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Fiskefangst i Østasien. 
, Af J\farineløjtnant Couchet'on-"Aamot 

i norsk nFiskeritidelldc". 

Østasiens Kyst hører sandsynligvis 
til Verdens mest fiskerige Strøg. Fore
løbig er Labrador og Newfoundland 
N org-es farligste Rivaler paa det syd
evropæiske Fiskemarked; men det 
maa ikke forundre Eksportørerue 
om kortere eller længere Tid at faa 
en østasiatisk Konkurrent ogsaa. Vi 
vide j.o, at dell japanesiske Torske-

tran allerede har faaet Indpas paa 
I ... ondonnermarkedet. 

Afdøde Fiskeriinspektør Buch bad 
mig ved en Anleilning at have min" 
Opmærksomhed henvendt paa Fiske
rierne derude i østen - det var 
netop før Afrejsen til Kina. Dette 
Vink tog jeg ad notam) og det har 
ofte lettet mig Besvarelse af Breve 
fra norske Eksportører. 

I denne Artikel vil jeg kun berøre 
den østasiatiske Fiskeverden, for saa 
vidt som mine Undersøgelser kunne 
have lidt almen Interesse. 

R vel" eneste" Flod eller Indsø i 
Kina og .1 apan ,vrimler af Fiske
baade og næsten " enhver Strøm, en
hver Dam el' nyttiggjOl't til Fiskeop
drætning. 

Der findes lige saa mange Fiske
sorter som Dage i Aaret j og Tilbe
redningen sker pua de mest forskel
ligeMaader. En kinesisk Forfatter 
mener, at der er henved 5000 Fiske
varieteter i M;arkedet, og jeg gad 
vide, om der ikke er lige saa mange 
Maadei' at fange Fisken pa~; t hi j .. g 
har set forskellige Fangstredskaber 
paa hvert Sted . 

. Det almindeligste Apparat langs 



Flodbredderne er et stort Næt, som 
holdes udspændt af BambusstængE'l'. 
N ættet fires og hejses ved Hjælp af 
en sindrig Balariceindrp.tning med et 
Minimum af Kraftanstrængelse. 

Mere fornøjeligt er det at betragte 
de tamme Oddere og Fiskerfugle, nnar 
Ejeren slipper dem ud i det grumsede 
Flodvand. Som en Pil dukke de 
under og komme i Reglen op med 
en stor Fisk i Gabet. For at Fisker
fuglen *) - Louise kalde Kineserne 
den - -ikke skal sluge sin Fangst, 
forsynes dens Hals med en let J ærn
ring; men som Belønning maa Ejeren 
altid give sin Kammerat et lille Fi
skestykke ; ellers furter den og taber 
Lysten til Dykkel'professionen. 

En anden Fangstmaade el" den 
saakaldte "Vandforgiftning", der fore
gaar i Mundingen af smalle Elve. 
Et Næt str3;lkkes tværs 0\,('1'. Der
efter gaar en af Fiskerne et Stykke 
op over Elven og kaster ct graafarvet 
Pulver ud i Vandet. Det er saa fint, 
at det skiller sig ud i uendelig mange 
Partikler .. Pulveret virker irriterende 
pau Fiskens Gæller, og store Sværme, 
del' maatte befinde sig neden for det 
Sted, hvor GIften kastes ud, sætte 
afsf('l1 i r:Hif'nt{(' Fart, og da N rottet 
rækker til Bunds, gøre Fiskerne i 
Reglen en rig Fangst. 

Den uhyggelige Fiskeuletode med 
Sprængning af Krudtminer bruges 
ogsaa., men altid i aabne Fjorde eller 
store Floder, hvor der er rigeligt Til
løb af Fisk. At sprænge Miner i 
smaa Fjeldvand eller mindre Indsøer 
er en barbarisk Udryddelsesmetode, 

. som jeg kun har forefundet i Norge. 
Bakke- eller Linefiskeri er meget 

. almindeligt ; men besynderlig nok 

*) En Bings 4alekrage eller Skarv. 
. ,Red. 

bruge de kinesiske Fiskere ikke Agn. 
Heller ikke have Krogene nogen 
Modhage, og dette Faktum virker 
nok saa forbavsende paa os, d('r ere 
opdragede i den Tro, at Fiskekrogene 
absolut maa være forsynede mea 
begge' Dele. De kinesiske Fiskere 
synes at stole lige saa meget- paa, 
at Krogene skulle hage sig fast i de 
forbiilende Fisks Sider, som at Kro
gene skulle blive slugte. 

Langs Kysten foregaar hele Aaret 
rundt store Fiskerier med Dorge
smakker. Disse Baade ere rigtig 
nogle besynderlige kluntede Tingester 
med lave Bouge og høje Agterender. 
Ankeret er som Regel af Træ og 
beslaaet med J ærn. I Stedet for at 
vi fire Ankeret fra Bougen, lade 
Kineserne det falde fra den høje 
Agterstavn. 

Sejlene paa disse Smakker er i 
Reglen meget primitive - men over 
Maade prak1iske at haandtere. Som 
oftest forarbejdes de af Græsmantter 
og kløvede Bambusrør og have ikke 
saa lidt Lighed med en udspændt 
Fiskefinne. Paa begge Sider af den 
brede Boug ser man bestandig malet 
et Par store Øjmi "for at Fartøjet 
kan se at finde Vej i. Mørket". 

Dorgesmakketlle pleje sjælden at 
have en større IJængde end 15 Meter 
og en Bredde op til 6 Meter. Men 
alligevel kan en s:ladan Djunke ofte 
væ.re et Hjem for tre-fire Familier. 
Den høje Agterende tjener til Be
boelsesrum og bestaar derfor i Reglen 
af to-tre. Etager. Selv de yngste 
Medlemmer paa 8-10 Aar af ,begge 
Køn synes at være flinke Sømænd, og 
jeg. har mange' Gange ha vt Fornøjelse 
af. at se de smaa V æs.ener løbe om
kring paa Dækket under Sejlsætning 
og hale i Bugliner og Skøder. 
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Paa Grund af det ubundne frie 
Liv, som disse FiskE're føre A aret 
rundt, opelskes undertidE'n en Hang 
til Smugling og Sørøveri i mindre 
Skala. 

Under min 'l'jenstgøring paa den ki
nesiske Kanonbaad Ling-Feng hændte 
det ofte underPatrulliering med Damp
sluppen om Natten, at jeg stødte paa 
forskellige af disse' Fiskersmakker, 
som foretog mere eller mindre mis
tænkelige Manøvrer, naar de opdagede 
Patrulliebaaden. De bleve da øje
blikkelig bordede. Men jeg fandt 
det altid fornuftigst at have Revol
veren i OrdE'n; thi Fiskernes l'Ikumle 
Blik sagde mig ofte, at mit Mand
skabs blinkende Sabler og den spændte 
Revolver var nødvendig til at indjage 
dem Skræk og for at opretholde Ju
stitsen i Skærgaarden. 

Til Dorgefiskeri eller maaske ret
tere sagt Fiskedrivning bruges be
standig 2 Smakker. ,Dc sammen
bundne N æt strækkes fra det ene 
Fartøj til det andet. Som oftest er 
Nætlængden op til 200 Meter. Ved 
Hjælp af et sindrigt indrettet System 
af primitive, 'J'allier trækker man, 
Garnet et Par Gange i Døgnet. 
Fisken sorteres og slippes ned i 
store Kar eller Vandbeholdere, da 
det er en staaende Regel, at al Fisk 
bør sælges i levende Tibtand. 

Den mest interessante og pæneste 
Maade at fange Fisk paa, er ved 
Hjælp af Fakkel og Gangbræt. Under 
mine natlige Ekspeditioner i Skær
gaarden hændte det ofte, at jeg blev 
Vidne til denne geniale Fiskernetode. 
Den er meget simpel. Fiskeren fæster 
en tændt Fakkel til Esingen af sin 
lille Baad, der ligger forankret paa 
en kendt Fiskegruncl. Et meterbredt 
Bord lægges over Esingen saa skraat, 

3 

at et lille Stykke af Bordet kommer 
under Vandet. Bordet, der er hvid
malet og ferniseret, virker som en 
Reflektor for Fakkelen. Størrelsen 
og Stillingen gør, at der kastes meget 
Lys gennem Vandet, som ellers vilde 
gaa tabt. Lyset øver som bekendt 
en stærk Tiltrækning paa Fisken. 
D('\n svø~mer henimod Lyset og slaar 
oftest saa haardt an mod det glatte 
Bord, at den glider opad og ind i 
Baaden, medens Fiskeren sidder rolig 
og røger paa sin Pibe. 

Halsnæsfiskerierne. 
Af C. Brammer. 

(Slutning.) 

3. Hundested Fiskerleje med L. 
Karlsminde og Kikhavn. Efter at 
Sildefiskeriet var endt midt i Oktober, 
benyttede Ejerne af de store Dæks
baade disse enten til den sædvanlige 
Kartoffelhandel paa København eller 
til Htenførsel og Stykgods i Retur til 
Købmændene paa Halsnæs samt Fo· 
derstoffer til Landbrugerne, hvorved 
tjentes ret godt. Denne Trafik dreves 
saa længe Vandet var aabent, lige 
til J ul. De øvrige Fiskere satte 
Garn i Fjorden og fangede Torsk, 
Skrupper og Sletter med ret godt 
Held. Nogle fangede Vildænder i 
Flyndergarn, andre gravede Orme, 
naar det var IJavvande, og fiskede 
derpaa Torsk paa Græsbund af V ægt 
fra 11;2 til 2 Pd. og Skruppcr fra 
50 til 75 Kvint. og Længde henholds
vis 12-18 og 8-12 Tommer, Pris 
15 og 10 Øre, 

Af Lejernes 123 Fiskere have 123 
geltaget i SildE'fiskerfet, 90 i Tunge·, 
Pighvar-, Rødspætte-, Skruppe- og 
Slettefiskeriet, 7 i Aalefiskeri med 

.. 



Ruser, 6 i Aalefisskeri ved Stang
ning, 15 i Torskefiskeri med Garn 
og Kroge og 6 i Bundgarnsfiskeri 
(ved Kikhayn). 

Antal og Værdi af Fartøjer og 
Redskaber var: 

Kr. 
23 Dæksbaade til Drivning 

efter Sil~ og til Tunge-
fiskeri. . . . . . . . . .'. 34,500 

25 mindreFartøjerogBaade 10,000 
2 Bundgarn. . . . . . .. 3,000 

2900 Sildegarn .. ~ ..... 48,000 
1450 Tunge- og Flyndergarn 17,400 

18 Kl'ogredskahel' . 180 

lalt 113,080 

Hele Aal'ets Udbytte og Indtægt 
kan ligeledea, angives tilnærmelsesvis 
efter Journalen: 

Kr. 
Sild, 10430 01. ...... 23715.00 
Laks, 3 Stkr .vog.9Pd.a350. 
Hornfisk, 36 Snese il 3 Kl'. 
Torsk, 150 Snese il 2 Kr. 
Makrel, 500 .Sn. a 5 Kr .. 
Tunger, 26206 Pd. il 60 ø. 
Pighvarre. 1935 Pd. il. 30 0. 
Rødspætter, 704 Sno il 2 Kl'. 
Skru.bber og Sletter, 1600 

Sno it 1 Kr., ..... . 
Stenbidere, 1220 Sno a 100. 
Slethntrre, 200 Pd. il 5 0. 
Marsvin, 48th. h 5 Kr .. 
:Ifuglevildt, 300 Stkr. il 500. 
Aal, 200 Pd. il 50 ø. . . 
)3undgarnsfiskeri af Sild, 

Hornfisk Ul. m. for ca .. 

3.15 
108.00 
300.00 

2500.00 
15723.60 

580.50 
1408.00 

1600.QO 
122.00 

10.00 
20.00 

150.00 
JOO.OO 

2500.00 

lalt 48840.25 

5. LynæsFiskerleje medStoreCal'ls
minde og Solagel'. 

Af. Jjejernes 150 Fiskere have 150 . 
deltaget i Sildefiskeriet, !JS i Tunge-, 
Pighvarre- og Rødspættefiskeriet, 15 
i .Aalefiskeri med Vaad, 8 i Aale-
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fiskeri med Ruser, 8 i Aalefiskeri 
med Kroge og ved Stangning, 10 i 
Torskefiskeri med Ruser, Garn og 
Kroge, 4 i Bundgarnsfiskeri, 6 i 
Rejefiskeri med Ruser, 12 i Fugle
fangst med Garn og ved Skyden. 
Antal og Værdi af Fartøjer og Red
skaber: 

Kr. 
16 Dæksba~tde til Silde-

og Tungeflskeri. . 24,000 
4 Damjoller . . . . : .. 2,400 

10 mindre FlU'tøjer. . .. 3,000 
2 Bundgarn ved Lynæs. 2,000 
5 Aalevaad' . . . 300 
4 Torskeruser . . . . . . 80 

1500 Sildegarn ....... 21,000 
1500 Tunge- og Flyndergarn 15,000 

10000 Krogredskaber 150 
100 Aaleruser . . . . . .. 1,500 

50 Rejeruser . . .. . .. 2,000 
6 Hornfiskevaad " . 600 
4 Stangredskaber .. .. 20 

laIt 52,050 

1895. Udbytte u/Fiskeriet i Lynws 
med Store Carlsmincle og Sø lager: 

Kr. 
Sild, 10470' Ol ........ 23,560 
Hornfisk, 195 Sno å. 3 Kr. 585 
'rorsk, 100 Sno h 2 Kr.. .. 200 
Makrel, 300 Sno å 5 Kr. .. 1,500 
Tunge, Pighvarre og Slet-' 

hvarre, ca. 25,000 Pd. . . 12,500 
Skrubber og Sletter, ca. 1000 

Sn. :t 1 Kr.. ... •. 1,000 
Bundgarnsfiskeri af Sild og 

Hornfisk for .' ..... 1,400 
Rejer, 300 Pd. . .. . .. 300 
Puglefangst ved Skyderi 300 

Stkr. a 50 0re. . . . . .. 150 
Aal i Ruser. Vaad, Krog og 

ved Stangning for ca.. .; 450 

lait 41,445 

Angaaende Fiskeriet til dette Fi~ 



skerleje er at bemærke følgenile sær
egne Omstændigheder: 

1) at Aalefiskeriet hovedsagelig 
er forpagtet af Ejeren af Grønnæs
!;egaard, . der har Forstrandsret udfor 
!;jne Enge i Kulhusremlen, fra J y
destænget til Sølager, i sin Tid købt 
ti:1ige med Hovedgaarden af Staten, 
og . at Fiskerne svare en Forpagt
ningsuJgift af 150 Kr. am'lig. Om 
Fm aaret besættes dette Stade med 
16 Ruser, hvori' er fisket 200 Pd. 
a 3i' Øre 70 Kr. og om Efter
aaret ·besat Illed 40 Ruser, hvori er 
fisket ~o Pd. pr. Ruse iL 35 0re ~ 
280 Kl'. foruden lidt Torsk og Skt-uh
bel' m. m. Paa Grund af ustadigt 
Vejr, med vestlig Vind og Højvande er 
der fisket san dam'ligt i Aar; sydlig og 
sydøstlip: Vind med Lavvande (ud
gaaendl' Vande) er heldigst for Aale
fiskeri pau dette Stude. Fiskerne 
klage ugsaa over, at Vaadtrækkeriet 
skadel dem, idet den meste Aal 
tages derved, forinden den kan naa 
Aale';tadet. 

2) De af (Staten) Indenrigsmini
steriet til Hornfiskefangst undllrstøt
ted·J 8 Fiskere i Store Carlsminde 
drove dette Fiskeri fra Maj til midt 
i ,Juni Illed 2 Vaad, 2 store og 4 
smaa Baade. Den ene store Baad 
brugtes som Logisskib, den anden 
til at sejle bort med Fangsten og 
de 4 Smaabaade til Vaaddraguingen. 

Generalforsamling. 

L(;rdag den 28. December KI. 7 

Af te: l afholdt Skipperforeningen i 
Fred lrikshavn sin aarlige General
forsanling paa Hotel "Qimbria'" 
Regll':kabet fremlagdes og blev god-
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kendt. Af dette fremgaar, at der 
sum SYl!;ehjælp er udbetalt 514 Kr. 
50 0re og U nderstøttelsc til 4 Enkel' 
80 Kr. Kontingentet og Indskuddet 
har beløbet sig til H45 Kr. Regn
skabet balancerer med en Indtægt 
ug Udgift af 995 Kl'. 75 0re. For
eningen ejede ved Regnskabsaal'ets 
Slutning 4394 Kl'. 91 0re, hvoraf 
4269 Kl'. 84 Øre hcnstaar i Spare
kassen medens 125 Kr. 7 0re haves 
pr. Kusse. Formanden Hr. J. A. 
J ensen genvalgtes og som Bestyrel
sesmedlemmer valgtes d'Hrr. Th. 
Brønmun og Chr. Jørgensen. For
eningen tæller 61 ordinære og 12 
ekstmordinære Medlemmer. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, ultimo December 1895. 
Havfiskct'iet het· fra Pladsen har i 
dette Eftel'aar været usædvanlig duar
ligt. I Oktober lfaunedvar der 
kun 3 Fiskedage, med et Udbytte 
af mellpm 20 og 40 Snese Kuller 
pr. Baad om Dagen. November gav 
9 Fiskedage, men Udbyttet var de 
fleste Dage kun lille, henved 20 
Snese pr. Baad var d~t almindelige, 
ja der var endog Dage, da de fleste 
Baade kun havde 6 iL 8 Snese, me
dens der ogsaa var et Par Dage, da 
de heldigste Baade havde op til 100 
Snese. Kullerne faldt i Almindelig
hed smau, og det pekuniære Udbytte 
blev som Følge deraf kun ringe. I 
2 il 3 U ger havde vi stærke vest
lige Storme, der satte Hav!:)t i et 
voldsomt Oprør og bevirkede et usæd
vanligt Højvande. Stormen har for
voldt eu Del Skude pau Baade og 
Redskaber. Endelig den 14.-- Decbr. 
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bleve Forholdene atter saaledes, at· I 
det eftel' megen Besvær lykkedes 
fot' nogle af BIllulene at komme nd, 
men Fangsten blev kun mellem 5 
og 10 Snese Kuller pl'. Baud. 

P. M. 
Frederikshavn, d. 30. Decb!'. 18%. 

Saavel paa Grund af Helligdagene 
som paa Grund af det ,·edholdeJlde .. 
urolige Vejdig har J;'iskel'iet i den 
sidst forløbne Uge ,æret saa godt 
som betydningsløst, Kutteme gjorde 
ganske vist Forsøg to Gange, Illen 
hvor Gang var Resultatet yderst 
ringe i saavel Y01'e stedlige ,ToIlenskl'l"e 
som deres Kollegaer ved Skagen har 
ligeledes kun havt damligt TI Jbytte. 
'!'ilførselen af Sild htU' andmget ea. 
700 Kasser, men kun luO heraf vare 
bestemte hertil Byen, Resten afgik 
til de tyske Røgerier. 2 K vaser ere 

indkomne fra den svenske 8kærgaard 
med ca. 5000 8tkr. levende Hummer, 
iovrigt lhtl' Tilførselen hertil Byen 
fra Kl'istianssand i denne Uge været 
knap, kun andraget godt 1000 8tkr .. 
til Udlandet er direkte afgaaet pr. 
Bane ca. 8000 8tkr. Prisen er ca. 
1 Kr. 30 Øre pi'. Pd. Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fisker'ifol'enings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulyldmde Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa :Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
8tormgade Nr. 20. 

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

i Ugen fra 22. December til 29. December 1895. 

Tilført af: 
1 ~I 

I~ll 
-3 danske I<'isker- II Pd. 

fartøjer ... lS00 

13 danske Kvaser 

4 svenske Fisker-
fartøjer , .. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 

15950 

Ir 

'" E I "C E 

I 
~ CD 

2 "Cl 
"Cl ., 
CD ::z:: c;ø 

Pd. 

1 

Pd. Pd. 

I I =o 
.:.t. ~ o "Cl 
ti> ~ :E ø CD 

I 
... ~ .. = (i) 

I 
< .:.t.~ o 

:ol:: 0:1 S! ... .... 

1 

Pd. Pd. Pd. 

1 

Pd 

\ 

Pd. 

IS0208 

9900 2200 

980 620 

-
~ 

CD'" >. 
"Cl _III 

ø -as <-
.:.t. ri) 
ri) 

pd. I Pd. 

pr. Jernbane & 1 ' 

Dampskib ....• 739817224 4125 1 . 4502 1 1450 1
14SOOO 5364 109H)1 125170 2297 

Ialt~-:-:-12514S 72i!4 4125 --195590 i 3650 Il48620 5364 \10915 2&170'3297 
. l) 9615 Pd. Laks og 140Q Pd. Ørred. 

lait er der tilfort 329103 Pd. 
. Betalt Gennemsnitspris af OpkØbero: Rødspætter: levende Kr. 3,60-3,75, Kassefisk 
Kr. 2100-3,00 pr. Lpd.; Torsk: levende Kr. 1,75-2,50, Kassefisk Kr. L,OO pr. Lpd.; Sild, 
svenske ~r. 0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65. gule Kr. 0,30 -0,42 pr. Pd. . . 
. AfVIgte Uge hal' TIlførslen af levende J:<'isk været noget større end fornge Uge, men 

1:'riserne holdt omtrent uforandrede paa Grund af Helligdagene og Markedets ved-
'fa.rende Flovhed. 
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BEKENDTGØRELSER 

For Krol'ftøkere. 
De s .. a meget efteropul'l!te dohheJt
fortinnede 8taalftakekl'0øe 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til :F"ngst ar Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes h08 Undertegnede i 
tvende Nr.2 og 3. Bestillinger mou
tases 0" Krogene afsendes franen 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr_ 50 Øre pr. 1000 
mod ~;fterkrav. PrØver sendes pø .. 
Forl .. n'lende og Forhandlere Ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lang"gade 2. Kjerteminde. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slag~Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm,Nybrogade. 

En Ide Klat01ses Fi
skefol'r(ltnin:;t ~jnshl' 
utuler hele Vinteren at kjøbe 
tnhver Post 

Stangaal 
til høj Pris. 

Tilbud mrkt. Stangaal4291 
modtag-er Waldemar Jacob
sensAnnonce-Expedition, Kjø
benhavn. 

Import uf fiskekroge- Fabriken 
Amerikansk Bomuldsejldug - Sel_edalllll l Aa I b o r g 18113 o~ 

fOl'hør Priser hos 

CJC. c1Calmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

l KøllenkavD 1888-, 
anbefaler sit Udsalg "f alle fiortor 
Fiskekroge, san vel i Staal, .1 ærll 
som Messing, samt Pilke i 'l'in Pg 
Bly For.ondos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtrædc .n. 

X"'h{'nhavn K. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN. COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. TelegrumadJ'.: Cohrs, Altona. 

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

leverer efter Bestilling' eller fra Luger fra vort med de nyestp og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn salUt alle andre Slags Næt og 
G'arn. BQtnuldsgatru, Ha/lljlf'garu og JIøl'gan/. i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadtræ ol' 
Katechu haves puu La.gel'. 

Handlende gives Rabat. F or espørgslør 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 under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug , 
i :ill.e Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Fcbrnar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt hillige. 

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-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. 

PetJtoleum.s;;'Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun lh Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vand koger i Løbet af 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Køgekar 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 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

O. Th. Rom. Ir. 00. 
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 "Puk" er hos Bogtrykker Frantz (thristtreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af cand. mag. Henr. J. PQsselt. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 
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Nr.' 2. 9. Januar. 1896. 

