komml Rrtsmussen, Delegeret fra 
Dansk Sejlskibsforening. Danske Sø
mænd skylder Kaptajn Trolle en Tak 
fol' don varme Interesse hvormed han 
omfatter Vestkysthavnesagen, en Sag 
der ikke alene angaar Fiskeriet lllen 
hele Sørrmndsstanden. Hamen vil 
sikkert blive til N ytte fOl' hele Vest
kysten. Af Hensyn til Søfarten vilde 
han fo)'('sltta, at den kom til at li~ge 
}la a Nordvestkysten. 

Skihsfnrel' l\'ikola isen, Aarhus, gav 
Oplysninger fra et somandsmæssigt 
Standpunkt. Hnn udtalte at Knp
tnjn 'rroi!ps Valg til Folkethingsmnnd 
havde mkt stor Glæde i den Stand 
han tilhørte. Del' havdC' hidtil manglet 
~fænd med IndflydeIso og Illed Inter
ess(' for Søm:wdsstandpn, gir os Havne 
og slige Hjmlpemidler, S;I:1 "ille flittige 
og dygtige L"iskere og Søfolk ikke 
III n ngle. Esbjerg, Frederikshavn og 
Grenaa ha ve gavnet meget og de sidste 
15 Aars lhemskridt kunne vise det, 
ri mangl\' cmI Il li en VestkystIwxn, 
Øllsket om en saadan er rarmt og 
almindeligt. 

PdersclI, Aalborg Byraad, omtalte 
Farel'lle for Fish>re og Sømænd yed 
]\fanglen af HaYfle. Men han be
klagede, at TaIJken 0111 Trafikhavne 
var kommet frem; han vilde sige: 
1\ aila 1('1\ h-\'(-! Ved Anhg,et af en 
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Havn burde Hensynet til Fiskeriet 
komme i første Række, Trafikhavne 
for Byer vare ikke gavnlige i Afstand. 
Han anbefalede Fiskerihavne, l eller2. 

(Fortsættos.) 

Fiskeriberetninger . 

Skagen i September 1895. De i 
de sidste Dage af A vgust Maaned 
indtraadte haarde Storme bevirkede, 
at I.Janddrngningsvaaddet atter toges 
i Brug af enkelte Selskaber, og Fi
skeriet med dette Redskab gav et 
lige saa godt Udbytte som Brugen 
af Snurrevaaddet, efter som de vest
lige Storme havde. ført under Land 
pau, Sydsiden Mængder af Kuller 
og Rødspætte'r. 

Da Vejrliget lagde Hindringer i 
Vejen for Fiskel'iet andre Steder, 
blev der nogen Afsætning, su,avel 
paa Kuller som paa Rødspætter, til 
Byens Fiskehandlere, men til lave 
Priser i Forhold til Fiskens V ægt. 
Kullerne vejede 15-16 Pd. Snesen 
og betaltes kun m('d 25 Øre pr. Snes, 
og Rødspætterne vejede 13-14 Pd. 
Snesen og betaltes med 75 Øre pr. 
Snes. Fisken sendtes i iset Tilstand 
til de nærmeste Provinsbyer. n. 

Harboøre, d. 15. September 1895. 
Havfiskeriet har i den sidste Maaneds
tid været saa godt som lig O. De 
af vore yngre )i'iskere, der have ar
bejdet ude i Sommer, ere komne 
hjem, men en Del er igen taget til 
Struer for at fiske Flyndre. Man 
belaver sig paa at tage Sild i Havet, 
da denne Fangsttid nu er inde, og 
derefter vil ·man prøve Fiskeri læn
gere ude. 

Høsten her i Sognet er nu endt. 



Det kan bemærkes, at man aldrig 
tilforn har havt en sall. ypperlig og 
værdifuld Høst her ude som netop 

Sommer. P. 

Sjællands Odde, d. 22. September 
1895. Sommerfiskeriet ved Odden 
har i Aar været uden Betydning. 
I enkelte Somre indfinder der sig 
ellers her ved Kysten i Slutningen 
af Juli eller i Begyndelsen af Avgust 
Maaned en Art Sild, der paa Grund 
af sin Fedme og gode Kvalitet er 
en m\lget søgt Vare og derfor let 
for Fiskerne at faa afsat, men i 
Sommer synes denne Art Sild ikke 
at have forekommet i den sydlige 
Del af Kattegattet. 

I de senere Aar er der af og til .. 
fanget lIdt Hummer ved Odden. I 
Sommer har dette Fiskeri imidlertid 
været betydelig bedre end i de fore
gaaende Aar, og for kort '1'id siden 
havde saaledes en af Baadeno paa 
en Nat fanget Hummer for ca. 50 Kr. 

Efteraarssildefiskeriet, der som 
Regel plejer at begynde sidst i A v
gust eller først i September, har 
hidtil ikke givet noget nævneværdigt 
Udbytte. Imidlertid skal der ved Ker
teminde i den sidste Tid være fanget 
ret store Kvantiteter af Sild, og det 
tør haabes, at Sildeu ogsaa snart vil 
indfinde sig her ved Kysten. J. 

Frederikshavn, d. 23. September 
1895. Ejheller i denne Uge have 
Kutterfiskerne troet at turde stole 
paa det gode Vejrs Stabilitet og taget 
pall. Vestkysten, det lader næsten til, 
at dette Fiskeri maa betragtes som 
indstillet for i Aar, det er i hvert 
Fald betydeligt tidligere end det har 
været i de sidste Aar. Ligesom i 
forrige Uge var Fiskeriet paa Dvale
gunden af største Botydning, ca. 50 
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Kuttere herfra have fisket der og 
Fiskebestanden maa vedblivende være 
ualmindelig stor, en Fangst af ca. 
400 Snese Rødspætter, fisket i en 
Dags Tid, var næsten Reglen og Fi
skerne havde ofte ca. 70 Snese Fisk 
i )1\'el·t Vaadtræk, men netop de, 
som havde sll.a store Træk, havde 
størst Vanskelighed med at bringe 
Rødspætterne levende frem, da disse 
ofte vare trykkede halvdøde af det 
stærke Pres i Vaaddets "Kalv". l!'i
sken herfra ,'ejet' ganske vist kun 9 
a 10 Pd. Snesen men er i Forhold 
til sin Størrelse af udmærket Kvalitet, 
saaledes er den meget fed, . og det 
er kun den meget stot'e Tilførsel der 
bevirker, at Priserne ere sall. langt 
nede, saa at der kun betales f Ja 30 
-50 Øre pr. Snes, for død Fisk 
naturligvis endnu mindre. Resten 
af Kutterne have tisket dels omkring 
Skagens Fløjtetønde og dels nord og 
nordvest af Læsø og paa Herthas 
Flak, Fisk~n fra disse Fangstpladser 
har været af nogenlunde ensartet 
Størrelse, af en Vægt fra 12-14 
Pd. pr. Snes, hvorfor er betalt fra 
1 Kr.-1 Kr. 75 Øre pr. Snes. Ud
byttet har sjelden oversteget 150 
Snese for hver Kutter og har ogsaa 
ofte kun været 60-70 Snese. Fra 
Fangstpladserne nordvest af Læsø 
er der indkommet mindre Partier af 
Skærising og Slethvar, betalt med 
15 Øre pr. Pd. og Pighva.r betalt 
med 60-65 Øre pr Pd. for stor 
Kvalitet, vejende over 3 Pd. pr. Stk. 
Tiden for den norske Hummers Fred
ning nu snart udløber og da vil der 
sikkert snart komme i Fart Hum
merforretningen som for Tiden er 
meget trykket. Tilførselen fra Vest
kysten og Strandby har ogsaa i denne 
U ge kun været ringe, del' betaltes 



nu l Kr. 50 Øre pr. Pd. Tilførselen 
af Garnsild fra den svenske Skær
gaard har i denne Uge kun været 
ubetydelig og til li gnende Priser som 
i den foregaaende Uge Kl. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur feudersen, 
(2den Udgave) 

466 

III. 

En liden Fiskebog 
ved Arthur feddersen, 

IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur feddersen, 

(2l1en Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur feddersen, 

udlm'm'cs ,1mtis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse til Forenin

gens Kontor, Stormgade 20, Kø

benhavn V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
. og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 15. September til 22. September 1895. 

Tilført af: 

31 danske Fisker- \1 Pd. 
fartøjer • . . 170848 

20 danske Kvaser ['18630 

svenske .Fisker- I' 
fartøjer .... 

<-
~ 
-o 
<= » 

~ 
o; 
::t: 

Pd. 

I 

I Lo 

c;; ., 

I 

Co 
Lo Co 

.:.f. = <U Lo 
:lE .:.f. 

<n 

Pd. Pd. 

E lo 

1 
<-. ., ~ 

.:.f. e= "".Cl 
'" ::! ~~ Lo .,= I "Cl:'; ø '" .., c:! 

"Cl"" <~ 
I- '" ~c:! "" 

I Pd. 
Pd. Pd. 

I 
Pd 

14706 

68940 

I 
pr. Baad og Vogn· 

fra nærliggende ' 
Fiskerlejer . . . 1064 768 14208 31612 

Lo 

'" » 
.:.f. "Cl 

~ 0:1 
-' .:.f. 

<n 

I 
Pd. Pd. 

.,'" -"" -<U <-<n 

I Pd. 

pr. Jernbane &, I 

Dampskib ... '. 1650 /8760 I 1300 I 128 [ 5403'1 114416 114943 15330183761. 3 

lalt-. -. -.91i.28' 876011300 1064 845421 5403 112862414655 15330 118376 -3-

1) 3653 Pd. Ged,le m. m. og 1750 Pd. Kuller. 2) 2955 Pd. AnI og 206 Pd. Aa] ekv .. bber. 3) Anl. 

lait er der tilført 369285 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Røuspætter: levende Kr. 1,35-4,74 pr. Lpd.; 
Torsk: levende Kr. 0,80-1,65 pr. Lpd.; Sild, fra Sundet Kr. 2,50-4,00, svenske Kl'. 2,00-
3,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,57--0,50, gule Kl". 0,30-0,150 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. 

I Ugens Løb har Tilførslen været noget mindre, uden at dette har indvirket paa 
Priserne. BOm holdt sig uforandrede; stadig stærk Efterspørgsel ef te!' prima Varer. Sillle
fiskeriet giver vedblivende kun ringe Udbytte, hvilket holder Priserne oppe. 
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BEKENDTGØRELSER ,; . 

For Krogfiskere>. 
De saa mege; efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalft"lE:ekro,e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst .. r AaJ, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3, Bestillinger mod
tagea op; Krogene afsendes fra.net) 
overalt i Da.nm.a.rk til Fi8kere, Nr, 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. Prøver .endes paa 
Forlangende og Forhandlere ind· 
rømmes Rabat, 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth &> Ellenberger. 

Darmøtadt. 

fiskekroge -Fabriken 8 nurrø"aad. 
-'- Sølyme4aWe i A alling 18SS __ • Undertegnede tilbyder J<'i-

I Køhen hay. 1888 - skerne sine anerkendte Snur-
anb~C"ler ,sit Udsalg af alle Sorter . . 
Fiskekroge ..... vel i St .... l Jæm 'r.evaad l forskellIge Længder 
som Me"i~g, ... mt Pilke i ~in Ol! og Maskestørrelser til den bil-
Bly. Forsendo. mod Efterkrav. ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 

Conrad Christensen. i fiskefærdig Stand. 
St. Str .. nd.træde {j. Chr. Røntved, Vaadbinder. 

København K. Skagen. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtag,er al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : storm, Nybrogade. -

Husflids Grantræs 
A.Drer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos ' 

Urban Petersen, 
A.alborg_ 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør,' Stengade 16, ' 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla\,!;s Næt og 
Garn. Bomuldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste ,Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og 
Katechu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeav.ctiQnato~. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Ud,s~lg af Sejldug. 
Prima 11lnerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. Falster 
i Februar 1895. 

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

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M.' L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppiDla Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

Køb~nhavn V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

PetroleUID.ø-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 115 Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i Løbet af 3-4 MInuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Tern varme fOl' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 0re. Sælges med fuld Garanti hos . . 

C. Th. Rom.&: Co. 
Axelhuø :I B. København V. 

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. 

Fa.as hos de Ha.ndlende i Byerne. 
..... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Chl'iøttreu, BOldhusgade I. 

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



NI'. 40. 3. Oktober. 1895. 

Mecu.e:r:neb~a.det l;dgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 11,l Sides Br('dej for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Veotkysthavnemø,let i Thi.tt>d. 
Fiskeriet ,'cd Uornholm. - .fI'iskcriberctninger. 
Bekentitfitør(>l!H'I. 

Dansk FI8keriforenings Kontor, ~turm
gade 20 StUOll, KøbOllhavn V' J ,r aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\lmllolllsbladot 
træffes dt:lBUd"lI i Alm. 5- 7 SvaullOlmsvpj 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, Ol' gratis 
tilgængelig fm'l\IcdleHlIncr og ]'iskere daglig 
fra KL 9-11, for Publikum Sønclag fra 
12-2 mod en Entre uJ 10 øre. 

Breve og alHb'e ]'ol'sclHlelsoJ' til For
eningens Konsulent bedcs alticl aJClle' aclres
aerede til huus Bopæl: Falkoncrgaardsvej 16, 
København V. 

Efte! tryk af Medlemsbladets Artikler er 
WlailL, naar Kilden anglve8. -----

Vestkysthavnemødet l 

Thisted. 
(}!'ra vor l\ietl.lcler). 

(Slutllillg). 

Proprietær Brix, Thisted Amts
raad. En, Fisk m'ih avn paa Vestkysten. 
vil koste ma.nge Million~r, men naar 
en saadan Havn ogsn,a kan hjælpe 
vor Eksport og øvrige Trafik, nun,r 
den kun være til Fordel for Land
bruget, Landets Hov()derhverv, vil 
den saa ikke retfærdiggøre Udgiften 
af dl' store Pl'ngosllllllll('I'? 

Landbrugets nuværende trykkede 
Forhold kommer af de lave Priser 
paa Produkterne. Amerika sender 
Produkter, der konkurrere med vore, 
og denne Forsendelse skel' stedse 
billigere og hurtigere. Vi maa møde 
Konkurrencen med dens egne Vau,ben; 
\'i pl'ovede alt dCl'l)l! a, da vi byggede 
Havn, i .Esbjæl'g, llIen denne Havn 
har nu bostaaet i over 20 Aar og 
endnu maa Farten hol{les i Live 
paa kunstig Muude: Det forenede 
Dampskibsselskab hal' i AaI' faaet 
et rl'ih,kud paa 125000 Kl'. 

Esbjærg hall vi sanledes ikke være 
tilfreds med, den Havn hal' ikke løst 
Spøl'gsma<.'\.let. Men den nu projek
terede Havn kan jo komme til at 
ligge ved Skibenes alfare V f'j og 
derved kan der blive hurtige, billige 
og hyppige' Forbindelser. mellem os 
og England; Skibene kunne jo anløbe 
Havl,lCJt og komplettere Ladninger,ne. 
l.l an dbl'Llget trænger til en suadan 
Havn, ja, den vil være nødvendig 
for Landbruget, vi lllaa . være . for
beredte paa snart at faa stanset 
vor KvægudJørsel til Tyskland. Der
som ikke den tyske Administration 

I havde RpHlwkt for SocinhlC'tllukmtipl, 
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havde dette Land forlængst fulgt Eng~ 
lands Eksempel; Illen !\aa\' blot 
Karantænestaldell0. blive smittede, 
saa vil Agfarp~riiet kllDne pege pM, 
at qer ~rjI\gen a.nden lTthej end at 
htl>h 0$ ude. Man vil vise hen til, 
at l{øQ(lt ikke pr blevet dyrere i 
England, siden vort K væg lukkedes 
ude derfra, at det amerikanske og 
australske Kød, del' indføres, er bil~ 
ligt og godt. N aar denne Ulykke 
kommer - og den kommer snart 
og sikkert - saa gælder det i for
øget Grad, om vort Landbrug har 
en Havn, hvorfra Kødet kan befor
dres hurtigt og billigt, saa det kan 
komme nyslagtet paa de engelske 
Markeder. Vi skal ikke konkurrere 
med det amerikanske eller andet 
indført Kød, det betaler sig ikke for 
os; nej, vi skal konkurrere med selve 
det engelske Kød, sao, faa vi de 
bedste Priser. 

Derfor maa Landuruget slutte Rig 
til den Bevægelse, der el' rejst om 
en Fiske!'iha.VIl, En Havn pan Vest
kysten "il gavne Landets naturlige 
Hovederhverv: Landbrug, Fiskeri og 
Skibsfart. Det er et pa.triotis~ Værk, 
som vi tør oifre Millioner paa, thi 
vi fremmer derved Nationens Velfærd, 

Kommandør Fugl, Delegeret for 
"Dansk Fiskeriforening". Den For
ening der har sendt mig, har allerede 
i 1892 havt Vestkysthavl1esagen under 
Overvejelse. Paa Forslag af Konsul 
Berth~lsen, Rjngkøbing, "blev de~ ved 
nævnte Aars Generalforsamling ned
sat et Udvalg, der skulde undersøge 
Forholdene og indsende Resultatet 
af disse UildersøgelsOl' til Bestyrelsen. 
Besvn&'eIsørne gik aUe i Retning af, 
a.t ~el' b.urdø ~lll~gl!les. eu Ravn) deri 
vare man enige nok. Pal;l næsto 
Aars Generalforsamling fomha Sa.gen 

igen, efter at et større Udvalg ha.vde 
drøftet Sagen paa ny. Udvalgets 
Flertal stemte for en Havn ved 
Hanstholm, subsidiært ved Hvide 
Sttnde, men Foreningen hal' ingen 
teknisk Konsulent og udbad sig der
for Ovel'sbg hos Vamlbygningsdirek
tm'en, En Fiskerihavn ved 'Hanst
holm vilde derefter koste 15 Millioner 
Kroner, og Generalforsamlingen mente 
da, at man ikke turde indgaa med 
Andragende om en Havn efter en 
saa kostbar Plan, hvorimod Bestyrehen 
fik Paalæg om at andrage hos Re
geringen pau at faa gjort Tyborøn
kanalen saa navigabel som mulig, 
Saaledes er Dansk Fiskeriforenings
Stilling til Sugen, men vi omfatter 
den med megen Varme, og kan det 
lykkes at samle de fm'skellige In
teresser til dens Fremme, vil For
eningen gøre sit dertil. Men smaa 
Havne ville ikke kunne bruges for 
Sandvandringens Skyld; man maa 
langt ud for at undgaa Tilsanding. 
Kaptajn Trolle havde nok sammen
lignet Forholdene paa Skotlands Kyst 
med de jydske, men 'l'aleren troede, 
at Sandvan~ringen hos os var større 
og saa raadede,jo vestlige Vinde i 
det hele over Nordsøen, disse Vinde 
stod paa Land hos os, men bar fra 
Land ved den skotske Nordsøkyst. 
Taleren havde ved sine Udtalelser 
villet gøre Rede for, at Dansk FI
skeriforening ikke kunde være med 
til at andrage om en Havn til 10-
20 Millioner alene for Fiskeriets 
Skyld, men saaledes som nærværende 
Adresse er formuleret, kan Forenin• 
gen godt slutte sig til den, 

Kun sul Autlm'sen, Thisted: N aar 
qette Møde h~r vundet sall stOf Til· 
slutning, kan man vel deri se et Vid· 
nesbyrd om, at det er en stor og 



yigtig Sag, det drejer sig om. Hvad 
en slor og isfri Ham pau V!:'stkysten 
vil kunne gavne, kan vel ikke paa
vises med Tal, men det kan vel ikke 
betvivles at baade for Agerbrug, Fi
skeri og Søfal't vil den "æl'e til stor 
N ytte. Ogsaa StHn Nødhavn "il den 
ha.ve sin store Betydning, og ligeledes 
vil den som EkspOt't- og IlIlporthavn 
bringe Hamlelssbtnilen vigtige For
dele, Der hviler for Øjeblikket et 
'i'!'}k paa ile fleste af Lilllfjtll'dsby
erne og den's Oplan!l; "i llIaa for 
grove Varer lwtale 50 °/0 mere Fragt 
imd andre Byer, del' ligge heldigere 
og det er ofte vanskeligt a.t fillllc 
passende Fartøjer til Sejlads her paa 
Fj()J'(len. Detailhandelen el' trykket 
:lf Konkurrence, da Næringsloven pr 

uheldig, Byernes Byrder vokser, men 
ikke Evnen til at bære dem. Efter 
7 Aars Undersøgelser have vi havt 
Møde om Limfjordens Uddybning og 
man Q)aa haabe, a.t denne bliver 
iværksat, Men selv da ere vi uhel
digt stillede, thi Fjorden ligger til
frossen 3-4 Maaneder om Aaret, 
hvOt'ved dels Samfærdselen stanser 
og dels Handelen vanskeliggøres o'; 
fordyres. Vd have vi den noksom 
bekendte Jernbane: Thybanen, men 
skal 'l'ransporten af grove Varer ske 
ad den Vej, saa maa ,i hellere lukke 
vore Forretninger. 

En isfri Vestkysthavn vil saaledes 
gavne Handelsstanden i høj Grad 
og det samme kan siges om Landbruget. 

Jeg ved godt, at den store Hin
dl'ing for Planens Gennemførelse er 
Pengespøl'gsmaalet. Men vore Vand
veje ere forsømte og vort Jernbane
væsen forceres frem; kunde der ikke 
spares noget paa dette og andre Om
rander? indirekte vil Havnen stifte 
mere Gavn end Jernbanen. 
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Fonnanden for V orupør Fisker
forening. Lærer M. Pm~lsen holdt et 
smukt og sym pathetisk Fored rag, h.-01·i 
han Ined Varme og Inderlighed an
befalede at gore noget for Vestkyst
fiskernp; vi kunde have ønsket at 
gengive }<'oredraget i sin Helhed, 
menPladspn tillader det ikke, Taleren 
vidste vel, (\,t der rundt om i Landet 
føltes varmt for Fiskeme, det har 
man flere Gange havt Eksemplor 
pnn.; men dette var ikke nok, der 
mn:ltte gøres noget Ilwrp, Det Spørgs
maal pU:ltrrcngte sig ham: Kan 
Landet forsval'e at la.de den vestjydske 
Fisker fremdeles udføre sit farefulde 
Hverv som forhen? dette Spørgsmaal 
burde stilles i første Række og lokale 
Interesser samt andre Hensyn maatte 
komme bagefter. Nogle Blade have 
glædet sig over, at Rigsdagen "natur
ligvis ikke vilde bevilge de mange 
Millioner til en Vestkysthavn" , men 
de Folk, der kunde glæde sig her
over, maatte aldrig have hørt Nød
raabene ude fra Havet og endnu 
mindre selv have været derude med 
Revlerne !mellem sig og Land; har 
man prøvet dette, saa føler man, at 
der maa gøres noget. 

Taleren omtalte Fiskernes Baade 
paa den aabno Kyst og dvælede ved 
de Farer og Anstrengelser, hvorfor 
Fiskerne €re udsatte. Han anførte 
flere Eksempler paa, at Baadmand
skaber have siddet indtil 15 Timer 
i Træk, drivvaade og pall, Aarets 
koldeste Tid, i deres Baade, før de 
have nanet Land; tilmed hele Tiden 
med Livet i Hænderne, som man 
siger, medens Baaden tog Vand over, 
saa 2 Mand havde nok at gøre med 
at holde den læns. "Jeg formaar 
ikke", fortsatte Taleren, "at beskrive 
den Tilstand man er i, naar man 



en mørk Nat staal' paa Strandbredden 
og kan høre N ødraabene ude i Bl'æn
lingeu, uden at kunne se noget og 
uden at kunne hjælpe; men de dl 
sikkert kunne forstaa, at lllan i saa
d,ll1nf1 0jHbliHe føler Trang til at 
f!;øre nogf1t, selvom det skulde koste 
,m Del Selvfornægtelse" . 

Taleren mente, at om en Harn 
v(>l ikke kunde afværge alle Ulykker 
paa Vestkysten i Fremtiden: saa 
"lIde den dog formindske deres Antal 
]'etydeligt derved, at Havnen straks 
vilde bringe Forandring i Manden 
at fiske paa, fremkalde sødygtige Far
tøjer o, s. v. Han anførte I1ogleEksemp
ler for at bevise, at ogsaa Kystfiske
riet vilde med stor Fordel kunne 
støtte sig til en Ibm og sluttede 
med: "Lad der endelig hlive gjort 
nog;et til Værn fOl' den H'stjyclske 
~'islwr under Udøvelsen af Imns dag
lige farefulde Gerning!" 

Fiskphandler IS(/.f/r?I', D(>legeret for 
Fretlerikshams Byraad, vilde slutte 
sig til Ønsket om en Havn paa .Jyl
lands Vestkyst og ,ar vis paa, at 
han heri var i Overensstemmelse med 
dem, der drev søgrutende Fiskeri fra 
Nordjyll:1lld. Taleren vidste vel, at 
det ilrke nhsolut vllr i Frederikshavns 
Interesse som Kommune nt fna en 
snadnn Ha\'n til Konkurrent, llIpn 
Fiskpl'i 111 er] sog:wende Jl'a l'tøjpr ud
gjorde nu en stor D('l flJ Erhvenet 
og 'for dette Fiskeri var en Havn 
nodn'ndig. Han mentp, nt mOl1 de 
lIU\'al\'PIH!e Ha\'ol'forhohl riltle Fiske
ridriftPll ikke udvikle sig videre, om 
det eud ikke saa ud til nogen N ed
gang deri, hvis':vi ved en Lov om 
Fiskeriet og on Overenskomst med 
Sverri g, kunne beskytte FislæyngeloIl 
og holde Rovfiskeri borte. Skal der 
kunne \,putes ('gentlig Fremgang, saa 
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Illlla der" bygges en god og sikker 
Havn paa "Vestkysten helst i Nær
heden af Hanstholm, At bygge flere 
Smua1mvne vil ikke nytte, der maa 
være en stOl' Havn, som lilan altid 
kan søge paa og solll har Jernbane
forailldelse; den vil bring(~ ny Udvi1{
ling i Fiskc>riet og skaft'e Arbejde 
til mange flere Fiskere, end vi nu 
ha'\"fJ, samtidig med at den vil virke 
S0111 'l'l'Hfik- og Nødhavn, 
. Kaptajn Holm, Delegeret for al

I\lingelig dansk Skibsførprforening, var 
kun bemyndiget til at stemme for en 
enN' flere Fiske?'ihavlle. En Trafik
ham vilde ikke betale sig, og en Nød
havn skulde ogsaa ha\'e Dokker og 
slige kostbare Indretninger, der vilde 
fordyre Alllæget betydeligt o~ ligeledes 
V f'dligeholdelsen. Tnh'ren anforte 
Eksem}!lc'!' fra hollandske Ham e og 
menh', at Skibe vilde her som dor 
sky Kysten som Pesten. Og hyor 
skulde Tra.fiken komme fm? Vi skulde 
sørge for et tidssvarende .J ernbane
m:1toriel og Dampskibe med A fko-' 
lingsrum. Som Repræsentant for sin 
Forening kunde han alene stemme 
for FiskPrihnvoe, en eller flere; der 
var jo ogsaa flere Sh·der pna Kysten, 
hvor ma,n kunde bygge sitadanne, 

Jl'ollwthingsmand N. A1Idel'sen 

kuude være enig med df>n foregaaende 
'}'aler i, at Interessen for Fiskerne 
og en li'orbedring af Fiskeriets Vil
kaar maatte være den drivende Kraft 
j dette Spørgsmaal, lllen bygge vi en 
Fiskerihavn, kommer Trafikhavnen 
af sig selv, det vil den blive til med 
de store Demensioner, vi maa gh'e 
den for at den kan staa. De Skibs~ 
førere, der ikke vil søge Havnen, 
kan jo lade være, men der kan tæn
kes Forhold, da selv Skibsførerfor
eningen vil være glad vcd at kunne 



rf,dde Skib og IJadning ind i en Vest
kystham. Det er de store Penge
summer, der hidtil ha\'e nfskrækket 
fra at bygge en saada,n, lUen andre' 
Ste{ler have vi jo været flotte nok. 
Saaledes vilde Banegaardsforholdenes 
Ol'tlning vetl København koste om
trent 30 Millioner Kr. rraleren havde 
arbejdet herimod efter ringe Evne, 
men uden Nytte; der maatte ogsaa . 
nel'e Ra.ad til at anlægge en Vest-
kysth:tm. Fra Blaavantlshuk til 
Hanstholm vil en saatlan nok koste 
en 20 Millioner Kr. naar Mundingen 
skllltle gaa i Vest og Vedligeholdelsen 
vilde ogsaa blive dyr. ]\fen at bygge 
Smaaha.vne kun ikke nytte, man maa 
ud til 4-5 Favne Vand og saa hare 
vi jo Trafikhavnen med det samme. 
I Slutningen uf Tredserne lavede 
Vandbygningsinspektør Oarlsen og 2 
hollandske Ingeniører et Overslag til 
en Havn pau Sandnæshage; dette 
lød paa en Sum af 4,801.1000 Kr. og 
jeg tror det rigtigt. Denne Sum kan 
ikke afskrække; en Havn her kan 
desuden faa Kanalforbindelse med 
Limfjorden og jeg vilde ønske, at 
Regeringen vilde tage Sagen op paany. 
~Ied Hensyn til Betydningen af en 
saad:\n Havn for Trafiken, saa maatte 
jo denne Trafik tages fra de Hame 
\ i allerede hare; om Hamen vil 
kunne betale sig, er det jo !1llluligt 
at sige, men det kan tlen næppe; 
Meningen er jo hc·lIer ikke, at den 
just skal direkte betale sig, den skal 
derimod yde Fisknrne det Tilflugts
sted, de trænge til og har Krav paa 
og tlen skal give vort forsømte Hav
fiskeri Udvikling. Med Hensyn til 
Anlæggelsen paaskønnede Taleren 
Ingeniør Zartmanns geniale Forslag 
om en 0havn, men troetIe, at den 
vilde blive fo~ dyr. En saMlun skal 
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hl. a. have 4 Moler, medens en land
fast Havn kun har 3, og saa maatto 
en 0havn bygges meget stor. '{'aleren 
sluttede med at ,anbefale alle Delege
rede at underskrive Atlressen. 

Fiskehandler og ByraadsrnedlE'm 
Christian j}likkelsen, Frederikshavn: 
Faa yi ikke en Havn, vil Fiskeriet 
gaa tilbage. Der gøres nu ofte 2-
3 forgæves Rpjser fra Frederikshavn 
og det er en altfor lang Vej, Fiske
kutterne have til Fiskepladsen; fra 
Fiskernes Side er der enstemmigt 
Ønske om en Havn paa VestkystE'n. 
.l ag tror ikke alligevel, at vort Fi
skeri vil fau en hurtig U c1vikling; 
venter man det, maa man være for
heredt pua en Skuffelse. J eg tror 
heller ikke, at man tør paahyrde 
Landet saa store Udgifter alene for 
Fiskeriets SkyltI, men der trængt'S 
til en Nødhavn, og en saadan har og
saa stOl' Betydning, om en Trafik
havn Bre Meningerne delte. Man. 
hul' set Reklamer for den holstenske 
Kanal, og der ml' endogsa:l anfort 
den sunkne tydske Torpedobaad SOUl 

et Bm"is for, at V pjen omkring Skagf'll 
var farlig; en Havn pau Vestkysten 
vilde være et godt Modtræk llIod 

disse Paastande og som saadant han~ 
national økonomisk Betydning. 

Grosserer ]lIelchio1', Delegeret for 
Foreningen til Søfartens Fremme, 
kunde fultIt ud slutte sig til Kravet 
om en Fiskerihavn. Naturligt er det, 
at Foreningen til Høfartens Fremme 
ønsker en Havn paa Vestkysten, men 
for at dette Ønske kan opfyldes, maa 
man vide at begrænse sig. De ned
satte Kommissioners Beregninger vise 
sao. store Tal, at Foreningen ikke 
har turdet andrage om at faa Planerne 
virkeliggjorte, en Ham ved Tyborøn 
vilde saaledes koste 36 Millioner og 
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en ved Hirtshals 16--18 Millioner. 
Maaske var endog disse Summer for 
luve, meget ofte var jo et Overslag 
blevet til et Underslag. Man maatte 
erkende, at Fiskernes Forhold vare 
sørgelige, og at man bør komme dem 
til Hjælp; Taleren vilde stemme for 
den fremlagte Adresse med det For
behold, at der blev bygget en Fiskeri
havn. Taleren troede vel, at en 
Trafikhavn kunde fau, en stor Betyd
ning, men det var jo umuligt paa 
FOl'haand at se, hvorledes Trafiken 
vilde udvikle sig. 

Kommandør Jakobsen, Foreningen 
til Søfarten s Fremme. Det synes 
mig ikke hensynsfuldt mod de mange 
Deltagere i dette Møde, hvoraf en 
stor Del ere komne lang Vejs fra, 
at man slutter det allerede i Dag. 
Adressen burde ikke foreligge trykt 
i Forvejen, dens Indhold burde be
stemmes ved Forhandling; som det 

. IlU er, havde man ikke behøvet at 
holde Møde for at faa Underskrifter. 
.leg kan ikke stemme for Adressen, 
der bør bygges en Fiskerihavn og 
ikke andet; Talen om Nød- og Tra
fikhavn er kun for at maskere Pro
jektet om Limfjordskanalen. ,Teg 
tillader mig at anbefale, at man 
holder sig til Fiskerihavne alene, og 
at man ajournel'er Mødet til i Morgen, 
medens man omredigererAndragendet. 

Toldkontrollør Stub, Bornholm, 
glædede sig over, at Solen nu skinnede 
paa Fiskerne. Han var en af de faa, 
som mente, at vi godt have Raad til 
at bygge Fiskerihavne; vi have jo 
bygget for 208 Millioner Jembaner. 
Lad os endelig gøre noget ved Vest
kysthavnesagen og hjælpe Fiskerne! 
Der var jo dog blevet anvendt store 
Beløb til andre Beløb, hvorfor skulUe 
"i saa ikke give Fiskerne et Tilflugts-

sted. Vil I.landbruget ogsaa have 
Del i dette Gode, saa er der saa 
meget mere Anledning til at betale 
de Beløb, der kræves. At der stadig 
klages over Esbjerg Havn Hgg81:- vist 
i, at den fra først af er bygget for 
lille; skulle vi nu bygge, saa lad os 
straks bygge stort nok. 

Taleren kunde ønske mere end en 
Havn og at der saaledes blev ændret 
lidt i Andragendet. 

Folkethingsmand Aabet'q skulde 
kun gøre faa Bemærkninger. Denne 
Sag er af saa stor Interesse for Vest
jyderne, at alle maa kunne slutte sig 
til den. Taleren tror, at hans Kol
lega, N. Andersen har taget fejl, 
naar han nævner 4 Millioner Kroner 
for en Havn ved' Sandnæshage -
der nok skal være Vigsøbugten. -
Formodentlig er der ment Rigsdaler; 
det var jo ogsaa i Rigsdalernes Tid, 
Overslaget blev gjort . 

Taleren skulde gøre et Par Be
mærkninger til Kapt. Trolle angaaende 
Dybden i Tyborønkanalen; der var 
ikke 9 Fod paa Revlen, men 10. 
Det var heller ikke umuligt at sejle 
ud fra Tyborøn, der har sejlet Hun
dreder af Fartøjer der' (Afbrydelse: 
"passer ikke! "). Trolle har talt om 
en højere Assurancepræmie, det er 
ikke korrekt, den højere Præmie skyld
tes ikke Uheld i Tyborøn, thi der 
er ikke en eneste forlist og nu er 
Præmieforhøjelsen heldigvis hævet. 
Tyhorøn har ikke ringe Betydning. 
Det var ikke Talerens Mening, at 
der ikke skulde bygges Havne andre 
Steder, men man skal ikke kaste 
Vrag paa det, man har. Afmærk
ningen har hidtil været daarlig ved 
Tyborøn, og Belysning varder ikke; 
nu vil der jo blive baade bedre Af
mærkning og en Bugserdamper. Der 



er anskaffet mange Fartøjer bereg
nede paa Kanalen; man ser Fisker
flauder paa 50-60 Fartøjer. I 

Taleren slutter sig til Andragendet; 
en Havn maa have Sejlforbindelse 
med Limfjorden. 

FolkethingsmandAnderBen oplyser, 
at det ikke er 4 Millioner Rigsdaler, 
der er ment i ha,ns tidligere Foredrag 
og det deri nævnte Overslag, men 4 
Millioner Kr., som han har sagt. 

Kaptajn Tralle imødegaar Aaberg. 
Baade Taleren og Lodserne· ved 
Tybol'øn have maalt Dybden og den 
val' kun 8-9 Fod. Alle, der har 
prøvet at sejle igennem Kanalen, vil 
give mig Ret i, at den er farlig at 
besejle i en Storm og i en saadan 
har llIan jo kun Brug fol' den som 
Tilflugtssted. Over Revlen bryder 
Søen i Bund, der er farligt baade for 
aabne Baade og for større Fartøjer. 
Sandet flytter sig med hver Storm, 
og mun kan derfor ikke stole paa 
Afmærkningen. .Jeg ,mener, at Ka
nalen nok kan være et Støttepunkt 
for Fiskeriet, men aldrig noget U d
gangspunkt for det. Hofderne kan 
hlive farlige for et Skib i Storm; at 
del' inl2:en Ulykker er sket, beviser 
ikke noget, de kan komme. 

Folkcthingsmand Aftberg gjorde 
N. Andersen en Undskyldning, men 
hævdede overfor Trolle, at der i 
KaIl(~len var 10 Fod Vand over 
Revlen. 

Konsul BerthelBen, Ringkøbing, 
DelE'gel'et for HvBe Sande Komiteen, 
omtalte Havnsagens Skæbne i Dansk 
Fiskeriforening. Der val' ganske 
rigtig, som Kommandør Fugl sagde, 
nedsat et 'Udvalg, men Bestyrelsen 
gjorde kun Henstilling om Tyborøn 
og ikke Olll Hanstholm flUer Hvide 
Sande .. ~'aleren var ved Sagens Be-
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handling paa Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling tHmode, som om 
han havde været taget paa Slæb og 
Slæbetrossen var sprunget; der havde 
været sjællandske Fiskere til Stede 
som havde udtalt, at det var kedeligt 
at høre mere om den Sag. Trolle 
havde talt djærvt for Sagen og det 
glædede Taleren at høre af Kom
mandør Fugl, at Dansk Fiskerifor
ening ogsaa vilde støtte Havnesagen. 
Han kunde slutte til Stub med 
Hensyn til at bygge flere Havne 
og ligesaa til Kommandør Jakobsen 
i Henseende tilKomiteenslhemgangs
maade. Denne Sag kan ikke afgø
res pau et Møde. J eg vil foreslaa, 
at der fortsættes i Morgen og at der 
nedsættes et Udvalg til at omredigere 
Adressen. 

Dirigenten forsvarede Adl'essen og 
aubefalede at underskrive den. IJige
ledes forsvarede han Komiteen mod 
den Beskyldning, at der ikke \'ur 
taget Hensyn' til Mødets Deltagere, 
man h:lvcle anset det for umuligt at 
kunne samle Deltagerne længere. 
U (halget, der skal virke videre i 
Sagen, tænkes bestaaende af 2 Amts
raadsmedlemmer, 2 for Hirtshals- og 
Hvide Sande Komiteen, 1 for By
raadene, samt mulig nogle fol' Fi
skeri- og Søfartsforeninger, Taleren 
henstiller at Mødet sluttes i Dag; skal 
der fortsættes i Morgen, maa det 
være af en Komite. 

Kommandør Jakobsen havde ikke 
villet bebrejde Komiteen noget, men 
efter en besvmrlig Rejse og lang Dis
kussion, der ikke er endt endim, bør 
mun ikke vedtage Adressen fol' at 
slippe herfra i Aften. 

Konsul BerthelBen, foreslog at 
Ordet Kysthavn i Adressen blev for
andret til Kysthavne, skete det, vilde 



de Delegerede fra Ringkøbing under
skrive den. 

Konsul Faln'iciu.9, Skagon vat· 
enig med Isager. Taleren tror ikke, 
at Planen om en Trafik- og Nødhavn 
kan føres igennem og hvad en saarlan 
Havn vil koste, kan jo med mere 
Fordel anvendes paa at bygge flere 
Fiskerihavne. Taleren pointerede, 
at Skagen og Frederikshavn i denne 
Sag havde samme Interesser.. men 
kunde ikke gaa med til, at en even
tuel Havn blev bygget ved Hanst
holmen. En Trafikham vilde for
rykke Omsætningsforholdene og den 
vilde blive langt dyrere end en Fi
skerihavn ud til samme Vanddybde. 
0havne lmnde der bygges, de havde 
mange Fordele frem for det gamle 
System. Taleren vilde ikke under
skrive Adressen, navnlig fordi der i 
den krævedes lIen samlet Plan" for 
U d viklingen af vore Vandveje. 

Ingeniør Zcwlmann takkede N. 
Andersen for hans Anerkendelse af 
Ideen om 0havnej desuden gjorde 
han nogle Bemærkninger som Svar 
til foregaaende Talere. 

Brænderiejer Olsen, Hjørring. Hjør
ring Byraad og Amtsraad have sendt 
deres Delegerede ned hertil i den 
Tro, at man ikke befattede sig med 
at tale om Havnens Beliggenhed. 
Dette er alligevel sket og jeg kan 
derfor kun underskrive Adressen, 
hvis der kommer en Erklæring for, 
at Foredragene staar for Talernes 
egen Regning og ikke for Mødets. 
Taleren vilde anse det for heldigt, 
at Adressen omredigeredes og der
efter sendtes omkring til Underskrift. 

Dirigenten meddelte, at der var 
stillet Forslag om Afslutning. Dette 
Forslag vedtoges uden Afstemning. 
Et Forslag om at møde igen næste 
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Dag forkastedes. Konsul BBrthelsens 
Forslag om at forandre Kystham til 
Kysthavne forkastedes med alle Stem
mer mod 1:.1. Sagfører Abildhange 
Vestervigs Forslag om at forandre 
Kysthavn til en eller flere Vestkyst
havne forkastedes. 

Adressen vedtoges ogundedpgnedes 
af 132. En Komite nedsattes til 
Sagens videl'e Fremme; den hestaar 
af: Brix og Søndel'gttard for rrhisted 
Amtsraad, Korsgaard og Breinholt 
fol' Ringkøbing do., Bechgatud for 
Lemvig Byraad, Schønning for Ring
købing do., Borgmester Hansen for 
Nykøbing do., Rosenørn for Løgstør 
do., Clausen for Thisted do., Kielgast 
for Skive do., Aggerholm for Holste
hro do., Isaget for Frederikshavns 
do., Fabricius for Skagens do., Ber
thelsen og Clausen for Hvide Sande 
Komiteen; desuden ore de hidtil 
værende Udvalgsmedlemmer ogsaa 
Medlemmer af denne Komite. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Det saalænge imødesete Efteraurs
Sildefiskeri herunder Bornholm er nu 
i fuld Gang, men desværre svarer 
det ikke til Forventningerne, thi det 
er kun paa enkelte Dage og for en
kelte Baade, at der har været nogen 
Fangst af Betydenhed. 

En enkelt Dag have Fiskerne i 
Svanike faaet op til 2000 Ol Sild, 
men ellers har det højeste været 1 
11, 2 Ol. pr. Garn. Flertallet af Baa
denehave faaet højst 2 a 3 Ol pr. 
Part pr. Mand. 

Hele Sommeren holdt Silden sig 
mager herunder Bornholm, og nu i 
Efteraaret er den selvfølgelig magrere, 
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saa den ikke egner Slg for N edsalt
ning til Vinterforbrug. 

En Mængde norsk Sild indfm'es 
hertil, hvilket ikke i Mands Minde 
Ol' sket tidligere. 

Torskefiskeri0t pr nu ogsaa j fulll 
.Gang herunder Bornholm, og det 
tegner til at blive godt, thi for øje
blikket er der rigeligt uf den, lllen 
den falder lille. 

Med dette gode Vejr faarved Rønne 
en K \'ase om Dagen fuld Last uf rrorsk, 
og paa de andre TOl'skepla,dsOl' f. Eks. 
Nexø fuar en KvasH ell [,ast pall, ;] 

Dage. POl' Øjoblikket fnul' Piski!ren 
paa alle Fiskepladserr~e herovet' ved 
Salg til Kvas~l'ne 50 Øre pr. SUf'S 
u,f Torsk. 

En sau, smuk September har det 
ikke været herover i mange Aur, og 
det har IUHt til Følge, at Ji'ishrne 
huvo kUlInet drive Fiskeri hver Dug 
i denne Maaned. S. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 30. September ... 
1895. Rødspætten forekommer ] 
denne Tid i rigelig Mængde paa 
Fangstpladserne i Kattegat, Kutterne 
indkollJme llled fuld Last, fanget i 
forholdsvis kort Tid og 'l'ilførselen 
maa for ck to sidste Ugers Vedkom
mende regnes i Tusinder uf Snese, 
uden at ovonlrive kan Illftn sikkert 
anslu,a denne for Ile to sidste Ugers 
VedkoJlllllende til ca, 40000 Snese, 
heri altsaa ikke medregnet hvad del' 
()l' tilfØl,t andro Pladser dil'ekte fra 
Fangslpluds; efter æhll'e Fiskeres 
Sigende hal' der ikke i mange Aal' 
været :'laa rigt Piskeri i Kattegat. 
Pau Dvalegrundell er der i sidste 

Uge ikke fisket af ret mange, dels 
fordi Fiskeriet der begyndte at af
tage og dels, og det hovedsagentlig, 
fordi lilaH i Begyndelsen Hf Ugen, 
paa don "storo;' og "lille" Gl'lI11(i 
nord for Læsø, f<.llldt ualmill<!{·lig rigt 
Fiskeri og hrol'fra Rodspætten <les
uden v:lr nogl·t stflrre elld den fra 
Dvulegl'llml0n og af ('Jl V ægt fra 11 
~ 13 Pd. pr. Sn('s, betalt med 65-
85 Øre pl'. Snes. Fiskeriet har Ugen 
igennem \ æret un lmi ndelig hegullstiget 
af Vejret, ja, til Tidf'r val' d('t ('ndog 
helt Vindstille til liden Baade for 
Fiskerne, da Rodspæltl'1l <lade i stort 
Antal paa Grund af manglende Be
vægelse i Vandet i den on~rfyldte 

Dam, Dødeligheden blandt dell i Hyt
tefad i selve Havnen lagrede Ji'isk . 
har desvæt're ogsaa været betydelig. 
Senere i Ugen opdagedes ligeledes 
rig Fiskebestand paa den s~lalmldte 

"Rusmandsbanke" nordost af I .. æsø, 
h\'orfra Fisken var af lignemle Kva
litet som ovennæmt, Prisen sank 
sidst i Ugen pau Grund af stor 'ril
førsel ned til 50 Øre pr. Snes, saa 
det pekuniære Udbytte bliver ild,e 
altid saa straalende særlig naar man 
ser hen til den rige Fangst. I Læsø
rende har Fiskeriet ogsaa været godt, 
ca. 10 Kuttere ere indkomne del'fra 
med fuld Last. 4-5 Kuttere hu,ve 
vestlig af Skagen havt gode Fangster 
u,f Rødspætter af noget bedre Kvalitet, 
vejende 13--14 Pd. Snesen og be
talte med ca. l Kr. 10 Øre pI'. Snes. 
Apropo'l Kvalitet, er det jo haade 
Fisken Størrelse og dens Velsmagen
hed der er bestemmende om den 
skal kaldes god eller daarlig, men 
naar den Vægten særlig skal lægges 
paa dens sidstnævnte Egenskab maa 
Læsøfisken ubetinget hetragtes som 
den bellste, saavel hvad Fedme som 
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Velsmagenhed angaar, Skade kun, 
at den er saa lille. Fra li'angst
pladserne ved Skagen er d0l' iudbm,gt 
mindre Partier af '1\ll1ge, bet:tlt med 
65 Øre pr. Pd. Hum lIll'rtilforselpn 
hm' tr~get svæl't Opsving, fm Norge 
og Srerl'ig er dpr dels med Kvaser 

og dels med Dampskib tilfol't ca. 
20,000 8tkr. Hllllllllel', Pris01l pr dalet 
betydeligt, del' uetalps nu kun ca. l 
Kr. 20 Øre pi" 1\1. ab Norge ellp!, 
Sn~l'rig. Sildetilførselen fra SrclTig 
har kun \'icrd ubetydelig. 

KuttprPII "Prinsesse Marie", Skip
per Bnst, af b'r0deriksha Vil pr li~e-

l(~des for et Par Dage siden afgaaet 

til 0stel'sfiskeri i Nordsøen , Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
SOIll har til Formanl :1t støtte fol'
lllykketlc Fiskere og deres Efterln(ltc, 
modtager med 'raknemlighed BidrHg 
s;ta \'(~l en G a ng for ::tlle SOIll tlttdige 
pna Da nsk FiskPriforenings Kontor, 
Stol'llIgade Nl'. 20. 

Kø benhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 22. September til 29. September 1895. 

-
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Pd 
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Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . . . 113n889 6300 
22 danske Kvaser 13410 $19720 

I svenske Fisker-
fnrtøjer .. , 

pr, Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 320' 1224 1580 4Æ!876. 2576~ 

pr .• Jernbane & 
69022 161208! 73824 Dampskib .... 3641 4900 228315114304 494 

"""~ i-i-
10760016962121008419958 22831 114304 

-
laIt ... ,149656 4900 320 1224 494 

I) 100 Pd. Makrel og 220 Pd. Torbiser. 2) 4642 Pli. Gedde m. m. og 2320 Pd. Kuller. 3) 2333 Pd. A."I 
og 24Cl Pd. Aalekvu,bber. 4) AaL 5) 2012[, Pd. Laks og 2106 Pd Ørred. 

lait er der tilført 528333 Pd. 

Betalt Oellllemsnitspris af Opkøbere: Rrhlspætter: levende Kr. 1,10-5,00 pr. Lpd,; 
Torsk: levendo Kr. 1,00-1,35 pr. Lpd.; Sild, frll Sundet K I'. 1,60-3,50, svenske Kr. 2,00-
2,75, bornholmske Kr. 0,70 pl'. Ol; AaI, blanke Kr. 0,50 -0,57, gule Kr. 0,35--0,45 pr. Pd. 

Vcdvnrende store 'rilførslOl' af levo'nde Fisk trykkede yderligere Priserne og Købe
lysten. Ma1'lwdet for Tiden til Dels overfyldt. Sild endnu meget begært, og smaa Til
føl'sloc betaltes thed indtil 4 Kr. pr. Ol. 
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BEKENDTGØRELSER 

For Kro~:fiskere. 
De Baa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftlil~ekro,e 
med lukkede ret o~ omvendte øjer 
til Fanll.t af AnI, Torsk og Flynder 
kan erholdc~ hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. l~cstnlinger mod .. 
tagea o~ Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskore, Nr. 
3 3 Kr., Nr, 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes pas. 
Forlangendo og Forha.ndlere Ind· 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde, 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefalcs af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth " EUenberger. 

D_stadt. 

fiskekroge .. F abriken 
SøI"lOedalUe I Aalborg 18M3 o~ 

i K.benlta". 1888-
anbofaler sit Udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, SIlU vel j Sta,,"l, ~Tærll 

Bom Messing, IUtrot Pilke i Tin Hj." 

Bly, Forøandos mod Eftorkrav, 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

København K. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0 , 

Telegramadr. : Storm,Nybrogade. -

8nurre"a~d. 
Undertegnede tilhydcr Fi_ 

dkcrllO sino a11erkendte Sllur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelscr til den biL 
ligste Pris af 90 Øre pl'. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbindcr. 
Skagen, 

Husflids Grantræs 
ARI'er, 

næsten knastfri, faas i Lllll1g
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren fOl' Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbo1·g. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest!' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Siag;s Næt og 
Garn. Bomulds,garn, Hampega,1'll og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste .,Kvaliteter. A.alekuber, Kork., Flaadtræ og 
Katechu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
'ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona' Fiskea uction. 
JOHANN COHRS, beediget FiskeauctiQnator. 

Brevadr.: Johann Cohrs, AltQna. Telegramlldr.: Cohra, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerika.nsk Bam

uldssejldug, direkte ind· 
kjøbt, tilbydes htngt under 
gllngbare Priser. 
Vandt.t præpareret pug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvalitetel'. 

Nykjøbiuf] p. Falste,' 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmue. 
Telefon 129. 
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:Københavns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppima Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. lelef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Stort clpgant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bonlkoi,e, 'l'oll,koi" med Sked" Fn,::':::::. 
Køkkolll<nivo, Brødknive, kun i hedste C O 
ek,i,tmnd, K,alit,t, ~ & · 

e/øfl2!:'1'\;"- O O~~ -~ \ l-~' t(.jøbe..... .. ø . c -. 11& !~ Værktøj for 
J:\.~ Hnanclrærk, Elegante praktiske 
~ ~ærktøjskaSSer til Dillettanter og Husbrug. 

Største Lager af Haveredskaher, amerikanske Have~askiner. 
llJnstrerede Kntalol;t;er "rati!1l~ 

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 cantl. mag, H. Posselt. - Trykt hos Frantz C"rillttt·~n. K"hcnl':n'n. 
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Nr. 41. IO. Oktober. 1895. 

~eC1l-exn..øbl.ad.e1:l \:dgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz (:hrløttreu, Boldhlløgllde I, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af Ild Sides Brede; for staaemle Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold:' Fra den danske Fi.keriagcnt i },Oll' 
don. - V •• tkyotbavnemødet i Thisted, - Mindre 
Meddelelaer. - Fi.kerlberclningcr. Bek SIl dig ... 
r"lat;1l'. 

Dansk Fiskerlforenlngø Kontor, Storm
gade 20 Stnen, København y.t pr aabent 
fra g-Il. Redaktønm. af Medlemsbladet 
træffes d()sudlln i Alm. 0- 7 Svanhulmsvcj 
10, I. 8. 

ModelsamIingen, Storrugade 20, Cl' gratis 
tilgængelig for Medlemmor og Fiskej'edaglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum SølHlag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Fql'sendelser til For
eningens Konøulent bedes' altid alene adres
serede til bl~nsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
K.benhaYR V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUaiH, naar Kilden angive •• 

Fra den danske Fiskeriagent 
i London. 

Vi ere blevne satte i Stand til at 
meddele vore Læsere nedenstaaende 
Indberetning af 30. ,Avgust 1895 til 
Indenrigsministeriet: 

Siden min sidste Rapport af 7. J uH 
d. A. har' der slet ingen Tilførsel 
været af ispakket Fisk til det engelske 
Marked fra Danmark, derimod er 
TilfjJrsl~ll af Aal tiltaget betydeligt. 

. Medens der saaledes i 1894 i Tids-

rummet fra 1. April til 1. A vgust 
blev sendt 885 Kasser levende Aal og 
8364 Kasser ispakket Fisk for største 
Delen Rødspætter, er der i 1895 i 
samme Tidsrum bleven sendt 1939 
Kasser levende Aal og 5500 Kasser 
slagtet ispakket Fisk. En forbedret 
lndpakningslllaade har bidraget til, 
at Aa.len kommer levende til Mar
kedet og derved opnaar højere Priser, 
hvorved Udførslen af Aal har taget 
et betydeligt Opsving, medens Ud
førslen af den ispakkede Fisk særlig 
Rødspætter paa denne Tid af Aaret 
til Dels er ophørt Plla Grund af 
den større og større Mangel paa 
denne Fiskeart, idet der kun er blevet 
fisket tilstrækkeligt til det hjemlige 
Forbrug. 

For at vor ~'iskeeksport til Eng
land skal kunne udvide sig, hvilket 
vil være temmelig nødvendigt, da 
Tyskland ef te!' al Sandsynlighed i 
Løbet af nogle faa Aar vil være i 
StanG til at forsyne sig selv med 
Havfif;k, idet dets Dampfiskerflaade 
er tiltaget meget betydeligt i de senere 
Aar, og Norge ogsaa sender betyde
lige Masser af Fit->k til Tyskland, 
vil det være aldeles nødvendigt, at 



der kommer en bedre Dampskibs
forbindelse j Stand imellem England 
og Esbjerg, med mere hurtigganende 
og tidssVl.uende Dampskibe, ikke som 
nu med ældre Kreaturdnmpere, som 
paa Grund af (len tiltagende Flæske
og Smøl'trafik i Almindplighed ore 
Qverlastedf', og komme, nnar de kunne, 
ikke altid, naar de skulle. 

Pau, Grund af de nuværende uhel
dige Forhold kommer Fisken, som 
sendes over Esbjerg til Parkf'ston, 
altid forsent i Markedet til at blive 
solgt salUme Dag, og bliver først solgt 
meste, indtil 24 Timer efter Ankom
sten til England, hvorved Fisken 
taber betydeligt i Pris. 

Som en Følge af stor Dødelighed 
imellem Aalene ved Ankomsten til 
Markedet paa Grund af den lango 
Forsendelse sau vel med Banerne 
som med Du,mpskibene, forsøger ma\! 
nu pna at sende Aal til England i 
K nlscr i Lighed lIleu d('n Maade, 
Hollænderne have brugt i flere hun
drede A ar; falder Forsøget heldigt 
ud, vil man formodentlig \'cdblivo at 
sende part don l\hade, da Aalpne 
derved holdes bedre levc>nde og op
naa højere Priser. 

Man puatænker i Norge at sende 
Postdamperne, som nu anløbe N ew
castle, til Parkeston, herved vil Dan
mark faa en stor Konkurrence paa 
Fiskeomraadet, hvis ikke der fra de 
forskellige danske ~ksportørers som 
ogsaa fra det for('nede Damskibs Sel
skabs Side gøres aIt for a t bringe 
en første Klasses Vare i Murhldet. 

Man har nu· ogsaa begyndt i 
Norge at sende Aal over Newcastle 
til London Marked. De komme dog 
fol' Tiden dertil i en temmelig danr
lig Forfatning pau Grund af mangel
fuld .Inclpakning og lung Forsendelse, 
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men naar den direkte Linie kommer 
i Gang til Parkoston, hvilket rime
ligvis vil ske tll næste Aar, vil man 
hurtig lære at pakke A.alene i bedre 
og mere praktiske Kasser, og Prlserne 
ville da meget snart gaa ned for de 
danske Aal paa Grund af fOl'øget 
'filførsel. Det kan derfor ikke nok 
tilraades at fan hurtigere og mere 
tidssvarende D:unpskibe paa Ruten 
Esbjerg-England, med afkølede Rum 
for SM vel .B'isk som øvrige V urer. 
J ernbaneforsendelsen fra Parkeston 
til London lader ogsaa meget tilbage 
u,t ønske. Hvis del'imou Dampskibene 
fra Esbjerg altid ankom til Parkeston 
inden RI. 12 Aften, vilde SM vel 
Fisk som øvrige Varer blive udlossede 
om N atten og se1.ldte til Londen med 
et tidligt Morgentog og derved und
gu,a at blive sendte om Dagen, ud
su,Ue for Solens skadelige Paavirk
ning. Ved min Foranstaltning blive 
nu Vognene, lastede med Fisk, dæk
kede med hvide Presenninger, hvor
paa Solen ikke brænder som paa 
sorte, Alene fol' Fiskens Vedkom
kommende kan der naturligvis ikke 
gøres de af migpaa{:>egede Foran
staltninger, men for Smørrtlts og 
Flæskets Vedkommende vilde det 
være meget hensigtsmæssigt, og Fi4 
sken vilde da ogsaa komme til at 
nyde godt doraf. 

Fiskekasserne blive nu tildækkede 
med Is og Presenninger i Damp
skibene, fOl' :tt bøde paa Mangelen 
af eget dertil indrettet eget Rum, 
og Forholdet er nu betydelig bedre 
for Fiskens Vedkommende. 

Af de engelske Fiskemarkeder 
blive for Tiden kun benyttede: Lon
don, Grimsby og til Dels N ewcastle 
for dansk Fisk, i Hull derimod sæl
ges den Fisk, som bliver fisket under 



Island af danske Skibe. Til Mar
kederne i Indlandet kan der ikke 
være Tale om at sende en dansk 
Fisk paa Grund af høje Jernbane
flUgter. 

Med H 'nsyn til Kontrollen af 
Salg af dansk Fisk paa de engelske 
Markedpr, da kan denne kun ske, hvor 
Salget foregaar ved Avktion, hvilket 
dog ikke er Tilfældet i London, und
tagen for den Fisk, som kommer fra 
Fiskefiaaderne i større K V:I ntiteter; 
dan danske Fisk har hidtil ræret 
sendt til mange forskellige KOlllmis
sionærør o\'er hele Markedet, Jllen jAg 
har dog været i Stand til at kontrollere 
Salget af enkelte Sendinger, nnal' jeg 
har været underrettet' derom i Tide. 
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En virksommere Kontrol med en
keltt,l Sendinge; Fisk har jeg kunnet 
udføre paa Fiskemarkedet i HuH, 
h"or jeg personligt har været nær
værende ved saa godt som alle de 
forskellige Sendinger, som ere bragte 
dertil fra Island, fiskede til Dels af 
danske Skibe der, og som ere bragte 
ned med 'specielt dertil indrettede 
Fiskedampere (Carriel's) en Gang 
om Ugen. Aalesendingerne ere ved 
min Hjælp blevne koncentrerede p:la 
de specielle Aalefirmaer) hvorved 
højere Priser ere opnaae,le, idet 
man derved undgaar en Mellemmand. 

Af :H'isk som fanges i danske Far
vande, og som hidtil ikke har været 
eksporteret til England er tidligere 
nævnt Kulmuler og Gedder, desuden 
findes Masser af Rokker, som tidli
gere slet ikke have været paaagtede; 
de have i de senere Aar vundet ba
,tydelig Pris, idet man baade i Eng
land og 'Belgien spise dem, og Skindet 
er blevet en vigtig Handelsartikkel 
til Klaring af Øl og Vine. Ligeledes 
fangos en Mængde store Taskekrab-

her, som nll kun kastes overbord af 
Fiskerne, hvorimod de sendte til det 
engPlske Marked baMle TJondon og 
Grimsby kunne opnaa indtil 16 Sh. 
pr. ]00, naar de ankomme levende. 
Ligpledes et· der høj Pris paa Horn
fisk om Foraaret. 