:z.Lec:'!l.e:c:1.llb1adell udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grannegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Vor Flskedlovgivningø Forhold til 
Ferskvandøftakerlet. - Generalforsamlinge... Fi-
skeriberetninger. - Bekendtgørehel • 

'Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København Y. t er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
trætl'es dosudon i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, l. S. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
Berede til hanøBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kebenhavn Y. 

,( 

Eftel·tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt., naar Kilden angives. 

. Vor Fiskerilovgivnings For
hold til Ferskvandsfiskeriet. 

Af Fisker Jens Pederøen, Tissø. 

Man kan vist let. blive enige OlU, 

at Geddebestanden er i Aftagen i då 
fleste af vore Indsøer og Aaløb; 
Ørreden er da i hvert Fald aftaget 
saa grnndigt, at der mange Steder 
ikke findes en eneste tilbage, skønt 
Stednavne tyde paa dens Nærværelse, 
og gamle Folk have Erindring om, 
at der paa dette eller hint Sted for 
mange Aar siden stod en Ørredgaard. 

Om Aalebestanden ogsaa er paa 
Retur paa de Steder, hvor Søens 
Afløb til salt Vand endnu er frit for 
Stemmeværker eller lignende, er det 
derimod vanskeligere at afgøre. Men 
hvor Opstemninger af Vandet hindre 
Aaleyngelens Opgang til ~ndsøen, der 
maa nødvendig mærkes Aftagen, større 
eller mindre efter som Hindringen 
har virket i faa eller mange AnI'. 

Stemmeværkerne hindre eller umu
liggøre Aalebestandens Rekrutering 
ude fra, og det synes mig derfor 
ganske naturligt, om Fiskeriloven paa
bød Ejerne af saadanne at anbringe 
en forsvarlig Aaletrappe, for saa vidt 
muligt at bøde paa Skaden ved at 
hjælpe Aaleyngelen frem. 

At lade en saa vigtig Sag som 
Spørgsmaalet om Aaletrappens Nød
vendighed afgøre af en Landvæsens
kommission, som foreslaaet i § 61,~ 
synes mig mindre heldigt; skulde der 
indtræffe et Tilfælde, hvor det blev 
nødvendigt at dømme om Trappens 
forsvarlige Opstilling eller lignende, 
vilde en Kommission, sammensat af 
Fiskerikyndige, have en ganske an
derledes Evne til at dømme om den 
Slags Sagel'. 

? rt 



"Fiskeriets Interesser maa vige 
fOl' Landbrugets," hedder det. J a, 
naturligvis; dette er god National
økonomi, eftersom Landbruget kan 
bringe nwgot mere ud af et Stykke 
Jord, som eJ' oven Vande, end Fi
skeriet kan bringe ud af et lignende 
Stykke Jord, som er under Vand, 
o"g denne Regel har været fulgt, længe 
før den blev til Lov, og det er den; 
som hO\'edsagelig er Sky Id i vore 
værdifulde Fisks Aftagen. 

Ørreden leger r Aaløb og Bække 
derfor er det vel en Selvfølge,· at 
det først maatte gaa ud over den, 
da Landbruget begyndte at skaffe 
sig af med det skadelige Vand ved 
Gang efter Gang at rette og uddybe 
Vandløbene, saa deres Bund sna.rt 
er saa ret og jævn som en J ern
banelinie, og san. at der knn er lidt 
af Vand den meste Tid af Aaret. 
Der ligger saa Ørredens Æg OlU 

Vinteren, udsatte for Bundfrost eller 
Tilsanding ved nogle Dages voldsom 
Strøm, saa det er vist meget tvivl
somt, om en Ørredbestand kan holde 
sig saadanne Steder uden Hjælp ved 
kunstig Udklækning, st'lv om der 
ingen Ørred bliver fisket. 

Kun om Foraaret, naar Sneen 
smelter, stiger Vandet i Søerne. Sæd
vanlig indtræffer Geddens Legetid 
samtidig llled den høje Vandstand, 
og Gedden gnar i god Tro ind i 

. det stille val'mere Vand paa Sø
bredden og gyder sine Æg ud over 
den Græsbund, som nylig har været 
tør, og som snart vil blive tør igen. 
Andre lokkes af den varmere Strøm 
op i de mange Tilløb, hvor en lig
nende.Skæbne venter deres Æg eller 
y ngel, forudsat at Gedderne ikke 
blive fangede paa Vejen j Fiske
rilovens lave Mulkt paa 10 Kr. er 

\ 
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kun daarlig i Stand til at skærme 
dem. 

Af Smaafisk er der i Reglen mere 
end nok. i vore Indsøer; de lege 
senere paa Foraaret og paa dybere 
Vand, saa de ere ikke udsatte for 
Tab paa Grund af Vandmangel; de 
tjene Gedden og til Dels ogsaa Ør
.mden til Føde, men Forholdet er 
ogsaa omvendt, idet Smaafiskene 
tage til sig efter Evne af Æg og 
y ngel, og da Ørred og Gedde ere 
tidligst udklækkede, gaar det særlig 
ud over dem, og efter som deres 
Tab er ringe i Forhold til Smaa
fiskenes, bliver Tabet føleligt. 

Blandt disse skadelige Smaafisk 
maa især nævnes Horken og Aborren. 

A borre paa l{ 2 Pd. og derover 
holder sig paa dybere Vand, saa den 
kan ikke anses for at være særlig 
farlig, men en Masse Aborrer paa 
3-4 ')'olllmeI'S Længde - som jeg 
blandt andet paa Grund af deres Tal
righed i Forhold til de store anser 
for en udvokset Art *) - strejfer 
om paa Landgrunden, . hvor de na
turligvis tage til sig af hvad der 
forefinde'!. Følgelig mener jeg, det 
er en stor Fejl at frede Aborren, 
saa meget m'ere som den madnyttige' 
Aborre næppe betales )ned højere 
GennemsnitsprIs end 12 0l'e Pundet. 

Brasen har saa lidt Værdi, at der 
ikke er mange Steder, hvor det kan 
betale sjg at fiske efter den; den 
fortjener næppe den Ære, der vises 
den ved at hæve den op i de ædlere 
Fisks Række og give den en Maaneds 
Fredning. 

At Fiskeriloven freder Gedden og 

*) Herom kan der dog ikke være 'l'ale; 
Ungerne optræde jo altid i langt større 
Antal end de udvoksne Individer. 

Bed. 



IJaksefiskene, baade' i IJegetiden og 
ved Mindstemaal, anser jeg for rig
tigt og det nærmest, fordi jeg i Fred- . 
ningen ser en Støtte for den dygtige 
Fisker til at hjælpe paa den af
tagende Fiskebestand ved kunstig 
Udklækning. 

Men denne Støtte kan alligevel 
ikke forslaa, hvis Forslagets Para
grafer 55 og 60 blive til Lov. Skal 
der . udrettes noget af Betydning, 
maa den, som ofrer Tid og Penge 
paa at formere Fiskebestanden ikke 
alene vide sille Fisk værnede imod 
at blive fangede i I,egetiden, men 
han bør tillige ikke være tvunget til 
at holde Vandløbene aabne i kortere 
eller længere Tid af Døgn eller Uge, 
ej heller til stadig at holde en større 
eller mindre Del af Vandløbet aabent, 
for at ogsaa andre, som have et 
Stykke Jord, som grænser til Løbet, 
kunne faa deres Del af Fiskene. 

Skal der udrettes noget a( Betyd
ning til Ophjælpning af Ferskvands
fiskeriet, maa Loven ikke begunstige 
S~rtsmænd og Lejlighedsfiskere pa11, 
de egentlige Fiskeres Bekostning. 

For Tiden er der næppe mange 
af Danmarks Indsøer med tilhørende 
Vandløb som aadig give mere end 
15 Pd. madnyttig Fisk og 5-10 Pd. 
Smaafisk til Madding for hver Tønde 
Land af Vandets Overflade, og ad
skillige maa nok endda nøjes med 
det halve. 

Aalen kan ikke udklækkes paa 
kunstig Maade, saa den kan mere 
end de andre synes at være en Alle
mandsfisk. Men for det første er 
det denne Fisk, som de fleste Steder 
bærer Ferskvandsfiskeriet for Tiden, 
hvor ikke kunstig Opstemning af 
Vandet -i for mange AaI' har hindret 
Tilgang af Aaleyngel, saa ogsaa dette 
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Fiskeri er blevet af ringe Betydning; 
for det andet kan det rel med Grund 
ventes, at det i en n~r Fremtid vil 
blive almindeligt at købe Aaleyngel 
til Udsætning i Søer, som sæ:dig egne 
for den. 

Det foreslaaede Forbud mod Brugen 
af Vaad i Marts, April, Maj og 
Juni falder sammen med den fore
slaaede Fredningstid for A borre, 
Gedde, Brasen og Krebs, saa det 
maa jo være for at gøre denne Fred· 
ning rigtig grundig, at man tænker 
paa at gribe til et saa radikalt Mid
del, som at forbyde et saa godt Red
skab i 4 Maaneder. Som tidligere 
nævnt. fortjene Aborre og Brasen 
ingen Fredning j Krebsen opholder 
sig gerne i Nærheden af Sten paa 
Søbunden, og der kan Vaad ikke 
saa let bruges for Stenenes 8kyld, 
saa den er temmelig godt beskyttet 
ved Fredningen i Juni og ved Mind
stemaalet. Blot vi for de Fisks Ved
kommende, som det er værd at frede, 
faa en Mulkt paa mindst 20-30 
Kroner fol' Overtrædelse af Maal og 
Fl'edllingsbE'stemmelsernE', og det ikke 
bliver for vanskeligt at faa Over
træderen mulkteret, vil alt for saa vidt 
være godt. (Sluttes.) 

Generalforsamlinger. 

Forsikringsforeningen~ for FiskE'
redskaber i Frederikshavn afholdt 
sin aarlige Generalforsamling Lør
dag den 28. Decbl'. 1895 paa Hoff
manns Hotel del' i Byen. hvor' det 
fremlagte, reviderede og rigtigt be
fundne Aal'sl'cgnskah blev godkendt. 
Efter dette val' der ved RE'gnskabs
aarets Begyndelse den. 1. November 



1894 27 Fartøjers (Kutteres) Fiske
redskaber indtegnede i Foreningen 
t~l en samlet opgiven Værdi af 26800 
Kr. og en Forsikringssum af 21440 
Kr. Tilgangen har i Regnskabsaaret 
været 4 Fartøjers Redskaber til en 
samlet Værdi af 4000 Kr. og en 
Forsikringssnm af 3200 Kr., saaledes, 
at der ved Regnskabsaarets Slutning 
den 1. N ovem ber 1895 var indtegnet 
Fiskeredskaber fra 30 Fartøjer til 
en samlet opgiven- Værdi af 30000 
Kl'_ og en Forsikringssum af 24000 
.Kr Efter forrige Aarsregnskab 
ejede Foreningen ll51 Kr. 98 Øre, 
irdkomne Præmier i 1894-1895 an
drog 465 Kr. 33 Øre og indvundne 
Renter 53 Kr: 67 øre. Herfra 
gaar Rente af Fartøjerne~ Tilgode
havende fra tidligere Aar 42 Kr. 
87 Øre, Administrationsomkostninger 
m. 111. 85 Kr. 30 Øre, tilsammen 
128 Kr. 17 øre. Der har ingen 
Skadeserstatnin~er været i Regnska
bet, saa Præmieoverskuddet bliver 
stort, 85 Kr. 26 Øre pr. 100 Kr. 
Præmie, som er fordelt paa Fartøj
erne efter de i Aarets Løb indbe
talte Præmier. Den samlede Ind
tægt bliver 1631 Kr. 80 Øre, der 
paa Udgiftssiden er Saldoen paa 
Fartøjernes Konti den 1. November 
1895, og som er fremført i ny Reg
ning. Saldoen ] 631. Kr. 80 Øre 
indestaar i Sparekassen for Frede
rikshavn og Omegn. Ved det fore
tagne Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
bleve Skipperne O. P. Jørgensen, 
Chr. Christiansen og Hans Mortensen 
valgte. 

Skibsforsikringsforeningen for Fre
derikshavns Tolddistrikt til indbyr
des Forsikring af Fiskekvaser (Fi
skefartøjer) afholdt Lørdag den 28. 
Decembel' 1895 den aarlige Gene-

ralforsamling ligeledespaa Hoffmannlil 
Hotel. Efter det fremlagte, revide
-rede og rigtig befundne Aarsregn-

- skab var der ved Regnskabsaarets 
Begyndelse, den 1. Novbr- 1894, ind
tegnet i Foreningen 94 Fiskekvaser 
og Fiskefartøjer, af hvilke 66 med 
Dampspil og 7 med Petroleumsmo
torer, samt en Dæksbaad, ialt 95 til 
en samlet Taksationssum af 779893 
Kr. og en Forsikringssum af 623914 
Kr. 40 øre. Ved Aarets Begyndelse 
udgik Fiskekutterne "Enigheden" og 
"Bion " paa Grund af Salg samt 
"Emely", der er udmeldt af Direk
tionen, og den 1. Marts 1895 udgik 
1/3 af "KarensMinde" samt"Stefan~" 
paa G rund af Salg og "Vendsyssef" 
ved total Forlis, og der er afregnet 
med disse 6 Fartøjer i dette Regn
skabsaar.- Tilgangen har i Hegn
skabsaaret været 3 Fartøjer med 
Dampspil samt "Gertrud Marie"s 
Dampspil, og "Moody" ere i Taksa
tion forhøjet, saaledes at den sam
lede Tilgang i Taksationssummen er 
37100 Kr. og i Forsikringssummen 
29680 Kr. Afgangen er den 1. 
Marts 1895 i Taksationssum 15100 
Kr. og i Forsikringssum 12080 Kr. 
Ved Regnskabsaarets Slutning vare 
herefter indtegnede 94 Fiskekvaser 
og l!-'iskefartøjer, hvoraf 68 med 
Dampspil og 7 med PetroleumsmQ
torer samt l Dæksbaad, ialt 95, til 
en samlet rraksationssum af 801893 
Kr. og eli Forsikringssum af 641514 
Kr. 40 øre. Ved Regnskabsaarets 
Slutning udgaar formedelst Salg 
"Fyen". "Vega" og "Anna Marie", 
saaledes at der ved sammes Begyn
delse den 1. Novbr. 1895 er indteg
net i Foreningen 91 Fiskekvaser og 
Fiskefartøjer, hvoraf 65 mea Damp
spil og 7 med Petroleumsmotorer 
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samt 1 Dæksbaad, b.lt 92 til en sam
let Taksationssum af 780993 Kr. og 
en Forsikringssum af 624794 Kr. 
40 øre. Ved Afslutningen af for
rige Aars Regnskab ejede Foreningen' 
91447 Kr. 15 øre. Af Indtægtspo
sterne kan fremhæves, Præmien i 
1894-1895, 18050 Kr. 60 ø~e. 

Hele Indtægten bliver med Behold
ningen fra forrige Aar 106126 Kr. 
72 øre. I Refusion udbetaltes 11838 
Kl'. 94 Øre, Fartøjernes Saldo den 
1. Novbr. 1895 bliver 91373 Kr. 
28 Øre, hvorefter Udgifterne' tilsam
men er 106126 Kr. 72 øre. Af 
Fartøjernes forannævnte Saldo, der 
er fremført paany den 1. Novbr. 1895, 
indestaar i Sparekassen for Frede
rikshavn og Omegn 91372 Kr. 88 
Øre og haves pr. Kasse 40 0re. 
Tilsammen 91373 Kr. 28 øre. I 
Regnskabsaaret 1895-1896 vil blive 
at udbetale i Refusioner 9712 Kr. 
45 Øre til de Fartøjer, som have 
indestaaende over 15010 af Forsik
ringssumen samt tB Rhederiet for 
,)yen" 920 Kr. 77 Øre for "Vega" 
396 Kr. og for "Anna Marie" 531 
eller tilsammen 11560 Kr., 22 øre. 

Foreningens Formand Hr. J. C. 
Isager aabnede Forhandlingerne. 
Regnskabet blev godkendt af Gene
ralforsamlingen. Med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Erstatning for 

. Sprængninger ved Dampkedler blev 
vedtaget at kun saadanne Spræng
ninger, der skete ved Eksplosion og 
hvorved Kedlen omtrent ødelagdes, 
kunde være Genstand for Erstatning. 
Som Direktører genvalgtes d'Hrr. J. 
C. Isager og J. A. Jensen og som 
Suppleant valgtes Skipper O. P. Jør
gensen. U denfor Dagsordenen be
handledes et Andragende fra en 
Skipper om at blive fritaget foren 
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Bøde for forsildig Betaling af Vin
terpræmie ; det vedtoges, at Bøden 
skuldo betales i Henhold til Lovene. 

Kl. 

FiskeriberetIiinger. 

Harboøre, den 4. Januar 1896. 
,Efter' et næsten i M ands }Iinde ukendt 
uheldigt Fisk~ i hele Efteraaret, 
indtraf Frostperioden lige før og i 
Juledagene, og da gjordes der store 
Fangster af Kuller. Men samtidig 
blev Afsætningsforholdene i Udlandet 
ganske elendige. Markederne bragte 
næsten ikke 4 Øre pr. Pd., og det 
meste maatte afsættes herhjemme til 
75, 50 Øre, ja derunder pr. Snes. 
Saaledes har disse Dages Fangst kun 
givet Fiskerne et ganske lille U d
bytte, i alt Fald paa ingen 1\faade 
det, som der efter Fangstens Tal
righed kunde være Anledning til at 
tro. P. 

Frederikshavn, d. 6. Januar 1896. 
I sin Helhed har Fiskeriet kun givet 
ringe Udbytte i den sidst forløbne 
Uge, endskønt Vejret den meste Tid 
har været forholdsvis roligt; enkelte 
Kuttere indkom midt i Ugen fra 
Læsø Nordside med Laster af ret 
god Kvalitet, Rødspætter vejende 16 
-17 Pd. Snesen, der opnaaede gode 
Priser, fra 2 Kr. 75 0re-3 Kr. 
Snesen. Fra Anholts østerrev er 
der ogsaa indkommet enkelte med 
mindre Laster af Rødspætter, vejende 
ca. 20 Pd. Snesen, men af mindre 
god Kvalitet, som dog paa Grund 
af den ringe Tilførsel blev betalt 
med 3 Kr. Snesen, Fisk fra samme 
Ø's Sydvestside blev betalt med 1, 
Kr. 25 Øl'e Snesen, men vejede da 
heller ikke mere end 12 Pd. pr. Snes. 
Tilførselen i de to første Dage af 
denne Uge synes dog heldigvis at 
tyde paa, at Fiskeriet gaar en glæ
delig Bedrung j Møde, det har ogsaa 
rigtig været en smal Tid i næsten 
hele December igennem, i Løbet af 
i Gaar og i Dag. indkom en Snes 



Kuttere fra Læsø's Nordside, hvoraf 
de fleste lwvde rigtig godt Udbytte. 
f.1a 100 150 Snese hver, Piskeriet 
\lI' forega.aet paa dybere Vand end 
sædvanlig og Kvaliteten Cl' vel af 
<len Gru ml noget bedre end ilian 
plejer at se fra I,æsøgmndene, 16 
Pd. pr. Snes hal' været det almin
delige og Priserne ha ve vm ret gode, 
fra 2 Kr. 75 0re-3 Kr. Snesen; 
mindre Partier af Slethvar ere ogsan. 
indkomne herfra og ere betalte med 
ea. 16 0re pl'. Pd. Sa~rlig i LørdLlgs 
have Jollefiskerne lmvt lldmærket Ud
bytte af Kulle'r, godt 100 Snese pl'. 
Baad; Fangsten, der er betalt med 
50 Øre pr. Snes, et· hovedsagelig 
eksporteret til Gøteuurg, der i det 
hele taget el' en Plads af stOl' Be
tydning for vor Fiskehandel og der
igennem jo ugsaa fur Fiskerne, i Dag 
afgik saaledes over 17000 Pd. dels 
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Rødspætter og delsKullel'pr."Blenda" 
til Gotehorg. Trafiken med Sild fra 
den svenske Skærgaard har stagneret 
en Del i den sidste Tid, Tilførselen 
j den sidste Uge andrager næppe 
'500 Kister, Prisen er ogsaa stegen 
en Del, der betales nu 3 iL 31/ 2 Kr. 
pr. Kiste en gros ab Gøteborg. Hum
mertilfol'self'u fra Kl'istianssand til 
stedlige Forhandlere holder sig ved
blivende knap, Nordmændene holde 
Priserne meget høje, hertil er kun 
tilført ea. 600 Stkr., dermed have 
ca. 9000 Sth. transiteret direkte til 
det tyske Marked. Svenske Hum
mereksportører have kunnet sælge 
bill1gereend Nordmændene, fra Skær
gaarden er til vore Eksportører til
ført ca. 7000 Stkr. 1'1'. Dæksbaad, 
Prisen er fra 1 Kr. 20 0re-1 1\.r. 
300re pr. Pd. ab Norge eller Bveril 

KI. 

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

Ugen fra 29. December 1896 til 6. Januar 1896. 

Tilført af: 

~ E .. 
'" 1:1'" -o E .>II .. '" » 
r;. '" '" ::! iii .>II "Cl -= 

'" «I iii -«I 

~ "Cl .. :; ø c( c(-
C> ~ .>II Cl) "Cl I- :.:: 

'" '" Cl) 
:z: c:l 

9 danske Fisker- r Pd. 
fartøjer ... II 7290 

Pd. Pd. Pd. l'd. 

14400 

,l'd ll<l. Pd Pd. Pd. I Pd. 

19 danske Kvaser. 5400 

3 svenske l<'isker
fartøjer .•. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
l!'iskerlejer ... 

pr .. Jernbane & 
DampsIdb ... . 

lait .. . 

157410 

7110 400 

940 

-.-1'-.. -;-- 28~?~14650 17600oi~974 7347\20750 
208068 5050 I 4974 . 7347 20750 

413 

413 

lait er der tilført 459207 Pd. 
. Betalt Oenllemsnitsf,l'is af Opkøbere: Rødsp;l:ltter: levende Kr; 4.50-5,00, Kassefisk 

Kr. 2,00--4,00 pr. Lpd.; l'orsk: levende Kr. 1,70-2,65, Kassefisk Kl'. 0,75-1,50, svenske 
2,50--3,00 pr. Lpd. ; Sild, svenske Kl'. 0,35-0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 
0,28··0,40 pr. Pd. . 

Der 'har i U"'ells Løb været tilført Markedet store Partier levende ~'isk, særlIg Torsk, 
hvoraf Tilførslen" varierede fl'a omtrent MalJgel i den første Halvdel til rigel~g~ OJllag i 
Slutnmgen af Ugel1.l)Priserne vare som FØlge heraf underkastede stærke SvmgnlJlger 
ra Kr. 3,00-1,65 pr. Lpd. l\[ arkedet roligt. 



For Krogftskere. 
De .aa meget efterspurgte dobbeJt
rortinnede Staalflskekroge 
med lukkede rot og omvendte øjer 
til Fang.t af Aal, 'l'orsk ug Flynder 
kan ('rholtles hos Undertf'gnf'de i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod~ 
ti}-ges og Krogene afscndeB franco 
overalt i Danmark til )fjskere, Nr~ 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. lono 
mod Efterkrn.v~ PrØver selH]cs paa 
Forlangende og lt"'orhandlere ind
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjertemindø. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags1<'isk iKam-
mission. , 

Dapllg Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm,Nybrogade. 
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En l~te Klasses FI
skeforretniug' ønskcr 
undcr hele Vinteren at kjøbe 
enhver Post 

Stangaal 
til høj PrIs. 

'rilhudml'kt. Stangaa14297 
modtager Waldemar Jacob
sensAnnonce-Expedition, Kjø
bonhavn. 