Ji'ol:llden at have besvaret Fore
spørgsler fm næsten alle de danske 
Eksportører, har jPg ogsaa gi"et dem 
Uudprretning 0111 de bedste Salgs
mænrl og kontrolleret adskillige .Fiske
forslJnJels('r, ligesom jeg ogsaa al Tid 
saa"idt muligt hal' været til Stede i 
:Markedet, fOl' at konstatere Fiskens 
Tilstand. 

Endelig hal' jeg været en Tur paa 
I'llaml for at undersøge Fiskeforhol
dene, nærmest med Hensyn til Dansk 
Damp - 'rrawl- Aktieselskab "Dan". 
HeIlefiynderfiskeriet har været mindre 
heldigt i Aar, hvorimod det skal ha.ve 
været betydeHgt bedre end sædvanligt 
under Færøerne. Rødspættefiskeriet 
er derimod i stærk Opkomst, og Rød
spætterne af betydelig bedre Kvalitet 
end da man for 3 Aar siden begyndte 
der at fiske med Snurrevaad. Efter 
hvad der blev mig sagt i Island 
tænkte man paa at lukke 3 Fjorde 
fol' dansk Snurrevaadsfiskeri under 
Foregivende, at det skadede Hav
bunden; forhaabentlig vil dette dog 
ikke ske, da Islænderne hverken spise 
eller fiske Rød'lpætterne. 

Foruden min øvrige Virksomhed 
for Fiskeriets Vedkolllmende 11111' jeg 
ogsaa havt Lejlighed til at beskæftige 
mig med Spørgsmaalet om Beskyt
telse af Telegrafkabler mod Overlast 
fra Trawlfiskeriet og har jeg givet 
Store Nordiske Telegrafselskab Un
derretning om, hvorledes det paa 
bodste Maade skuldefaa Kablernes 
Beliggenhed bekendtgjort forFiskerne, 



for at undgaa at disse komme i Berøring 
dermed. Da jeg ogsaa muligvis pall, 
anden Maade vil være i Stand til 
at yde nævnte Selskab Tjeneste i den 
angivne Retning el' jeg overbevist om, 
at det vilde være in teresseret i min 
permanente Ansættelse i England. 

.J eg skal herefter saa snare som 
muligt give en detailleret Beskrivelse 
af alle mine Iagttagelser under mit 
Ophold i England. 

Vestkysthavnemødet i 
Thisted. 

HL Redaktør! 
Tillad mig at berigtige en indlø

bet Fejl i Dansk Fiskeriforenings 
Medlemsblads Referat af mine Ud
talelser paa Mødet i Thisted (1. 20. 
Septmu bel'. 

J eg sagde ikke, at jeg ikkll kunde 
gua mell til, at pn eventuel Havn 
blev bygget ved Hansl holmen, kun 
tillod jeg mig at yttre, at det "ar 
i Strid med Forhandlingslederens og 
den indledende Foredragsholders U d
taleiser, at Hanstholmshamen var 
draget ind i Debatten, der var for
udsat holdt paa Havnespørgsmaalet 
i Almindelighed. Denne Berigtigelse 
finder jeg saa meget mere Anledning 
til at bede Dem optage, som jeg 
ved gentagne tidligere Lejligheder 
har udtalt mig bestemt til Gunst 
for Hanstholmen (Sandnæs Hage) 
som Anlægsplads for en V esterha vs
Fiskerihavn. 

Ærbødigst 
Chr. J. Fabricius. 
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Mindre Meddelelser. 

For en Uges Tid siden havde 
Chefen for Fiskeriinspektionsfartøjet 
"Hauch", Kaptajn Trolle, faaet Un
derretning om, at det ikke hø.Kte til 
Sjældenhederne, at svenske Fiske
kuttere, der i ikke ringe Tal deltog 
i det for Tiden gode Fiskeri nnder 
Læsø, kom vel nær Landet, saa nær 
at de vare inden for Søterritoriets 
Grænser; en af "Hauch"s Officerer 
afgik derfor - med. civil Frakke 
over Uniformen- med postdamp
skibet "Læsø" til Læsø, hvorfra han 
i en Jolle roede ud til Fiskepladsen, 
og gnnske rigtig der vrlr en Kutter, 
der havde "æret. for "nærgaaende"; 
Officeren gik ombord og beslaglagde 
Skuden, som af den snart til Skue
pladsl'n ankommende "Hanch" blev 
indbugseret til Frederikshavn. Kut
teren hed "Enigheden" tildligere nf 
Frederikshavn nu af StYl'sø-Tangen 
og fortes af Skipper Fribel'g; han 
blev h<>l' af Politimesteren idømt en 
Bøde af 60 Kr., 2 Vaad med dertil 
hørende Tovværk og Fangsten, \'ur
deret til 40 Kl'., blev konfiskeret. 

Kl. 

Fiskeriberetninger. 

København, d. 7. Oktober 1895. 
Drivgarnsfiskeriet efter Sild i Sundet 
fortsættes endnu med samme tan'elige 
Udbytte som hidtil; skøndt vi nu ere 
ude for den bedste Fisketid, hvor 
en Fangst paa 100.å. 200 Ol en Nat
elJers ikke hører til Sjældenhederne, 
saa kaldes det i Efteraaret godt Fi
skeri naar en N at giver en Hnes Ol. 
En Ting medfører altid et sløjt Fi-
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skeri, og det er de høje Priser, og 
der er vel intet Efteraar, hvor Prisen 
paa Sild har holdt sig høj under hele 
Fisketiden som i Aar? I den for
løbne Uge trykkedes Priserne lidt, 
efter at den i længere Tid hur holdt 
sig omkring 3 Kr. pr. Ol. Et Parti 
Smaasild fra Bundgarn blev i Dag 
betalt med fra 50 0l'e til 1 Kr. 25 
0re pr. Ol. 
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Aalerusefiskedet ud for Sydpynten 
af Amager, som hæver en forholds
vis dyr Udrustning, har for Septem
bermørket ikke gi\'et noget Udbyttet, 
og naar Slittagen pall. Redsl,ahet. 
fraregnet, foraarsageL ved de to N. 
W.-Storme, saa ser det ikke lovende 
ud for dette vigtige Eftt'l'::tarsfiskeri. 
Vaudfiskeriet har for S<'ptem bel' Man.
ned heller ikke givet noget Udbytte, 
hvorfor Fiskerne sum bruge dette 
Fisked til Dels nu have opgivet det 
fot i AUl' Et Pal' her hjemmehorende 
Vaadhaade, som hare brugt Driv
vaadsfiskeri i Sommermaanedeme i 
Farvandet ved Smaaøerne, vendte i 
forrige Uge tilbage og meddeler, at 
de med Nød have fisket til de dag-
lige Udgiftf'f. F, 

Frederikshavn, d, 7. Oktober 1895. 
Med Undtagelse af U gens to sidste 
Dagp, da en stærk Storm fuldstændig 
hindrede alt Fiskeri, har den sidst 
forløbne U ge atter været vort Knt
terfiskeri gunstig, omend Udbyttet i 
sin Helhed dog ikke kan maale sig 
med hvad der blev præsteret j de to 
foregaaend(;l Uger, men Tilførselen 
var jo ogsaa i disse Uger betydeligt 
over det normale, alene til Gøteborg 
udførtes saa.ledes i dette 'l'idsrllm 
ca. 74000 Pd. Det egentlige Vest
kystfiskeri maa nu betragtes som 
indstillet for i Aar, i hvert Fald har 
ingen Kutter i et Tidsrum af over 

3 Uger drevet dette Fiskeri skønt 
det ualmindelig rolige Eftel'llars\·pjr 
vi hare hart i lang Tid maatte synes 
bedre egnet til dette Fiskeri end de 
ofte urolige Sommerdag€', ri have 
hart. Ganske vist ha\e en halv Sn€'s 
Kuttere fisket O!!;S<-t<t ret godt -
paa Stl'ækningen fm Kandestederno . 
til Skagen, men dette regnes lkke 
fOl' egentlig Vestkystfishri, Udbyttet 
har va.rieret mellpHl 150 og 250 
Snese, og Vægten af RodspætLell har 
andraget 10-13 Pd. IH'. Snes, som 
er betalt med fm 65 0t'e-1 Kr. 
75 01'e Snesen, Fm den s\'enske 
Kyst ere enkelte Kuttl'l'e indkomne 
med ca, 100 Snese Rødspætter, Fisk 
af jævn god StølTdse, vejemle 16 Pd. 
SIIf'spn og betalte med 21/'1 Kl'. pr. 
Snes. Paa Ilæsø's forskellige Ji'iske
pladsC'r, hovedsugentlig pau. "Rus
mundsbauken,,, TrillegrundelI og om
kring N ord vestreret, have de fleste 
Kuttere fhket og ligesom i forrige 
Uge ha\t godt Udbytte, eu Kutter 
haV{le saaledes ca. 700 Snese hvoraf 
400 Snese solgtes paa seIre Fiske
pladsen a 65 0re Snesen til en svensk 
Opkøber, Resten afhændedes her i 
Havnen. Der har ikke været stor 
Forskel i Størrelsen pall. Rødspætten 
fra disse Fangstpladser, den hur vejet 
fra 10-14 Pd, Snesen og er betalt 
med fra 50 0re-1 Kr. 25 0re pr. 
Snes. I Ugens sidste Dage indkom 
mindre Laster fra Aalborgbugten af 
noget bedre Kvalitet end Læsøfisken, 
de vejede 12 il, 15 Pd, Snesen og 
blev betalt med fra 1 Kr, 20 0re-
1 Kr. 60 0re pr. Snes, Af anden 
Fladfisk end Rødspætten er kun ind
fanget ubetydelige Partier, Den store 
Tilførsel af Hummer i forrige Uge 
lader til, at have været nok for den 
første 'l'ids Krav i saa Henseende, 



486 

Tilførselen i denne Uge er j hvert 
Fald betydeligt mindre, vel ca. 8000 
Stkr., saavel fra øst- som Vest norge 
samt fra Sverrig, Prisen el' falden 
en Del, der bøhlies nu ca. l Kr. 
10 Øre pr. Pd. ab Norge eller SverJ'ig. 
Atter i denne Uge har del' funllen 
ret betydelig Tilførsel Sted af svonske 
Garnsild fm Gøtebol'g, men langt 
den største Del af Silden pkspol'te
redes direkte til de tyske Røgerier 
i Holsten og Nordtyskland, Prisen 
er endda steget betydeligt, der be
tales ca. 18 Kl'. pr. Kiste, og det 
er af den Grund, at der intet endllU 
kan sælges her i Landet, de danske 
ere ikke vante til, at betale san, ko-
lossale Priser for Sild. KI. 

Struer, d. 1. Oktober 189.5. Nu 
er der gaaet en Maaned siden Fi
skeriet med Flyndersnurrevaad tog 
sin Begyndelse og i denne Tid hal' 
Udbyttet for Fiskerne været ubekhtge-

lig. En] bad med 2 Mand har gen
nemg:wende fisket fra 5 indtil 10 
Ol om Dagen, og ikke saa sjælden 
del'over. Der er en Del S0111 har 
solgt .I!'ulIgsten til fast Pds, 2 Kr. 
pl'. Ol i Septelll bel' og 2 Kr. 50 Øre 
Oktober og November. I Kaas 
Breding og Veno. Bugt er det største 
K nwtulll fisket.. men den som er 
fi!-kd i Venø B~gt er forholdsvis dPll 
største og bedste. Det ei- et sjældent 
Anr, at Rødspættel'lle huve været 
saa gode enten i Størrelse eller i 
1\1 valitet. 

Saa f'nh,·er som ,·il forsyne sig 
med Oll god Ret Fisk blirer ikke 
llUl'l'et 11:1:11' hun kober uf Struer 
Rodspætter. 

Aalevaadsfiskeriet ophørte d. 1. 
Oktober og Jet har gmmemgaapnde 
været meget godt. 

Aall?l'usornc huve endnu ikke giret 
lIoget Udbytte. . P. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 29. September til 6. Oktober 1895. 

.. L .:.Io I .. E" I I 
~ D .. ., 

G> • Cl> -o GO • Cl> ",,:li:: Cl "a >. .,GO 

I 
... .:.Io E: 

Tilført af: 'C- ~ Cl: ... GO :!! o .. ., "a _D 

... - l] c: 
'" .. .,'" «i ~, GO .. Cii -«I 

a:!8 .. 'C:w: r;) 

I 
.:.Io ... <-

Cl .. Cl 
"aD ""..!!l «leD .:.Io r.n Q, «i .:.Io I- ca 

ID ::: :x: r.n ~CI "" .... r.n 

12 danske FiSker-II Pd. Pd. 

I 

Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . " 26856 15300 
22 danske Kvaser 8280 98226 70002 

s,enske ~'i8ker-
fartøjer ..• 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer .•. 1000 824 1248 27228 2982" 

pr. Jernbane & 
Dampskib .... 8574 788 8500' ! 113122 46162 73!l9~ 115870 121 

Ial~ 3.~i3618574 '-
8500 1140350 1000 824 115652 14598 739!l 158iO 121 

Pd L
I) 7500 Pd. Gedde m. m. og 1000 Pd. Kuller. 2) Aal. 3) 2646 Pd. Aal og 336 Pd. Aalekvabber. 4) 7099 

. ak. og 300 Pd Ørred. 

lait er der tilført 348024 Pd. 
, Betalt Gennemsnits1)l'is af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,10-3,00 J?r. Lpd.; 

'Iorsk: levende Kr. 1,00-1,50 pr. Lpd.; Sild. fra Sundet Kl'. 1,60-2,75, svenske KI': 2,75-
3,00" ~o~'llllQlmske Kr. 0,40 --0,80 pr. Ol; Ani; blanke Kr. ~7, gu!e K~. 0,35";"0,45 pr. Pd. 

r 11Iørseloo ll!lir i Ugens IJøb været ringe paa Grund af urohgt vej:. Da ~a.rkedet 
vur ~odt forsynet og den tilførte Vare af ringere ~val!tet holdt Pl'l~orno sig smaa; 
særhg trykkedes Handelen weu rl'orsk da den viste sIg lll111dre leveJygtlg. 
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BEKENDTGØRELSER 

For Krogft!!lkere. 
Do .aa meget eftel't!purgte dobbelt· 
fortinnedo. Staalftskekrol1e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst ar Aal, Torsk og I.'lynder 
kan erholdes hos Undertegnede ! 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene afsendes franco 
overalt i Da.nnuuk til Fiskere, Nr~ 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 60 Øre pr. 1000 
mod ";fterkro.v~ PrØve~ sende8 paa 
Forla.ngende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth & EUeoberger. 

Dapm.tade. 

fiskekI:oge- Fabriken I Kvase til Salg. 
- 8.h'lIIeliallle I A a I Ilt r It 188S 08 

I K.hahay. 1888-
.. ubMaler .it Udsalg af allo Sorter 
Fiskekroge, 800 vel i Staa] , .Jan'll 
Bom Messing, samt Pilke i Tin og 

Bly. Foreonde8 mo,l Eftorknv. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Københavo K. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Dapllg Afregning, 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr.; Storm, Nybrogade. -

Kvasen "Fremad", 531
/ 100 

Tons, solidt og godt bygget, 
godt udhalet med nye Sejl, 
er billig til Salg naar Han
del kan ske snarest bos 

Chrtstian Møller, 
Grenaa Havn. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandlerenfor Danmark bos 

U rban Petersen, 
Aalborg. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnebave, Helsingø.', Stengade 15. 

level'er . efter Bestilling eller ft'a Lager fra vort med de nyest(1 og bedste 
Maskiner forsynede,· nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bomuldsgartl, HampegaTIl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
PHser og i bedste. Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadtræ ol' 
Kateehn haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauctio.n. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bromdr.: Johann CohrSt Altona. Telegramadr. : Cohrs; Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam- Færdigsyede Sejl, solidt 

uldssejldug, direkte ind· forarbejdede, leveres vir-
kjøbt, tilbydes langt u~der keligt billige. 
gangbare Priset', Undersøg selv Sagen,. 
Vandtæt præpareret Dug. skriv om Prøver af Dug-

Hør- og Hampsejldug disse sendes altid frit. 
i alle. Kvaliteter. 

N.IIkjøbing p. Falster 
i Febru:tr 1895. 

F. N. Halmo8. 
Telefon 129. 
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Kø benha VnsMeka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppiJna Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

Keben4avn V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Petroleum.s-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt,praktisk, tidsbespar~nde og bekvemt. 

Ved fuld t Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i Løbet af 3-4' Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Jern varme for 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 0re. Sælges med fuld Garanti hos 

. C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhuø :I B. København V. 

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 Ha.ndlende i Byerne . 
.-;- B~mærk: Hver Pakke er forsynet med ovens~ Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "puk"erhos Bogtrykker Frantz Ch,·t,dtreu, Boldhusgade I - . 

Redige!'ot af oand. mag. lI, PO$selt. - Trykt hOl! Frantz Christtreu. København. 



Nr. 42. 17. Oktober. 1895. 

lI4ee:u.ex::c..s"bl.a.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af l/J Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig- Rahat. 

Indhold: En Rejse til Island. Fiskeriberet-
ninger. BekentJtgørclspr. 

-----------------Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Køhenhavn V., ('r aabent 
fra 9-11. Relialdø"en af l\ledlemsbladet 
træffes d1l8udcn i Alm. 0--7 Svanholmsvd 
IO, I. S. 

Modelsamlingen, Stermgade 20, er gratis 
tilgængelig for l'rledlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. !J-Il, 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. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilla(U, naar Kilden angives. 

En Rejse til Island. 
Af Kaqtajn A. Sølllng. 

Da der i den senere Tid har været 
saa megen Talen om det engelske 
Fiskeri under Island, kunde det 
maaske have Interesse fol' Bladets 
Læsere at høre om, hvorledes et saa
dan t Fiskeri foregaar, i Særdeleshed 
da vi danske efter min Formening, 
paa Grund af den tiltagende Mangel 
paa Rødspætter i N ordsøen, ville 
være nødsagede til at søge Islands
fiskeriet paa Fjordene udnyttet, hvor-

til de fleste af yore Snurrevaadsbaade 
udmærket egne sig. 

I de senere Aar have en Mængde 
Turister besøgt Island og en Del 
have gjort I .. ystture med Dllmpline
fiskere, enten fra HuH eller Grimsby, 
og senere nedskrevet deres Hændel
ser og Erfaringer; næppe har vel 
nogen praktisk Fisker før skrevet 
0111 en Rejse paa Linefiskeri med 
Damper under Island, og j0!; vil der
for forsøge at give en Ide OJll, hvor
ledes en Linefiskers Idræt foregaar 
i Atlanterhavet. 

De fleste 'rurister, som have-gjort 
en R"jse til Island, have foretaget 
den om Sommeren, naar Midnats
solen har gjort Nat til Dag, og V pjret 
har været alt lilan kunde finske. Men 
en saac]an Beretning viser kun Sol
siden af en Linefiskers Liv og; kan 
ikke give nogen s::l.lld Ide om det 
mojsolllmelige AJ'Dl'jde som maa. ud
føres om Vinteren.' Linefiskeriet 
foregaar hele Aaret rundt, til Dels 
under }1~ærøerne, fra Oktbr. til Mal·ts, 
og llnder Island Resten a f Aaret, 
og vil jeg her meddele om en Rejse 

Marts og April Maaned. 
Den første Rejse til Island·, blev 



paabegyndt d. 16. Marts. I Almin
delighed indretter man sig pna at 
ende den første Rejse, som gerne 
tager 3 Uger eller mere, i den Uge, 
SOm kOIlIl\ier før Paaske, da del' saa 
netop. j~lutningen af Fasten er størst 
Pris pM Fisk. Vi nl.1'e meget spændte 
paa at vide, hvorledes Vejret var 
ved Island, og om det vnr koldere 
der, end det hnvde været i en meget 
kold Periode i Nordsøen i Januar 
Maaned. 

Efter 30 Timers Rrjse ankom vi 
til Aberdeen, hvor vi gik i Havn 
fol' at indtage Sild til Mn.dding, og 
du det nU' Søndug, bleve vi der kun 
en halv 'l'ill1e og vare inde og nde 
af Havn i ringere end en Time. Vi 
gik ud af Ham med tiltagende Ku
ling n.f S. V. og V., som dog senere 
holdt sig S. V, med stiv Kuling af
vekslende med Sne- og Haglbyger 
og hoj Sø, og fik efter 75 Timers 
R<,jsc fra Hull, og efter at hare ind
løbet <'11' Distance paa 830 engelske 
Mil, Ingolfs Høfd, Islands sydøstlige 
Hjørn<" i Sigt<" men endnu havde 
vi 230 engelske Mil tilbage til vor 
bestemte Fiskep;1'llnd undel' IJllllrlet 
ved Snefjeldsjoklell pna Vestkysten. 
Efter at have passeret Portland, Syd
spidsen af Isbnd, gik Vinden N. O. 
og sidpn N. og først nu fik vi rigtig 
at føle, at vi \'lue nær de arktiske 
Regioner. 

Vinden tiltog i Styrke, men da vi 
vare under LallClet, ,nt Søen forholds
vis smul indtil Cnp Reiklumrs, da 
vi fik den nordlige Vind med fuld 
Kraft lige illlod og mell blændende 
Sne- og Haglbyger. Da der kun 
findes nwget faa og d:wrlige Fyr 
paa Island, og Dagen kun er 5 Timer 
lang, llIaatte vi gaa med stOl' Fol'
~igtighed og ankum først tredie Dagen 
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efteI~ at have faaet Island i Sigte 
til Ankers ved Snefjeldsjøklen. 

Skønt vi lan sau nær under Lun
det som vrl muligt, under Læ af 
Snefjeldsjøklen, som er 47l O Fod 
høj, maatte vi holde Maskinen gaa
ende for ikke at sprænge Kæderne. 
Det blæste, sneede og frøs i 50 Timer, 
hvorefter Sø og Vind aftoge en Del, 
og man gik i Gang med at sætte 
Madding pan Krogene og gøre Li· 
nerne klare til at skyde næste Morgen. 

,T eg skal ikke her komme nærmere 
ind pM at beskrive. Redsknberne, 
men kun bemærke, at de are bety
delig sværere end dem, lUnn bruger 
i NOl'dsøl'n, og at der paa hele Linen, 
som bliver udsat, er ca. 6000 Kroge 
i en Længde uf JO engelske Mil. 
Som Madding bruges først Sild, sun 
længe de haves, derefter blive de 
fangedr. Torsk og Kuller skaarne itu, 
men Sild pr den bedste Madding, 
nllar den er frisk. Naar Tiden kom
mer til at skyde Linerne, blive Tru
gene, hvorpaa Linerne el'e opskudte, 
placerede paa Agterdækket tillige 
med Ankerne og Bøjerne, som alle 
ere forsynede med lange Stager med 
Plag og lange Bøjeliner. Det er 
lige i Dagningen, og alle 11 Mand 
ere pau Dækket for at fan Linerne 
i Vandet; en Mand staar agter og 
kaster [linerne overbord Bugt for 
Bngt med en 2 Fods lang Stok, et 
Arbejde som ikke er uden Fare, da 
man nemt risikerer, at en Krog 
har fnt i En et eller andet Sted, 
hvorfor der nI Tid sidder en Klliv 
parat for at kuppe. Maskinen gaar 
ganske langsomt, under Tiden er 
Strømmen tilstrækkelig til at bringe 
Linen hurtig nok ud. Af og til 
bliver TJill(>n halet tot af rn Mand, 
som staRt' i Forhaanden, og ogsaa 



da maa der passes Illeget pau, at 
ikke en Krog fllar fat i Hænderne. 
Det øvrige Mandskab er placert>t dels 
for at anbringe Ankere og Bøjer med 
tilhørende Liner, medens andre sta,dig 
bringe de med Liner fulde Truge, 
og andre skaffe de tomme til Side. 

M ed fint Vejr og en glat Sø gaar 
Arbejdet glat nok fra Haanden, men 
vi maa huske, at vi for Øjeblikket 
tænke os ved Island i Marts Maan,~d, 
og Dækk0t ful,1t af Is og Sne. Mand
skabet, ,som har sat Madding pau 
og gjort Linerne klare, har været 
nødt til at gøre det i Lasten, da 
det har yæret umiIligt ut gøre det 
paa Dækket, og n:lar Linerne i Mor
gengryet bringes op paa Dækket, 
findes Maddingen mange Steder frosset 
fast til Bugterne af Linen, hvilket 
gør det endnu vanskeligere at skyde 
den. 

Efter at saa mange Liner, som 
man pan Grund af Vind og Vejr 
tænker nødvendigt, ere satte i Van
det, et Arbejde som undertiden tager 
11/, til 2 Timer, spiser man Frokost, 
og Vagten pu,a Dækket Il1a~t da ha n' 
sin Opmæl'ksomhed hemendt paa at 
holde Skibet i N ærheden ::tf den 
sidst udkastede Bøje olIer Halebøjen', 
eg maa mltn af og til dampe op til 
den, eftersom Vind og Strøm driver 
Skibet bort. Hvis der er meget Strøm 
imod, naaI' man begynder fru. Hale
bøjen, mu,a man ofte gaa op til Sætte
bøjen eller Jen først mlsatte BrljP, 
iJet lilan altid halet' Linel'ne Illed 
Strømmen, hvorveJ man umlgaat· at 
[aa Linen tot, hvorved Fisken lettere 
falder af Krogen. 

Man ligger i AhninJelighed 2 il, 

3 Timer, før Indhalingen begj'nder: 
og den foreguar paa forskellig l\-Iaade 
af Hensyn til Vind og Vejr. Først 
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hales Bøjen med Bøjerebet ind, og 
man faar Jn. fat i den rigtige Line, 
sanlIne Slags SOUl der findes en Lmngde 
uf i Modelsamlingen. Indhalingen 
foregaar altid meJ Haamlon, og kan 
undertiden være et I1wget mojsomme
ligt Arbejde, som undertiden higer 
16 til 18 Timer. Paa Lønningen 
har man et lille Haandspil staaende, 
som benyttes nUllr Linen kommer fast 
i Bunden, for at rive den løs. Linen 
er meget stæd;, samnwnsat af '27 
Tmade [lf' beJste Hllmp, men under
tiJon brækker don dog, og man mua 
da gaa til næste Bøje for om muligt 
at f M Rc>sten af I,inen op. Tidt 
springer det op med pludselig Storm 
og høj Sø, og ofte hænder det da, 
at en Del af l;lnerne gua tltbt, naar 
Linen brækker, og man pau GrunJ 
af Sne og Regn ikke er i Stand til 
at finde Bøjerne, som staa med 1/ 2 

engelsk Mils Afstand. I Modsætning 
til Trawlerne, som se Fangsten, saa 
snart Garnet kommer paa Dækket, 
ser man først sin Fangst efterhaanden, 
som Linerne komme pau Dækket. 
Fangsten bestaar af Helleflj'nJer, den 
Fisk man mermest kommer for, SImder 
af en voldsom Størrelse, aldrig Rokker, 
Torsk, smaa Hujer, Katfisk, Langer 
og nndertiJen Rødspætter og Kuller. 
Efterhaanden som Linen hales, staar 
en Mand og klarer Krogene og skyder 
Linen op paa Trug, og det beror for 
en stor Del pua Nøjagtigheden af 
dptte ArlH'jde, at det senere Arbpj'de, 
Pa:tsætningen af Madding, kun fore
gaa Illed LetheJ. Helleflynderne 
vttriere meget i Størrelse fra 15 Pd. 
til 250 Pd., og det er til Tider et 
helt Arbejde at faa en saadan Karl 
over Lønningen. Efterhaanden som 
Fisken bliver halet op i Nærheden 
af Vandets Overflade, bliver den 



hurtig taget med en Stage lllf'd en 
stor Krog paa, for at forhindre, at 
den kommer til at slaa med Halan, 
da I,Hlll saa risikerer, at den løber 
sin Vej, undertiden maa 2 og 3 Mand 
tif for at kunno hale Fisken om Bore!. 
Hvis der findes Brønd i Skibet, blh-er 
Fisken. fastgjort med Raahud ved sin 
Hale nedo i Brønden og bliver hæn
gende der hele Rf'jsen, med mindre 
den skulde .. dø, da den saa bliver 
iset. De ,Helleflyndere, der frpm
komme lovende, faa betydelig bedre 
Pris, end de der have neret opslmarne 
og isede. Findes der derimod ingen 
Brønd, bliver :Fiskell opskaaren, vad
sket ren ind- og udvendig og derf'fter 
pukket ned iRummene med Is imellem, 
og ere disse Rum forsynede med Hyl
der, for at ikke Trykket skal hlive 
for stort paa de umlerste TJag. 1'orsk 
og Kuller blive hngg('de op till\1ad
(llllg, og Paasætnin(.!: af samlllO og 
Klargøring af LilH'l' fon'gaar rundt 
olllkring; paa Dækket, for at I,inerne 
igen kunIle nt're klare til næste 
Morgen. 

S~laledes fOI'f'gaal' Arbejdet fra 
Dag til Dag, indtil pnten dpI' Ol' 

ful(l J.,:lst eller Mallgokn paa Is ollpl' 
K ul. minder om Hjomn·jspn. Foren'n 
er. stadig pa;~ BroPIl for at ntrsko 
til MaskilH'n, onten Oøl' skal hukk('s 
eller gaas fremad, for at holde Lillen 
i den rigtige Retning og holde øje 
med Bøjerne, undertiden guar han 
ned og tager en HlLa Jld IIwd i IJinen 
for at fan. Varmen. 

SOlD tidligere meddelt tuger hver 
R<·jse omtrent 3 Uger, hvoraf omtrent 
Halvdelen guar med til at dampe 
fj'PI1l og tilbage, og Værdien af Fang
sten varierer ha 100 f til 400 f. 

.J eg antager nu a.thave givet Læserne 
ell lue Olll, h\'Orledes et saadant låne-
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fiskeri foregaar; større Bekvemme
ligheder om Bord, bedre Skibe og 
udmærket Levemaade om Bord bar 
jo forbedret disse Menneskers Kaar 
betydeligt, men Fiskeriet skal udføl'es, 
hvorledes Vejret saa end er, naaI' 
det' blot er muligt, medens mindre 
Baade maa blive liggende og se 
rriden an. 

Fiskeriberetninger. 

Skagen i Oktober 1895. Med 
Landdragningsvaad og Snurrevaad 
er fisket September Maaned ud og 
begge Dele have i kvantitativ Hen 
seende givet godt.. Af Snurr·enH1l1-
selskaberne haxe enkelte af de bedste 
Selskaber flere Dage efter hinanden 
11avt op til 200 Snese pr. Jollf>, men 
nogle Selskaber h::wr ogsaa lIlaa Het 
nnjes med 30-40 Snese pl'. J olle. 
Ijltnddragningsvaadspslmberne have 
som sædvanlig pua denne Aarstid, 
gjort et Træk om Morgenen og et 
Træk Olll Aftem'n efter Kuller, og 
have havt fra 100-150 Snese med 
Trækket. IMaanedens I,øb have 
adskillige svenske Opkobere taget 
I.,ust, men til lave Priser, antagelig 
fordi de have taget Fisken mere 
smua end Byens Fiskehandlere, da 
disse have givet 75 Øre for Snesen 
naar Svenskerne kun have givet 35 
il, 40 Øre for Snesen. Kullerne ere 
solgte baade til Landhandlere og 
Byens Fiskehandlere til de gængse 
Pris af 25 Øre pr. Snes. En for
svindende Del, saavel af Rødspætter 
som af Kuller, er taget hjem i denne 
Maaned og saltet. Fisken bar været 
af nogenlunde god Kvalitet, idet Rød
spætterne vejede 14-15 Pd. Snesen 
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· og Kullerne 16-18 Pd. Snesen. I 
første Halvdel af Maaneden laa tæt 
inde ved Kysten flpre K uttE're og 
fiskede Last ca. 400 Snese hver 
Kutter - Fisk af samme Vægt SOIll 

vore Hjemmefiskeros. n. 
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Frederikshavn, den 14. Oktober 
1895. Ingen af vore Kuttere have 
i den sidste forløbne Uge opnaaet at 
gøre mere end en Tur til Fiskeplad
serne, allerede midt i UgE'I: blæste 
det op til en Storm og siden har 
Vejret hele Tiden havt en temmelig 
urolig Karakter; de forega aende Ugers 
ualmindelig rolige Vejrforhold vare 
jo ogsaa mere end man kunde vente 
efter Aarstiden. Tilførselen el' af 
ovennævnt.e Grund aftagen betydeligt 
og Priserne vist Tendem til at gaa 
i Vejret. Nogle Kuttere have atter 
i denne Uge fisket udfor K:mdeste
deme og IUHt et Udbytte af op til 
200 .Snese hver, de, SOIll indkom først 
i Ugen, opnaaede kun 65 0re pr. 
Snes, de senere indkomne· derimod 
l KI'. 45 0re, da Fangsten for deres 
Vedkommende var af noget bedre 
Kvalitet og Tilførselen ogsaa da var 
begyndt at aftage. Fiskeriet omkring 
Læsø har været drevet paa Rusmands
banken og omkring Nordvestrevet og 
i Forhold til den Tid, der har været 
Lejlighed til at fiske i, maa Udbyttet 
kaldes godt, en Fa,ngst af 300 11 400 
Snese pr. Kutter har ikke været 
ualmindelig, Rødspætten herfra har 
vejet 10--11 Pd. Snesen og el' be
talt med 60 a 75 0re pr. Sees. Fra 
Trillegrunden nord for Læsø fuldt 
Rødspætten noget større ud for de 
der fiskende Kuttere) den vejede fra 
13--15 Pd. Snesen og blev betalt 
med fra l Kr.-l Kr. 50 Øre pr. 
Sues. 10-15 Kuttere have drevet 

Fiskeri paa Aalborgbugt og bavt et 
Udbytte af fra 50-200 Snese hver, 
Rø(lspættpr vejende 10-14 Pd. Snesen 
og betalte med fru 60 0re-l Kr. 
25 Øre pr. Snes. I de sidste Uger, 
da Rødspætten af lille Kvalitet er 
fremkolllman i saa store Mængder, 
have en Del Fiskehandlere forsøgt 
at eksportere Rødspætte, 'ispakket i. 
Kasser til England, et Forsøg, der 
maa va!re faldet heldig ud, idet det 
et gentaget de sidste Par Uger, i 
Torsdags afgik saaledes til Newcastle 
ca. 10000 Pd. Netto herfra og mindre 
Partier ere afsendte over Aalborg 
til Leith. Hummertilførselen har i 
sidste Uge været ganske ualmindelig 
stor, særlig fra den svenske Skær
gruud, der maa sikkert finde et ual
mindeligt rigt Fiskpri Sted for Tiden; 
pr. Kvase og Dæksbaad er fra Strøm
stad tilført ca. 25000 Stkr., fra Vest
og østnorge har rrilførselen kun an
draget ca. 4000 Stkr., Prisen er 
vedblivende i Dalen, der betales· nu 
85 Øre pr. Pd. en gros. KI. 

Sjællands Odde, d. 13. Oktober 1895. 
De Forventninger Fiskerne hidtil have 
næret om, at Silden vilde indfinde 
sig ved Odden, synes de helt at ville 
blive skuffed i, thi skønt nu er hen 
ad den Tid, da Fiskeriet her ved 
Kysten i Almindelighed nærmer sig 
sin Afslutning, har der endnu saa 
godt som slet ikke været noget Sil
d(~fiskeri. Da Udbytter af dette Fi
skeri imidlertid de foreguaende Aar 
har været den betydeligste Faktor 
ved Fisknrnes Opgørelse af deres 
Indtægter, ser det ikke saa godt ud 
for de ikke faa Familier, der gen
nem Efteruarsildefiskeriet skulde ha ve 
fortjent det væsenligste til at leve 
af i den kommende Vinter. J, 



Fjaltring, :l. 13 Oktober 1895. 
Før Stormvejrsdaacne vare vi ude 
med Sildegarnene, men Udbyttet var 
meget ringe, ca. 1 1

/ 2 Snes Sild pr. 
Lod. 

Der forsøgt E'iskeri efter K ulle)', 
l)H'n der er endnu ikke opnnnet nogen 
Fangst. N. 

Harboøre, d. 14. Oktober 18~J5. 

Man haabet', at Eftel'aarsf1skeriet 
nu snart maatte kunne begyndes, 
men det trækker dog længe ud op; 

Udsigterne ere ikke godp. Vi h:1\"e 
blot en enkelt Gang taget en sær
deles ringe Fangst af Sild, og et 
Par Baade have forsøgt sig efter 
Kuller og Torsk, men desværre kan 
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det, SODl det ser ud, ('ndnn vare 
længe. V I'jret har ogsaa i denne 
Maaned været særdeles uroligt. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

p, 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som h:u' til FOl'lllaal a t støtte for
ulykkede Piskere og deres Efterladte, 
modtager IUe(l Taknemlighed Bidrag 
s:u.wel en Gang for alle S01l1 aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20, 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 6. Oktober til 13. Oktober 1895. 
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5 danske Fisker- Il :Pd. 
Pd. 

I 
Pd. Pd. 

I 
Ild. rå. Pd. 

I 
l'd 

I 
Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer . .. 36900 7200 
l 

5 danske Kvaser 1154090 I 130rlOO 11300' 
svenske .Fisker- i 

fartøjer .• , i 

3 

r. Baad og Vogn 
fra nærliggende 

p 

Fiskerlejer .. , 180' 120 928 32 UK) 3ri82" 

r. Jernbane & 
Dampskib. , .. 1106 4800 280" !4riB, 7127" 18611i2 8504" !rl207T2906 Hlla 
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,~-.-1---l-i20 I !OOB6r7127~ I :2l8t~22 1--· .. -.~ _._. ---

laIt. .. (j2096 4800 4(}0 23:18() V)207 12H06 l(j73 
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1) 180 Ptl. Hornfisk. 2) 280 ru. l\'1akre1. ,l) (ji"IGl Pd. O~d!1c HI. m. og :,76 Pd. Kuller. 4) Aal. ri) 3.160 
p{l. AaL og 22 Pd. Aa1ckvaulHi:r. G) 115~.O Pd. Lak!) og ;)G.~)7 Pli Orred. 

laIt er der tilført 516483 Pd. 
Betalt Gellnemsnitspris af Opkøhere: Rødspætter: levende Kr. 2,10-3,50 pr. Lpd.; 

Torsk: levende Kr. 1,10-2,00 pl'. lJpd.; l')ild, fra ~Illldet Kl'. 1,00-3,00, svenske Kl'. 1,75-
3,00, bornholmske Kr. 0,60 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,50--0,57. gule Kl'. 0,33~0,45 .pr. Pd. 

Tilførsoleu i Ugens Løb har værpt nonnrll med Ud»igt til svagt stigende PrIser for 
Torsk; for Rødspætter med smaa Priser. da de tilførte Varer fremdeles vare af ringere 
Kvalitet. 
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BEKENDTGØRELSER 

For Krogfiskere-. 
Do saa meget efterspurgte dobbelt· 
fortinnede Staalftskekro,e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst al' Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod· 
tages Ojl Krogene afsendes f'ranco 
overalt i Danmark til Fiskore, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes.p .. a 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Appa:rate:r 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien~Maschinenbau ~Anstalt 
vorm. Velluleth & Ellen berger. 

Darmstadf;. 

fiskekroge -F abriken 
SølYmedallle I A alllo r g 18lS3 ." 

l K_hnlla"B 1888-
anbefaler sit Cd.alg af alle Sortor 
Fiøkekroge, ean. vel i Staal, ~Tæj'u 

som Messing, samt Pilke i Tin Ol! 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

KØbenhavn K. -if. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk j Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. -

Kvase til Salg. 
Kvasen "Fremad", 5'1/100 

Tons, solidt og godt bygget, 
godt udhalet med nye Sejl. 
er billig til Salg naar, Han
del kan ske snarest hOB 

Christian Møller, 
Grenaa Havn. 

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 ,h'od fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalborg. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyestI' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal,;s Næt og 
Garn. BQlnulds.qar1/, Hampeganlog Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og 
Kateehu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskea uction. 
JOHANN COHRS, beediget }i'iskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegr:uuadr.: Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amel'ikam;k Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N y!cjøumrJ p. Falster 
i fohl'Uar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvt1.rer. Lommeknive, 
Bordknive) Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i beuste & C O . 
eksisterende Kvalitet. 

e ,-('" '" ~ O tr\ ".}).a"''''o 

C \ \ l· n. "Ø- J(.i
øbe e 

• '''kUS iii Værktøj for 
j\..se......... Haandværk, Elegante praktiske 

Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 
Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

Illustrerede Kataloger gratis. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence Jlled udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
~ Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
!illæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Chdstt.'eu, Boldhusgade I. 

Redigeret af eand. mag. H. Posselt. - 'l'rykt hos Frantz Christtl'e1t. København. 
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MEDWlSBlAD 

Nr. 43. 24. Oktober. 1895. 

Ked1e:x::n.s"bl.ade1i udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

frantz Chrlattreu, Grennegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af ll. Sides Brede; for sta.aende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: En Oddergrav. - Fiskeriet ved Born
holm. Filk.riberetning fra Halon ... o. - Mindre 
Meddeleber.-Fiskeriboretnlnger.-Be k. n d tgørelee.· 

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

ModelsamIIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fisket'e daglig 
tro. 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. 

Efteltryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillarlL, naar Kilden angives. 

Smaaskrift er 
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 

ved Arthur Feddersen, 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddenen, 

(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

at' Arthur Feddersen, 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

udnrbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af Brredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

udleveres .qmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20, Kø
benhavn V. 

En Oddergrav. 

Foruden den virkelige Bolig, Hjem
met, hvor Odderen og dens Kuld 
har det sikrest, fordi det er mest 
omhyggeligt valgt og mest skjult, søger 
denne Fiskefjende under sine, tit 
milelange Jagtudflugter, midlertidig 
J~y under St('nkis~('r, ypd Stæmyær-



ker, i forladte Rævegrave o. s. v. 
Det naturligste for den er at gæmrri~ 
sig saa nær Vandet, som det kan 
hyde sig. Dersom den derfor kan 
finde en tør Stenkiste eller en Over
kørsel over en for rriden tør Grøft 
paa det fraløste Land ved Fjord, 
Sø eller Aa, undgaur den helst at 
traske for langt op i Mark eller 
Skov. 

Dette l!'orhold udnytter man til 
at lokke Odderen til en for den lavet 
Grav, idet man i odderrige Egne gaar 
ud fra, at naar man paa et fredeligt 
Stea gør det hyggeligt for den, vil 
den uden Mistillid søge til. Imid
lertid kan det hænde, at det varer 

en Tid, inden Odderen finder den 
saa luniskeligt byggede Hule eller 
faur Tillid til den. Derfor bør man 
ikke nøjes med at lave en Hule, og 
dernæst bør man i nogen Tid holde 
sig fjærnt fra disse Huler, lade som 
om man aldeles ikke aner deres Til
værelse; - ligefrem lade gro Græs 
over dem. 

Den kunstige Oddergrav har jeg 
lige saa lidt set omskrevet noget 
Steds, som jeg selv tidligere har set 
den, før jeg nylig blev kendt med 
den paa Grevskabet 'Wedellsborg, 
idet Hr. Lehnsgreve 'Vedell havde 
den Godhed, at vise mig en saadan 
og mecldele mig, hvorledes den byg
ges og bruges. 

Paa et tjenligt Sted i Nærheden 
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af et Vand, hvor man ved, at Od
deren jævnlig jager, graves en smal 
Rende, henilllod2 ·Fod bred, l Fod 
dyh og 5-6 Fod lang eller længere, 
idet man sørger for, at dens Bund 
skraaner noget op efter; Rendens 
Yderende ligger altsaa lavere. I Si
derne af denn.e Rende sættes en Række 
Sten, ligesom Renden, hvor den en
der, afsluttes med en eller to Sten'. 
Derpaa dækkes den med overliggende 
Sten, som hvile· bedst paa Jordovret 
(efter Linien h-c), men dog saaledes, 
at der imellem to af Overliggerne 
(under Billedets a) og nær ved Sten~ 
rørets lukkede Ende er en Aahning, 
hwr igennem en Træknippel kan 

stødes ned til Bunden. Siuttelig 
dækkes Overliggerne med Græstørv, 
vissent Løv eller Tang. Man sørger 
for, at Røret bliver saa skjult som 
muligt, og at det kun har Mundingen 
netop fri nok til, at den kan opdages 
af Odderen, som søger efter et Skjule
sted. Derpaa lader man endelig, 
som skrevet, Oddergraven være i 
Fred og lader Plantevæksten gro op 
omkring og paa den, som Lejligheden 
giver. 

Mærker man saa, at Odderen er 
paa Færde i Nærheden,.. ser man 
efter, om dens Spor fører til Graven, 
thi da er det paa Tide, at kræve 
dens Bælg for det Husly, den har 
skaffet sig. I dette Øjemed lader 
man en stærk Sæk sy og fæster den 



til en Ramme,' som' kan stilles tæt 
og urokkeligt ned forn.n Graven eller 
Røret, hvori man venter, at Odderen 
muligvis har gemt sig. 

San. snart Rammen med Sækken 
er stillet, og man maa helst have 
en Mand" staaende ved den, gaar 
Jægeren til RøFetsøvre . Ende og 
jager Knippelen ned i Aabningen a, 
hvilket let lader sig gøre, dersom 
man hal' ladet Græstørven eller Løvet 
ligge noget løst paa dette Sted, og 
idet man har spidset' Knippelen til. 
Herved skræmmes Odderen og den 
søger at flygte, men styrter i Farten 
ud i Sækken, hvor den fa ar det dræ-
bende Slag. Arthur Feddenen. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

I de sidste 14 Dage have vi kun 
havt enkelte Fiskedage her ovre paa 
Grund af Storm. De Dage, Fiskerne 
have kunnet været ude, har der været 
rigeligt med Fangst af Torsk, der 
ere' solgte til Kvaser for at føres 
videre til København. 

Sild har der ogsaa neret en Del 
af paa enkelte Steder; de ere solgte 
til en Pris af 30 iL 40 Øre pr. Ol 
til Opkøbere fol' at overføres til Prøjsen. 
En Dæksbaad fra A.arsdale· har i 
Løbet af Sommeren og Efteraaret 
været 17 Rejser til Prøjsen med stegt, 
røget og fersk Sild. Der er de Dage, 
hvor flere Dæksbaade el'e afgaaede 
her fra Øen med Last. Det er be
klageligt, at vi ikke have kunnet 
naa det saa længe søgte Tilskud- fra 
Statens Side til Støtte for en Damp
skibsforbindelse mellem Bornholm
Tyskland, thi det vilde gavne Fi
skeriet meget. 
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Man havde haahet, n.t det ansøgte 
Beløb af 12500 Kr. skulde været op
ført paa det nu Folkethinget forelagte 
Finanslovforslag, men desværre er 
man blev en skuffet i den Henseende. 
Dog kan der være Haab endnu; thi 
Rygtet vil vide, at der skal være for
handlet med Rønne Dampskibsselskab 
om at overtage Ruten imod at faa 
det ansøgte Beløb af 12500 Kr., og 
det kan jo sn.a være, at det kommer 
alligevel, før end man ved et Ord af 
det. 

Vore Fiskere gøre nu deres Lakse
redskaber klare til at sætte ud i 
næste Uge her under. Bornholm og 
Kristiansø. Flere Dæksbaade ere 
allerede afgaaede til Tyskland (Dan
zig) og Gothland for der at udsætte 
LakserAdskabel'. Den lille Bevilling, 
Ministeriet gav for nogle Aar siden 
til Forsøg med Laksefiskeri under 
Gothland, har allerede baaret sine 
gode Frugter for vore Fiskere. Kon
trollør Stub, Neksø, holder i denne 
Tid Møde med Fiskernes Hustruer 
paa de forskellige Fiskerpladser for 
at faa dem til at interessere sig for 
Ga "er til den af Dansk Fiskerifor
ening oprettede Hjælpefond, og den 
vinder almindelig Tilslutning overalt. 

Paa ethvert Sted bliver der valgt 
2 eller 3 Kvinder til at virke for 
Sagen samt modtage de Bidrag, der 
maatte indkomme af Fiskeriet. Hans 
Tanke el' nemlig, at hver Fisker skal 
give 1 iL 2 Øre for hver Laks, de 
fange, og 25 Øre for hver 100 Ol 
Sild og 100 Snese Torsk de fange 
og sælge. Saa snart han har været 
hele Øen rundt og holdt Møder med 
Fiskernes Hustruer, skal det være 
hans Agt at opfordre de mere vel
stillede her ovre til ogsaa at yde 
Bidrag til Fondet. 



Adjunkt Feddersen ventes her over 
l næste MarlIled fOL' at skulle under
søge Ferskvandsfiskeriet, og der Illenes 
da, at han vil bolde flere Møder paa 
Øen i den Anledning fOl' at forklare 
Bønderne, hvorledes de have at for
holde dem især med at fremme Ørred-
fiskeriet L. 

Fiskeriberetning fra Halsnæs 
.. AJ C. Brammer. 

Sildefiskeriet fra Halsnæs-Fisker
lt'jol'llc tog som sædvanligt sin Be
gyndelse henimod Slutningen af Av
gust 1\1u,aned, efter at enk\:'lte Baade 
først havde været ude og gjort For
sog; pau at opsøge Silden og opdage, 
Inor den agtede at opholde sig sta
(ligt i Aur. De fon'gauende Aar 
toges dl'T! som bekendt først omkring 
Hesseløen (4 Mil fra Spodsbjerg) 
øller i døn saakaldtø "Hessøløbugt" 
og trak senere henimod N ol'dsjællands 
Kyster og i Store-Bælt, tilsidst helt 
iml i he(iorden for dej' at afsætte 
sin Leg, lIlen i A:u' llIuatte Fiskerne 
endnu længere ml i Kattegat, helt 
IHl til Anholt (12-14 MJ!) som for 
'l'iden synes at være den almindelige 
I<'iskepl:tds, ogsaa for Sildens Ved
kommende ligesom RødspættN, Tun
ger, Pigbvarrer og Makrel. Allerede 
d. 16. Avgust sejlede den første Baad 
ud Vl'd Anholt) gav Iwh· sin Garu
længde - 95 Stkr. - ud lil Driv
ning; i godt og pu ssendc V l'jr veLI 
Solm,dgang og "halede" efter 3 il, 4 
Timers Forløb. Udbyttet var 12 Ol 
Sild, som blev solgt i Hundested Ham 
den følgende Dags Formiddag for 2 
Kr. 76 0l'e pl'. Ol, da der naturlig
vis er mest Begær efter den først 
ankomne Sild. Derefter kom snart 
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Sildefiskeriet i fuld Gang, fra Hunde
sted Havn med 23 store Dæksbaade 
og 4 smaa Sejlbaade, fra Lynæs Havn 
med henholdsvis 19 og 6 med 5 og 
2 Mands Besætning, altsaa jalt 52 
Baade og 230 Ma.nd, hvortil dog er 
at bemærke, at Baade og Fiskere 
fra Lise-, Kikbavn- og Tidsvilde Lejer 
samt Hælvtenmænd medregnes. De 
store Dæksbaade føre fra 60 til 100 . 
Næringer (Sildegarn) om Bord eller 
i Reglen 80-90 Stkr. af 15 Favnes 
Længde, saa der er en ordentlig A.f
stand fra Baaden til Vageren; baade 
Baad og Vager ere forsynede med 
Lanterner, saavelsom hver 20de Næ
ring for at undgaa Oversejling. Ikke 
desto mindre sker det ikke saasjældent, 
at Garnlængden bliveroversejlet baade 
af Dampere og Sejlskibe, som styre 
dHes Kurs uden at tage Hensyn til 
I,unternerne paa Søen. Man kan 
ikke noksom undre sig over, at ikke 
ogsaa Baadene blive oversejlede, da 
det er en stor Flaade uden Tvivl 
flere Hundrede Baade at regne fra 
alle Nordsjællands Fiskerlejer - der 
.,drive" for fuldt Redskab fra Sol
nedgang til over Midnat hver N at 
Vejret er nogpnlunde gunstigt, paa 
alle Sider af Anholt, eftersom de 
kunne faa Plads uden at komme 
hverandre for nær og drive salllmen 
med Længderne, hvad desuagtet ofte 
sker. Man vil let kunne tænke sig, 
hvilken Kapital i B~L:Lde og Redskab 
der i denne Tid flyder paa Havet, 
hvilken Risiko der løbes hver Nat i 
Sildefisketiden, der varer 6-8 Uger, 
og at næsten hvert Aar mange Fiske
redskaber maa gaa tabt; i dette Ef ter
u,al' er der)abt langt flere end nogen
sinde forhen pau, Grund af de orkan
agtige Storme, vi bave havt. 

(Fortsættes.) 



Mindre Meddelelser. 

24000 Stkr. Rødspætter. Af den 
vestlig for Frederikshavns Fæstnings
terræn liggende inddæmmede Del af 
Havnen, har Fiskehandler Ohr. Holm 
af Havnekommissionen faaet Lov til 
at afspærre et temmelig betydeligAreal 
ved nedrammede Pæle og Lægter og 
derover udspændt Staaltraadsvæv og 
har i det derved fremkomne Bas
sin udsat ca. 24000 Stkr. Rødspæt
ter. Rødspætten lidel' nemlig meget 
ved at opbevares i Hyttefad, og der 
menes, at Fisken ikke alene vil 
holde sig bedre i dette Bassin) men 
muligen vokse og trives bedre. Det 
er et nyt Eksperiment, hvis Iværk
sættelse har været forhunden med 
ikke ringe Udgift, saa det er at 
haabe, at Hr. Holm maa have Held 
af Foretagendet. Hvis det skulde 
lykkes pua denne lYIaade at bevare 
Rødspætten som en god Handelsvare 
noget længere end, vanlig, vil det 
nemlig være til Gavn baade for Fi
sker og for Fiskehandler.. idet denne 
sidste vilde kunde give højere Priser, 
naar han var sikker paa ikke nød
tvungen hurtig at skulde afhænde 
Fisken, der ved at holdes tilbage 
noget længere, indtii Markedet var 
noget mindre over(yldt, let vilde 
komme bedre i Pris. KJ. 

Islandsfiskeriet. Onsdag N at ind
kom Fiskekutteren "Nordvest" af 
Frederikshavn, ført af Skipper Bast, 
efter 11 Dages Rejse fra Island. 
}i'iskeriet har den sidste Del af Sæ
SOnen udelukkende foregaaet paa 
Dyrefjord og har givet et fuldtud 
tilfredsstillende Udbytte. Kutteren 
medfører hertil 211 l!'oustg. saltede 
Rødspætter foruden et mindre Parti 
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levende Torsk i Dammen. Denne 
Fangst er afhændet til Rhederiet 
" Vendsyssel l!'iskeeksportforretning" 
og er udbragt til godt 3000 Kr. 
Hertil kommer ca. 4000 Kr .. som 
i den første Del af Sæsonen opnaa
edes ved Salg af Rødspætter, sendt 
til England pr. Dampskib i indpak
ket Tilstand. Det bliver altsaa godt 
7000 Kr. i Brutto-Udbytte i et Tids
rum af 4 Maaneder, et Resultat 
som maa kaldes udmærket, og det 
giver et ypperligt Bevis for, at Is
landsfiskeri grebet an paa rette 
Maade - er et sundt og rentabelt 
Foretagende for danske Fiskefartøjer. 
Efter hvad Skipperen fortæller bliver 
der alligevel ikke noget af det ominøse 
l!~orbud mod Brug af Snurrevaad 
paa de islandske Fjorde, Islænderne 
have dog betænkt sig. Han meddeler 
ligeledes, at Fiskekutteren "Patricks
fjord " , der ejedes at Konsul Gram 
København og førtes af Skipper 
Halgrimson, under en orkanagtig 
Storm totalt forliste d. 2. Oktober 
paa Dyrefjord. Mandskabet blev 
reddet, men det mistede alt sit 'l'øj. 

Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 21. Oktober 1895. 
Nu ere vi snart i den Aarstid, da 
Fiskeren kun kan gøre Regning paa, 
at lmnne drive sit Erhverv i det 
forreste Antal af Ugens Dage, Storm 
og uroligt Vejr indtræffer nu hyp
pigere og lægger tiere Hindringer i 
Vejen for Fiskeriet. I den sidst 
forløbne Uge har der været Lejlig
hed til at fiske i godt Halvdelen af 
Tiden, og Udbyttet maa atter karak
teriseres som godt. Pau. Stræknin-



gen fra, Kandestederne og indefter 
Skagen til have atter enkelte Kut
tere fisket denne Gang melI mindre 
godt Udbytte, derimod have de Kut
tere, som have dl:evet Fiskeri paa 
selve Skagens Rev og sydlig derfor, 
havt ganske godt Udbytte, man 
mener, a t forrige (J ges nordvestlige 
Storme have sat Pisken ind paa 
Grunden. Fisken fra disse Fangst
pladser har vejet fra 12~14 Pd. 
Snesen og er betalt med fra 1 Kr. 
-l Kr. 50 Øre pr. Snes. Med Hen
syn til Fiskeriet pall, Læsø's forskel
lige Fangstpladser, saa have de Kut
tere, som have forsøgt paa "Rus
mandsbanken" knn havt ringe Ud
bytte, Rødspætten synes at \'æl'8 
trukket bort derfra; paa store og 
lille Grund er Fiskeriet derimod ved
blivende godt, Udbyttet har ofte 
undraget ca. 400 Snese for hver Tur, 
Pisken har vejet fra 10~15 Pd. pr. 
Snes og er betalt med fra 75 Øre~ 
l Kr. 35 Øre pr. Snes. Fra Læsø's 
Nordvestrev og fra Læsørende er 
del' ogsaa indkommen ganske gode 
Laster af lignende Kvalitet som 
ovenfor nævnt. Paa Aalborgbltgten 
skal der midt i Ugen være fundet 
et udmærket Fiskested, mange Kut
tere have faaet fuld Last i 2 til 3 
r:eræk, men de ere alle i et Antal 
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af ca. 35 afsejlet direkte til Køben
IHlvn med Fdngsten. Det Fiskeri, 
del' for 1'iden drives i Kattegat, fore
gaar udelukkende paa temmelig grundt 
Vand og sna længe Rødspætten hol
der sig p:la det lave Vand er det 
naturligvis lettest at fiske, Vaad
dragning etc. fordrer ikke saa meget 
luhejde som hvis det skulde trækkes 
paa større Vanddybder; men dette 
har til Følge, at der i den sidste 
Muanedstid kun er indbragt forsvin
dende Partier af de paa dybere Vand 
levende kostbarere Fiskesorter saa 
som Tunge, Pighvar, Slet4var etc. 
Atter i denne Uge har Hummertil
førselen fra Strømstad været ualmin
delig stor~ den har andraget over 
24000 Sth., tilført saavel pr. Dæks
baud som Kvase; fra øst- og Vest
norge er kun indbragt mindre Par
tier, Prisen er ca. 85 Øre pr. Pd. 
en gros ab Sverrig. Sildetilførselen 
fra Gøteborg har været ea. 400 
Kister, hovedsagelig afsendt direkte 
til Tyskland. 1<1. 

Nykøbing, F. Fiskeriet her i Guld
borgsund har i sin Helhed været 
smaat i Sommer. Midt i April be
gyndte her et godt Krogfiskeri, som 
holdt sig til hen i Juni, da det tog 
meget af. Agnen var HUlldestejl 
eller Stillinger, som de ogsaa kaldes 
her. Vaadfiskeriet har været meget 
smaat i Sommer og AnIene faldt 
smaa, 5 Pd. Snesen, der betaltes med 
32 Øre pr. Pd. ligesom for Krogaal 
til 7 Pd. Snesen. Alt hvad her bliver 
fisket af V uaclaal guar til Tyskland. 

C. B. 

BEKENDTGØRELSER 
""or K.·o"fiske.'e. 

De saa meget efterspurgte dobholt
fortinne,le Staalfiskekroqe 
med lukkede ret og oHlvclHlte øjer 
til }'angst af AnI, Torsk og }'llyntler 
kan erholdes hos Underte~ncde .i 
tvelluQ Nr.;2 og 3. Bestillinger mou~ 
tages og Krogono afsendes franco 
ovøralt i. Danmark til }"'iskere, Nr. 
a :l Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod JUterkru.v. llrøver sendes paa 
:Porlangende og }'orhallulere ind~ 
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegad-e 2. Kjerteminde. 

fiskekroge -F abriken 
SelTDUldaiJIe i A a I bo r II' 1883 III! 

I KøbenhaVB 1888 
anbefaler sit l) dsalg af alle Sorter 
Jnskckroge, saa vel i Staal, .Too]'11 
Bom :l\1essillg, samt Pilke i Tin ug 
Uly. J<'orsondos mOll Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrrede 41. 

København K. 

Kvase til Salg. 
Kva.sen "Fremad", 531/100 

Tons, solidt og godt bygget, 
godt udhalet med nye Sejl. 
er billig til Salg naar Han
del kan ske snarest hos 

Christian Møller, 
Grenaa. Havn. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fiskdirektefrå Fiskeplads 
, og pr; Jernbane & Dampskib 

i Ug'en fra' 13. Oktober til 20. Oktober 1895. 

~ I I 1 ~ 1= 
, L-

~ L-

i IP ... ' L-
I • Cb 

E I ~ .:.t: 
~ 

"Cl Qt) :§ er "Cl >. 
Tilført af:, t~i 

IP ~ ri> _ . o l;t;1 Cb :5! 
~ "'" ,. L- ,. 

I en '~~I':t et! "Cl L- e 
~ a; Cb .:.t: I- :.r:: <C t:ø tUQ .:.t: 
U> :r CD <I'J « ..J <I'J 

45 danske 1<'iSker-11 l'd. l'd'l Pd. Pd. 1 'Pd. Pd. 'Pd. 

I 
Pli. I I'd. Ild. 

fartøjer . ,.. 119448 19350 

26 danske Kvaser 32688 91S00 8000' 

l svenske Jfisker- " 

fartøjer' ... 1350 50 

pr. Baad og Vogn 
fra" nærliggende 
1<'iskerlejer .• '. 564. 7060 1044- 24752 46" 

pr. Jernbane & ' ' 
Dampskib ... " 508\7600 4505 14761 229S I 16flS80 114-H2' 8926'I~Oi68 

Ial~115~644 7600 45051 564 12L036 ~2348 170924 
--" ---_ .... _~. 
21937 8972 2<M68 

1) Aal. 2) 2270 Pd. AnI og 196 'Pd. Anlekvabber. 3) Lak.. 4( 7:176 1',1. Laks og 1650 Pd Ø •• ed. 

lait er der tilført 511559 Pd. 