Import af Fiskekroge-Fabriken 
lmerikanskBomuldsejldug - Søhlluldallle i Aalhrg 1889./1 

forhør Priser hos 

eJ(. c!Jtalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

I K.bell b a'fll 1888 
aubefaler sit Udsalg af alle Sorter 
li"iøkekroge, san. vel i Staal, Jærll 
sam l\Iessing, iJamt Pilke i Tin ug 
111y. Forsendes moo Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Str""dstræde -II. 

K"brnhavn K. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilg.oænsende Vande 

afholder Generalforsamling paa Jernbane Hotellet i Vordingbor Søndag den 
12. ds. Kl. 3. Alle Fiskere indbydes. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

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 Slap;s Næt og 
Garn. BQmuldslJar11, Haml)ega1"/l og Hørga-rn i alle Nl'. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadt.ræ og 
Katechn haves paa Lagel.'. . 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikans~ Barn· 

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 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halrnøe. 
'l.'elefon 129. 
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:Kø benhans Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa brik 

M. L. Utzo~ 
anbefaler prima Fiskeredskaber 

og extra ppim.a Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogad~ 70. 

Stort elegant Udvalg af Eskilstuna Staalvarer. Lommeknive, 
.Bordknive, Tolleknive med Skede, Forskærerknive, 

Køkkenknive, Brødknive, kun i bedste . C O 
,kffistmnde K,al;',t. &. 
~'\'" 1:) Om· )I,II..,,~. 
- \ l- ~ l.. ~}øbell' e 
C \1.8 9 lJ· Værktøj for 

- j\.sell'l Haandværk, Elegante praktiske 
Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 

Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
Illustrerede Kataloeer eratis. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med lidenlandske 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!'rantz Christtreu, Grølnegade IO. 

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



Nr. 3. 16. Januar. 1896. 

:M:ec:u.e:D.:.1.ab~adet udgaar hver Torsdag. "nnoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlattreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Rødspætter i Thisted Bredning før 
Indpla.utningen begyndte. - Vor FiBkerilovgivniugs 
Forhold til Ferskva.ndsfiskeriet. - l'iskeriberetnin
ger. - Bekendtgøreh ... 

Qansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København Y" er aabcnt 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes dc~ud\ln i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, eJ' grat.is 
tilgæn gelig for Medlemmer og Fisket'c daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillad t, naar Kilden angives. , 

-----

Rødspætter i Thisted 
Bredning før Indplantningen 

begyndte. ' 

Som bekendt, i det mindste blandt 
Fiskerbefolkningen ved ,(JimfIorden, 
er der i de senere Aar foretaget Ind
plantning af en stor Del unge Rød
spætter i Thisted Bredning og andre 
Steder i Limfjorden til Dels paa 
Statens Bekostning for derved at 
ophjælpe Rødspættebestanden i Fjor-

den. Disse Forsøg have for saa vidt 
havt udmærkede l!'ølger, som de om
boende }t'iskere have havt stor For
del af at fiske de indplantede Fisk, 
derimod har man ikke set, at der er 
kommen nogen Yngel af Rødspæt
terne i Thisted Bredning; . de have 
med andre Ord ikke forplantet sig der. 

Da der fra Biologisk Station i 
disse Aar foretages U~ersøgelser 

over disse Forhold, vilde det have 
Interesse at faa oplyst, hvorledes det 
stod sig med Rødspætterne i Thisted 
Bredning tør Indplantningen. Fand
tes der ret mange før den Tid? -
H vor store vare de? - Var der 
lige mange hvert Aar? 

Fandtes der overhovedet nogen 
Rødspætter i Thisted Bredning den 
Gang? 

Hvis nogen kan give bestemte Op
lysninger, helst i Tal, om dette, bedes 
han sende dem til mig: Olassensgade 
13, København ø. Samtidig griber 
jeg Lejligheden til at takke alle dem, 
der have svaret paa mine andre 
Spørgsmaal i det forløbne Aar og 
skal kun oplyse, at Flyndersnurre
vaaddets Opfinder hedderJensLaursen 
Væver og bor i Kreibjerg i Salling j 
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- at faa dette oplyst var Hensigten 
mød mit t:>idste SpørgtlJllaal, 

.Man lUua erkende, at Jens Lau.rsen 
ved denne Opfindelse har havt en 
næst0n enestaaende Indflydelse paa 
vort Fiskeries [J d vikling i de sidstfl 
50 AnI'. 

C. G. Joh. Petersen, 
J;'oJ'stander for den Biologiske St:ttiol1. 

Vor Fiskerilovgivnings . For
hold til Ferskvandsfiskeriet. 

Af Fisker Jens Pedersen, Tissø. 
(Slutning.) 

Geddens Legetid falder sædvunlig 
i sidste Halvdel af .Marts og første 
Halvdel af April, saa Fredningen 
vilde fOl' dens Vedkommflnde blive 
mere virksom, naar den varede fra 
If' • .MartR til 15. April, og døt blivør 
efter min Overbevisning kun i Ged
døns Legetid, at det' kunde være lidt 
Grund ~t forbyde Brugen afVaad; 
meri ogsaa denne Gt'und falder bort" 
synes jeg, naar den, som fanger 
fredede Fisk kan faa sig en følelig 
Mulkt derfol'. 

Det bliver da kun dem, som fange 
Gedde!' for at forsyne U dklæknings
anstalter med befrugtede Æg, hvem ' 
Jj'orbudet vil ramme, men dette vil 
næppe være god Økonomi. 

I Søer med forholdsvis dybt Vand 
til Land, og llled Flæg, Siv bIler 
andre gt'Ove Vandplantel' paa Land
grunden. m' Ruse et udmærket Red
skab til Fangst af Gedder i For
aarsmaanederne; især i Legetiden. 

Ogsaa Nedgarn ogGrimegarn kunne 
her gøre god N yl te, men i disse faar 
Fisken ikke den blideste Behandling, 
hvad der især har Betydning, hvis 
Fisken bliver fanget i Legetiden for 

at bruge Æg og Mælke i Udklæk
ningsanstalter, Paa saaclanne Steder 
har Naturen derimod selv forbudt 
Brugen af V aad. 

Skønt Forsøg Illed Udklækning af 
Geddeæg i flydende Kasser med kun
stig Græsbund tyder paa, at det kun, 
er de Æg, som faa Lejlighed til 
at klæbe sig fast til en Plante, som 
blive udklækkede, medens de, som 
gaa til Bunds, dø, og skont de grO\'e 
Vandplanters Stængler ikke kan be
tragtes som saa godt Materiale at 
klæbe paa som Græs, maa der dog 
sikkert paa saadanne Pladser ud-

. klækkes langt flere (ledder end inde 
paa den Græshund, som i Reglen er 
tør en Maaned efter at Æggene ere 
gydte. Man skulde derfor syn.;s, at 
Geddebestanden var bedst tjent med, 
om Fiskeren som hidtil havde Lov 
til paa Græsbnnden at fange de til 
hans Udklækningsanstalt fornødne 
Stamfisk; men paa Græsbunden kan 
Fisken tages med Vaad. 

I Søer med nøgne, lavvandede 
Bredder kan hverken Ruse eller Ned
garn funge Gedder af Betydning, saa. 
der er Fiskeren en~ henvist til Brugen 
af Va ad; Illen kan han ikke skaffe 
sig de llødvendige Stamfisk, bliver, 
han nødt til at lade være at udklække, 
da Geddeæg ikke taale at transpor
teres andet Steds fra som Æg af 
IJaks og ØlTed. 

A ulevaad bruges n'u i flere af VOI e 
Indsøer, fra Begyndelsen eller Midten 
af Maj, til Begyndelsen af Avgust, 
og deri fanges mest Blankaal i noget 
næt' ens Størrelse, som af forskellige 
Grunde maa antages at være nær 
udvoksede Hanner. Faa vi Forbud 
mod Brug af Vaad i de 4 Maaneder, 
vil dette Forbud altsau berøve os 
Brugen af Aalevaad i det meste af 



den Tid, hvori det kan bruges med 
Fordel, og da vi ikke have noget 
andet Re'dskab, som kan fange ret 
mange af Hanaalene, bliver man nødt 
til at lade dem sejle deres egen Sø. 

l enkelte Indsøer sættes vel ogsaa 
Ruser paa Landgrunden til Fangst 
af Aal, Foraa!' og Efteraar, men i 
dem fanges hovedsagelig kun Hunner, 
der, som heke~dt, ere større. 

Paa Grund af Slid og Ferskvan
dets forhavsende Evne til at bringe 
faststaaende Redskaber i Porraad
nelse, er det dog endnu ikke afgjort, 
at dette Redskab kan betale sig. 

Da den M<>ning vist el' temmelig 
almindelig, at Aalevaaddet el' meget 
ødelæggende baade for Aal og Smaa
fisk~ og tillige ved at rode i Søbun
den, ødelæggende for det lavere Dy
reliv, skal jeg tillade mig at omtale 
dets Brug lidt nærmere. 

Aalevaaddets Arme ere sædvanlig 
hver 40 Alen lange, 11/ 2 Alen dybe 
ved Stokken og 6 a 8 \'ed Kalven, men 
naal' det drages gennem Vandet, 
trykkes N ættet tilbage ~aa dets Over
kant kun rager et Par Alen op fra 
BundeJl. Det sættes indtil 25 Favne 
fra Baaden. som ligger for Anker, 
og hales ind til denne. Stod nu 
Vaaddet paa lidt Vand Illed 25 
Favne Lille paa hver Arm, vilde 
Vaad og Trækliner danne en nogen
lunde bestemt 'l'rekant, men saa snart 
der hales i Linerne, bøjes Armenes 
Ender ind - illlod Baaden, og det 
varer ikke længe, fØl; begge Arme 
staa lige op ad hinanden, saa det 
kun er et ganske lille Stykke Sø-
bund, som bliver overfisket, , 

Naar Aalene opholde ~ig pau 
lJ::mdgrunden, ere de sædvanlig for 
livlige til at kunne tages i Vaad, 
saa lilan er henvist til at tage dem 
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ude paa dybere Vand, ofte paa 10 
-20 Alens Dybde. Det er da klart, 
at Vaaddet, idet det trækkes, tillige 
løfteR op imod Baaden, saa det endda 
bl~\'er et mindre Stykke Søbund, som 
. bliver berørt af det, og det synes 
mig tillige klart, at det kun kan 
være en lille Brøkdel af de aal, som 
staa i Trækket, SOIll man faar med 
op, og at det derfor ikke kan betragtes 
som et særdeles velfiskende Redskab; 
hvor det kan betale sig at bruge 
det, maa der vmre godt med AaI. 

Hvis Vaaddet var lastet saa haardt, 
at det Skal' ned i Søbunden j skulde 
2 Mand nok lade være lIled at trække 
det, og det vilde· d~sudeIl snart gua 
ud over det fintraadede N æt. Det 
er derfor kun lidet sandsvnligt, at 
Vaaddet gør Skade paa det lavere 
Dyreliv. Det kan naturligvis være 
noget forskelligt, hvad der fiskes af 
Smaufisk i Aalevaaddet i de forskel
lige Søer, men det kan paa ingen 

. Maade blive sua mange, som man 
ellers bruger til Madding paa Aale
krogene, fordi Smaafiskene ved at 
sætte sig fast i Vaaddets Masker 
gøre dette saa vanskeligt at ha and
tere, at det bliver umuligt at bruge 
det til Aalefangst. Og desuden er 
det kun skadelige eller værdiløse 
Smaafisk, som her er Tale om, da 
Gedden· og formodentlig ogsaa Ør
reden øre for sky til at lade sig fange 
pan. df'Il ::\laude. 

Paragraf 60 vil heller ikke blive 
·til Støtte for Fiskeriets Ophjælpning, 
dertil giver den Fl!'l'tallet ultfor 
Ill{'gcn Magt over Mindretallet eller 
den enkelte, der ikke engang hehøver 
at være underrettet om, at et Regu
lativ er paa Sia belen; thi først naar 
det er færdigt som ga~ldende Regu-

~.'~'._'--------------~------------ ... ~------~~~~~-~~.' .. '.'~ .. 



lativ, skal det jo bringes til alle 
Vedkommendes Kundskab. 

Og et Regulativ kan blive endnu 
meget mere indskrænkende. end § 
55, endog i den Grad, at der i ,et 
saadant Fiskevand ikke maa brugos. 
andet Redskab end et .Medetøj, hds 
man ikke er saa heldig at have en 
erhvervet Ret til at spærre. 

Men man kan muligvis ogsaa gaa 
til den modsatte Ydedighed og flytte 
de lovbestemte Fredningstider saa 
langt til Side, at de blive værdiløse. 

Politimeste.Ien som skal godkende 
Regulativet yder ingen Garanti for 
Regulativets Godhed, da han sjælden 
er Sagkyndig. 

"Regulativerne skulle indeholde en 
bestemt Angivelse af, hror stor ('n 
Del 'af vedkommende Vandløb Bled 
tilhørende Tilløb og Søer, de skulle 
omfatte II staar der i Paragrafen. 
Man har altsaa ikke nødig at lade 
Regulativet omfatte alle de Vande, 
som har fælles Udløb til Have~, men 
det er langtfra klart udtrykt, Olll 

man har Lov til at lave et Regula
tiv for hver Bæk og hvert Aaløb 
for sig, eller om man nødvendig skal 
have Søen med. san en Deling kun 
kan ske. hvor del' er flere Soel', der 
tillige med Tilløhene kunne betragtes 
som nogenlunde afgrænset J!.~iskevand. 
Faa vi disse to Paragmfer ind i den 
ny Fiskerilov, var det ønskeligt, om 
de vare noget klarere affattede. 

Det Flertal, som laver et Regu
lativ,skal være i Besiddelse af mindst' 
Halvdelen af det paagældende ]~i

skevand, enhver ud for sin Grund. 
Men har 100 Alen Aabred samme 
V ærdi ved Afgørelsen af, hvem der 
har mest Fiskeret, som 100 Alen 
Søbred? eller med andre Ord: kan 
et Flertal, som ejer Fiskeretten i et 
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Anløb, som er 1 l\:[jIlang - og altsaa 
kar 2 Mil A abred, paatvinge et 
Mindretal, som ejer ]~iskeretten i en 
Indsø lIIed kun l af4 .Mil Søbred, et 
~egulati\'? Og har Bækkenes Ejers 
Stemmer den salllme Vægt? 

Dot sy Iles mig meget uretfærdigt, 
om Ejere a.f Aaløb og Bække skulle 
have en saadan Ret over Ejerne 
eller Ejeren af en Indsø, der let 
kan nave 100 Gange saa stor en 
Vandflade SOIll alle dens Aaløb og 
Bække tilsammen, og desuden er det 
Sted, bvor den største Del af Fi
skene leve den meste Tid af sit Liv. 

"Har nogen ,ed denne Lovs Ikraft
træden allerede erhværvet Ret til i 
et Vandløb at anhringe Indretnin
ger til ]"'iskefangst (Anlegaarde, AIlIe
kister, Laksegaarde, 0rredtener o. a.), 
der ikke lader et saadant Rum aa
bent o. s. v." staar der i § 55. Skal 
Regulativet respektere denne Ret? 
Men hvem er det, som har denne 
Het? 

Er det kun den med den særlige 
.Adkomst til Fiskeriet, som nævnes 
i §§ 54 og 55, og hvormed der for
modentlig menes de, som sidde inde 
Illed et eller andet gammelt Privile
gium, som .har Ret til at spæt're 
Løbet de 51! 2 Døgn i Ugen? Eller 
er det alle dem, som før 1888 vare 
i Besiddelse laf almindelig Fiskeret, 
og da ogsaa havde Retten til at 
spærre? Og hvis det er denne sidste 
Ret, som der er Tale OlU, falder den 
·saa bort ved at skifte Ejer eller 
Forpagter, eller bliver den ved at 
eksistere? 

Man vil maaske sige omtrent som 
saa: "Der er endnu kun gjort lidt 
for Fiskeriets Ophjælpning ad kun
stig Vej, saa der er ingen Grund 
for den nye Fiskerilov til at tage 



Hensyn dertil, hellere dygtig hæm
mende Bestemmelser, saa Fisker~n, 
saa meget som det er muligt at for
svare, hindres i at fange Fiskene, 

. san. maa de vel i Løbet af 5, 10 
eller 20 Aar, paa naturlig l\faade 
kunne, formere sig saa stærkt, at vore 
Ferskvande igen blive rige paa vær-
difulde Fisk. II • 

J a, paa de faa Steeler, hvor N a
turforholuene endnu ere gunstige for 
Fiskenes FormereIse, kan man vel 
nok naa det ønskede Resultat. M en 
paa de fleste Steder, hvor N aturfor
holdene ere ugunstige, og hvor dpI' 
især trænges til Forbedring, ville Ør
reden og Gedden vistnok gaa deres 
sikre Undergang i Møde til Trods 
for alle komlllclHle Bestemmelser. 

Det skal villigt indrømmes, at der 
endnu kun er gjort saare lidt for Fi
skeriets Ophjælpning ad kunstig VPj, 
men man bedes prindre, at vi nu 
snart i 8 Aur have havt Fiskeriloven, 
som ikke har begunstiget den Slags 
Foretagender, og i næsten ligesaa lang 
Tid før laa. den i lJUften, og ved 
offelltlig~jorte KOllllllissionsbetænk
ninger blev man sau nogenlunde un
derrettet om, hvad man knnde vente. 
Desuden har kunstig Udklækning af 
Gedde kun været kendt i ganske 
kort Tid. 

Saavidt jeg husker var det midt 
i Firserne, at en 'paa Finantsloven 
fik bevilget nogle Hundrede Kroner 
til Forsøg med Udklækning af Gedde 
og Aborre, men, saavidt jeg ved, har 
man intet 'hørt fra ham siden, saa 
hans Forsøg maa have faaet et uhel
digt Udfald.--

Derimod har Ejeren af Holløse 
Vandmølle ved N æstved med Held 

. udklækket Gedder i de sidste 5-6 
Aar. Og et Par Pisker~ have siden 
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. tagot Sagen op, og udklække nu 
Gedder hver paa sin Maade, pas
sende for de lokale Forhold. Og 
da Gedden især passer godt for vore 
Indsøer, tør det vel med Grund. haabes, 
at det snart vil blive almindeligt at 
udklække denne Fisk efter større 
Maalestok til Udsætning i Søerne. 

Kunstig Udklækning ~d' Laksørred 
og I.Jaks har været kendt her til 
Lands i 30 Anr, og i den Tid er 
der af enkelte Rigmænd og Forenin
ger udklækket adskillige Hundrede 
'l'usinder Ørredunger, hvoraf de fleste 
ere udsatte i lukkede Vande, men 
hvoraf dog ogsaa en Del f'r udsat i 
Bække og Aa1øh, og Virkningen 
deraf er da ogsaa kendelig nok. Og 
disse Folk fortjene Tak haade for 
hvad de have udrettet, og fordi de 
ere gaaede i Spidsen som Banebry
dere for den kunstige Fiskeavl, der 
vil kunne faa saa stor Betydning for 
vort Perskmndsfiskeri. 

}IpJl det er dog kun lidt der endnn 
el' udrettet, imod hva d der staar til
bage at gøre, og det nytter næppe 
at vente paa, at det manglende vil 
blive gjort af Uegennytte, og da Staten 
rimeligvis heller ikke anser sig for
pligtet til at ordlle denne Sag; bliver 
der nok ingen anden l' dvej end den 
at prøve, hvad den menneskelige 
Egennytte - der ingenlunde altid 
er slet kan u(lrette, og indrette 
Fiskeriloven med dette for øje. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 13. Januar 1896. 
Med Undtagelse af en Dags Storm
vejr var Vejrliget forøvrigt Fiskeriet 
l'et gunstigt i sidste Uge; at U dhyt
tet da ikke blev særlig betydeligt, 
har sin Aarsag i, at nævnte Storm 
var ualmindelig heftig, saa at Kut
terne alle maatte søge Havn saaledes, 
at Perioderne, hvori der var Lejlig
hed til a t fiske, vare vel korte. De 
norden for Herthas Flak fiskende 
Kuttere havde ret almindelig op til 



et Par Hundrede Snese hver, Rød-' 
spætter "ejende 12 -16 Pd. Snesen 
og betalte ,med fra 1 Kr. 50 Øre-
2 Kr. 50 Øre Snesen; ogsua de i 
Læsørende fiskende Kuttere havde 
ret godt Resultat fra 100-200 Sno 
hver, Fisk vejende 10--14 Pd. Snesen 
og betalte Illed noget mindre Priser 
rlld o\'rnnævnt. De i Ugens Slutning 
hovedsagulig ost for Aalbækshugten 
tiskendeK nttt>n' havde dei'imod mindre 
tilfredsstille'nde Udbytte, hvilket og
saa var Tilfældet med de ved 'l'rin
delen fiskende, hvad Rødspætter an
gaa!', uf 'runge hav.le de ca. 150 Pd. 
hver, der blev betalt med gode Priser 
85-90 Øre pr. Pd" samt mindre 
Partier Skærising og Slethvar bettIlt 
med 15 Øre pr. Pd. Tilførslen fra 
Skagen har i de sidste Dage været 
meget rigelig, vel ca. 20000 Pd., 
Prisen, dm' midt i Ugen var ca. 21

/ 2 

Kr. pr, Snes, dalede senere ned til 
1 Kr. 60. Øre-1 Kr. 75 Øre pr. 
Snes; Fisken var af smuk Kvalitet 
og vejede 16-18 Pd. Snesen,. den 
er fanget paa N ordsiden. Enten 
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maa Sildefisket væf(~t betydelig mipdre 
rigeligt end i tidligere AlLI' eller og
sa:i mua de svenske Eksportører, der 
ero Indehu.Yere af "Stæng", forsøge 
at drive Prisen i Vejret- ved kun af 
lade smaa Kvanta komIIle frem ad 
Gangen pan 'Markedet, kun i Lør
dags var der Tilførsel af nogen Be
tydning, vel ca. 600 Kister, PI'isen, 
der i Ugens Begyndelse var godt 31/ 2 
Kr. pr. Kiste, faldt i Ugens Slutning 
ned til 21i2 Kr. Kisten ab Gøteborg. 
Hummertilførslen har andraget ca. 
13000 Stkr., hvoraf Halvdelen e!' af
gaaet direkte til 1'yskland, og har 
kun funden Sted fra Kristianssand, 
Prisen holder sig endnu omkring ved 
l Kr. 20 Øre pr. Pd. ab Norge.' 

Kutteren "Prins Valdemar", Skpr. 
Fr. Thiel, udgik i Forgaars til østers
fiskeri i N ord søen under den holland
ske Kyst; Kuttel en er undergaaet 
en større Ropamtion samt har faaet 
en ny Mast indsat efter det svære 
Havari, den var undel' i en af. De
cember Maaneds stærke Storme. 

KI. 

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

i Ugen fra 5. Januar til 12. Januar 1896. 

Tilført af: 

21 danske FiSker-II Pd. 
fartøjer . .. 38808 

11 danske Kvaser II 15840 

3 svenske j<'jaker
fartøjer ... 1 

pr. Baad og Vogn !! 
fra nærliggende' 
Fiskerlejer ... 

pr. Jernbane &. 
Da?Jpakib ...• 

laIt ... 

-----... E .. ., 
L 
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Pd. Pd. 
Pd. 1 Pd. Pd, Pd. Pd Pd. Pd. l Pd. 
375 2088 

16a990 

4320 960 

800 

1

8760 6567. 21420 i 3032 .241436 4878 146961179561\16591 

8760 6567 375 926181 3992 [2414364878 14696 1795616591 

mit er der tilført 470635 Pd. " 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levelllle Kr. 2,75-4,75, Kassensk 

Kr. 2,50-3,00 pr. Lpd.; 'forsk: levende Kr. 1,50-2,25, Kassefi~k Kr. 1,00-1,25, svenske 
Kr. 21)25 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,50-1,00 pr. Ol; Aal, blanke l{r. 0,65, gule Kr. 
0,30- .45 pr. Pd. 

Tilførslen af Torsk og Rødspætter i Ugens Løb hal' været rigelig, men Priserne' 
oldt sig dog omkring det normale so m Følge af den livlige ,.omsætning. 



For Krogftskere. 
De saa. meget efterspurgte dobbplt· 
fortinnede Øtaalflskekro,e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fanget ar Aal, Torsk ogFJynder 
kan .. holdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages o~ Krogene afsendes frnnco 
overalt i Danmark til Fiskel"e, Nr. 
:1 N Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. lOOO 
mod Efterkrav. Prøver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind· 
rømmes Rabal. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

La.ngegade 2.. Kjerteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk j Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. 
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En lste Klasses FI
skeforretning ønsker 
ullder hele Vintei·t)J) at kjø1Jf.l 
enhver Post 

Stangaal 
til høj PrIs. 

Tilbud mrJ<t. Stangaal4297 
modtager Waldemar Jacob
sensAnnonce·Expedition, Kjø
bonhavn. 

Import uf fiskekroge -Fabriken 
ImerikanskBomuldsejldug - 8.1'fllledalJle I Aalhrg 188S e. 

forhør Priser hos 

c7C. cXalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

l K_lin II a". 1888 -
anbofaler sil l::d.alg af ano Sorlor 
Fiskekroge, 8111t ve] i Staal, lærD 
som Messing, SRmt Pilke i Tin og 
Bly. Fonondos mod Eflerkrav. 

Conrad Christensen. 
SI. Slrano.I~",dc H. 

Købf>n' tayn K. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Generalforsamling pua Jernbane Hotellet i Vordinghor Søndag den 
12. ds. Kl. 3. Alle Fiskere indbydes. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grørmehave, H~lsiDgør, Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra. vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Qejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bomuldsgartl, Hampegar1/ og Hm'garn 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 B.anders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

uldssejldug, direkte iud· 
kjøbt, tilbydes langt nnder 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halma8. 
Telefon 129 .... 
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K~benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og primakabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Petroleums-Kogeapp~atet 

"PRI'MUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun 1/5 Pot Petroleum pr. 
Time, l Pot Vand koger i Løbet uf 3-4 Minuter. 

Paa det nye Primus Komfur holdes 3 Kogekar i Kog 
paa engang ved en Flamme. 

Primus Strygeovnen kan holde ,1 arn varme for 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Primus-JComfuret koster 12 Kr., Primus-Strygeovn 
2 Kr. 80 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

C. Th. R.om. ar Co. 
Axelhus 2 B. København V. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det ved Kon,kurrence med udenlandske Garner 
yiste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

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

Ekspeditionen uf Armoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg. til "Puk" er hos Bogtrykker I'rantz Chl'isttreu, Grønnegade IO. 

Redigeret af cand, mag. Henr. J. Possclt. - Tl'ykt hos Frantz Ohristtreu. København, 



r 
" 

Nr. 4. 23. Januar. 1896. 

Kecu-e::ca.abl.adetJ udgaar hver' Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlattreu, Grønnegade IO, KøbenhaVn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af l/~ Sides Brede, for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: En Fiøkeriak,o]o, - Generalforsam· 
ling. Fiøkeriberetliinger. Bekendigøreller. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 2OStuon, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet' 
træffes desuden i Alm. 0--7 Svanholmsvej 
10, 1. S. 

ModelsamIingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og' andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til bans Bopæl; FalkonergaardsveJ 16; 
Kebenhavn V. 

Eftel1;ryk, af Medlemsbladets Artikler. er 
tilladt, n.a.r Kilden angivea. 

En Flskeriskole. 
Af Arthur Feddersen. 

I Bergen og i Bodø har man op
rettet Skoler, imellem hvis Lærefag 
Tilvirkning af røgede og hermetisk 
virkede Fiskevarer indtagel' en frem
ragende Plads. Desuden undervises 
der bl. a. ogsaa i 'Kemi, i Fysik og 
i Fiskenes Naturhistorie, . samt i 
Nationaløkonomi og Statistik, alt na
turligvis inden for sIladanne Grænser" 
som Elevernes Forkundskaber og 
fremtidi~e Kaar byde. Men Tilvirk-

ning og Redskabslære, er Hovedsagen j 
der arbejdes ved praktiske Øvelser 
i Køkken og i Sløjdskole. Ved Lej
lighed gøres Eleverne· tillige kendt 

. med Frysning afFiskevarer og af Agn, 
med nyere Saltningsmaader o. s. v. 
per er nok at vare paa i Skoletiden. 
Alt samler sig dog i den Hovedopgave, 
at gøre. Havets Udbytte saa indbrin
gende for Fiskerne som muligt. Det 
er ikke Storindustrien, man ad denne 

. Vej vil hjælpe; man haaber tværtimod 
at hjælpe Hjemmeindustrien frem. 
Skolerne søges flittigt,'. og man har, 
med det rette Syn for Maalet, gjort 
det muligt· for Elever a.f, ulige Art 
(Fattige og Rige, Mænd og Kvinder) 
at søge til dem og· d'eres Vejledning. 
Derfor er der oprettet ikke alene tre
maanedlige Kursus (Februar-A pril 
eller 15. Avgust-15. November eller 
15.· April-15. Juli), men man til
byder ogsaa Undervisning' i ikkun 
fjorten Dage, ja man modtager endog 
underhaanden Folk, som ikke bave 
.Lejlighed til. at deltage i noget helt 
Kursus, eller som ønske Undervisning 
i en enke-It Retning, Deltagerne i 
et Kursus kunne undnrkaste sig en 
Prøve og derefter faa Vidnesbyrd 



'om deres Dygtighed, Skønt disse 
Skoler kun ere et Pa.r. A~rganile, 
vides. det, ~t flere rif deres Ell~ver 
alt have kastet sig over Tilvir~ning 
lj,f l!(mkogt~ eller h~rmetisk nedlagte 
Varer, som .de bringø i Handelen. 
Paa denne MaadEr, 'D{~mli~ ved en-. 
kelt Mands- 'eller Kvindes Hjemme
flid, grundedes. jo ogsaa i sin 'rid 
den 'nu saa vigtige norske Ansjos
tilvirkning. Der er intet i Vejen f!lr, 
at der i Fremtiden kan opstaa lig
nende Særindustrier pall. andre Fi
skevaret'. Tværtimod er der den 
største TIdsigt til, at saadant vil 
kunne ske; Norge har' Produkter 
nok fra Havet, som kun vente paa 
at tages' op og industrielt højnes til 
en \'æl'difuld Vare. 

For d'en, som med levende Inter
esse følger Foreteelserne pall. Fis~e
riets og paa dets Hjælpemidlers Om
raade, øye disse norske Fiskeriskoler 
en sær Tiltrækning. Da nu Lederen 
af Bodø-Fiskeriskole, Hr. Fr Backer, 
havde den Godhed at sende en Del 
Prøvedaaser af hans Elevers Arbejde 
herned, var der god Lejlighed til 
praktisk at skønne om i det mindste 
en Del a{·SkolMs Virksomhed.Til
med er de.n hermetiske Nedlægning 
af kogte eller røgede Varer et Ar
bejde, man ikkesuadan løber til, 
hverken til det indledende eller til 
det afsluttende, saa at en saadan 
Prøvesending bliver su:are godt Maal 
for det A lvor, der er i en slig 
praktisk Folkeoodervisning. 

Dersom man da først undersøger 
de omtrent femti større og mindre 
Blikdaaser, som maaske endda ere· 
lavede af Skolens egen Blikkenslager, 
Hr. Mohn, men som i alt Fald ere 
lukkede og loddede efter de forskel
lige Varers Indlægning, er Lodningen 

i· Ahnhidelighed lige saa god som 
d!;m, man finder' pall. større Herme
tikfabrikers Produ~ter, Ud~ty~elsen f. 
Eks. vedk()mmerlkkeSkolebsAfbejde j 
den er en Bisag, og ,den . ,otn..mer 
senere af sig selv. p-a:,t d,e her 
nte.vnte ,Daaser findes kun et trykt 
Blad Papir, hvoraf man kan se, 
hvad Indholdet er, om det skal bruges 
koldt eller varmt, hvorledes ~;an i 
sidste Tilfælde skal b'æresig ad, Ind
lægniIl;gstiden, samt at man har et 
Elevarbej de for sig. ' 

Da~sernes Indhold var Prøver 
dels af forskelligt Slags Fiskekød, 
dels af fle,rsidig~illavning. Det var 
tydeligt, at der i' Særdeieshe'd var 
lagt V ægt pall. at ilyttiggøre billi~ere 
Fiskesorter og pall. derved at højne 
Udbyttet af deres Fangst. Men sam
tidig var der dog ogsaa Varer, som 
vare lavede til saaled'es, at Produktet 
kan hævde sig en Plads paa det Bord, 
hvis Herre ser mindre hen til Prisen 
end til noget godt forTungen. 'Imid
lertid er det jo klart, at nedlagte, 
billige Fiskevarer ogsaa have en 
Fremtid, dersom Folk lille vænne 
sig til at h.ave den Sb.gi:Madvarer 
paa Lager eller til athenti dem hos 
U rtekræmrneren. ,Det er naturligvis, 
særlig for" smaa Hu!!holdninger, en 
Nemhed, at have Boksel1 i Spisekam-' 
ret med helt tjUavede eller med sall. 
godt som færdige Madvarer. INord
amerika er dette nu en almindelig 

, Skik; me~ i hint Land ved, mfl..n da 
ogsaa nøje .at udtegne, hvad Tid er 
værd, og i mangen H ushol~ning er 
Husmod~ren saal~des syssel~at, at 
hun ikh kan ofr~ megen Tid til Mad· 

,lavning. Hun spilder derfor, ikli:e 
Tiden med at' gaa pall. Torvet, for 

. at hente f, ~ks. Fisk til M.aaltidet; 
hun kan ikke oVerkomme Rengørin-
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gen af den, heller ikke Kogningen 
m: v. af den. S~a nøjes hun med 
at tage tilBlikdaasen f.Eks. medFiske
kødet, og medens Kartoflerne eller 
Kaalen koger, varmer hun tillige 
Boksen i Vandet, forillden hun aabner 
den. 

Prøvedaaserne fra Bodø indeholdt 
Kød af følgende Fisk~sorter: .Kuller, 
Graasej, Flyndel', Sild, Hælleflynaer 
og Rødfisk eller Der. Den sidsnævnte 
Dybvandsfisk har ingen videre In
teresse for det danske Fiskeri og 
Hælh'fisken faar hos os saa høj Pris, 
at den næppe helle; vil bHve Maal 
for N edlægning. Sejen er ikke saa 
almindelig en Fisk ved vor Kyst, at 
den han afgive Emne ;nok til jævnlig 
N edlægning. N aar derfor disse Varer 
nævnes, er det,. fordi der af dem alle 
var Nedlægninger af ypperlig Art, 
nemlig fint røgede Skiver, nedlagt 
i Olivenolie som Laks. Alle og især 
Hælleflynderen vare udmærket vir
kede, fine i Smagen. Røget Hælle
flynder er allerede kommen i Han
delen. 

Efter som det dog kan være, at 
Rælleflynder kunde blive prøvet ned
lagt hos ~s, følger Fremgangsmaaden 
næst efter, saaledes som Lederen af 
Læreanstalten i Bergen, BuH, op
giver*): Fersk Hælleflynder flækkes 
fra Benet og ligger fire Døgn i Salt . 
(til 6 Pd. Fisk tager man en Pot 
Salt). Derpaa skylles Saltet fra, og 
Kødet lægges to Døgn i Pres. Der
efter røges det i kold Røg, omtrent 
12-18 Timer, indtil det bliver jævnt 
brunt. Under Røgningen bør Kødet 
ikke hænge; men det ligger paa Stokke 
eller Trælister-. Ellers udsætter man 

. sig let for, at Fedtet drypper fra, 

*) "Norsk Fiskeritidende" 1895 S. 490. 
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dersom Va,rme.n bliver noget høj. 
Nogle Dage senel'e er FiRken i Spege, 
og den kan saa skæres i tynde Skiver 
og lægges i Olie. 

Kuller var enten brugt røget og 
dernæst kogt ell~r som Fars eller 
Boller. I den første Form vil Kuller 
næppe smage nogen ikke norsk 

f Tunge, saa meget mindre som Kødet 
laa-i en mælket Suppe, der ikke tog 
sig ud., Derimod var Fiskebollerne 
og Fiskefarsen aldeles udmærkede; 
beggl Dele vare lavede til med megen 
Dygtighed. 

Sild var enten nedlagt som Gaffel
bid, som "Rollmops", som Stegesild, 
. som Kippers i Olie eller som Silde
pasti (altsaa Benene taget fra og 
Kødet æltet til en Dejg). Man kan 

. synes b~(i:re om det ene end om det 
andet; men ingen har kunnet nægte, 
at det var smukt ~Elevarbejde", som 
disse Prøvebokser indeholdt. 

Der findes nu maaske den, som 
ved at læse dette vil sige til sig selv: 
ja, dette er nu altsammen særdeles 
godt og glædeligt for vore norske 
Vennel'; lIlen hvad i alle Fiskes eller 
Fisl,eres N avn koml1le~ det os ved; 
vi have knapt med Fisk, og vi faa 

- tilstrækkeligt for vore ferske Fiske
varer, Dette er nu ikke fuldt ud 
Sandhed, og i Særdeleshed gælder det 
pari ingen Maade for vort Kuller
ji;keri. Hvert af de senere Aar har 
der været saa smaa Priser paa Kuller 
fra Vestjylland, at Fiskeriet næppe 
har kunnet lønne U magen. Det.tysko 
Havfislteri har sikkert sin store Part 
i denne Nedgang i Priserne for vor 
gode Krogkuller, og der er ikke større 
U dsigt til, at Priserne "ille bedre sig . 

V ed den Slags Tilfælde i Handel 
og Vandel gælder det da at lægge om 
i en anden Gadf'. Vi kunne ikke 



vente at finde et nyt Marked for vor 
Kullerfangst med bedrePdser. Kunne 
vi derimod udnytte den paa en hel 
anden Maade, er der en Mulighed 
for, at Fangsf og Handel. kan. gaa 
hedre Tider i Møde. Se vi hen til 
de lave Priser, vi have havt i denne 
Vinter*), kan man, uden at gaa Sand
heden for nær, skrive, at der har 
været en Overproduktion af den Vare. 
I Virkeligheden er en Del af Fang
sten ligefrem raadnet paa Møddin
gen. 

Var det da ikke værd, p.etoppaa 
vort Kullerfiskeri at grunde' en In
dustri? Omdan Raa.produktet til 
en fin Madvare, som ingen vil kunne 
vrage, og som vil' kunne sælges for 
en rimelig Pris. Der er næppe noget 
Fiskekød, sonl egner sig hed re til 
Fars' eller til FiskehoIlerencl Kul" 
lemes. Det hlive!:' smukt hvidt, er 
fint i Sniagen og det .kan hruges til 
mange Retter, foruden at Farsen 
alene kan udnyttes SOltl en selvstæn
dig Ret. Jylland producerer store 
Mængder af Kuller, og om end kun 
til visse Tider, vil en Fabl ik i dem 
altid kunne vente Kød nok til at 

. tilfredsstille }jftersl'ørgslen. Under 
et altfor rigeligt Fiskeri, vil ma.n i 
lshuse eller i Kølerum kunne gemme 
Kulleren; den taale1' gO(lt at vente. 
Skulde der. hverk~n i Hjørring, Thi
sted, Lemvig, Struer, Ringkøhing eller 
Esbj(·rg filIdes foretagsomme Mænd, 
som ville tage denIle Sag op? Skulde 
det ikke være en Sag, det var værd 
at hjælpe frem? Det er højst rime-
ligt. . 

*) De opgives i "DeuLsche .\<'ischerei ... 
Zeitung" for 31. Decbr. 1895 for Ram
burg og Berlin til at være fra 1114-15. 
Pfg. pr. Pd., og saa ved man, hvad 
Fiskerne faa hjem, 
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Det er godt nok, I at vi paa alle 
M:aader søger at fremme vor Fi~keri~ 
gerning; . vi waa ogsaa ved given 
Lejlighed tænke paa at skaffe Fang
sten solgt .. 

Men imellem alle vore sælgelige 
Fiskevarer er ingen pall. Grund af 
HerartedeOmstændigheder bedre skik
ket til sikker, fabrikmæssig Virkning 
eUer Tillavning end netop Kuller
kødet. 

Generalforsamling. 

. Fiskeriforeningen for Ulfsund og 
tilgrænsende Vande afholdt Generalø 

forsamling Søndage~ den 12. ds. paa 
Jernbanehotellet .j Vordingburg. 

Formanden, Oarl Hansen, Kalle
have, bød Velkommen. og udtalte: 
"Vi have denne Gang, som ved de 
tidligere Møder indbudt aile Fiskere, 
fur at de kunne faa Lejlighed. til at. 
høre ug se, hvad vi arbejde og virke 
for, at det er fælles Interesser; vi 
nære derfor det Haab, at de ville 
slutte dem til Foreningen. 

Det ser ikke saa lyst ud for Vaad
fiskeriet; det er ikke alene det nye 

. Fiskerilovforslag, der tager haardt 
paa Vaaddene, men en stOl' Del Fi
skere,som benytte andre Redskaber, 
modarbejde dem ogsaa. Fiskerne paa 
Møen have jo saaledes affattet et 
Andmgende, del' gaal' ud paa en be
tydelig Indskrænkning i, Vaadfiskeri, 
idet de andrage om, at de 3 Maa
neders l!~l'edl1ingstid maa blive bihe
holdt, at Vaadfiskeri maa blive for
l:rudt om·Nattell,samt at vi·maa 
faa Afstandsbestemmelser imellem 
Redskaberne, hvilket efter min Me
ning er aldeles forkasteligt. De om
tivere deres Andragende med den 

", 



gamle Paastand, at det er Vaaddene, 
der ødelægge Fiskeynglen". 

Taleren gjorde ,derefter Rede for 
Foreningens' Virksomhed. Der var 
andraget om at fau Fredningsforbudet 
hævet for Maj Maaned, men dette 
var ikke blev en bevilget; der var 
blev en afholdt 4 l\føder, og der var 
Delegerede til Stede paa Dansk Fi
skeriforenings Generalforsamling som 
ved "Fiskerkongressen" i Køhenhavn. 
Alle disse Møder og Rejseudgifter 
havde taget stærkt paa Foreningens 
Midler. A t en Del Fiskere fra Møen 
vare gaaede ud og havde sluttet sig 
til den nye Fiskeriforening, som var 
oprettet derovre, v,.ar jo naturligt. 

Kassereren 7 Fisker Ole Hansen, 
Petersværft, gjorde del'paa Rede for 
Foreningens Regnskab, som oplæstes 
og godkendtes. Til Bestyrelse gen
valgtes Peter Hansen, Ore og C. O. 
Hansen, Vo'rdingborg, og nyvalgtes 
J ens Rasmussen, Vigsnæs, Lolland 
og 'l'. Larsen, Masnedsnnd; til Re
visOl'er valgtes C. Christoffersen og 
Jens Olsen af Kall(3have. Det ved
toges at sende en Repræsentant til 
Dansk Fiskeriforenings Generalfor
samling, hvortil valgtes Formanden. 
Paa Forslag af O. Hansen vedtoges 
det, at Foreningen skulde henstille 
til Dansk Fiskeriforenings General
forsamling, at MedlemshIadet maatte 
blive til friere Afbenyttelse for Fi-

. skere end hidtil. Formanden fore
slog at necb,æUe Kontingentet til i 
Krone for dem, d~ ikke vilde have 
Medlemsbladet, men dette forkastedes. 
R. Jeppesen forespurgte: naar en 
Fisker drukner, faar hans Efterladte 
da Støtte fra' Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, hvortil Formanden sva
rede: ja, naal' der bliver søgt om 
det. Det vedtoges endelig at afholde 
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et Møde iKaIlehave Færgegaard, 
hvortil Fisker P. Villumsen samt 
Folkethingsmand Bønløkke og Ijunds
thingsmand Hage ville hlive indbudne. 

Derefter hævedes Generalforsam
lingen med en 'l'ak til de mødte. 

H. 

'1 il ovenstaaende Jleferat skal Red. 
knytte et Par Bemærkninger. 

For det første dette: Hvorvidt de 
Efterladte efter en druknet Fisker 
faa eller rettere kunne faa Støtte fra 
Dunsk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
- thi en Ret· hliver det jo aldrig 
for nogen vil altid være afhængigt 
af "mange forskelljge Forhold; Fun
datsen, som findes aftrykt i Aarsbe
retningen for 1894, og som vil blive 
gentagen i Beretningen for 1895, 
giver som næl'mt're Regler fOl' Fondets 
Anvendelse: at Ulykken skal være 
sket, medens Fiskeren vareiofJ sin 
Dont (§ l), at Fondens Kapital 
som Regel ikke maa angrihes, men 
kun Renterne;, anvendes,..; (§ 3), at 
Renterne af de først indsamlede ca. 
19000 Kr. (Harhoøre-Ulykken) for
nemmelig skal anvendes til Fordel 
for Fiskere og~,Fiskeres }iJfterladte 
pa(Vestkysten (§ 2); hidtil Ol' Fon
dens Renter naturlig kun tilstræk
kelige til ganske faa og smaa Un
derstøtteIser; det stanT væsentlig til 
Fiskerne selv, om der kan skabes 
flere og større Portioner. Lad hver 
give sin Skærv af Aarets Udbytte, 

helst af. hver enkelt Afregning -
og lad den end være ganske ringe 
- "mange Bække smaa grir en stor 
Aa." 

Forøvrigt kunne Ansøgningsblall
ketter nu rekvireres fra Kontoret 
gennem Medlemmer af Bestyrelses
raadet og de lokale Foreningers Be
styrelse. 

Det andet Punkt vi skulle omtale 
med et Par Ord er Fiskernes Ret 
til Afbenyttelsen af Medlemshiadets 
Spulter. Ifølge Kontrakt har den 
Mand, der af Foreningens Bestyrelse 
er antaget til Bladets Redaktør, det 
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fulde Ansvar for Medlemsbladets 
Indhold. Det skulde altsaa være 
BIndets nu\'ærende Red., der har 
hindret den frie Afbenyttelse af 
Bladets i dette henstille vi trygt til 
Medlemllll:lrnes Bedømmelse. Saa
længe den nuværende Redaktion fun
gerer, agter den i Overensstemmelse 
med Kontrakten at bære det fulde 
Allsvar, Illen tillige at være den, 
der bestemmer. om indsendte Ar
tikler egne sig til Optagelse og 
lmornaar de kunne optages j den 
kan i sua Henseende ikke rette sig 
efter Indsenderens 0nsker, tager end 
mindre Hensyn til barnagtige Trus
ler, og er sikker paa, at enhver 
anden vilde gøre ligesaa. 

Red. har intet Ansvar for ind
sendte Artikler, som ikke optages i 
Blallet. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 20. Januar 1895. 
'l'ilførslen af levende Fisk har kun 
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været ringe, men de forhaand.envæ
reude Beholdninger ere Bndnu temme
lig store, saa Fiskehandelen er gaaet 
uforstyrret. Af døJ Fi!!k er derimod 
tilført betydelige Kvanta fra Skagen, 
hvor Fiskeriet i Ugens sidste. Dage 
Illaa have været meget .rigelig, Til
førslen har i de sidste 3 Dage. sik
kert andraget over 30000 Pd.;· der 
er paa Stranden betalt op til 2 Kr. 
pr. Snes Rødspætte. Prisen paa 
svenske Sild er i den sidste Tid 
lang!i>omtstegen, der betales nu 3 
Kr. 25 0re-3 Kr. 35 0re pr. KiRte 
ab Gøteborg, Tilførslen har ogsaa 
været i Stigning og har for sidste 
Uges Vedkommende udgjort ca. 1400· 
Kister. HUlllmertilførslen fra Kristi
anssand her til Byen har været ual
mindelig ringe, ca. 8000 Stkr. have 
transiteret til det tyske Marked. 
Prisen er ca. l "Kr. 30 0re pr. Pd. 
ah Norge. . 