.., 
QlU> 

-"" -'" cC-
<I'J 

I Pd. 

6561 

6561 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere:. Rødspætter: levende Kr. 1.25~2,75 pr. Lpd·.; 
1'orsk: levende Kr. 1,00-1.75, svenske Kr. 3,00 pr. Lpd.; Sild. svenske Kr. 1,50-2,00, 
bornholmske Kr. 0,50 pr. Ol; AuI, blanke Kr. 0.50-0,57, gule Kr. 0,33-0,4-0 pr. Pd. 

" Tilførselen' af levende Fisk har i UgeiiS Løb været noget rigeligere, særlig Rød
spætter af sekunda Kvalitet, hvilket y,lerligerc trykkede Priserne. Markedet stille med 
ringe Køhelyst. 

Apparater 
til Tørring og Til beredning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau -Anstalt 
vorm. VenuJeth & Ellenberger. 

Darmlli*ad*. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Dap,lo Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -

Husflids Grantræs 
Aarer, 

næsten knastfri, faas i Læng
der fra 9-14 Fod fra Ene
forhandleren for Danmark hos 

Urban Petersen, 
Aalbor". 

Fiskenætfabriken ,,~anmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

lev&l'er efter Bestilling eller fra Luger 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. Bomulds.qar1/, Hampegarn og Hør,garn i alle Nr, til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og 
Katechu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Jed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og BroncemedaHle. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona, Telegramadr. : Cohrs, Altona. 
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Københavns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Petroleum.s-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/~ Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vand koger i Løbet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar I Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde ,Tern varme for 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhus :il B. København V. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle B omul ds spinderi 
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. 

Ekspeditiouen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Grønnegade IO. -Redigeret af cand. mag. Henr. J. PosseZt. - Trykt hos Frantz Ckristtreu. København. 



~~ IUD!!ASI!AD . ~~vg' 
Nr. 44. 31. Oktober. 1895. 

Kedl.e:r:.c..eb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, K.benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Nord .. merik .. nske Fi.keriforhold -
Mindre Meddelelser. - Fillkeriberetnlnger. - Be-
kendtgør~la~t. . 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes d08udun i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, t. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er 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 ti! For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkon.erøaardsvej 16, 
København V. 

Efteltryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Nordamerikanske Fiskeri
forhold. 

'Ved Arthur Fedderaen. 

I et Møde, som forrige Aar hold
tes i Filadelfia i det amerikanske 
Fiskeri-Selskab (the American Fishe
ries Society), udtalte dets Præsident, 

. en af Amerikas fiskerikymligsteMænd, 
Kaptajn J. W. Colllins sig angaaende 
Fiskeriets Indflydelse' paa Fiske
mængden og i Anledning af U dtaleI
ser, fremkomne fra Pensylvaniens 
Fiske-Frednings-Selskab. 

I det han hævdede, at Landets 
Fiskeriudrhedere altid ha vdeha vtsvært 
ved at slaa sig igennem og vinde 
U dkommet, føjede han til, at Fiskere 
i Reglen ere fattige Folk, at de have 
været det til enhver Tid og i ethvert 
Land. Af denne Grund har det ikke 
alene forhen været Maalet i Amerika 
at fremme Havfiskeriet, men andre 
Folkefærd have gjort ligesaa. 

Mr. Collins Erfaring i Fiskeri gaar 
tilbage indtil 1849, og gennem prak
tiske Iagttagelser kender han noget 
til det. Lige saa længe som de nord
amerikanske Fristater have været til, 
sagde han, har der været Op- og 
Nedgang i mange Fiskesorters Tal
righed. Dette kan ikke nægtes. 
Tager man f. Eks. Maluelen, viser 
det sig, at 1671, altsaa for længere 
end 220 Aar siden, udkom der i 
Massachusetts en Lov, som indskræn
kedeMakrelfangsten, fordi man tænkte, 
at der var Fare for denne Fiske
arts Udryddelse. Men man ved imid
lertid, at hele Ny-Englands Fangst 
lJaa den Tid ikke var saa stor, som 
den et eneste Fartøj nu om Stunder 
kan hjemføre i en eneste heldig Fi
sketid. Sitlen Makrelfiskeriet som 
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en vigtig Forretning kom i Gang 
først i dette Aarhundrede, har der 
været store Svingninger i Fiskemæng
den. 1831 var Havet omkring Ny· 
:FJnglands Kyst opfyldt af Makrel, 
og Fangsten var saare stor. Paa 
den Tid fangede man saa godt som 
udelukkende Makrel med Krog og 
Line. Langs Kysten brugte man 
nogle faa Vaad og Nedgarn; men 
Fangsten med dem var lidet vigtig. 
Den Gang brugte man endnu ikke 
Pose-Vaad til Makrelfangst. Allige
vel aftog Makrelens OverHod umid
delbart efter, og i 1841 var Fang
sten kun lidt over 50000 'fdr., medens 
den 10 Aar forud var 400,000. Men' 
derpaa tiltog Mængden atter, skønt 
noget uregeiret, og omtrent 1850 var 
der igen nok af Makrel. 

1839 kom Posenoten i Brug ved 
Makrelfangsten; men den var dog 
først rigtig almindelig omkring 1860. 
1884, fem og firti Aar efter, at den 
val' godkendt som Redskab for Ma
krelfangst, og et kvart Aarhundrede 
efter, at den blev næsten alene brugt 
af Makrelfiskerne, var Makrel aIli
gevelligesaa talrig under Ny-Englands 
Kyst, som den nogen Sinde har 
været. "Hvem kunde saa tænke, at 
Posenoten var Aarsag til en N ed
gang iMakrelens Talrighed, siden 
den ikke øvede en saadan Indflydelse 
i de 25 Aar, som endte 1884?" 

U middelbart efter den store Over
Hod i 1884 kom allerede Tilbage
gangen. Det følgende Aar var der 
færre Makrel, og Udbyttet af saltet 
Makrel i Ny :FJngland 1890 (efter 
Meddelelse af the Boston Fish Bu
reau) var imellem nitten og tyve 
Tusend Barreis. *) Det naaede da 
paa ny dets laveste Standpunkt. 

*) En Barrel 181,. d. Pund. 

Men senere har der været en grad
vis Stigning i Udbyttet, og 1893 var 
det alt steget til 55000 Barreis, skønt 
et mindre Tal af Baade var i Brug 
end i 1889, da Fangsteu ikke var 
to Femtedele saa stor. Fangsten 
i dette Aar var næsten tre Gange 
saa stor som i 1890. "Jeg kender 
ikke Udbyttet for i Aar" (1894), 
udtalte W. Collins, "og jeg er ingen 
Profet; men jeg tænker, at man ikke 
vilde udsætte sig for særdeles meget, 
dersom man paatog sig det Ansvar at 
forudsige, at der inden det næste Tiaar 
vil være en lige saa stor OverHod 
paa Makrel, som vi nogen Tid have 
set. I saa Fald have vi en ny Gen
tagelse, som yderligere vil gøre os 
fortrolig med S,vingningerne i Ma
kreIfiskeriet" . 

"Kendsgerninger ere stædige Ting 
at have at gøre med", vedblev han, 
"men man kan ikke gøre dem til 
Luft. Fnlton-Markedet 1894 vidner 
om, at Blaafisken (the bluefish, Po
matomus saltatrix), en Aborrefisk, 
aldrig i Mands Minde har været tal
rigere, end den nu er. Fartøjerne, 
som i Foraaret kom ind til Fulton, 
vare lastede med Blaafisk indtil Spy
gatterne. Markedet har været saa 
overfyldt, at man næppe har kunnet 
sælge Fangsten. Blaafisken er en af 
de mest madnyttige Fisk i Verden 
og man har solgt den for omtrent 1 

. -11/2 cent pr. Pd. Disse Fisk fangedes 
med Krog og Line, og imod den 
Fiskemaade vil vistnok ingen have 
noget at indvende." 

Statens Fiskeri -Kommissær har 
givet nogle Meddelelser angaaende 
forskellige madnyttige Fiskes Aftagen 
og Tiltagen. Disse Meddelelser gaa 
ud paa, at Fangsten af Blaafisk 1892, 
sammenlignet med Fangsten 1880, 



viser en Tilvækst af 1,250,000 Pd. 
Collins indrømmer, at disse Tal i 
større Omfang ere omtrentlige, for 
sua vidt de anguar 1892, ligesom de 
Tal ere det, der viser en N edgang i 
Fangsten af visse Fiskeslags, fordi 
der ikke har været nogen Under
søgelse af Fiskerierne langs Golf. 
Staterne og den sydatlantiske Kyst 
siden Statistiken for 1890. De frem
komne Tal viste imidlertid en Til
vækst i Fangsten af Multer paa 
14,513,000 Pd., af Bars (en Aborre
fisk) pa.u 5,786,000 Pd. og. af ;Fisken 
"Squetlague" paa 6,877,000 Pd. 

Da der vu,r paavist en Nedgang i 
Torskefiskeriet paa 26,404,000 Pd., 
udtalte Collins sig ogsaa herom, fordi 
han mente, at ha.n kunde tale med 
nogen .Myndighed om. denne Sag, 
siden' han i 1879-80 var anbragt 
ved "den statistiske Bureau for New
Englands Kystilskeri ", hvor Torske
fangsten er meget udstrakt. I de 
senere Aar havde han desuden havt 
det Hverv at samle- og sammenstille 
en Fi~keri-Statistik for Regeringen. 

Han [sagde: 

507 

"I de senere Aar er New-Englands 
Fi!ikemarked tiltaget overordentligt. 
De bedste Fiskefartøjer frit Boston, 
Gloucester, Portland og andre Pladser 
tage Del i denne Virksomhed. Fiske
riet er paa Højden ved Vintertid, 
og ~n stor Del af Fangsten er Kuller. 
IProvincetown, hvorfra der plejede 
at være en stor Flaade sysselsat med 
Torskefangst paa· den store New
foundland-Banke, blev denne Virk
somhed i stor Udstrækning overfløjet 
aftlette Markedsfiskeri, som man 
har fundet mere indbringende end 
Torskefiskeriet paa fjerne Banker. 
Som Udslag af denne Ændring af 
Fiskeriet, er Nedgangen af Torske- . 

fangsten bleven mere end opvejet ved 
Tilvæksten af Kullerfungsten og af 
anden Fangst af Markedsfurtøjerne. 
Derfor er for Tiden den samlede 
Fangst af Torsk, Kuller og andre 
Torskefisk sandsynligvis større eller 
var større i 1892, end den var i 1880". 

"I denne Forbindelse er det pas
sende at mærke sig, fordi det ved
rører Spørgsmaalet om Tilvækst 
eller Aftagen af Havfisk, at for 25 
-30 Aar siden var Kullerfangsten 
paa George-Banken kun tilfældigt 
Fiskeri. Marked-Fiskeriet efter Kul
ler paa George~Banken kom i Gang 
for omtrent 18 Aar siden .. Det var 
en af Collins Venner, som inledede 
det; han gjorde den første K uller
tur til den. Banke. Paa den Tid 
blev en Last af 30000-40000 Pd. 
regnet for en god Fangst og 50000 
Pd var noget uhørt. . Det _ var mest 
Kuller, som blev fanget, skønt der 
ogsaa fangedes Mængder af Torsk. 
Men i Marts (1894) bragte en stor 
Del af Markedsskonnerterne, som 
sælge i Boston, hver, den ene llled 
den anden, indtil 100000 Pd. og i 
et Tilfælde landbragte Skonnerten 
"Indiana " en Fangst II dbyttet af 
tre Dages Fiskeri - af 132300 Pd. 
Tænk en Gang! 65 Tons Fisk fanget 
efter tre Da!l;esFiskeri i Marts Maaned. 

Collins kender ikke, hvorledes andre 
se paa denne Sag, men han hævder, 
at Fiskerne selv have Ret til at ordne, 
samle og udbrede Kundskab om den 
Virksomhed, der sysselsætter dem. 
Dersom de udføre dette Arbejde saa 
samvittighedsfuldt, som han tænker 
de ville, kunne de ikke alene øge 
den Kundskab, vi nu have og hjælpe 
til at frembringe den nøjagtigste Fi
skeristatistik, men de ville ogsaa 
kunne forøge vor videnskabelige Ind-



sigt. Collins spørger: Hvorfor ikke? 
Hrorfra faar mon Statens Piskeri· 
Kommission sine statistiske Oplys
ninger og sin KUllllskab om Piske
rierne? Pm Piskerne. H vor kan 
Staten sikre sig en Statistik uden 
fra Piskerne? 

Der er nu denne Porskel imellem 
den hidtil brugte Premgangsmaade 
og den af Piskerne foreslaaede med 
Hensyn til at samle Oplysninger af 
en Statistik, og Collins vilde ikke 
gøre nogen Hemmelighed deraf, at 
hans Porening vilde gire enhver 
Mand, som farer med Partøj eller 
Baad eller som arbejder med et Pi
skeriredskab, et Skema til Udfyld
ning. Paa Jisse Skemaer skal der 
indføres en nøjagtig, daglig Opgørelse 
over Pangsten til sUMlan Tid, naar 
den nøje kan afgøres, hrorimod ingen 
Optegnelse vil blive gjort efter Hu
kommelsen, et halvt eller fem Aar 
efter at Pisken er fanget, saaledes 
som det hidtil har ræret TilfælJøt. 
Det er hans Forenings Porsæt, at 
indprente enhver Fisket· Vigtigheden 
og Nød\'endighedC'n af at meJdele 
Kendsgerningerne meJ den yderste 
'l'l'oskab og Nøjagtighed. Vi træn
ge til Sandheden, Jen hele SallllheJ 
og i,ntet uden Sandhed. Hvem kan 
kræve mere? De Herrer som inter
essere sig for Piskefredning og som 
ønske et Grun(llag, hyorpaa de kunne 
stølte ædige Slutnint-:l'" tr;l'llge ogsaa 
til SnndlH'd. Og jl'g sig!'!', at' reJ 
at uJføre Jette Arbejde, dersom det 
udføres ærligt og llled Forstand, vil 
Piskeren gaa frem efter nøjagtige 
Principer. Vi ma:.t have Sandheden 
frem; intet anJet \il være tilstræk
keligt til at ordne Spørgsmaalet. 
Fiskerne foreslaa at stille sig paa 
Sandhedens Klippe, og jeg spørger 
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enhver Mand her, om han vilde være 
tilfreds med at staa anderledes i 
denne Strid. 

"Min Ven, Hr. Whitaker, har med
delt, at det er foreslaaet at indlede 
"et Undervisnings-Pelttog". Det er 
jeg glad for. Det er netop det samme, 
Piskerne have til Hensigt at gøre. 
Deres eneste Prelse ligger i Offent
ligheden og Oplysning angaaende Pisk 
og Piskerierne. H vem vil protestere 
herimod? Statens Fiskeri-Kommis
sion har gjort dette Arbejde i 23 
Aar og den har modtaget hele Ver
dens Ros, for hvad den har udført 
i den Retning. De enkelte ameri
kanske Staters Piskerikommissioner 
ville sandsynligvis være interesserede 
i denne Sag. Piskerne ere villige 
til at gaa med til ethvert hmderligt 
Forsøg paa at oplyse Offentligheden 
angaaende de Virksomheder, hvor
med de ere sysselsatte. H vem kan 
gøre Indvendinger, om de samle 
Penge i dette Øjemed? Dette Ar
bejde vil ikke blive udført i Mørke 
eller under en Skæppe. Det vil ikke 
blive udført af noget urent Hensyn, 
men for at samle troværdige Kends
gerninger og saadanne, som enhver 
kan udnytte til Grundlag for rigtige 
Slutninger. 

Collins vilde intet indvende imod 
Lystfiskeri. "Mange af mine Venner 
ere Lystfiskere og jeg erkender, at 
del' imellem I,ystfiskere i Jette Lund 
findes højt fortjente og særdeles dyg
tige Polk. Jeg føler ogsaa, at en
hver, som har Interesse i at forøge 
Porsyningen med madnyttige Pisk, 
enten han saa er IJystfisker eller 
Piskeavler, har paataget sig et vær
digt Arbejde. Men vi ere alle Men
nesker, og vi ere tilbøjelige til under 
visse Omstændigheder at forvirres i 



vor Opfattelse. Derfor sIger Jeg 
angaaende dette Lands merlmntile 
Fiskeri-Virksomheder, og idet jeg ser 
hen til deres Størrelse og til den 
uhyre Vigtighed af deresOprethold else 
for det amerikaske Folk, at det el' 
godt at være forsigtig llIed at for
byde noget Kyst- og Havfiskeri; det 
er bedre, at vi ere visse paa at være 
pau rette Vej. forinden vi gaa paa." 
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"Millioner i Penge ere bundne i 
disse Virksomheder og Tusinder af 
Mænd, Kvinder og Børn skylde dem 
deres Brød. Udøvelsen af Fiskeri 
er haard nok, hvad jeg kender af 
af dyrekøbt Erfaring. Alle disse 
Ting burde overvejes, forinden vi 
drage Slutninger eller tilraade Lov
givningens IndgribC'n, som kan for
styrre Fiskerierne og hindre den hel
dige Fortsættelse af Virksomheden, 
SOIll el' af stor Vigtighed for Amerika. 
Efter min Melling ,-ilde jeg før end 
at gøre noget i denne Retning, som 
min Samvittighed kunde faa mig til 
angre, snitte min højre Haand af." 

Oollins Opfattelse af disse Spørgs
maal er den salllIllO nu, som den 
var, da han var knyttet til Statens 
Fiskeri-Kommission og havde An
svaret for Indsamlingen af statistiske 
og andre Oplysninger om Fiskererne 
fra hele Landet. "Man bør ikke 
tænkp, at jeg el' en Fanatiker, men 
jeg er nu som den Gang villig til 
at holde mig til Saml heden og jeg 
er villig til at lade mig m'ertyde. 
J eg tænker, at enhver hæderlig og 
frisindet Mand er villig til at værd
sætte disse Spørgsmaal paa Grundlag 
af sikre Kendsgerninger og derefter at 
enes, dersom det er nødvendigt derom 
at skaffe en Overenskomst til Veje. 

Disse Udtalelser af W. Oollins 
indeholder et saa ejendommeligt Syn 

paa FiskeriforllOldpne i Nordamerika 
og langs dets KystC'r, at de ere værd 
at kendp. Dcr klinger igennem dem 
en Opfattelse, som ogsaa af til kom
Iller frem andet Steds, og i hvert 
Tilfælde vil de ikke undlade at in
teressere ~nhyel', som følger Fiske
riets U d vikling. 

Mindre Meddelelser. 

.ostersfiskeriet. I Torsdags og 
Fredags ind lWIlJFi skekutterne "Emili e 
Franzisk:t", Skipper Johan Bast, og 
"Prins Valdemar", Skipper Fr. Thiel, 
bpgge af Frederi kshavn, fra 0sters
fiskeri i Nordsøen med 'henholdsvis 
ca. 30000 og 35000 Stkr. 0ste1's, 
del' ere afsatte til Partøjernes Rhe
deri, "Vendsyssel Fiskeeksportfor
retnillE;" og Brønnum & 00. Kut
terne have denne Gang været tem
melig længe til Søs, ca. 6 Uger, for
anlediget enten af stærk Storm eller 
Vindstille, under hvilke ForholdSkrab-
ning ikke kan foretages. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Struer, den 20. Oktober 1895. 
Efteraarsstormene have været stærke 
i den sidste Tid i Limfjorden, saa 
det er 'ikke mange Dage, at der har 
været fisket, og de Dage, der er fisket, 
har Udbyttet været 5 11 6 Ol til hver 
Baad med F1Ylldersnurrevaad; nogle 
af Fiskerne have taget fat med at 
bruge Flyndergarn, og det har givet 
godt Udbytte de Dage, vi havde godt 
Vejr, hvorimod der de Dage, det 
har stormet, er lidt stort Tab paa 
Fiskeredskaberne. Rusefiskeriet synes 



helt at sImlle mislykkes i Aur, der 
er ikke fisket Aul af nogen Betydning, 
og der er lidt storartede ~Pab pau 
Ruserne; mange Steder ha,r Stormen 
væltet Pælene, san Ruserne ere drevne 
i IJand, revne i Stykker og næsten 
ødelagte. J. P. S. 

Frederikshavn, d. 28. Oktober 1895. 
I flere af Ugens Duge j 'Præk hare 
vore Kuttere set sig nodsagede til 
at holde sig U\'irksomme i Havnen, 
Storm og uroligt Vejr har dels af
holdt dem fra at gaa ud og dels 
ofte altfor tidligt afbrudt det paa 
Havet paahegyndte Arbejde. Et sik
kert Tegn paa, at Fiskeriet nu er 
noget i Aftagende er den Omstæn
dighed, at flere af de med Skagboer 
bemandede Kuttere nu begynde at 
lægge op for Vinteren, hvorefter 
Mandskabet drager hjem og driver 
Fiskeri med aabne Baade fra deres 
hjemlige Strande indtil de til For
uaret atter tager fat paa Kutterfi
skeriet. Udenfor Kattegat har der 
ikke været'drevet Fiskeri i den sidste 
Uge, dertil hal' Vejret været for uro
ligt; snavel paa Herthas Flak som 
i Aalbæksbugten have en Del Kut
tere forsøgt }i'iskeri uden nævnevær
digt Resultat, ligesom der paa Rus
mandsbanken og nordost af Læsø kun 
vo,r ringe Udbytte. Fra den store 
Grund nord for Læsø indkom mindre 
Laster af ret god Kvalitet, Rødspæt
ter vejende 14-16 Pd. Snesen be
talt med fra l Kr. 25 0re-1 Kr. 
60 0re pr. Snes, fra den lille Grund 
var Fangsten i kvantitativ Henseende 
bedre og i kvalitativ Henseende rin
gere. De Kuttere, som have fisket 
i Læsørende, have gjort den bedste 
Forretning denne Gang, Udbyttet har 
været mellem 200 og 400 Snese. 
men Fisken herfra er jo noget lille, 
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den vejer 9 il. 10:Pd. Snesen og be
tales med 60 a 85 Øre pr. Snes. 
Fra, Aalborgbugt er i denne Uge 
ingen Kuttere indkomne og Fiskeriet 
d(lr har sikkert været ubetydeligt paa 
GrulId af det urolige Vejr. I denne 
'rid (h'ive flere Kuttere, dels herfra 
og dels fra andre Pladser, Torske
fiskeri IIled Ruser forskellige Steder 
po,a Østkysten f. Eks. i Asaarende, 
ligeledes paa Pladser sønden for Læsø, 
Torsken er temmmelig lille, men af 
fin Kvalitet og afsættes hovedsage
lig paa Fiskemarkederne i Køben
havn og Kristiania af Fiskerne selv, 
der betales nu ca, 2 Kr. Snesen og. 
Fisken vejer henved 20 Pd. ~nesen. 
De hovedsagelig ældre Fiskere, der 
med aabne Baade drive Bakkefiskeri 
efter Kuller under Læsø have i den 
sidste Tid havt rigtigt godt Udbytte, 
men K ullen er i Aar temmelig Jille 
saa der opnaas ikke mere end 60 
til 70 0re pr. Snes. Hummertilfør
selen har endelig aftaget noget, men 
foregaar endnu næsten udelukkende 
fra Strømstad, hvorfra, er tilført ca. 
10000 Stkr. Prisen er stegen en 
Del, der betales nu ca. 95 0re pr. 
pd. en gros. Sildetilførselen har 
andraget ca. 500 Ks. hovedsagelig 
udført til Tyskland. Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 
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Køb~vn8 Ti1førselaffe~k Fisk direkte fra Fiskeplads 
, f~'" og pr. Jernbane' & Dampskib 

'''i. ~, '-t ,'. '.' . ~ , 

.' '. lUgen fra 20. Oktober . til 27. Oktober 1895. r '/'.' . " '.. . 
"'" .. el .... 

bO~ I g'-c. 
.. ." .. ... .... ... el D; .:Ilt .. >. ",00 c ... :5! TlIrtrt af: .. .== f 

oD '1- • c ., ... 'a --III 'a .. ii ;; lll-il':" "åi -es 
, , ~{ .. .. Cl c-

'I' 
'l1li 

~ ... lIIC ~ ~~ .:Ilt m ... ... m CD 

u) danske Fi,sker- \Ipd. Pd., Pd. . Pd. Pd. Pd • 
Pd. I Pd. , Pd. Pd. 'Pd., 

fBrtøjer • •• 300ao 19260 

25 daiulk~ Jtvaser 167958 

l svenske Fisket-
fa.'rt;øjer • . •. 720 

pr. Bud og Vore 
fra. nærliggen e . 
F,4Iker~jer •• " , 90 5100 3010 34621 

pr. ".t emb~ne' & . . 
. Dampskib; .. . 4000 6891

1_' _ ~ll005 r8729 6682~ 14905~ 2i218 614 
1-

. ~ ... : . lait ... 88030 4000 6891 90 ,194162 1306 241732 10144 14905 24218 614 
r-,,,,. _ 

l) 84.08 Pct' h}>.OlJ: .114. Pd • ..u.t,kTabber. 2) .bl. SI 13.00 PiL Laks og 1005 Pd Ørred, 
.' " .. . . " i· .' . lillt er der tilført 530591 Pd. 

~t .. WGeD.D6ll1t1nit8p~ ~f Opkøbel'c:Rødspættcr': levende Kr. 1,25-':'2,25 pl'. Lpd.; 
, TO. rsk:".!.ltit~de ... ~. 1.0ø:4~: ... ,K~8sefi8k. 'Kr, Ø,85-:-O,50. pr. Lpd.; Sild, fr. a Sundet Kr. 

l,5Ø--,!jOO, sft_~Kr.l, pr. OI,t .. Aal, blanke Kr. O,fiO-(),57, gu.le Kr. 0,35-0,45 pl'. Pd. 
'~ . 'filførse1en i Ugen. . ,I) har idetlIele været rigelig; for Rød.spætter langtunller, 

. fot,;T.orak langt over det normale. Sttlmmngen '')lfotandret mat, idet Ma.rkedet ved forrigo ute" 8toh. TilføtaeliJr er rigelig forsynet..Priseroe Bom Følge heraf meget smaa og 
Xøbely.,ten' i'iitge, .' . : . . . I , ' 

Por Kroaft.kere. t t _ 
De - meiJl;\ ~i.purllte dollbelt- J" I S l . 
fortiJrlre4e' .• ~. •. '. ' 
lUd ~\tkkedem og omve .. her .', • J. tOrm., 
til~tlt(,.~'.ronk 'o{tFlPlder ,81 'St ad "6 
k&IletllGlil..h3l1ild*rteghilde il • r. ,!I, 

A,paratep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk ~Fiskeaffald i!!k..~~.~;:qff~.·.JI ·~~ .• l'mod., .m?d~age:ral$lagd·illk i Kom- . t........ , _~,'_Il .. '" ffuloo mIlll0n.'.' ., 
. OV6~~t ~ $il lIl.,IH.,:Nr. " :'.." I anbefales af 

.8. s J1:r'';,Nl'.'' 'j .,.~'lf:tr:; lQ ~ 1>1/:;1006' . .. " OagUIi Af tegn lig. • ... : u h' ba A I 
11164 -'itia,.., PiiøT'1I ~h. )lU K' omm' , .. _ ... i " ,.' 6 ol' M\iu8n-,Ylasc men u- nsta t 
l!'o~d&'ol'orhand1e" w- . '. ~ onssa .' O' . . rø_<l.·Ba~", ' ~ ""., I .. 'l)I~' . stoflft,= ..... d8. Torm. Venuleih .toEllenberger. 
Ha ... Clri4t ..... ,.8åfllalWidl.r •. ' ,,'" .!.,' I'" Darmlltadt. 

, - .lI,.~erteminde • 

. -'~i8~enætfa bri~en"Danmark'.', 
~'~;1f:rr'~~:*.nn~baY~,. ,Helstat_r, . S.tengade. 15. '. . 

\ lev~i'·t'~tt};r ,lJestiIlirig eller Ira Ln.ger .' fra.vort. 'mad denyeS .. to og .. bedste 
lIask:inttr .. fQ't:syn~de,nyanlagte .Fn hl'lk: Silde-, ,Rødapætte._n;, A.aleruaer, 

\ Aaler_~; RejeruS!lf' ReJerader,ø."dtarlts&Plt alle a.ndre Sl~sNæt og 
. G.," "YffimuldØ'garf/, Hamjll'garlt 'og Høf'g'flmf aJle Nl'. ~ Dagens billigste 
'Prløer oSv i bedste Kvalit~ter. Aaleka1ter, Kork" Fludtræ og 
Ii.*eeh.· ... ve. paa Lager.' '. . 

. l ::, .···~JIt ... rHendegiy" Rabat. Fm:efP,.,gilarb8avare8 atraks. 
Jca(~~~'i&~ingørog ~"m.:~lv~ og'Bron~emeda,ijl~ .. 
. ', jl"I,.Iai:a.,- Fiål;k,8·a.Uotton •. 
" .. '. "~d' :,;.' .J(jHANN:' C()HR8j~ be~di!et"FiBkea~cti~atot. 
·Br~~~k:.,i8imn.:C.8> Altona .. - "" :'.·',.·Telegr~a.dr.:Collr.,Altona. 

, ,.; . 

", .. ,,'. 
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Rø benha, vns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

.M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prima Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bordknive, Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste C O 
ehiste"nde Kvalitet. &. 
e '"f"" 1:) O tl\ }J.Il~. 

\ l ~ \.. t(.}Øbe1l tØ 
C :"6 " -ø. Værktøj for 

• .se}b: Haandværk, Elegante praktiske 
Værktøjskasse r til nillettanter og Husbrug. 

Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
lllustrerede Kataloll«,>r Ilratls. 

Prima. Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle :Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Selvmedailie 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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Chrlsttren, Grønnegade IO. 

l • 

Redigeret af cand. mag. H~n/I'. J. PQsselt. - Trykt hos Frantz Clt,'isttreu. København. 



Nr. 45. 7. November. 1895. 

:M:ed.l..e:a:L.b~adet udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Gr.nnegade IO, K.benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/$ Sides Brede; for staaende Annonoer indrømmes betydelig Rabat. 

I nd hold: Sru.... :Blankaal. Fiakeriberetning 
fra Halon",a. - Filkerlberetnlnger.-:Bekendtgør.loer, 

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

ModelsamIIngen, Stormgade 20, er gra.tis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskereda.glig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Kon8ulent bed~s altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaard8vej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillad!', naar Kilden angives. 

Smaa Blankaal. 

I Medlemsbladets Nr. 40 og Nr. 
52 for 1894 har Hr. Dr. phil. C. G. 
Joh. Petersen oplyst, at der efter hans 
Opfordring fra vestjydske Fiskere er 
sendt ham "smaa Blankaal under ca. 
121/ 2 Tomme", af hvilke de mindste 
vare ca. 11 Tommer lange (til Hale
spidsen). Da han ikke modtog mindre 
Blankaal, sluttede han, "at der i 
vm'e Fjorde ikke findes Blankaltl 
u11der . ca. 11 Tommers Længde i 
nævneværdigt Antal." 

Den 19. Oktober d. A. blev der 
vist mig Udbyttet af et Rusenskeri 
i Vester Stadilfjords Kanal (Stadilø), 
iaIt omtrent 15 Snese Aal, som vare 
fra 121/ t -15 Tommer lange, og som 
næsten alle vare blanke. Der var 
vistnok omtrent lige mange Hanner 
og Hunner. . Disse Aal fanges paa 
deresNedtræk imod Ringkøbing Fjord. 
Flere Forhold tydede imidlertid paa, 
at disse Aal ere af anden Stamme 
end den i Ringkøbingfjorden sted
fundne, synderlig lille Aaleform. 
Efter mit Ønske blev der da ved Hr. 
Fiskerifoged Jens Itiersens Hjælp 
den 21. Oktober paa Strækningen 
imellem Holmslandsbroen og l\føllen 
ved Ringkøbing opstanget ialt 17 
Stkr., alle Hanner. Af disse vare 
kun en gul og kun tre i Overgang 
til at blive blanke, medens 13 Stkr. 
vare:Blankaal. Hovedet er paa Here 
af dem meget spidst. IJængden af 
disse 13 Blankaal ere i Middeltal 
9,8 Tommer. Den mindste er kun 
73/ 4 Tomme (ca. 202 mm.) lang. 

De enkelte Maal i Tommer ere 
følgende: 121

/" lIl/a, 111
/ 4 (alle 

blanke), 11 1/ 4 (i Overgang), 11, 10s/" 
101h (alle blanka), 101/" (i Overgang), 



10 (gul), 91/ 2 (blank), 91/ 2 (i O\'er
gung), 9, 133/ 40 , 83/4, 83

/,,,, 81/t og 73/'1 

(alle blanke). 
Saa vidt jeg efter Fiskernes og 

andre stedkyndigeIagttageres sam-
,stemmende .. Vidnesbyrd kan s!cønne, 
lever det i Ringkøbing Fjord en ejen
dommelig Stumme af mege~ smaa 
Aal med spidst Hoved, en Dværg
aal, som er langt talrigere end den 
Aal, som fra fler., af Aaerne trækker 
til Fjorden. 

Dersom JUun efter den Prøve, som 
Fiskerne opstangede til mig, kan 
drage nogen Slutning, er altsaa om
trent 70 pOt. af Hnnnerne af Ring
købingfjordens Dværgaal n Ulle?' } 1 
'rommers Længdp (til Halospidsen). 

Arthur Feddersen. 

Fiskeriberetning fra Halsnæs. 
(Af C. Brammer.) 

(Slutning.) 

l hele September l\1aaned og de 
2 første Uger af Oktober vod blev 
Silden at opholde sig omkring Anholt, 
hvorfor de Fiskere, der ejede store 
Dambaade, mllatte sejle derud, hvis 
de vilde tænke puu at fau nogen 
Fangst, medens de mindre S(ljlbaade 
med en Besætning af 2 Mand og 
kun 30 -40 Garn s.tadigt forgæves 
forsøgte baade at drive og bundsætte 
efter Sild saavel i lIJorden som langs 
Kysterne, Odden og Bæltet. • 

Som Følge af den lange Sejlads 
kunde der i Reglen kun gøres 1 eller 
højst 2 Fisketure Olll Ugen; men 
for dog at høde lidt derpaa satte 
Fiskerne lieres Redslmber ud 2 
Gange paa hver Tur i første Gang 
de tørre og anden Gang de vaade 
Garn. Den første Fangst, -- som altsaa 
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mindst bliver et Døgn gammel 
bliver "drysset", som det hedder, 
;): let saltet eller ogsas. rensede straks 
og nedsaltede i medbragte Fjerdinger, 
enten til eget Brug eller til Salg i 
Løhet af Vinteren. Den overgæmte 
og letsaItede Sild blev. selvfølgelig 
solgt billiger!? ved Hjemkomsten i 
Havn end den sidste N at fangede 
og friske Sild. Men ikke destomindre 
opnaaedes ualmindelig gode ja høje 
Priser paa al Sild i Aar, dels fordi 
del' fangedes mindrePu.rtier adGangen 
til Baads og dels fordi der hele Tiden 
havde indfundet sig mange Sildepran
gere pau begge lI'iskerlejer (Havne)~ 
hvilke høde hverandre over ved Avk
tionerne, da de hellere maatte se at . 
faa llæs at køre med og tjene lidt, 
end ligge og vent., og tære i flere 
Dage paa Kroerne. I Begyndelsen 
af Fisketiden, særlig i A VgllSt, sendte 
Fiskehandlerne en Del Sild i Eksport 
til' rryskland eller Røgerierne i Kiel 
og Ekernførde, men Priserne vare 
altfor høje paa den friske Sila (2,50 
-2,65) til at det kunde hetale sig 
synderligt. 

De orkanagtige Storme fra d. 11. 
til 14. Oktober af N. N. V. bragte 
endelig Silden nærmere Land og til 
sidst helt ind i Issefjorden, hvorfor 
man om Aftenen eller egentlig allerede 
om Eftermiddagen saa den ene Baad 
efter den anden sejle ud fra begge 
Havne for at faa Plads og lægge 
sig Side om Side, lige fra Spodsbjerg 
og til Lynæs "Næh" J: Spidsen af 
"Lynæs Sand", fol' 1/2 Time efter 
Solnedgang at drive med Strømmen. 
I Tiden mellem 7 og 9 - den Tid 
det varer at drive den l\1ilsvej det 
er fra Spodsbjerg til Lynæs Sand 
- er det et smukt Syn at se den 
Masse IJYs fra Lanternerne ude paa 
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Stranden i Fjordens Indløb; det el' 
i stille Vejr og mørke Aftener, som 
paa denne Tid, ligesom en hel Illu
mination. U dbyttet var imidlertid 
ikke synderlig stort i Au,r, fra 10 
til 30 Ol pr. Baad, og da Fjordsilden 
er mindre end den fra Kattegat, saa 
var Prisen naturligvis derefter, om
trent som paa den foran omtalte 
overgæmte Sild eller ligesaa mange 
Øre under 2 Kr. som den friske Sild . 
over 2 Kr. ude fra Anholt. 

Ihvorvel jeg i min sidste Artikel 
udførligt omtalte Hundested Havns 
'rilstand kan jeg dog ikke undlade 
med et Par Ord yderligere i An
ledning af de sidste Stormdage -
at konstatere dens Mangler og hvor 
nødvendigt det er, at der bevilges 
nogle faa Tusinder til en Forlængelse 
af Brohovedet eller ogsaa til en 
Bølgebryder, for at tilvejebringe Ro 
i Havnen og forhindre Sand og Tang 
i at aflejre sig i Indløbet og fylde 
Havnebassinet med. Tang, samt til 
at bortkøre Sand- og Stenrevlen under 
den forreste Del af Plankebroen. I 
Storm dagen e viste det sig nemlig 
tydeligt: l) at Baadene laa i Havnen 
og hankede sammen, udsatte for u.t 
ødelægges, 2) at de fleste udeværende 
Baade ikke turde sejle ind i Havnen 
af Frygt for at forlise paa Broho
vedet, hvorfor de enten løb til Hel
singborg med Fangsten eller sejlede 
forbi og til Lynæs Havn, hvilket i 
begge Tilfælde naturligvis ml' et 
Tab for Havnen der i saadanne Til
fælde ingen Indtægt faar af Udbyttet, 
hvoraf der ellers til Havnen svares 
2% , 3) at de høje Bølger sloge helt 
ind over baade Bolværk, Molen og 
HavnefYl'et, da det tillige Ivar ual
mindeligt Højvande, ca. 3 Fod over 

daglig Vandstand. N aar mILn 
for OgSllll. at føre lidt Fiskeristati
stik vil sammenligne dette Aars 
U dbytte af Sildefiskeriet med de 
foregaaende 2 X 10 Aur, saa opdager 
man desværre en, stor Forskel og en 
betydelig N edga'ng, idet'· Forholdet 
omtrent stiller sigsaaledes; 1875 
fisket ca. 96000 Ol Sild it P/2 Kr.· 
i Gennemsnit 144000 Kr., 1885 
fisket ca. 48000 Ol Sild å Pli Kr. 
i Gennemsnit = 72000 Kr .. og ·1895 
fisket ca. 21000 Ol Sild å 2 Kr., i 
Gennemsnit 42000 Kr. (nærvæ
rende Aar er der fisket. til Lynæs 
Havn ca. 8000 Ol Sild og til Hun
dested Havn ca. 13000 Ol.) 

Endelig skal ogsaa meddeles hvil
ket Opsving Fiskerlejet Hundested 
har taget i den sidste halve Snes 
Aar, siden Havnen blev fuldført, idet 
Forholdet i den Retning stiller sig 
saaledes: 1885 var der 40 Huse 
med 50 Familier, 60 Fiskere og 205 
Individer og 1895. er . der 70 Huse 
med 90 Familier, 112 Fiskere 309 
Individer. Pau. sanUlle Tid er der· 
opstllaet ell hel ny By, omtrent midt 
imellem Lynæs og Hundested, paa 
Tømmerup Overdrev, paa 13 Huse, 
hvis Beboere ogsaa næsten alle leve 
udelukkende af Fiskeri, saa der er 
al Udsigt til at alle 3 Byer:med Tiden 
vokse sammen til en stor By; naar 
saa dt!n nyplantede Granskov vokser 
op, ville Københavnerne ogsaa nok 
vælge dette Sted til Sommerophold 
og Badested, ligesom det nu er Til
fældet paa de andre Fiskerlejer i 
Nllrdsjælland. 
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Fiskeriberetninger. 

Harboøre, d. 27. Oktober 1895. 
Dette Efteraar har hidintil været 
meget uheldigt for Fiskeriet, da Vejr
forholdene have lagt uovervindelige 
Hindringer i Vejen derfor. Sidst i 
forrige og i Begyndelsen af denne 
Maaned var der enkelte Baade som 
prøvede Sildefiskeri med Drivgarn, 
men de faa Gange det blev forsøgt 
var Udbyttet knn daarligt. I de 
sidste 3 U ger har Vinden næsten 
udelukkende været vestlig og havt en 
stormende Karakter, hvad der jo 
helt har umnliggjort alt Fiskeri her 
fra Kysten. Endelig i Gaar blev 
Vejret godt og trods det at Havet 
endnu var noget uroligt lykkedes det 
dog for 4-5 Baade at komme ud. 
Fangsten var omkring 20 Snese Kul
ler pr. Baad, 20-30 Stkr. Torsk, 
nogle Snese Haj og en Del andre 
Smaafisk. Der er saaledes Udsigt 
til, at -der nu er en Del Kuller her 
for Kysten, naar bare Vejrforholdene 
kunde blive saaledes at man kunde 
faa Adgang til dem. De Fiskere 
herfra Pladsen som fiske med Kut
terne ere ikke hjemme, men ventes 
saa snart Kystfiskeriet kan begynde. 

M. 

Harboøre, d. 30. Oktober 1895. 
I Mandags tog vi en Hlle Fangst, 
men ogsaa kun en meget lille. Det 
er ellers mangfoldige Aar siden Ef
teraarsfiskeriet er trukket saa længe 
ud og man har ondt ved at huske 
en Oktober Maaned som denne, hvori 
der ingen Torsk eller Kuller er taget, 
ja, hvor man ikke engang har havt 
en Sild eller en "Haa" (Haj) at 
knnne sælge. P. 

Færrlng, d. 29. Oktober 1805. Det 
trækker særdeles længe ud med Ef
teraarsfiskeriet, og vi ha ve her saa 
godt som intet Udbytte havt af Hav
bruget det sidste Fjerdingaar, ja 
næsten det sidste halve Aar, og, hvad 
værre er, der er ingen Udsigt til 
snadig Forandring. Forleden da 
C. Hertdahls Fiskerlag var ude med 
Sildegarnene, kunde der let være 
indtrufIen en Ulykke. Da man nem
lig vilde til at gaa i Land, var Bræn
dingen saa svær, at Føreren beslut
tede at holde sig ude Natten over. 
N æste Dags Formiddag kom Baaden 
dog heldigvis lykkelig i Land, skønt 
Havet var uroligt. Man havde fra 
Stranden varskoet Redningsbaaden 
til Hjælp, men den kom dog ikke 
ud. Saaledes vil man se, at Fi
skerne i Aar ikke under de lyseste 
Varsler begynde deres Arbejde. 

A. 
Skagen i November 1895. Oktober 

Maaneds Fiskeri her kan siges at 
have været overmaade godt og navn
lig for Snurrevaad sfiskerne; thi disse 
havde flere Fiskedage i :i\1idten af 
Maaneden, der gav fra 100 og op til 
240 Snese Rødspætter pr. Jolle. 
Med Landdragningsvaaddet, der kun 
er benyttet Morgen og Aften, er lige
ledes fisket betydeligt; men med 
dette Vaad har den overvejende Del 
af Fangsten været Kuller og de 
bedste Dræt have været 100-120 
Snese, hvorimod de Selskaber, som 
som have været mindre heldige, have 
maatte nøjes med et halvt Hundrede 
pr. Dræt. I Slutningen af Maaneden, 
da Snurrevaadsfiskeriet var noget i 
Aftagen, er af enkelte Jolleselskaber 
fisket med Garn, og har dette Fi
skeri ligeledes givet nævneværdigt, 
idet Jolleselskaberne i 8 il. 10 Garn 



have havt 90-100 Snese Rødspætter 
pr. Dag. 

Priserne pau SIIll1'rev~adsfisken, 
der vejede 14-16 Pd. Snesen og for 
Størstedelen er fanget Syd og øst 
for Revet, have varieret fra B4 Øre 
og op til 1 Kr. pl'. Snes. Garnfi
sken, der er fanget ind ad Bngten 
til og har været mindre, 10-1 B Pd. 
Snesen, er solgt for 40-75 Øre pl'. 
Snes. Kullerne, der vf'jede 14-16 
Pd. Snesen, bleve i Maanedells første 
Halvdel betalte med ~5 it 30 0re, 
men steg i Maanedens sidste Halv.:' 
del til 45 å 50 Øre IH'. Snes. 

Saavel af Rødspætter som af Kul
ler ere betydelige Kvantiteter solgte 
til svenske Opkøbere og en mind"e 
Del er solgt til Byens Fiskehantllere 
og La.ndhandlerne. KUJI en Ubety
delighed er i denne Maanod taget 
hjem og saltet. 

En enkelt Jolle har forsøgt lIIed 
rrorskehakkol', lllon har den bedste 
Dag været 14 Stkr., af mindre god 
Kvalitet, paa 4 Trug Bakker. n. 

Frederikshavn, d. 4. Novbr. 18fl5. 
Der el' vedblivende l'igeli1-!;t med Fisk 
paa mange af Kattøgats Fiskogruntle, 
saa snart kun Vejrliget tillader K nt
terne, som i den sidst for!rJlme Uge, 
uhindret at drive deres Erhverv paa 
Havet, have disse i forholdsvis kort 
Tid uden V anskelighød ~tore Fang
stel'; et ret betydeligt Antal have 
sanledes i denne Uge kunnet gøre 
to Ture, hver Gung nH:'d fuld Last 
fra :F'iskepbdsen. Hertil er sikkert 
indbragt 50 lJa,ster og lilan maa 
er~nd1'e at ikke faa Kuttere, del' fiske 
paa de sydlige Pladser, afgaa direkte 
til Køhenhavn med Fangsten. Efter 
alles Mening har der ikke siden 
Kutterfiskeriets Begyndelse noget Ef
teraar været fisket saa rigeligt som 
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i dette. Skyggesiden ved dette rige
lige Fiskeri er jo de ofte dermed 
følgende luve Prisc)!', der kun jo kun 
være kedeligt fot Ji'iskeren at erfare, 
pal1 Grund af rig 'L'ilf.Jrsel el' hans 
indbragte 200 Sne~e }l'isk ikke mere 
væ1'(1 end de 100 Snese han faa 
Uger for hal' indbragt uf SUlllllle 
Kvalitet medens Tilførselen vur mere 
kuup. Forbedrede Afsætnings- og 

Lagriugsforhold vilde kunne made 
Bod herpaa, det pmL Fillantslovfor
for i Au!' værende }l'ol'slag om et 
større Anlæg for Fiskehandelen i 
Frederikshavn (Jl'iskehaUe, Bassiner, 
etc.) vilde sikkert være til stor Gavn, 
maatte det nu blot opnaa at blive 
til IJov. 

I Læsørende og paa store og lille 
Grund nord for Læsø have de fleste 
Kutterc fisket, en Del have ogsaa 
været pau, Herthas Flak og i Far
vundet østligfor Hirtsholmenc. Udbyt
tet llIatt, som onmfol' nævnt, karakteri
i:wres som udmærket; Rødspætter 
have fra de forskellige Fiskepladser 
værd af temmelig ensartet Størrelse, 
vejet fra 10-14 Pd. Snesen og er 
betalt !Iled fra 6001'e--l Kr. 25 
0re IlI:. Anes. Nogle Kuttere have 
aUlIl' tisket paa A,tlbo1'gbugt, men 
kUli faa ere i udkomne hertil; af de 
derfra til København afgaaende er 
der enkelle, der have fisket saa syd
lig som ud for Randers Fjord, Fi
sken derfra var kun lille, vejede ca. 
Pd. Snesen, Udbyttet V:.Lr ca. 300 
Snese pl'. Kutter. Fra Herthas 
Flak er indbragt mindre Partiel' af 
Pighvar, Slethvar og Skæri~ing. Hum
mertilførselen fra Svenskekysten har 
atter i denne Uge været over det 
normale, HUll1merfiakeriet der lader 
ikke til forholdsvis at væte mindre 

. rigt end Rødspættefiskeriet her; ho-
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yedsagentlig fra Strøm stad er pr. 
Dækslmad og Kvase tilført ca. 20000 
StI'T., fra Christianssand el' pl'. Damp
skib tilført ca. 3000 Sth., alt af
gaaet direkte til Tyskland. Prisen 
er ca. 90 Øre pr. Pd. en gros. Sil-

detilforselen har andraget ca. 600 
Kister, Forbruget her i Landet er 
i jI,andet er i svag Stigning, men 
Prisen er endnu vel høj, ca. 13 Kr. 
pr. Kiste ab Gøteborg. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 27. Oktober til 3. November 1895. 
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3~ danske Fisker- II Pd. 
Pd. 

1 

Pd. Pd. 

1 

Pd. Pd. Pd. 

1 

Pd. 

1 

Pd. Pd. 1 Pd. 

fartøjer . " 88956 801 50 500 

15 danske Kvaser 78030 13000' 

11 svenske ~Fisker-
fartøjer ... 18720 9002 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . 6260 8940 26165 

pr. Jernbane & 
Dampskib .... 1080 )2800 

80150 

313417450"1163600 4354' 94106125534 4238 
---------

9410 126034 4238 laIt .•. 90036 2800 106144 8350 172440 19970 

1) 50 Pd. l'ighvar og 00 Pd. 'fuDger. 2) Kuller. 3) 52:]0 P,I. Gedde m. m. og 2220 Pd. Kuller. 4) Aal' 
5) 2527 Pd. Aal og 88 Pd. Aalekvabber. 6) 7600 Pd. Lak. og 1810 Pd Ørred. 

lait er der tilført 439552 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1.00-2,25 pr. Lpd.; 

Torsk: levende Kr. 0,30-1,25, svenske Kr. 1,75. Kassefisk Kr. 0,~5 pr. Lpd.; Sild, fra 
S~l1ldet Kr. 0,80-1,75, svenske Kl'. 1,75 pl'. Ol; Aal, blanke Kr. 0:55-0,6~, gule Kr. 
0,30-0,45 pr. Pd. 

Afvigte Uge har ikke bragt FOl'anuring i Tilførselen af levende ~'isk, som ved
blivende er meget stOl'. Markedet er som Følge heraf trykket og Priserne meget smaa. 
Levende smaa Torsk er solgt for 30 Øre Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

For Krogfiskere. 
Dc B33 llHlget efterspurgte dobbelt
fortinne,le Staalftskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til J1'angst af Aal, 'l'orsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
3 Cl Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler • 

Langegade 2. Kjerteminde. 

-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagsFisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °10' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

• 

Apparater 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venul.th & BIlenberger. 

Darmstadt. 



fiskekroge -F abriken 
- Stihmed.llle I A.lbor". 1883 o~ 

I g_bnh.YD 1888-
anboflller sit "[;~.alg ar .llo Sur,tor 
Fiskekroge, snu vel i St'HJ.J, .Jæl"u 
som Messing, flømt PiJk6 I Tin <fa.! 
Bly~ l··oT.onues mod }:ftorkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Str .. ndat .... de 41, 

Køhenb .. vn K. 
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anurrøvaad. 
Uudertegnede tilbyder .Fi

Skel'lle sille allerkewlte Snul'
l'evuad i forskclligo lJæn!;dm 
og l\Iaskcstørrelscr til den bil
ligs10 Pl'is af 90 Øre pI'. Favl; 
i Iblwfærdig Stand, 

Chr, Rentved, Vaadbintlcr, 
Skagen. 

Kvase til Salg. 
Kvasen ».Fremad". 531lw(l 

Tons, solidt og godt byl,!::ret, 
godt lHlhalct med lIye :-';ejl. 
er billig til Salg lIU"!' 11,,11-
del kan ske smn'(Jst IIOH 

Christian Møller, 
Grenaa Havn. 

Ofrentlig ,A vktion. 
Torsdag den 14. November 1895 Kl. II Form. bliver ved offentlig Avk

tion, d~r afholdes pau Orlogsværftet, bortsolgt 1800 'ir Brandgods, 4000 'ir 
Spild af Tovværk, 1200 'ir Klude, 1000 11) Papiraffald, 4000 'ir malet Sejl
dug, 12,400 'ir Zinkaske, 18,000 'ir Staalaffald, 66,800 'ir Jern, 28,100 'lI 
Støbejern, 400 Smørfustager, l Rat, 2 Fartøjer, 294 Halvfla8ker, Kal'dætsker, 
l Filtrerapparat, Blik haser, 2 Buffeter, 2 Skabe med Kommoder, 8 Kom
moder, 2 Horde, 13 Servanter, :3 Stole, 

283 'lI nyt Læderaffald 111. m. 

Sagerne paavises i Magasinet fol' kasseret Gods Ma,ndag i1en 11. November 
og følgende Dage fra Kl. 10-2, h\'Ol' Ka.taloger til don Tid knnne erholdes. 

01'logsværj'tets Centralkoutor, den 6, November 1895. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, He]siugør, Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vort med de nyestC' og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte J!'abrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader~ Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal:!;s Næt og 
Garn. BOInuldsga1'1I.11allllJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadtræ og 
Kateehn haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs. Altona. TelelZramadr.: Cohrs, Altona. 

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 K\'a.liteter. 

Nykiøldu9 p. Falster 
i Februar 1895. 

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. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppiIDa Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Pet1."oleums-Kogeappa1."atet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i I .. øbet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde ,l em varme for 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint ppIeret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhus 2 B. København V. 

-----------------------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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puku er hos Bogtrykker Frantz CJtristtreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af cand. mag. Hen;" J. Posselt. - Trykt hos JYrantz Clwistfreu. København 



Nr. 46. 14. November. 1895. 

Ked.l..eD.:l..s'bl..ad.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optag~s ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/d Sides Brede; for sta.aende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Hvem har opfundet Flyndersnurre. 
vaaddet? - Fra Folkothingets første Behandling af 
Forslag til Lov om Frednings- og Ordensbestemmel· 
ser for Fiskeriet i de til Kongerigerne Da.nmark oll 
Sverige grænsende Farvande, - Bekendtgørel ••• , 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København Y., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af' Medlemsbladet 
træffes desudun i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, t. 8. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra, Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre år 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til ba.nsBopæl: Falkoneroaardsvej 16, 
København y, 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
&illailL, naar Kilden angives. 

Hvem har opfundet Flyn
dersnurrevaaddet? 

Af c. G. Joh. Petersen. 

Efter hvad jeg har kunnet erfare 
ved en Samtale med ældre Fiskere 
i Limfjorden, er Flyndersnurrevaad
det opfundet af Fiskere ved Lim
fjorden omkring Midten af vort Aar
hundrede. I Halvfjerdserne skal det 
være kommet til Skagen fra Lim
fjorden og har som bekendt siden 
da udbledt sig til næsten alle vore 

Farvande, hvor Flynder findes. N øj
agtig hvor og hvornaar det er opfun
det i Limfjorden hat: jl?g ,ikke kunnet 
opspørge, 'og jeg forsøger derfor denue 
Vej for om mulig at faa at vide, 
om nogen kan give nærmere Oplys
ninger om denne Sag. Det vilde 
særlig være interessant at faa at 
vide, om Opfinderen levet' endnu og 
om de første Snul'revaad vare kon
struerede ganske som de nu brugelige, 

Saadanne Oplysninger bedes sendte 
efter Adressen: Biologisk Station, 
Classensgade 13, København ø. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk FiskeriforeningsHja:lpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 
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Fra Folkethingets første Behandling 
af 

Forslag til Lov omFrednings
og Ordensbestemmelser 

for Fiskeriet i de til Kongerigerne 
Danmat'k og Svet'ige grænsende Far

vande, *) 

Trolle: Tanken om at træffe Over
enskomst med fremmede Magter om 
Fællesbestemmelser for RegIet' om 
Fiskeriet paa Steder, der ikke høre 
til disse LandeS" 'ferritorium, er jo 
ikke ny. Vi Ihave allerede siden 
80erne havt eu saadan Overenskomst 
for Nordsøens Vedkommende, den 
saakaldte Haagerkonvention, som har 
virkøt meget godt, og som har om
handlet Ordens6estemmelser for Fi
skeriet i det paagældende F:trvand. 
Der er for dette Farvands Vedkom
mende truffet en Del forskelligB Or
densregler om Fiskeriet i N ol'dsøen, 
og de kontraherende Parter have for
pligtet sig til ved et særligt Orlogs
Søpoliti at sOl'ge fOl' Konventionens 
Ovet'holdelse,idet de forskellige Landes 
Krydsf're have Visitationsret over for 
fremmede Fiskerfartøjer. Det her 
forelagte Forslag til en Konvention 
med Sverige foreskriver dog foruden 
særlige Ordensl'eglel' for Fiskeriet 
ogsaa fælles" Fl'edningsregler for et 
Farvand, som ganske vist grænser 
til de to omhandledn Lande, Dan
mark og Sverige, men som dog næppe, 
kan kaldes dansk-svensk eller næppe 
vil kunne haandhæves som saadant 
i Almindelighed, Naar man derfor 
vil lovgive for et saadant Farvand, 
bør der fOl'mentlig haves Sikkerhed 

*) Lovforslagets OnlJyd findes i )\fed
lemsbladets Nr, 12 for 1895. 

Nærværende At,tikal et' et Uddl'ag af 
det stenografiske Referat j Rigsdagstidende. 

for at andre Magter ville respektere , . 
en saadan Overenskomst, sall. at lkke 
Tredjemand skal høste Frugten af 
dette Fællesarbejde. Det tør vel 
forudsættes, at Regeringen har havt 
Opmærksomheden henvendt herpa~, 

og jeg skal derfor ikke opholde mlg 
længere ved den folkeretlige Side af 
Sagen. For Bornholms Vedkom
mende foreslaar Konventionen, at 
den nugældende Bestemmelse om, at 
Svenskerne maa drive Sildefiskeri med 
Drivgarn omkring Øen de fire Maa
neder af Aaret, udvides til at gælde 
hele Aaret. Til Gengæld have de 
danske Fiskere faaet Tilladelse til 
a t fiske under den svenske Kyst fælles 
med de svenske paa Strækningen fra 
Falstel'bo til.Oimbrishamn. Men her 
gælder det, at de danske Fiskere, i 
alt Fald for Tiden, ikke benytte dette 
Farvand. Saa tror jeg ikke, at man 
kan kalde det noget Ækvivalent for 
det Fiskeri, man "il tilstaa Svenskerne 
i de danske Farvande. J eg trot' 
næppe, at Bornholmerne kunne være 
tjente Illed denne Ret for de svenske 
Undersaatter til at drive Fiskeri under 

. Bomholm hele Aaret, og i alt Fald 
tror jeg, a.t man skylder dem noget 
som Ækvivalent derfor. Det er jo 
klart at Ullar sa.a maDge fremmede 
Fiskere flokkes omkring, Bornholm, 
vil Markedet der let blive overfyldt 
og derved ville Varerne synke i Pris 
for de stedlige Fiskere ...... Det fore
kommer mig derfor at hvis man vil 
gaa ind paa en saadan Udvidelse af 
'1'erritoriet under Bornholm for Sven
skernes Vedkommende, but'de man 
til Gengæld hjælpe dem til bedre 
Forbindelser Illed dot udenlandske 
Marked, navnlig med det tyske. som 
jeg ved,' at Borholmel'ne tragte efter 
at komme i Forbindelse med, 



Hvad selve Konventionsspørgsmaa
lets Realitet angaar, maa det pan
skønnes, at den høje Regering ved 
en Overenskomst med vor Nabo mod 
øst vil søge at sikre os et saa godt 
økonomisk Udbytte af vort Kattegat
fiskeri, specielt Rødspættefiskeriet, 
som muligt, og det maa erkendes, 
at Fredning uden Fællesskab har 
sine svage Sider. Vi frode jo for 
Tiden her i Danmark. medens Sven
skerne ikke frede, og der er jo dog 
noget uretfærdigt i, at danske og, 
svenske Fiskere kunne ligge Side om 
Side og fiske den samme Fisk, hvis 
Fangst er ulovlig hel' i Landet, medens 
den er lovlig i Sveri;;e. Ihvorvel jeg 
altsaa anerkender Hensigt~mæssig

heden af Fredning for at opnaa det 
størst mulige økonomiske Udbytte, 
kan jeg dog ikke indrømme dens Nød
vendighed af Hensyn til Fiskebestan
dens Bevarelse; De sidste Aars El'
faring har givet mig Ret i den An
skuelse, jeg længe ,har næret og ofte 
har fremsat offentlig, at Kattegat 
ikke kan siges at være plyndret for 
Fladfisk, men ethvert Fiskeri har 
sine op- og nedadgaaende Perioder. 
Jeg mener, at Lovgivningsmagten 
bør i Almindelighed være meget var
som med at fastslaa Regler for Fi
skeriredskabers Benyttelse, eller at 
karakterisere bestemtø Redskaber 
som skadelige. Det bør i hvert Fald 
først udtrykkelig konstateres at saa
danne Redskaber virke ødelæggende 
for Fiskebestandens Bevarelse. Det 
kan nu efter min Erfaring paa ingen 
Maade siges at være Tilfældet med 
det Redskab, der bliver saa stærkt 
benyttet i Kattegattet, nemlig Snur
revaaddet, der hen yttes af alle vore 
jydske Kattegatskuttere. Jeg finder 
det derfor meget betænkeligt, at man 
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i Konventionen foreslaar forskellige 
FOl'bud mod dette Redskabs Brug, 
medens et andet Redskab, nemlig 
Garnredskuber, har frit Spillerum. 
Det forekommer mig, at man her 
skylder begge lige Ret, Vaaddet knn 
i Følge Loven' ikke fortrængp, men 
det skal vige for Garnet, saa at i 
Kollisionstilfælde el' det altid Vaaddet 
som er den svageste Part, og det 
forekommer mig derfor at naar Loven 
fastsætter et Minimumsmaal for Fi
skene - hvilket i Parentes sagt er 
en god Fredningsmaade - bliver 
ogsaa dermed al Fredning overflødig, 
for saavidt der ikke kan konstateres, 
at Vaaddet i og for sig' virker for
styrren.de paa Yngelen eller volder 
andre Ulæmper. Den Fredningstid 
som i den nugældende Lover fastsat 
paa Territoriet fra l. Juni til 15 
A vgust mod Snurrevuad, 'har altid 
været mig og mange andre en Guade. 
Den Fredningstid. der er foreslaaet 
i Konventionen i Vintermaanederne 
December, Januar og Februar, er 
forstaaelig r det Farvand, hvor den 
ynglefærdige Fisk opholder sig, men 
det er væsentlig Syd for Anholt, hvor 
det, dybe Vand gnar tæt op til Landet, 
medens der paa Nordsiden paa Vin
terdage kan hentes mangen Last god 
brugelig Fisk, som ikke er yngle
færdig. Det forekommer mit!j derfor, 
at Konventionens Bestemmelse gaar 
noget for vide, naar den fastsætter 
Grænsen saa nordlig som fra Lim
fjorden over Kobbergrundens Fyrskib 
til Niddingens Fyr. Vil man frede 
i Yngletiden bør det være i et saa 
begrændset Farvand som muligt, for 
ikke at gribe ind i bestaaende For
hold og navnlig ikke i Disfavør af 
et bestemt lovligt Redskab. 