Kutteren" Nordvest", Skipper Mad
sen af Frederikshavn, udgik midt i 
Ugen til 0stersfiskeri Nordsøen. 

KI. 

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

i Ugen fra 12. Januar til 19. Januar 1896. 

... 
I . ~ -.::I .... Tilført af: ...... ccæ 

Cl. 

'" 
19 danske Fisker-II Pd. 

,fartøjer . " 23490 

18 danske ltvaser 

12 svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr, Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 

pr. Jernbane & 
Dampskib .... 

lait ... 

26730 

~ E GO So 

l E ~ ~ ... 
'" ~ :=! ~ .... 

-.::I .... ... :; Ci) "Cl ~ <:> 

'" ~ (ij I- :.:: 
:t: c.::t 

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

5400 

1il6270 

37350 1800 

720 

3200 8600, • 201601 300 133 

3200 8600 1--1198900~100 33 

lait er der tilført 636860 Pd. 

-; 
C 

Pd· 

... 
",·00 Ih » 

~ "Cl _Cl> 
-<II <II -; c-...I ~ (J:/ 

(J:/ 

Pd. Pd. t Pd. 

488212704 4174 

4882112704 4174 

Betalt Gmll1ernsnitspTIs af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 12,75-4,00, ~Kassefisk 
ltr. 2,50 pr. Lpd.; Torsk: ]evellde Kr. 1,15-1,80, Kassefisk Kr. 0,75-1,25, svenske· Kr. 

'2,25 pr.i Lpd.; Sild, svenske ltr. 0,50-0,60 pr. Ol; AaI, blanke}Kr. 0,50-0,65, gule $.1'. 
0,28-0,45 pr. Pd. . . . 

'l'ilførslen af levenue ~'isk i Ugens Løb har været .meget stor, og som Følge heraf 
trykkedes Priserne yderligere, ligesom Handelen i det hele taget gik meget trevent. Med 
vedblivende roligt Vejr vil Markedet blive overfyldt og Priserne nedadgaaende. 
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BEKENDTGØRELSER 
For Krogftskere. 

De sall. meget ~ftei.purgte dobbelt
fortinnede Siaalfløkekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangøt ar :Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hOB Undertegnede i 
tvende Nr. 2 ogS. Bestillinger mod
tages 0$1 Krogene &føendes franeo 
overalt i Danmark MI Fiskere, Nr. 
S S Kr., Nr. 2 2 Kr. 6Q Øre pr. 10'00 
mod Efterkrav. PrØver Bend ... paa 
Forlangende og Forhandlere Ind-
rømmes' Rabat. .' 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. . -. J. J. Storm, 
GI~ . Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom-
miasion. .' 
. . Daglig AfreGning. 
KdmmilSslonssalg 5 0/0' 

Telegramadr. : StOrm,Nybrogade. 

En Dæksbaad, 
363i 100 To~s, er billig til 
Salgs ved Henvendelse til 

Fisker H. C. Hansen, 
Klintholm Havn 

pr. Borre, Møen. 

Import af Kvase til Salgs, 
ImerikanskBomuldsejldug laster ca. 16000 Pd. Aal, 

forhør Priser hos vel udhalet. 

3. ~ !J Billet mrkt. "Kvase" . · a møe, modtages i Bog~rykkeriet, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. GTønnegade 10. 

Altona }riskeauction. 
, JO~ COHRS j beediget Fiskeauctionator . 

. Bl"eviidr.: J()hann Cohrs, Altona. Telegram adr. : Cohrs, AJtona. 

Fiskenætfabrik'en "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, . Stengade 15. 

'leverer -eftor Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader,. Rejeruser, t:lejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
'Garn .. Bomuldsgar'n, Hampegarn og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og .i bedste Kva.liteter. Aalekuber, Kork, -Flaadtræ og 
Kateehu haves paa Lager. 

" Hand'end" gives Rabat. ,Forespørgsler besvares straks.' 
100 Udstillingerne, i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sej l og U dsalg af Sej l d ug. 
Prima amerikansk Bam- . 

uldssejldug, direkte ind
. 'kjøbt, tilbydes langt under 
~angbare Priser. 
'9ini:it~f præpareret Dug 

Hør-, .~g tlampsejldug. 
i ane Kvaliteter. 

'. Nykj,/bing p. Falster 
i Fehruar 1895. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv $agen, 
skriv 'om Prøver af Dug
disse sendes. altid frit. 

F. N. Halmøe. 
'Telefon 129., 
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'Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik. 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaa-et T171st . 
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 
okm,tmnd, Kval;te~ . & . . . 
e 1'''' 1:) O ro ~1I'1l. ~. \ l- ~ '\. }(..}Øbe-ø. ,/ e 
C 116 S lJ· Værktøj for 

- j\.se\b Haandværk, Elegante praktiske 
Værktøjskasser til Dillettanter og Husbrug. 

Største Lager af Haveredskaber, amerikanske Havemaskiner. 
Illustrerede Kataloeer eratis. 

Prima' Dansk Fiskegarn 
.:,. ; 

fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
. . \ blev tilkjen~t .' 

Sølvmeda.ille 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 Fiskerif.orenings Medlemsblad og 
Tillæg ,til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO. -Redigeret a.f cand.-mag. Henr. J. Posselt. - Trykt hos Frantz Christtre'U. København. 



Nr. 5. 30. Jan uar. 1896. 

l'w'I:ecu.e:a:uibl.a.deti lldgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, K,benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/$ Sides Brede; for staa.ende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I nd hold: Nogle Bemærkninger.-Geestemiinde
Fiskeavklionsh .. Ue - Skovl-Trawlen. Fiskeriet 
paa Bornholm. - Mindre l'tleddeleIBer. Fiskeribe
retninger. - BekendigØreleet. 

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

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

Breve og andre Forsendelser til For
enlngen8 Konsulent bedes altid alene adros
serede til hans Bopæl: Falkonergaard8vej 16, 
K,benhavn V. 

Ef teJ tryk aCMedlemsbladets Artikler er 
tillad!., naar Kilden angive8. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vilvære til Stede i M.odel

sa.mlingen Lørdag den 1. Februar KI. 9-4. 

Nogle Bemærkninger 
i Anledning af Hr. Fisker Jens 
Pedersens Artikel "Vor Fiskeri
lovgivnings Forhold til Fersk

vandsfiskeriet". 
Af Th. Mortensen, cand. mag. 

Der er utvivlsOJnt adskillige gode 
Tanker i Hr. Pedersens Artikel, men 

at der tillige er noget uforstaaeligt 
eller endog urigtigt deri, finder jeg 
lige saa utvivlsomt. J eg skal tillade 
mig at omtale nogle faa af de sidste 
Punkter. 

Hr. Pedersen vil modarbejde Be
stemmelserne i Forslagets § 55, d. 
v. s. Bestemmelserne om, at Midt
strømslinien skal holdes aaben, og 
at faststaaende Redskaber, der spærre 
hele Vandløbet, skulle være aabne 
fra Lørdag Aften til Mandag Morgen. 
"Skal der udrettes noget af Betydning, 
maa den, som ofrer Tid og Penge 
paa at formere Fiskebestanden, ikke 
alene vide sine Fisk værnede mod 
at blive fangede i Legetiden, men 
bør tillige ikke være tvunget til at 
holde Vandløbene aabne i kortere 
eller længere Tid af Døgn eller Uge, 
ej heller til stadig at holde en større 
eller mindre Del af Vandløbet aabent, 
for at ogsaa andre, som have et 
Stykke Jord, som grænser til Løbet, 
knnne faa deres Del af Fiskene." 

Denne Betragtning vilde - maaske 
være rigtig under en Forudsæt

ning, den nemlig, at alt, hvad der 
blev gjort for Formerelsen af Fiske~ 
bestanden, udelukkende skyldtes dem; 



der eje disse Indretninger. Men i 
Virkeligheden er nok lige det om
vendte Tilfældet, i alt Fald paa de 
Steder, hvor jeg kender Forholdene: 
ved Gudenaa og Vejleaa. Det er 
nok salt, at hvis denne Bestem
melse ikke gjaldt, vilde alle Anstræn-

. gelser for at ophjælpe Fiskerierne 
kun gavne d'Hl'r., der sidde inde 
med saaclanne Pl'i.ilegier, hvad enten 
de saa selv gøre noget for Fiskerier
nes Fremme eller ej. (Jeg taler her 
kun om Lakse- og 0rredfiskeriet; 
hvorledes Forholdet stiller sig ved 
Aalekister o. L, kender jeg endnu 
ikke nærmere). Skal der være Tale 
om, at Folk, der bo vcd et Vandløb 
ovenfor en saaclan Inclretning, skulle 
have Udsigt til at faa dog en lille 
Smule Tlclbytte af deres AnstrængeI
ser for at ophjælpe Fiskeriet, maa 
disse Bestemmelser blive staaende. 
Hvor Staten eller Fiskeriforeninger 
udsætte Lakse- og 0rredyngel i Vand
løb, er Hensigten aahenbart den, 
at ogsaa de }I'olk, der bo ovenfor 
Laksegaardene, skulle kunne faa 
noget Udbytte, men det vilde være 
umuligt, hvis man havde Lov til at 
spærre fuldstændig for Fisken ved 
dens Udløb. 

Frednings bestem melserne forA borre 
og Brasen maa man i alt Fald indtil 
videre lade blive staaende. Saalænge 
der ikke foreligger tilstrækkelige Un
dersøgelser om, hror stor Skacle 
Aborren gør, 'kan man ikke vide, 
om det er fornuftigt at føre en Ud
ryddeiseskrig imod clen. For Tiden 
vide vi kun med tilstrækkdig Sik
kerhed, at AoolTcn cr en ret vær
difuld Fisk, som der j alt -Fald paa 
sine Steder kan bringes noget ret 
betydeligt ud af i Skanderborg 
Sø f. Eks. - Det er meget muligt, 
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at Aborren ødelægger ep Del Gedde
rogn, men kanske bør det netop reg
nes den til Fortjeneste. Man kan 
aldeles ikke paa Forhaand vide, om 
Gedden er den Fisk, der betaler sig. 
bedst paa et eller andet Sted j mu
ligvis vilde en anden Fisk give langt 
større Udbytte der. Saadant kan 
kun afgøres ved omhyggelige Under
søgelser af Porholdene paa Stedet. 

SOUl Eksempel paa hvor stor For
del Illan kan have af at udsætte 
Geddeyngel i sine Damme, skal jeg 
anføre følgende (fra N ord. Tidsskr. 
f. Fiskeri 5 p. 187): 

En Dam ved Varel i Oldenborg 
blev besat med 2000 Stkr. Karper, 
der vare saa store som en Haand. 
For at ødelægge den stærkt tiltagende 
Yngel udsattes tillige smaa Gedder, 
omtrent 20 Stkr. Tre Aar senere 
blev Dammen tømt. Man regner i 
Almindelighed 10 °/0 Tah, og der 
skulde altsaa være 1800 Karper i 
Dammen. Der var imidlertid kun 
to Gedder, som tilsammen vejede 30 
Pd., en Del toaarig Karpeyngel, 
værdiløse etaarige Gedder, smaa 
Aborrer og mange Hundestejler. De 
to Gedder havde levet paa Bekost
ning af den øvrige. Besætning. En 
seksaarig Gedde vejer i Almindelig
hed 5 Pd, men naar ,den faar Føde 
nok, bliver den som i det nævnte 
Tilfælde tre Gange san tung. Tid
ligere gav den samme Dam, naar 
den var besat med 2000 Karper, et 
Udbytto af 3000 Pd. madnyttig Fisk. 
Sætter man Værdien til en Krone 
pr. Pd., saa kostede altsaa de to 
Gedder netop 100 Kr. Pundet. 

A t udklække Gedderogn kan være 
meget fOl'tjenstfuldt, naar Yngelen. 
udsættes paa Steder, hvor Geddeavl 
bør drives. Men naar man uden 



nøjere Kendskab til Forholdene sætter 
GI-lddeyngel hvor som helst, saa hand
ler man mildest talt ufornuftigt. -
En Odder kan være et meget værdi
fuldt Dyr; den Fisker der paa en 
Gang fangel' 3-4 Stkr., gør en ud
mærket Forretning. Men af den 
Grund giver man sig ikke til at an
lægge en Udklækningsanstalt for Od
dere - Forretningen vilde næppe 
betale sig. Men noget lignende vil 
en kritikløst dreven Geddeavl være. 

I det hele taget maa det være et 
af Grundprinciperne for et rationelt 
Ferskvandsfiskeri: paa et hvert Sted 
kun at "dyrke" den Slags Fisk, som 
vil give det bedste Udbytte der. Ør
reden er en fortræffelig Fisk, som 
betales udmærket; men hermed er 
det langtfra givet, at det er den l!'isk, 
der vil give det største Udbytte over
alt, endog i ethvert Vandhul, tvært
imod, det vil snarere være den, der 
giver det mindste Udbytte. (Endnu 
mere gælder dette Laksen). Des
værre synes det netop for Tiden at 
være en meget almindelig Mening, 
at det er en udmærket Forretning 
a t sætte Ørreder ( eller Laks) i .sine 
-Vandhuller. .J eg har set mere end 
et sørgeligt Bevis derpaa. 

Ifald disse Linier kunde bevirke, 
at dog nogle afholdt sig fra kritik
løst at udsætte Geddeyngel hvor som 
helst, var en af Hensigterne dermed 
naaet; 

Geestemuunde-Fiskea V k
tionshalle 

har i disse Dage udsendt sin Stati
stik over Salget af Fisk der i 18H5. 
Geestemunde er hvad Omsætningen 
af den i Nordsøen fiskende tyske 
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Fiskerflaades Fangst angaar vel om
trent at ligne med hvad Frederiks
havn er for danske Fiskekuttere, idet 
ingen af disse Byer ere store nok 
til at have et i Forhold til den 
enorme Tilførsel betydningsfuldt lo
kalt Forbrug, men begge Steder 
købes Fiskernes Fangst af Fiske
handlere, af hvilke den forhandles 
saavel til Ind- som Udland. Men 
medens her Fiskeren sælger sin Fangst 
direkte til Fiskehandleren foregaar 
i Geestemunde alt Salg af Fisk gen
nem A vktionshallen, hvorved sikkert 
ogsaa den højeste Pris for Fiskeren 
opnaas. En Fisk f. Eks. som Rok
ken, der her ofte indbringes men 
næsten anses som værdiløs, har i 
Geestemtinde som Gennemsnitspris 
for Aaret 1895 opnaaet 83/ 4 Pfen. 
pr. Pd. og Haaen, for hvilken Fisk 
her ogsaa kun faas lidet, 53/4, Pfen. 
Af Statistiken fremgaar, at Omsæt
ningen af Fisk har havt en saa stor 
Værdi SOlll 2,720138 Reichsmark, 
altsaa godt det dobbelte af Frl'de
rikshavns, idet Værdien af <let !wrtil 
i Aarets Løb indbra~tc K 1':lll1Ulll 

Fisk vel næppe kan anslaas højere 
end 1 Million Kroner, men man maa 
da ogsaa have i Erindring, at Fi
skeriet fra Geestemtinde ikke alene 
drives af et større Antal Fartøjer, 
men at der blandt disse findes et 
stort A ntal stærkt fiskende Damp
Trawlkuttere. Af de vigtigste Fi
skesorter er der af 

Rmk. 

Kuller afsat til en Værdi af 1,314849 
Flynder (Rødspætter) 295701 
Pighvar . . . . . . . . . 200862 
Tunge. . . . . . . . . . 149407 
Slethvar og Rødtunge. 83528 

Som man ser er Kullerfiskeriet 
for de i Nordsøen fiskende Geeste-



munde-Fiskefartøjer langt det Vll!

tigste, idet Værdien af Kuller an
drager omtrent Halvdelen af den 
samlede Totalsum for alle Fiske
sorter, medens vore Kutteres Fiskeri, 
som bekendt, endnu i hvert Fald 
for langt den overvejende Dels Ved
kommende - er baseret paa Rød
spættefiskeri . 

Skovl·Trawlen. 

Som bekendt var rrrawlen hidtil 
et Redskab mod en svær Bom, hvis 
Ender stode fast pua Mejer af Jern ; 
idet Redskabet slæbtes langs Bunden, 
gled Mejerne paa denne, og Posen 
slæbte efter. Til Bommen val' Posens 
Overkant fast, og Underkanten slæbtes 
langs Bunden. Bommens Længde 
(Afstanden mellem Mejerne) dannede 
altsaa Aabningens Bredde, og Bom
mens Højde over Bunden dannede 
Aabningens Højde, Denne Bom var 
svær 'Og uhaandterlig, og lllan be
høvede Reservebomme med, hvilke 
optog stOl' Plads. 

Sidste Efteraur hul' man i England, 
Skotland og Tyskland (England først) 
taget i Brug en anden Slags Trawl, 
der vel var opfunden tidligere men 
ikke brugt. Den kaldes Skovl-Tmw
len og har vist sig saa overlegen over 
den gamle, at næsten alle Damp
trawlere have anskaffet den. Bommen 
erstattes nu af to stærke Bordplader, 
sammenføjede af Planker og vel he
slague, ca. 7 Fod lange og 4 Fod 
brede eller høje; et Bord anbringes 
paa hver Side af Trawlens Aabning, 
og ved en Del Kjættinger tvinges 
de til at staa i skraa Stilling i For
hold til ~ursen. Den skraa Stilling 
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s:lInt Farten gør, at de skære ud 
. fru hinanclen saa meget som muligt, 

og saaledes holder selve Farten 
Aabningen aaben. Aabningens Al'eal 
hliver herved bptydelig større end 
ved den gamle Trawl mod Bom, og 
fornemmelig bliver dens Højde over 
Bunden større. Man fanget' op til 
dobhelt saa meget med Skovl-'l'raw
len som med den gamle, og det siges, 
at det nye Redskab langt fra øde
lægger saa meget Yngel; Maskerne 
siges at holdes bedre uabne, saa 
y ngelen slipper lettere igennem, 
hvorimod Maskerne pau den gamle 
'l'rawl ude i Enden bleve strakte saa 
stærkt efter Længden, at de lukkede 
sig, saa Posen dannede en næsten 
tæt Sæk. 

En Ting el' imidlertid nødvendig 
fOl' at kunne brnge Skovl-Trawlen, 
og det er en stadig nok saa god 
Fart j hai: man ikke Fart, saa syn
ker hele Aabningen sammen. Følgan 
er, at Damptrawlere ere blevne endnu 
mere overlegne end før, ogSejltrawlere 
endnu mere underlegne, eud de al
lerede vare. Den fuldstændige Over
gang vil herefter foregaa endnu hur
tigere, og Sejlkutterne ville sælges 
endnu billigere. Gruden til, at ikke 
Skovtrawlen slog an, da den først 
blev opfunden, var den,- at den blev 
prøvet af en Sejlkutter, og Dampere 
tænkte man da ikke paa. N. Ft. 

Fiskeriet paa Bornholm. 

Laksefiskeriet har jo været i Gang 
siden Oktober Maaneds Begyndelse 
f. A.; og især i November og Decem
ber Maaned gav det fo~ enkelte 
Baade rundt hele Øen en god Fangst, 



men for de fleste Baades Vn1kolll
mende har det været mindre godt. 

De vestlige og nordvestlige Storme 
vi havde i Førstningen af December 
f. A. skadede Laksefiskeriet saavel 
som Torskefiskeriet en Del, ved at 
de vare for langvarige. 
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En enkelt Baad mistede i de StOt'lU
dage 50 Toug med Bøjer og 150 
Lænke (Liner). Fol' Øjeblikket er' 
her mindre godt med Laks llUade 
umlel' Bornholm og det nærliggende 
Christiansø, hvilket nærmest er be
grundet i den milde Vinter, thi 
Frost- og Snevejr er netop Laksevejr. 

Sælhunden hul' i Efteraaret været 
slem til at tage Laks fra vore ]'i
skere. En enkelt Dug kom en Dæks
baud ind til en af vore Havne med 
5 Laks og 10 Laksehoveder. V ær
dien af disse 10 Laks, som Sælhun
den havde taget, kun lavt regnet 
anslaas til 170 Kr. Fm et Baade
lang havde Sælhunden taget 15 Laks 
paa en Dag. 

Ved Dansk Fiskeriforenings Be
styrelses Bjælp og Anbefaling tilstod 
Regeringen 30 Fiskere en Riffel 
med 100 Patroner til hver. De 
Baadelaug, som nu have en Riffel og 
skyde efter Sælhunden, jage den 
hen i de Fiskeres Redskaber, som 
ingen Riffel har. 

Det vil rimeligvis blive nødvendigt, 
at Bornholms Fiskerfol'enings Be
styrelse indgaar til Indenrigsministe
riet, igennem Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse, med et Andragende om 
at hvert Baadlag faar' udleveret en 
Riffel, thi det er muligt ad den Vej 
at faa Sælhunden dreven ud i øster
søen. Skaden, den gør, er saa stor, 
at der efter Indsenderens Formening 
bør gøres alt for at faa den forjaget 
fra vore Kyster. 

Fot' Øjeblikl<et have Fiskerne ondt 
ved at faa Sild til at sætte paa Kro
gene, saa det er dcwrligt Jlled suavel 
'l'orske- SOtH Laksl'fiskeriet. B. 

Mindre Meddelelser. 

Ny Kutter. I de senere Aar har 
Bygningen uf nye Fiskerfartøjer i 
Frederikshavn taget meget af. For 
5-6 Aar siden blev ofte et Antal 
af 6-7 Kuttere satte i Vandet a:.n·lig 
eller erhvervede ved Køb andet Steds 
fm, Ulen nu er der ofte et Aars Tid 
imellem at sitadant sker. 

Det er væsentlig kun paa Skibs
bygmester Olsens Værft, at Bygning 
af Kuttere fortsættes, og i Fredags 
løb en saadnn af Stabelen. Kutteren 
el' en smuk Forøgelse af den frede
rikshavnske Fiskerflaadej den er uaJ
mindelig solidt bygget og ser ud til • 
at blive meget velsejlende. Den er 
bygget for et Aktieselskabs Regning 
og skal koste 15000 Kr. fuldt ud
rustet. Kutteren, del' har faaet 
N u vnet "JJovise", el' ud III aaIt til en 
Bt,. Drægtighed ttf ca. 40 'l'ons og 
skal føres af Skipper Julius ,Jensen, 
Bangsbostrancl. Den forsynes med. 
Petroleumsmotor af nyeste Konstruk
tion til Indhivning af Vaaddet. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 27. Jan. 1896. 
Paa Grund af uroligt Vejrlig har 
Fiskeriet ej heller i denne Uge givet 
noget tilfredsstillende Udbytte. De 
faa Rødspætter, der indbragtes, vare 
kun af lille Kvalitet, men blev dog 
hetalt med ca. 1 Kr. Snesen. Jolle-
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fiskeriet fra Skagens Nordstrand er 
kun i mindre Grad bleven generet 
af det urolige V C'j l' , og Fiskeriet der 
maa attt'r hare giH~t udma'J'ket Ud
bytte, idet '1'ilførsll'n hertil endog 
hal' været større end i den forC'gaa
ende Uge, da den dog androg 30000 
Pd. Rødspætterne herfra vejer 13-
20 Pd. Snesen og ere betalte med 
fra Kr. 1J,O-2,15 pl'. Snes. En 
Del Kuller er ligeledes fanget pall. 
Nordsiden og betaltes paa Stranden 
med 50 Øre pr. Snes. Fra Lysekil 
og den ønige nordlige Del af Skær
gaarden lIH'ldes om nye "Indsig" af 
Sild; Silden staar sall. tæt, at den 
ofte har kunnet fanges nwcl Hænderne. 
Prisen ab Gøteborg er dalet meget 
under disse Forhold, der betales nu 
Kr. 2,20-2.50 pr. Kasse. Tilførslen 
har andraget ca. 1100 Kister. Der 
er atter kommen mere Fart i Hummer-
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forretningen, medens mærkelig nok 
Priserne ere komnei Vejret, ab Norge 
l'!' lwtalt Kl'. 1,40·-1,45 pr. Pd~ en 
gros; der er tilført ca. 16000 Stkr., 
hvoraf ca. 7000 Sth. ere forblevne 
her, Resten afgaaet til Tyskland. 

Kl. 

Fra Ringkøbing Fjord skrives til 
os: For Heltefiskeriet i dette Vand. 
samt i Stadil Fjord er der den bedste 
Udsigt. Saa vidt man kan skønne, 
er Bestanden. tiltaget meget rigelig 
efter at Vedtægten om at frede Helt 
i Gydetidpn er traadt i Kraft. Man 
har i denne Tid under Isen kunnet 
se Helt i talløse Mængder i Færd 
med at gyde, og da man aldrig til
forn har set saadanne Masser, er 
Haabet om et meget lønnende Helte
fiskeri i disse Vande ikke ugrundet. 

J. 

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

i Ugen fra 19. J anuar til 26. Januar 1896. -.. 

I I I 
... ~ E I ... ., 

!Dø , ,G> .., E ... 
.:.I. ... ti> >. 

1-:= S-

I 

II> ti> .2! ~ ;; .:.I. "Cl =:: Tilført af: II> -
I 

<II ;; ~ "Cl - ... :; ø 
I 

« 
I 

«-ceS! G> Cl ...I .:.I. Cl) 
Cl.. ., "Cl (ij I- ::..: Cl) G> ø :I: c:::I 

16 danske Fisker- 11 Pd. Pd. 

I 
Pd. 

Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. 

1Pd. 
fartøjer ... : 16632 200 720 

9 danske Kvaser 87156 
Hl svenske Fisker-

fartØjer ... 20664 1230 

pr. Baad og Vo~n . 
fra nærliggen e ,. 

Fiskerlejer .•. 1000 

pr. Jernbane & 
14540 1357400 6840 i 4620 130023 5135 D.ampskib .... 15738 2500 6522 

Ialt ... 
'-

:-200 12408011230 357400 6840 I 4620 30023 5135 32570 2500 6522 

laIt er der tilført 571120 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-3,85, Kassensk 

Kr. 2,50-3,00 pr. Lpd.; 'I'orsk: levende Kr. 1,50-2,00, Kassensk Kl'. 0,50-l,2Ø, svenske 
Kr. 2,00 pr. Lpd.; Sild, svenske Kl'. 0,35-0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 
0,30--0,40 pr . .Pd. 

Ugens 'l'ilførse.i af levende Ii'isk har været noget mindre end forrige Uge. Priserne 
omtrent uforandrede. Handelen treven med ringe Købelyst. 
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BEKENDTGØRELSER 

For Kl·o~fl8kert>. 
De BRa meget efterspurgte dolJbelt~ 
fortinnede Staalflskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Ulldertpgnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod· 
tages OR' Krogene afsondes franco 
overalt i Danmark til }~i8kore, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre Ilt. 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 Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0/0' 

Telegramadr. : Storm,~Nybrogade. -

En Dæksbaad. 
31;3/100 'rons, er billig til 
Salgs ved Henvendelse til 

Fisker H. C. Hansen, 
Klintholm Havn 

pr. Borre, M ø e n. 

Import af Kvase til Salgs, 
ImerikanskBomuldsejldug laster ca. 16000 pa. Aal, 

forhør Priser hos vel udhalet. 

c7t. ~ !'J Billet mrkt. "Kvase" 
· a møe, modtages iBogtrykkeriet, 

Nyhavn 53. Kjøbenhavn. Grønnpgade 10. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs. Altona. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Sildei , Rødspættegarn, Aaleruser 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slag;s Næt og 
Garn. Bomuldsganl, 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. 

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 vafiteter. 

Nykjøbing 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. Halmae. 
Telefon 129. 
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!tø benha, ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler sm ukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Pet:roleums-Kogeappa:ratet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun l/S 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 .Jern varme fol' 2 Strygersker. "Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænderring. 

10 Kr. franko overalt. Pl'imus-Komfuret koster 12 Kr., Primus-Stryge ovn 
2 Kr. 80 øre. Sælges med fuld Garanti hos 

O. Th. RoJtl &. 00. 
Axelhus 2 B. København V. ----r---------------------------------------------

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bo mul 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. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Grsnnegade IO. 

Retligeret af cand. mag. Henr, .J. PQsselt. - Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 6. 6. Februar. 1896. 

Ke(lJ.e:x:c..ab1adet udgasr hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
. Frallfz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/d Sides Brede; for dasende A.nnoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: En Fi8keriudetUllng. - Hydrografisk
Blo!ogi.ke Studier. - Aarbo!!, for den danske FI-
ak"rftBad". - Genoralforsamling. FiBlreriberetnln-' 
ger. - Bek.lldtgJlrela~r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er anbeni 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
trætTes deauden i Alm. 0-7 Svanholmsvej 
10, \.8. 

Modelsalllllngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Efte,·tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angiv88. 

En Fiskerindstilling 
vil under Iledeise af det Ikejserlig 
russiske Acclimationsselska blive af
holdt i Moskov fra den- 16. til den 
29. Marts d: A. Udstillingen om
fatter Fiskeriredskaber, Fiskeripro
dukter af alle Slags, videnskabelige 
Samlinger o. s. V., og der vB ved den 
blive uddelt Præmier i Guld og Sølv 
samt Diplomer.. Der er ingen Af
gift at svare forPladsen i Udstil
lingen, og der kræves kun TolJ af 

de 1: dstillingssager, som sælges i 
Rusland-. Anmeldelse maa være sket 
senest den 22. Februar til 1:dstil
lingskomiteens Præsident (Mnsee Po
lyteehnique, PIaee Loubianka, a Mo~ 
seou) eller inden den 16. Februar 
til den· af Komiteen valgte danske 
Delegerede, Fiskerikonsulent A. Fed
de1'sen, E'a~koneergaardsvej 16, Kø
benhavn V., hos hvem ogsaa nær
mere Oplysninger kunne erholdes. 

Hydrografisk-Biologiske 
Studier . 

over norske Fiskerier af Dr. J o h a n 
Hj o rt h. Udgivet efter Foranstaltning 

af Departementet for det Indre. 
Kristiania 1896. 

Anmeldt af cand. mag. Will. Lundbeck. 

Denne Bog er et Led i:den Under
søgelse, som fra Englands, Norges, 
Sverrigs, Danmarks og Tysklands 
Side er sat i Gang med den Opgave 
at undersøge Nordsøens Hydrografi 
og Stl'ømforhold, for her igennem at. 
naa til Klarhed over disse Forholds 
Betydning for Fiskerierne. Forfat
,toren har som Statens Fiskeritltipøn-



diat havt dette Arbejde under sig 
for Norges Vedkommende. Det er 
da Resultatet af Forfatterens Under
søgelser ved den norske Kyst fra For
aaret 1893 til Foraaret 1895~ som 
ere nedlagte i dette Arbejde, og det 
maa siges, at Resultaterne ere ganske 
rige, især naar erindres, hvor vanskelig 
og vejrhaard den norske Vestkyst er. 

I første Kapitel giycr Forfatterpn 
en historisk Oversigt, og man faar 
gennem denne en Fremstilling af, 
hvad der af tidligere Forskere, navnlig 
ved Sars's udmærkede A rbejder samt 
ved den norske Nordhavspkspeditions 
Undersøgelser, el'blevet udrettet paa 
dette Omraade; ogsaa dl! svenske 
Hydrografers, Pettel'sons og Ji1kmans 
U mlel'søgelser af Saltholdigheden af 
de forskellige Vandlag iSkagerak, 
de Strømninger, som betinges hel'ved 
og disse ForholdsVigtighed for Fiske
riet, giver han en klar Fremstilling af. 

I andet" Kapitel behandler Forfat
teren dernæst sine egne hydrografiske 
Undersøgelser; der forefindes her et 
meget stort Materiale, og der el' ved 
Bearbejdelsen af dette uddraget mange 
Regler med Hensyn til Saltholdighed 
og Temperatur i forskellige Dybder 
og paa de forskelHge Aarstider. For
fatteren bestræber sig her navnlig for 
til de forskellige Aarstider at be
stemme Mægtigheden og Betydningen 
af de th'e, ved Oprindelse, 'rempera
tur og Sultholdighed fOI'skeUige Vand
lag, som findes over hinanden ved 
den norske Kyst, nemlig:. Atlanter
havsvandet, N ordsøvamlct, Bank
vandet og den baltiske Skøm. Tl'ksten 
er ledsaget af en Del farvetrykte 

. Overflade- og Dybdekort, som ud
mærket illustrere Forholdene. Ka
pitlet slutter med et Resume, som 
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i kort Form giver de vigtigste Re
" sultater. 

Tredie Kapitel indeholder Under
søgelser over Plankton (alle de smaa 
Dyre- og Planteorganismer, som oftest 
i enormt Tal findes drivende· i Havet, 
og hvis Tilstedeværelse sikkel~t har 
megen Betydning for Fiskerierne). 
Forfatteren har samtidig med de hy
rll'ogrnfiske Prøver stadig taget Plank
tonprøver, dog næsten udelukkende· i 
Overfladen og· uden Anvenrlelse af 
den senere Tids sindrige Instrumenter. 
Prøverne ere bestemte og opførte i 
Tabeller, der give et klart o.verbuk 
OV('I' Forskellen i Planktonet til de 
forskellige Aa,,·stider. En nøje Rede
gli}'else for denne Forskel og de Ilove, 
del' her gøre sig gældende, vil være 
af stor Betydning, men dertil ere 
Ulldel'søgelserne endnu for fall. og 
F'orholdene for indviklede. Den in
teressanteste Iagttagelse hos Forfat
teren er, at visse af Planktonets Or
ganismer synes særlig knyttede til 
Vand af en vis Saltholdighed, hvilket 
Resnltll.t han kommer til ved at jævn
føre de fundne hydrografiske Forhold 
med den fundne Forskel i Planktonet. 

l fjerde Kapitel undersøger For
fatteren, hvorvidt Fiskenes Liv og 
Vandringer ere afhængige af de hy
drografiske F'orhold; og her findes 
mange interessante Iagttagelser, Illen 
her haves ogsaa et Grundlag i de 
tidliget'o gode Undersøgelser af Prof. 
Sat's og DI'. C. G. J. Petersen. .De 
periodiske Vandringer, Indtrækkene 
til Kysten og ud igen ere jo temmelig 
godt kendte, hvad deres Aarsager 
angaar, det er jo Forplantnings- eller 
Næringsvandringer; lllen Forfatteren 
stiller nu det Spørgsmaal, om den 
Forskel, der spores i Vandringerne 
de forskellige Aar, som betinger det 



mere eller mindre gode Fi~keri, og 
som synes at være aldeles lunefuld 
og uregelbunden, om denne Forskel 
er afhængig af de hydrografiske For
hold. Det er ge for de norske Fiske
rier vigtige Fiskearter Torsk og Sild, 
Forfatteren behandler. Han paaviser 
her, hvilken· stor Betydning de hy
drografiske Forhold have, idet det 
baade af hans egne og af tidligere 
Undersøgelser fremgaar, at i de Aar, 
hvor det salte Nordsøvand og Bank
vand gaar ind til Kysten, vil ogsaa 
altid Fisken gaa langt ind, og Fiske
riet derfor blive godt, medens i 
Aaringer, hvor den koldere og ferskere 
baltiske Strøm har Overvægten, Fisken 
derimod bliver staaende længere ude. 
og Fiskeren maa ud paa Dybet efter 
den, hvilket altid har etdaarligere 
Fiskeri til Følge. Talen var her om 
Sildens og Torskens Gydevandring, 

. hvad Silden angaar altsaa om det 
saakaldte Vaarsildfiskeri. Fedsild
fiskeriet, som er betinget af Sildens 
Næringsvandring, bliver imidlertid og
saa paavirket af de samme Forhold 

, ' 
da Planktollet "Aaten", som Silden 
gaar efter, ligeledes el' knyttet til 
det varme og saltere Vand. I Slut. 
ningen af Kapitlet omtaler han de 
hydrografiske Forholds Betydning for 
den under Kysten levende Fiskeyngel 
og nævner, at de pelagiske Fiskeæg 
især paa Grund af deres Vægtfylde 
ere afhængige af V andets Saltmængde, 
noget som allerede Hensen og Dr. 
Petersen har omtalt. Endelig slutter 
han sit Arbejde med nogle Under
søgelser over de forskellige Sildestør
relsers Alder, hvorved han med gode 
Resultater anvender den af Dr. Pe
tersen indførte Methode. 

Det er at haabe, at disse Under
søgelser i l!'remtiden maa blive fort-
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satte med den samme Energi, som 
har besjælet Forfatteren; de ville 
sikkert være af stor praktisk Betyd
ning for Fiskerierne og altsaa være 
i Stand til at lønne det Arbejde og 
d,e Midler, der anvendes paa dem.' 

Aarbog for den danske 
Fiskerflaade. 

(J. Dalsgaard Olsens Forlag,E$bjerg, 108 S.) 

Denne lille nyttige Bog, som nu 
er udkommen for 3die Aar, knnne vi 
som tidligere anbefale paa det bedste. 
Den indeholder uagtet sin Lidenhed 
en betydelig Mængde praktisk Stof, 
der f:>r meget hensigtsmæssigt valgt 
og uddraget. Vi ville særlig frem
hæve af Indholdet - foruden en 
Kalender med tilføjede Bemærkninger 
om Solens og Maanens Op- og Ned
gang og en Tabel til Beregning af 
Høj- og Lavvande Omtalen af 
Faresignal-Stationer forFiskere, mlf'll
landske Fiskebenævnplsf'I'; pl1gelsk 
Fiskesalgsmaade, Tabeller for Ha,v
netidel' og Vandstandsforskel, Baro
meter- og Thermometer-Reduktioner 
samt Uddrag af Fiskerilove og An
ordninger. 

Sidst i Bogen er der endelig til
føjet "nogle smaa praktiske Vink 
om Ulykkeltilfælde om Bord" af Dr. 
O. Bruun i Esbjerg, tillige med "det 
røde Kors"s Anvisning til Druknedes 
Genoplivelse. - Der er saa mange 
gavnlige Oplysninger og gode prak
tiske Raad og Anvisninger, ll.t Bogen 
sikkert. vil kunne være til stor Nytte 
og Hjælp. 

Prisen er kun 50 øre. 



Generalforsamling. 

Fiskeriforeningen for København 
og Omegn afholdt Søndag drn 26de 
Januar sin aarlige Generalforsamling. 
som aabnedC's af Formanden, G. 
Zingenberg, efter at der var kommet 
saa mange af Foreningens Medlem
mer til Stede, at Generalforsamlingen 
efter I~o\'ene val' beslutningsdygtig. 

Fiskehandler StillinlJ dirigerede, 
Aarsregnskabet for 1895, som var 
revideret og fundet rigtigt af de der
til valgte Revisorer, blev fOrl·lagt og 
godkendt af GenC'ralforsumlingen. 
. De efter Tur afgaaellde Bestyrel
sesmedlemmer genva,lgtes, ligesom og
san Kassereren' og Bogføreren. Der 
blev derefter vedtaget en Kontingent
forhøjelsC', da Kassebeholdningen viste 
en betænkelig ~l'ilhagegang i de ~ 

sidste Aar, hvor man havde forsøgt 
at iIedsætte Kontingentet. 

Derefter fulgte Meddelelser fra de 
Udvalg, som paa fOl'l'ige Aars Ge
neralfol's::uuling blev nedsat til at 
gennemføre forskellige fol' Fiskerne 
vigtigt) rl'illg, Heriblandt Meddelelse 

,. r:J:"l J I 'l angaaende ]j orolllngens l s {lit tI 
Opførelse af en Bro ovor Kl'Obæk· 
ken. Hroen \"Ur llU opført med Til
skud fra Amtet, Sugneraadet og for
skellige Private, saaledes at Vand
løbet nu kunde passeres uden Risiko 
for I~iv og Lemnwr. Ordlliugen af 
Rejehandelen paa Københavns Fiske
torv havde Udvalget maattet stille i 
Bero foreløbig; Sagen kunde ikke 
endelig ordnes uden ved Indrømmelse 
fra Fiskehandlernes Side, og dette 
havde man ikke kunnet opnaa, 

Udvalget, der var nedsat for at 
søge at skaffe Fiskerne en Baade
havn og en 'l'ørreplads, havde ar
bejdet efter bedste Evne, ved Hen-

44 

vendeise til Magistrat, Jernbanebesty- -
relse,' Havnekaptain, uden at man 
dog paa disse Steder havde kunnet 
opnaa. noget endeligt Tilsagn. Ud
valget havuesøgt Avdiens hos Inden
rigsministeren, som fandt Ønsket om 
en saadan Havn berettiget og lovede 
ved Lejlighed at ofre Sagen sin In
teresse. 

Overretspl'ok~rator Leth gav der
næst Medd{'lelse om Indsendelse af 
et Andragende til Folkethingets Fi~ 
skeriudvalg. 

Derefter kom Meddelelse om For
eningens aarlige Bal, om dens Barke
gryde, og endelig fremkom Bogføreren 
med en Plan til Oprettelse af og 
Indsamling til en Hjælpefond til Ud
rustningsbjælp og Hjælp til mindre 
R.eparationer paa Baade og Sejl m. 
m. for Foreningens Medlemmer. Da 
ingen havde noget at indvende mod 
den oplæste Plans Bestemmelser, an
saas den for vedtaget, og der blev 
derefter tegnet Bidrag fra forskellige, 
75 Kr., til det nævnte Øjemed, og 
hIlabedes paa yderligere Tilslutning 
andetsteds lrtb. 

~l'il at repræsentere Foreningen paa 
Dansk Ji'iskeriforenillg"s General-

n F'k forsamling lil E'oraaret valgtes lS er 
Hans Nielsen. F. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Færring ved Lemvig skrives: 
Ved Stormfloden i December Maaned 
gpnnembrødes Dæmningerne OID de 
to .her i Sognet værende Søer, Vad
skær- og Geller Sø, hvis Udtørring 
er opgivet, men som nu anvendes til 
Røravl. Der var for nogle A.ar siden 
sat Helteyngel ud, og dette Fiskeri 



var godt. Men nu blev det ødelagt 
ved Stormfloden. Derimod har Aa
lefiskeriet i disse Søer været meget 
godt. 

Igen har der været en meget død 
Periode med Havfiskeriet, som i 
delll~e Sæson synes vedblivende at 
blive ualmindelig uheldigt, baade 
hv~d det ringe Antal Fangstdage all
gaar samt i Henseende til de opnaaede 
Priser. ' P. 

Harboøre, den 27. Januar 1896. 
I den sidste Halvdel af December 
Maaned har, Havfiskeriet her fru 
Pladsen været godt i kvantitativ Hen
seende, idet der var flere Dage da 
Fangsten var omkring 100 Snese 
Kuller pr. Baad i Almindelighed, 
og nogle enkelte af de heldigsto havde 
o~ til 200 Snese; Illen det pekuniære 
l1dbytte blev dog kun ringe, dels 
fordi Kullerne faldt temmelig smaa 
og dels fordi det tyske Marked hul'
tid blev overfyldt af den store Fangst, 
som da fandt Sted langs hele J yl
lands Vestkyst. I den Tid blev der 
solgt mange Jernbanevognladninger 
Kulll!r paa de tyske Markeder, som 
ikke indbragte mere end Omkost
ningerne ved .H'ol'sendelsen, ja i Ham
borg blev der endog solgt danske 

'Knller for 2 å 3 Pfen., hvad der knn 
er HalVdelen af Fragt og Omkost
ninger. Under disse Forhold kunde 
der vel nok være Grund til at tage 
under Overvejelse, om der ikke kunde 
gøres noget for at faa den store Del 
af Befolkningen i vort eget Land 
vænnet til at spise det billige og 
nærende .I!\Jdemiddel, som Kulleren 
er? Ifølge Medlem!!bladets Markeds
beretninger betaltes af Opkøbere i 
København for levende Rødspætter 
i Ugen fra 22.-29. December Kr. ' 
3.60-3.75 ~r. Lispund og i Ugen 
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fra 29. December-5. Januar Kr. 
4.50-5.00 medens i de samme Dage 
Størsteparten af den Kuller, som fan
gedes langs med Jyllands Vestkyst 
og som solgtes paa de Fiskemarkeder, 
næppe nok indbragte Fragten. Der 
kan vel nok gaaS ud fra, at Kulleren 
er' et et lige saa sundt og nærende 
Fødemiddel som Rødspætten, omend 
den af mange ikke anses for at vmre 
saa -velsmagende; men naar den nu 
kunde sælges for ca. en Trediedel 
af hvad Rødspætten koster, saa tror 
jeg o,gsaa, at der vilde blive brugt 
en stor Del af den, naar bare den 
var noget mere kendt. I denne Maanea 
har det kun været Fiskevejr en Dag, 
den 4. Januar, da varierede Fang
sten mellam 20 og 80 Snese Kuller 
pr. Baad. Siden den 'rid har vi 
havt. meget urolige Vejrforhold, men 
ingen Frost eller Sne af videre Be
tydning, h\'orfor der endnu er lidt 
Haab om, at der muligvis kan være 
Fisk i en saadan N ærhed af Kysten, 
at den en.dnu kan naas med de aabne 
Baade. ~ ~ 

Frederikshavn, d.3. Februar 1896. 
Vejrliget l hal' i den sidst forløbne 
Uge været af en ualmindelig storm
fuld Karakter, saa Udbyttet af Kut
terfiskeriet har kun været betydnings
løst, i alle TJ gens første 6 Dage 
muatte Kutterne holde sig i Havn 
og først i Lørdags bedrede Vejrfor
holdene sig saa meget, at Kutterne 
kunde tage paa Fiskeplads, hvorfra 
de dog efter ca. 15 Timers Ophold 
atter m a atte fortrække paa Grund 
af Storm; det kortvarige Fiskeri 
fandt fOl' de flestes Vedkommende 
Sted paa Herthas Flak, men kun 
de færreste havde et Udbytte af ca. 
50 Snese; Rødspætten vejede fra 13 
-16 Pd. Snesen og blev betalt med 



fra 1 Kr. 50 Øre~2 Kr. Kr. 75 
Øre pr. Snes. Det daurlige Ve.ir
forhold maa ogsHa hnye gjort sin 
indflydelse gældende pau Fiskeriet 
ved Skagen, idet Tilførslen derfru 
j denne Uge kun har været ubetydelig. 
Derimod har Tilførselen af Sild fru 
den svenske Kyst gaaet. H'gelmæssig, 
Silden IIl:1U stan saa langt inde i 
Skæl'gaanlen, at den let hul!:'!' sig 
fange selv untler stormfuldt ,Vejr, 
der er tilført Cit. l LOO Kister, Prisen 
har holdt omkring 2 Kr. 75 Øre 
pr. Kiste ab Gøtehorg. Hummer
tilførselen har ndelukkende funden 
Sted fra Christiånssand og har været 
ualmindelig rigelig særlig, til hervæ
rende' Forhandlere, der i Ugens Løb 
ha"e modtaget over 20000 Stkr., des-

uden ere 6000 Stkr. afgaaede direkte 
til det tyske Marked, Prisen er 
falden noget, der betales nu 1 Kr. 
20 Øl'e pr. Pd. ab CJlristianss!\nd. 