De fælles Bestemmelser for Hum-
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merfredning, der ere foreslaaede i 
Konventionen, ere næppe nødvendige. 
Hummeren er et Kystdyr, som kun 
foretager lokale Omstl'eHninger, og 
den kan saaledes ikke tænkes at 
fOl'etage Rejser til den svenske Kyst. 
Denne Bestemmelse er for vort Ve;1-
kommende højst generende, da \'ore 
Kystforhold medføre, at Hummeren 
kun med Nytte kan efterstræbes i 
Maanederne Juni, Juli, Avgust og 
September netop inden for det Tids
rum, j hvilket den foreslaaede Fred
ningstid falder. Konventionen fore
slaar forskellige Maal som Minimum 
for Fladfisken for Farvandet paa 
Territoriet- og for }'arvandet udenfor 
Territoriet i Kattegat. Det er. ganske 
vist formaalstjenligt, fordi man kan 
gaa til noget større ManI ude i de 
dybere Farvande, hvor Fiskene naa 
en gennemsnitlig større Udvikling; 
og man vil paa den anden Side ikke 
afskære mindre Fartøjer fra nærmere 
ved Kysten at tage den Fisk af mindre 
Maal,s.om dog er madnyttig. 
Men samtidig bestemmer Konven
tionen for at lette Kontrollen tem
melig drakoniske Bestemmelser, idet 
det nemlig forbydes Dæksfal'tøjer, 
som drive ]'isked eller Fiskehandel 
i Kattegat at holde Rødspætter under 
det større 1\1 a al om Bord; heraf 
vilde opstaa fors~cl1ige Ulæmper. 

Den ved Konventhmen foreslaaede 
Redskabsafmærkning er ikke fuldt 
tilfredsstillende, navnlig ikke dens 
Punkt 6, som ikke kan overholdes i 
alle Farvande. Punkt 6 siger nem
lig. at Fiskemærkerne skulle være 
indrettede saaled('s, at et Drivgarn 
let kan gaa O\'er dem, og det kan 
ikke lade sig gøre hvor man kobler 
Garnene. Det er imidlertid i det 
hele taget heldigt at have en Red-

skabsafmærkning ; ja, man kan sige, 
at det er nødvendigt, da Loven til
steder de faststaaende Redskaber en 
vis Beskyttelse ovt>r for de bevæge
lige Redskaber, og derfor kan man 
ogsaa forlange, at disse fastst:lU.ende 
Redskaber skulle være saa tydeligt 
afmærkede, at de bevægelige Red
skaber virkelig ogsaa kunne vogte 
sig for dem. Derfor er det, naal' 
Loven foreskriver, at Redskaberne 
skulle være behørigt afmærkede, nød
vendigt, at den nærmere betegner, 
hvad der skal forstaas ved IlhehøL'ig 
afmærkede Redskaber" . Det vil, 
som jeg har hørt fremsætte oft'entlig, 
fr,emkalde nogen Bekostning nd over 
den, Fiskerne n'u have til deres Red
skaber. Det er' kun selve Topbe
tegnelsen, en Smule Flag, sem for
dres for at være det afgørende. 

Med Hensyn til de foreslaaede 
Kontrolbestemmelser ser jeg ikke, 
at der her i Lighed med, hvad der 
finder Sted i Haagerkonventionen, er 
sikret de kontrollerende Skibe en 
gensidig Visitationsret. Men agter 
da Sverige at etablere en virksom 
Søkontrol? For uden den anser jeg 
virkelig Nytten af det største Fælles· 
maal for illusorisk. 

J a, af det her udviklede vil det 
fremgaa, at der jo kan anføres væ
sentlige Anker mod Konventionens 
Intlhold, og det er derfor mit Haab, 
at der ved fornyede Underhandlinger 
med Sverige kan opnaas et mere til
fredsstillende Grundlag for en Over
enskomst end det her foreliggende. 
Stiller Sagen sig saaledes, at man 
enten skal antage eller forkaste For
slaget, som det foreligger, saa kan 
jeg ikke give Forslaget min Stomme, 
med mindre Je forskellige fiskeriin
teresserede her i Landet udtrykkelig 



ønske Konventionen fremmet i den 
foreliggende Form. 
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M. [(la.usen: Den Overenskomst 
mellem Danmark og Sverige, som 
her fOl'eslaas ophøjet til Lov, vil være 
af meget stOl' Betydning for flere af 
de Familier, dtlr bo langs Øresund. 
Der bor ganske sikkert flere Hundrede 
Familier langs Øresundets Kyst, og 
de ville som sagt blive meget stærkt 
berørte i deres Erhverv, hvis disse 
Bestemmelser blive ophøjede til Lov. 
Det vil navnlig hidrøro fra de Fred
nin/1:sbestemmelser, som ere fastsatte 
i Konventionen. Efter disse er det 
nemlig kun tilladt at fange Rødspæt
ter over 9 Tommer og efter 1897 
over 91

/ 9 Tomme. Men nu forholder 
det sig saaledes efter U dsagn af Fi~ 
skerne her ved Øresund et, at der 
ikke vil blive mere end 12 pCt. af 
de Fisk, som de fange, del' vilde 
holde dette Maal. Resten, altsaa 
ca. 88 pCt. vil være Undermauler, 
og dem have, de ikke Lov til at bringe 
i Land e11er til at beJlytte. De skulle 
albma 1mstes over Bord igen. Man 
vil fOl'staa, at naar en saa stor Del 
af Fangsten skal kastes o\'"er Bord . 
og slet ikko maa føres i Land, vil 
det egentlig sige, at dette Fiskeri 
ophører. H vor kun saa faa Procent 
kan benyttes, er det en Selvfølge, at 
det slet ikke kan betale sig at dri, e 
dette Fiskeri i Øresund. Det er 
derfor naturligt, at Øresundsfiskerne 
paa den danske Side følge denne 
Iiovs Skæbne med bange Forvent
ninger, fordi de som sagt trues med 
Ruin. Fiskere her ved Øresund sige, 
at den Rødspætte, som lever i Øre
sund, er en Fisk, som lever paa fladt 
Vand _ og kun opnaar en ringe Stør
relse. De paastaa, at den er køns
moden allerede ved eu Størrelse af 

ca. 8 Tommer, og hvis det er Til
fældet, knn jeg ildm se, at det er 
rigtigt at h'æfle saa strenge Bestem
melser for Øresunds Vedkommende. 
Det er saaledes, at denne Lov af 
5. April 1888, som omhandler Fi
skeriet og ogsaa Fredningsbestem
melsei', har,hidtil ikke været overholdt 
i 0resundet. Fiskerikontrollen har 
hidtil set gennem Fingre med Fi
skeriet i Øresund saaledes, at Øre
sundsfiskerne have havt Ret til at 
fiske ligesom hidtil, altsaa havt Ret 
til at bringe Fisk i Land, som ere 
betydelig under det Maal, som ellers 
er fastsat i Lov af 5. April 1888. 
Jeg skal tillade mig at foreslaa, at 
denne Konvention maa blive Genstand 
for en meget alvorlig Drøftelse, og 
jeg vil navnlig tillade mig at fore
slaa, at der maa blive taget Hensyn 
til det Ønske, som talrige Fiskere 
udtalte paa deres Kongres i Ef ter
aaret her i København, at der maa 
blive nedsat en Fiskerikommission, 
sall, at alle Spørgsmaal vedrørende 
denne Sag knnne blive tagne under 
nøje Overvejelse, navnlig ved at der 
kom praktiske Fiskere ind i Kom
missionen, saa at man knnde erfare, 
hvad deres Standpllnkt var. 

Kr. Jensen (Hjørring Amts 2den 
Valgkreds) omtaler Artikel X i den 
forelagte Konvention, hvori det hed
d",r, at };'iskeri efter Hummer Cl' for
budt i Kattegat fra d",n 15. Juni 
til den 15. Spptember, bpgge Dage 
inklusive. I Bemrol'kningpn til Para
grafen hedder det, at Hummerfiskeri 
el' forbudt i Kattegat, saavlll inden 
for som uden for hvert l/ands Fi
skeriomraade i den nævnte rrid, og 
det hedder endvidere, at Forbudet 
ikke vil medføre væsentlig Indskrænk
ning i det danske Hummerfiskeri 



Kattegat, men det er netop det, det 
vil. Det bedste Hummerfiskeri er 
netop i de la Maaneder, og Hummer
fiskeriet strækker sig ikke ud 'Over 
3 Maaneder. 'Vedtagelsen af disse 
Bestemmelser vil derfor medføre et 
stort Tab for den Fiskerbefolkning 
der bor i Sæby og paa J~æsø, og 
vilde blive en Ruin for de mange 
Familier, som til Dels leve af Hum
merfiskeriet. 

N. J. Jensen: ,Teg skal ikke ud
tale mig vidtløftig om Sagen, men 
kun ytre min Glæde over de Bemærk
ninger, der fremkom fra det ærede 
Medlem f 'Ol' 'risted Amts laden Valg
kreds (Trolle ). J eg kun slutte mig 
til disse Bemærkninger og særlig 
glæde mig over, hvad han udtalte 
for Bornholms Vedkommende. Jf'g 
kan meget vel fOl'staa, at man faar 
saadanne Bestemmelser vedtagne for 
Øresunds Vedkommende, hvor Inter
esserne ere saaledes, at man selv
følgelig maa have en Overenskomst, 

:'for at ]'iskeriet kan trives. Der er 
ogsaa noget ved BestemlUelserne for 
Kattegat, som jeg finder ganske na
turligt. Dersom man nemlig i det 
hele taget skal ind pau ved Fred
ningsbestemmelser at søge at forbedre 
vor Fiskebestand, er det klart nok, 
at det kun kun ske, ved at de I,ande, 
som grænse til Vandene, blive enige 
om saadanne Bestemmelser. Det 
kan ikke nytte noget, at IlIan det 
ene Sted har indshænkende Bestem
melser og det andet Sted ikke. For 
Bornholms Vedkommende er det efter 
miu Opfattelse eu saare sørgelig Be
stenuneise, at bornholmske Fiskere 
ikke skulde have samme Rettigheder 
som de øvrige Fiskere her i IJ!llldet, 
idet Søterritoriet ikke til Fordel for 
dem skal respekteres ligesom paa 
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de andre Steder. Med Hensyn til 
den Bestemmelse, der findes i Kon
ventionens laden Artikel 'Om, at de 
bornholmske Fiskere skulle have Ad
gang til at fiske ogsaa paa den svenske 
Kyst, er det meget rigtigt, som det 
ærede Medlem for Tisted Amts laden 
Valgkreds udtalte, at det aldeles 
ingen Betydning har. Bornholmerne 
komme aldrig derover for at fiske, 
og derfor kan denne Bestemmelse 
lige saa godt gaa ud. Det vilde 
endogsaa være heldigt, om den gik 
ud, for nu staar den der ligesom en 
Betegnelse af, at de bornholmske 
Fiskere faa nogen Erstatning ved 
at maatte fiske paa den svenske Kyst, 
medens det faktisk ingen Erstatning 
er. da de aldrig komme derover. 

Indenrigsministeren (Hørring): 
Det er allerede blevet udtalt, at der 
i en Aarrække har været forhandlet 
med Sverige om en Konvention. og 
Meningen med at faa en saadan 
Overenkomst i Stand mellem Landene 
har da fra Begyndelsen af navnlig 
været denne ut søge at opnaa OJ'dnede 
Bestemmelser for Fiskeriet i Øresund 
og tillige i Kattegat,. men eftersom 
Tiden el' gaaet frem, har man faaet 
et andet Formaal, dette nemlig at 
søge at opnaa en Frednjng af Rød
spætterne i Kattegat. Det er paa 
en Maade blevet Hovedformaalet 
efterhaanden. Klagerne have jo lydt 
over, at Rødspætlefiskeriet stadig er 
gaaet tilbage for Fiskerne, og 'frangen 
til at faa en Forbedring af dette 
Forhold er saaledes bleven mere og 
mere følelig. Men vil man opnaa 
noget i denne Henseende, er det 
sikkert, at man ikke kan gøre dette 
uden gennem en Konvention IDed 
Sverige, fordi vi i Kattegattet have 
et for Sverige og Danmark fælles 
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Fiskevand. Det nytter ikke, at vi 
træffe Bestemmelser over for danske 
1!'i!'\kere, na,ar de s\"enske Fiskere 
kunne fisko udon at tage HenRyn til 
Fredningsbestemmelserne. Det er 
med dette Formaal for øje, at For
handlingerne med Sverige om en 
Konvention ere blevne genoptagne, 
og at de endelig ere blevne førte til 
Ende, ikke uden store Vanskeligheder, 
og Konventionen er a,1tsaa bleven 
forelagt for Rigsdagen~ for at det 
Spørgsmaal kan blive afgjort, om 
denne Konvention skal ratificeres 
eller ikke. Det ærede Medlem for 
Tisted Amts 2den V algkt-eds (Trolle) 
udtalte med Hensyn til Fredningen 
af Rødspætten i Kattegat, at han 
\"el maatte anerkende Hensigtsmæs
sigheden af de i Konventionen inde
holdte Fredningsbestemmelser, men 
at [,an ikke troede paa Nødvendig
heden af dem. Denne Udtalelse er 
noget vag. Hvad er egentlig Menin
med, at det ærede Medlem ikke tror 
paa Nødvendigheden af disse Fred
ningsbestemmelser? Vil han i saa 
Henseende forlange et bestemt Be
vi.;;, saa vil jeg dertil svare, at et 
saadant Bevis ganske sikkert ikke 
kan føres. Det vil ikke være muligt 
for noget Menneske at paavise, at 
en Fredning overhovedet er nødven
dig, endnu mindre, at det er nød
vendigt at gøre det paa den Maade. 
som Fredningen er udført her i Kon
yentionen. Det forekommer mig i 
og for sig tilstrækkeligt, hvis mun vir
kelig anerkender, at Fredningsbestem
melserne efter de foreliggende E'or
hold ere hensigtsmæssige. Hvis man 
har en Tro paa, at man Ved disse 
Fredningsbestemmelser vilde kunne 
naa til ~Iaalet, nemlig en Forbedring 
af Fiskebestanden i Kattegat, fore-

kommer <lpt mig ogsaa, man har til
stl'æl,kelig Grund til at gaa ind paa 
df'n foreliggende Konvention. Det 
ærede Medle'lII fremsatte jo forskellige 
Indvendinger mod Konrentionen, og 
fremkom Illed forskellige Henstillinger 
i dot twlc taget angaaende dens Ind
hold. Den første angik Kattegat 
som Fiskcmnd for Danmark og Sve
rige overhovedet, idet det ærede 
Medlem henledte Opmærksomheden 
paa, at Kattegat ikke kan siges at 
være anerkendt som et Fiskevand, 
hvor·til Danske og Svenske ere ene
berettigede. Det er ganske sikkert. 
Men derimod tror jeg nok, at man 
vel tør sige, at Kattegat er et Ind
vand for Danmark og Sverigl', hvor 
Danmark og Sverige kunne enes om 
Rl'gler for Fiskeriets Udførelse saa
ledes, at disse Regler ogsaa maa 
følges afUndersaatter af andre Lande, 
saafremt de ville søge Fiskeri i Katte
gat. ,l eg trOl', det vil blive anerkendt 
fra andre Magters Side, at i saa Hen
seende maa Danmark Ol!; Sverige, 
de tilgrænsend(' Lande, være raadige 
over dette Vand saaledes, ttt det er 
dem, der skulle fastsætte Regler, thi 
hvis dette ikke var saaledes, vilde 
man overhovedet ikke kunne fast
sætte Rl'glnr for noget Farvand uden 
for Søterritorieme. Hvis vi tage 
Nordsøen, vide vi, at der er der op
nanet K on\'ention mf>l1f>m de tilstø
dende Magter a ngaul'nde Fiskeriets 
Ordning. og de Regler, sf;m snaledes 
ere fa'stsatte, ville aldeles sikkert 
blive anerkendte af anll!'e Magter, 
hvis Undersaatter maatte søge ind 
i Nordsøen for at fiske del', som 
Regler, deJ' skulle følges af disse 
Undersaath'r. Sædmnen er da denne, 
at det er de tilgrænsende Magter, 
som ere raadige over at sætte Reg-



lerne, og det Regler, som mila følges 
af ajle 1\fagters U ndersaattel', som 
komme i dette F'iskevand. I sao. 
Henseende tror jeg ikke, der er nogen 
Fare for Frem tiden. J eg sagde før, 
at det har kostet Vanskeligheder at 
opnaa AfslutteIsen af denne Konven
tion. Man har selvfølgelig fra begge 
Sider maattet være imødekommende 
og give efter paa adskillige Punkter, 
og allerede deraf følger det, at Kon
ventionen ingenlunde kan hetragtes 
som fuldkommen eller fejlfri. Den 
har sine store Mangler, det skul jeg 
villig indl'øl1l1ne, og det ærede M edlcm 
for Tisted Alllts 2dC>1l V nlgheds har 
jo patqwgct forskellige. .Men hvis 
man ikke vil tage K ollventiollon lIled 
Mangle!', vil llIaH aldrig kunne opnaa 
nogen Konvention. Det æredo Med
lem henriste til de );'iskemaal, der 
ere satte for Rødspættefiskeriet i 
Kattegattet. Det har ræret en 01'
gase fra begge Sider at nat! til gen
nem skærpede Maal virke1ig at faa 
en forøget Fredning af Rødspætter, 
og derfor kunde man ikke vej ændre 
ved det Maal, man har f:Lstsat i Dan
mark for Rødspætter paa Søterrito
riet, og heller ikke ved det ny }faal, 
der er foreslaaet i Ijovforslaget, som 
i saa Henseende omtrent falder S:1I11-

men med den gældende Lovs Regel; 
det er kun 1/4 Tomme mindre, Vilde 
man opnaa noget her, ll1aatte man 
altsaa søge at faa Maalet faNget 
for de Fisk, der fiskes i Kattegattet 
uden for Territoriet. Det e1'iI111<1-
lertid en meget vanskelig Opgave, og 
det har vist sig fra Begyndelsen af, 
at den ikke har kunnet løses, uden 
at dot vilde lede til Mangler paa 
forskellige Punkter. Det er jo nem
lig saaledes, at det, naar Fisken bringes 
i Land, ikke kan ses, hvor den er 
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fisket. Derfor kan der ikke føres 
en Kontrol i Land med Fiskens Maal 
paa de forskellige Fiskesteder, og 
man lllaa altsaa søge at hjælpe sig 
paa anden l\faade. Man hal' da fast
sat 1\laalene saaledes, at man væsent
lig holder sig til Kontrollen, som den 
kan føres i :::taben Sø. Reglen pr 
alts~l1, lleu, at de Dæksfartøjer, der 
ligge ude paa Fiskeri i Kattegattet, 
ikke. i DtLm eller Hyttefad maa have 
RølbpæUer, der ere unrler det for
øgede Maal, henholdsvis 101/ 2 og 
111/~ 'folllnH', og naar de af Kon
trollen a,ntnefl'es llled Rødspætter, 
del' have ulovligt 1\Iaal, kunne de 
altsaa all holdes. Men for at forøge 
Kontrollen har lllan endvidel'e til
føjet den Bestemmelse, at dut pr 

hpller ikke disse Dæksfal'tøjer tilladt 
paa Søterritoriet at medføre Rød
spætter af l\faa l mellem i,Jl/ ~ og 111/ ~ 

TOllllne eller mellplll 91/ 2 og 101! 2 

TomlIle, saa længe dette 1\f::ml er 
gældende. Ganske sikkert komIlIer 
man derigennem til at gøre Indgreb 
i den fri Rørelse, som ellers vilde 
foreligge. Man kommer navnlig der
til, dened, at disse Dæksfartøjer pna 
Søterritoriet ikke kunne opkøbe fra 
Kvaserne, hvn.d der er lovlig fisket 
paa Søterritoriet med et Maal af 
henholdsvis mellem 9 1

/ 2 og 101 i t og 
mellem 9 1/ 2 og 111/2 Tomme. Der
fra ere de afskaarne, og det er ganske 
vist, at derved gør nian et Indgreb 
i, hrad der hidtil har kunn~t lade 
sig gøre for Kutternes Vedkol1lmende. 
Men jeg kan ikke indse, og jeg tror 
ikke, at dette har nogen stOl' Be
tydning. For mig staar det saaledes, 
at her maa man vælge imellem, om 
Illan vil slaa ned eller ikke. Slaar 
llIall ned, saa opnaar man noget vir
keligt godt, men er man bange for 



at slaa ned pall, dette Sted, snu gunr 
man glip uf Fordele, som IlIUlI ellers 
kunde havE'. Det fodlOhlE'l' sig som 
det ærede MNUem gik ud fra, at 
lllan ikke fra dansk og svelfsk Side 
har' kunnet enes 0I11 en fælles Visi
tatiollsret paa aabent Vand. Vi IlaHle 
gerne villet opnaa det fra dansk SidC', 
men det lyk kedes il,h. I)C'rilllod pr 
man fru svensk Siue gaaet ind paa 
at hOlde en virksom Kontrol inahen 
Sø, og Forholdet vil altsaa være det, 
at hver af os nlOder llled sin Kon
trol. Da vi end videre i d,ette 1<'01'

slag, ligesom i Forslaget til dl-n ny 
FiskerilO\', ha \'e inMort d .. ll BE'stem
Illelse, at samtligi\ Fartf1j('r skulle 
vmee lIlal\'kede~ sI iller (h·t sig sal1l('(\(·s, 

at Oll! lllan ('Hd ikke kan anhuhle 
Svenskel'(" del' fiske U mkl'lllaalsfisk 
I)g saaledes oyortræde 'l'raktah'lls 
Bestemmelser, kan lllall opgive deres 
NUlllmer og saaledes sorge for, at 
der indledes Sag mod dem i Sverige. 
De Sager, dpI' opstaa af Konventionen) 
skulle lWllIlig altid forfolges i det 
Land, hvol' Fiskenie høre hjelllllll'. 
.T cg tror) at den Kontrol, vi i'5tlaledes 
faa, (>1', Olll dcn naturligvis ikke er 
saa god, som hvis Yi havde faaet en 
gensidig Visitationsret, dog saa god, 
at den er fyldestgorplHle, og at lilan 
kan slaa sig til Taals Illed den i (I(>n 
Form, hl"Ori Komcntiollen har den. 

Den Konrention, hvorom her er 
'l'ale, dl jo ikke kunlle gellnemføres 
og vil ikke udrette det Gode, som 
jeg er overbevist om, at den vil kunne 
udrette med Hensyn til Fiskebestanden 
i Kattegattet, uden pall, forskellig 
Maade at gl"ibe ind i det best:1aende 
Fiskeri. Det er jo givet nok, at uaar 
man giver ny Regler, ville disse mere 
eller mindre komme i Strid med de 
bestaaende Regler og i saa Fald 

529 

ogsaa I<omme i Strid med den Fi
skeriret, der udøves efter de ældre 
Regh·r. Noget sumlaut kan ikke 
undgaas; men det forekommer mig 
rigtignok, at dd for SUlt vidt maa 
siges om denne Konvention, at den 
i meget ringe Grad griber ind i den 
bestaaende Rclstilsbnd. Der er 
rigtignok fra Bol'!l holms Side blevet 
klngpt O\'er, at den griber ind i Bom
bolmerllf's Ret, nwn uet ('l' ikke Til
fældet. Bornholmske Fiskere have 
i meget lang 'l'id llu1Uttet finde sig 
i, at svenske Fiskere fiske under 
Born holm efter Sild med Drivgarn. 
Det har været den bestaaende Ret 
dpl'o\'l'c; OlU det end ikke nogen Sinde 
er blevet begrundet i en mlhykkelig 
Bestemmelse, er det dog en Rets
tilstand, som efterhuanden har ud
vildet sig, og SOIll ri skulle ha ve 
Vanskoliglll·d ved at kOlllllle bort fra. 
N [ml' denne Konvention bli\"er rati
ficeret, ville BOl'llhollllerne ikke føle 
nogen I<'orskpl imellem, hvad der 
hidtil hul' været 'l'ilfælde derovre, og 
hvud dO!' f[(,llltidigt vil hlire rl'il_ 
fældet, for saa vidt som Konventionen 
kun Cl' ell AIICl'kemlelse af den fak
tiske 'l'ilstaud, der hidtil har været 
under Bornholm. Det kan være drøjt 
nok fo.r Bomholmerne, at de ikke 
kunne opnaa det Gode at blive fri 
for de svenske Sildefiskere, llIen der 
er ikke nogf'l1 SOIll helst Grund til, at 
de simide Llive det ved en Komelltion 
med Sverige; thi del' ka.n fornuftigvis 
ikke vrere rCale om, at den Ret, som 
Svenskerne i lang Tid faktisk have 
haft, skulde opgives fra svensk Side 
ved en Konvention med Sverige. 
Mere indgribende er KOllVEmtionen 
med Hensyn til Forholdene her i 0re
sund, men paa den anden Side skal 
jeg hævde, at Konventionen netop 
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for ØresIl n(ls Ved kom mende giver 
Regler, dC'\' ere i hflj Gmd til Fordel 
for FiskN'lle. Det' el' dog et E'iskeri, 
der vil blive bOrfll't paa ell ufonlel
agtig Maade af Konventionen, og det 
Rødspætteflskeriot; lIlen hol' forholder 
dot sig pau. en ganske egen Maade, 
Det er jo saaledes, at Fi~keriloven 
af 5. April 1888 fastsatte Maalet 
fol' Rødspætter til 8 TOllllllor, saa
ledes at Rødspætter under dette Maal 
ikke llllla gøres til Genstand fOl' 
Handel eller Salg; men denne Be
stemmelse, der ifølgo Fiskeriloven 
gælder fOl' (lIle Ltllldets Kyster, alt
saa ogsaa for ør-esunds Vedkommende, 
er i Virkeligheden ikke blevet huund· 
hævet i Øresund. Og hvorfor er eette 
ikke sket? Fordi man muatte un
erkende, at man ikke kunde hævde 
denne Regel paa dansk Side af Øre
sund, Saa længe en tilsvarende ikke 
guldt paa den svenske Side. Det er 
den eneste Grund til,' at man ikke 
hævdede l"iskerilovens Regel om 
U ndermaalsrødspætter i Øresund. 
.1 eg vil hel' Illimle om, at Regeringen 
i Samlingen 1888 ~8~ fremsatte et 
l"orslag, der netop gik ud paa, at 
Ji'iskel'ilovens her omhandlede Be
stemmelse ikke skulde gøres gældende 
i Øresund, og i Motiverne ville de 
Herrer kunne se', at det udelukkende 
er begrundet paa det Hensyn, som 
jeg her har nævnt, nemlig det gen
sidige :Fol'hold mellem danske og 
svenske Fiskere. Dette Lovforslag 
gik ikke igennem, forui man her i 
'ringet mente, at man, naiLr man 
skulde til at foretage en saadan 
..LEndring i Fiskel'iloven, kunde tage 
adskillige andre Ændringer med. 
Resultatet blev da, at Forslaget blev 
stanset. Regeringen har efter den 
Tid ikke bragt Forslaget frem paa 

ny, men under H(landen maget det 
sU(llcdes, at Fiskerilovens Bestem
melser OlU U ndel'lllUalsl'ødspætter ikke 
blivc anvendte ved Fiskerlt>j('rne i 
Øresund. Mun har ultsaa i saa Heu
seendo levet under en Tilstand, der 
var aldcles ekstraordinær, fol' at 
nøjes med at bl'l,ge dette Udtryk. 
N u Cl' det Cll Selvfølge, at lluaI' vi 
endelig en Gang lIatL til at fUll: en 
Komelltioll, der bbndt andet ogsaa 
ordner Fiskeriforholdene i Øresund, 
er det før~te. der skOl', selvfølgelig 
det, at Fiskerilovens Bestemmelser 
0111 Llntleruumlsrødspætter træde i 
Kraft ogsaa for Øresunds Vedkom
mende. Naar Øresundsfi~kerne have 
paubel'aabt sig, at de lovlig have 
fisket Undermaulsl'ødspætter i saa 
og "atl mange Aar, er det ikke rig
tigt De have fisket U ndermaals
rødspætter mo(l Loven i saa og saa 
mange Aar, og nu lllaa de finde sig 
i at rette sig efter Loven. Men hele 
dette Spørgsmaal har iøvrigt ingen
lunde saa stor Betydning, som Fi
skerne ville give det. Det er ganske 
sikkert, at ilian vil betage Fiskerne 
nogen Indtægt ved at forbyde dem 
at fiske de slllaa Rødspætter, men 
jeg skal dog gøre opmærksom paa, 
at den Værdi, hvorom der kan være 
'rale, i 1893 efter det statistiske 
Materiale, der foreligger, for E'isker· 
lejerne fru Snekkersten og ned til 
Rungsted højt regnet var omtrent 
7,000 Kr.; det vil sige, det er V ær· 
dien af hele Rødspættefiskeriet. Men 
hvor meget der kan blive tilbage af 
Rødspættefiskeriet, naar Fiskerne 
blive indskrænkede til at fiske i Hen
hold til J..Joven, altsaa hvor meget 
de kunne fiske af Rødspætter, der 
ere over det fastsatte Maal, er der 
ingen, der kan have Forestilling om. 
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De sige selv, at dot er meget lidt, 
hvad der fanges af større Maal over 
de nugældende 8 Tommer, llIen det 
ruar staa hen. Imidlertid skal jeg 
meget gerne gaa ud fra, at det, de 
miste, er omtrent 7000 Kl'., idet jeg 
lægger Tullet for Fiskeriet i 1893 
til Grund, hvorved dog bemærkes, at 
Fiskeriet dog selvfølgelig svinger 
meget fra Aar til AaI'. J eg tror 
heller ikke, at Opfattelsen ved Fisker
lejerne her N ord paa ved Øresund 
gennemgaaende er den, at man hellere 
vil beholde Retten til at fiske U nder
maalsrødspætter, end man vil have 
Konventionen. Jeg skal i saa Hen
seende henvise til, at der i 1890 ind
kom en Adresse til Rl:'gl:'ringl:'n fra 
8-900 Fiskere, hvori man indtræn
gende anholdt om at faa en Kon
vention med Sverige netop for at faa 
Fredning af Fisken. Denne Adresse 
var ogsaa undertegnet af Fiskere fra 
Snekkersten, Skottel'up, Espergærde 
og Humlebæk. Adressen var under
tegnet af 151 Fiskere fra de nævnte 
Lejer, medens deri~lOd den Adresse, 
der nu el' fremkommen mod Kon
ventionen, kun er undertegnet nl 78 
Fiskere samme Steds fra. Det er 
altsaa ingenlunde saa, at samtlige 
Fiskere ved de nævnte Lejer have 
villet gaa med til at modarbejde 
Konventionen. N oget andet er, at 
de gerne ville ha ve baade Konven
tion og Ret til at fiske U ndermaals
rødspætter. Deri kan man ikke for- . 
tænke dem, men det kan man ikke 
gaa med til. Skal man nemlig holde 
Maalet i Kattegattet maa man ogsaa 
holde det i Øresund a{ den Grund, 
som jeg omtalte, at det ikke er muligt 
at afgøre, hvorfra Fisken stammer. 
Det siges vel af.Fiskerne i Øl'esund, 
at det er en egen Art Fisk, som 

lever der, og som ikke er elen samme 
som den, der lnver i Kultegattet, 
men det hat' aldrig kunnet godtgøres 
nærmere, hvodol' det skulde være en 
anden Art. Den falder i Reglen 
mindre ud, uden at man dog derpaa 
kan grunde en endtageise fra Maale
bestemmelserno. Endelig vil Kon
vent.ionen lwmllle til at gribe ind i 
Hummel'fiskeriet ved den Bestemmelse, 
der er foreskreven fOl' dette, og det 
er en Bestemmelse, man indtrængende 
har ønsket fra svensk Side. Det er 
de Herrer bl:'kendt, at man i Sverige 
driver Hummerfiskeriet i en langt 
større l'Iaalestok end her i Landet, 
og at det sanJedes der spiller en 
betydelig større Rolle at faa Hum
merne fredede end her i Danmark. 
Det er et af de Punkter, hvorpaa 
lIlan har givet efter, og Spørgsmaalet 
bliver da, om det kun forsvares at 
give efter paa dette Punkt. Nu har 
et æret Medlem oplyst, at den Fred
ningsbestemmelse, der indeholdes i 
Konventionen, vil ramme haardt ovre 
patt Læsø. Det skal jeg ikke lIlod
sige; men hvis vi virkelig gennem 
denne Konvention kunne opnaa, hvad 
vi haabe, nemlig en virksom Fredning 
af Rødspætterne i Kattegattot og 
derigennem en væsentlig Forbedring 
af vort Rødspættefiskeri, maa jeg 
spørge, om vi il,ke kunde finde os i 
at slaa ned paa et enkelt Sted og 
rulllme lidt haar(lt der. Vi kunne 
jo dog ikke faa det ganske, som vi 
ville have det. Sau er der et andet 
Hensyn at tage, nemlig Spørgsmaalet 
om, hvorvidt ikke Hummerfiskerne 
paa Læsø, selvom de skulle iagttage 
Fredningstiden, dog mulig endda 
kunne faa noget ud af Fiskeriet, eller 
om ikke andet Fiskerierhverv staar 
aabent for dem, saaledes at de kunne 



faa nogen Indtægt i den rrid, da de 
ere nfskaurne fm, Hnllll11erfiskeriet. 
Men jeg gentager det: vil man ikke 
fimle sig i, at dellue Konnmtion slaar 
ned og rammer paa enkelte Steder, 
kan Illall ikke fa.ll nogen Konvention, 
og ikke ad denne V pj opnaa noget 
bedre. Der er hel' talt om, at man, 
inden man gaar til en Foranstaltning 
som den, hvorom her el' Spørgsmual, 
skulde henvende sig til ]j'iskerne og 
fua at vide, hvad Fiskerne ønske. 
Det ærede Medlem fra Bornholm 
udtrykte dpt saaledes, at det gælder 
om at faa FOl'staaelse af, hvad Fi
skerne ønske. J a, derom gælder det 
i høj Grad; men jeg siger, at det 
er aldeles umuligt at fua Forstalleise 
uf, hvad Fiskerne ønske, og jeg tror, 
at enhver, der i de senere Aar har 
fulgt Forhandlingerne, navnlig ogsaa 
i Fiskeriforeningen, om de der frem
komne Forslag til en ny Ordning af 
Fiskerilovgivningen, og tillige fulgt 
Forhandlingerne paa de forskellige 
Fiskerimødel', vil indrømme mig, at 
det ikke er muligt at kamille til en 
Forstaaelse af, hvad der er en al
mindelig Mening blandt Fiskerne. 
Vi kuune meget let komme til For
staaelse af, hvad der er de enkelte 
lokale Fiskeres Interesse paa det 
givne Sted, vi kunne ogsaa komme 
til Forstaaelse af, hvad der el' Vaad
fiskernes Interesse mod de Fiskeres 
Interesse, der ikke bruge Vaad, thi 
det er ogsaa givet, og det gaar som 
en rød Traad gennem };'orhandlin
gerne, at det el' Vaadfiskerne, der 
stna. mod de andre -- men hvis vi 
spørge om, hvad der er en almindelig 
Mening blandt Fiskerbefolkningen, 
en almindelig Opfattelse ungaaende 
dette, forsikrer, jeg de Herrer, at De 
kunne søge længe, inden De finde den. 
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Trolle: Den højtærede Inderigsmi
nister freIlIsatte nogle Udtalelser an
glittende llline Bemærkninger om Kat
tegat som dansk-svensk E'arvand og 
antog, at fremmede Magter vilde 
respektere en saadan Overenskomst. 
der m:uttte blive truffen fol' Fiskeriet 
i disse Farvande. Det lllua imid
lertid vel erindres, at denne Kon
vention nedlægger et bestemt Forbud 
mod et Fiskori, nemlig Trawlfiskeriet, 
som <1ri\'os uf den engelske Nation 
i stOl' Udstrækning, og det vil heller 
ikke være den høje Regering ubeil:endt, 
at man af og til har hørt fra England, 
at Englænderne have ønsket at hjem
søge Kattegat. J eg kan nævne et 
meget nærliggende Eksempel. I Aar 
korn der nemlig Meddelelse til Re
geringen her om. åt en engelsk Trawl
fisker h~tvde udtalt, a,t den vilde gaa 
til de danske Farvande for at prøve 
Fiskeriet i Kattegat. Den kom imid
lertid ikke, det lykkedes i alt Fald 
ikke mig at konstatere dens N ærvæ
relse~ men det tyder jo paa, at Eng
lænderne nære en saadan Lyst, og 
det kan nok være T\'irl underkastet, 
om f. Eks. Englænderne ville respek
tere en saadan Konvention. Den 
højtærede lndenl'igsmi uister udtalte, 
at man vist kunde gua ud fra, at 
Haagel'konventionen vilde blive til
traadt og respekteret af alle deMagtel', 
der' grænse op til Nordsøen. Det er 
i alt Fald ikke Tilfældet for Norges 
og Sveriges Vedkommende, de næg
tede bestemt at gaa med til denne 
Konvention, og det er dog altsaa et 
Eksempel paa, at Illan ikke kan 
vente, at alle vilde slutte sig til en 
saadan Konvention. 

Det var ganske vist en Beroligelse 
at erfare, at Sverige agter, hvis 
denne Konvention bliver vedtagen, 



at etablere en virkelig 'Søkontrol j 
thi uden en saadan vil, som jf.>g har 
udtalt, denne Bestemmelse om det 
større Rødspætt(>maal uden fol' Ter
ritoriet ,ære ganske illusorisk, idet 
den da kan omgaas ]Jua saa Illa nge 
Muadet. 

J og 'fro t' i Modsætning til den højt
ærede IfflIenrigsminister, at det ikke 
vil være saa vanskeligt at komme 
til en FOl'staaelse med Fiskeribefolk
ningen angaaaende, hvad den virkelig 
ønsker i dette Anliggende, og jeg 
skal gentagende udtale, at jeg ønsker 
det maa blive gjort til Genstand fol' 
(>ll Undersøgelse. 

Kr. Jensen (Hjørring Amts 2den 
Valgkreds): Det fremgik af den højt
ærede Indenrigsministers Foredrag, 
ligesom det ogsaa fl'emganr af An
mærkningerne, at Kravet om Hum
merfredning er fremkommet fra svensk 
Side; nien som den højtærede Inden
rigsminister bemærkede, maatte vi 
give efter paa det~e Punkt for at 
faa noget paa andre Punkter, og han 
føjede til, at Spørgsmaalet var det, 
om det var for meget at pl'isgi\'e Læsø
boerne for at naa disse Fordele, 
Det synes mig, som om det fremgik 
af den højtærede Indenrigsministers 
Udtalelser, at han mente, at det 

. muligvis '. var vel megf't nt prisgive 
dem, og jeg vil da haa Le, at de ikke 
blive pl'isgiyn(>. 

Blem talN udførligt om Forholdene 
ved Sildefiskeriet under Romhollll. 
- D('r er et andet 'Punkt i denne 
KOIlHmtion, hvori Fiskel'lw derO\Te 
ogsaa kunde ønske en lille Ænddng. 
Det er Artiklen under NI'. Vr., hvor 
der fastslaas Fredningsbestemmelser 
uden for Søterritoriet. Disse regnes 
for Born holms Vestkysts Vedkom
mC\nde fra d. 1. Oktober til d. 5. 
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Februar, men for 0stkystens Ved
kommende fra d. 1. Oktoher til d. 
I. April, og det salllme gælder om
!.ring Kristiansø. Det t'l' mig be
kpndt, at Fiskerne gprne ønske denne 
Tidsgl'ænse noget forandret. D<'nne 
Forskel for Ø8t- og Vestkystens Ved
kommende kan jo rære rigtig nok for 
Søterritoriet, som ligger saa nær 
inde under Øen, men nu ar man kom
mer uden for Øens Grænser, fra 7-
10 Mil ud i Havet, er det en anden 
Sag. Det er mig hekendt, at ]'i
skerne derovre ønske. at denIle For
skel i Tidsgrænsen pan ti Uger kunde 
ælHh'es 1I0get paa dette Omraade. 
D('rfo1' vilde jeg gerne tillade mig 
t.t spørge, om en saa ringe Ændring 
som ('n sandan Forandring af Tids
gnusen kunde hare den Vil'kning, 
nt man fik dellne Komention. Thi 
jeg indser godt, at denne indeholder 
adskillige Fordele for os, og at den 
hojtæl'ede Minister har Ret i, at vi, 
naar vi skulle hare en Overenskomst 
med Sverige, ikke i alle Maader kan 
faa det, som vi selv ville have det; 
ri blire nødte til at slaa af paa for
skellige Punkter for at faa Sverige 
til at gaa med. Men det kunde 
have stor Betydning at høre, hvor
ridt saadanne mindre Ændringer 
kunne fOI't'tages i denne Konvention, 
u<!pn at Udsigten til at faa den gen
nelnrøl't taLtes, hrad den højtærede 
MinistC\r ikke troede i ]"jor, men 
hrad det ærede Medlem fra Thisted 
syntes at have godt Hnab om. 

I ndenrigsminisleren (R ø r r i n g) : 
Med Hensyn til .Muligheden af at 
opnaa Ændringer i Konventionen 
skal jeg ganske henholde mig til, hvad 
jeg udtalte i FOl'aa ret ved den Lp.i· 
lighed, som det ærede Medlem fl.1 

Bornholm (RIern) omtalte. Jeg tI' r 



ikke, at der er nogen Udsigt til at 
opnaa væsentlige Ændringer i Kon
ventionen v('d yderligere Forhandlin
ger, og naur det ærede Medlem for 
Thisted Amts 2. Valgkreds (Tralle) 
har udtalt I'n anden Mening, maa 
han have sine Grunde derfor; jeg 
kender dem ikke. H vud d~rimod det 
lille Spørgsmaal angaar, SOIJl det 
ærede liedIelII fra Bomholm rejste 
i Slutningen af sit Foredrag, nemlig 
med Hensyn til Artikel VI., kunde 
jo Sagen der muligvis stille sig noget 
anderledes. Det er en Bestemmelse 
som findes i Fiskerilovens Artikel XV., 
og som igen er bleven optaget i Kon
ventionen, og jeg skal da minde om, 
at det var det ærede Medlem, der 
nys havde Ordet, som selv fik denne 
Bestemmelse ind i Fiskeriloven netop 
efter Konference med Fiskerne paa 

. Bornholm. Den har altsall, den Gang 
været i Overensstemmelse med Fi
skernes Ønsker, og du der ikke senere 
der ovre fra er fremkommet Ønsker 
om Forandring af disse Bestemmelser, 
kommer det ganske vist noget ube
lejligt n11 efter 7 Aars Forløb, da 
man i god Tro har taget den op i 
Konventionen, at Fiskerne nu ville 
have Forandringer deri. Bestemmel
sen er dog sall, uvæsentlig for Kon-
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ventionen, at jeg gerne skal søge at 
faa en Forandring deri, naar jeg blot 
fuar at vide, i hvilken Retning den 
skal gaa; men saa maa det ogsaa 
stilles saaledes i Lovforslaget, at jog 
har Valget imellem at tage Kon
ventionen, som den nu fo~eligger, 

eller med den Ændring, S')lll det 
ærede Medlem ønsker. Thi det kan 
dog ikke være Meningen, a~ Kon
ventionen skal springe, blot fordi 
lilan ikke kan faa den lille Foran
dring deri. 

Tro Ile: J eg skal kun over for den 
højtærede Indenrigsminister og det 
ærede Medlem fra Bornholm (Blem) 
tillade mig at bemærke, at jeg ikke 
har udtalt noget om Muligheden af 
at blive enig om .en Konvention, hvori 
der var gjort Forandringer. Jeg har 
kun udtalt et Haab OlU Ønskelighe
deraf. J eg har selvfølgelig ikke kon
fereret med nogen i Sverige og kan 
derfor ikke udtale noget i den Ret
ning; men jeg kan ikke tænke mig, 
at Sverige skulde være uimodtageligt 
for Forestillinger i saa Henseende. 

L01forslagets Overgang til.anden 
Behandling vedtoges uden Afstemning 
og henvistes pall, l!'orslag af S. Bojesen 
til et Udvalg pall, 15 Medlemmer. 

BEKENDTGØRELSER 

For Krogftskere. 
De saa meget efterspurgle dobbelt
fortinnede Staal:llskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede .i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene a.fsendes franco 
overalt i Danmark til l'iskere, Nr. 

. 3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes pas. 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerleminde. 

-------J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning • 
Kommissionssalg 5 0/0' 

Telegramadr. : Storm, Nybrogade. ---_ ...... 

Hus til Salg. 
Paa Øen Raagø er et godt, 

solidt Hus med tilhørende 
Udhus, ca. 6 Skpr. Land, til 
Salgs paa gode Vilkaar, naar 
Handel kan ske straks. 

Stedet er udmærket belig
gende for alt Fiskeri, godt 
Bundgarns-Stade, lige udfor. 
Ærede Købere bedes hen
vende sig sna rest til 
Lods J.F.Hau~D,femø. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskih 

i Ugen fra 3. November til 10. November 1896. 

Tilført af: I . li; I ~ 
... _ c 

• ...., .?' 

a::Ee I ]l 
i ~ ~ 

. = E o ... 
el lo <I> 
et> c»::: 

'Cl =4'> 
'Cl c-
G) ::len 

C,CI I-

..lII 

'" ... 
;! 

l O danske. Fisker- II Pd, 1 Pd, 1 Pd. 
fartøJer . .. 23220 

Pd./ Pd. 

1221 • 900 
, 93150 17 danske Kvaser· 

14 svenske Fisker
fartøjer ... 1111448 

pr. Raad og Vogn 

40320 

~ I :!! I 
.: I ;; I 

.. 
~ = btJ:§ 0"0 

~~ (IJ~ 
<~ -=Q 

« ...I 

Pd Pd. / Pd I Pd, 

40002 

fra nærliggende 
Fisker!eje!' ... 43201 1 118301 2106' 

lo 
>. 
.", 

lU 

"" en 

"" <1>= 
=«1 et;; 

Pd. I Pd. 

pr. Jel'nbane & 
Dalllpskib ... ·1L-183oo 15294 

'I f 24001' 750 '12830601 3238
2 

\ 9986! 11381211197 

InIt ... 1134668 I 8300 • 5294 J 122 141090 750294890 9344 9986 13812 1197 

1) 22 Pd. Tunger og 100 Pd. Sletter. 2) AaJ H) 2000 Pd. Ao.l og lOv Pd. Aalekvo.bber. 4) 5906 Pd. Lak. 
og 4080 Pd Ørred. ' 

. lait er del' tilført 519450 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: RØdspætter: levende Kr. 1.20-3,75 pr. Lpd.; 

'forsk: levende Kr. 0,30-1,65. svenske Kr. 1,75-2.25, RaHefisk Kl'. 0,30 pr. Lpd.; Sild, 
fra Snildet Kl'. 0,85-1,25, svenske Kl'. 1,25 pr. Ol; Ani, blanke Kr. 0,56-0,60, gule 
Kr. 0,30-0,45 pr. Pd. 

Ugens Tilførsei af levende Fisk har været noget mindre elld forrige Uges. Rigelige 
Oplag og treven OmsætniLlg hindrede Priserne i at stige. 

. fiskekroge -Fabriken 
- S.lnaedallle I Aalhrjt I8l!S IJ~ 

I K.hu haT. 1888 
.. nbdnler sit Ud ... lg af allo Sort., 
Y.'i8kekroge, Ban veJ i Stanl, .føu'll 
lom Messing, sumt Pilke i 'l'iu 0i! 
Bly. ForaondoB mo~ Efterkro v. 

Conrad Christensen. 
St. ;Strand.t.æde 41. 

K"benhavll K. 

t8nurre'Daad . 
Undertegnede tilbydCl' .Fi

skerJle sine anerkenote Snur
I'evaad i forskellige Længder 
og Maskestørre!ser til den bil· 
Iigste Pris af 90 Øre pr . .Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Actieo-Maschineohau-Aostalt 
vorm. Veunleth &. Etlenberger. 

Darmstadt. 

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

leverer efter Bestilling ellor fra Lager f ra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fahrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader~ Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Boumldsga1'1', Hampegarn og RØ1',9arn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og 
n:ateehu haves pall. Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
f'Jd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegram adr. : Cohrs, Altona. 
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:Kø benha, vns :M:ek~niske 
Næt ogG~rn-F~brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prbna Tvisi 
fra et godt sorteret Lager. 

Ke~enhavn V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade 70 . 
. """""""""" .... """"""""""""""""""'-"""""""""""~ 

Pet.l'oleuID.s-Kogeappa.l'atet 

·H PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, 1 Pot Vand koger i IJøhet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Jern varme fol' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-KomfUL'et koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 Øl·e. Sælges med fuld Garanti hos 

C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhus 2 B. Københa:vn V. 

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. 

Ekspeditipnen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Clll'isttreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af cand. mag. Henr. J. Posselt, Trykt hos Frantz Christtreu, København. 



Nr. 47. 21. November. 1895. 

Xed.1e:r.:n.e"bl.a.Cletl lldgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/A Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

lIldhold : Bestyrel.esr .... dot. Fra Folkethin-
get. fønte Behandling af Forslag til Lov om Fiske
riet I Danmark. - Fi.keriberetnlngor. - Bekendt
!JørelIH, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuon, København V' f er aabent 
fra 9-11. Redaldøren af Medlemsbladet 
træffes dOlludun i Alm. 5-7 8vanholmsvej 
10, L. S. 

Modelsamlingen, 8tormgade 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 bedes altid alene adres
serede tillmnsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artilder er 
tillao L, naar Kilden angives. -----

Modelsamlingen. 
Br.I'. ViUumsl'n vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag d. 23. November Kl. 9--4. 

, Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens T .. ove ereStemme- . 
sedler med tilhørende Medlemsforteg
nelse pr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesraadet skal finde Sted, og 

. forventes de tilbagesendte til Kontoret 
i udfyldt Stand inden 15. December. 

De afgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for: 

Københavns By: 
Grosserer Fr. Adolph, R. af Dbg. 
Forretningsfører C. Schmiegelow, R. 

af Dbg. 

Københavns Amt: 
Fisker lJUdvig Hansen, Amager. 

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

Odense. 
Grosserer ThOl Hansen, Odense. 

HjmTing Atnt: 
·Konsul C. Fabricius, Skagen. 
Skibsbygmester H. V. Buhl, R. af 

Dbg., Frederikshavn. 
Skipper P. Nielsen, Dbmd., Bangs

bostrand. 

Rande1's Amt: 
Konsul Michaelsen, R. af Dbg., 

Randers. 
Fiskel' V. Grentzmann, Anholt. 

Ribe Amt: 
Proprietær Breinholt, R. af Dbg., 

Esbjærg. 
Strand kontrollør A. Frost, Vejers pr. 

Varde . 



Fra Folkethingets første Behandling 
af 

Forslag til Lov om Fiskeriet 
i Danmark. *) 

Trolle: Det el' jo, som jeg allerede 
el~ Gang i Dag har tilladt mig at 
bemærke, et meget vanskeligt Om
raade at lovgive paa, og jeg mener 
derfor at man bør være meget var-, . 

som med at skride til indgribende 
Forandringer, naar man ikke fomd 
er sikker pau, hvorhen de ville føre. 
Et er sikkert, at alle bevæg('lige Red
skaber for saa vidt ere skadelige for 
de faststaaende, som de ved en Kol
lision med disse kunne gøre dem 
Skade. Man bør derfor fastslaa be
stemte Ordensregler, hvilket ogsaa 
til Dels er forsøgt j den Lov, vi nu 
have; de ere gavnlige, og blive de 
overholdte, kan jeg heller ikke er
kende, at det ene Redska h skallwides 
;kadeligt frtlmfor~det andet, undtngen 
i meget faa begrænsede ~'arvande, 

som ifølgH Lovgivningen nu ere basede. 
J eg skal indrømmø. u t det er meget 
vanskeligt at holde Kontrol /1l('d, ut 
disse hevægelige Redskaber ikke gøt'e 
de faststaaende Redskaber Fortræd, 
da disse ikke be\'ogtes. Disse be
vægelige, flyttelige Redskaber. som 
undertiden komme lang\'ejs fra, kunne 
altsaa til en vis Grad kaldes skade
lige, fordi de kunne fortrænge de 
faststaaende Redskaber, som tilhøre 
dem, der bo ved Kysten. Der kunde 
derfor være Grund til i enkelte 'I'il
fælde af Hensyn til den vanskelige 
Kontt'ol at forbeholde visse Omraader 
for depaa Stedet boende Fiskere, 
og det opnaas for en stor Del ved 

*) Lovforslagets Ordlyd findes i Medlems
bladets N r, 29 fol' 1885. 
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de Vedtægter, som Loven tilsteder, 
at der vedtages af de pau Stedet 
boende Fiskere. 

Af de Bestemmelser i det forelig
gende Lovforslag, som jeg anser for 
meget nyttige, skal jeg nævne det, 
at medens den nugældende I.Jov ganske 
vist fustsætter et MindstenHlal for 
salgbar Fisk uf 8 Tommer til Hale
roden, saa fastsætter den ny Lov, 
at det ikke alene er forbudt at sælge 
Undermaalsfisken, men ogsaa at ilnnd
bringe den. Det er en meget vigtig 
Bestemmelse, da man ved Hjælp uf 
den virkelig kan kontrollere, om den 
Fisk, som man mener er umoden og 
ikke bør være Genstand for Handel, 
Vil'k('lig fredes. Det er meget van
skeligt, naar Fisken først er kommen 
i I.Jand, at konstatere, om den bliver 
solgt eller foræret bOl·t. Saa snart 
Fisken forefindes i I.Jand, kan der 
ske mange Ting, man ikke er i Stand 
til at føre nogen Kontrol med. Be
stemmelsen om behøl'ig mærkede Red
skaber, som jeg tidligere omtalte, er 
ogsaa en meget nyttig Foranstaltning. 
Omendskønt jeg ikke finder Mærk
ningsmetoden fuldstændig tilfredsstil
hmde, mener jeg, at man er konllnen 
et Skridt henimod at opnaa Betryg
gelse for de Redskaber, del' nu i 
Grunden ikke have nogen Beskyttelse, 
da enhver Fisker jo kan undskylde 
sig med at han ved ikke, hvad de , . 
Mærker betyde, naar de ikke ere 
saa tydelige, at han kan se, der staar 
et Redskab, og i hvilken Retning det 
stnar. Under de nuværende Forhold 
ha ve de faststaaende Redskaber fak
tisk ikke nogen Beskyttelse lige o\'er 
for de bevægelige. Endvidere er der 
den Bestemmelse, at ethvert Fiske
fartøj her i Landet skal være ind· 
registreret og forsynet med Oertifikat 
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og Mærke, og det sker paa Statens 
Bekostning. Det er aldeles nødven
digt for at kunue føre en betryggende 
Kontrol med Overholdelsen af Lov
reglerne. Endvidere skal jeg nævne 
§ 4. Det er en meget god Bestem
melse, der er optagen, og som man 
har savnet tidligere, nemlig, hvornaar 
Bundgarnspladsen skal anses for lovlig 
indtaget. Det var tidligere ligefrem 
Genstand for Kappestrid mellem 'Fi
skerne, hvem der kom først, fordi 
det er et meget inJbringende Fiskeri, 
men kræver tillige store Udlæg, og 
Redskaberne kunne hovedsagelig kun 
anvendes paa det Sted af Kysten, 
hvortil de ere bestemte. Det er der
fQr meget uheldigt, at Fiskeren, naar 
han har anskaffet sig 'det Redskab 
det ene Aar, saa uden videre skal 
fortrænges fra sit Fiskeri det næste 
Aar. Derimod anser jeg det for at 
være en meget stor Mangel ved det 
foreliggende Lovforslag, at § 6 stadig 
er saa vag. Grundejerens Aalegaards
ret er selvfølgelig' ubestridelig, saa 
langt ud fra Land, som Pælesæt kan 
benyttes, men naar -vedkommende 
ikke vil eller ikke kan benytte denne 
Ret i sin fulde Udstrækning, saa fore
komer det mig dog, at der bør gives 
andre en bestemt Adgang til at be
nytte Aaleruser saa nær disse Red
skaber, som det er muligt at komme 
dem uden at skade li~iskeriet. Jeg 
tror, det maa være meget let at 
komme ind paa en retfærdig Begræns
ning af denne Aalegaa,rdsl'et, og den 
er i alle Tilfælde højst nødvendig 
for at ikke en væsentlig Part af Aule
fiskeriet, der i økonomisk Henseende 
spiller en saa stor Rolle for vore 
Fiskere herhjemme, skal gaa tabt, 
J eg anser det endvidere for at være 
meget uheldigt, at privat Søgsmaal 

skal være nødvendigt under saa mange 
Forhold i Stedet for offentlig Paatale. 
Det vilde vrom \)u"get heldigt, hvis 
Fiskerne først kl1 nde faa Lf>jlighed 
til at prØve Forlig, inden de gik til 
Domstolene. Jeg tror, det "Hlif' være 
heldigt, om man kunde kon1Jlle ind 
paa noget iignende herhjemme som 
det, der findes paa den slesvigske 
Kyst. Der har man Fiskernævn for 
hvert Sogn eller Amt jeg ved ikke 
ret hvilket; Fiskerne selv danne et 
Nævn, og til det henvender man sig 
saa i Tvistigheder; kan man saa ikke 
blive enig, tiltrædes Nævnet af Fi
skeriinspektøren - det er en Mand, 
som svarer til Fiskeriirispektøren her
hjemme han udtaler sin Dorn, og 
vid;re kan man saa ikke gaa, naar 
der ikke er Tale om Bøder paa over 50 
Mark, tror jeg det er. I hvert Fald 
vilde det være heldigt, om Dommeren 
havde et Grundlag for en Afgørelse, 
naar en saadan Fiskerisag forelagdes. 

Limfjordslovgivningen anser jeg, 
saa vidt jeg kender den, for at være 
meget forældet. Redskabsbestemmel~ 

serne ere for en stor Del ganske 
overflødige, naar man kommer ind 
paa en' Fredningsbestemmelse med 
Maal for Fisk. 

Frederiksen gennemgik udførligt 
de tidligere FiskerilovforslagsSkæbne. 
Fiskeriloven har dels ved sine egne 
Bestemmelser og yderligere gennem 
de mange Vedtægter paalagt Fiskeriet 
mange tun6e Raand, hvis nænneste 
Virkning i alt Ji'ald er, at Fiskerne 
maa lide Arsavn af en Indtægt og 
Fortjeneste, som de ellers kunde have. 
Teorien var, at dette Afsavn i Tiden 
skulde lønne sig ved, at Fiskebestan
den tog til i Mængde og Størrelse. 
N aar man nu spørgnI', hvad Erfarin~ 
gen har sagt herom i de 7 A ar, 



hvori Fiskeriloven har været gældende, 
maa Svaret saa ver fra Fiskerihefolk
ningens som fra Statistikens Side 
blive, at der snarere hal' været Til
bagegang end Fremgang i ]'iske
mængden, og at Størrelsen fOl' de 
fleste maduyttige Fisks VedlwOImende, 
saasom Torsken, alle SOl;ter af Flad
fisk og Silden er aftagen. Heller 
ikke spores der nogen heldig Virk
ning af Laasningen af meget betyde
lige Vandarealet' ; men dog gaar det 
her forelagte Forslag ud paa at 
bringe Laasning til Anvendelse i et 
endnu størl'e Omfang, hvilket jeg 
maa anse for at være særlig uheldigt. 
Det turde væl'C et stort Sporgsmaal, 
om disse Vedtægtcr have været til 
den G:lVn, som de have tilsigtet. 
Efter den hidtil skete Ijovgivnings
virksomhed i Fiskerisagen lllener jeg 
rigtignok, at der kan være al An
ledning til, a t vi, føl' vi vedtage en 
Lov om dønne St1g, gøre, hva,d vi 
kunne, fOl' at de praktiske Piskere 
kunne faa IJov til at give deres Me
ning til Kende. Den højtæredø In
denrigsminister udtalte ga.nslw vist 
unuør den forrige Sags Behandling, 
at Illan kunde sagtens faa Meninger 
at høre fm ]'iskerne, IlIen at det 
vilde være temmelig vanskeligt at 
opnaa. nogen Enighed om denne eller 
hin Ting. De'tte el' nok muligt; men 
pan den anden Side Ol' det alligevel 
saaJedes, at det er deres Eksistens 
og deres Næringsvej, som denne Lov 
angaar, og at del' derfor bør tages 
særligt Hensyn til de Ønsker og Be
gæringer, som indkomme fra Fiskernes 
Side netop nu, da vi skulle til at 
lovgive pan. dette Ommade. 