KI. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte .. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som bar til Formaal . at støtte for
ulykkede Fiskere og derps Efterladte, 
modtager med Taknemligbed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings' Kontor, 
Stormgnde Nl'. 20. 

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

Ugen fpa 26. Januap til 2. Febpuap 1896. 

I,li~ I ~ 
E ! I I I I .. 

~ "O E 
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....: .. II> >. 
.!!= Tilført af: ~ Cl> II> .!! ::! -; ....: "Cl 
-«I 

II =! I 
"Cl .. 'S 

I 
en < «I 

I 
-; <-"Cl Q 

I I ....I ....: ti) o; Cl> I- :IC ti) :z:: c:.:I 

3 danske. Fisker- II Pd, Pd. 

I 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

j 
Pd 

I 
Pd. ! Pd. ·r Pd., 

fartøJer ... I 4860 

Il danske Kvaser I 1)400 63000 
5 svenske j<'isker- ' 

fartøjer ... 7848 240 
pr. Baad og Vogn 

ira nærliggende -
Fiskerlejer ... 1340 

pr. Jernbane & 
Dampskib . . . . ,. 5408 2100 9496 11226. 816280000 9242 3283117138 5666 

lait ... 1115fJ68 2100 '9'496 1

- 8341411056 [280000 91142 3283 17138 5666 

lait er der tilført 427063 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2.75-3,80, Kassefisk 

Kr. 2,00-3,00 pr. Lpd:; 'rorsk: levende Kr. 1,15-1,85, Kassefisk ·Kr.· 0,50- L,IO, svenske 
Kr. 2,00 pr. Lpd.; ::lild, svenske Kr. 0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,62, gule Kr. 0,30-
0:40 pr. Pd. . 
. Der har afvigte Uge ikke været tilført ~1arkedet særlig store Partier levende Fisk. 
Priserne holdt sig dog uforandrede, idet der ikke opkøbtes noget af Betydning til Spe-
kulation, men Handelen holdt sig til dagligt Forbrug. . 
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BEKENDTGØRELSER 

Fo.·KrOKfiskere. 
De sua megt't efttH'spurgte dobbt"}t
fortinnede Staalftskekpoge 
med lukked\~ ret og umvendte øjer 
till"angBt af Aal, Torsk og }'Iynder 
kan t'rholdelt hOA Utu.1crtt"glu:!ue i 
tvende Nr. 2 og a. Bestillinger mod~ 
tages o'-! Krog~ne afsentles frunco 
overalt i l)anulu-rk til "'iskare, Nr ... 
3 :, Kr" Nr, 2 2 Kr, 50 Øre ]lr, JOOO 
mod Kfterkråv. PrØver sendes \Ina. 
Forlangende og l>'oThandlcre ind
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lang.gade 2. Kjerteminde. I 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SIa.gsFisk iKom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm,Nybrogade. 

Ihlport af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hps 

cfJI:. Jt'almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge- Fabrik en 
- S.IY/ardalll .. I As lborg IR':I ... 

l K"bl'lIbavlI 1888 
anbefaler tiit L'usuJg a.f :tllo :-;oner 
Fiskt:krog'c, 1HU! vcl j Sttlul, ~h['nL 
dom Mt!s~dHg, ftjl10t l'iJkp i Tiu o),l' 

Rly, ~'or.olllloB mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
RI. Strnml.træde 41. 

K"hinhavn K. 

.8nurrevaad. 
Undertegnede tilbyder }<'i

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. 

··Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget :Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegrarnadr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken 
Grønnehave, Helsingør, 

"Danmar k", 
Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser 

" , 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. Bomuldsgarn, Hampegarn og H~'rgarn 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. 
"ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B\)m~ __ o _ .... 

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p.Falster 
i Februar 1896. 

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 sm ukke Rejer~dskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade,70. 

Offentlig A vktion. 
Tirsdag den Ute Februar 1896 K •. 11 Form. bliver ved offentlig 

Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 17,700 Pd. Brandgods. 
10,700 Pd. Spild af Sejldug og Tovværk, 1800 Pd. Klude, 900 Pd. Bly, 210 
Pd. Zink, 1000 Pd. Messing, 4050 Pd. malet og umalet Sejldug, 104:3 Pd. 
Kautschuk, 100 Pd. Haardug, 400 Pd. gI. Læder, 12,010 Pd. ZInkaske, 
60,700 Pd. Staalaffald og Jern, 40 Køjer, 1 Symaskine, 6 Signalhorn, 79 
Bajonetter, 14 Lamper, 47 Zinkkrudtkasser, 80 Lædertasker, 110 Pd. Spild 
af Krølhaar, 97 Pd. Kobbernagler, 55 Zinkbeholdere, 87 Heltønder, 114 
Krudttønder,78 Farvebeholdere af Jern, 3 Komoder, 2 Buffetter, 2 Skabe, 
8 Beholdere af Jern, 24 Kabelkasser af Jern, 69 Relaiskasser af Jern, en 
Del Blokke, Aarer, forskellige Kasser og Fustager m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods, Fredagen den 7de 
Februar 1896 og følgende Hverdage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den 
Tid kunne erholdes. 

Orlogsværftets Centralkontor; den 31te Januar 1896. 

Prim~ 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. 

Redigeret af cand. mag. HeM. J. PQsselt. Trykt hos Frf/.'ntz Ohristtre". København. 

I 
~ 



13. Februar. 1896. 

Medl.e:rn.eb~&.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/. Sides Br€dej for staaende Aunoncer indrømmes belydelig Rabat. 

Indhold: Om Fledning afl,ako og Ørred i r"r
skellige IJande. - Fiskeriet i E@hjt'rg 'rold distrikt 
i Anret le95. - :/olinrlr. Meddelelser. - Fiskeribe
retninger. - Bekendtgørel&cr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet' 
træjfes dr;sudl.'n i Alm. 5--7 Svanhclmsnj 
IO, I. S. 

Madelsamlingen, Storrugalle 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 tH For: 
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til bansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillad L, naar Kilden angives. -----

Om 

Fredning af Laks og Ørred 
i forskellige lande. 

M 
cand. mag. Tit. Jlortensen. 

Det er ikke saa ganske faa Dyr, 
som ere blevne mere eller mindre 
fuldstændig udryddede af Mennesket. 
Alle og enhver ved, at Gejrfuglen 
blev udryddet i Begyndelsen af dette 
Aa.rhundredp, og at Bl1rkujTet, \1(·1' 

blev opdaget 1741 i Beringsstrædet. 

Var udryddet inden ;JO Aars Forløb, 
Ikke mindre bpkeJlllt er det, at Grøn
landshvalen, Ban"eren og Bisonoksen 
ere næsten ndryddedp; sundsynligyis 
varer det ikke længe, før det gaar 
ligesaa mpd Elefanter, Næshorn og 
Flodheste, der er jo Folk, del' har 
sat sig til Formaal at myrde saa 
mange som muligt af disse Kæmpe
dyr. Mennesket har Illl~get paa 
sin Samvittighed, 

Det gaar især ud over de store 
Pa,ttedyr; lad dem ogsaa \'a're nok 
saa stan~ke og farlige at komme i 
Lag med, mod Nutidens Skydevaaben 
kunne de ikke staa sig, Kun de 
Dyr, der kunne skjule sig godt, und
gaa. Ødelæggelsen. Bedst formaa de 
larere Dyr at skjule sig, ue ere der
for mindst udsatte for Menneskets 
Efterstræbelser. Hvor gerne vilde 
man f. Eks. ikke udrydde Hugormen 
her til Lands; men det nytter næppe 
at forsøge det. Blandt de faa lavere 
Dyr, som .:Mennesket kan indvirke i 
nogen højere Grad paa, indtage.r 
Laksen (og Ørreden) en fremtrædende 
Plads. I Fald man vilde sætte sig til 
1h:t1 at udl'ydlh· disse! Ii'isk, kUllde 
man tenJlnelig 1l0mt gøre det; det 



følger af deres ejendommelige Leve
maade. Som bekendt opholde de sig 
en længere Tid af deres Liv i Salt
vand, men hver Gang de skulle yngle, 
gaa de op i større eller mindre Vand
løb - og de ere nødte dertil, da 
Æggene dø i Saltvand. Man kan 
da ganslw simj1r!t hvp en li'angst
in<ll'etning, som sjl,erl'e]' help Vand
løhet. Om man vil, kan man fange 
næstpn h\'pr eneste Fisk, der gaar op. 

Allprede tidligt fandt man paa at 
lave saadanne Imlrdningor, og Virk
ningpn Ildehlev ikke. Stedpr, hvor 
der tidligere Vl'imlede ll1l'd Laks og 
Ørred, hleve efterhaanden fattigere 
derpaa. Selv 0111 det ikke lykked<,s 
at udrydde dem fuldstælHli ~t overalt, 
saa mærkede man dog allp Vegnp 
en hetydelig Aftagen i dette Fiskeri. 
Da Laksen jo el' en meget nDnlifllld 
Fisk, blev man hurtig opmærksom 
paa det uheldige i, at dette Fiskeri 
blev ødelagt, og man søgte da ved 
Lovbestemmelser at raade Bod der
paa. Allerede i Middelalderen frem
kom saadanneRpstemllleber, og senere 
har man stadig søgt at forbedre dem. 
Endnu den Dag i Dag maa' det siges, 
at man næppe oventlt hnr truffet de 
rigtige Foranstaltninger. Det er sær
lis Spørgsmaalet om l\linimalstørrel
sen, dette gælcler. Men lilan er llU 
godt paa Vej, og Maalet vil i en 
nogenlunde nmr Fremtid kunne nans, 
saa snart nem:ig Videnskalwn hal' 
afsagt sin endelige DOI1l Olll, hnHI 
der skal gøres. For 'l'iden arbejdes 
der hTigt tlerpaa, Illen Undersøgel
serne ere langt fra f".'('(lige rndnu. 
Da vi jo her i Laudet fol' 'riden 
arbejde paa at faa en ny Fiskerilov, 
hvori der ogsaa kommer ny Bestem
melser om Laks og Ørred, turde det 
have en vis Interesse at faa lidt at 
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vide om, hvilke Bestemmelser man 
har truffet i andre Lande med det 
ManI at ophjælpe Lakse- og Øl'red
fiskeriet. 

Allerede Aar 1030 udkom i Skot
land en Lov, der forbød Fangst af 
Lakseyngel og Laks i [J8getiden, og 
i Tidernes Løb er der efterhaanden 
fn'm];:olllllld Pli l\fæng<le Lo\'p, mest 
Lokallovp, Olll Laksefiskerier baade 
i Skotland, England og Irland. I 
Skotland gælder endnu henved et 
halvt Hundrede Ilove (i Følge en Ind
heretning om Storhritanniens og 11'
landsFerskvandsfiskeripr nf dpn norske 
Fiskeriinsj)pktør, 1883), hvoraf nogle 
ere san g~unle som fra 14:d4, l Irland 
og Engln]](l var FOl'holdpt omtrent 
tiet saml1le, da man i L842 og 1861 
skred til en Kodi-tikaton af disse 
flnlHles LO\'giming Olll Laksofillkp
l'im'ne. I Irland vur del' 26, i Eng
land 33 Love del'om, den ældste fra 
det 13. Aadmndrede. Straffebestem
melserne vare strenge; li en skotsk 

,Lov af 26. Maj 1424 sættes Døds
straf for 3dje Gangs Overtrædelse 
af Bestemmelserne om Fredningstiden. 
I en Lov fra Aaret 1600 bestemmes, 
at Drab af Ilaks i Fredningstiden, 
af gydefærdig Laks eller Lakseyngel 
skal stl'affes som Tyveri "efter paa
gældendes Rang og Stilling"; af en 
senere Lov af 1806 synes det lige
ledps at fl't'll1gaa, at Straffen kunde 
g:1 a lige til Dodsstl'af. 

Som Folge af alle disse kraftige 
Ilovbes!('llllllelser har Laksefiskeriet 
j Storhl'i tanllien stadig kunnet holde 
sig, selv Olll der i dette Aarhulldrede 
har været en betydelig Nedgang deri. 
Endnu stadig el' Storbritannien, sær
lig Skotland, et af de lakserigeste 
Ilande. 

At gaa næl'lllere in<l paa den hi-



storiske Udvikling a,f Lovene, kan 
der her ikke være Tale om, blandt 
andet af Hensyn til Pladsen. Jeg 
skal kun omtale de nugældende Fred
ningsbestemmelser; jeg støtter mig 
nærmest til Dl'. Lundbel'gs: "En blick 
på Sveriges oel! några fråmmande 
Hinders nskerilagstiftning" (Medde
bnden rorande Sveriges fiskerier, II. 
håftet, 1888). Saa vidt jeg ved er 
der ikke senere foregaaet væsentlige 
Forandringer i de omtalte Landes 
Bestemmelser om Laksefiskeri. 

I England er Fredningstiden for 
Laks bestemt til 153 Dage; i Al
mindelighed guar den fra lste Sep
tember til 1ste Februar. Dog er det 
tilladt i de forskellige EIre at for
længe Fredningstiden, men ikke at 
forkorte den. Der findes nemlig for
uden den almindelige Lov forskel
lige særskilte Vedtægter for de en
kelte Fiskeridistrikter. Fiskeri med 
Medetøj er tilladt noget længere end 
det øvrige Fiskeri, dog ikke længerB 
end til1ste December. I Irlalld og 
Skotland er en Fredningstid paa 
mindst 128 Dage fOl'eskreven; i Al
mindelighed begynder den ogsaa her 
i Begyndel'lell af September eller 
allerede i Slutningen af August. I 
Skotland er ]!'iskel'i Jlled Medetøj 
ikke t!lladt længere ond almindeligt 
Fiskeri. 

Foruden denne aadige Fl'Odnings
tid findes der ogsaa Bestemmelser 
om en ugentlip Fredning. l Eng
land er den 42 Timer: fm lJørdag 
Kl. 12 Middag til Mandag Morgen 
Kl. 6; dog kan den forlænges til 48 
Timer. I Irland er den 48 'rimer: 
fm Lørdag ~Iorgen Kl. 6 til M an
dag Morgen Kl. 6. I Skotland 36 
Timer: fra Lørdag Aften Kl. 6 til 
:Mandag Morgen Kl. 6. Desuden er 
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det i Irland forbudt at fiske med 
Garnredskab fra Kl. 8 om Aftenen 
til Kl. 6 om Morgenen i Elvene oven
for Tidevandsgl'ænsen. I England 
kan der ogsaa udstedes lignende For
bud for Tiden fra 1 Time efter Sol
nedgang til 1 Time før Solopgang. 
Endelig er det til alle Tider forbudt' 
at fange eller sælge Laks, som ikke 
er i ordentlig Stand "unclean" 
eller "unseasonable<i som det hedder 

d. v. s. Laks som er næsten fær
dig med at lege eller har udleget. 
Som bekendt er J.Jaksen i denne Til
stand meget mager, og Kødet næsten 
uspiseligt. Her til IJands kalder man 
sa.adanne Fisk for "Nedfaldsfisk". 

Bestemmelser om Maskevidden i 
Redskaber til Laksefangst findes og
saa, ligeledes Bestemmelser om, at' 
Midtstrømslinien skal holdes fri. I 
Fredningstiden lIlaa Redskaber til 
Laksefangst ikke findes ved Bred
derne, og det el' forbudt at have 
IJyster og lignende Redskaber med 
sig, ja, i Skotland maa de ikke en
gang ha ves indenfor 3 (engelske) Milps 
Afstand fra Ehen. En bf'stplut )lilli
malstørrelse el' ikke fa"~,,a~) d .. t pr 
kun i AlmindC'lighed forbudt at fiske 
IJakseyngel. 

I F''j'(tJlkrig fastsattes allerede 1312 
~riniIl1albestel11ll1dsel' og Frednings
tid for forskellige Ferskvandsfisk, 
men mærkværdig nok gjordes i lange 
Tider intet for at' frede Laks. I 
1669 fastsattes der en Fredning for 
Forel, nemlig fra lste Februar til 
midt i Marts. 1773 forandredes denne 
til en noget fOl'lluftigere Tid, fra 15. 
December tilL .B'ebruar; lllen stadig 
gaves ingen Beskyttelse for Laksen. 
'eværtimod! I 1777 tillades det i 
Floderne Meuse og Sernoy at fiske 
Laks til alle Aarstider, Dag og Nat 



og med alle Sbgs Redskaber. Eftpl' 
den nngældende Ilov c'r Fl'ednings
tiden fol' Laks og Ø1'ro(1 fra 20<1e 
Sept. til HOte .fan., og Minilllalstør
relsen er for Laks 25 dm. (r. 91/ 2 "); 

for Forel 14 ctm. (l'. 51/ 2 "), 1\<faalet 
tages fra øjet til Halespidsi'lJ. J 
1865 bestemtes det, at visse til Ll1ge
pladser særlig egnede Steder i Yand
dragone skulde fredlyses, dog ikkC' 
fOl' længere Tid eml 5 AnI'. H \'01' 

der er Hindringer fol' Laksens Gang, 
skal L,aksetrapper opføres. 

(1<'Ol'tS.). 

Fiskeriet i Esbjerg 
Tolddistrikt i Aaret 1895. 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn er l 

1895 drevet saale!lf's: 
Vin te/'- Uf! P01'w1rs.fiskeriet 111 ed 

ialt 33 indenlalHlske Sejl fartøjer, dræg
tig 617 Tons Illed 124 1\Iands Be
sætning, indkollllllell 4\115 Gange med 
en snmlPt DrrogtigllPd af 6872 'rous 
og ('11 RestH\'lling a f 982571 Pd. EisI
og 13000 Stkr. østers (658 'rons) 
til Va'nli G I G:,H3 Kr. (mod 66050 Kr. 
i 1894), hvoraf 48966 Kr. fn.ldc]' paa 
28 Esbjerg Fartøjer (1ll0(1 89777 Kr. 
for 28 Fartøjer i 1894), disses Fangster 
bestod af 14DOOO Pd. Kullpr, 10900 
Pd. Torsk, 7HU473 Pd. Hodspættc'r, 
ialt 940373 Pd. F'isk. Af 5 F'ar
tajc!' hjemmehorende i andre inden
landske Tolddistrildcl' t·], fitikd 421 ~)8 
Pd. Rødspætter og 13000 Sth. østers. 
Middelpris var for Kuller 6 Øre, 
Torsk 6 Øre, Rødspætter 5 Øre pr. 
Pd. samt østers 5 Øre pr. Stk. (5 
engelske og 1 tysk Fiskerdamper ere 
for ulovligt Piskeri paa dansk Sø
territorium anholdte af Fiskeripoliti~ 
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skibet Grønsnnd og indbragte hertil, 
hvor de bleve idømte Mulkter samt 
Konfiskation af Redskaber og Fangst 
t4UJO Pd. Fisk, Værdi ca. 280,OOKr.). 
VintcrfiskCl'irt (ikkun i .Januar Maa~ 
ned) gav et Udbytte af 4461 Kr. 
Forudeu O\'pnanførte Antal Fartøjer 
have 18 illth"nlandske F'iskerfttrtøjer 
anløbet Ha men, men bortsejlede 
stl'llks igen, da Fiskeriet ikke gav 
tilfredsstillende Udbytte og tegller til 
formedelst de dermed forbundne store 
Driftsomkostninger fuldstændig at 
ville vige Pladsen for Snurreva:tds
fiskel'iet, til hvilken Ende de fleste 
Baade forsynes med Brønd samt 
Damp::;pil eller Motor. TillnJlandet 
pr i fersk Tilstand solgt et meget 
stort Parti af de indf::tngede Rød
spættel'; til Byen og Omegnen er i 
fersk Tilstand solgt fol' ca. 4000 Kr. 
Saltning og Tørring af Kullpr og 
'rorsk er san. godt som ophørt. Por
øvrigt er Udbyttet af Rødspættefiske
riet væsentligst sendt til de engelske 
Markeller, og Kuller samt Torsk til 
de tyske MarkPdel·. Det mindre Ud
bytte i Aa r mod FOI'aaret 1894 
skyldes et mindre hehligt Rødspætte
fiskeri og dette, at de udenbys Ji'i
skerfartøjers A ntal el' 11 færre i 
18!15. 

Somrnm'- og .l!,'fteraarsfislæriet 
med iaIt 28 indenlandske Fartøjer, 
drægtig 464 Tons med ,116 Mands / 
Besætning indkommen 252 Gange, 
med en samlet Drægtighed af 2933 
Tons og en Bestuvning af 3B5906 
Pd. Pisk (264 Tons) til Værdi 36040 
Kr. (mod 56804 Kr. i 1894), hvoraf 
35640 Kr. falder paa 22 Esbjerg 
Ji"'iskerfartøJer; disses Fangster bestod 
af 47300 Pd. Kuller, 550 Pd. Torsk, 
339455 Pd. Rødspætter, 1271 Pd. 
Tunger og Pighvar og 2000 Pd 



"-
ris.:.i:oo-

Makrel, iaIt 390576 Pd. Fisk, V:; ti; 
35640 Kr. (j 1894 heløb Udbyttet 
af 22 Fartøjer sig til 51979 Kr.) 
5330 Pd. Rødspætter pre fiskede af 
l Fiskerfartøj hjemmeh. ved et andet 
indenlandsk Toldsted. I SOlllmer
maanederne Juli, Avgust og Septem
ber er indfanget 182781 Pd. Rød
spætter til Værdi 18tl25 Kr., der 
udelukkende solgtes i Indlandet. Fi
sked ampel' Dania af Etlbjerg, der 
driver Fiskeri under Island, har søgt 
Havnen 2 Gange, nemlig den ene 
Gang under Indbjergning af et i 
Søen fundet dødt Skib "Snefriede" 
af Kristiansssand ladet med Gran
planker, og den anden Gang fol' at 
proviantere m. v. Middelpris var for 
Kuller 8 Øre og Rødspætter 9 Øre 
pr. Pd. (i Sommer 10'/~ Øre, i Efter
aaret 8 Øre), 'L'orsk tl 0re, Pighvar 
50 Øre og Makrel, saltede 30 Øre 
pr. Pd. Makrelen er solgt i Norge. 
Paahele Sommer- og Efteraarsfiskeriet 
er et Mindre-Udbytte af 20951 Kl'. 
mod 1894, hvilket nu,;elltlig skyldes 
det yderst slette Rødspættefiskeri. 
Kllllerfiskeriet har været drevet af 
ikkun 3 Fartøjer mod ti i 1894 (i 
1tl93 af 13 Fartøjer). Det vil herat' 
ses, at ilian mere og mere kOlllmer 
bort 1'ra dette Fiskeri. I Efteraars
sæsonen have 12 slesvigholstenske 
Fiskerfartøjer søgt Havnen uden at 
deltage i Fiskeriet, men kun fol' at 
proviantere, 

Ialt have i A.(tret 18.95: 33 inden
landske Fartøjer med en Besætning 
af 124 Mand, en Registertonsdnegtig
hed af 1081 Tons, indkomne 748 
Gange med en samlet Drægtighed af 
10805 Tons, indhragt i Esbjerg 196300 
Pd. Kuller, 11450 Pd. 'L'orsk, 1167456 
Pd. Rødspætter, 1271 Pd. 'runger 
og Pighvar' samt 2000 Pd. Makrel 
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(> ::;: til N urge) og 13000 Stkr. 
0sters, ialt 1378477 Pd. Fisk og 
13000 8tkr. 0strrs (922 'L'ons) til 
Værdi 87578 Kr. (mod 122981 Kr. 
af 43 Fartøjel', drægtig 1302 1

/ 2 'L'ons 
i 1894), hvoraf fal(le paa Eshjerg 
Fartøjerne 84606 Kr. (mod 91883 
Kr. i 1894). Der er sammenlignet 
llled 1894 foL' Eshjerg Vedkommrnde 
et Mindre-Udbytte af 7277 Kr., som 
væsentligt skyldes et lllf'get uheldigt 
Soml11er- og Efteraarsfiskeri. Naar 
henses til det daarlige Sommer- og 
Efteraarsfiskeri man Anret 1895 
iø\Tigt betegnes som værende betyde
ligt under et Middelaar. Form~delst 
Overgangen fru KuJler- til Rødspæt
tefiskeri, ville Kutterne være at for
syne med Brønde; i AnI' er dette 
fremdeles sket fol' fleres Vedkoml1lende. 
I Aaret 1895 indtraf intet Havari 
eller 'l'otalforlis. Esbjergs Fisker
tIaade er i 1895 forøget med 10 større 
Fiskerkvaser, indkøbte fra andre in
dpnlandske Tolddistrikter. Esbjerg 
Fiskerfbades Værdi androg i 1895 
ea. 108000 Kr. 