Bønløkke gør opmæl'ksom paa det 
uheldige i, at Sman.fiskere ofte have 
over en halv Mil eller mere til Havet, 
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og at Kommunalbestyrelserne ikke 
altill ville være villige til at anlægge 
Gangstiel' eller Veje, med mindre 
det bliver en Ret for et vist Antal 
]'iskere at fordre det. Det var øn
skeligt, om man, med Hensyn til 
Aalegaardej kunde enes om en fast 
Afstand, dersom vi overhO\'edet skulle 
have Bestemmelser i saa Henseende, 
hvilket jeg anser for tvivlsomt. -
Saa el' der ogsaa en Bes.temmelse, 
jeg ønsker udvidet og forbedret for 
Fiskerne, og det Cl' Bestt'lllmelsen 
angaaende Ijandingsplads og Tørrings
plads for deres Fiskeriredslmber, J eg 
tror i det hele ikke, at dette Lov
forslag, som det foreligger, vil hjælpe 
Fiskeri befolkningen frem det vil, 
efter min Mening, ikke frenllne Fi
skeriet, og det 'vil det heller ikke 
efter Fiskernes Mening. Der, maa 
gøres et andet Forsøg pau at skaffe 
os en rigtig brugelig Fiskerilov her 
i Ijandet, og jeg SCl' ingen anden 
Udvej hertil, end at vi nedsætte en 
Kommission llJed dette Hvel'V at ud
~trb('jdc et POl'slag, en Kommission, 
hvori de IH'aktiske Fiskere hlive stæl'kt 
repræsenterede, 

Kr . .Jel/sell omtaler særligt et An
dragende, SOUl 50 }i'iskel'c fra Sæby 
ha,-e indgivet til den højtærede In
denrigsminister, og som guur ud paa, 
at Brug af Snurrevaad og Land
gangsvaad nUla blive forbudt langs 
Kysten en Mil ud, Andragendet er 
kun underskrevet af Fiskere fra Sæby, 
men det er mig bekendt, at en stor 
Del, ja vel alle Fiskere langs Kysten 
baade Syd og Nord for Sæby lige 
saavel som Fiskeme paa IJæsø slutte 
sig til den Tanke og mene, at det 
vilde være heldigt, om det ml' for
budt at bruge Snurrevaad og Land
gangsvaad langs Kysten. De se nem-
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lig, a,t siden de ere komne til a,t 
fiske med disse Redskaber, er Fisken 
bleven ødelagt. ~~ Det har noret 
ndtalt fra forskellige Ta,lel'e heri 
Dag, at det vilåe blive vanskeligt 
at faa Fiskere til a,t enes 0111 en 
Lov, a,t det vilde være vanskeligt at 
faa en IJov i Stand, som alle Fiskerne 
kunne blive glade ved. Det fOl'hol
der sig vel nok saa, at Kutterfiskerne 
holde paa Snurl'evaaddene, medens 
Baadfiskerne ere modSnurrevaaddene, 
men det vil vistnok være en Nød
vendighed at støtte Baadfiskerne lidt 
ad Lovgivningens Vej, for ellers ville 
de komme til "at ligge under for Kut
terfiskerne. Kutterfiskerne maa jo 
i Almindelighed fiske ude paa det 
dybe Vand, men naar f. Eks. ]!'re
derikshavnskuttel'e, de virkelige Fi
skekuttere, ikke kunne komme ud 
paa Grund af uheldigt Vejr, slæbe 
de langs Kysten med Snurl'evaad, og 
derved ødelægge de Fiskeriet for 
Baadfiskerne. 

H. Jørgensen erkender det rigtigt 
at basere Frlldningen af Fiskebe
standen hovetlsagelig i hvert ]!'altl 
paa Forbud. mod Køb og Salg af 
Undermaalsfisk, men llUaber dog at 
Lovforslaget under sin videre Be
handling maa undergaa Forandringer 
med Hensyn til \isse Maalehestem
melser. -- ,,'ril Forslagets mange gode 
Sider, henregner jeg fornemmelig 
Forbudet mod Vaadfiskeri i Katte
gat og da ganske sæl'lig Forhudet 
mod Fiskeri med Snurrevaad i den 
sydlige Del af Ka,ttegat i Maa,ne
derne December, Junuar og Fehruar. 
Bestemmelsen herom ~tnser jeg for 
at være af overordentlig Betydning. 
N aar Spørgsmaalet er om Bundgarn 
og i det hele taget faststaaende Red
skaher, vilde det maaske være rigtigst 

ved Behandlingen af denne Sag a,t 
over\"cjp, 0111 man ikke burde træffe 
Bestemmelser om Maskevidden i saa
chwne fu,ststaaende Garn j I.dghed 
med, lmHl Tilfældet er for LimtJor
dens Vedkommende - særlig for at 
frede 0111 Silden." 

J. C. Chn'steHsen tror, at ma,n kan 
gaa ikke ubetydelig længere ned med 
Mindstemaalet paa Aalen og dog 
heholde en fast Aalebestand. - "Be
stemmelsen OlU, at Aalen ikke maa 
Handhringes, tror jeg for Fiskernes 
Skyld umulig kan staa i Loven. Hvis 
man vil gø,'o noget, fol' at Aa,leyn
gelen skal kunne trives, tror jeg, at 
man Sllarel'e maa. rette sin Opmærk
somhed paa yore Ferskvande; særlig 
tror jeg, at ma,n kunde opnaa noget 
ved at indsætte en Bestemmelse om; 
at ved ethvert Stemmeværk ell et· 
Sluseværk skulde der lægges en Rende, 
hvor Aalefaringen kunde vandre over 
Dæmningen op i Vandet oven for; 
ogsaa tror jeg, at det vilde være 
heldigt, om man ved en Revision af 
.I<'iskerilo\'en knnde komme til et noget 
mindre Maal pau Aalesaksen. Me
dens jeg altsaa kunde ønske, at Aalens 
Mindstemaal kunde hli\"e sat ned, 

. ønsker je·g det slet ikke for de øvrige 
Fiskearters VedkolllIl1ende. .l eg tror, 
at den bedste Maade at frede Fi
skene pau, er at holde stive l\JIaal. 
Derimm] tillægger jeg slet ikke Fred
ningstitlfm videre Betydning, namlig 
ikke i Bmkvand og Fershand; der 
tro\' jeg ikke, at Fredningstiden har 
anden Vil'kning, end at den hetydelig 
generel' b~iskerne. Der el' Regler 
for, lworletles prinlte Illaa spærre i 
Strømmen, sætte Gum og saa frem
deles, men d('r er il,ke noget særligt. 
Opsyn med den 'ring." 'raleren Øn
sker endelig et skarpere Tilsyn IlIed 



Fiskeriet i de ferske Vande, særlig 
med Strømspærringen. "Paa saadanne 
Steder, hvor det er vanskeligt at faa 
Tørringsplads, mener jeg endog, at 
man saa meget som muligt bøl'lette 
Fiskerne Adgangen dertil og ikke 
gøre dem det saa bekosteligt og be
sværligt, som det er gjort dem i det 
foreliggende Forslag." 

A. Nielsen: For de Fiskeres Ved· 
kommende, som jeg særlig her re
præsenterer, nemlig en Del af Lim
fjordsfiskerne, kan jeg sige, at de føle 
sig tilfredse Jlled de foreslaaede 
Maalbestemmelser og den foreslaaede 
Maskevidde. Det var ønskeligt, om 
IlIaH kunde finde en Muade, hvorpaa 
man kunde mærke Garn<>ne sanledes, 
at Illan kunde undgaa at faa et tid
ligere anerkendt Garn kasseret senere. 
--- Dernæst skal jeg standse ved det, 
SOUl er Hovedsagen for den KI'etls 
afFiskere,paa hvisVegne jeg her taler, 
og det er ved § 36, som omhandler 
de laasede Vande. I Henhuld til 
Oplysning~r, givne mig af Fiskern<>, 
henstiller jPg, at lilan opgiver Lnns
ningsbestommelsernn overhovedet,«aa
ledes at det bliver tilladt at fiske 
med V aad fra 15. Maj til l. Oktober. 
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Taleren dvæler dernæst ved for-, 
skellige ]'orhold, Limfjordsfiskeriet 
vedrørende. 

Ousen val' glad ved Bestemmelser 
om Mærkning og Rpgistrering af Fi
skerfartøjer ~ SOIli han dog ikke 
finder nødvendig for Smaabaades 
V edkommende ~ og for Redskabs
afmærkning. Derimod onsker 'l'alel'l'n 
Brugen af Aaalevaud frigivet i Mttj 
Maaned. --" Bestemmelsen om Nedsæt· 
telse i Afstanden mellem Bundgarn 

. omkring i Fjordene fra 800 til 200 
Favne vil jeg for mit Vedkommende 
anbefale. Det hal' paa mange Steder 

været Fiskerne til betydelig Gene, at 
Afstanden hidtil har været 300 Favne, 
og Nedsættelsen i Afstanden vil i 
de allerfleste Steder blive modtaget 
med Vehille, ja endogsaa med Glæde. 
~ Det vil derimod i ethvert Tilfælde 
i de smaa Fjorde ganske sikkert 
være uheldigt at komme til en For
højelse af Aalens Maa}. En saadan 
Forandring i disse ~faulbestemmelser 
vil paa mange Steder simpelthen føre 
til, at det ny Maal for Aalen virker 
som et Forbud. Hvad angaar Ud
sættelsen af U ndei'maalsfisk, er det 
en Bestemmelse, som ganske vist til
taler mig en hel Del, furdi det jo 
er i Fiskernes egen Interellse, at de 
faa den Fisl" som ikke kan anvend('s 
til Menneskefødtp, sat ud i Vandet 
Sl\,a hastigt, at den alligevellnm leve, 
uagtet den har "æret fisket; men jeg 
tm!', atBesteml1lelsen vil afstedkomme 
en hel Del Vanskeligheder for }t'i
skerne, ja, jog tror vel endogsaa, at 
det er saaledes, at man i mange Til
fælde i det praktiske Fiskeri slet 
ikke vil nere i Stand til at overholde 
den pUflgældende Bestemmelse. Jeg 
tror endvidere ganske si\{kert, Illa n 
turde anbefale, at laasecle Vande 
indskrænkedes betydeligt i alt Fald 
påa en hel Del Steder. 

Jeg vil endelig henstille til alvorlig 
Overvejelse, om det ikke vil være 
rigtigt at foretage det Skridt, forinden 
IlIan nu gaar til Oll Forandring i den 
bestaaende Fiskerilov , at man paa 
en eller anden Ma:ule gav praktiske 
Fiskere Lejlighed til at deltage i Fur
handlingerne om do FOl'Umlringer, 
som bør finde Sted i den nu bestaa
ende Lovgivning fol' Fiskeriet." 

J. Jensen er kommen til den Op
fattelse, at, skulle vi virkelig træffe 
det rette for Danmarks Fiskeres 



Vedkommende, san gøre vi bedst 'i 
at sætte saa lidt som muligt ind i 
Lovparagraffer, men derimod ordne 
saa meget som muligt ved Vedtægter, 
der ere retfærdige og passende for 
den paagældende Egn. 
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Dalsgaard omtaler forskellige For
hold ved IJlmfjordsfiskeriet, særlig 
Længden af Aalevaaddenes Drage
liner. "Fiskerne mene ikke, at de 
paa dybt Vand i LimtJorden kunne 
fiske med ordentlig Udbytte, naar 
ikke IJinernes Længde bliver hen
holdsvis 35 og 45 }I'a,vne, og jeg skal 
derfor meget anbefale, at vi gaa ind 
paa at ændre vedkommende Bestem
melse i det forelagte Lovforslag der
hen. .Jeg vil dernæst meget henstille, 
dersom man gaar ind paa en saa 
stor Maskevidde for Rejeruser som 
16 [Jinier, at man saa i det mindste 
givet' Fiskerne en passende Overgangs
tid, saa de kunne faa de Retlskaber. 
der ere lovlige efter den hcstaaellde 
Lov, slidte op, inden den ny Bestem
melse træder i Kraft. Det vilde der
næst være meget ønskeligt, hvis man 
kunde gøre det billigere fol' Fiskerne 
at faa sig Tørrepladser udlagte. Nu 
el' det saadan, at de skulle have 
Strandsynsmændene til at afgive Ken
delse over, o'm de kunne fan, Tørn'
pladsen eller ikke, og hvis de ikke 
kunne opnaa mindelig Overenskomst 
med Ejeren om Erstatningens Stør
relse, skal den fastsættes af to uf 
Retten udmeldte uvillige Mænd, men 
det medfører temmelig stOl'e OJllkost
ninger for Fiskerne, som ikke have 
mange Penge at mtte med. 

F. Bojsen: Det er mig bekendt, 
at Fiskeriloven af 1888 opfattes med 
megen Velvillie i vide Egne af Ilandet, 
og n,t vi derfor i Grunden kunne 
glæde os ved, at det trods den M angel 

pall, Forarbejder og grundige U nder
søge Ise r, SOIll vur til Stede i 1888, 
dog lykkedes os da at tilvejebringe 
et IJoYal'bejde, der var forholdsvis 
saa tilfn·dsstillende, som det, der da 
kom frem, var. I Hovedtrækkene 
tror jPg, at Loven maa siges at have 
nogenlunde smret til Forventningerne. 
Nu Cl' Spørgsmaalet, om der fore
ligger saadanne Erfaringer og saa
danne Resultater af de foretagne 
Undersøgelser, at vi kunne sige, at 
vi ere fuldt modne til at foretage 
en Revision med Sikkerhed for at 
kunne ramme det rette. Den Dis
kussion, del' hal' fundet Sted i disse 
Dage, vidner jo visselig ikke om, at 
et saadant klart Resultn,t, klart Ud
bytte af Forarbejderne er til Stede. 
Der er jo med stor Dygtighed ·fore
taget Undersøgelser, og jeg tror, at 
der er al Anledning til under denne 
Fiskerilovs 1ste Behandling at ud
tale en Anerkendelse af den Dygtig
hed og Grundighed, hvonned man 
fra Fiskf'ri::mtoriteternes Side og 
dn. navnlig fra "Biologisk Station" 
- hal' tilrettelagt det videnskabelige 
Arbf'jde, som vi 1lU ere kendte med 
gennem de lHlførlige Bel'etninger og 
Betænkninger. Naar lJlaH saa da 
vil spørge, om mun nu er nuaet til 
afgørende Resultater, synes det alle
retle ud uf nævnte videnskabelige 
Fremstillingpr at frpmgna, at dette 
dog næppe bil siges. Og hal' der 
allermle ræret nogen U vished til 
Stede i Henhold til det ridenslmbelige 
Udbytte af Undersøgelserne, er det 
ogsaa j fOl'bllusende Grad Tilfældet 
med de \'idenskabelige Resultater, at 
de aldeles have manglet Evne til at 
slaa igellnem i den almindelige offent
lige Opinion. Jeg skulde derfor være 
meget tilbøjelig til at deltage i det 



Raad, som hal' lydt fra flere Sider 
i denne Sal i disse Dage, at inden 
man gik til en endelig Revision af 
Fiskerilovgivningen, skulde man søge 
at spørge de deri dir (' kte interesserede 
Fiskere om deres Opfattelse deraf, 
Der vil imidlertid derimod kunne 
siges dette, at man paa Forhaand 
kan vide, at ere Meningerne hos 
Folk i A lmindelighed delte 0111 dette 
Spørgsmaal, ere de i ganske særdeles 
Grau delte blanut Fiskerne selv, thi 
her staa jo to stik modsatte Inter
esser og to dE'rpaa byggede Opfattl:'lser 
over for hinanden. .J eg vil her hen
stille en Tanke til Overvejelse det 
er meget muligt, at den stødel' pau 
uoverkolllmelige praktiske V ti nsk<,lig
heder, og i alt .:Fald er det vist, at 
den ikke vilde kunne gennelUfm'ps 
lIIed et Slag og det Ol' den 'l\mlw, 
om det ikke var muligt at allvise 
disse to Fiskel'iredskauer hver sit 
Arbejdsfelt. Kunde det lykkes saa
ledes, at lllall ovel'lod til de fast
staaende R~dskaber at benytte de 
lavere Vande, de iudl'e Fjorde, og 
overlod til de bevægelige Redskaber 
de mere aaune V <lude, vilde derved 
være naaet ikke <llene det, at vi saa 
vilde have faaet visse Fredningsbe
stemmelser ad pmktisk V {.j tilveje
bragte for de stallende' Redslmber, 
som jo ere meget svagt tiskende Red
skaber, hvilket vilde betyde det salli III e 
SOIll en dclvis Fredning af al~ det 
lavere Fanalld, IlIelI ilian vilde ogsaa 
naa det, som egentlig er, hvad Fi
skerne klage mest over at' alt, nem
lig at faa Ufreden mellem de for
skellige Fiskerirødskabel' bmgt ud 
af Verden. Dette er nemlig egentlig 
HovedIdagen. J eg vil henstille, om 
det ikke kunde være praktisk pua 
Forhaand at have sin Opmærksomhed 
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henvendt paa Afgørelsen af detSpørgs
maal, hvorvidt Lovforslaget om Stad
fæstelse al Konventionen med Sverige 
kan gennemføres eller ikke. Dør vil 
jo med Hensyn til den næppe kunne 
blive Spørgsmaal om stort andet end 
om at sige Ja eller N ej, Hovedsa
gen er jo, om vi skulle gøre et gen
nemgribende kraftigt Træk for at 
genoprejse Rødsættefiskeriet i Kat
tegattet, De, der have den Mening, 
at der i denne Henseende intet kan 
gøres, og at alt, hvad man vil fore
tnge til Fremme af Rødspættefishriet, 
vil væro fuldstamdig spildt Ulejlighed, 
ville naturligvis ikke llled Interesse 
kunne \h.lltage i Gennemførelsen af 
Konventionen. Men jeg kun for mit 
Vedkollllllende ikke se rettere, end 
at, efter hvutl . der er forelagt os 
gennellI den grundige U lIdersøgeise, 
SOIll den biologiske Station h;.tl' ud
fmt, lllaa lilan antage, at der er Grund 
til <lt foretage et saadant Skridt, og 
at det vil kunne ventes at medføre 
et betyddigt Fremskridt og stor 
Fordel for Fiskeriet i Kattl'gattet i 
Fremtiden. Hovødbetillgelsen for, at 
saadallne :Foranstaltningel' i Kattegat 
kunnc genllelllf'øl'es. el' selvfølgelig, 
at dut kali ske red S<llllrirkell mollem 
Sverige og Danmark. Hvis de skulde 
gennlHllf'm'es ensidig fra dansk Side, 
vilde de være fuldsb.cndig spildte. 
Det kan ikke nytte at tænke pau. at 
paalægge vonr cgne Fiskerc Byrder, 
muH' de se, at svenske Fiskere ved 
Siden af dem frit og uhindrct fiske. 
Den første Betingelse for disse l!'or
anstaltningel' el' altsaa, at vi enes 
med Sverige om disse Regler og om 
Jeres Gennemførelse. Det er naaet 
ved den foreliggende Konvention, og 
jeg henstiller da til det kommende 
Udvalg at overveje, om det ikke er 



værd at gøre de Ofre, der kræves 
bragte fra, dansk Side, af Ht'nsyn 
til det ]\faal, SOIll derved formentlig 
kan naas. Man vil derved tillige 
naa en anden Ting, nemlig at dt'r 
kunde gøres et Forsøg med adskil
lige af de ny Regler, som foreslaas 
i den almindelige l!'iskerilov. Der 
kunde gøres et Forsøg pau visse 
Omraader, hvorved det kunde vise 
sig, om disse Regler vare IllGl' eller 
mindre hensigtsuiæssige. Man er jo 
ved Konventionen ikke bunden ud 
over et halvt Aur, og tiersom det [, 
Eks. skulde vise sig, at den Furud
sætning, som den højtærede Minister 
gik ud fru, at Sverige og Dalllllark 
ere i Sta.nd til at opretholde de i 
Fællesskab givIIe Reg,ler, bristede, 
dersom det ærede Medlelll fra rristed 
(Trolh') fik Ret i, at ri en skOlIne 
Dag kunde se en ungelsk j;'iskerfiaat!e 
spjle ind i KaJh'gaUet og fiske dt')" 
trods dis:;e Regler, er det en Seh
følge, at saa lIlaatte Konventionen 
opsiges, Ligeledes vilde det, hvis 
dut vi;;Le sig, at de forskellige ny 
R('gJel', som ere indførte \'pd' KOIl

ventiunull ug upt~lglle i den almin
delige Fiskel'ilov,' lll'e ganske ul!en
"igtsmæssigp, være let at standse dut 
gjorte Forsøg med et halrt A~rs 

Opsigelse. 
N, .{W/t'TlfeJt: ,Jeg tH' for s~a vidt 

ellig mml det ærede ::\Iedlelll fur 
Præsto Amts !jte Valgkreds (BojselI), 
salli jl'g ikke tror, at den ml\':crullde 
F'isl{eriluv fortjener et saa slet Olll
dømllle, som lilaH fra enkelte Sider 
har fl'ems~t Oll! den. tl'Or, at 
lIen inddlOlder ikke f:.m gode Bestem
melsur. Men ganske sikkert er det 
ogsaa, at den fra Jt'iskeriLefolkllillguns 
Side bliver anset for at indeholde en 
meget lang Række af dels lidet ny t-
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tige, dpls fuldstændig unyttige Be
stplllllwlser, som det alt san ,.ilde 
være hensigtsmæssigt at fua fjernede. 
Imidlertid forekollllller det mig, nt 
dt'r foreligger en M ellemvpj mellem 
den naturlige og sædvanlige Vej, n.t 
R.igsdagen behitlldler, forundrer og 
enuelig vedtag'er et Lovforslag, som 
er forelagt dem, og den Vej, som er 
nævnt, nemlig at lade det paagælckncle 
Lovforslag først gcnnelllgaa en Be
handling i en KOlllmission af sag
kyndigt'. Det forekommer mig, at 
der her paa dette Omraade ligget' 
en Middelvej i Retning nf Dansk Pi
skerlforeuings Forslag, som (let Ud
valg, der nmatte komme til at be
ha ndle Ijoven, maaske kunde benytte. 
,Jpg sigter hened til !Id Fors!:lg, 
SOIlI kOlli for henred et A al'stid si(len 
fm Dansk Fiskeriforonillgs Bestyrelse, 
nemlig" Forslag til IÅov Olll Saltvunds
fiskeriet pua dansk Søterritorium". 
J eg tror ikke, at dette Forslug frem
kom sau betids, at den højtærede 
l\linistel' kunde tage Hensyn til det 
ved Affattelsen uf det FOl'slag, som 
nu foreligger her. J eg \'ed ikke, 
OUl den højtærede Indeurigsministcr 
var lwkeudt Illed det, inden det frem
kum, I\IP1I i alt Fuld foreligger uet 
nn, og et eventU(~lt UdmJg vil derved 
have en Udtalelse fra den egentlige 
Repræsontation, den eneste, kan man 
sige, SOlll Fiskerne som Samfunds
klas;;e ha \'e her i Laudet, nellIlig fra 
lkstyrelsefl for "Dansk l'~iskerifor

elling", tf eg har ingenlunde tilstræk
kelig Piskerikendskab til at turde 
udtale mig Olll, hvor lidt eller 11\'01' 

meget ~tf det, som ligger i dette 
V mrk, der fortjener ai faa IÅovsform, 
men det, der straks fahlur i øjnene 
ved at samIllenholde Dansk Fiskeri
forenings I!'orslag og den højtærede 



"Ministers FOI'slag, pr den ganske 
oyerol'd(,lltligB~'orsk('I, det, er paa 
Olllfalll!:d, Dansk k'iskel'ifol'enings 
Forslag er, som æl'ede Medlemmet' 
dlle se, n:.tal' de gøre sig bekendte 
med det, meget kortfattet; tIet Ol' 

meget lakoni:;k i sine Bl'stenllnl'1sel' 
og har udskudt en stor Mængde, 
maa3ke ogsaa fOl' nwget ul det, del' 
findes i den nuværende Lov og i det 
Forslag, vi nu behandle. Men paa 
den anden Side el' det dog ikke umu
ljgt, at en Del af de 'l'ankor og 
Grundsætninger, der ere nedlagte i 
det Forslng, som el' udarbejdet uf 
Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse, 
fortjener at tages under Overvejelse 
af det Udvulg, der fuar med Fiskeri
loven at bestille, J øg vil sige, at 
selvom der skulde gaa en Samling 
hen, uden at Loven kom i Stand, 
tror jeg, som sagt, ikke, at der skete 
nogen stor Ulykke, Det vil snarere 
i en vis Henseende kunne betragtes 
som Vinding, idet jeg er ganske enig 
med det æt'ede Medlem for Præstø 
Amts 6te Valgkreds i, at det over
ordentlig dygtige og (;ll1hyggelig ud
førte videnskabelige ::\fateriale, der 
er fremkolllmet fra biologisk Station, 
SOUl ogsaa jeg er saa villig som nogen 
til at yde min Anerkendelse, ingen
lunde er bragt saa vidt, at der er 
fremkommet sl:mdanne positive Re
sultater. at de paagældende Viden
skabsmænd tør sige: N u ere vi klare, 
nu ere de og de Punkter fastshLaede, 
nu kunne vi sige, at saadan og saa-

. dan ere de faktiske Ji"Ol'hold med 
Hensyn til J!'iskebestandens Trivsel 
og Udvikling i vore Farvande. Saa~ 

ledes er det ingenlunde, naar und
tages ganske enkelte Punkter, Tvært
imod, naar man læser det udmærket 
smukke Arbpjde, der er os forelagt, 
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og som er gaaet ind SOIll Bilag til 
Lovforslaget, fra biologisk Station, 
faa.r man det Indtryk, at lIlan endnu 
stadig videnskabelig set pau vigtige 
Olllraadpr bevægel' sig pall. Forsøgs
stadiet. Det vilde derioe just ikke 
Vall'e nogpn Skade til, om der gik 
en noget længere Tid hen, indtil" 
ilian fra Videnskabens Side kunde 
mltale sig; noget mere bestemt, end 
ma.n har kunnet paa det nærværende 

Tidspunkt, 
Fiskerierhvervet pa a J yUands Vest

kyst bør efter mit Skøn være under
givet sIta fua og saa smaa indskræn
kende .Bestemmelser som paa nogen 
Maade muligt. Der er imidlertid, 
saa vidt jeg kan se, ikke givet nogen 
som helst Særstilling for Vesterhavs
fiskpriet. Det er i alt væsentligt 
efter Lovfm'slaget untlergivetdesamme 
indskrænkende Bestemmelser som det 
øvrige Piskeri paa dansk Søterrito
rium, naar undtages de indl'e Fjorde, 
IJimf]orden o. s. v, Det tror jeg ikke 
er rigtigt. J eg skønner ikke, at det 
f .. E~ks, gaar an ut pan.byde en Af
mærkning af Redskub"rne paa den 
YIaade, som det er puabudt Landet 
over, ogsaa for Vesterlmvsfiskeriet. 

Grænsen mellem Limfjorden og 
Vesterhavet bestellllJlesafAnduynings
tønden, der ligger uden for 'fyborøn 
Kanal. Denne Tønde ligger omtrent 
en halv Mil mie i Havet., og da Lov
forslaget i sille senere Paragraffer 
bestemmer, at der ml til (h~nne Grænse 
skal være laaset Vand i Limfjorden, 
vil det logiske Resultat deraf bli\'e, 
at der er baset Vaml 1/2 Mil ud i 
Vesterhavet. og det synes dog at 
være ret meningsløst. Og det er 
dog ret urimeligt, samtidig med at 
lilan bestræber sig for at udvikle 
Tyborøn Kanalen til en Slags Fi-



skerihavn, at gøre den til base t 
Vand. Bndvidere hævder man fra 
Vesterhavsfiskernes Side, at man der 
absolut bør være fritagen fOl' ulle 
generende Bestemm<.>lsel' med H('llsyn 
til Størrelsen af den Fisk, del' fanges 
i Havet. Og dette el' jo rimeligt af 
den GrulId, at samtlige evropæisI,e 
N atione1', som drive Fiskeri i Ve st <'>1'
havet, kunne fiske efter Behag, hvad 
de ville, Og na:u' Fiskerne ligge 6 
til 8 Mil ude, og Havet rejser sig, 
eller del' er Tegn til, at dette ril 
ske, ga,lder det om først og fn~mlllest 
at redde Liv og Redskaber og komme 
i IJtllal uden Hensyn til, om del' 
httves U mlermaalsfisk i Baaden eller 
ikke, .J ('g tror altsaa fornnftig\'is 
ikke, ttt denne Bestemmelse hm' vær(' 
gældende fol' Vesterhavet, l det hele 
tagpt llIua jt'g antage, at alle kunne 
være enige om, at Vestel'havsfisket'It>t 
er et SlUt hrydsomt og farefuldt Er
hH!!'v, at lilan ikke bør lægge det 
unyttige Hindringer i Vejen, ikke 
bør pualægge det ,Indskrænkninger, 
SOIl1 ikke gavne et eneste Menneske, 

J\!L·il Hensyn til den Del af Lim
fjonlsfiskel'il't, som Vesterha\'sfiskerne, 
der bo i den Kt'eds, jeg har den ...:Ere 
at repra.~senten:l -~ i Fiskerbyel'lle 
Agger, Aululll, 'l'ybonm og Krik -
have ell Del af deres Livserhverv 
fru,· llULa jl'g ogsaa gore et Pur Be
mærkninger, Af særlige Grunde have 
netup j1'iskel'lle i denne Del af vort 
Fiskeomraade lidt eller ville IWllIllltl 

til at lide, hvis Lovforslaget bliver 
til Lov, de allerstørste Imlshænk
ninger, Indskrænkninger, som ero 
rent eksceptiuneUe netop fur dette 
lille Distrikt, som disse fire slllua 
Fiskerby~r kunne benytte, nemlig den 
vestlige Ende af det store Limfjords
bassin, og del' er derfor her ganske 
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særlig Grund til Frygt og J\fisfornøj
plse, Ind\ il l885 har J!'iskm'iet i dt'n 
Del af LimfJurden, som hel' el' o'm
talt, været fuldstændig frit, det vil 
sige, det har kun ræret undergivet 
ganske de sallllue Bestemmelser, som 
gælde COI' Lilllfjurdt'n i dens Helhed, 
men det Udmlg, der behandlede Fi
skel'iloven i 1885, kom overens Illed 
den daværende Indenrigsminister om 
at indsætte en Bestemmelse, del' gik 
ud paa, at Indløbet til Krik Ham 
skulde optages blandt de laasede 
Vande, Allerede denne Indskrænk
ning var i høj Grad ubehagelig, 
navnlig f 01' de ældre, de gamle Fi
skere i Agger og Attlulll og til Dels 
i '}'ybol'øn og red Krik, fordi disse 
gumle Fiskere, del' ikke mere ere i 
Stand til at gaa ud paa det egent
lige HaYfiskeri, fra Arilds 'rid, kan 
jeg gerne sige, hn,re !lavt Jeres Livs
erhverv ved FIskeri i den vestlige 
Bugt af Limfjorden. Men nu har 
Illafl endvidere sagt: "den nordlige 
Del af Nissum Bredlling llIed Tyborø ll 

Kunal og Bugten ind til Krik inden 
fur en Linie fra Røiensø Odde til 
Røn Land", skal være Iaaset Vand 
og tilføjet; at "i de under Punkt g 
næmte Vande lIlaa ej heller bruges 
J1'lynderntad af nogen Art eller N cd
garn. " N u Ilma jeg her gøre op
mærksom paa, at det, at flytte IJinien 
for det basede Vand ved Krik Vig 
hen til den Linie, som her er nævnt, 
er at forøge Afstanden fOl' 1'yborøn
og Agger-Fiskerne, naur de skulle 
ud og fiske i Limfjorden fra deres 
Hjem, til omtrent 2 Mil. Det vil 
være indlysende for enhver, der ved 
lidt Besked 0111, hvad det er at sejle 
frem og tilbage med tLilhne Baade, 
hvad det vil sige at skulle sejle 2 
Mil hjemme fra til Fiskepladsen og 



2 Mil tilbage. Den Fisker, der skal 
det, vil ikke lmnn(; faa Tid til at 
fiske, III ed m i llll re han da kan ligge 
mie i fiel'e Døgn i Træk, og dette 
er fuldstændig umuligt paa Grund 
af, at lIlan kun benytter de smau. 
::tabne Baade, Denne Bestemmelse 
er altsaa i Virkeligheden ensbety
dende med at forhindre de Fiskere, 
hvis eneste Livserhverv .Fiskeriet er, 
i at fiske i Limfjorden, i alt Fald 
nIel! de Redskaber, del' ikke Inua 
henyttes i husede Vande, Men det 
er ikke det værste. Det værste og 
det rent el<seeptionelle for denne Egn 
ør, ut mun hm' bestemt, at i de under 
Punkt g næmte Vamle Vest for 
Linien: Røjensø Odde Røn Ij~llld 

IllUfl der ej heller bruges J'lynder
vaad eller Nedgarn, Dette er rent 
eksceptionelt, det er en U udtagelses
bestemmelse, SOIll alene gælder dette 
FiskevalHl, og som altsaa alene kom
mer til at mnlIue de Fiskere, der 
bo derovre. Jeg har her et Antal 
Andragender liggende for mig, der 
el' underskrevet af 140 Fiskere, og 
jeg maa atter her gøre opmærksom 
paa, at det el' udelukkende Folk~ 

som intet andet Erhverv have og 
intet undet Erhverv kunne have end 
netop Fiskeriet, Det er ikke her 
SOIll andre Steder ved Limfjurden, 
hvor Fiskerne have deres lille Hus 
med JOI'd eller drive lidt Haandværk 
eller sligt ved Siden af Fiskeriet. 
Ful' disse Fiskere er Fiskeriet der
imod Liv serhvervet, deres eneste Er
hverv, og de kunne ikke have andet. 
Nu kommer JIlan og siger til dem: 
det Vand, der ligger jer nærmest, og 
som er jeres naturlige Fiskevand, 
nma del' ikke fiskes i Illed Va.ad, 
fordi det el' laaset Vand, I maa 

548 

i Modsætning til alle andre Fiskere 

her i Landet. ikke hruge Flynder
vaad, og I maa end ikke brugt' det 
uskyldige Fiskeriredskab, som hedder 
Nedgarn. Dette er dog vistnok lidt 
for sti engt, det kan dog vist ikke 
gaa un ILt gua saa rigoristisk til 
Værks mod disse 4 Smaabyel'. Mun 
kan derimod, hvis man vil, meget vel 
indfØl'e den Bestemmelse som obliga
tOl'isk, hmd jeg for øvrigt vilde an
befale, ikke ulene for Limfjorden, 
II1en overalt i de indre Furvande, at 
HUW ikke Illau bringe U ndermualsfisk 
i Land, Gør lIlan det for Rødspæt
tens VedkomIIIende, er den tilstræk
kelig fredet, thi er der nogen Fisk, 
del' kan overleve at komme i Garnet, 
op i Banden og atter ud, er det 
Rødspætten, den dør ikke ul' saa lidt. 
Med Hensyn til' at mun har tuget 
denne drakoniske Beslutning for den 
vestlige Del af IJimfjordsbllgten, vil 
jeg med et P:lr Ord komme tilbage 
til, hvad der er Motivet dertil. Det 
se vi i den Beretning, der findes som 
Bilag til det forelagte Lovforslag; 
der sigel' Lederen af dell biologiske 
Station, at han vil foreslaa, at der 
i Mellemtiden det vil sige i de 
nærmeste Pal' Aar - i Limfjorden, 
hvis Fiskeri den danske Nation jo 
er Enehersker over, foretages Eks
perimenter nieu ~~redning af Rød
spætter under Opsigt af en slmrp 
Kontrol i Land. Eksperimenter, der 
skulde gaa ud pau at aabne Rød
spætten fri Adgang til Fjorden ved 
at forbyde Fisl,eri p~a de Steder, 
hvor de indvandrede Rødspætter kunne 
fanges i for s.tor Maalestok og for
byde al Ilandbringelse af Rødspætter 
i Limfjorden, i det første Aar paa 
under 10 Tommers Længde. og i det 
næste Aa.r paa under 11 Tommers 
Længde, og at man saa i disse Aar 



fulgte Forsøget med megen Opmærk
somhed fo\' <10rn·d at komme til en 
sikker Erkendelse af, h,'odedes RIl<1· 
spætten trivps, og hvorledes Pj'('lll

væksten pr i Limfjordpn for den Del 
af Rød spættesti Illerne, som ikkø gau r 
tilbage til Havet. Del' siges udtryk
kelig hel', at det el' et EkslJerimcut, 
man vil gøre, og \'idenskabelig set 
har det sin fuldstænd!ge Berettigelse 
og kan ogsaa være ret tiltalende, 
Men det el' et Eksperiment,' del' dog 
vel næppe berettiger til, at man 
ligef~em forhindrer de fattige Fiskere 
omkring den vestlige Ende af Lim
fjorden fra at tjene Bl'ødt't. Det 
gaar dst ikke an. Hvis Illan vil 
forlange, at disse Fiskere sktllle staa 
me'd Gevær ved Foden og gøre "Honnør 
som Skildvagter for de Rødspætte
stimer, der komme ind fra Havet, 
maa man give dem noget at leve af 
og indl't'tte det saaledes, at de ikke 
skulle stua og sulte, naar lllan for
hyder dem at fange den :F'isk, der 
kommer fra Havet iRd til dem. Der 
maa træffes s:1,1l,danne Bestemmelser, 
at disse Folk ikke ligefrem blive ud
satte for at lide N ød, eller komme 
til at gaa den Vej, som det er be
kendt, at vor Fiskerbefolkning nwget 
nødig gaar, nemlig den til Fattig
væsenet. løvrigt. er Lovforslaget i 
flere Henseender et udmærket Grund
lag og vil med skønsom Behandling 
af det Udvalg, der faar med det at 
gøre, kunne hlive en Forbedring af 
vor Fiskel'ilovgivning. Jeg vil snarest 
tro, at :len Retning, man vilde komme 
til at gaa i, hvis man \'ilde gøre det, 
som Fiskerne ønskP, var en Simpli
fikation, en betydelig Formindskelse 
af det Antal Bestel1lllwlser, del' findes, 
og navnlig 8n Ovedlødiggørelse af 
de mange minutipse og højst pinag-
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tige Maskestørrelsesb<1stemmelser, der 
findes fol' l,Jimfjol'dsfisk<>riets Red
skal}{'r, hvilket ogsaa vildp blive al
deles overflødigt, j det allervæsent
ligste i alt Fald, ln-is man gaar til 
dt·u Bestemmelse, som .il·g meget vil 
anbefale, at forhyde at tage U Ilder
maalsfisk i Land. Det er meget 
muligt, at man ved at fOl'byde enkelte 
Fiskemaader fol' Limfjordens Ved
kommende, og. derimod ophæve aIt, 
hvad del' hedder Laasning, kan ud
rette inere, end lllan nu udretter, 
det staar i alt Fald for mig saadan. 
Men det er et Spørgsmaal, som jeg 
haaber, at Udvalget, der fnar med 
Loven at bestille, vil tage under O\'er
vejeise. Et vil jeg endnu lla~Vl\e: vil 
IlULn oprt'tholde de laasecle Vande, 
bør man, saa vidt jeg bn skønne, 
i laasede Vande forhindre den Øde
læggelse af Smaafisk, som nu fore
tuges \ ed A alestungIling. Aalestang
illg i basede Van.de er en mingn. 

(Fortsættes,) 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 18. N vb. 1895. 
I fOlTige Uge var Fiskeriet kun af 
nogen Betydning de første Da.ge; 
senere hæmmedes det af stonnende 
Vejrlig. Det bedste Fisken havde 
nogle enkelte Kuttere Sydvest for 
Læsø som foruden fuld Last af Rød
spætter tillige hjemhragte hver ca. 
800 Pd. Tunger, og som havde et 
pekuniært Udbytte af ca. 900 Kr. 
fOl' 4 Dug<'s FiskE'ri. Hummer
tilførslen \'ar meget knap. Af Sild 
blev tilført ca. 2000 Kasser til en 
Pris af F)1/2 Kr. pr. Kiste ah Gøte
borg. - I den sidst forløbne Uge 
har Vejrliget været i høj Gmd 0111-

skiftende. Ganske faa Kuttere hnve 
i en af de faa kortvarige rolige Pe-' 
rioder forsøgt at fiske i Aalborgugt, 
men Resultatet var kun tarveligt og 
nanede for ingens Vedkommende over 
100 Snese Rødspætter, jn de)' var 
dem, som kun havde 20-30 Snes~, 

'Fisken vejede fra 10-12 Pd. Snesen 



og blev brtnlt med ca. 1 Kr. pr. Snes. 
O).!;saa i Læsøl'ende have fun fisket, 
men Udbyttet derfra VUI' endnu tarV(~
ligere, S,ta Tilfol'selen hal' i sin Hel
he I været knap. Sildefiskeriet i Skær
gaarden maa ogsn:t have lidt af det 
urolige Vejr, idet Tilførselen d('rfm 
el' aftagen betydelig og Prisel'lle 
stegen noget, der er pl'. Dampskib 
fra GøtebOl'g tilført ca. 500 Kister, 
Pdson har været ca. 5 K l'. pl'. Ks. 
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ab Gøteborg. Hummerfiskeri er nu 
opgivet og d Cl' har derfor slet ingen 
'1'ilf0I'sol funden Sted af Hummer 
derfra i denne Uge, men denne har 
udelukkende funden Sted fra Vest
norge pr. Dampskib, hvorfra er til
ført ca. 8000 Stkr., hvoraf dog kun 
ca. 3000 Stkr. til stedlige Forhand
lere, Resten er afgaaet direkte til 
Tyskland, Prisen er ca. l Kr. pr. 
Pd. ab Norge. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra to. November til t7. November t895. 

.. ~ E Ig' .. I 
~ I g'~ .. ., ., 

.'" ... E I" .., .i>I. .. ",,:lii: >- ..,m 
Tilfort af: -=- ~ .., ..,- ti> ~ -= .:: ~ -= _CD 

<SI- .. 
I 1'=:: O; -as 

r::cle ~ -= CD- 1i en '" ~ c--= =~ o 
lo:: <.!!! as Il::! .i>I. ri) 

CL Q; .., {!rI) I- '" m x tø < ..J ri) 

9 danske Fisker-II Pd. 
Pd. 

1 

Pd. Pd. I P~~ Pd. Pd. I. Pd 
Pd. Pd. 

f Pd. 
fartØJer . .. 5580 261 

20 danske Kvaser 1'34200 10422{ 

4 svenske Fisker-
. fartøjer . . . I 6840 8000 

p r. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 320 3320 260 11071 

pr. Jernbane & 
Dampskib . . .. 1808 6700 7192 238211300 1

304800 44102 82B!P 122372~~31 --- ,-_._-------
lait ...• 41908 6760 7192 142862 1300 313060 5517 8239 22372 7931 

I) 1033 Pd. Aal og 74 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) 2939 Pd. Lak. og 5~oO Pd ørte,!. 

lait er der tilført 557081 Pd. 
Betalt (iennemsnitspris af Opkøbere: Rø<lspætter: levende Kr. 2,50-3,50, Knssefisk 

Kr. 1,00-1,50 pr. Lpd.; ,!'orak: levende Kr. 1,05-1,66, svenske Kr. 2,25, Kassefisk Kr. 
0,50-0,80 pr. Lpd.; Sild, svenske Kl'. 0,75-1,00 pr. Ol; Ani, blanke Kr. 0,56-0,!:i2, gule 
Kr. 0,30~0,45 pr. 1'd. 

Ugens 'filf~jrsel af levende Fisk har holdt Big omkring det normale. 1.\<Iarkedet 
trevent med ringe Købelyst og smaa Priser. 

BEKENDTGØRELSER 

For Krogflskere. 
De saa meget ofterspurgte dol,helt
fortinnetle Siaalftøk e 
med lukkede ret og orove 

'til Fangst af Aal, Torsk 
kan erholdes hOB Undertegnede 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger 
tages og Krogene afsendes franca 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Raba.t. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

~~---J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. ----_ ... 

HUH til Salg. 
Paa Øen Raagø er et godt, 

sulidt Hus med tilhørende 
Udhus, ea. 6 Skpr. Land, til 
Salgs paa'gode Vilkaar, naar 
Handel kan ske straks. 

Stedet er udmærket belig
gende for alt Fiskeri, godt 
Bundgarns-Stade,:'lige udfor. 
Æl'Cde Købere b~des hell
venue sig snarest til 
Lods J."". Hauseu, Femø. 



fiskekroge- Fabriken 
- S.lmedallll' I Aalbol'!t 18RS.C 

I K.heolta"D 1888-
aullo!o,1er sit t;"dsnlg ar alle Sort", 
Fiskekroge, 8RH vel i Stna], .T(OI'l1 
80m Messing, samt l lilko' i Tin o.., 
Dly. FO:røOlHice mod }!~ft(\rkrav. 

Conrad Christensen. 
Rt. Strantlstræ<lc ll. 

Klihpnhavn K. 

Fiskere 
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Torskeruser 
med Rader haves paa 
Lager i fiskefærdig Stand. 

Piskenætfabriken "Danmark ", 
Helsillgør. 

. 
I Horns 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
ml befales af 

Actien-Maschinenbau-Anstalt 
vorm. Venuleth & Ellenberger. 

Darmstadt: 

Herred. 
Søndagen den lste December RI. 4 pl'. afholdes i Jægerspris Hotel 

et Møde til Drøftelse af· det nye Fiskerilovforslng, hyortil alle Fiskere i 
Horns Herred og };'rederikssund hervC'd indbydes, 

Efter Mødet afholdes den aa.rlige Generalforsamling i Fiskerifor-
eningell for Jægerspris, Kulhus og Nedel'draaby. Bestyrebcen. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder ekstraordinær Generalforsamling iRallehave Pærgegaal'd Søndag 
den 24. November Eftermiddag RI. 4 i Anledning uf Fiskerilovons Revision, 

Bestyrelsen. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telej:!;ramadr.: Cohrs, Altona. 

Fisken.ætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave1 Helsingør, Stengade 15. 

levOl'er efter Bestilling ellor fra. Lagel' fl'l1 vort med de nyeste og bedste 
Maskinel' forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. Bo1ltnldsgarll, l1ampegal'll og Hørgarn i alle Nr, til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kmliteter. A"leknber, Kork, Flaadtræog 
Kateehu haves pna I~Rger. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og ~and6rs tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
j ane Kvaliteter. 

N ykjouiJ1g p. Falster 
i Februar 1895.' 

Færdigsyede Se.JI, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef: Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Stort cl(>gflllt Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bonlknivc1 Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste C' O 
eksisterende Kvalitet. & .. 

El· 1'''' a O lY\. ~"\1Jlo 
C 

\ l. {' ~jøbe1\. e 
hUS 1& ~ Værktøj for 

• .se\~ Iaandværk, Elegante praktiske 
~ Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrllg. 
~ Største lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

lllnliltrerede Katalo&,er &,ratis. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

~aas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

Ekspeditionen af Annoncer' til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
:illæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af cand. mag. Henr .. J. P()8.~elt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 48. 28. November. 1895. 

Kedl.e:c::Lsol.ad.ell udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse. til 

Frantz ChrI8t1reu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af I/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Raba.t. 

Indhold: Fra Folkethingets første Behandling 
af ForBlag til Lov om Fiskeriet i Danmark. - Be
tragtninger i Anledning af FerBkvandB-Fiskerilov
forslaget. Mindre :r.leddclelser. - Fiakeriberetnin
ger. - BekeJldtgørelaPf. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes de8udlln i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, t. S. 

ModelsamIingen, Stormgade 20, ()J' 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 adrcs~ 
Berede til bansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eft()J tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillao L, naar Kilden angives. 

----
Bestyrelsesraadet. 

Fisker V. Grcntzmanu, Anholt; 
modtager ikke Genvalg til Besyrel
sesraadet. 

Fra Folkethingets første Behandling 
af 

Forslag til Lov om Fiskeriet 
i Danmark. 

(Fortsættelse.) 

indenrigsministeren (H ørring): 
J eg skal tillade mig først at omtale 

den Bestemmelse i Lovforslaget, som 
omhandler Aale,qaat'dsrettcn. Det er 
jo nemlig saaledes, at der her paa 
det salte Vands Ornruade er et Til
fælde, hvor Fiskernes Rettigheder 
støde sammen ~ned Kystejernes Ret
tigheder, hvor altsaa de Interesser, 
som staa mod hinanden, repræsenteres 
ikke af Fiskere paa begge Sider, men 
af Fiskf.rne paa den en Side og af 
Kystejerne paa den anden Side. Den 
Ret, som Kystejerne have til Aale
gaarde, grunder sig paa Bestemmelsen 
i danske Lov, og jeg skal ikke gaa 
nærmere ind paa, hvor vidt denne 
Ret strækker sig. Det er imidlertid 
nu slaaet fast ved Fiskel'iIoven af 
1888, at Aalegaardsretten angaar 
ikke alene den Ret, som man opnaar 
ved at besættte Aalegaardspladsen 
med den virkelige Aaleguurd dette 
taget i den gamle Forstand - men 
tillige ved at besætte Pladsen med 
Aalestader. Dette er for saa vidt 
givet, og derom er der ikke længere 
nogen Tvivl. Der er imidlertid frem
kommet Udblelser om, at man skulde 
søge nærmere at ordne det Forhold, 
der saaledes opstaar mellem Aale
gaardsejerne og Fiskerne, og sOm 



jo ofte- det erkender jeg _. leder 
til Stridigheder af en meg!'t ubeha
gelig Karakter. ,Jeg har ikke villet 
gaa med dertil her i Forslaget. Som 
man vil se, har jeg holdt mig til 
den Bestemmelse) der findes i Fi
skeriloven, og det har jeg gjort, fordi 
jeg havde en Pøleise af) at de Ønsker, 
der vilde fremkomme, vilde gaa llleget 
\'jdt, langt videre, eud jeg kunde for
svare at gan med til. Jeg har i saa 
Henseende maattet vente, at jeg vilde 
komme til at indtage det Stade at 
hævde Kystejernes Ret over for de 
Interesser, som Piskerne repræsen
terede, og jeg maa gøre det saa meget 
mere, som, hvad jeg her skal minde 
om, selve Aalegaardsretten ,jo, før 
vi fik Loven af 1888, kunde afhæn
des fra Grnnden og er blevet det i 
mange Tilfælde saaledes, at crenne 
Ret er 'gaaet over paa andre Hæn
der end Kystf'jf'rens og er blev en 
heta,lt ham med rundelige Summer. 
Vi staa altsaa her over for en "Ret, 
der er erhvervet vpd Betaling i Tidens 
Løb, og som man uerfor ogsaa maa 
søgo at værne 0111. ~Iin Prygt for, 
at man skuldf) gau for vidt, Ol' ogsaa 
bleven bekræftot blundt andet ved 
Ytringer af det ærede Medlem for 
Præstø Amts 4de Valgheds (Bøn
løkke), der endogsaa mente, at naar 
Aalegaardsejeren ikke benyttede sin 
Ret til at besætte Kyststrækningen, 
skulde E'iskerne have Ret til at he
nytte Strandbredden for clel'fra selv 
at anlægge Aalegaardo og Aalestader. 
Saa vidt kan man aldrig komme til 
at gau. Man maa altid lude Kyst
ejeren, selv 0111 han nu er saa uheldig 
eller saa heldig - hvad man nu vil 
kalde det at besidde Aalegaards
retten, have samme Ret som enhver 
anden, der ejer Kysten ud til Vandet, 
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nemlig Rutten til at formene frem
mede Adgang til sin Ejendom, derom 
kan der. dog ikke være nogen 'l'vivl. 
.T eg tror imidlertid, at vi meget godt 
ved gensidig Imødekommen kunne naa 
til Bestemmelser angaaende Aale
gaardsrettens U døveise, som kunne 
gøre megen Gavn, og jeg skal for 
mit Vedkommende være meget villig 
til at forhandle med Udvalget derom; 
vi kunne jo saa se, hvor langt vi 
kunne naa. 

Hvad nu det foreliggende Forslag 
angaar, har man indvendt imod det, 
at det var blevet udarbejdet med 
liden Hensyntagen til Fiskernes Øn
sker. Det er m:1:lske ikke blevet 
sagt med de Ord, jeg her benytter, 
men den samme Tanke er kommen 
frem, om end, som sagt, maaske i 
andre Udtryk. Det Lovforslag, som 
foreliggm' her, er udarbejdet under 
mange forskellige Hensyn. Det er 
Resultatet af flel'e Aars Arbejde af 
de Mænd, som Indenrigsministeriet 
har til sin Raadighed, Kontrollører, 
Fiskerikonslllenter, Forstanderen for 
biologisk Station og andre, som færdes 
ude blandt Fiskerne og meget vel 
kende bilUde til Fiskernes Liv og til 
Fiskernes Ønsker. Det er ikke saa
ledes, at disse Mænd! som have havt 
en sua stor Indflydelse paa Lovfor
slagets Indhold, ere fremmede for 
Fiskernes Liv, det er en Misforstaa
else at tro det. Men dertil kommer 
ogsaa dette, at Piskerne egentlig ikke 
høre til den Slags Polk, der aldrig 
selv sige, hvad deres Ønsker ere. 
Deres Ønsker ere ofte komne til 
Orde i Andragender, indgivne til 
Indenrigsministeriet, og i mange af 
Bestemmelserne her i IJovforslaget 
er der netop taget Hensyn til disse 
A ndragender. Der er ogsaa frem~ 
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kommet Andragender i den Tid, der 
ligger mellem Forslagets Fremsæt
telse her i sidste Samling, og den 
Behandling, som her nu finder Sted, 
Disse Andragender skulle blive stil
lede til Udvalgets Raadighed, og man 
vil da se, at der ikke findes fremsat 
Ønsker deri, der i væsentlig Grad 
stride mod Forslagets Fremme i dets 
Helhed, Men naar der ellers er Tale 
om Fiskeribefolknirgen, er tIet jo, 
som det ogsaa er fremført fra anden 
Side, saaledes, at }'iskeribefolkningen 
har sit Organ i den danske Fiskeri
forening, hvor Spørgsmaalet om en 
Revision af Fiskeriloyen har været 
opp~ i længere Tid, og hvor der er 
arbejdet paa den paa forskellig Maade. 
Der blev i 1894 paa Generalforsam
lingen fremsl\t et Forslag til Over
vejelse, som var udarhejdet af et 
U dvalg, der var nedsat af Fiskeri
foreningens Bestyrelse, og altsaa -
derom kan der ikke tvistes - Val' 

et Udvalg, som vi.rkelig rummede 
den Sagkundskab, som man maatte 
ønske skulde være til Stede i et 
l;dvalg, der har med denne Sag at 
gøre. Dette Forslag er udarbejdet 
med stor Dygtighed; men det er 
ganske vist kommet til et Resultat, 
som jeg ikke paa nogen Maade kan 
slutte mig til. Det er kommet til 
det Resultat, at man skulde inddele 
samtlige salte Vande i 8 forskellige 
Distrikter, og at der for hvert af 
disse Distrikter skulde fastsættes et 
Regulativ af Indenrigsministeren, 
ganske vist efter Forslag af dem, 
der vare interesserede deri, men dog 
saaledes, atIndenrigsrninisteren havde 
den sidste Myndighed til Afgørelse 
af Regulativets Indhold. Det var 
dette Forslag, som vist blev omtalt 
af det ærede Medlem fol' Tisted Amts 

3dje Valgkreds (N. Andersen), der 
som en FOl'del ved dette Forslag 
nævnede, at det indeholdt saa faa 
Bestemmelser. Ja, det er ganske 
rigtigt; naar man skyder oyer paa 
Indenrigsministeren at træffe alle 
Bestemmelser gennem Regulativer, 
kan man naturligvis nok komme til 
et Lovforslag, hvori Bestemmelsernes 
Antal reduceres meget betydeligt. 
Men denne Ordning, som jo for 
Resten kunde have noget tiltalende 
ved sig, er efter min Opfattelse uigen
nemførlig. Man kan ikke splitte de 
store Vande, vi have, i 8 forskellige 
Dele, hver med sin selvstændige Lov
givning saaledes, at Fiskerne ved at 
drage fra det ene Vand til det andet 
kom ind under Lovgivninger, der 
kunde afvige betydeligt og væsentlig 
fra hverandre. Som sagt, denne 
Tanke har jeg ikke' turdet tage op. 
Men jeg skal her omtale lidt, hvor
ledes det gik med dette Forslag paa 
Generalforsamlingen; det gik nemlig 
saaledes, at det blev fuldstændig af
vist af Fiskerne. Fiskerne vilde ikke 
indlade sig paa at behandle det, og 
aet er jo givet, at de Fiskere, som 
mødte her paa Generalforsamlingen, 
netop vare nogle af de første fra de 
forskellige Fiskerlejer. Hvad denne 
Generalforsamling derimod vilde 
saaledes endte det i alt Fald efter 
en længere Diskussion - var N ed
sætteisen af et TIdvalg til at "\ldar
bejde et helt nyt Forslag. Det gjorde 
man saa, og til dette Udvalg valgte 
man da 4*) Mænd, Overretsproku
rator I,eth, Herredsfoged N eumann, 
der har været oppe ved Limfjorden, 

*) Udvalget talte 3 Fiskere, Lars Knhl
mann, som ikke deltog i de sidste 
Møder, Rasmus Nielsen fra Skalø og 
Carl Hansen fra Kallehave. 



og to Fiskere, en Vaadfisker og en 
Fisker, (Jer ikke val' Vaadfisker. 
Nu skulde man tro, at naar Sagen 
kom op for anden Gang i Fiskeri
foreningen, vilde lllan endelig fa,a at 
vide, hvad der var Fiskernes Ønsker, 
hvad de anse for det rigtige med Hen
syn til en Revision af Fiskerilovgiv
ningen. Men det var saa bngt fra, 
at man opnaaede dette, a.t det kun 
viste sig, at Sagen gik fuldstændIg 
i Stykker. Ganske vist er uel' kOllllllet 
et Forsla.g frem fra dette Udvalg -
det kom frem pn,a sidste General
forsamling i Fiskeriforeningen - men 
maa var saa lidt bleven enig, at det 
viste sig tror jeg endogsaa - at 
den ene af Fiskerne slet ikke havde 
deltaget i Forhandlingerne i Udval
get, og at de 3 andre ma.atte erklære, 
at de stod hinanden saa fjernt, at 
de end ikke havde kunnet blive enige 
om at vælge en Ordfører; de ll111atte 
hver for sig føre Ordet, hver for sin 
Del af FOl'slaget. Jeg fremhæver 
dette ikke paa nogen ~Iaade som en 
Bebrejdelse fra min Side mod Fi
skerne. Jeg tror, at Forholdet er 
det, at Fiskerne ere i den GraH 
tvungne ind paa at se hver for sig 
og hver paa sit Sted, paa siJle lokale 
Interesser, at det ikke er dem givet 
at kunne hæve sig bort fra disse 
mindre Forhold og -sætte sig ind i 
de større Forhold, saa at de der
igennem me(J nogen Nytte kunne 
deltage i en Diskussion om Revisionen 
af Fiskeriloven. Det, tror jeg, er 
Forholdet, og der er ikke noget at 
sige dertil, for det er ganske natur
ligt; men paa den anden Side skulde 
man nu lære af, hvad der her er 
passeret, at det ikke vilde føre nogen 
Frugt med sig, om man nu optog 
den moderne Tanke at nedsætte en 
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Kommission angaaende Revisionen 
af Fiskeriloven. .J eg skulde meget 
beklage, om man virkelig nu vilde 
standse Behandlingen af det forelig
gende Forslag, for at gaa til noget 
snadant som at lade Arbejdet gaa 
over' til en Fiskerikommission, og jeg 
tror, der er sau meget mindre Grund 
til det, som det blot er en ren te
oretisk Betragtning, naar man vil 
sige, at Fiskerne staa uden for det 
Arbejde, der her er gjort. At det 
er en ren teoretisk ]3etragtning, kunne 
vi jo ogsaa se her i Salen, thi de 
U dtalelser,der ere f:tldne underSagens 
første Behandling, ere jo ikke andet 
end U dtalelser fra Fiskere. Den ene 
Taler efter den anden har jo netop 
paaberaubt sig,. at han staar som 
Ordfører for Fiskerne i sin V ulgkreds 
eller i sin Hjemstavn, eller hvor det 
nu er, og den Vej stuur jo Fiskerne 
aaben fremdeles at give deres Ønsker 
til Kende, for saa vidt det ikke al
lerede er sket. Men jeg tror rigtig
nok, at for saa vidt det gælder de 
store Træk, have Fiskerne faaet ud
talt alt, hvad der ligger dem paa 
Hjerte. 

Naar vi nu se paa Bestemmelserne 
i det foreliggende Forslag, ere de 
væsenligste Bestemmelser jo navnlig 
uem, der tilsigte at opnaa en større 
Fredning, og man hul' du fulgt det 
sumJLI e Spor, som var anvist af Fi
skeriloven af 1888, nemlig at opnau. 
denne større og Ledre Fredning gen
nem Forbud mod Brug af Vaad efter 
visse Regler, gennem et Forbud mod 
Ilandbringelse af U ndermaalsfisk og 
enuelig ved Opretholdelsen af Be
stemmelserne om lokale Vedtægter. 
De Bestemmelser, som Forslaget har 
angaaende Vaad, ere i det væsentlige 
kun en Udførelse uf Fiskerilovens 
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Bestemm0ls('r om dette ~>Elllne. V j 
have jo i Fiskerilovens § 9 en Be
stemmelse om, a,t Flyndersnurrevaad 
er forbudt i Kattegat i Tiden fra 
Iste Juni til I5de Avgust, hvilken 
Bestemmelse nu er bleven udvidet 
til at omfatte Vaad i det hele ta,get 
i det nævnte Tidsrum. Denne Ud
videlse er jo motiveret ved, a,t man 
har faaet bestyrket, hvad ma,n ven
tede, da man behandlede Fiskeriloven, 
nt der langs Kysten af Ka,ttegat op
holder ;ig Fiskeyngel i stor Rigdom, 
som det altsaa gælder om at frede, 
naar den er samlet størst Mængde, 
nemlig i Sommermaa,nederne. I Fi
skeriloven havde vi ogsaa den Be
stemmelse, der blev vidløftigt omtalt 
af det ærede Medlem for Præstø 
Amts 6te Valgkreds (Bojsen) i Dag, 
at Indenrigsministeren skulde have 
en Bemyndigelse til at frede en 
Fjerdedel af de større Vande for 
Vaad i Tiden fra Marts til Maj. 
Denne Bestemmelse er nu forandret 
saaledes~ at Forshtget indeholder 
Forbud mod Brugen· af Aalemad i 
Tiden fra I5de November til Udgan
gen af Maj. Man }mr altsaa her 
paa den ene Side indskrænket Vaad
dets Besl{affenhed, idet man nu ikke 
mere forbyder Brugen af det stor
maskede Vaad, men kun Brugen af 
Aalevaaddet, altsaa det smaamaskede 
Vaad, og paa den anden Side for
længet Tiden og forstørret det Vand
areal, for hvilket Forbudet gmlder. 
Endelig har man her i Fiskeriforsla
get optaget en kedie Bestemmelse, 
som Fiskeriloven ikke kender; det 
er nemlig en Fredning af Fiskeriet 
i Kattegat i den Tid, da Rødspætten 
leger - det er den samme Bestem
melse, som haves i Fiskerikonven
tionen. Hvad Maalene angaa, skal 

Jeg med Hensyn til dem først gøre 
den almindelige Bemærkning, at det 
var ikke berettiget, naar det blev 
udtalt af et ~eret Medlem, at de 
vidensk:l.belige Undersøgelser, som 
ere blevne :1nstillede siden Fi skeri
loven, ikke skulde være. komne til 
positive Resultater. Det er ingen~ 

lunde Tilfældet, der er blevet opn:1aet 
positive Resultater, som ingen k~tn 

omstøde, blandt andet da dette, :1t 
det er blevet godtgjort, at Rødspætten 
har en forbavsende Evne til at vokse 
i kort Tid. Endvidere er det blevet 
godtgjort, at Rødspættehestanden i 
Ka.ttegat er aftagen i Størrelse i 
Tidens Løb. At den tillige er af
tagen i Mængde, er noget, der vel 
næppe kan bevises, men som dog 
almindelig antages af Fiskerne overalt, 
og som bestyrkes gennem den Stati~ 
stik, som er bleven ført i 'riden siden 
Fiskeriloven kom; der er derfor vist 
ikke Spor af Tvivl derom. Forstan
deren for biologisk Station har godt
gjort, hvorleops dette er fremkommet, 
og hele hans Udvikling af dette For
hold leder, forekommer det mig, med 
Sikkerhed Tanken hen paa, at man 
gennem en Fredning kan opnaa bedre 
Resultater. Det, hvorom det gælder, 
er at skaffe Rødspætten Lov til at 
vokse, inden den bliver fanget, saa
ledes at lIlan derigennem kan kOllune 
til, at Rødspmtten fanges i en Til
stand, hvor d"n yder Fiskerne be
tydelig større Værdi, end om de tage 
Fisken i mindre Størrelse. Det el' 
jo nemlig saaledes, at Rødspættens 
Værdi stigPl" IllPget stærkt for hver 
Tomme, SOIlI den vinder i Størn,lse. 
Det er Vejen til overhovedet at opnaa 
et værdifuldt Rødspættefiskel'i i Kat
tegat, noget, som vi ikke have nu. 
Det er erkendt fra alle Sider, at 



man maa søge at indføre en Fred
ning, hvorefter Fisl{en kan faa Lov 
til at vokse til en Størrelse, der vir
kelig giver den en betydelig Værdi. 
Nu har man jo skærpet den Fred
ning, som man søger at opnaa ved 
Forbudet mod U ndermaalsfisk, der
igennem, at' man forbyder Ilandbrin
gelse af Undermaalsfisk. Denne Æn
dring har vel mødt VelviUie fra 
mange Sider, men tillige ikke saa 
lidt Kritik her i Salen, idet man har 
ment, at en saadan Regel vanskelig 
lod sig praktisere. Navnlig har man 
indvendt, at det ikke vilde være Fi
skerne muligt at sortere Fiskene, 
medens de opholde sig ude paa Van
det, men at de ville være nødsagede 
til at bringe Fiskene i Land for at 
sortere dem der. Som Regel tror 
jeg ikke, at dette er rigtigt, som 
Regel maa Fiskerne netop søge at 
sortere Fiskene, medens de ere ude, 
idet de nemlig maa bringe Fangsten 
ud af deres Redskaber for at kunne 
bruge dem paa ny. Sorteringen sker 
SOIlI Regel ude pau Vandet, og der 
er for saa vidt intet til Hinder for 
et Forhud mod Ilandhringelse; men 
jeg erkender fuldt ud, at der kan 
foreligge Tilfælde, hvol' Fiskerne lllaa 
se at hjærge Redskaberne snarest 
muligt og blot styre ind til Land 
med dem i den Tilstand, i hvilken 
dn er8, uden forinden at faa redet 
-"'angsten ud af delll. J eg tror imid
lertid, at det ærede Medlem ikke har 
set tilstrækkelig paa, hvorledes Be
stemmelsen er affattet. Den gaar 
nemlig ud paa, at Undermaalsfisk 
ikke maa ilandbringes, men skulle, 
naar de fanges, snarest og saa vidt 
muligt i levedygtig Tilstand udsættes 
j Havet. Forpligtelsen til at udsætte 
Fisk i Havet igen, naar de ikke 
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holde Maal, er altsaa begrænset til, 
at det kan ske, at altsaa Mulighe
den for at gøre det overhovedet fore· 
ligger, og naar Bestemmelsen skal 
forstaas pau. sund, fornuftig Maade, 
er det klart, at Fiskerne maa være 
berettigede til at ty til Land, saa 
snart de have nogen Opfordring dertil, 
uden først at have klaret Redska
berne. Noget andet er, at de i Følge 
Bestemmelsen skulle klare Redsku.· 
berne, naar de komme til Land uden 
at bringe Fisken op i Land. Men 
heller ikke i SM Henseende tror 
jeg, at der el' nogen Vanskelighed, 
og skulde det virkelig vise sig, at 
denne Bestemmelse lider af Mangler 
i snu Henseende, er det jo muligt 
at rette dem og forhandle nærmere 
derom i Udmlget. 

Vedtægts bestemmelserne fol' de lo
kale Vande ere blevne staaende hel' 
i det foreliggendo Forslag, og der 
er for saa vidt ikke nogen Grund til 
at omtale dem. De have heller ikke 
været gjorte til Genstand for mange 
Bemærkninger fra ærede Medlemmers 
Side. San. vidt jeg mindes, har dog 
et æret Medlem, det ærede Medlem 
for Svendborg Amts 7 de Valgkrods 
(Frederiksen), omtalt Bestemlllelsen 
i § 47, og jeg skul dvæle lidt dened, 
fordi d\,t ærede )ledlems Udtalelser 
vidne om, at han ikke hal' forstaaet 
Bestemmelsen rigtig. Hun ankede 
nemlig over, at der vur hleven stad
fæstet V edtægtel'iIndenrigslllinisteriet, 
uagtet Flertallet af dem, del' mødte 
paa det Møde, der er foreskrevet i 
Best~mmelsen, og som skal afholdes, 
efter at Udvalget har afsluttet sine 
Forhandlinger, men inden Sagen gaar 
ind til Indenrigsministeriet, var mod 
en Vedtægt. J a, det er ganske rig
tigt; jeg tror endogsaa, at det er 
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sket, ikke en, men flere Gange, og 
det er noget, der nH'get let kan ske. 
Sagen er nemlig den, at disse Ved
tægter' som særlig ere givne i de 
omboende Fiskeres Interesser, ::drattes 
af et Udvalg, der netop vælges af 
de omboende Fiskere. ),J en medens 
disse saaledes komme til at virke 
gennem Udvalget, har man ans{·t 
det for rigtigt, at der, inden der tages 
Best\?mmelse om Vedtægten, holdes 
et Møde, hvor andre, der antages 
at have Interesse i Vedtægtens Ind
hold, kunne komme og der udtale 
deres Mening. De, der komme til 
dette Møde, ere imidlert.id ikke alene 
de omboende Fiskere, men alle de 
Vaadfiskere, som ere \ante til at 
fiske i det Farvand, som Vedtægten 
skal angaa, og naal" disse Vaadfiskere 
ere imod Vedtægten og stelllflle i 
Overensstemmelse dermed paa dette 
broget sammensatte Mødo, kan det 
a priOl'i forudses som sandsynligt, at 
Flertallet siger N ej til Vedtægten. 
Men der kan des~agtet ~odt være 
'1'ale om at stadfæste den, naar den 
for øvrigt er god Ol!: gavnlig for dom, 
der skulle have Nytte af den. 

Hvad de laasede Vande angaar, 
er det jo ogsaa et Spørgsmaal, der 
vil blive draget frem, hver Gang Fi
skeriloven kommer til at foreligge 
for Rigsdagen. Det er jo givet, at 
Laasning rammer de omboende Fi
skere i ikke ringe Grad, og det er 
uerfor sall, naturligt, at de ønske at 
blive fri for Jlaasningen, og at dette 
Ønske kommer frem gennem deres 
Repræsentanter hpr paa Tinge. De 
Henstillinger,der ere komne, ville 
nærmere blive undersøgte, men jeg 
tror ikke, at man kan gaa bort fra 
IJaasningen, da den har en saa stor 
Betydning for Fiskeynglen, at det 

vilde være lIrorsvarligt nu at opgive 
den. Naar man har saa meget mo(1 
de la asede Vande, er det namlig 
ogsaa af den Gl'Und, at de forhindre 
Fiskerne i at fænles med Vaad frem 
og tilbage over Vandet; men paa 
dette Punkt har man jo ogsaa i det 
foreliggende Lovforshlg gjort en Fol'
andring, idet man har indført den 
Regel, at ]'iskerne kunne faa et 
Tegn af Kontrollen, der giver dem 
Ret til at færdes om Natten med 
Vaad i Baaclen. Det ærede Medlem 
var inde pall denne Bestemmelse, 
men h~1n h:tvde ikke forstaaet den 
rigtig. Det er Meningen med Tegnet, 
at det skal gi\'e den vedkommende 
fri Ret til at fænles med Vaad 
om Xatten over det laasede Vand 
uden Hensyn til, om han er tvungen 
dertil eller ikke. 

Jeg skal slutte med nogle faa U d
taleiser, der ere fremkaldte ved det 
Foredrag, som det ærede Medlem 
for Præstø Amts 6te V algkreds( Bojsen ) 
holdt. .Je~ er saa ganske enig fIled 
ham i, at det vilde være j høj Grad 
formaalstjenligt, om det Udvalg, der 
blev nedsat i denne Sag, først og 
fn'mmest vilde beskæftige llIed 
det Spørgsma:l.l, om det ikke skulde 
være muligt at kunne faa gennemført 
Konventionen med S\'Clige i den nær
meste Tid. Jeg deler i høj Grad 
Ønsket herom, og jeg \-il meget bede 
Udmlget tage denne Sag op Illed 
saa stor I vel' som muligt . Jeg vil 
endvidere meget anholde om, ut ilian 
søger at freIlIllIe ~'iskerilov()n saa 
meget som muligt, og det staar saa
ledes fOl' mig, ttt IIltl n ingenlunde 
skulde opgive 'fanken om at futt denne 
Lov endelig gennemført i indeværende 
Samling. (Slnttog,) 



Betragtninger 
i Anledning af 

Ferskvands-Fiskerilovforslaget. 

560 

Af l<'orstkalldidat H. v. Deurs. 

Paa Grundlag af den nugældende 
Fiskerilov og de i de forløbne 7 Aar 
i!J.dvundne Erfaringer, er der under 
9. Oktober d. A. i li'olkethinget af 
Regeringen forelagt et ry t Lovforslag 
for Fiskeriet ,i Danmark. Da det 
rimeligvis vil vare længe, inden der,. 
naal' dette Forsbg er bleven Lov, 
att(>l' bliver Tale om Revision, maa 
Enhver, som har Interesse for IJoven, 
oprigtig ønske, at dens Bestemmelser 
maa blive saa fyldestgørende og saa 
retfærdige som muligt. M ('cl Hensyn 
til det snare vigtige Salh:a ndsfi skeri 
er der fremkommet saameget i Form 
afBladartikler, Udtalelser pau Møder 
og Generalforsamlinger, igennem An
dragender o. s. v" at· det vel tør for
udsættes, der her foreligger tilstræk
kelig Oplysning og Erfaring om, paa 
hvilke Punkter den nugældende TJov 
trænger til Revision. Om det mere 
beskedne, men dog betydning,>fl1lde 
Fer8lcvalld.~fil:ikeri hores derimod 
meget lidt ad ovennævnte Veje; det 
lever saa stille og ubemærket, og 
heri maa vel (hunden S~Jges til, at 
{let nye Forslag, m, H. t. Ferskvands
fiskeriet, ikke i væsentlig Grad ad
sidIler sig fru (len nugældende IJOL 
Det er dog et almimleligt Ønske og 
Haab, at dets Bestemmelser under 
Behandlingen i 'l'hingene atter. maa 
hlive saa grundigt overvejede. som 
de fortjene og ændrede i Henhold 
til de Erfaringer, salli ere indnmune. 
Min nogle og tyve Aars ErfaIing i 
Ferskvandsfiskeriet giver mig derfor 
Anledning til at henlede Opmærk
somheden pau. fOl'skellige mindre hel-

dige Bestemmelser i den nugældende 
Lov, som desværre i til Dels ufor
andret Forln ere optagne i det nye 
Forslag, medens en Ændring deraf 
er et meget almindelig næret Ønske. 
Det er da i Særdeleleshed den uu
gældende Lovs § 50 (Lovforslagets 
§ 55) 2det Stykke, de?' har vist sig 
skæbnesvanger og vakt saa megen 
UtiZf-redshed hos dem, den rammer; 

Først maa jeg dog omtale Be
stemmelsen iParagrafens førsteStykke 
om en Aabning paa 3 Alen i Vand
løbets Midte, sat~dænge dette ikke er 
mindre end 9 Alen bredt, idet denne 
Bestemmelse medfører en meget for
skellig Virkning efter Vandløbets 
Bredde. Et 9 Alen bredt l.øh vil 
saaledes kræve en Aabning 1/3 af 
dets fulde Bl'edd,e, medens f. Eks. 
et 100 Alen bredt Løb kun kræver 
li:l;l heraf tU1bent. Virlmingen er 
indlysende af sig selv, og det er i 
mange Tilfælde en let Sag med Garn
redskaber at spærre endog meget 
bredere Vandløb. Det vilde være at 
foretrække, at Aabnin.IJi'bestemmelliell 
overalt stod i Fod~olcl til Vwullobets 
Bred(]e, og vilde da li4.ellerlhfOl'
mentlig være passende. 

I § 50 2det Stykke bestemmes, at 
den, der ved Lovens Ikrafttræden -
altsaa før 5te April 1888 - har 
havt Ret til at spærre et Vandløb 
ved Fiskeredskab - formentlig en 
tleraul'ig respekteret Ret - fremtidig 
skal holde dette aabent fra Solop
gang til Solnedgang, for saa vidt han 
ikke kan godtgøre at have særlig 
HJemmel til Vandløbets Afspærring, 
men i alle Tilfælde skal han fra 
Solnetlgang Løverdag Aften til Sol
opgang Mandag Morgen holde aabellt, 
hvis der bruges faststaaen:le, eller 
optage Redskabet, hvis det er løst. 



I første Tilfælde skal han altsaa af
give Halvdelen af sin stedlige Fi
skeriI'et Cm. H. t. '1'id) og i sidste 
Tilfælde over eH Femtedel, o,q dette 
hovedsagelig til Fm'del for C/wlre, 
der ingen som helst Ret liave had 
til at gøre Fordring paa Uplnlwing, 
og hvor dog Gevinsten for h\'el' især 
af de mange som oftest bliver ringe 
i Sammenligning med det betydelige 
Tab, der er samlet paa den ene Haaml. 
Det tør vist i hvert Fald siges at 
være urefærdigt ligeoverfor den Mand, 
hvis Ejendoms Værdi w,wdgaaelig 
forringes i meget f{}lelig Grad. Hen
sigten har maaske Huret at skaffe 
Fisken uhindret Vej til dens Lege
pladser, samt lTdbredelse over et 
større Vandareal, men saadant Maal 
mltlL kunne naas igennemE'rcdnillgs
bestemmelserne. Ved at paabyde 
Aabningen regelnuessigt hele Am'd 
i!Jeiiltem, altsaa ikke med Legetiden 
alene for øje, lUeB langt udover 
denne, tilføjer man vedkommende 
Fiskeriberettigede stor Skade, uden 
egentlig at gavne l10gen; det synes 
hilligt, tLt denne Lovens Bestemmelse 
hlev ændret. Og m. H. t. Ejen
dOlllllle, der haye AZdentids Hævd 
paet .Lifspæn'iug, baseret paa Kon
gelig Resolution, Fæstebrev , A vktions
skøde, senere Højesteretsdomme eller 
andet solidt privatretlig G rundlag, da 
kunne disses Ejere vanskelig tænke 
:-lig, n t en Slltl grundmuret og vellw
skytte t JiJjendolll pludselig slml falde 
SUIllIlH:Hl ,til en Bl'0kdel af dens tid
ligel'e Vænl, at dette skulde være 
Lovens Mening, og Følgen hal' der
for vist sig at blive, at saadtullle 
Ejere ikke godvillig have villet bøje 
sig for den første den bedste Privat
mands :'Forlangende om Oplukning, 
men kæmpet for at beholde deres 
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Ejendomsret ubeskaaret. Herpaa 
haves tIPl'e Eks,'mpler, og med for
skelligt (J dfald af DOllllllene, alt eftCl' 

Forholdenes Forskellighed. Og~tW 

i denl/e Hew;eewle hu}' § 6U alb,(lit 

været skælmes/'IlIl/jI;'J', idet dell hal', 
fonwlediget 1JW/jet kostbare P}'oceKIj(;'I'. 
§ 50 er, SOIll til Dels hde Loven, 
skabt i 1873, og Skttheren \'<1 r den 
daværende af! Regpringen nedsatte 
Kommission lIled afdøde Birkedom
mer Pictller i Spidsen. KOlHmis' 
sionen var OgSlLtl her pct[\, Glentlwllll, 
og jeg erindrer klart, at Bil'kedom
mel' Fiedlel' '/lritalte til mil!: .,gamle 
Prh'ilefJietUemloJHJlw uetnt.tjtt! vi &u'Jlt 
uknuukelige, og dem 1'tJj'e vi ilrke 
ved,·l og sauvidt mig beJ,cndt inde
hohlt hans LoYforslag denne Bestem
melse, !Heil SCIWl'e er ([eu f'ul'svum](m 

af Loven. Maaske lmr mun ikke 
.tænkt sig Ji'olgerne saa alvorlige, llwn 
det fOl'ekollllllCl' mig derfor, at øje
hlikket nu er kommet til atter g1'lln
dig at ovel'veje denne llleget indgri
bende §. 

Det vilde være simpel ltetfærdig
hed at ophæve Bestellllllcl::;en om 
Oplukning, hvor :;wrli,lj #jelJlJJtel Cl' 

til t:ltcdt~, cller hvis det llog forlUenes 
enlwlte Steder at være Iloclrendigt, 
at det da kUli skel' efter særlig I)aa
hud af Hegeringen og imod fuld B1'
statning. Deltil kunde og burde det 
rmabydes paagældende Ejere, l1t de, 
fu]' at bidrage til Fiskensl:<'onllering, 
hvor denne mnskeliggjonles ved Af
spa:lTing, skulde nere pligtige til at 
all bringe Indretninger, IJvorved Fi
skens Vandring til Vokseplads og 
y ngleplads lettedes, og da navnlig 
til at anbringe Aaletrapper, ligesom 
man burde' p:mbyde saadunne Fiske
rlejere TIdsætning af Yngel i en vis 
TI dstrækning; da dette jo vilde være 



i p:\:tgældpIHles egpn Interesse, ville 
ved kOlll III PIHl e vistnok være særdelps 
villig til at underkaste sig dette Paa
bud, na:lr han tik sin tabte Ret til
bagp. J Pg hal' ha vt2Lpjliglwd til at 
tale med lllange Fiskeri~-jur(' Olll denlJe 
Sag, og tid l~r ikke ah·ne de af Op
lukningsbl'stl'lIImelsen ramte, ml'n og
saa i denne ganske ui uteresserede, 
der lHt're dpn Anskuelse, at denne 
Bestemlllelse af Retfærdighellshensyn 
burde ophæves, eller kun ske Fyldest 
imod Erstatning. 

Loven byder Ersta,tning for langt 
mindre Indgreb, se f. Eks. § 56 og 
§ 61 i Lo\'forslaget, hvor meget mere 
burde det saa ikke ske ved dut saa 
langt Iwtydeligpre Tndgreh i Ejendoms
retten. 

Merl HeJ/syu til L01fo1'Slugets § 
,i:J, tredie Stykke vilde det være 
praktisk her, i l 'orbindelse llled For
budet imod Brugen af Vaad i de 4 
.Maaneder, nt fo}'uyde Bnl,yell [~l 

Lystet" i A,pril, (G eddells Fredllings
lIlaaned), - mulig ogsaa i Laksens 
og (1t"l'cdells PrcdlliJlgstid. - I Lt'ge
tiden gaar Gedden ind pa,a lavt Vand 
nær Land og op i Grøfter, og det 
er i høj Grad bleven en Forretning 
og en Sport, lige saa meget for Børn 
SOli! for Voksne, saaclanne Steder at 
stikke den med Lysteren. Dt'sværre 
er Resultatet, at der saares og øde
lægges lige saa nwnge Gt'dder, som 
der fanges llled dette for denne Fi
skeart brutale Redskab; det er saa 
let at anvende i Legetiden og betaler 
sig godt, men skulde dog helst van
skeliggøres red Loven, ljysteren re
spekterer ikke Frpdningshestenllllel
Sl,'rne; den bruges Jill llH'get alminde
lig i Ma1·ts (Geddens nuværende 
Fredningsmaaned), og vil selvfølgelig 
blive end mere anvendt i April, hvor 
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Geddell hovedsagelig el" i Leg, og 
den bruges uden Frygt, fordi det 
ikke ka Il forbydes at fore den llled 
sig langs Sokallten, naa!" lllan o\'er
hO\'edet har Ret eller Tilladelse til 
at fa~rd('s 'del'; (hm henyttl's da, na:ll" 
ingen Un·dkommende er i Nærheden; 
paa A ['s tami tor ingen vid ne, at den 
blevallvendt til Stikning af Gedder. 
Fra Baad anvendes Lysteren lige
ledes til ulovligt Fiskeri saavel paa 
:wden Mands Fiske\":tnd, DO!1l i Fred
nings'tiden. Den er et virksomt Ap
parat og samtidig uden stor Risiko 
for Brugeren deraf, saa den hurde 
absolut gøl"l'S uskadelig i Ll'getidl'n; 
lJlen skal det ske lIled nogen Virk
ning, 1ll:1 a det være under ~den Form, 
at det (:1· fOl'lmdt i April at fænles 
med L/jster i Raad saa vel som P(Ut 

Luud i Nmrlwdell af Søer, V(wdløl' 
o. desl., "'('()t" (trdden kan søge ind 
i Le,r;didell. En saadan Bestemmelse 
rilde være til betydelig Gavn og 
særlig praktisk, fordi Lovens Mening 
med Fredningen ad denne Vej vilde 
ske Fyldest paa dette Puakt. 

Om § r;s i det lIye Lovforslag 
skal jeg blot bmnærke, at paa Egnen 
her er Aborrens Legetid Iroredsage
lig i April. Kund(~ denne Maaned 
passe for hele Landet, selvom det 
varierede en Ubetydelighed til begge 
Sider, vilde det i tiere Henseender 
vmre praktisk at have samme Fred
Ilinystid J(>r Aborre O,l/ Gedde. 

I § ;5.9 (vide § 14) i LovfoTSlaget 
er Mindstemaal for Aalen bestemt 
til 14 Tommers Totallængde. Vilde 
det ikke være rettere at forblive ved 
13 Tommers Totallængde, som mere 
svarende til __ de nugmldende 12 Tom

llIer fra Snudespids til Halefinnens 
Bagrod, dels fordi denne Størrelse 
er en Handelsvare af stor Betydning 
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for ubemidlede, og fordi det vistnok 
er tvivlsomt, om oVl'rhovedet en stor 

. Del Aal blive større end ca, 13 
Tommer, dels ogsaa fordi det (~1' en 
vanskelig Sag at give indgribende 
Bestemmelser for en Fiskeart, hvis 
Liv i flere Retninger endnu er en 
Gaade. For Geddens Vedkom IIwnde 
kunde der' derimod være Grund til 
at sætte MindstelllanJet op til 17 
Tommers Totallængde, i Stedet for 
til 14 Tommer, fordi de'nne Fisk 
vokser stærkt i den paagældende 
Alder og sauledes igennem sin Til
vækst yder en stor aarlig Rente. 

Med Hensyn til Stl'affebestellllllPI
serne i Fm'slagehj § (j/J vilde en 
/laget højere Minimn'msbødc va're af 
mere Vil'kning (Minilllumsbøden idøm
Illes i Reglen altid første Gang) end 
den høje Maksinl11111Shødp, fordi Over
trædelser paa }!'iskel"iets Omra:ule 
ere saa vanskelige at opdage og bt'
vise, saa llaar det endelig lykkes, 
maa Struffen være følelig, ellers be
taler det sig at fort13ætte den ulovlige 
Gerning. J eg skal S0111 Vanskelig
Ileder nævne: ulovligt Fiskeri fore
gaar mest fra Baad og paa Afstande, 
hvor det ikke let kan iagttages. 
Mangt et Redskab er, i 'rilfælde af 
Fare, let kustet over Bord, og Be
viset dermed borte; dernæst er N at
ten og mørke Aftener en yndet Tid 
til ulovligtE'ii'lkeri, og endelig drives 
dotte ofte ved Hedskaber, <ler ere 
skjulte under Vandet. Høgtmngen 
af saadanne sker naturligvis med stor 
Forsigtighed, saa Opdugelsen hører 
til Sjeldenhederne. Indfangen Fisk 
pakkes ofte pau, selveF<1ngststedet 
i Kasser eller tætte Kurve lUed 
Lærred over, bringes saaledes vel 
forvaret til Banestationen og forsendes 
til Udlandet, og hvor ofte mon ikke 

disse Forsellddser indeholde haade 
Undel'lllaalsnsk og fredede Fisk, Op
dagelsen er S01l1 sagt vtLllsk,!lig, Be
viset endnu vanskeligere; derfor synes· 
højere MiniJlltllllsbpde at nOl'.(' paa 
sin Plads hel'. Hertil kommer endnu 
at ulovligt Fiskeri i Regkn udøves 
af løse og ledige Personer, som intet 
eie 00' dc'd'ot' ere gan:ske lifTeo'yldige 
~ n b "'. 

for at idømmes Erstatning og Sags-
olllkostninger, de betale deIll ganske 
simpelt ikke. Bøden derimod skal 
betales eller afsones; det har Oll 

ganske andpn Virkning, især imod 
Gl,ntagplsestilfælde. Heldig vilde <let 
dorhos være, 0111 1Jove11 vilde hjemle 
Ret til at læg.qe BeslaiJ pan Fiske-
1'edskabe1'nc, 110al' de am'elidtes nlw
rcttiqct pua (tlldell 1l1allds Pi81.:evwu), 
og gøre Udlæg i samIlle om for
nødent; dette vilde dO!2; vrere llogen 
Beskyttplse imod dellne Ulovlighed; 
thi grihes ou nogen i uberettiget Fi
skpri, og de dfJllllIleS til I~rstatning, 
ja saa tilhører Redskallerne ahlrig 
de Paagældende, og andet af Værdi 
findes sJelden. Hvis elldvitlel'P FOI'
scndere af Fisk skuhle væ1'e pligtige 
pall, ForTo IIfJllw}e af Poliliet tit ({ulme 
for FOl'sc/Ulelsell jlact Afgo,llg.'ilitati
Olieit, saa vilde sikkert ulO\lige Fol'
semlelser blive rene Undtagelser, og 
sRaledes § 58 og § 5H være vel be
skyttede. 

Med He1l8.IJ1I til FOJ's7a.gets § (j;] 

Illaa jeg hel1lc<le Opmærksomhedon 
pau. Ordene: "af/ frw hrcT Gang 
Fowl" o. s. v. Meningen hermed 
er vistnok den, ut Erstatningen, :10 
Kr., skal gælde for hver Gang, Vaad
det har været lmstet i VaIl<let til 
.Fangst og draget ind; men Domsto
lene synes at have en anden Opfat
telse, hv:lI'efter del' er idømt kun 20 
Kr. i Erstatning fol' ulovlig Vaad. 
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trækning, selvom det er kastet og 
clmget i[Hl tirl'e Gauge, naal' det 
blot el' sket pau sallIIne Fisketur 
lImitidelbart efte!' hinulIdell, Et saa 
radilmltFisl;eredslmb som Va:ul, hl'or
med der i Labet af D:tgeu, eller 
~nttell, kan ol'ertrækkes et stort 
Vandal'eal og Fangsten let bli,'c af 
stor Værdi, ganske anderledes end 
ved faststaaellde Redskaber, bør ikke 
kunnc bruges ulovligt, Ilden al den 
idOlIlte Erstatning af 50 Kr, gælder 
hvert enkelt Drag -- der el' dog 
Tilfælde, hvol' Erstatningen lmn faas, 
ikktl at tale Olll, hvis Vaaddct kunde 
beslaglægges -; LoveIIs Ord synes 
ogsaa at mene det saaledes, lIleIl t}ell 
er, som sagt, opfattet anderledes af 
Domstolene, Det vilde derfm være 
heldigt, om Lovbestemmelsen i dette 
Punkt bll'v klarere affattet. 

Endnu lllatt jeg omtale den sær
deles betydningsfulde /f (j4 i Fm'
slagel. Heri bestemmes, at alle Over
trædelser af Ferskva ndsfiskeriloven, 
med Undtagelse af §59, kun el' 
Genstand for Pltatale af deu privat 
Ji'orurettede. Denne Bestemmelse er 
uheldig og skaber kun ringe Værn 
om Ferskvandsfiskeriet; lllell det synes 
ogsaa utvivlsomt, at Lovforslaget inde
holder tiere Paragrafer, der med 
Hells,lju til Pnalale bør stGtet lirJe med 
/i 1)9, deriblGtudt navulig § å8 og 
§ (j;",j. -- Skal f. Eks, ulovligt Fiskeri 
i ,l<'retlningstiden klin kunne paatales 
af den Private, vil dette Fiskeri 
kunne drives uden megen Risiko, thi 
lDrfaringen har tilfulde vist, at den 
Private i saadant Tilfælde meget 
sjeldent vil paadl'age sig (let Besvæl' 
og de Udgifter, et Søgslllaal kræver. 
Alene, Beviset er meget vanskeligt, 
idet de fangne Fisk altid sættes i 
det medfølgende Hyttefad, som ikke 

el' for Uvedkommende; Pakningen 
foregaar paa Fangstpbdsen, og der
llIed er FOl'sendelsen uden Risiko. 
KOllllller en eller anden U vedkom
memle til Stede under Fiskeriet, 
kastes naturligvis enhver fredet Fisk 
over Bord, Der er mange Aarsager 
til. at primt Søgsmuul i nævnte Til
fælde er Undtttgelse: Kammeratskab, 
~ llboslmb, Ligegyldighed, Mangel paa 
Evne, samt Ulyst hos den enkelte 
til at værne 'ogStla for undre. En 
g,~nske anden Virkning vilde offentlig 
Paatale have, hvor Indkaldelse og 
Afhøring af alle Deltagerne kan 
finde Sted, og en nærmere Under
søgelse er tilladt, Alene Bevistheden 
om at være udsat for Indkaldelse 
og Forhør vilde som Regel skræmme 
fra at udo,'e Fiskeri, SOIll 1,0vpn for
byuel', saaledes o.rJsaa Vaadtr-æknillg 
-i de -4 1l:faaJledc1', .$ :"jfj nævner. Naar 
Forbudet i mod at ilandbringe Fisk 
ullder et vist ManI (§ 59) skal be
skyttes ved offentlig Paatale, hvorfor 
skal saa ikke det summe gælde lh1Hd
hringelsen af li'isk Ol:e?' et vist Maal, 
hvor Lm<en forbyder saadant. Me
ningen med Fredningsbestelllmelserne, 
san vel som overhovedet med a bso
luUe POl'bud, er dog, at de skulle 
overholdes. Loven bør derfor virke 
hen til, at en Overtrædelse bliver 
saa vanskelig som mulig at begaa, 
og ikke san. vanskelig som mulig at 
opdage og bevise. Det første op
naas i nævnte Tilfæl{le sikrest, naa~ 
offentlig Paatale kan ske, og det var 
derfor ønskeligt, at i det mindste § 
55 og § 58 maatte komme herunder, 
sammen med § 59, som alt f'oreslaaet 
i lJoven. Men dernæst forekommer 
det mig, at man ogsaa burde give 
de Fiskeberettige(le sa'mme Ret, sorn 
de Jagtberettigede nu, have, nemlig 



til at forlange offentlig Tiltale, naal' 
deres Fiskoret krænkes. Tilfældene 
erp jo ganske ensal'tpde; i begge Til
fælde er det i Virkeligheden det 

,Offentliges Tan" der vrentes om, og 
ikke sau meget de Privates, 

De Retningel', hvori det, i Henhold 
til foranstaaende, forekommer mig 
meget ønskeligt, at Lovfm'slaget for 
Ferskva udsjisl.æriets Vedkommende 
maatte blive ændret, ere altsaa disse: 
§ 55, 1. Stk.' DC'n fastsatte Aabning 

af 3 Alen forandres til l J 4 eller 
1/:, af Vandløbets Bredde. 

§ 55, 2. Stk. Oplukningen skal ikke 
gælue, hvor særlig Hjemmel 
fur Vandløbets Afspærring er 
til Sted~, eller i alt Fald kun 
imod fuld Erstatning. 

§ 55 3die Stk. Forbud imod at fæt'
des med Lyster i Baud, saavel 
som i N ærlwden af Vandløb i 
Geddens Fredningstid (April), 

§ 58 Aborren .fredes i April j Steuet 
for Marts. 

§ 59 Mindstemaal 'for Aal 13 'l'ofil
mel' Totallængde, i Stedet fol' 
14 Tommer og for Gedden 17 
Tommer i Stedet for 14 Tommer. 

§ 62 Højere Minimulllsbøde, og Ret 
til Beslaglæggelse af FiskerE'd
skaber, ulovlig brugte. 

§ 63 Erstatningsbestemmelsen fOl' 
Brug afVa:td paaanden Manus 
Fiskevand kla.rere affattet. 

§ 64 Offentlig Paatale gældende fol' 
idetmindste § 55 og § 58, for
uden den alt fOl'esbaende § 59; 
samt Ret for den PrivatE', hvis 
Fiskeret krænkes, til at forl:Ulge 
offentlig Paatale. 

Glentholrn i Nuvnmher 1890, 

565 

Mindre Meddelelser. 

For nogle Dage siden lod Fiske
handler Ohl', Holm, der, som tidligere 
meddelt, i en ved Havllen liggende, 
afspætTC't Fiskedam hul' ud s:! t ca, 
24000 Sth. Rødskættel', foretage 
en Indfangning for at erfare, hvor-' 
ledes Fisken trivedes og udvikledes; 
det viste sig, at Fisken ml' tiltagen 
kendelig i Størrelse og at Kvaliteten 
ogsaa var fultud tilfredsstillende, og 
da Indfangningen foregik udl?n Besvær 
med et mindre Vaad, hvorllled i faa 
'l'l'æk optoges ca, 500 Snese, nina 
den stillede OpgaYI?, at holde Rød
spa~tter levende i velflOJ!1t Stand j et 
længere Tidsrum end man hidtil 
kunde i Hyttefadene, at være 
løst paa bedste 1\faade. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 25. Nvhr. 1895. 
U gens første Dage bragte nogenlunde 
gQde Vejrforhold, som da ogsaa 
stnlks bleve benyttede af alle for 
'fiden under Bemanding værende 
Kuttere, hvem der blev gi\'en Lej
lighed til at fiske j 4 af Ugens Dage, 
i de to sidst<, Dage herskede nE'mlig 
en hænig sydlig StOrtll. I Aalhæks
bug!t:n blpv der af en Del Kuttere 
fisket, og med temludig godt Resul
tat, ell kelte ha vde fuld Ilast, god t 
'loo Snese hver, Fisken var af lille 
men ret fed Kvalitet, vejende 9-10 
pu. Snesen og hlev betalt med fra 
110-90 Øre pr. Snes. 4-5 Kuttere 
have drevet Piskeri ved K obbergt'un
den, sydost af Læsø, Udbyttet af 
Rfjdspætter var kun uvæsentlig, men 
af 'runge havde hver' Kutter fra 



150--300 Pd., som opnaaede saa gode 
Prisp!, som fra 75-85 pr. Pd.~ skønt 
K ra l ;t<~h'n vu I' mindre god, temmelig 
SIllU<l hlandet; af t-lletllVar var der 
ret god Fangst, fm, 400 1000 7r pr. 
Kutter, men for denne Pisk h(·:~ ~es 

jo ikke saa store Priser, ca. 15 Øre 
pr. Pd. Desuden indbragtes mindre 
Partier af Pighvar, vel ca. 100 Pd. 
aJ hver hrorfor betaltes 00 Øre pr. 
Pd. for stor Kvalitet over 3 Pd. pr. 
t-ltk., 30 Øre for mindre Kvalitet. 
Af 10-12 paa den saukalc1te Trille
grund nord for Læsø fiskende Kut-. 
tere blev indbragt ca. 2000 Snese 
Rødspættpr af ret tilfredsstillende 
Kvalitet eitel' Kattegats Pisk 'at 
være, de vejede 13-16 Pd. Snesen 
og blev betalt med fra 1 Kr. 50 Øre 
-2 Kr. Snesen. Af f't lignende 
Antal Kuttere blev fra Aalborgbugten 
noget nær saIlIme Kvantum som oven
nævnt indbragt, men Kvaliteten var 
ringf're; skønt Fisken vejede ca. 11 
Pd. Snesen blev den ikke betalt med 
mere end. ca. 80 Øre pr. Snes. Hum
mertif01'St>len fra Vestnorge er til
ta~en betydelig, fra Cristianssand er 
pr. Dampskib tilført ca. 11000 Stkr., 
hvoraf dog cu,. 11000 Stkr. ere af· 
gaaecle din.lkte til Tyskland, fru, 
Gøteborg er ]igelørles pr. Dumpskib 
tilført eu. 3000 Stkr., PrisHn er ret 
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høj, der betales nu 1 Kr. 15 Øre~~ 
1 Kr. 20 Øre pr. Pd. ab Norge eller 
SI'erig. Sildetilføl'selen fra Gøteborg 
har andraget ca. 2000 Kister, hvoraf 
ca, 500 ere afgaaede direkte til de 
tyske Røgerier og 200 afskibede til 
Newcastle, Prisen er 31i2 Kr. pr. 
Kiste ab Gøteborg. Kl. 

Skagen, d. 12. Nvbr. 1895. V~d 

en af "Skagens Fiskeriforening" fore
tagen Opgørelse over Kystfiskeriet 
fra Skagen, saavel som Skagen Pi· 
skeres Fangst med Piskekuttere, i 
Tiden fra 1. N ovem ber 1894 til 31. 
Oktober 1895, ,er det oplyst, at Ud· 
byttet af Piskeriet i det ovennævnte 
Tidsrum har været 445000 Kr. Af 
det nævnte Udbytte, har Kystfiskeriet 
givet 277000 Kr. og Kutterfiskeriet 
l~OOO K~ ~ 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fi skeriforeni ngs H jæl pefond, 
som har til POl:maal at støtte for
ulykkede Piskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gung for alle som aal'lige 
paa Dansk Piskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

BEKENDTGØRELSER 

For Krogfiskere. 
J)e saa megot efterspurgte dobbelt· 
fortinnede Staalfiskekroge 
med lukkode ret og OlHvOntlte øjer 
til F~Lngst af Aa]~ r:t:orsk og Flynder 
kan erllolues hos Undertegnede 
tvende Nr. "2 og;j. Bestillinger 
tages og' Krogeuc afsendes frallco 
overalt i Danmark til J:!'iskcrc, Nr. 
S 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver gendas paa 
ForL<tngende og Forhandh:re ind· 
rømmes Ra.bat. 
Hans Christensen, Skibshandler, 

Lanilegade 2. Kjerteminde. 

Hus til Salat. 
Paa Øen Raagø er et godt, 

soliat Hus med tilllylrende 
Udhus, ca. 6 Skpr. Land, til 
Salgs paa go(te Vilkaar, naar 
Handel kan ske straks. 

Stedet er udmærket belig
gende for alt Fiskeri, godt 
Bundgarns-Stade, lige udfor. 
Ærede Købere bedes hen
vende sig Sllarest til 
Lods J."'. Hansen, Femø. 

Fiskebaad. 
En ældrevelsejlende stærk

bygget Fiskcbaad med gode 
Sejl og veludhalet, Drægtig 
879

'100 Tons, 41/ 2 "Fods Dybt
gaaende, henliggende paa 
Hjerting Strand: kan paa 
Grund af Ejerens Død købes 
fo.! 400 Kr.; man henvender 
sig enten til J. C. Hansens 
Enke eller Fisker H. O. Nleisen, 
Hjerting pr. Varde. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 17. November til 24. November 1895. 

... 
I 

~ E I~ ... 
1 I I 

Cl ... 
.'" "C E 

I'" ", "'" 
... Q "Cl » 

"Cl .... <= Cl) ", "Cl Cii ", "Cl Tilført af: '"' ", ", .... ....... 
"Cl Cl .... ... 

I 
<C "' ... Cii 

D:~I 
~ c:~ Q :::I en 

1 I""'''' o; "Cl 
I- ::.:: CIS Q "'" ", ~en en :c c.::I ..J 

8 dansl;e. FlSker-!! Pd. 1'd'l 
Pd. 

Pd. I Pd. PrI })u. 

I 

rd 

I 

Prl Pd. 

fartØ,lCr . .. 19170 6678 

21 danske Kvaser i 11700 114102 8ilOO 

8 sV()llske .. Fisker- I 
fnl'tØJPl' .. 184ilO 1110 

pr. Baad og Vogn 
fra mer!iggellde 
Fisker!ejer ... 4100 400 1239 

[lr. Jernbane &, 
Dampskib. . .. 400 !7580 !014! __ 2304!3448!421000 il460 942B' 20619 

-11-- 94:29!20619 lalt . .. 31276 7580 9014 145634 4il58 421400 15199 

]) 72(Hl Pd. Laks og 21GO Fd Ørl ed. 

lait er der tilfort 678822 Pd. 

",'" _"" -CIS 
<t-en 

I Pd. 

1411 

1411 

3 

3 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Røuspættcr: levende Kr. 2.00- 3,25 pr. Lpu.; 
'l'ol'sk: leveIlde Kr. 0,75-1.50, svellske Kr. 2,35. Kassefisk Kl'. 0,3il-I,00 pl'. Lpd.; Sild, 
svenske Kl'. 0,50-0.75 pl'. Ol; AnI, blanke Kr. 0,:'8--0,65, gule K". 0,30-0AH pr. Pd. 

Del' tilfør~,es i Ugens Løb M'll'kedet rigelige Kvanta. IcvCllue Fisk. Handelen frem
deles meget treven ]flpd l illge Købelyst og smaa Priser. Ingen Udsigt til opadgaaende 
Priser foreløbig. -J. J. Storm, 

GI. Strand 4:6,-
modtager al SI~gsFisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "Io. 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. -

Torskeruser 
med Rader haves paa 
Lageri fiskefærdig Stand. 

Fisk8nætfabrik8~ "Danmark", 
Helsiugor. 

Appapatep 
til Tørring og Tilberedning af 

Fisk og Fiskeaffald 
anbefales af 

Acti en -Maschinenbau -Anstalt 
yorm. Venuleth &. Ellcnbcr~er. 

Darmstadt_ 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget :Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johafln Cohrs, Altona. 'l'elegr:lmadr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, He]singø.·, Stengade 15. 

leverer efter 'Bestilling eller fm I,ager fra vort med de nyeste' og bedste 
Maskiner forsYlleue, nY:Lnlagte P:\.brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle a.ndre Sla~s Næt og 
Garn. BOHmldsgan" Hamjll'garn og Hør.'larlt i alle Nr. til Dagens billigste· 
Priser og i hedste Kvaliteter. Aalekubelo, Kork, l'laadtræ og 
Kateehu ItRVes l)lla 1. .. a ger. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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. Københavns Mekaniske 
Næt og- Garn-Fabrik 

M. L. Utzo-n, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prim.a Tvist 
fra et godt sorteret T.ager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Stort elflgant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bordknive_ Tolleknive lllpd Skede, FOl ~-
Køkkenknive, Brødknivc', kun i bedste ~ rc-() O . 
,'k,;"".n~. K,al;teL ~' & · 
e =-=-O-1'~-t:-""O O t1\ ~)UL~~' 
-~ \ l. ['\. ~jøbe e 
C . '\1.6 ". lS· . . Værktøj. for 

~se\~~~ Haandværk, Elegante praktJske 
~....--:. Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 

~~-_.. Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
IIlnidrerede Kataloger gratis. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Chdsttreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af calld. mag. Henr. J. P08selt. - Trykt hos Frantz Christtrel~. København. 



Nr. 49. 5. December. 1895. 

:n.4:ed1e:c::l.sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annone'er optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: ll •• tyrel.esraade~, - Model.amlingen, 
- Fra Folkethinsets første Behandling af Forslag 
til Lov om Fiskeriet i Danma.rk. - Generalforsam
linger, - Fiekeriberetnlnger. - Bekømitsøreloer, 

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, t. 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 100re. 

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

Efteltryk af Medlemsbladets Artikler er 
~iUacl t, naar Kilden angives. ----

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens Love ereStemme
sedler med tilhørende Medlemsforteg
nelse pr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt VaIg af Medlemmer til Be
styreIsesraadet skal finde Sted, og 
forventes de tilbagesendte til Kontoret 
i udfyldt Stand inden 15. Decemher. 
De flfga,aende Bestyrelsesraader, der 
efter Lovene kunne genvælges, ere for: 

Københavns By: 
Grosserer Fr. Adolph, R. af Dbg. 

I 

Forretningsfører O. Schmiegelow, R. 
af Dbg. 

Københavns Amt: 
Fisker Ludvig Hansen, Amager. 

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

Odense. 
Grosserer r:I.'hOl Hansen, Odense. 

HjmTing Amt: 
Konsul O. Fabricius, Skagen. 
Skibsbygmester H. V. Buhl, R. af 

Ubg., Frederikshavn. 
Skipper P. Nielsen, Dbmd., Bangs

bostrand. 

Rctllde'i'S Amt: 
KonSlLl Michaelsen, R. af Dbg., 

Rundors. 
Fisker V. Grentzllucnn, Anholt, )l]od

tager ikke Genvalg. 

Ribe Amt: 
Proprif'tær Breinholt, R. a,f Dbg., 

Esbjærg. 
Stmndkontrollpl' A. Ji'rost, Vejers pr. 

Varde. 



Modelsamlingen. 

Foreningen har i indeværende Aar 
havt den Glæde at modtage mange 
Gaver til Modelsamlingen, dels Red
skaber i fuld Størrelse og dels Mo
deller. Der er saaledes kommet: 
En Rejerusepæl af Jern, skænket af 

Fisker Kallehauge, København. 
EnBundgarnsmodel fra Refsnæs, skam

ket af Fisker HilIebrnndt dersteds. 
En Piglyster fra Svendborgsund, skæn

ketaJFisker Malling-Nielsen, Thurø. 
Et Hundrede langredede Aa.lekroge 

til levende Agn, skænket af Fisker 
Hans Nielsen, København. 

En Aalesaks fra Ringkøbing Fjord 
(Forbudt i Vedtægten), skænket 
afFiskerifoged Iversen, Halmsland. 

En Model af en Torskeruse, skæn
ket afFiskenetfabriken "Danmark" 
i Helsingør. 

En Blusselanterne fra Roskildefjord, 
skænket af Fisker Ohr. Imdvigsen 
i Jyllinge. 

Et Hundrede langredede Aalekroge 
til levende Agn, skænket af Fi
sker P. ViIlumsen. 

En Flynderpig, skænket af samme. 
En Sildepilk, skænket af samme. 
En " Ulk" (Rejeskrabe) fra Øresund, 

skænket af samme. 
Et Stenbidergarn fra Skagen, skæn

ket af samme. 
En Vridemaskine til tjærede Garn 

(Model), skænket af samme. 
Et "stenet" Rødspættegarn med Tmg 

og Klove, skænket af samme. 

Desuden har Foreningen erhvervet 
1,ed Køb: 
En grønlandskFuglepil med Ka.stetræ. 
En Kasse til Forsendelse af levende 

Aal. 
En Aalekube af galvaniseret Jern· 
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traad, selvfiskende og med Agn
beholder (engelsk Patent og Fa
brikation ). 
Alt, saavel Redskaber som Mo

deller, har været fint og nydeligt ud
ført og Foreningen benytter Lejlig
heden til at hringe Giverne en hjerte
lig Tak. 

Fra Folkethingets første Behandling 
af 

Forslag til Lov om Fiskeriet 
l Danmark. 

(Slutning), 

H. lfttdsen taler imod Hummer
fredningen og for Nedsættelse af en 
Fiskerikommission 

Køedt: En Forening af Fiskere 
nede fra min Valgkreds, fra Korsør 
- den tæller 40 Medlemmer har 
henvendt sig til mig med Anmodning 
om at tale deres Sag her i Tinget. 
Disse Fiskere mene sig i høj Grad 
forurettede i deres Erhverv ved de 
Indskrænkninger, der finde Sted an
gaaende Aalefiskeriet i Store Bælt, 
og de klage særlig over § 6, som er 
enslydende med § 3 i den nugældende 
Lov af 5te April 1888. 

Fiskerne foreshta nu, at Paragraffen 
kommer til at lyde som følger: "Ret 
til Fiskeri med Aalegaarde (Aale
stader) i Tiden fra. 15. A vgust til 
Aarets Udgang tillwmmerudelukkendr 
Ejerne af Kysten, enhver ud for sin 
Grund, medmindre andre ifølge sær
lig Adkomst maatte have erhvervet 
Ret i saa Henseende. Ethvert Slags 
Fiskeri ud for Kysten af andre, og
saa Fiskeri med fritstaaende Aule
rusor, er tilladt, naar det udøves 
længere fra ;Lund,. end de i Forbin-



delse med Aalegaarde udsatte Aale
ruser ere anbragte, eller paa disse 
Re{lskabers lukkede Side i en Af
stand af mindst 25 Favne og fra 
disses Fangeside i en Afstand af 
mindst 50 Favne. Som fritstaaende 
anses alle Aaleruser, der il,ke ere 
forbundne med Aalegaarden paa ('n 
saadan Maade, at de kl,lnne røgtes 
fra en Bro over samme uden Brug 
af Fartøj. Naar Kystejeren ikke 
senest den 1. September har begyndt 
Udsættelsen af sin Aalegaard (Aale
stade) og uden ufornødet Ophold 
fortsætter Udsættelsen ud for sin 
Kyststrækning, kan han ikke i det 
paagældende Efteraar formene andre 
ud for hans Grund at udsætte frit
staaende Aaleruser uden Hensyn til 
foranstaaende Bestemmelser." 
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.Teg synes, at der navnlig lige over 
for Fiskerne, der dog altid have 
været et meget konservativt Folke
færd, kunde være Anledning· til at 

. søge at hindre, at der gennem Lov
givningen begaas nogen Uretfærd!g
hed imod dem. Derfor er det ingen
lunde Meningen, at der skal gøres 
Uret mod Lodsejerne ; det er ikke 
min Mening, '1t man skal fratage 
dem lovlig erhvnrvede Rettigheder, 
men vi burde sætte en fast og klar 
Grænse for Enkeltmands Udnyttelse 
af disse Rettigheder, saaledes at de 
ikke gribe hindrende ind i Nærigs
friheden til Skade for Almenvellet. 

Kr. Jensen: Naar vi her staa 
over for SpørgsmaaJet om at afslutte 
en Overenskomst, en Konvention med 
Sverige angaaende Ordningen af Fred
ningsbestemmelserne i de Fiskefar
vande, som adskille de to Lande, 
forekommer det mig meget naturligt, 
at det Spørgsmaal trænger sig frem, 
om det ikke ogsaa kunde være paa 

'l'ide at træffe lignende Foranstalt
ninger med Hpnsyn til det Fiske
farvand, :som a{liikillor os fra Tysk
land. .l eg tænker d(H'lllPd paa det 
I;'iskpfarvaml, som ligger ved den 
sydlige og sydvestlige Del af Fyn. 
Saa vidt mig bekendt, have 'l'yskerne 
jo ingen Maalbestem1llelser, ingen 
Bestemmelser om U ndermaalsfisk, 
og man har da det ret absurde Til
fælde, at tyske og danske Fiskere 
kunne ligge Side om Side og fiske 
dernede, og at de danske Fiskere 
maa~udkaste al den Fangst, som ikke 
svarer til Maalet, medens Tyskerne 
kunne drage i Land med alt det, de 
indbjærge. Naar Talen er om Fred
ningsbestemmelser og Fredningsbe
stemmelsers Ønskelighed, synes jeg, 
at der var et Punkt. hvorpaa man 
burde have sin Opmærksomhed hen
vendt. .l eg vil derfor tillade mig 
at henlede den højtærede Indenrigs
ministers Opma:lrksomhed derpua . 
eller, hvis den højtæredo Minister 
aHprede skulde have havt Syn paa 
dette Forhold og mulig allerede have 
gjort indledende Skl'idt for at bøde 
]lan denne, efter min Formening, 
store Urimelighed, henstille, om den 
højtærede Minister saa ikke vil ud
tale sig derom. 

Th. Nielsen taler for Nedsættelsen 
af en Fiskerikolllmissioll. 

A. Jensen ønslwr Aaleguardsl'etten 
hegrænset. 

H. L. Jør,qellsen slutter sig tli 
dette Ønske, 

Aaberg ønsker Forslaget fremmet. 
. Hævder Betydningen af bestemt Ma
skestørrelse. "Hvordan det nu kan 
være, ved jeg ikke, men det fore
kommer mig ikke, at Fiskerne eller 
i alt Fald en stor Del af dem, have 
rigtig Forstaaelse af, hvad Betydning 



det har, at der er en forstandig Fi
skerilovgivning, der kan værne om 
Fiskeriet, san ledes ut det kali drives 
paa fordelagtig Maude, og jeg frygter 
for, at Fiskeriet, hvis det bliver 
overladt til Fiskerne selv at fastsætte 
de Bestemmelser, dH ville hare paa, 
mange Steder vilde blive ødelagt. 
Derfor forekommer det mig, at 
man ikke bør vige tilbage for at 
give Lovbestemmelser for Fiskeriet, 
naar man har en fuld Fordsning 
om, at disse Bestemmelser ere for
nuftige og til Gavn for Fiskeriet, 
thi det er jo dog Fiskeriet, Fiskerne 
leve af. Naar det ærede Medlem 
for Tisted Amts 3dje Valgkreds (N. 
Andersen) udtalte sig meget stærkt 
imod Laasningen af Krikvig og 
paastod, at den er til forfærdeligt 
Afbræk for Fiskerne i Byerne 
Aalum, Agger og Tyborøn, at den 
endogsaa saa at sige vilde være 
ødelæggende for dem, og at det 
først var ved IjoV uf 5te April 
1888, at dette Vand blev laaset, san 
er det sidste ikke rigtigt; thi der 
er en Lov al 4de Januar 1861, hvor 
det ogsaa blev bestemt, at det skuld.e 
laases. Senere blev det aabnet; men 
den hidtidige Laasning ha,r kun be
staaet i, at man ikke har maattet 
fiske lllerl Aaleva~ul i dette Vand, 
hvorimod det ikke har været forbudt 
at fiske med Flyndervaacl (>l1er hvilket 
som helst andet Guxn, SOIll luwde 
ikke for smaa Masker. N II er der 
ganske vist faa Steder, hmr der rore
gaar en saadan 0delæggelse af Fi
skeynglen, navnlig af Flynderynglen, 
som der omkring. Den sidst ned
satte Fiskerikommission har udtalt 
sig meget stærkt i den Anledning 
og anført, at man sikkert kunde finde 
hele Dynger (lJ Flynderyngelliggende 
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der, og jeg har havt LejJighed til i 
en Tid af 10 Aar, 1 a 2 Gange om 
Sommeren, at komme derhen og se 
denne Paastand fuldstændig bekræftet. 
Med Beklagelse har jeg set, at der 
er ødelagt Millioner af Flynderyngel 
paa dette Sted, og jeg kan ikke 
skønne rettere, end. at det el' til 
meget stort Tab for Flynderfiskeriet 
i Limfjorden, at en saadan Mængde 
af den Yngel, som fra Vesterhavet 
fores ind i Limfjorden, bliver ødelagt 
paa dette Sted. Dersom den endda 
var naaet saa vidt, at den kunde 
benyttes til Menneskeføde, kunde 
man maaske finde, at det kunde gaa 
an, men den er lmn af' Størrelse som 
en:5-0re og duer ikke til nogen Ver
dens Ting, og den findes i en saadan 
Mængde, at Folk ikke har kunnet 
faa deres Svin til at fortaClre den. 
l Anmærkningerne til Lovforslaget 
er det ogsaa· udtalt Side 2234, at 
der fra Vesterhavet kommer en stor 
Mængde Flynderyngel ind i Limfjor
den, og Side 2302 udtales det, at 
det vil være nødvendigt at aabne fri 
Adgang for. Flynderynglen til at 
komme fra Vesterhavet ind til Lim
fjorden. Det har efter min Mening 
en meget stor Indflydelse paa Flyn
derfiskeriet i Limfjorden i det Hele, 
at Ynglen kan vandre nogenlunde 
uhindret fm Havet og derinel. Det 
er vistnok almindelig bekendt, og i 
alt ]'ald er det temmelig sikkert, 
at Rødspætten ikke yngler i Limfjor
den. Del" er vist faa, der have set 
en Rødspætte, der i fuld kønsmoden 
Tilstand er bleven fanget i IJimfjorden, 
derimod føres Ynglen i stor Mængde 
derind fra Vestet'havet, og det er en 
Selvfølge, at en stOl' Del aflejrer sig 
der i Nærheden af Tyborønkanulen 
og især i Bugten ved Krik, hvor 
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der er mere roligt Vand, og faar 
sin første Udvikling der. Det fore
kommer mig derfor at være meget 
uheldigt, og jeg kan ikke nægte, at 
der kan siges at være en vis Sam
fundsinteresse i, at dette Vand fredes, 
navnlig, for Aalevaad. Det vilde 
være meget uheldigt og beklageligt, 
hvis man vilde prisgive den store 
Mængde Flynderyngel til Ødelæggelse 
af Aalevaaddene. N u foreslaas det 
ganske vist i Lovforsluget ikke alene 
at udvide det laasede Vand der, men 
tillige at forbyde .F'iskeri med Flynder
vaad og Nedgarn. Det antager jeg 
ikke er nødvendigt. N aar man ind
skrænker sig til alene at forbyde 
Fiskeri med Aalevaad: kan jeg ikke 
se, at der kan gøres de omboende 
Fiskere nogen sær Skade. De gamle 
Fiskere vilde saa kunne have deres 
Flynderfiskeri i Ro uden at udsættes 
fol' at blive ødelagte af Aaletlokerne, 
og at det skulde "ære uoverlwmme
ligt for l!'iskerne i de her nævnte 
Byer at fiskA længl're nene i [,im
fjorden, ser jeg ikke. Thi de øvrige 
Fiskere Syd for, f. Eks. de fra Har
hoøre, drage længere ind for at fiske; 
og det Par Mil fra Krik Over det 
laasede Vand ser jeg ikke kan have 
nogen Betydning. Det forekommer 
mig derfor, at det vil være meget 
uheldigt, vil være til ubodelig Skade· 

. for J;'lynderfiskeric·t i I,imfjonlen i 
det Hele, hvis man vil hæve 1,ans
nillgen af Farvaudet ved. Kr;k, tIer 
for øvrigt kun er en lille Plet, da 
det er fyldt med Sand fra Vester
havet indtil en smal Rende langs 
Tyhtndskysten. Det har derfor heller 
ikke nogen sær stor Betydning for 
de omhoende Fiskere med Hensyn· 
til Aalefiskeriet. J eg vil derfor meget 
alvorligt lægge det Udvalg paa Sinde, 

som faar Sagen til Behandling, at 
man ikke gaar saa vidt, at man giver 
Tilladelse til at ødelægge Flynder
ynglen i Limfjorden paa den l\:laade. 
Naar det ærede Medlem udtalte sig 
mod indskrænkende Bestemmelser 
med Hensyn til V esterha vsfiskeriet, 
er j<>g fuldstændig enig deri. 

N. J. Jensen anser det for givet, 
at man maa indhente fra de forskel
lige Steder af Landet dljn størst 
mulige Oplysning om, hvorledes Fi
skeriforholdene skulle ordnes. Der 
er saa mange Familiers Liv og Vel
være, der afhænger af en Fiskerilov, 
at man ikke kan andet end indhente 
nøjagtige Oplysninger om de Ønsker, 
der komme frem fra Fiskerne i de 
forskellige Steder af Landot. 

N. Andersen: J eg vil gerne med 
et Par O"d yde Jen højtærede Minister 
min Anerkendelse og Tak for, at 
han ikke stiller sig ganske uvillig 
til en Lempelse i de Foranstaltninger, 
der ere foreslaaede for den vestlige 
Del af Linl~jnrr1..,n mt'd Hensyn til 
en Laasning, Jer er langt strengere 
og ganske anderledes l'ffektiv, end 
den nogen Sinde er foreslaaet noget 
andet Sted her i Landet. Den højt
ærede Minister udtalte i samme For
bindelse, at naar man vilde frede 
Rødspætten, og naar man vilde gøre 
sit til at tilvejebringe en bedre Be
stand af Rodspætter i I,imfjorden, 
II1natte man ogsaa tageKolIsekvenserne 
deraf .. Ja, selvfølgeligt, dd er klart 
nok; lIlen den højtærede Minister 
ser vistIlok lidt for lyst pau Forhol
dene, naal' han mener, at man alle
rede nu ad videnskabelig Vej el' 
bleven klar over, hvorledes Rødspæt
ten i det hele taget lever og ud vikler 
sig. J eg har ikke kunnet faa andet 
ud af det Materiale, der foreligger, 



end at et af de væsentligste Punkter, 
hvor man er kommen til Klarhed 
ved videnskabelig Forskning, er det, 
at Rødspætten vokser hurtig og, til 
en vis Grad i alt Fald, trives godt 
i en Del af vore Farvande. Men 
for at lIlun lIIed Føje skul gaa til 
saa strenge Indskrænkninger i Fi
skernes Erhverv, som her 'foresluas 
j Lovforslaget, forekommer det mig, 
at endnu et Par andre Punkter burde 
slaas fast, namlig for Limfjordens 
Vedkommende. For at lilan kan 
gaa lIled til saa str~nge Foranstalt
ninger, hør det dog vistnok hæves, 
at man har nogenlunde Klarhed over, 
om Rødspætten i ljimfjorden virkelig 
praktisk set opnaar en Støneise uf 
11-12 Tommer, saaledes som det 
er foresluaet, den skal være, for at 
den overhovedet meta fiskes i den 
vestlige Del af Limfjorden. Dette 
SporgsmanI om, hvilken Størrelse 
Rodspættell kan mta i Limfjorden, 
stiller den Videnskabsmand, der har 
ledet IT ndersøgelsenf fnldstamdig hen 
SOIll et ubesvaret Sporgsnm'll. Hvis 
det virkelig kan godtgøres, at man 
ved at simune Rodspættel'1lc i disse 
Au!', lmn bringe dem op til en nor
m al Størrelse af l eller h(ln holdsvis 
2 1'01l1llwr nwrp, cmI de nu have 
der, vil det jo hlive til Fordel fol' 
Fiskeme, og jeg skul i saa 1'ilfælde 
være dl'n sidste til at llloc]smtte mig 
den dertil f O I'llOd ne lndsknellkning i 
j1'islwriet; Illen det Illaa ogsaa virke
lig kunne godtgIJres, at det kan lyldws 
at hringe R(jdspættehestanden op til 
denne StølTe!se, men herfor foreligger 
der hm Gisninger. -- Der er endnu 
et andet Spørgsmaal, som jeg gerne 
vil Iwrore. Den højtærede Minister 
holdt i Gaul' stærkt pua, at man 
ikke kunde undvære Maskestørrelses-
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bestemmelserne for Limfjordsfiskeri
ets Vedkommende. J eg beklager, 
n,t den højtærede Minister holder 
saa stærkt derpaa. J eg tror, det er 
upraktisk; lJlen jeg indser godt, at 
det alligevel nok vil blive fastholdt, 
naar den højtærede Minister holder 
paa det. Det forekommer mig imid
lertid, at den højtærede Minister 
muutte kunne lade sin Mening i saa 
Henseende paavirke nognt af det 
videnskabelige Arbejde, der medfølger 
SOlll Bilag til LoYforslaget. Der ud
tales her ikke paa et, men paa mange 
Steder, at Maskestørrelsesbestemmel
son er ret illusorisk. Det ærede 
Medlem for Ringkøbing Amts 2den 
Valgkreds (Aaberg) udtalte, at det, 
jeg ønskede, vilde føre til, at Illan 
fremdeles lmnde ød dægge Rødsp;etb·
ynglen i Krikvig læssevis, men jeg 
har atter og attO!' sugt: Forbyd at 
bringe al Undermaalsfisk i Lund, og 
lad os sau være fri, sau vidt muligt, 
for ulle andre indskrænkende Be
stemmelser. J eg hul', ligesom det 
ærede l\Iedlern, i mine unge Dage 
set, ,Lt del' oppe pll[\, :Marken hal' 
ligget Snese af Dynger uf SllIllU Rød
spætter, som Oll Specie omtrent, men 
det er for dot første længe siden, og 
den Gttn~ var der langt andre For
hold i Krikvig, end dor nu er. Nu 
el' den jo fyldt med Sand, sau nu 
kan der jo heller ikke som den Ga1lg 
tiskes Hodspætter der Illere; og fol' 
det andet er der jo intet ~Ienneske, 
der har tænkt paa at ville støtte et 
saadunt Misbrug. Enhver af os vil 
vistnok gøre sit til, at Ødelæggelse 
af Fiskeyngel og Ulldermaulsfisk ind
sImenkes til det mindst mulige. 

Coldiufl fInsker ingen Kommission; 
kan gua med til en Begrænsning uf 
A alegaardsretten. 



'J. Rage: Det er angaaende Aale
gaardsretten, jeg ønskede at sige et 
Par Ord, da jeg tror, der' er nogen 
Misforstaaebe til Stede angaaende 
denne Ting. ,For det første har man 
fremstillet Sagen, som om det var 
noget, der var fastsat i Fiskeriloven 
af 1888, og som om det var en Ret, 
man om end ikke havde tillagt, saa 
dog udvidet for Ijodsejeren ved denne 
Ijov. Man har omtalt det saaledes, 
som om Fiskerne virkelig af den 
Grund skulde have Anledning til at 
beklage sig; men Forholdet er det 
stik modsatte. I Christians V.s Lov 
er der givet Grundejerne en almin
delig Ret til at nyde Aalegaarde, 
enhver uden for sin Grund, og denne 
Ret er efterhaanden i Aarhundre
dernes Løb fortolket sLtaledes, at 
Grundejeren havde Ret til at fiske 
baade med Aalegaarde og Aaleruser, 
idet der i Domstolenes Kendelser 
ikke bliver gjort Forskel paa Aale
guurde og Aaleruser. hvilket ogsaa 
kun meget vanshligt Jader sig gøre. 
Da saa Fiskeriloven var under For
handling, var det netop Udvalgets 
Opgave at komme ud over denne 
Vanskelighed og søge at give Fi
skerne saa meget som muligt, uden 
at komme i Konflikt med de bestaa
ende Love, og det lykkedes gennem 
den A ffattelse af Loven, som nu atter 
er optagen i det ny Lovforslag .. Man 
holdt paa, at, naar Grundejeren vilde 
fiske med Aalegaard, sua skulde han 
have Ret til det, og saa skulde han 
ikke fortrædiges; men ellers til en
hver Tid og pau en hvilket som helst 
Afstand, hvor det ikke kan komme 
til at genere Grundejeren, eller naar 
Grundejeren overhovedet ikke brugte 
denne Ret, skulde Fiskeme have Lov 
til at benytte den. I Virkeligheden 
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fik Fiskerne, hvis man skulde opgøre 
Regn<:kaoet aritmetisk1 maaske do ni 
Tiendedele af de Rettigheder,· som 
før var'e tillagte Gmndejerne. N aar 
der nu paustaas, at Fiskerne i Store 
Bælt ikke desto mindre ikke kunne 
komme til at fiske de Aal, som gaa 
tabte, fordi Grundejerne have faaet 
en Ret, som Domstolene hævde for 
dem - det er blevet paastaaet, og 
det er gentaget -- da synes dette 
uforstaaeligt, og nuar det ærede Med
lem for Sorø Amts 3dje Valgkreds 
vil have, at der skal fastsættes en 
Tidsgrænse i Lobet af Sommeren, 
inden hvilken Grundejeren skal be
stemme, om han vil benytte sig af 
sin Ret eller ikke, og inden hvilken 
han skal have udsat sin Aalegaard 
eller Aaleruse, medens i modsat Fald 
de omboende Fiskere skulde have 
Ret til at fiske ud for den paagæl
denne Grund, saa er det virkeligt 
uforstaaeligt, at det Ikke allerede nu 
kan finde Sted. Det Punkt var netop 
for ved Fiskt>rilovens Behandling. 
Der staar udtrykkelig i den gæl
dende Lo\': "Ethvert Slags Fiskeri 
ud for Kysten af andre, ogsaa Fi
skeri med fritstaaende Aaleruser, er 
tilladt, nnal' det ikke udøves i saa
dan Nærhed af· de i Forbindelse med 
Aalegaarde eller Aalestader udsatte 
Aaleruser, at det skader Fiskeriet 
mpd dissp. L< Her staar ultsaa" udsatte" 
Aalenispr, dpt Ord "udsatte" skulde 
man dog tro vilde gøre det aldeles 
umnligt at forhindre Fiskerne i at 
fiske med Aaleruser, nuur Grund
ejereren ikke hul' udsat sin Aale
gaurd. - Den sidste ærede Taler 
nævnte, at del' ikke findes nogen 
allden Udvpj end at ekspropriere 
denne Rettighed, naal' nmn ikke vil 
lade Grundejerne beholde den Ret 
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som de have havt i mange hundrede 
Aar. Det forekommer mig dog, at 
man maatte kunne gaa en anden Vej 

jeg er ganske vist ikke klor OH'!' 

den i dette Øjeblik, mon ad Ekspro
priationens Vej er tIet ganske umuligt 
at gaa, thi alle de. SOIll I1U ikke be
nytte denne Ret, vilde dog forlange 
Retten erstattet, som 0111 den blev 
benyttet, og der vilde altsaa udkræves 
kolossale Summer. (Æ'1l Stemme; 
Jagtretten !) .Teg ved ikke af, at den 
er bleven eksproprieret af Sta ten. 
Derimod forekommer det mig, at naar 
man lagde den virkelige Benyttelse 
til Grund, saa maatte man dog nogell
lunde kUllne kon11ne til et Resultat. 
Hvis man kunde faa oplyst, hrilken 
økonomisk BeLydning denne Aale
gctunlsret bevislig har h,td, f. Eks. 
i do sidste 5 Aar fol' de paagæltll'nde 
Grundejere, nlJ' der allerede naaet 
ikke saLl lidt. Udgangspunktet skuhle 
da være, at for enhver, der ikke de 
sidste !} AaI' eller nUH\"ske 10 Aal' 
har benyttet denne Ret, skulde den 
gaa tabt, lIleu alle de, der virkelig 
havde benyttet den og h~H t en Ind
tægt af den, burde have en passende 
Erstatning. Det er maaske nok et 
radikalt Forslag, llleu jeg fastholder, 
at Aalegaanlsretten ikke maa stilles 
i Klasse med alwiudelige Ejendollls
J'ettigheder, saaledes som lilaH ellers 
opfatter dem. I hV(,l't Fald ril det 
Vi.ere interessant -- del' er jo snu 
munge statistiske Oplysninger, der 
begæres og præsteres ~ at fua at 
vide, hrilken økonomisk Betydning 
denne Ret overhovedet hal' for Grund
ejerne, og til Gengæld en omtrentlig 
V melering af, hvilken økonomisk Be
tydning det vilde have for Fiskerne 
at komme i Besiddelse af ubetinget 
Fiskefrihed. 

.J eg skal væsentlig indskrænke mig 
lh'l'til, idet jeg blot skal tilføje, at 
jeg tror trods de Klager, der ere 
komne fra adskillige Fiskere i Øre
sund O\'er Bestemmelserne i Konven
tionen, at de lllere tænkende Fiskere 
imellem dem alle indrømme, at det 
vilde være et væsentlig Gode, om 
Konventionen, saaIedes som den er 
affattet og forelagt her, kunde bli,'e 
,'NI tagen. 

R. Hansen ønsker Fredningstiden 
for Ørred og Helt forandret. 

01'eSell vil have IJoven simplificeret. 
Trolle: Der synes jo efter de Ud

talelser, der ere .faldne fra, den højt
ærede ~Iinistel' og fra den Side, som 
repræsenterer Kystejcl'Ile, at kunne 
blive Enighed 0111 et af de Spørgs
maal, som jeg ånset' fol' et af de 
vigtigere eller rigtigste i IJoven, nem
lig A~tlegaanlsretten og dens Be
gncnsning blive nøje fastsat. Det er 
glædeligt, at lllan kan komme til at 
forhandle om det Punkt. Jeg 1,;;lll 

ikke anse det fol' at være en :x ød
yemlighed ~lt gaa over til den 1'ore
slaaede Fredning af Roc1spættebe
standen i deL aabne Kattegat. Jeg 
anser den for flJts!cdiy, fordi det 
sel vfølgelig Cl' ,'igtigt, at Piskene 
kunne faa Lov til at vokse sig saa 
store som llIuligt; lUen jeg anser det 
aldeles ikke for en Nød1!€il d'lyhed, 
fol' a:t vort Kattegatfiskeri, navnlig 
Rødspættefiskeriet, kan bestaa. J eg 
tror nemlig paa en Periodicitet i • 
Fiskeriet. Vi havde fra 1880 til 1886 
inklusive 7 fede Aar. Da val' Gen
nemsnittet for Aalborgbugten pr. Fi
skedag pr. Kutter omtrent 68 Snese. 
Saa kom de 7 llIagre Aar indtil 1893 
inklusive, hvor Gennemsnitsudbyttet 
kun var omtrent det halve) nemlig 
35 Snese. Men derefter er det steget 
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jævnt, og i Aar har det vist sig, at 
det er steget meget betydeligt. .r eg 
har jo været og er for Øjeblikket 
endnu Chef for Fiskeriinspektionen 
inden for Skagen og kommer derved 
i daglig Berøring med FiskernI.', og 
jeg ved, at de i Aar ikke blot paa 
et enkelt Sted, men saa godt som 
over hele Kattegat, have fisket usæd
vanlig meget, saa meget, at de sige, 
at de kunne ikke' huske, at de i 
Mands Minde have fisket Sall godt; 
de have fisket fuld IJast, det vil sige 
100-150 Snese paa en enkelt Dag, 
mens Gennemsnitsudbyttet i de nævnte 
7 fede A ar, som sagt, kun val' 68 

Snese. Jeg tror, at, naar Statistik
ken om dette Aars Udbytte i Vin
terens Løb kommer til at foreliggE', 
vil det vise sig, at jeg har Ret i den 
Paasttmd, :rt del' er en Opgang i 
Rødspættefiskeriet, og jeg tror derfor, 
det er en overdreven Frygt, man har 
næret for, at der skulde være nær 
ved at hlive Mangel pM Fisk. Det 
er min Overbevisning, at mali, naar 
man sammenarbejder Resultatet af 
de hydl'Ogn\'fiske Havundersøgelser 
med Fislwrjstatistikken~ t'n Gang 
videnskabelig vil kunne paavise Aar
sagerne til Fluktuationerne i Fiskeriet, 
OLU det end selvfølgelig aldrig vil 
kunne lykkes ad videnskabelig Vej 
at forundre dem. 

Illdenr'i,tJsmiltisteren (H ør ri ng): 
Efter tie vidtløftige Undersøgelser OlU 

Aa.legaardsretten, som man hel' er 
kommen ind paa, kan jeg kun være 
tilfreds med det Standpunkt, som 
jeg har indtaget i det foreliggende 
l!'orslag, at jeg har genoptaget Be
stemmelsen uforandret og ikke har 
forsøgt at gøre det bedre. Det har 
vist sig, ligesom det viste sig forrige 
Gang, da Fiskeriforholdene vare til 

J:;"llI'handling her i Tinget, at man 
('r i allerhøjeste; Grad uklar over, 
hvad Aalegaardsl'etten er eller ikke 
er. Det ærede Medlem for J!'rede
l'iksborg Amts 2dl'n Valgkreds (.J. 
Hage) har jo alleri>de været inde 
pt.a et Forsøg p~ta at definere Retten, 
og jeg kan i det hele henhol<le mig 
til ham, dog med en meget væsentlig 
Modifikation. Han sagde nemlig, at 
Aalegaal'dsretten ikbi er nogen Ejen
domsret, og di>t er formelt rigtigt, 
men den er et Tilbehør til }~jen

dOlllsretten og er baade af I.Jovene 
og af Domstolene bleven opfattet 
saaledes. Men deraf' følger saa ogsaa, 
at man ikke kan gøre noget Indgreb 
i den Ejendomsret, hl'ortil Aale~a :ml ,-

rt'tten er et 'rilbehør, uden at mali 

maa huske paa Grundlovens Bestem
melse olll,atEjendomsretten er nkl'æn
kelig, og det er derfor ganske rig-

. tigt, at nu,ar man vil Aalegaardsretten 
til Livs, og gennem en loloV vil sætte 
Bestemmelser, der gøre Indgreb i 
de nuværende Aalegaardsejeres Ret
tigheder, kan det ikke ske uden ved 
Erstatning. Det llIaa ilian gøre sig 
klart, og derfor kunne disse Ønsker, 
der ere komne op, at man nu, efter 
at Piskeriloven af 1888 har fastslaaet, 
at Aalegaardsretten gaar ud pau. at 
benytte baade lie egentlig gamle Aale
gaarde og Aalestader, skulde vende 
tilbage til, at denne Ret indskrænkes 
til kun at angaa de g:unle Aale
gaarde, ikke paa nogen Maade op
fyldes, medmindre man som sagt vil 
gaa til en Ekspropriation. Det er 
i det hele taget en Bestemmelse i 
Fiskeriloven, som skal behandles med 
stor Forsigtighed. Jeg skal ikke nu 
komme nærmere ind paa den, men 
kun gentage, hvad jeg har sagt, at 
jeg skal være meget villig til at for-
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handle med Udvalget om nærmere 
Bestemmelser, der navnlig sigte til 
at aabne ]'iskcrue en Adgang til at 
benytte den Ret, som ]'iskcriloven 
h.iemler dem til ut fi~ke paa det 
Vandareal, som hører til Kysten, for 
saa ridt Kystejerens Ret ikke krænkes 
derved. Det ærede Medlem for 
Tisted Amts 3die Valgkreds (N. AII
dersen) fl'ellldrog BestelllHldsen i § 
41, og henviste til den Fare, der 
vilde være forbunden llled denne Be
stemmelse, for saa vidt den gik ud 
pan, at foreskrive et større Maal end 
det almindelige til Fredning af Rød
spætter i Ilimfjorden. Han henviste 
til, ut mun derved kunde komme til 
at sætte et Maal, der vur saa stort, 
at Rødspætten vandrede ud af Lilll
fjol'den inden den naaede det ~ 
l\thalet er 10112 eller 11 1/ 2 TonlIne 
~ det vilde altsaa sige, at man vilde 
komme til at forbyd~ Fiskerne over- . 
hovedet at fiske Rødspætter, som 
fandtes af den Størrelse i Limfjorden. 
Men Forholdet er jo det, at man 
meget vel ved, at del' er Rødspætter 
i I .. imfjorden, der ere større end 11 1/ 2 

'r o III m e, saadanne har man fisket 
længe, saa at der ikke el' noget, der 
kan begrunde en saadan Antagelse 
som, atRødspætten overhovedet skulde 
vandre ud af Umfjorden, inden den 
naar en Størrelse af 11 1/ 2 Tomme. 
Det ærede Medlem citerede endvidere 
forskellige Udtalelser af Forstanderen 
for biologisk Station, som findes i 
den Betænkning, der er trykt som 
Bilag til Lovforslaget, og ~1'Ori For
standeren drager til Felts mod Fred
ningen ved Hjælp af Maskebestem
ruelser . Ja, det er jo en Selvfølge, 
at jeg ikke kun give Furstanderen 
Ret i, hvad han her har anført. Men 
derimod kan jeg meget vel f01'staa, 

at han el' kommen ind paa de Be
tragtningpr, han her har gjort gæl
dende. Forllltlalet har jo for ham 
I'æret det, ved dPll videnskabelige Af
handling, han h(.'1' har prmsteret, at 
levere et Bevis fol', at den Fredning, 
Illan hidtil har havt ved Hjælp af 
Maskebestemmelser, ikke har været 
fyldestgørpll(le og navnlig ikke vilde 
være fyldestgørende, hvis mun gjorde 
den ann'llddig pua det aabne Vand 
i Kattegat, og han er i denne Ar
gumentution muaske kommen ikke 
saa lidt fol' langt nd i sin Bekæm
pelse af };'rednillgen ved Maskebe
stemmelser. Det el' jo meget for
staaeligt, at jeg ikke kan følge ham 
pa[L denne VandrilIg, hvad der alle
rede fremgaar uf mine Udtalelser, og 
jeg. malt ganske' fastholde, hvad jeg 
tidligere har sagt om Frttdningen ved 
Maskebestemmelser, navnlig da naar 
disse anvendes puaLimtJorden. Særlig 
vil jeg her gentage, hvad jeg har 
sagt, at gøre vi Maalebestemmelserne 
anvendelige paa Umfjonlen, maa 
man vel erindre, a t det derved ingen
lunde er givet, at disse Maalebe
stemmeiser kunne kontrolleres i en 
saadan Grad, at de blive fyldestgø
rende, og at det kan Sorsvares at 
slippe den Fredning ved Maskebe
stemmelser, som man hidtil har havt 
og hal' havt gennem Am'hundreder. 
- Det ærede Medlem for Tisted 
Amts 2den Valgkreds (Trolle ) bæv
dede i Dag det Standpunkt, han 
indtager med Hensyn til Fredning i 
Kattegat, nemlig, at han vel et'ken
der, at Fredningen til en vis Grad 
er ønskelig og hensigtsmæssig, men 
ut han ikke kan erkende, at den er 
nødvendig. Han tror paa, at der 
er visse Perioder med Hensyn til 
Fiskerigdommen af Rødspætter i Kat-



te gat, og at vi nu have h!lvt en mager 
Periode, men ville faa en fed Periode. 
Der maa det ærede Medlem jo staa 
med sin Tro. I"'orholdet er det, at 
Rødspætten er en stationær Fisk, 
ikke en Vandrefisk, og hvad man 
saa kan tro om en periodisk Aftagen 
og Tiltagen af Fisken, vil være en 
ren Skønssag. Der kan ikke leveres 
noges Bevis derfor. Men det ærede 
Medlem omtalte slet ikke et andet 
Faktum, som ikke angaar Mængden 
af Fiskene, men Størrelsen, nemlig 
at Størrelsen af Fiskene i en Aar
række er aftagen betydelig, og at den 
Rødspætte, del' nu fanges, er a f 
mindre Størrelse end den mu,n har 
fisket tidligere. Det er navnlig herpaa, 
at jPg grunder Bestemmelsen om 
Fredning i Kattegat. Jeg mener 
nemlig, at skal man faa større Ind
tægt ud af Kuttegatfiskeriet, gælder 
det navnlig o 1Il , at Illun kan fiske 
Rødspætter af en saadan Størrelse, 
at den giver en tilstrækkelig Indtægt. 

J. Hage: Jeg skal indrømme den 
højtærede Minister, at det pr en meget 
vanskelig Materie at kOllIIIIe ino paa, 
lIIen jeg kan dog ikke forstau, ut den 
FOi'toIkning skal kunne opretholdes, 
SOIll det fOl'ekolll mig, at den ærede 
Minister gav af den sidste Fiskerilov, 
at dens Bestemmels('r hyis det 
virkelig er, som nogle pau,staa, at den 
har udvidet Ohristian V's Lov og 
den humlreaarige Praksis - ikke 
skulde kunne forandres ved den ny 
Lov. Man maa være meget varsom, 
forekommer det mig, for Fremtiden 
med alt, hvad der kommer til at staa 
i en IJov, hvis det virkelig skulde 
være Reglen, at en eller anden maaske 
forkert Fortolkning i Loven skulde 
kunne give et Tilbehør til Ejendoms
retten, der vilde kunne medføre Eks-
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pl'opriation med fuld Erstatning i Hen
huld til GnmJloven. J eg kan ikke 
se andet, end at det er en almin
delig Rettighed, del' her har været 
tillagt, og ('n Rettighed, som er gi,en 
i saa rage Udtryk ogsna i Ohristian 
V's danske Lov, at den har ,æret 
omdisput('ret det fremgaar af de 
Forhandlinger, der tidligere have 
været førte derom af mange, saa 
at det vist paa ingen M aade kan 
siges at være fastslaaet, at det el 
en Rettighed, dor hører med til 
Ejendomsretten. Jeg tror, at lid 
val' meget ønskeligt, om dette Spørgs
manI virkelig kunde komme til pn 
LøslIing saal(·des, at Illan ikke blot 
tilfredsstillede Grundejeren wd, a t 
m~tll gav ham, hvad han pusi>lllllu 
muatto have, men ogsaa tilfredsstil
lede Fiskeren .. N:tar der el' Kolli
sion, maa lllan dog til en vis Grad 

. hugge Knuden over. 
LOl'fol'slagets Overgang til anden 

F('haudling O.IJ Henvis/ting til et 15 
J.lfnnds Udvalg vecltog('s uden Af
stemning. Til Medlemmer af U cl
valget valgtes: Bøt/løkke, P. Pede1'se·n, 
Blmlt, F1'edet"iksen, A: Jenseu, H. 
Madlleu, .L"lwrkvo'rdsen, K. JewJen 
(Hjørring Amts 2tlen Valgkreds), 
altSen, Dalsgaard, K. Jeusen (Svend
borg Amts 4de Valgkreds), N. An
dersell, Trolle, H. Jørgensen ogJfeyer. 

Generalforsamlinger. 

"Stade ejernes Fagforening", der 
er delt i to Afdelinger, hver med 
sin særegne Bestyrelse, har afholdt 
sine aarlige Generalforsamlinger. 

I nordre Afdeling, "Snekkersten
Skotterup" , valgtes delvis ny Be-



styrelse, idet ,T. Tbomassen nægtede 
at modtage Genvalg. Efter en tem
melig lang FOl·ha.lldling valgtes Thor
val r! Villulllsen af Sn(lkkofsten, der 
modtog Valget. l Stedet for H. 
,} ohansen n f Skotterup valgtes J ens 
RaslllUssell. P. Villulllscn genvalgtes. 
BestjTl'lsell vælger selv sin Formand. 

I søndre Afdeling, "EspNgærde~ 
Humlebæk-Sletten", vedtug man at 
indgaa til Regering og Rigsdag med 
Andragende om, at et lille Orlogs
fartøj maatte blive stationeret i Hum
lebæk Havn i Maanederne Septem
ber, Oktober og Novelllber, for at 
beskytte Fiskeriet mod opankrede 
Skibe, der i Aar have været særlig 
slemme i de sydlige Stader, hvor 
mange Redskaber ere ødelagte og 
ikke ringe Tab ere tilføjede Fiskerne. 
Til Repræsentant ved D. F. F.s Ge
neralforsamling ad Aare el' valgt 
Fisker Ernst Larsen, Espergærde. 

Bestyrelsen for Stadeejernes Fag
forening bestaar nu af Ernst Larsen, 
Espergærde, Hans Larsen, Humlebæk, 
Formand, og Jørgen ,Jensen, Sletten 
fyr sydlige Afdeling og P. Villumsen, 
Snekkersten, '1'h. Villumsen, Snek
kersten samt J. Rasmussen, Skotte-
rup fol' nordlige Afdeling T. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund og 
tilgrænsende Vande afholdt en eks
traordinær Generalforsamling i Kal
le have Færgegaard Søndagen d. 24. 
November i Anledning al det af 
Regeringen fremsatte Forslag til I~ov 
om Fiskeriet. Carl Hansen, Kalle
have, bød velkommen og foreslog at 
sende Delegerede ind til København, 
som kunde forhandle med det af 
Folkethinget nedsatte Femtenmands
ud valg om eventuelle Ændringer til 
Forslaget. Ole Hansen, Petersværft, 
ønskede et Andragende indsendt gen-
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nem Delegerede .. - Det vedtoges 
at indsende et Andragende om, at 
det paa Dansk Fiskeriforenings Ge
neralforsamling i 1895 vedtagne For
slag med enkelte Ændringer blev taget 
til den frem tidige Fiskerilov ; som 
Delegereue valgtes Ole Ha/Isen og 
P. Rasrnnsscn som Repræsentanter 
for Foreningen og Christian Hansen 
SOlll Repræsentant for Fiskerne uden 
for samme. 

Fiskeriberetninger. 

Snekkersten, d. 1. December 1895. 
Efter:1 a rsfiskprict ('1' nu afsluttet og 
Udbyttet har været yderst ringe i 
alle Henseender. Af Rødspætter 
viste der sig vel en Del af og til, 
naar Vejret tillod at sætte Garn 
paa Grunden; men paa Grund af 
uroligt Vejr og stærk Strøm have 
vi kun havt yderst faa Fiskedage. 
Flokkene viste sig paa sa mme Sted 
som i Fjor, og da de i Avgust vare 
mindre el/d i Fjor, er det et Be
vis for, at det ikke val' de sanlIne 
Flokke. I September fangedes næsten 
ingen. I Oktober fangedes en Del, 
nærmere ved Helsingør. I nogle 
Dage var det større Fisk, endog op 
til l Pd. Stk., hvilket er en stor 
Sjældenhed nu om Stunder. Derefter 
ophørte de pludselig. Af Makrel er 
saa godt som intet fanget. De faa. 
man har faaet, have været ualminde
lig store. Saa vidt jeg ved, har 
det højeste Antal nogen har fanget 
paa en Gang været 4 Stkr. Prisen 
har været op til l Krone Stykket. 
Hornfisk ere ikke sete med Undtagelse 
af nogle faa, der fangedes i Bund
garn. Ingen Thunfisk ere sete i 



Aar. Af Sild er fanget lidt i Bund
garn, særlig ved Humlebæk, hvor Ud
hyttet i nogle Dage endngsna var 
godt, medens ~æringsfiskeriet aldeles 
er slaaet fejl. Aalefiskeriet efter 
Blankaal er paa Grund af \'estlige 
Vinde mislykket, der syntes at være 
en Del Aal paa Tt'æk; men da man 
ikke i noget af de 3 Mørker, i hvilke 
Ruserne have staaet ude, har havt 
gunstigt Vejr, er dettn Aars Fiskeri 
langt under et Middelaar. I de sidste 
Uger har her af og til vist sig nogle 
af de, fordum san bet'ømte, ægte 
"Snekkerstens TOl'sk", ;): store, tykke, 
kødfulde og særdeles velsmagende 
Eksemplarer. Paa Krog(~ har man 
kunnet faa 1 il, 2 Snuse, naar lUan 
har været heldig, men mange har 
maattet nøjes med 10 il, 14 Stkr. 
paa 5 il, 700 Kroge, men da Prisen 
har været høj og vi ikke ere for
vænte med gode };"'angster, har man 
været tilfreds dermed. Mærkeligt Cl' 

det, at disse Torsk i Aar synes ikke 
at ville gaa i Rusel' f af hvilke mange 
ere udsatte, hidtil uden synderligt 
Udbytte. rdsigterne ere ikke lyse 
for Vinterfiskeriet. I .. 

Frederikshavn, fl. 2. Decbr. 1895. 
Ligesom i forl'ige Ug., \'ar det Ugens 
første Dage, der \'are Fiskeriet mest 
gunstige, i ca. 4 Dage havde Fiskerne 
Lejlighed til at passe deres Erhverv, 
hvilket maa kaldes heldigt paa denne 
Aarstid. Op til en Snes Kuttf're 
have drevet Fiskeri i Aalbæksbugten, 
dels tæt under Land og dels læn
gere til Søs og Udbyttet herfra har 
været ualmindelig rigeligt i kvanti
tativ Henseende, flere Kuttere havde 
saayel Damme som Dækket fuldt, 
en enkelt havde snaledes over 600 
Snese Fisk, men Kvaliteten var kun 
ringe, Fangsten bestod for det meste 
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haade af Maals- og UndermaaIsfisk, 
det er en Bedrøvelse at se paa saa
dan Udryddelse af Fiskeyngel, som 
Fu,ngstell vel nærmest IIt:Ul kaldes, 
dpt kan kun være ønsk\'ligt, at et 
Forbud mod Ilandbringelse af lJll
dermaalsfisk snart maatte træde i 
Kraft. De solgte ~faalsrødspætter 

(Undet1lU.lalsfisk m:tajo, som hekendt, 
kun hjembringes og konsumeres af 
'Fiskeren selv, altsaa ikke være Gen
stand for SnIg) have vejet 9 10 Pd. 
Snesen og ere betalte med fra 60-
90 Øre pr. Snes. Omkring Kobber
gnmdens :E'Yl'skib have 5 Kuttere 
fisket og atter har Udbyttet i denne 
Uge af Slethvar været jæmt godt, 
12~1400 Pd. pr. Kutter, det· be
tales 15 øt'e pr. Pd.; af samme 
Fartøjer indbragtes cLi. 2000 Pd. 
Tunger, paa hvilke Pt·isell atter er 
stegen, der betales 80-90 Øre pr. 
Pd., skønt K Y!l.liteten vedblivende er 

. noget smaablandet. Fangsten nJ 
Pighvar var kun. ubetydelig. Af de 
nordfor Læsø paa den saakaldte 
Trillegrund fiskende Kuttere, havde 
kun enkelte nævneværdigt Udbytte, 
op til 225 Snese hver, de fleste op
naaede kun en Fangst affra 30--100 
Snese, Rødspætter vejende 13-16 
Pd. betalte med fra 1 Kr. 25 Øre 
-2 Kr~ Snesen. Fra Anlborgbugt 
indkom enkelte Lastet' mindre Fisk, 
vejende 10-11 Pd. Snesen og be
talte med fra 80 Øre-1 Kr. pr. 
Snes, en enkelt Last af større Pisk 
fl~a Auholt opnaaede 1 Kr. 65 Øre 
pr. Snes. Det mere kølige Vejrlig 
har hevirket, at Afsætning af Sild 
til Landboerne er tiltagen stærkt, i 
Ugens Løh er tilført fra Gøteborg 
ca. 2000 Kister, hvoraf kun 150 
Kister ere afgaaede søværts til New
castle, .Resten er afhændet herfra 
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Phtdsen, Prisen er ca. 3 Kr. pr. 
Kiste ab Gøtebol'g. Til Trods for 
nw:::-pt høje Hummerprisel', ca. 1 Kr. 
25 pr. Pd. en gros ab Norge, har 
Tilførselen dog yæret ret lwtyd('lifl, 
nemlig ca. 12000 8tkr., hvora.f Lugt 
den største Del til herværende ~'or
handlere; Afsætningen, særlig til 
Tyskland, foregaar li\'lig i dpnne 
Tid. Kl. 

Smaaskrifter, 
ndgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
veu,Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2del1 Udgave) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd ~rthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

mlarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med

lemmer ved Henyendelse til Forenin

gens Kontor, Stormgade 20, Kø

benhavn V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 24. November til 1. December 189S. 

l.. 

~I 
tE Ig' ... 

1 I I g'ii 
... 

l' ~ tE 

I"'~ 
.....: l.. >. ~ø 

Tilført af: 
"Cl .... ~ ~ .... fR ~ 'Cl ;; 'Cl -= ....... 

"Cl = .... ... :; 

I 
ø ... ;; -<'il 

a: Si! ~gø 'Cl =.!! Cl ø 

1 

<O( 
I.....: ... 

<0(-

=- I- ~ ~CI .....: ø 
~ {!!.ø ø fR c:::J 

22 danske Fisker- II Pd. Pd. I Pd. 
Pd. 1 Pd. lltl. Pd. 

1 

Pd Pd. Pd. l Pd. 
fartøjer . .. 34920 1221 3743 7200 

14- danske Kvaser 120340 76788 

8 svenske Fisker- , 
fartØjer ...• 17190 1085 

pr. Baad og Vogn i 

fra nærliggende i 

Fiskerlejer .. '. 480 4120 190 2040 

pr. Jernbane & 
1734 i 93102 6471 

426412500 1
5111444 Dampskib .... 4796 8535411987!\~ 

laIt ... 5747419432 6471 374 109562 3!JS5 551634 6836 8535 1987511486 

1) Pighvar. 2) Helleftynder. 3} )00 Pd. Tunger og 274 Pd. Sletter. 4} 753(, Pd. Laks og 1000 Pd Ørred. 

lait er der tilført 785264 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-3,35, Kassefisk 

Kr. I,OO~I,50 pr. Lpd.; 'forsk: levende Kr. 1,05-1,35, svenske Kr. 2,25, Kassefisk Kr. 
0,35-0,50 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,57 ~0,65, gule Kr. 
0,33-0,47 pr. Pd. 

I Ugens Løb ingen Forandring. Markedet veublivende mat med riuO'e OmsætninO'. 
Tilførslen af levende Fisk omtrent som sidste Uge. '" o 
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BEKENDTGØRELSER 

I<'or Krocftskere. 
De ..... meget efter.pnrgte dobbelt
fortinnede Siaalfløkekroøe 
ml'd Inkkede ret og omvendte øjer 
til Fan!!.t ar Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Uullel'tpgnede i 
tvende Nr. 2 og ;,. Bostillinger mod
tages olt Krogene afltendos franeo 
overalt i Da.nma.rk til Fiskere, !ir. 
a 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 60 Øro pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver Bondos po.a 
Forlanllende og Forhandlere ind
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, SkIbshandler. 

Langogade 2. Kjerteminde. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags F'iak i Kom
mission. 

DapIlg Afregning. 
Kommissionssalg 5 "Io. 
Teiegramadr,: Storm, Nybrogade. 

H us til Salg. 
Paa Øen Raagø er et godt, 

solidt Hus med tilhørende 
Udhus, ea. 6 Skpr. Land, til 
Salgs paa gode Vilkaal', naar 
Handel kan ske straks. 

Stedet er udmærket lle\i~
gendil for alt Fiskeri, gOdt 
Bundgarns-Stade, lige udfor. 
Ærede Købere bedes hen
vende sig snal'(\st til 
Lods J .... '. Hatuliilcu. Femø. 

Torskeruser 
med Rader haves paa 
Lageri fiskefærdig Stand. 

Fiskenætfabriken "Danmark ", 
HeJsingør. 

""iskebaad. 
En ældrevelsejlende stærk

bygget J<'iskebaad med gode 
Sejl og v(~luilhalet. Drægtig 
879/ 100 'rO Il S, 4112 Fods Dybt
g-aaellde, hellliggellde paa 
Hjerting Strand, kan paa 
Grund af Ejer. ns DØd købes 
fo.l 400 Kr.; lilan henvender 
sig eliten til J. C. Hansens 
Enke eller b'iskerH. ø. Nieisen, 
Hjertillg )lI', Varde. ' 

fiskekroge -Fabriken 
- S.l ..... f"alll~ I A a I bo r j( H\~3 8S 

I K. bPD h ..... 188R 
anberaler .It Cd."}g "r aUo Surter 
'Piskckro,IIe, BalL ,'el j ~tafil, .Tæl'u 
Bom ){es8ing, aarut Pilke i Tin og 
Uly. Forsendos luod J.~ncrkrav~ 

Conrad Christensen. 
St. Strand.tr",d" H. 

K,.h€'n.\~lVH K. 

Altona Fisk'eauction. 
JOHANN COHRS, beediget FiskeauctionatOl'. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønne~~ye, Helsingør, Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra. Lager h'a vort med de nyestl:\ og bedste 
Maskiner forsynC'de~ nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn ~amt aile andre Slags Næt og 
Garn. BO?nu1dsfJarll, Hflllljll'ga1'/1 og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i lJedste Kvaliteter" A.alekuber, Kork, i'laadtræ og 
Kateehu haves pas Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed. Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbiug p. Falster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbojdede, leveres Vil
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver a.f Dng
disse sendes 'altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prim.a Tvist 
. fr'a et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671V. Vesterbrogade 70. 

Pe"tPoleums-KogeapPaI'atet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vl1nd koger i Løbet af 3-4 Minuter. 

Paa det n~'e Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme .• 

Primus ::trygeovnen kan holde .Tern varme fol' 2 Strygersker. "Primus" 
or fabrikeret at fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. I'nuko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 01'0. Sælges med fuld Garanti hos ' 

C. Th. Rom. &. Co. 
Axelhus:l B. København V. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

8ølvmedaille 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 l11ed ovenst. Varemærke. 

Ekspedition'en af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu., Grønnegade IO. 

Redigeret af cand. mag. Henr. J. PosseJt. - Trykt hos Frantz Ohdsttreu. København 



Nr. 50. 12. December. 1895. 

Medl.e:D:ulb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af I/.~ Sides Brede; for staaende 'Annoncer :ndrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fra Struer. Nye Fiskerforenillger. 
Fiskerirnødet paa Jægersl,ris Hotel. - Mindre 

Meddeleher. - }'i.kcriboretnluger. - Bekendtgø
reJøcr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11: Redaktøren af l\Iedlemsbladet 
træffes deijud<ln i ALm. 5-7 Svanholrnsvc.i 
10, t. S. 

ModelsamIingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og J;'iskere daglig 
tril. KJ. 9-11, for Publikum Søndag fm 
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. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artilder er 
tillarl L, naar Kilden angives. -----

Forulykkede F~keres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterlat1te, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang fol' ::tlle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor; 
Stormgade Nr. 20. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
veu Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ve,l Arthur Feddersen, 
(2,len Udgave) 

IV. 
Aalefaringen 

ved ,/lrthur Feddersen, 
(2t1ell lJdgave) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

wlarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

udleveres ,gratis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse til Forenin

gens· Kontor, Stormga.de 21), Kø

benha.vn V. 



Fra Struer. 

Da, den nye :J:;~iskerilov for Dan
mark nu er under Arbejde i Rigs
dagen, kunde det vel have sin Be
tydning, at det ærede Udvnlg fik 
lidt Oplysningel' her fra den ,'estlige 
Del af Limfjorden.. Saafl'emt den 
Bestemmelse, som findes i det nye 
Lovforslag, bliver gennemført, at 
Maalet paa Rødspætter fremtidig 
skal være 101

/ 2 Tomme, fra Snude
spids til Halerod, vil det efter min 
Mening blive til stor Skade for vor Fi
skerbefolkning fra Sallingsund , til 
Thyborøn Kanal. Men tillige er 
dette Maal-System en Umulighed her 
paa Grund af den store Mængde 
faststaaende N ed garn, hel' bruges, 
idet det ofte under Stormvejr ind
træffer, at Garnene maa staa· over 
uden at blh'e røgtede, hvorved ]'i
sken arbejder og under 'riden bort
slider sin Hale eller i hvert Tilfælde 
Halvdelen af Halen; del' maa paa. 
denne l\bade kastes mange Fisk 
overbord, som altsaa i Følge Loven 
ere fol' smaa uden cgllntlig ut være 
det, h,'ilkct aldrig kan ske, naar 
.E'iskeu lllU;t!l'S i Følge det IHmercnde 
MallJe-System til Haleroden, Det 
samme vil jo ofte imlhæffe, naar en 
Kvase har købt en La<lning lVIaals
Rødspætter og dor sau indtræffer 
haardt Vej l' og haard Sejlads, hvor
ved ]'iskelle ligeledes ville slide 
1/2 TonlIlle bort af Halespiclsen. Skal 
saa vedkolllmellde K vase ved An
komsten til Bestemmelsesstedet have 
1/4 Ja maaske mere af Ijadningon 
konfiskCl'et og men i Købet erl::egg:e 
en Bøde? Ogsaa vil det blive van
skelige Tider for Fiskehalldle1'l1e, 
dersom ovenanførte Maalbestemmelse 
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hH\'er vedtaget; kolH'r en Fiskphand
ler f. Eks. Maals-Rødspættel', ville 
disse jo ved at gaa 8 il 14 Dage og 
under Tiden 3 Uget' i Hyttefad, være 
udsatte for at miste 1/4 a 1/2 af Hale
viften; herved blive disse Pisk UIllU

liggjorte som Handelsvare i Danmark, 
kunne altsaa konfiskeres og pua enhver 
Salgsplads paadrage vedkommende 
Afsender en uforskyldt Mulkt. Vi 
komme nu til .et andet Spørgsmaal! 
Hvem kan se, hvor Fisken er fanget? 
Det vil absolut blive en U mulighed 
at kontrollere, om Fisken el' fanget 
i Nordsøen eller i Limfjorden, og 
hvor skal dette Skel gøres, naal' 
Loven bestemmer at ingen U nder
maalsfisk maa forhandles eller brin
ges i Land, Sender jeg, som bor 
her ,'ed en LimfjOl'tlsby, til de respek
tive l\hrkeder Vesterhavsfisk, som 
kun manjer 9 Tommer, er jeg saa 
ikke udsat for, at de blive antagede 
for Lilli fjord sfisk , SOUl skulle maaIe 
H)I/. Tomme, og for at mine Fisk 
blive konfiskerede?· Mulkten vil dog 
i saa Fnld blive mig aldeles ufor
skyldt og uretfærdigt paalagt. 'Dette 
synes mig urimeligt og tilmed kan 
det give Anledning til Smuglerier, 
muu' Fiskemc om Fomaret ligge vcd 
Thyborøn Kanal og fiske, og der 
indtræffer \'estlig Vind, som hindrer 
Fiskerne i at komme paa Havet, 
medens de dog kunne fiske indenfor 
Fjordgrundeu. Naar saa en Kvase 
hal' faaet Fisk paa 9 TOlllmer fra 
Thyborøn Kanal, bliver truffet af 
Piskerikontrollen og angiver, at Fi
sken er kommet fra Havet, ja saa 

,Ol' der dog intet for Kontrollen at 
udrette. Men har omvendt vedkom
mende K vase virkelig kun Vester
hu\'sfisk ind og kommer med dem til 
en af Havnene længere øst i Lim-



fjorden uden bestemt at kunne paa
vise, at Lasten er fanget i Havet, 
saa kan han faa sine E'isk konfiske
rede og derved tabe baadt' Penge 
og Arbejde aldeles uforskyldt. Hvor 
kan vedkommende Skipper søge sin 
Erstatning i slige Tilfælde? Det vil 
derfor efter min Formening være 
urigtigt at gøre nogen Forandring 
pau ~1aalet i Havet, Kattegat og 
Limfjorden. Skal J\laa.let forhøjes 
en Smule overalt, saa lad det blive 
det, men ens Bestemmelser overalt 
og kun det nuværende ~1aal-System. 
Derimod vil jeg bestomt tilraade at 
lade al Undermaalsfisk kaste over
bord efter at være fanget og saa 
vidt nlUlig i levedygtig Stand; det 
er ødelæggende baade for Fiskerne 
og Fiskehandlerne, om saadanne smaa 
bringes i Land. F. H. Mehlsen, 

Nye Fiskerforeninger. 

Sønd agen den l. DecellllH'I' afholdtes 
i Good-'fcllIplarlogell ved Gremm 
Havn et E'iskernwde, hvor det en
stemmigt besluttedes at oprette en 
lokal Fiskerforening for Gl'enaa '1'old
distrikt, del' skal træde i Virksolllhed 
den 1. J an. 1896. Alle de tilstede-
værende omtrent 50 i 1'allet 
tegnede sig som Medlemmer, en Be
styrelse, med Hr. Krydstoldassistent 
Ohr. Olsen som E'ormand og Hl', 
T-oldassistent Petel'sen SOIll Kasserer, 
valgtes og et IT dlmst til Love af
fattet af Formanden oplmstes og 
vedtoges. P. Villumsen, Snekkersten, 
rar, efter Anmodning, kOlllllHlt til 
Stede ved Mødet fol' at give Oplys
ning!'r i forskellige Retninger. Det 
er Meningen at indmelde den nye 
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Forening S0111 Filial Dansk Fiske
riforening. 

I Faaborg har -været afholdt et 
Pur Fiskermøder, nok nærmest fol' 
at drøfte J!'iskerilovens Revision og 
hvad der fra Faaborg og Omegn 
kunde gøres for at bringe en saad~Ln 
ind i et for denne Egn heldigt Spor. 
Ved et :tf disse Møder fremkom et 
Forslag om ogsua at oprette en Lokal 
Fiskel'forening for l!'aaborg Tolddi
strikt og dette Forslag vandt stort 
Bifald, Del' ansattes et }Iøde til 
den 10. December og dette afholdtes 
paa den bestemte Tid i Madsens 
Hotel i Faaborg. Efter Opfordring 
var P. Villull1sen kommet til Stede 
og der ha\'de, trods det meget uhel
dige Vejr, illdfundet sig en Del Fi
skero rundt omkring fra. Det ved
toges at oprette en Fiskerforening 
og et lhlvalg nedsattes med Fisker 
,lohansen som Formand, for at virke 
hen til at faa alle omboende I!~iskere 
med, slmf'fu l~oH' fol' Foreningen og 
i0vrigt arbejde for S~Lgens Fremme. 
.\fan vil indmelde den nye Forening 
i Dansk Fiskeriforening. 

Fiskerimødet paa Jægerspris 
Hotel. 

Refereret af C. B. 

Mødet i Søndags var besøgt af 
omtrent 50 Mennesker, Fiskere fra 
Kulhusene, Neder-Draaby og Frede
rikssund. 

Pall, Fiskeriforeningens Bt;stYl'dses 
Vegne bød I~ærer Bram'/lle?' Velkom
men, idet han takkede Folkethings
mand P. Pedm'seIt, fordi han havde 



· efterkolllmet Fiskernes 0nske 0111, at 
han skulde være til' Stede og høre 
deres Mening om Lovforslugpt. 

Efter at Fonnanden havde oplæst 
de Paragrafer i· Regeringens Lov
forslag, der vødkomnH'r Fjordfiskeriet, 
drøftedes disse hver for sig. Para
graferne 3, 4 og 5 om Afmærkninger 
og Aalegaardsretten fandt ingenlunde 
Tilslutning hos Fiskerne. §§ 8 og 9: 
Erstatning for den Plads, c!0r anvises 
Fiskerne for Brugen af.T ord til Bre· 
deplads, bør kun ydes for 1 A ar ad 
Gangen. Savlystre bør kunne benyt
tes uden Forskrift for Afstand mel
lem Tunger .og Flæne!'. ~ l3: Af
stands bestemmelserne bør nedsættes. 

Følgende Mindstemual (Totallæng
de) fore&loges som passende: 

For Aul 13 TllI. 
,. RødspættE'r 8 1

/ 2 -
" 

Pighvar 1011~ -
" 

Tunge 101/~ -

" 
Skrubbe og Slette· 7 

" Torsk IO 
Un<.lerlllaa.lsfisk, som ikke kunne 

lmstes ud af Mangel paa Tid, bør 
kunne anvendes til Føde for };'isker
familiel'lle selv, lige salt vel som Aal 
og anden Fisk, der er taget pM. 
Kroge eller ved Stangning, da deIl 
jo ikke er levedygtig mere. 

ParagruJerne46-48,der Olll handler 
Vedtægter for basede Vande, var 
Genstand for en livlig Diskussion, 
idet llIan mente, at VedUegterne 
burde indskrænkes noget mere end 
hidtil; under alle Omsbendigheder 
bør kun t:irlcelifle Fiskere, og ikke 
Folk, (ler drive Fiskeriet som Bi
erhverv, have Stelllmeret. 

Paragl'af 62. At konfiskere .B'angst 
og Redskaher, som henyttes imod 
Lovhestemmelserne, synes urigtigt; 
na:1r Bøderne ere bestemte fra lU til 
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400 Kr., bør uette være tilstrækkelig 
Straf for mulige Overtrædelser. At 
bruge Vaaddragning efter Agn bør 
ikke forbydes og bør tillades hele 
Aaret. 

Paa derom given Anmodning er
klærede Folkethingsmanden sig villig 
til at varetage Fiskernes Tarv paa 
hedste :\Iaade i Udvalget, da han 
nu havde hørt Fiskernes Mening om 
110vfors laget. 

Generalforsamling i I<'iskerforenin
gen fanut Sted efter Fiskerimødets 
Slutning. 

Forlllanden ((J. Brammer) frem
lagde Regnskabet, der godkendtes, 
og Medlemslisten, der udviste et Med
lemsantal af 60, hvortil kom 1nd
meldelsPll af 4 nye Medlemmer, og 
endelig Virksomheden for det kom
mende Aar, hvillwn drøftedes u~ 

vedtoges. Denne gik særlig ud paa 
at bestræbe sig for at fuldføre Kul
hushroen næste Aar, da det af Be
retningen om, hvad der var udfort 
til Fiskeriets Fremme, fremgik, at 
de fornødne Midler i Aarets Iløb 
vare bevilgede uf Mini:,teriet, Amtet 
(.luntsmadet), Gjerlev-Dmahy Sogne
raad og Direktionen for det Clas
senske Pideikommis. Alt 'l'ømmeret 
til Bolværkerne var givet Fiskerne 
til hah' Pris af Bestyrelsen for 
Frederik den Syvendes Stiftelse paa 
.Jægerspris, ligesom ogsaa Skov
h(Jnderne h,tvde nedkort T(JlIlmeret 
fra SImven til Kulhusbroen i Ef ter
aaret aldeles gratis. Stenførsel til 
den gamle Bro vedtoges uet at ud
føre i Vinterens f Job, hvis Isen bliver 
saa stærk, at den kan bære Heste 
og j}hndskab, ua dette er den bil
ligste og nemmeste Maade at bringe 
Sten til ~Iolen. Pælenedramning kan 
ikke - af Hensyn til muligt Isskud 



finde ~ted før end til Foraaret 
og den dertil fornødne Stenførsel i 
Sommerens Løb. ' 

Derefter foretoges Valg af en Re
præsentant til at møde for Fiskeri
foreningen paa Generalforsamlingen 
i København og 2 ny Bestyrelses
Medlemmer i Stedet for de efter Tur 
fratrædende. Valgte blev e : Fisker 
Kasper Nielsen som Repræsentant, 
og Fisker Elias Hansen, Kulhusene 
samt Fisker Niels Hamlen, Neder
Draaby til Bestyrelsesmedlemmer; 
bl'gge tillige til at indkassere Mpd
lemsbidragene hver i sit Distrikt. -
Hermed sluttedes Generalforsamlin
gen. Resten af Aftenen tilbragtes 
ved et veldækket Bord og - en Bolle 
Punsch, hvor Tajet· og Sange vekslede 
i al Gemytlighed til Sengetid. 

Mindre Meddelelser. 
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8stersfiskeri. Fisk'ekutteren "Emi
lie Franziska", Skipper Joh. Bast 
af Frederikshavn, indkom forst i 
U gen ft'L\' Østersfiskeri i Nordsøen 
Illed ca. 30000 Stkr. østers, Kutteren 
vilde have opholdt sig noget længere 
paa Fangstpladsen indtil storl'(iFangst 
ml' opnaaet, dersom ikke Bedsteman
den ombord, Niels }lørup Andersen, 
under Manøvrering med Storsejlet 
var blev en slattet over mod Damp
spillet og derved havde faaet kvæstet 
Skulderen og faaet Kravehenet knæk· 
ket, afhvillwn Grund man hllltigmaatte 
søge Havn. Nogle Dage senere ind
kom Kutteren "Prinsesse Marie", 
Skipper Emil Bast, men denne Kut
ter havde været uheldig, idet Pang
sten kun androgca.8000Stkr. Grunden 
til det daarlige Resultat er dels! at 

K utteren gentagne Gallge har været 
under Havari og har mnattet søge 
ind til Esbjerg og dels det uheldige 
Fiskevejl'. Begge Kutteres Fangst 
er afhændet til Vendsyssel Piskeeks-
pOl'tforl'etning, Kl. 

Fiskeriberetninger . 

Køge Bugt, d. 6. December 1895. 
Da Vejrliget i Slutningen af N uyem
lIer Maaned ikke lagde særlige Hin
dringer i Vejen for Aalernsefiskeriet, 
have enkelte af Fiskerne hel' først i 
de sidste Dage optaget Ruserne og 
afsluttet }<'iskeriet for i Aar, men 
de Forventninger, som lllan nærl'd l; 
til, at det endelige Resulta,t af Ru
sefiskeriet skulde blive tilfredsstil
lende, sloge fejl, thi omend Fiskeriet 
hen imod Slutningen bedredes noget, 
lod .det meget tilbage at ønske i 
Sammenligning med, hvad det ellers 
plejer at være. Da Rusefiskeriet 
imidlertid er d et mest betydnings
fulde Fiskeri, der drives her ved 
Kysten, og Udbyttet heraf derfor 
som Regel er den største Konto i 
Fiskernes Indtægt, er det pn Scl,,
følge, at det daarlige Resultat, Anle
fiskeriet i Efteraaret har givet, hnT 
været en Skuffelse for Kystens }'j

skere. 
Den overvejende Del t\,f den her 

i Bugten fangede Rnseaal er bleven 
fOl't til Markodet i København. Pri
serre, der ere opnaaede, have gen
nemgaaeIloe væl'pt ret tilfredsstillende, 
i de sidste Tider er tIer endog be-
talt 55 it 65 Øre pr. Pd. J. 

Hirtshals, d. 9. Decbl'. 18!:15. Fi
skeriet herfra har i Efteraaret langt 
fra været godt. Efter Hummerfi-



skpriets Afslutning begyndtes Fiskeri 
pftel' Rødspætfer. H \'11(1 Kvantiteten 
deraf angik, saa var den langt over 
K vil1itden, idet Støneisen lod meget 
tilbage at ønske, Ved Slutningen af 
dette Fiskf'rl var Størrelsen bleven 
en Del hedre, nemlig cu. 15 Pd. pr. 
Snes, Illen da ml' Fiskeriet ogsaa 
omtrent forbi. Dette };'iskPri gav j 

det Hele ikke noget godt Udbytte. 
Fiskeriet med Bakker efter Kuller 
og Torsk har været daarligt. Næsten 
ingen Kuller af ordentlig Størrelse 
har vmret fisket og som Følge deraf 
har Prisen været lille, nemlig 4 Øre 
ureuset. Store 'Porsk har h(>r været 
en Del af; Illen denne Ji'isk har 
heller ikke naaet nogen videre Pris, 
idet Hovedmurkedet derfor er 'l'ysk
land, og piia denne Aarstid nr Af
sætningen dertil i det Hele taget 
vanskelig. Vi havde da kun det Raab, 
at en Storm vilde komme og bringe 
mere og i Særdeleshed bedre Fisk. 
Denne lod heller ikke vente paa sig, 
mpn kom ogsaa. med betydelig Styrke 
og meget stærk Højvande. En Baud 
kunde i Dag j Læ uf Molen. liste 
sig paa Havet, skønt det langt fra 
var Havvejs, men kaldtes straks til
bage igen ved Faresignalstationen, 
fordi Hu vet voksede. Nogle Bakker 
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kom dog i Havet, og af denne lille 
Prøve lader det til, at Stormen baade 
hul' bragt os megen og stor Fisk, 
særlig Kuller. Nu haabe vi blot 
paa godt VPjl'. B. 

Frederikshavn, cl. 9. Decbr. 1895. 
Paa Grund af det stormende Vejl'lig 
har 'filførselen i denne U go været 
ubetydelig, kun enkelte af de patt 
de nærmest Havnen liggende Fangst
pladser fi;;kende Kuttere havde op
naaet ca. 100 Snese Rødspætter hver, 
vejende ca. 10 Pd. Snesen, som paa 
Grund af Knapheden gik op i en 
Pris af en Krone og derover pr. Snes. 
Tilførsehm af Hummer fra Norge 
har ikke været inlhwret af det uro
lige Vej!', har endda været meget 
riglllig, Lagrpne i Kl'istianssand skal 
være ualmindelig store i Aar, saa 
selv om der ikke kan fiskes en Ugestid 
har det kun l~inge Indflydelse paa 
Afsætningen, der er tilført ca. 20000 
Stkr., hovedsagentlig fra Kristians
sand, mindre Partiel' ere ogsaa an
komne fra Gøteborg, Prisen er ca. 
l Kr. 25 Øre pr. Pd. ab Norge eller 
Sverig. Derimod har Sildetilførselen 
været i en ikke ringe 'l'ilbagegang, 
der er fra Gøteborg tilført ca. 1000 
Kistor, hvilket ikke er mere ('Ild ku"p 
Halvdelen uf de forrige Ugers Til
førsd, Prisen er paa Grund af de 
vanskeligere ~"orhold hvorunder der 
fiskes og paa Grund af Markedets 
Knaphed stegen en Del, der betales 
31/ 2 il 4 Kr. pl'. Kiste ab Gøteborg. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

For Kror;fiskere. 
De gaa meget efterspurgte dobbelt· 
fortiunede StaalftskekPOf;le 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hOB Undertegnede i 
tvellde Nr. 2 og 11. Bestillinger mod~ 
tages og Krogene afsendes franco 
overalt i Da.nmark til Fiskere, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pT. lilOQ 
mod Efterkrav. I'rØ'ver sendes paa 
Forlangende og }"orhandlcre ind
rømmes Ra.bat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjertominde. 

En hte KlaMse8 Fi
skeforretning ønsker 
uuder hele Vinteren at kjøl:>e 
enhver Post 

Stangaal 
til høj Pris. 

Tilbud mrkt. Stangaal4297 
modtager Waldemar Jacob
sensAnnonce-Expedition, Kjø
benhavn. 

I<'iskebaad. 
En ældre vclse,jlende stærk

bygget ~'iskebaad med go~e 
Sejl og veludhalct, Drægtig 
8"'i 100 TOlls, 'P/2 Fods Dybt
ganende, henliggende paa 
Hjerting Strand, kan paa 
Grund af Ejerens Død købes 
for 400 Kr.; man henvender 
sig enten til J. C. Hansens 
Enke cHer 1<'iskerH.Ø. Nieisen, 
Hjerting pl'. Varde. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads. 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 1. December til 8. December 1895. 

I ~ I ~ ~ E Iæ;'~ ,cu "'C::I:> E I ~ ~ 
~ ~ 

Tilført af: I "Cl...... ~.c II> .,- ti) ~ 
Cl""" :;: ~ "Cl =- ~ :; 

I /li: le I ~ Cl. =~ '" "Cl 
~ :IC , CL Q,)b.D ~ ~rI) q; :x:: '" CoII 

15 danske Fisker-Ii Pd. Pd. j Pd. Pd. I Pd. I Pd. 

fartøjer ... , 109g8 161 2023 Hl206 

16 danske Kvaser 1119800 1 1110898 

15 svenske 1<'isker-
fartøjer .•• II I 35900111015 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... II I 3120 

pr, Jembane & 
Dam}lskib . . . . I 

I I I æ;'-: ~ I·· :5! 'ii ... _C> 

I 
Uj 

.,,~ - -l'!I 

I 
« '~~ af «-

I~= ~ ri) 
ri) 

I 
Pd. 

i 

Pd 

I 
Pd. I Pd. I Pd. 

300 

I) Pighvar. 2) Helleflynder. :» 117 Pd. Tunger og 85 Pd. Sletter. 4) 8092 Pd. I.aks og 370 Pol Ørred. 

lait er der tilført 606868 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3.00-3,50, Kassefisk 

Kr, 1,35-1,75 pl'. Ilpd, j 'forsk: levende Kr. 1,30-1,65, svenske Kr. 2,00···2,75, Kassefisk 
Kr. 0,75-1,00 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,50-0.65 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,50-0,65, 
gule Kr. 0,30-0,45 pr. I'd. 

Markedet vedvarende mat og uden Omsætning udover dagligt Forbl'ug, 'l'ilførslen 
omtrent uforandret. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modi ager al Slags J<'isk j Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "Io, 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -

Torskeruser 
med Rader haves paa 
Lageri fiskefærdig Stand. 

Piskønætfabriken "Danmark", 
Helsingør. 

Kvase til Salg. 
En god EO'etræs Kvase er 

pa8. Grund aCEjerensHelbred 
til Salg, stor 6'37 ~'ons med 
et ualmindelig godt fiskende 
og næsten nyt Drivvaad, hos 

Fisker A. Deltm8DD, 
Lindemark. 

Altona Fiskeauct.ion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johalln .cohrs, AltORa. Telegr::1warlr,: Cohrs, Altøna 

Fiskenætfabriken "Danmark", 
'Srønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fm Lnger fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-,Rødspættegarn, A'aleruser, 
Aalerader, R~eruser, Rejerader, Bu1tdgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bomulds.Ql.I.1'11, Hampf'.(jarl1 og 1I01',q(/1'I1 i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kmliteicl', Anleknber, Kork,Flaadtræ og 
Kateehn haves paa LØg.eI'. 

HaDdfend~ gives Rabat. Forespørgsler besvares -straks. 
Ved Udstillingerne i iI-eisingør og landers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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Xø benha VIlS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prin1a Fiskeredskaber 

og extra priDla Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

PetroleulDs-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Veu fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot V:lnd koger i Løbet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde .Jern varme fol' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret :lI' fint poleret Messing med formessinget Brronderril1g. 

10 Kr. fr,tnko overalt. Primus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 Øl'e. Sælges meu fulu Garanti hos . 

O. Th. ROlU &. 00. 
Axelhus 2 B. København V. 

--------------------------------------------------Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle :Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det veu 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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Grønnegade IO. 

,Redigeret af cand. mag. Henr. J. Posselt. Trykt hos Frantz Christtreu. København 



Nr. 51. 19. December. 1895. 

:Y:.~.:ca..bl:-ad..~ udgaar hver Torsdag. ARnoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Ciirlsttreu, GrøRnegade IO, K.benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/$ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indholdl Be.tyrelsen og Be.tyrelse.raadet. -
Lidi om Bød.pæUefl.keriet ved Skagen. - Prioopga
ver. - Skotlaud. Fiskerflaade. - Mindre Meddeh,l
ser. - Fiskeriberetninger. - Bekøudt"ørøloer. 

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

ModelsamUngen, 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 øre. 

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

. Eftertryk. af Medlemsbladets Artikler er 
tillarl t, naar Kilden angives. 

Bestyrelsen og' Bestyrelses
raadet. 

; ~.' 

Ved den i Henhold til Lovene fore
tagne Afstemning i den ene Tredie
del af Landets Amter faldt Valget 
til . Bestyrelsesraadet paa følgende 
Medlemmer: 

For Hjørring Amt. 
Konsul Fabricius. Genvalg. 
Skipper P. Nielsen. Genvalg. 
Fiskehandler !sager. Nyvalg. 

For København. 
Grosserer Fr. Th. Adolph. Genvalg. 
Forretningsfører Schmiegelow. Gen

valg. 

For Københavns Amt. 
Fisker Ludvig Hansen. Genvalg. 

For Odense Amt. 
Etatsraad Dreyer. Genvalg. 
Grosserer Thor Hansen. Genvalg. 

For Randers Amt. 
Konsul Michaelsen. Genvalg. 
Fiskehandler Poulsen-Istrttp. Nyvalg. 

For Ribe Amt. 
Proprietær B1·einholt. Genvalg . 
Fisker .Johansen, Esbjærg. Nyvalg. 

Bestyrelsen har suppleret sig med 
Hr. Grosserer Ose. Ekman, Køben
havn. 

Lidt om Rødspættefiskeriet 
ved Skagen. 

At Kyst- og Kutterfiskeriets In
teresser her paa Stedet længe have 
staaet skarpt imod hinanden" er vel 



kendt af Stedets Fiskere, men det 
bør ikke forholdes Offentlighedens 
Opmærksomhed, hvotl~efl,·db':loll.ale <

Forhold ()I"C paa d(,ltte()rfihad~, Som 
bekendt har,Bavet her under Kysten 
i AaI' so~ foregaaende A~r været 
rigt paa Rødspætter, lig~ fra Iløje~ ; 
Fyr til midt inu i Aalbæksbugt, og. 
Kystfiskerne kunde Dag--ll1l." ogCDag 
ind have en inubringenue Fortjenestf'. 
baaup ved Brugen af SnurrP- og 
IJanuuragningsvaad saavd som I1lN] 

Gnm, naar Kuttpl'fiskerne meu d'erps 
D:l.lnpspil varp henviste til at holde 
sig i bestemt Afstand fra Kysten. 
Desværre paabyder Fiskerilovens Be
stemmelser ikke sligt, og Havet pr 
jo for den ene som for den anden 
af mre Fiskere; men det er at haabe, 
at Kystfiskerne i en ikkl' altfor fjærn 
Fremtid appellere til Lovgivnings
magten om, at saatlanne Bestemmel
ser gpnnemføres ved Lov. Kystfi
skerne her ere dog med Undtagelser 
-- relure og tlaarligere stillede Fa
milieforsørgere end de, som herfra 
driYp Knttprfl81wriet, og dl' kunue 
ikkp taale, som sket er, at blive 
generl'de i Udøvelsen af deres Ger
ning, der ikke er noget lempeligt 
ArlH'j,Jp, og som dp llrlf0rp fol' der
ved at tjene Føden til sig sely og 
Familie. De Kutterfiskere, del' ligge 
her under Kysten og fiskP, hIne i 

_ Vil'kcligheden ikkP det Udbytte af 
deres Fiskeri, som de Kuttere, der 
drive Fiskeri ude paa Dybet. I en 
Afstand af indtil 1000 Favne fra 
Land, fra Højen Fyr og et Stykke 
ind i Aalbreksbngten, have midt i 
Oktober en halv Snes Stykker af de 
stedlige Kuttere ved Brugen af Damp
spil med Snurrevaad overslæbt Hav
hnndf'n og taget med sig saavel smaat 
som stort, og Kystfiskerne maaUe 

som .Følg~ deraf en rum Tid vente 
'Pjll1., lat .. en Storm atter skaffede dem 
'noge~at fortjene. ~m Bevis pall., 
lltt Kutte'rfiskernil gl;metoKjstfiskerne, 
skal anføres et Pa1-E~sempler;' at 
Kystfiskerne i disse ere;gliied~ :ud 
af',Kamp,en nl~ Sejr, medens., Kut
tei-tislternp, 'ha~e 'm~attet fortræk kr., 

- høl~er trlSjæiuelfhederne. Kystfiskf'rne 
\l(180tto en Dng, Side om Sidf', 3 
Lana<1ragningsvaad, der allf' varf' 
tyu01igt mærkede mod Bøjer; men 
pn af vore Kutterhesætninger generf'de 
sig; ikkf' for at kaste dereSSnlllTf'
vaad ,indenfor Landdragningsvaau
dene, for derefter med Dampspillet 
at hive ud til Kutteren, hvad Kyst
fiskerne j deres stille Tanker glædede 
sig til at skulle faa i Udbytte for 
deres Arbejde. Dette fandt Kyst
fiskernf' var lovlig meget af det godi> 
og skar derfor Knttervaaddets enf' 
Dmgf'line over. En anden KnttOl:
besætning, som havde kastet sit Vaad 
ovenpaa et Landdragningsvaad, gik 
det ikke bedre. Kystfiskernes Land
tlragningsmad var udsat mod 250 
Fame, og Følgen ved denne LeJlig
hed blev, at Kystfiskerne trak Knt
tenaaddet ind paa Stranden og satte 
dC't fast del' yed f'naf Redningsr:T'
senets Telf'fonpæle i Strandklitten. 
Flere end de nævnte Tilfælde kunne 
paavises som Bevis for, at Kystfi
skerne blive generedp "i deres Drift. 
Kutterfiskerne fange først, hvad df'r 
er af Fisk under Kysten, lige ind 
til 100 Favne fra Strandbredden, 
og naar der sau ikke er mere 
ved Kystf'n, tage de nd paa Dy
bet for paa denne Maade at faa 
det hele; Kystfiskerne maa saa være 
fornøjede med hvad d'Hrr. Kutter
fiskere have ladet ligge, Heldigvis 
er det ikke alle vore Kutterfiskere, 



der bruge denne Fremgangsmaade 
ved Fiskeriet; ml)n det er virkelig 
at haabe, at det snart blive.!' afgjort 
ved Lov, at Dampspillet sættes ml 
af Brug pall: Steder, hvor det saa
ledes som her skader Kystfiskeriet ; 
ved fortsat Brug af Dampspil paa 
disse Steder, vil Følgen blive, at 
ingen omend no\!: saa stræbsom Kyst-
fisker vil kunne ernære sig.' n. 

Prisopgaver 
udsatte af Dansk Fiskeriforening. 

I Bestyrelsesmødet den 21. Febr. 
vedtog Bestyrelsen for Dansk I!~iske
ri forening at udsætte nedenstaaende 
to Prisopgaver, formulerede af det 
i denne Anledning nedsatte Udvalg, 
bestaaende af Højesteretsassessor 
Mourier, Dr. phil. C. G. Joh. Pe
te1'sen, samt Professor i Zoologi ved 
Universitetet, Dr. phil. Chr. Liitken, 
hvem man havde formaaet til at ind
træde i TIdvalget. 

r. 
Der foreligger i låtteraturen, saa 

vel den ældre som den nyere Ud
talelser om, at Skrt~uuen (Ple1t1'o
nectes jle~ml:i) yngler i rent Ferskvand. 
Disse TIdsagn maa dels af Hensyn 
til Skrubbens "pda!Jiske" - i OVel'

fladen flydende .Æg, deh; fordi 
det ved biologisk Stations Under
søgelser Cl' vist, at Skrubben ikke 
yngler i tiere af vore BrakvandslJorde, 
hvor den dog til sine 'rider er hyp
pig nok, llleH hvorfra den i Lege
tiden udvandrer, sandsynligvis Ullses 
for urigtige eller i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 
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sel vstællllige Iagttag~lser støttet Frem
stilling, der oplyser, 1) om Skrubben 
udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
i Ferskvand, 2) 0111 der findes levende, 
gydte og befrugtede Æg af den i 
Ferskvand, samt 3) om disse virkelig 
udvikles videre, san at Yngel i alle 
Stadier kan paavises der eller 
OlU Æg og Mælke ikke kan udvikles 
der til Fuldkommenhed. I sidste 
~1i1fælde ønskes, 4)" nærmere Oplys
ninger om Kønsorganernes Tilstand 
til de forskellige Aarstider. N ød· 
vendige Præparater maa medfølge, og 
TI mlersøgelsen bør om muligt ikke være 
indskrænket til et enkelt. Ferskvand. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert, af 

vor almindelige Reje (Palæmon Fa
brieii) før Ungernes Udklækning at 
Æggene udvandrer i begge Køn (?) 
fra mange af de Brnkvande, i hvilke 
den om Vinteren og Foraaret ophol
der sig, samt at den, efter at Ungerne 
ere bl~vne udklækkede i det saltere 
og friskere Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæbne efter Ud
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og allerede forlængst have 
antaget de vohi;mes Udseende, kun 
meget ufuldstændig .. 

Man ønsker derfor en pall, nye, 
og seh"stændige Undersøgelser byg
get Ji'l'emstilling (ledsaget af de nød
vendige Pr,eparater) af Yngelens 
Skæbne efter Udklækningen, idet det 
særlig ønskes oplyst) hvor den op
holder sig, og hvornnar samt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore Fjorde. 



Besvarelserne af Opgaverne skulle 
være affattede i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte eller tyde~ 
lig skrevne. Enhver Dansk, undtagen 
Medlemmffi:ne af Dansk Fiskerifor
enings "Bestyrelse og dens Funktio
nærer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indleveringsfristen for begge Op
gaver udløber 1. Januar 1897. 

Prisen for en fyldestgørende Be
svarelse af den første Opgave er 
indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med Forfatterens 
Navn, men med et Motto og ledsagede 
af en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysninger om Forfatterens NltVn, 
Stand og Bopæl, og som bærer samme 
~Iotto. 

KøbenltlwJt, d. 21. Febr. 1895. 
F Dr Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 

Moltke-Brøgentved. 

Skotlands Fiskerfl.aade. 

Skotland er for Tiden i Besiddelse 
af en Fiskerflaade, der fordeler sig 
som følger: 

Fiskebaade ug Fartøjer med 
Undtagelse af Bomtrawlere - der 
dr'ives ved Damp: 44 med en samlet 
1'onnage af 1036 Tons. E'artøjernes 
V ærdi er .t 67506, Linernes .t 1904, 
Illltougenes ;t 82, tilsammen altsaa 
.t 69492. Den samlede Længde af 
Lim'rne udgør 1,073,220 Yard s, 
af lletougene 21910 Yards. Det 
beskæftigede Mandskab bestaar af 
309 Mænd og Drenge. 

Fiskebaade ug Fartøier', der drives 
ved Sejl eller Aar'er: 13059 med en 
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samlet TOllnage af 113321 Tons. 
Baadenes Værdi er .t 636580, Driv
garnenes s. 492094, Vaaddene!5.t 9042, 
Værdien af andre Slags Garn .t 2688; 
Linernes.t 122462, TIetougenes ;t 

94763, Krabbe- og Hummerteinernes 
.t 12998, tilsammen .t 1,370627. 
Drivgarnenes samlede Størrelse er 
158,666':~OO Kvadratyards, Vaaddenes 
er 1,801000 Kvadratyards, de øvrige 
Garn 553687 Kvadratyards, tilsam
men 161,020887 Kvadratyards. Den 
samlede I;ængde af Linerne udgør 
72,958730 Yard s og af TIetougene 
10,887695 Yards. Antaliet af Teiner 
er 75198. Det beskæftigede Mand
skab bestaaraf43145 Mænd og Drenge. 
Baadene ere tagne af mod Foraaret 
med et Antal af ~13, men samtidig 
kun med 87 Tons i den samlede 
Tonnage. Værdierne ere sunkne 
med .t 12094, Garnenes og Vaad· 
denes samlede Kvadratindhold med 
1,645830 Kvadrat yard s, den samlede 
Længde af Linerne med 891660 Yards. 
I den samlede Besætning er der en 
Tilbagegang af 721. 

Bomtrawlm'e, der drives med Damp: 
77 skotske og 38 fremmede, med en 
samlet Tonnage af henholdsvis 2814 
og 956 Tons. Værdien af de skotske 
Fartøjer er S 245770, af Redskaberne 
.t 11766, tilsammen .t 257536; V ær
dien af de fremmede Fartøjer .t 88900, 
af Redskaberne .t 4560, tilsammen 
r 93460. Der viser sig med Und· 
tageise af Redskabernes Y ærdi - en 
gennemgaaende Nedgang for de frem
mede Fartøjers Vedkommende. 

Bumtrawlere, de'r drives med Sejl: 
79 med en samlet Tonnage af 481 
Tons. Fartøjernes Værdi er Lst. 
3984, Redskabernes Lst. 1431, til· 
sammen Lst. 5415. Den samlede 
Besætning udgør 189 Mand. 



Mindre Meddelelser. 

8stersfiskeri. Fiskekutteren" Prins 
Valdemar", Skipper Fr. Thiel af 
Frederikshavn, indkom i Fredags fra 
Østersfiskeri i Nordsøen med ca. 32000 
Stkr. østers. Kutteren har denne 
Gang været ca. 6 U ger i Træk til 
Søs og i det hele havt en ualmin
delig haard 'l'llr i de foregaaende 
Ugers farlige Storm,. under en af 
disse, under hvilken Fartøjet laa un
derdrejet, blev en af Matroserne ka
stet overbord af en Braadsø og red
dedes kun med megen Besvær af den 
øvrige Besætning, ved salJlme Ilej
lighed blev Ballåsten forskubbet og 
Skudeu laa længe krænget helt over 
dog heluigvis uden at kæntre, ligesom 
nogle Planker søndredes i Siden og 
Baaden blev knust. Kl. 

"Portionsfisk". r den tyske Fi
skehandel hører ma,n jævnlig Tale 
om "Portionsfisk" . Udtrykket bruges 
om levende Smaaørreder, enten det 
er Bækørred, Røj (Fjeldørred), ame
rikansk Regnbueørred eller ameri
kask Røj; dog sælges ogsaa Suder 
som Portipnsfisk. Meningen er lige
frem: Fisken lUaa ikke være større 
end til en Portion pall. Restavrationer, 
Hoteller o. s. v. Man fatter, at en 
saadan Portion er lovlig lille, nuaf 
man hører, atPol'tionsfisken ikke maa 
være større end højst en Trediedel 
Pund, helst vil man have den til et 
kvart Pund. Der er stor Handel 
med saadan Fisk, som holdes le~ 

vende i Hoteller o. s. v., indtil den 
skal bruges. For Tiden kommer 
største Parten af disse Fisk fra Ud
klækningsanstalterne, hvor de i Smaa
damme ere fodrede op. Fiskeavleren 
faar i Reglen 3,50 Rmk. pr. Pd. 
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Man kan da omtrent regne ud, hvad 
Spisenerten tjener paa Portionen, 
naal' han forlanger 3-4 Rmk. for 
den og stundom llH're. Men dersom 
man tænker, a t en saadan Ret smager 
godt, tager lUan fejL Kødet er flovt 
i Smag, og det ser ikke engang godt 
ud. Publikum ser imidlortid den 
smukke Fisk levende lmerIem ~e

stavrantens øvrige Skueretter, man 
bilder sig ind, at Fisken kommer 
lige fra Vildbækkene, tænker. pall. 
Friluftslivet og udbeder sig {m t\f de 
smukke "Foreller". Det er bleven 
en Modesag .. Derfor er Efterspørgs
len stadig livlig, ikke alene ved Vin
tertid, medens Selskabslivet er paa 
Højden, men ogsaa om Sommeren, 
naar Turisten vil gøre sig til Gotle. 
Nutidens '1Portionsfisk" er blevet et 
Kuhstprodukt, som saa meget andet. 
Medens Frivandene blive tomme for 
den spraglede Ørred, staldfodres der 
Aar for Aar større og større Mæng-
der. A. F: 

Fiskeriberetninger. 

frederikshavn, d. 16. Dcebr. 1895. 
To Ture tillodes det i den sidst for
løbne Uge vore Fiskekuttere at gøre, 
og den første af disse var endda af 
meget kort V 3,righed, Kutterne havde 
næppe været en Dagstid paa Havet, 
førend Stormen atter jog dem ind; 
ogsaa paa anden Maade gjorde Stor
men Skade, idet den, for det meste 
kun tarvelige, Fangst ofte var op
slidt af den haarde Sejlads fra 
Fangstpladsen til Havnen, idet det 
jo altid stormede, naal' Kutterne vare. 
paa Vejen hjem. De fleste havde 
drevet Fiskeri i Aalbæksbugten, nogle 



havde en Fangst af op til 200 Snese 
pr. Kutter, men for de flestes Ved
kommende var Udbyttet ikke saa 
stort, Fisken vejede fra 10-13 Pd. 
pr. Snes og blev betalt med fm 85 
Øre-l Kr. 50 Øre pr. Snes. Baade 
i Læsørende og i Aalborgbugten har 
der været forsøgt Fiskeri, men Ud
byttet herfra, ligesom fra de enkelte 
ved Trindelen efter Tunger fiskende 
Kutter,e, har kun været tarveligt. Fm 
Skagen er der pl'. Jernbane tilført 
ikke ubetydeligePartier af Rød spætter, 
for Fisk fangede pua :s ordsiden og 
vejende ca. 15 Pd. Snesen blev paa 
Stranden betalt 1 Kr. 75 Øre pr. 
Snes, for paa Sydsiden fangede op
naaedes kun ca. 85 Øre Snesen, lllen 
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de vejede dlt heller ikke mere end 
10 Pd. Snesen. Fra Kristianssand 
er pr. Dampskib tilført ca. 15000 
Stkr. levende Hummer, hvoraf denne 
Gang langt den overvejende Del er 
afgaaet direkte til Hamborg og Ber
lin, fra Sverig er pr. Kvase og Damp
skib tilført ca. 5000 Stkr.) alt til 
Forh:LIIdling herfra, Prisen er ca. 1 
Kl'. 20 Øre pr. Pd. ab Norge eller 
Sverig. Tilførselen af fersk Sild fra 
Gøteborg har. været noget uregel
mæssig, Forhandlerne have sjældent 
kunnet præstere det hele ønskede 
Kvantum, der er tilført ca. 1200 
Kister, alle til Forhandling herfra 
Byen, Prisen er ca. 3 Kr. pr. Kiste 
en gros ab Gøteborg. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr . Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 8. December til 15. December 1895. 

.. ., E tg' .. 
I 

Cl> .. .'" "'" E .Ilt .. .. ... =-- ..,ø 
Tilført af: ':I- c I" '" ø .::2 :li:! ;; Cl> ... _ Cl> 

",-
,... 

Cl> ",- ø ... ;; -«j 

a:!8 '" ':I =- o.. :; en < 1.IIt ... <-
':I .. .::2 .. .Ilt U'J Co. -;;; Cl> ~U'J I- :Mi: i~= U'J ø :J:: Cl:! 

7 danske FiSker-I Pd. Pd. Pd. Pd. I Pd. 
Pd. Pd. Pd 

I 
Pd. Pd .. I Pd. 

fartøjer ..• I 5400 41400 100 

15 danske Kvaser 129646 76230 7000 
3 svenske jl'isker-

fartøjer ... 9i360 å50 
pr, Baad og Vogn 

fra nærliggende 
Fiskerlejer .•. 5160 l:!S 

pr. Jernbane & 
lJampskib .... 6525 4358 21105296900 6958 7306'1 

lalt ... 65~5 1365081 3455 Illll61100 13986 7306 ' 

l) 66116 Ptl. Lak" og (i50 Pet !Jrred. 

lait er der tilført 547159 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbe!'e: J\f1dspætter: levende Kr. 1!,50-3,50 pr. Lpd.; 

Torsk: levende Kl". 1,15-2.00, leveude Byell~k" Kr. 2,10, Kassefisk Kr. 0,75-1,00 pr· 
Lpd.; SihL svenske Kr, 0,55-0.68 pr. Ol; Aal, blank,' Kr. 0,58-0,65, gule Kl'. 0,30--
0,45 pr. Pd. 

1'larkedet fremdeles meget stille uden Omsætning udover dagligt Forbrug, Tilførs
len af levende jl'isk ufnrandret og ingen Udsigt til f::!tigniug af Priserne. 



For KroICflskere. 
De ..... meget efterspurgte dobbplt
fortinnede 8taalftskekl'Oge 
med lukkede ret og o'mvendte øjer 
til F~ng.tllf Aal, Torsk og Fly!\d('l' 
kan ~rho}des hos Ulldertpgneclc· i 
tvende N~. '2 og 3. Bestilling.er n}()(l~ 
ta.ges Q:.( Krogallc af:h:nllcs francH 
overa.lt i Danmark til Fiskere, ·NT. 
33 Kr" Nr. 2 2 Kr, 50'Øro pr. 1000 
11lOd I';ftcrkrav~' 'Ptøver liHllHlca pna 
FOTlan.!lende og Ftlrl~antlli'r"l ind· 
rømmm, Rahat., . 
Hans Christensen, Skibshandler, 

T.nng'cflarle 2. ~jertcmil1dc" 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

mo(ltager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5,°/". 
Tejegramadr. : Storm,Nybrogade. , 
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En lste Kla8!ileS FI
skefoFI'etlliuIC øn~ker 
uudcr hele Vinteren at kjøhe 
enhver Post 

Stangaal 
til høj Pris. 

'rHbU!l mrkt, Stallgaal4291 
mo<lLag'er Waldema'i' Jacob
sensArinonce-Expedltion, KjØ
ben havn. 

En Egetræs Baad 
med god(\ Sejl, 23 Fod, 
sejler godt, sælges hillig 
hos Undertegned<" Fisker 

Christian Henriksen, 
Masnedsund. 

Piøkebaad. 
En a'l<lre velscj!ellde stferk

bygget 1<'iskebaad med gmle 
/'lej I og veIlldhalc;t, Drægtig. 
8,79/ lflO l'om;. 4' l,! ~'ods l),\'bt-, 
!'naellfl<" IHmliggelHlf' paa 
IIjerting Strund, kan pa" 
({nllIe! af Ejer, n~ Dø,! hjbr8 
fur 400 Kr.; man hellvClHler 
sig enten til 1. C. Hansens 
Enke eller Hi~kerH, ø. Nielsen, 
Hjerting pr. Varde. 

Kvase til Salg. 
En god EjYctræs K vase er 

paa Grund afEj,'rellsHclbrcd 
til SnIg, stor 6'07 Tons med 
et ualmindelig g'mlt fiskende 
og næsten uyt Drivvli,atl, hos 

Fisker A. HeitmøuII, 
Lindemark. 

Alto'na Fiskea uction. 
JOHANN, COHRS, beediget Fiskeauctiona tor. 

Bnwadr.: Johann COhrs, Altona. Tele/l:ramadr.: Cohrs, Altona. 

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

leverer efter Bestilling eller fra IJager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forssnede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slat;s Nrot og 
Garn. Bomulds.qaru, lIampeganl og Hør.garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, t'laadtrre og 
Katechu haves p",a I"ageI'. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Vaad til Salg. ' 
Et Sildcvaa,l eller LaIHhl! agllill~SVaad, meget smaa i Ma,kel', ca. 100 FdvfiC langt, 

41i2 Favne dybt, bunden ilf Hampegarn (indeholder et meget stort Parti Garn),kul1 he
nyttet noale faa Gange, fUl'di riet er upraktisk her pan PladselI. har opl'indelig~k6stet 
800 Kr. s::::;lges nu for elen hillige Pris 200 Kr. 1\1an hellvender sig til, - , 

. Fisker H. O. Nielsen, Hjerting pr. Varde •. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres viI
keligt billige. 

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

F. N. Halme8. 
Telefon 129. 
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Xø benhavns MekaJliske 
Næt og Garn-Fa. brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra prima Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
Bordknive, Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Bt'ødknive, kun i bedste C O 
eksiste ... nde Kvalitet. &. 
e 1"'("''''' FOll' ~~. 
C \ \ l- ø.1'. t(..}ø

b8 e 
. _ ,'hUS -- . Værkt.øj for 

Jt..Sev '" Haandværk, Elegante praktiske 
Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 

Største lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
Illustrerede Kataloger gratis. 

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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg .til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtren, Grønnegade IO. -
Redigeret af cand. mag. Henr. J. P08selt. Trykt hos Frantz Christtreu. København· 



IUDe.SIUD 
Nr. 52. 26. December. 1895. 

J!./[edl.e:D::1.e'bl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, Københayn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af Ila Sides Hl'(·dej fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rahat. 

Indhold: Lidt 0111 SaltvandslIskeriet. - Hals
næefi.kerierne. - Mindre M eddelelaer_ -- ,Fiskeri-
beretninger. J3ekef)tltgØri'løol. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuell, København V., er aabent 
fra 9-11. RedaktØl'en af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5--7 Svallholmsvej 
10, l. S. 

MOdelsamlIngen, Stormgnde 20, Cl' gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFiskeredaglig 
fra K!. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre ForseH!lelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsyej 16, 
Københayn V. 

Eftel tryk af l\-ledlemshla.ld s Artikler Cl' 

tillad t, naar Kilden angives. 

Lidt om vort Saltvandsfiskeri. 
Af P. Villums en, Snekkcrstell_ 

Det er en Kendsgerning, at Fi
skeriet efterhaandon vinder frem til 
at faa større og større Betydning 
og det i flere Henseender. Ild,e 
alene bringer Fiskeriet i vore Dage 
langt flere Penge ind 0nd forhen, 
men ,det gau.r mere og mere op 
for den almindelige Bevidsthed, at 
Fiskeriet har Betydning for Foll,ets 
Ernæring og Statens Indtægter og 

kan fart endnu mere_ Indtil 1888 
var der ingen Fiskerilov ndenfor 
Limfjorden. Ganske vist havde Re
geringen allerede indset Manglen 15 
-16 Aar tidligere og arbejdet pan 
at faa den aJhjulpet, m(~n Rigsdagene 
i hin Tid havde ihke det samme 
Blik fol' Sa,gpn, Illan lllOrede sig med 
skiftevis at hegravo dpt forelagte Lov
forslag og gmvo det op igen. Dot 
Væl'st0 rar, at da saa Loven endelig 
kOlli til V m'den efter dl' mange, 
mange Aars Fodsels\'('er, saa val' 
den i flere Henseenuer a11er(>(I(' for
ældet, dclf> vare nogle Forhuld vokset 
den oyer Hovedet og dels havde Vi
uenslmben gjort Opdugdsol' paa j1' i_ 
sIwlivets Omraa(le, som man for ]1(\,\'(le 
været uvidende om. Aaledrinuaud(,ne 
vare saaledes, siden vi Halvfjerd&t'rne 
fik dem indført fra '1'yskland, ved 
I .. on'ns Fremkomst 1>le\'et til en Btor
magt blandt Pisker0dskaher og det 
Tl'yk, Loven lagde pua dem, gjonle 
langt fra den tilsigtede Virkning. I 
1888 vidste "Gud og Hverlll[lml" , 
som man siger, at de fleste ~alt

vandsfiskes Rogn flyde i Vandet, 
medens man tidligere troede, at den 
laa puu Bu'nden, man vidste en hel Del 



IIW]'P om An.I(\ll op; (]f'JlS Forpbni lIill~ 
olJ; V n.ndrinlJ;f'rf'lHl for, kort sagt: 'I'i<1P11 
\':11' ~n:lPt fn'm, !Iwdf'ns t,onm hnnll' 

stillf'. 
Dt:t vnr illlidlnrtid plUl ingelll\faade 

df'n rrids Lorgimi11ll;smngt alen(', der 

først S('llt \'aa/l:llf'df' til Bf'vidstlwd 
OlU Fiskprisug(ms Betydning, lilan 
kan Sf' i allf' Da.tidf'lls Forhold, at 
dpll Sug iHf' bn tunl-!;t pan H.iertf't 
af h\'(\rkpll A \·toritptm· rHrr Puhliku 111. 

S(, \lan Fis]wtol"\'('llr i Ryprnr -
Kohenhnvn i 8pillsell; ,,-,'1<;1'(' dPIl, 
;.;om Ær(\ hor" - se pna 'l'ranspor
ten a f Fisk lHfHl .1 (>rnbaner og Damp
skib\'! man nma t.ilstaa, at pan 
dette Omraado betragtedes ,,5 og 7 

som lige". 
Og hvadF'iskerpn selv angaar, san 

maatt8 hnn llaturligvis del~ Skæbnn 
med sin Bedrift og finde sig i at 
hlive regm\t for Ingenting. Ja, der 
var jo Lrjligheder, hvor (ler vur Brug 
for ham, vnd Udskrivning til Flnaden 
f. Eks., ved Valgnne o. s. v., og der 
- især H'd Valgene kund(\ han 
under rriden stige s,'ært i Betydning 
til det rnr oversta aet, !1wn ellers i 
det dnglignLiv gny man sig IIwgrt 
lidt af med at tænke over Fiskrriet 
Ol! dp!s Udon~re. 

N aa, SUIlI foran nævnt, Im!1 dør i 
mange Henseender spores en glmde
lig Forandring i dette Forhold, overa It 
næst!'n synes man at se paa Fiske
t'isagen med nndrc o~ IlHlI'(l velvillige 
øjne end for. Ganske vist rI' GU111-

nwlstrnnd pndnll den gallllB, .l r1'l1-
banern('s Kølp\'og:ne erI' ikkp til Fi
sketransport, og Kølerum har lTlan 
hpllcr ikk!l endnu, men ;.;f·: Inden
rigsministeriet hnr dog, vcd Bcvil
lingsmagtens velvillige Bistand, fnaet 
Biologisk Station oprettet, den gamle 
Fiskel'ilov el' ganet ind til Revision, 
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PPIIf!:P hp\'ilgps til Fnl'tojsfnrsikring, 
til Skadpd.Hs lTdryddplsp og andl'p 
~'ormnfi 1 i }1'islmriets IntOl'pssPI' o. s. v. 

Og som dpt PI' gn fiPt R.p!l;Pl'ing:. og 
Rigsdag, saalcdps PI' dpt gaa(\t cl!'t 

store Publikum, jo saaled\'s PI' df't 
gaapt FiskPl'pl1 selv, ogsaa hnn er 
kommrn til Hevidsthrd om, at hans 
Stanll PI' ligpsau god og ligesan vigtig 
for Staten, som enhvor andpn. 

Dettp er meget glæd!'ligt nltsam-
1110 n , Fiskeren vil inds(', nt han ikke 
staaI' Ildrn Støtte merc', og han vil 
ngsna nok illdse, at den Ære og 
Værdighed, han er kommet til, sknl 
han ikke hovmode sig af, mrn at hnn 
med de storre Rettigheder ogsaa har 
fnaet størr~ Pligter. 

Der er imidlertid en Ting, som 
ikke ser S:'\'1 glædelig ud fol' Fiskerne 
og dnt nl' Nutidens stadige Rl1ab 
paa, at han har fisket for stærkt, nt 
hans Virk!'n skal indskrænkes. Ganske 
vist el' det jo i en vis Hnnseende en 
Ære for Fiskeren, at han er saa 
dygtig - det troede man hellrI' al
drig om ham før, i alt Fald ikke om 
den danske Fisker - og ga.nske vist 

lsde!' Raabet i den hedste :Mening 
og med fnld Tro pall dets Sandherl, 
lIIpn dette er ikke nok. Ganske vist 
ketti Opfiskning spille . en Rolle 
den I<'isk, der fanges i Dag, kan 
ikk\' fanges i Morgen og den Rogn, 

'der ødelægges i Anr, kan ikke v:ere 
y ngel til næste Arn men der er 
utvivlsomt andre Aarsager/W vore 
Fiskenl'ters Af- og 'l'iltagen end drn 
Opfiskning og den Frednillg, .l\1('nne
sket kan sætte i Værk. 

S{'r lilan sauledes hen til den ringe 
Fangst af BlankanI i det forløbne 
Efteraar, overa.lt, s-elv der, hvor Vind 
og Vejr vare gunstige for Fangsten, 
sua paut.rænger den Tanke sig uvil-



Imarligt: der har ikke været ma.nge 
Aal paa Vandring i Aar. Her kan 
Opfiskningen ikke have Skylden, thi 
lIer vur jo Aal nok i Fjor, og saa 
pludselig kan der ikke fiskes ud nf 
den store Aalebeholder. .J eg kom
mer her til at tænke paa en Klage, 
der fOl' en Del Aal' siden hØl'tes fm 
Fiskere ilsefjorden. "Aalene vnre 
opfiskede j Fjorden," hed det, "V aad
dene hnyde taget dem; man fangede 
færre og, færre og de bleve mindre 
og mindre" - ganske som det i vore 
Dage hedder om Rødspætterne. Men 
saa lærte Fiskerne at hruge len'mle 
Agn til Aalekrogene - jeg tror, det 
val' en Tysker, der lærte dem det 
- og pludselig viste det sig, at man 
havde gjort Vaaddene Uret - i det 
mindste i den Henseende, der kan 
være nok endda, der hviler pan. deres 
Samvittighed - der val' Aal nok, 
Imade mange og store, de havde blot 
ikke villet bide paa den Agn, del' 
bødes dem og de' store Aal forstode 
at undgaa Vaaddene - det val' det 
hele. 

Denne Evne og Villie hos Fisk til 
at undgaa Garnene, knlldes iøvrigt 
meget godt af Fiskeme, og man bal' 
mange, fuldt faktiske Beviser herpaa. 

Ikke alene Vandl'C'aalen, men ogsaa 
Silden hal' gjort Skrue i dette Ef
ternar og det el' rent ubetydelig, del' 
er fanget. Heller ikke dette kan 
komme af Opfiskning, men maa have 
andre Aarsager. Det· var nemlig 
Sild nok i Fornaret af alle Størrel
ser, del' ligefrem vrimlede af ,lem 
paa sine Steder, BUllllgarnC'ne vare 
fulde, hver Vildand val' proppet fuld 
af Sildeyngel og hvert Marsvin lige
sau, ikke at tale om Torsken; hele 
denne Rigdom kan ikke være ødet i 
nogle faa Maaneder. Det er den 
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heller ikke; nedC' i Farvandene 0111-

krilJO' Sy(!vpstfYll hal' dC'r rist siD' h.. b 

st01'P ~ildpsv;\'nllP f2:anske nylig, dC'l' 
el' ogsaa fa.ngd lll:llli!P af dem, vel 
at ma~rke ikh i HUlldgal'll ellpl' Ned
garn, som sædvanligt, men i Sildeva.ad, 
dpttp non-plus-ultra Redskab, del' 
tagpr .~ell: og ikke yenim' til del' 
glves. 

Der maa her have været andre 
KI'æfter pan Spil pnd Opfiskningpn, 
dette gælder om baadeSilden ogAa.len, 
ja maaske om mange andre Fisk, f. 
Eks. Rødspmtten, - jeg hav(lp Lyst at 
nævne Rejen ogsaa, IUpn dpll høl' 
ikke regnes mellem Fiskene. Det 
vilde være interessant at kende de 
Aarsager, der have en saa stor Ind
flydelse, og vi lære det nok pngmIg ; 
muligt el' det dog, at det er For
hold, det ikke staftr j mennesl;:elig 

. :Magt at forandrp. 
S6 vi saalelles hen til Rødspætten: 

(lens Rogn flyder i Ka ttpgattets Vand 
og kan dl'l" wlklækkps, 1I1C'T1 synkpl' 
til Bun(ls i østersøen og maa dl;?' 

gaa tilgrunde. Faa vi nu nordypst
lige, langst.aaende Kulinger I1Ip(1 til
hørende haard ~ ordenstrølIl i U d
klmkningstiden - og elet haH~ vi tidt, 
ypstlige Vindp ere jo fremherslrPl!(le 
hos os - hvad el' s~ul. ri llll' l ig(']'(', 
end at hele den Rognmasse, dtH' 
flyder om i dpt sydlige K attega t og 
er fnldstæmlig prisgivet for Yilld og 
Vejr - rettere Vand og Vejr 
eliten driver ned gennem 8un(lp og 
Bælter sau langt, at Vamlpt ildw 
kun bære den !rmgere og (lpr syn
ker til Bunds ('llm' lmstps af Bolgp
slaget op paa Kystel'lle af 1\ ()l'(lsjæl
land, N orJfyn, Skaane, o. s. \., i 
begge Tilfælde hliver (len ødelagt. 
San. vil denne Am'gang helt eller til 
Dels mangle i hele Fiskebestanden/ 



og Manglen være tydeligere jo hur
tigere Fiskens Vækst er. Træffpr 
der nu flfll'e saadanne uhpldigr Aa.r 
i Træk - og det kan d"r let undrr 
vore Vindforhold - saa vil der paa 
et senere Stadium komme til at mangl(' 
store Rødspætter ligesom nu, men 
hvad hjælper det. selvom man nok 
saa sikkert kender et saadant For
hold? det staar jo ikke i vor Magt 
at forandre det. 

Mon det ikke alligcycl skulde 
lønne sig at have et opmærksomt 
øje med Yngelen af vore vigtigerp 
Fiskearter, Aar efter Aar i en lang 
Aarrække, for at se, om ikke her 
er en af de naturlige Aarsager til 
Fiskcmængdens underlige, ligesom 
periodiske, Til- og Aftagen? Det 
forekommer mig, at man først med 
et sandant Materiale i Hænde, kan. 
med fuld Sikkerhed slaa Regler fast 
angaaende vore Fiskevandes Benyt
telse. 

Det kan jo imidlertid vare længp, 
ind(>n slige U nuersøgelser komme 
til Afslutning og næstefter at gøre 
noget galt, pr det værst, slet ikke at 
gøre noget. Det llla~l siges at være 
baade Synd og Skam - Skade oven 
i ]('j!lPt ._. om m'ln vrdhlivcr at 
plyndre Anholtsgrundene f. Eks. for 
gydefærdige Rødspætter, al den Rogn 
og Mælk er sikker paa Ødeheggelse, 
sel v om der ingen kendelig Nedgang 
kan spores i Fiskebestanden derefter. 
Ligesaa urigtigt vilde det være med 
Forsæt at ødelægge slllaa Fisk af 
forskellige Slags, de kunne ikke bringe 
nogen nævneværdig Fordel, hvorfor 
skal man da ikke lade dem leve og 
vokse? 

Kun maa man ikke tro, at man 
ved disse Fredningsbestemmelser har 
fundet de Vises Sten, saa at Fiske-
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riets Guldalder skal komme; der er 
andre Faktorer med i Rpgningen, \'or 
lIuværende Fiskerilovs syva.arigeFred~ 
ning mpu lidet ('l1rr intrt Rpsultat 
hor give os en Lære herom. Der 
har været bande fiskerige og fiske
fattige Prrioder i tidligere Tid, da vi 
ingen Fredning kendte, og det vil, 
efter alle Julemærker at· dømme, 
blive ligesaa i Fremtiden, selv om 
Fredning kommer i Stand, ja selv 
0111 Mennesker slet ikke gave sig af 
med at fiske. 

Pudsigt er det for Resten at se. 
at i tidligere fiskefattige Tider her 
hjemme taltes der aldrig om Opfisk
ning, det er først en nyere Tids Op
findelse. og denne Teori vil rimeligvis 
til Dels i det .mIndste - gaa af 
Mode igen. Da det sydsvenske Sil
defiskeri i sin Tid ophørte, var det 
"fordi Silden slog sig væk", hedder 
det og det saJllme har man jo ogsaa 
altid sagt om BohuslehnsSildeperioder, 
"Det var Solpletternes Skyld", sagde 
en svensk "Natur kyndig", at Silden 
var der, "jo flere Solpletter, jo flere 
Sild". Da en Gang i Aarhundredets 
Bl'gyndelse Vandreaalen i flere Aar 
udeblev fra Øresund, var det "paa 
Grund af den stærke Kanonade i 
Sundet" siger Helsingørs Bys Arkiv. 
Da Dampskibsfarten ret tog til, var 
det den, der "skræmteFiskene bort" 
og senere fik Dampskibsasken Skyld 
fol' at have forgivet dem. En Gang 
i Slutningen af Tyverne fandtes slet 
ikke en Torsk ved Øresunds danske 
Kyst, og det Var, fo'"di "Sælhunden 
havde forjaget dem", mærkeligt nok, 
vare de at finde i Masser - Tor
sken nemlig - en knap 1/2 Mil 
nord for Helsingborg, mere forknytte 
vare de ikkE" maaske Sælhundene 
ikke turde vove sig ind paa svensk 



Søterritorium. En Gang for gny li, 
da dtlr ikke· VJl' Torsk ved Bom
holm; var det "fordi Raeen var blevet 
for gammel og skulde fornyes") og 
en Gang da der havde været daarligt 
Sildefiskeri ved Norge, fortalte en 
norsk Skibsfører mig i fuldt Alvor, 
at Silden altid skiftevis var j 25 Aa!' 
ved norske Kyst og 25 Aar ved den 
svenske. Sildeue nla<l være unions
venlige. 

Men Opfiskning val' der ikke 'rale 
om, det var ikke blevet Skik endnu. 

Naa, hver Tid er vel tilbøjelig til 
, at smile ad Fortiden og tro sig selv 

klogere, og den Tid vilmuaske lWll1mc 
da man ogsaa smiler ad vor "Fiske
klogskab", ja nutuske har et ganske 
andet Navn fUl' den. Det kan og
saa gerne vmm, at om y j kunde 
overse, hvor meget del' endnu er til
bage· ut lære, sau vilde vi se, at det 
vi nn kunne, er for lidet eller intet 
ut regne derimod. 

Red. skal ikke .undlade at pointere, 
at vor Mening om "Opfiskning" og 
"Fredning", er en anden end Hr. 
Villumsens, saaledes som det ogslla 
vil fremgaa af Medlemsbladets Spal
ter; til ovenstaaende blot dette: en 
Opfiskning af Vandreaal, Sild og 
andre trækkende Fisk er' vel aldrig 
hleven hævdet af nogen, - og vilde 
blot alle, SOlll Hr. V. gør det, ind
rømme. at et altfor stærkt Fiskeri 
maa virke skadeligt og bør hæmmes 
ved Loven, da var meget vundet. 
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Halsnæsfiskerierne. 
(Af C. Brammer.) 

1) Nedl;r-Dt'at~by. I Maj og Juni 
vaee 8 Baade llled 2 Mands Besæt
ning stadigt paa Aalefiskeri med 
Kroge i .J sefJorden; Agn togos Illed 
Vaad j N eder-Dmaby Bredning, og 
Afsætningen skete fra Holbæk Ba
negaard til Hovedstaden. Udbyttet 
var glimrende, fra 30 til 60 Pd. 
daglig pr, Baud; Prisen var 50 Øro 
pr. Pd. Rejefiskeriet og Flynderfi
skel'iet i Roskildefjord val' derimod 
yderst tan'elig. I J uli og Avgust 
tog A:.tlefiskeriet hetydeligt af, hvor
fOl' nogle Fislære sejlede til Øresund 
for at prØve Krogsætte de1'; ogsaa 
at drage med Vaad efter Aa} fur
søgtes, men ikke Illed videre Held. 
Rejefiskeri i Fjol'den Hiislykkedes og 
opgaves for i Aar. Vaadfiskeriet i 
Roskildefjord var ret heldigt. I Sep
tember dreves Sildefiskeri med 5 
Baade il 2 Mands Besætning og 20 
Garn pr. Baad, men Udbyttet var 
kun simpelt, et Par Ol til Baade 
daglig, det \'ur det højeste, Illen Prisen 
var god; Aalefiskeriet derimod med 
Ruser og pau Kroge var ganske godt. 
I Oktober var der ret godt Torske
fiskeri paa Kroge i Nykøbingbugten 
og Skansekrogen. 70-80 Stkr. It 2 
Pd., Pris 12 Øre pr. Pd.; samtidig 
ca. 1 Snes Aal pr. Nat å 40 Øre 
pr. Pd. I December fortsattes AaIe
fish:eri pau Kl'Oge i ForhindeIse mod 
'l'orskefiskol'iJ lIlon paa Grund af 
Stormvejr var Udbyttet ikke synder
ligt. Nogle Fislwre handlede Jlled 
svensk Sild, der fandt god Afsætning 
ude i Bønderbyerne i forsk Tilstand, 
da Tilførselen uf den sædvanlige Ef
teraarssild, som Følge af det daar-



lige Sildefiskeri i Aal', havde været 
yderst ringe. Ogsaa l'Oget Sild fandt 
god Afs,dning, sua det lønnede sig 
godt at behandle Silden paa den 
J\faad(·, ismr da yedkolllmende Pisker 
ved sin Hustrus Hjælp sel" besOl'gede 
det hele. FIYlHlerfiskeriet derimod 
ml' kun lidet lormende for de Fiskere, 
som hovedsagelig Ivare beska:ftigede 
dermed, saa det synes ~Ol1l Fladfisk 
i-'::LIl~kc val' forsvundelJ i dCllIwl\1anned. 

Af Fiskere, der udølukkendc er
na~l'(~ sig ved Fiskeri fandtes 30, 
ml'dens 1 () dclsvis hesheftigede sig 
dermed. Af disse Fiskere \tavl' 10 

(leltaget i Sildefiskeri, 20 FIJnderfi
skeri, 24 A aletiskeri, Hi i TOI'~køfi

skeri og 1 U i Rejdlskeri med Huser. 
Udbyttet af <Llt Fiskeri meddeles til
wCTIllt'lsl'SVls saaled(·s: 

Hild, ;)O() Ol.il l Kr. 
Aal i Vaad, 255U 'ir il 300re 

450 Kr. 
765 

" panKl'oge, UJ:50'l' it5U(1re4 725 
Torsk, 2310 'lE il H, ørt· 046 
Flynder, 480 Sno il 2 Kr. 960 
Rejer, 14()O 'ir il l Kr .. 1400 
Aah'kmblwl', 54()i)!fJiJ 2Øm 108 

" 

" ,. 

---
lalt 8754 Kr. 

2) ](nlhns-Fislwrlejet. I FOl'aal's
maanedel'lle tiskedes Aal i Ruse!', 
'I'llllger og Pighvar vod Anholt og 
l{pjer i Fjordoll SttllJt .Flynder og 
Torsk, !Ilon klin i ringl' :Mængde. I 
.J lilli og .Juli tkrilllod I'et godt, især 
Aal i Vaad og patl Kroge, 1laluel
tiskeri fOl'sogtet; nogle Gangp, men 
Pdll)ttd \ltr ;;aa tanpJigt. nI llJan 
SllUl't opgav dette; ligusaa Hejenskeri. 
11idt i Avgust, hole Septelllber og til 
den. It{, Oktober dreves Sildt>tiskeri 
lUed \;l stOlTe og mindre Baade og 
meJ ell Besætning af Bl ~Ianu, dels 
i Kattegattet Uled ue storre Driv
baade og dels i lse1Jo1'uen med de 
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minth'e Baaue, men ogsaa Sildefi
skeriet, som plejer at være disse 
Fiskeres Hovederhverv, var i Aar 
yderst si III pelt , langt under et Mid
debar. 1 Kulbusrenden har som 
sædY1l1llig i Eftm·tHtrSllw,anederne 
været udsat 70 Aa!eruser, hvori klin 
ur fisket 7 ~l 800 Pd. Aal foruden 
ca. 100 Pd. i Van.d. T01'sk- og FlYll
fiskeri var af ret god Kvalitet. Af 
Edderfugle og Vildænder er der 
slmdt en Del i Vinter. Fiskerne klage 
over, at SælllUn(le og Oddere ha ve 
været slonl111e i Aar. 

Antal og Vrerdi af Fartøjer og 
He(lskabel' angives saalcdes: 

9 Dæksha:Hle. . . . 6000 Kr. 
80 mindre Fartøjer 240" 
J Aalemad. . . . . BOO" 
20 1'orskeruser. . . 
200U Silaegul'l1. . . 
oUo Flyndergul'll .. 
20000 Krogmd sim bel' . 
80 AaJoruser. . . . . . 
'lO HBjcrUSCl' ..... . 
8 T ,amgder Marsvingarn. 

40() 

2000V 
60UO 

lUD 
2400 
2100 
4500 

" 

" 
" ,. 

-----
46040 Kr. 

Af :1:1 Fiskere ornalre 24 sig ude- ' 
lukkende ved Fiskeri. 31 have del
taget i Sildefiskeri, 22 i Flyndern
sker1. ti i Aalefiskeri Illed Vaad og 
Husor, 30 ved at stange AnI, 30 lIled 
Torskefiskeri, 8 med Rejefiskeri, 8 
llled l\lal'svinfiskeri, 4 ved Jagt efter 
Fuglevildt. 

[ovrigt anvende disse Fiskere nogen 
Tid med Broarbejder pua deres 
Bandebro haade Sommer og Vinter. 

Udbyttet og IJl(ltægten uf alt Fi
skeri allgives i J oUl'l1alen saaledes: 

Sild, 614 Ol It 2 Kr. . . 1198 Kr. 
Aal, 3280 rtt (forsk. Priser) 1419 " 
Torsk, 830 rtt li 10 øre. 83 Il 

Flynder, 380 Sn. il, 1 Kr. 380 " 



Rejet', 600 tif 11 l Kr. .. 
. Marsvin og Stør ..... . 

Tunge, 450 re; å 50 Øre. 
l\hrkrpl, GO Sno il, 1,10 .. 
Fuglevildt, 350 Stkr. aAO ø. 

600 " 
927 " 
230 li 

66 '! 

140 " 

5043 Kr. 

Df.>tte er næppe Halvdelen af de 
fOl'egaaende Aars Fisker og laugt 
under et Middelaar. TI roligt, nsb.
digt Vejr og Htormvejr antages at 
være Aarsagen til det daarlige Fi
skeri, men muligen ogsaa Opfiskning 
i Fjorden. (Slnttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Sænke af Zink. Ved Vaaddrag
ning pau. haard eller stenet Bund 
slides Blyloddene ikke lidt, fordi Bly 
er et blødt Metal. Derfor hal' Ilwn 
nu mange Stedpr ombyttet detl e Metal 
med det langt haardere Zink, og 
man er saare godt tilfreds dermed. 
Desuden er Zink billigere end Bly, 
og man vil let kunne fan. Zinb;tobe
rierne. til at lave Sænke-Zink, nn a r 
man opgivet' dem den FOl'lIl, SOIll 

ønskes. A. F. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 22. Decbr. 1895. 
Stærke østlige og sydøstlige Vind!' 
ha ve været fremherskende i næsten 
alle Ugens Dage igennem og have 
saa godt som slet ikke givet vore 
Kuttere Lejlighed til at tage ]laa 
Havet, lige i Begynde.lsen af Ugen 
var det Fiskerejr en kort 'rid, lll('n 
kun ganske faa opnaaede nævnevær
digt Udbytte, en enkelt K uth>r, der 
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fiskC'de i A albæksbugtC'n , mærhde, 
at der kom usædvanlig mange Torsk 
i Vaaddet og fik nf delt Grund det 
temmelig :\nhne FJy"dl'na:ld i ('}1 

Fart omb,Yttet med drt l1IPl'C tfet
maskede Tnllgev,Hld og Olmanede da 
ogsaa i et Træk en Pangst nf 0\('1' 

100 Snese 'rorsk, men ligesna plnd
selig det gode Fiskeri var kommen 
ligesaa pludselig holdt det ogsaa op 
igen, Kutteren man.. være kommen 
ind i en paa Vandring værende Stillle ; 
Udbyttet Yrl.r godt 150 Snese 'l'Q\'sk 
foruden mindre Partier Rødspætter 
og indbragte Fiskerne godt 400 Kr., 
Torsken solgtes til 7 Øre pr. Pd. 
Af de ikke fan Smnabaade, hvilke 
lettere end de større Kuttere knnde 
udnytte 7 -8 Tjn~rs roligere Vl~jr

forhold, dE'r for Tiden drive Torske
og Kullerfiskeri i Læsørende, er ind
bragt ret betydelige Kvanta a{Kul
ler, som hovedsngelltligeksporteres 
ispakkede i Kurve til Norge og Tysk
land, der betales Piskerne 50-60 
Øre pr. Snes. N u siden de Skn gfi
skere, der drive Kntterfislwri om Som
meren, ere hjemkomne er der rigtig 
kommen Part i Fiskeriet deroppe, 
i den sidste Uge er der alene hertil 
Hllkollllllen over 35000 Pd. og bety
delige Kvanta forsendes direkte fra 
SImgen saavel til Ind- som Udland. 
Prisen er ikke undergaaet \'æsentlig 
Forandring fra forrige "{'geo Hum
mertilførselen hal' andraget ca. 14000 
Sth., tilførte fra Kristin.nssand og 
den sveeske Skæl'gaal'll, heraf er ca. 
8000 Stkr. dil'pkte afgaaet til det 
tyskE' Marked, Prisen holder sig con
stant omkring ved 1 Kr. 25 Øre 
pr. Pd. Henimod Jul aftager Sil
detilførselen altid meget, i selve 
Julengen er Sild aldeles usælgeli~~ 

i Gaar tilførte s kun ca. HI Kister 



bH, o~ den snm1pd" Tilfal'sl,1 j Ugen 
lU:\!' il;k .. O\'el' SOo Kistpl" Prisell 
('I' dnkt Il0Jrpt" d(~r lwt:dps ,,:1.2 Kr. 
25 øl'!' pr, Kist" nh. Cotf·borg. 

Smaaskrifter 
udgivne nf 

KI. 

Dansk Fiskeriforening. 
r. 

Lidt Vejledning til Karpoavl 
ve,l Arthur Feddersen, 

(2<1en Udgave) 

Il. 
Krftbsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2<lcll Udgflve) 

TV. 
Aalefaringen 

Vto.t !lrthur Feddersen, 
(2.1cn I:flgave) 
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VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

Hflarhejdet a r c. G. Joh. Petersen. 
VIL 

Udklækning af 8rredyngel og dennes 
første Pleje 

fif Arthur Feddersen. 
udleveres Hndis til Foreningens Med
lpmmor \'(>(1 Hmmmuelse til Forenin
gpns Kontor, Stornlgatle 20, Kø
benlwnl V. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dausk Fiskeriforenings Hjælpefonu, 
som har til J;'ormaal at stotte for
ulykkede Fiskere og deres EfterlatIte, 
modbger med Taknemligheu Bidrag 
saavol en Gang ror alle som aarlige 
pan Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
StOl'mgade Nr. 20. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 22. December til 15. December 1895. . .. 
.)I/. L- I I l 8'-: I ~ ",<I> 
<I> !'! "CS «i =: L- ;; 

\ 

<n C I.=tl ~ c-o I ø 
t- :.:: ~Cl:I ø 

11 danske Fisker-II Pd: 1'<1. 1
1"1. Pd. 

fartøjer . " 10062 1361 459" 

5 danske K vaser II 

16 svenske .I!'isker-
fartøjer ... 

I 
11 d. 1',1, P,I. 

I 
Pd I Pd, 

Pd. 
\ Pd. 

1

35M4 I 

32760 3840 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . 4420 1316 

pr. Jernbane & i i 

Dampskib ... 'I' 1287096602 7570 4846119461252400 10142 9105' i 19774: 11583 

Ia)~ 2383219796 1"4591

7570 77720 5786 252400 11458 91051U17741U583 

l) Pighvar. 2) Helleflynder. 3) 184 Pd. Tunger og 275 Pd. Slethvar. 4) 7380 Pd. Lak. og 1725 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 429483 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 3.00-3.50, Kassefisk 

Kr. 2,50-3,00 pr. Lpcl.; 'l'orsk: leveIlde Kr. 1,40-2,00, levende svenske Kr. 2.50 Kassefisk 
Kr. 1,00 • pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,66 pr. Ol; AaI, blanke Kr. 0,60-0;65: gule Kr. 
0,34-0,40 pr. Pd. 

, Tilførslen i Ugens Løb har været ringe paa Grund af uroligt Vejr, hvilket dog ikke 
havde Indflydelse paa ~arkedet, som er vedvarende flovt. Priserne:;:vare lidt højere, men 
det skyldtes den formm~skede Tilførsel og ikke opadgaaeude Tendens. 



FoJ" KJ"o2'fijilke.~('. 
Hf' saa lllf'grt eftCl'spnrp;!tC' ilohhL'lt~ 
r<l,·tillll"d" Staalfiskekl'o,e 
IlU'lt lukkede ret og On1\-pll(ltt' O,U'r 
til 1·1angMt uf An.1

J 
'fnrHK og FIYlldf'l' 

kan l'rlwhl~s hof.l Utldt:rtf'~III'dr: i 
tvel1de Nt'. '2 n~ a. ,nm~till iJlgm' IllOd
tll~j''; o:! Krogf"Hc aftH'n<'l('i'\ fnllicH 
nn'ralt i Danmark tif Flsk;lTe. Nr. 
:: :i I\L, Nr. :2 :1 Kl'. :jH $')u' pr. JOiJn 
Hl;)t} gftn·krav. l)l'f,yor &ClHlcH lHlll 

Fnrlungendc og ~·nrho.ulll"T(' ilHl
n1HlIllt's Rahat, 
Hans Christensen, Sklbshandler,

ltnnl4egarlc 2. K.i(>rteil1inJ:~. 
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Eu Iste KlalOseM "'i
skeforr('tniu&, jimker 
un,\pr hele Yintnrell at I,jøhe 
enhver Post -

Stangaal 
til høj Pris. 

Tilhu,! mrkt.. BtaJ\[.!:aaI4297 
1l1011tnger WallJemar Jacob

. sensArinonce-Expetlition, Kjll
heulmvll. 

&2 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, _ 

fiskekroge- Fabriken 
lmerikanskBomuldsejldug - 8øhlaedlilll~ I ,\a I b..rjt IRH3 ec 

I K.henl18vn 18RR 

Import af 

H10di age'" al BJngsFisk iKoln- forhør Priser hos 
l"i'Kioll. I-

Daglig Afregning. _.Af'19 _.Af'I9a lml'~" Kommissionssalg 5 "I". c;;fli. c;;fli4 I~ ""IWI, 
Te:egramadr.: Storm,Nybrogade. Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

I\nhcfaler sit l"tls'llg af n].1(\ Sortor 
~"iskt!kroge, saH \,1.·1 i Sta'll) .fætB 
tltom Messing\ "nmi pilkr' i Till o~ 
lily. FOl"IHHHlctI BlOt! }~fter"rav. 

Conrad Christensen. 
~t. Stranlløtrætte 41. 

Køl,l.11ha\"u K. 

Altona F"iskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeau,cbonator. 

Brevadl'. : Johann COhrs, Altona. Tele~r3 nmdr.: Cohrs, Altona. 

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

leverer eftei' Bestilling eller fra Laget: fra vort Illed tie nyeste og bedste 
Maskiner fOl:synede, npnlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt 'alle andre Slags N æt og 
Garn. BOIll/(ldsf/(U'/I, Jlamjlrgcml og }/n'rqarll i alle Nl', til Dagens hilligste 
Priser og i hedste Kvaliteter. Aalekllber, Kork, l<'laadtræ og 
KateehIl haves' Itaa ]~ager. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares straks. 
fcd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Et ~ildcvaa,1 ellet ~~~I~VH~~!g~~!~~f!~,cr, CH. 100 Favne langt, 
4'i" Favlle dybt, bumlen af Halupegal'1l (illlldwhlel' et meget stort .Parti Garn), kULI be
nyttet nogle falt Gang-e, fol"li det el' upraktisk her paa Pladsen, har opJ'indelig kostet 
800 Kr. sælges nu for den billige Pris 200 Kr. Man henvenuer sig til 

Fisker H. O. Nielsen, Hjerting pr. Varde. 

Sejl og Udsalg'af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt under 
ga.nghare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvallteter. 

Nylcjøbil1g p. Falster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt. 
/'ol'a_rht'jdl'de, leveres Vil

ledigt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

shiv om Prover af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

René
Typewritten Text
Trykfejl; dette er side 609
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Rø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra priJna Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V~ Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

stort elegant Udmlg nf EskUstuna Stualvnrer. Lommeknive, 
Bordknive, Tolleknive med Skede, Forsk ~-
Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste ~ re no-
.k;~:::;:no {\'\ ~fl~~' • 

~ ,-r' \ l. }(.lØbe...... e -e . \ 116 S '9- ,Værktøj for 
j\..se'lb Haandværk, Elegante praktiske 

Værktøjskasser til Dmettanter og Husbrug. 
Største lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 

Illustrerede Katalo&,er &,ratis. 

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. 

Fa.as hos de Handlende i Byerne . 
..... Bemærk: Hver Pakke er forsynet med ovenst. Varemærke. 

; 

" Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" Ol' hos Bogtrykker Frantz Ch-risttreu, Grønnegade IO. -Itcdigeret af cand. mag. Henr . .J. P08selt. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 
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