Fra Hjerting med Sjælborg dreves 
Foraarsfis7ceriet med 16 Fartøjel', 
drægtig 157 Tons llled 48 Mands 
Besætning, indkomne 576 Gange Illed 
en samlet Drægtighed af 5652 Tons 
og en Bestllvning af 32300 Pd. Rød
spætter, 620950 Pd. K uUer, 59938 
Pd. Torsk, 7ti8 Pd. Laks, 150 Pd. 
Stør, inlt 714106 Pd. Fisk (476 Tons) 
til Værdi 33849 Kr. mod 39611 Kr. i 
1894. Middelpris var for Kuller 5 
0re, Torsk 4°/1 0re, Rødspætter 3 
0re, Laks 1.25 Kr. og Stør 20 0re 
pr. Pd. 

b'jtemarsjiskeriet llled ] 4 Fartøjer, 
drægtig 138 Tous med 44; Mal)ds 
Besætning, indkomne 224 Gange med 
en samlet Drægtighed af 2208 Tons 



og en Be<;tllluing af lO71DO '1',l. 
Kullel', :HO::l8 Pd. Torsk, :lUO Pd. 
Tunge og Pighvar, 104 Pd. Laks, 
4fiOO Pd. Rodspmttul', ialt 13:3122 
Pd. l1'isk (89 TOlls) til V:l'l'Ili \)118 
Kl'. mod 270,)8 Kr. i 18~J4. 1\Iid
dplpl'is var fol' Kuller 8 (,J rtl , .Torsk 
4 (/Jr,', 'rUlI1-!:Ul' ok. 75 Øre og Laks 
!JO øl'l~ pl'. Pd. 

Aar.-jisliel'icf hal' snitledes værd 
drerl't af li) j;'al'lf1jpl', dra~gtjg 157 
'ron;; lllpd 4Hl\Ialltl~ Bps:etning, illd
komne 800 Gange llled en samlet 
Drægtighed af 7860 TOlls og cn Be
stumiJlg af 847228 Pd. Fisk (565 
'I'ons) til Værdi 42667 Kr. mod 
lifiG49 Kr. i 1894 eller et Mindrc
Udbjtte af 231)82 Kl'. i 1895, hvilket 
hovedsagølig skyldes et meget ul/eldigt 
l!:p('raar~fiske/'i. I 1895 er intet 
Havari eller 'l'otalforlis indtruffet. 
Hjerti ug f;'iskerftaades V ænli i 1895 
:llltoges at andrage ca. aOO(lO Kr. 

Udbyttet af Fiskeriet i hele Es
bjerg Tolddistrikt har stHtleues ialt 
været fol' de her hjemmehøremle i 
Drift værende 44 Fal'tøjer, 2,] 78177 
Pd. Fisk til Værdi 127573 Kl'. lIlod 
48 Fartøjer med :-3,046224 Pd. Fisk 
til Værdi 158,5a2 Kl'. i 1894. Altsaa 
et l\findre-Udhyttt' for Tolddistriktets 
samtlige Fiskerfartøjer af :-30959 Kr. 
i 1895. For alle fm Tolddistriktet 
fiskemle 49 indenlandske Fartøjer el' 
Udbyttet 2,225705 Pd. Fisk og 13000 
Sth. østers til Værdi 130255 .Kr. 
mou a840912 Pd. Fisk til Værdi 
189G:-30 Kr. i 1894 eller for 5$)B75 
Kl'. Illindre i 1895, hvilket M inure
Udbytte stallIlller fra det daarlige 
Fiskeri i Særdeleshed i Efteraars-
sæsonen. 
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Mindre Meddelelser. 

FiskpkllUel'pn. "Prins Valdemar", 
~kiJl]lpr Tllie! af Frederikshavll, ind
kom i '!'ol'sdags fra 0stenifiskel'i i 
Nonlso('n undel' dell hollandske Kyst 
lIled ualmilldelig god Fangst i :F'or
hold til den Tid, der Cl' tbh·t; V pjl'ct 
II:! r ogsaa ræret ualmindelig gunstig. 
Kuttel'pll udgik den 10. Januar og 
Imr ttltsaa ikke været eu l\I:.mned 
tils08. Fangsten udgjorde ca. 55000 
8th. østers, (ler ere afh,endede til 
Hhederiet, Fiskehnndlernrmaet Bnm
IllUn &; (jo. 

KnttPl'en "Emilie Franziska", Skip
per r. (J. Bast, udgik i Dag ligeledes 
t!l 0stersfiskeri i N ord soen. Kl. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 10.FebmarI896. 
I Ugens Begyndelse indkolll en halv 
Snes Kuttere fra Fiskepladsen nord 
fol' Læsø og øst fol' Hirtsholmene, 
mon da del' kun vm' Ilrjlighed til 
at fiske en halv Dags 'rid oversteg 
Fangsten for ingens V cdkommende 
ca. 50 Snese Rødspætter. I Slttt
ningen af U gen indkom et lignelide 
Antal Kuttere fm Fiskepladsen ved 
Anholt uden at have opnaaet noget 
særlig nævnevæl'uigt Resultat, Rød
spætter herfra vejede fra 12-15 Pd. 
Snesen og bieve betalte llled fra 1 
RI'. 25 Øre-2 Kr. 50 0repr. Snes. 
Sildetilførselen fra Gøteborg har an
draget ca. IaOO Kister. Sildeprisen 
holder sig vedhlivende lav og er endog 
faldet noget, .der betales fra 1 Kr. 
80 Øre-2 Kr. 10 Øre pr. Riste 
ab Gøteborg. Der er ialt fra Chri
stianssand tilført ca. 1BOOO Stkr. 
levenue Hummer, hvoraf den ene 
Halvdel hertil og den anden Halvdel 
til det tyske Marked. Prisen er ca. 
1 Kr. 25 Øre pr. Pd. en gros ab 
Christianssand. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 2. Februar til 9. Februar 1896. 

Tilført af: 

16 danske I<'i~lml'- 'II' Pd. 
fartøjer 2fi254 

12 dal\ske K vas~r 49i'iO 

12 svenske J<'isker
fartøjer ... 

pr, Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . , 

Pd. 

pr. ,rernbane & 
Dampskih. !l782 6630 

Pd. 

lalt . , 3~1!l86 tilmo 2040 

Pd, I I'd, 

!JOO' tiBO 

p!!. 

I 14!l30 

169201 3270 

"'''' 13001 

~50 144%8 327i) I 
1118811 ( 

1 J 17QO Pd. Helhdlynuer OJl :HO pa. 'ruJI§.1:er. 2) f;lct.tel'. ;1) SkrulJper. 

lait er der tilført 550851 Pd. 

Pd 

8378 

) 8378 

Pd. Pd. 

Bet.alt Gennemsnitspris af 0vkøhere: Rø,lsIlfetter: levelHle Kr. H,i'iO--4,OO. Kassefisk 
Kl', 2,OO-B,OO pr. Lpd.; Torsk: ],\vOlHle Kr. 1,im-l,!lO, 1\ assefisk KI'. O,fiO-l,OO, svenske 
Kr. 2,00 pr. Lpd.; Sil,l, svenske Kl'. 0,40 pr. Ol; A ,tI, blllllke Kr. 0,62. gllle Kl', O,on pr, Pd, 

l:p;ells Tilførsel af levende J<'i~k hal' været noget støJ'!'e elli] fol't'gaa"llde nO'Cl', 

ligesom Omsætningen har vawct hedl'e; særlig for Rodspætter blev J)(otalt højr PI,iser 
fur seeu1Hla Varel', Priserne paa Torsk holdt sig omtrent ufurandret. 

BEKENDlG3RELSER 

For KroKfiskert>. 
De sna meget efters)lUl'gtc dobheJt
fortinnede Staalftskekl'ojJ8 
med lukkede ret- og omvelldte øjer 
till:"angRt af Aal~ Torsk og Flynder 
kan erllo1dcM hils Untlcrtegllpue i 
tvende Nr. 2 og H. Bestillinger mod
ta.ges OfO( Krogene afsendes franca 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
a 3 Kr., Nr. 2 l! Kr, 1)0 Øre pr.·1 000 
mod B-fterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og J:!"'orhandlere ind
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Sklbshanlfler, 

Lange~tle 2. Kjerteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagsJ<'isk i Kom
mission. 

. Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °10' 
Telegramadr. : Storm,Nybrogade. -------

Import af 

lmerikansk Bomuld~jldug 
forhør Priser hos 

CIC. c7t'almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge -F abriken 
- Søhllledalile I A a I bo r I\' 1888 el! 

I KøbenhavD 1888 -
anheralar .it t:tlsalg af alle Sorte r 
r'iskokroge, san vel i Staal, .Jæru 
som ]'lesslug, samt Pilke i !J'in og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstrrede 41. 

KØb' nhavn K. 

Tydsk Kvase. 
J<Jn udmærket tvdsk Driv

kva"e, 5 31"", Tons: Hækhyg
get, J\lidtskibsdam, Sænkekøl 
og bte KI. Sejler, el' til Salg 
hos 
Fisker Hemming Christensen, 

Bakkebfllle 
pl'. Vordingborg. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler sm ukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, He1singor, Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, 
Aalerader. Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt alle andre Slags N æt og 
Garn. Bonmldsgaru, HamlJegarn og Hø1·garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Hork, t'laadtræ og 
Katechn haves paa Lager. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget FislF-eauctionator. 

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 It være bedre, stærkere og billigere. 

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

-
lte,ligeret af caud. mag. Henl'. J. Pussdt. Trykt fins F"'Mtz GI!l'isltreu. Køuenhavn. 
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Nr. 8. 20. Februar. 1896 • 

.M:edl.e:J:D..llIfb1adet \ldgaar hver Torsdag. Annoncer, o}Jtages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje a.f l/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig- Rabat. 

Indhold: Om F.edning ",fLaks ogØrred i for
skellige IJande. ~ l'iekeriberetningcr. -- Bekellut
gørelBol. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V., er aabcnt 
fril 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desud0n i Alm. 5-7 Svanholmsve.l 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, ej' grfltis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 

"j '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 hns Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ef teJ tryk af Medlemsbladets Artilder er 
tillailL, naar Kilden angives • 

. _---
./ 

Om 

Fredning af Laks og Ørred 
i forskellige Lande. 

Af 
cand. mag. Th. Morten,~en. 

(Slutning.) 

I Tyskland skrive de ældste Be
stemmelser sig ligelede'l fru. Middel
alderen. - I 1874 udkom en Fiskeri
lov før de Kongeriget Preussen til
hørende Stater. Deri bestemmes, at 
Fredningstiden ikke mua strække sig 
længere end.absolut nødvendig. Den 

er fra 15. Oktober til 14. Decemher; 
desuden er der Ugefredning: fra 
Solnedgang om [,ørdagen til Solned
gang om Søndagen. Foruden Fred
ningstid fastsættes "Schon-Rewiere" 
;): lansede Vande, hvor der slet ikke 
maa fiskes; det el' dels Legepladser, 
dels saadanne Strækninger af Vand
drag, som hør være tLahne for Fi
skens OpgUllg fm Havet op i Fersk
vand. Saadanlle Pudser vælges suu 
vidt mulig, hvor Statpn ejer Fiske
retten; i modsat Fald betaler Saten 
Erstatning til Ejerne. 

Minimal bestellll1l elsern e fastsættes 
for de enkelte Provinser. Gennem-

. gaaende el' den for IJaks 40 ctm. 
(15 1/ 2 "), l\1aaJet taget fra Snudespids 
til Halespids, ikke fl'.l øjet som i 
Frankrig for Forel 18 ctm. (7"). 

FOl' Rhinen findes del' særlige Be
stemmelser. Da Rhinen jo løher ud 
gennem Holland, kan hele Lakse
fiskeriet faktisk domineres derfra. I 
1885 sluttedes en Overenskomst med 
Holland, hvorved det bestemtes, at 
Laksefiskeri med "Zeege" (en Slags 
Vand uden Kalv) skal være for
budt paa den hollandske Strækning 
uf Rhinen fnt 16. Av~ust til 15. 



Oktober; ovenfor Grams~n mellem 
'l'ysldalHl og Holland er Fiskeriet 
forbudt fl'U. den 27, Avgnst til den 
26. Oktober. 

I SverTig findes ikke nogen almin
delig Fiskerilov, men en Mængde 
særskilte Bestemmelser for de enkelte 
Steder, hvor der drives Fiskeri, Elve 
o. l. J eg sku,l da kun nævne et Par 
Eksempler, da det er umuligt at givt~ 
en kort almindelig Oversigt. 

l et Brev fra Kristh~n III af 2. 
Juni 1557 forbsdes det at fange 

. Laks fra St. J acobi Dag til Vaaren, 
"da den rette Laksetid begynder", 
samt Fangst af Laks, der ere i 
Færd med at lege. I Lov af 25. 
Maj 1847 for lJaksefiskel'ierne i Hal
landsaaerne sættes Fredningstiden 
til 15. September-15. Marts. I Følge 
Kongelig Resolution af 14. N oyember 
1851 blev Fredningstiden sat til 1. 
September-l. Marts. I de :/leste 
Bestemmelser begynder Frednings
tiden i Slutningen ~Lf A vgust eller 
Begyndelsen af September. I :/lere 
l.1ove findesBestemmelser om Søndags
fredning. Ligesaa findes overalt Be
stemmelsel' om, at Midtstl'ømslinien 

Kungs-ådra. som. det kaldes -
-skal ladps aaben, I :/lere Love er . 
det forbudt at fiske Lakseyngel 
under 8". 

l Finlrtnd gælder Loven af 4. 
December 1865. Det hedder deri: 
"I Elve, Strømme og Aaer samt ved 
deres Mundinger være al Fangst af 
lakseagtige ]jlisk saave} med fast
stan ende som bevægelige Redskaber 
forbudt ved Fiskens Op- og Nedgang, 
Høst og Vaar. Under denne Fred
ningstid, hvorom ~liskevandsejerne 

hør komme nærmere overens, skal 
alt IJaksefiskeri i Vunddraget ind
stilles". (§ 19). I § 27 hedder det: 

"Særlig Illed Hensyn til IJuksefiskeri 
i Elve, Strømme og Aaer bør Fiske
vandsejerne bestemme den Dag om 
Høston og den Dag om Vaaren, mel
lem hYilke al Fangst af denne Fisk 
skal indstilles for at frede Fiskens 
frie Gang til og fru. Ilegepladserne". 

Nogen Minimalbestemmelse findes 
ikke, kun Forbud mod at tage Fiske
yngel. Bestemmelser om en fri Mitlt
strømslinie, }( ungsådra, findes ogsaa 
her, ligeledes Bestemmelser om Ma
skevidde. 

I Norge udkom 20 .• Juni 1891 en 
Lov om Fredning af Laks og Sø
ørred, som indeholder meget detail
lerede Bestemmelser. I Følge denne 
er det i Tidsl'llmmet fra og med 26. 
A vgnst til og med 14. April forbudt 
i Søen (Saltvand) at fange eller dræbe 
Laks og Søørl'ed (hvad her til Ilands 
kaldes Graa- eller Hvidørred). Lige
ledes skulle Redskaber til Fangst af 
disse Pisk være tagn'e paa Land i 
denne 'rid. I Ferskvand (" Vasdrag") 
gælder Forbudet indtil 30. April. 
Dog er det tilladt at fiske . med 
Medetøj indtil 14. September. End
videre er det forbudt at fiske fra 
Fredag Aften K1.6 til Mandag 
Aften Kl. 6 -- senere er Tiden nedsat 
til Lørdag Aften KI. 6 til Mandag Af
ten KI. 6. - Bestemmelser om, at 

.Midtstrømslinien skal holdes aaben 
og om Maskevidde flades ligeledes. 
I § 8 hedder det: I følgende Til
fælde skal fanget Laks eller Søørred 
straks, saavidt mulig uskadt, igen ud
kastes i Vandet: 
a. nanr den er fanget i den aarlige 

Fredningstid ; 
h. naar den er fanget med lmndet 

Redskab med mindre Maskevidde 
end den foreskrevne, forud.sat at 
dens Længde ikke overstiger for 



Laks 65 dm. (25") scnere ned-
sut til 55 ctlll. (21") og for-
Søørred 40 ctm. (ca. 151/ 2 ") fra 
Snudespidsen til Enden af Hale
finnens midter~te Str<1aler; 

c. naar den er fanget ved Afdæmning 
af et Vandløb og ikke har den 
ovennævnte Længde. 
r § Il hedder det: "I Vandløb 

(" V asdrag"), hvori Laks gaar, skal 
Anvendelsen af Redskaber eller 
Fangstmaader, hvorved Laks- eller 
0rredyngel under 21 ctm. IJængde 
(8") kan fanges, være forbudt. Lige
ledes er det forbudt at sælge eller 
falbyde Laks- eller Søørredyngel af 
mindre Længde end i nærværende 
Paragraf bestemt." 

r NordtHttC1'ika har hver Stat sille 
Bestemmelsel'. Del' findes hel' for
skellige 01 red arter, Illen ikke op
rindelig den ev,:opæiske; den er senere 
bleven indført. V Ol'Laks, Salmo sahn" 
findes derilllod oprindelig der i Landet. 
J eg skal her kun anføre Frednings
bestemmelserne for N ew-York, Mi
chigun og Canada (efter N ordq uist: 
Fiskevården och FiskoJlingen i :x ord
amerika ). 

r New-York Ilma Bækøncden 
( Salmo jontinalis) ikke den salllme 
som vor Bækøned - ikke fanges, 
dræbes eller indehaves mellem lilte 
September og 15de April. Den lllaa 
ikke fanges under 6" Længde ~ 
ligesaa Indsøørred og Indsølaks. Luks 
maa ikke fanges, dræbes eller inde
haves mellem 15de A vgust og 1ste 
Marts; ingen Laks af mindre Længde 
end 18" maa tages. Ingen lakse
agtig Fisk maa forstyrres, naar den 
i Fredningstiden befinder sig paa 
Legepladsen. 

r Micltigcw er Bækørred, Indsø
laks og Regnbuefol'el fredede fra 1. 
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Sept<'IIlLer til L Maj. Det er hole 
Aaret forbudt at fange Bækørred, 
evropæisk Forel, Regnbueforel og 
Indsølaks paa anden Maade end med 
Medetøj (de store Søer ere undtagne). 
Minimalstørrelsen .er 6". Udsættes 
der saadan Fisk et Sted, hvor den 
ikke før fandtes, maa den ikke fiskes 
før 3 Aar efter. Det er forbudt at 
spærre Vandløb, saa Fiskens fri Gang 
op og ne,1 hindres derved. 

r Catwda er Fredningstiden for 
Laks noget forskellig i de forskellige 
Provinser. I Olltario og Quebec samt 
ved Floden Restigouche er den fra 
3lte Juli til lste Maj; i New~Bruns
wick og Nova Scotia fra 15de Av
gust til1ste Marts; i Prins Edwards
o fra lste September tH lste De
cember. Fiskeri llIed Flue er dog 
tilladt noget længere: fra 30te April 
til 3ltc Avgust i Ontario og Quebec, 
fra 1ste Februar til 15de September 
i New-Brunswick og Nova Scotia. 
"U ren" Laks (a: Laks, der er i Færd 
Illed a,t lege eller hal' udleget) maa 
ikke fanges eller dræbes, ligeledes 
Lakseyngel eller U nglaks, der vejer 
mindre end 3 Pd. (N onlquist skriver 
Skålpund, der jo Cl' ca. Pund). 
F'anges alligevel saadu,nne i Red
skaber til Fangst af andre Fisk, 
skulle de sættes ud igen. 

Bækørreden ( S. fontinalis) el' i 
nogle Provinser fredet fra 15de Sep
tember til1ste Maj, i andre fra L 
Oktober ellel' December til L ,J a
nuar; den maa kun fanges med 
Medetøj. 

Efter denne kortfattede Fremstil
ling af de vigtigste lakseproducerende 
Landes Fredningsbestemmelser vil 
man se, at der ikke hersker den 



skønneste Enighed Olll, hvor lang 
Fredningstiden hor være. .Fol' Over
sigtens Skyld ska.l jeg hel' stille dPBl 
alle su mmen: 
England 1. Sept.~l. l;'ebr. 
Skotland l. II --1. Jan. \ 
Irland 1." ~l. - f 
Frankrig 20. " ~30. 

TysklaIHl.l5. Okt.-14. Dee. 

omtrent 

Sverig l. Søpt.~l. Murts (fot· 

Finland 
Norge 

Hallund). 
Høst~Vum .. 
26. Aug.~14.(;·W.) April. 

. N o/'dmlleri/ca: 
New-York 15. Allg.~l. Marts. 
Ontal'io Bl. Juli-l. ~Iaj. 
N ew-Bt'llnswick 15. A l\g.~ 1. Marts. 
Prins Edwards ø 1. Sept.-l. Døe. 
Danmark ] . Dee.-- t. J;'pbl'. 

(Do. nyt .Forslag L No\' L. Jan.) 
Denne SalllllHHlstilling el' llH'get 

lærerig. De Lande, hror l,uksefiske
riet hat· stmst Betydning, hare den 
længste Pl'edllingstid. Kun i .Pmn
krigog Tyskland begynder Frednings
tiden eftet· den 1. Septbl'. - ja, og saa i 
Danmark, naturligvis! Hellsigtpn llIed 
Predningstiden el' jo dog at give 
.Pisken Lov til at lege i Fred; men 
dprtil ha t' mali i Ilu tieste IÆlJ(le 
mllnt at burde lJ('gynde 'Frednings
tiden i Begyndelsen af S ... ptelllber 
ellet' allerede j Angusl. Knn i Dall

mark hal' lllall ment, at Decelllber 
eller N oHllnbm' v:\ t' tidligt nok, Her 
til Lands begynder Legningen i alt. 
]'a1<1 i Oktober, SlLfL dd tlll'de nere 
rimeligere at lade Fl'edningstiden be
gynde 1ste Oktober. Inspektøren 
for I,akse1lskerierne i Skotland, W. 
E. Arclwr, hal' i Beretningen for 
1893 fremsat følgende fortræffelige 
Betragtning. Det el' klart, a t det 
er til ingen Nytte, at et Antal 
Fisk faa Lov til at naa ovenfor Tide-
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vandsgl'l\>nsen, naar de dog blot blive 
fangne oppe i det ferske Vand -
det er kun at overføre Fiskeriet fra 
det ene Sted til det andet. I Virke
ligheden er det muligt at fange saa 
godt som al den Fisk, der gaar op 
i Vandløbene. H vad man særlig skal 
stræbe henimod el' at faa Fiskeriet 
heJ/lagt nedenfor TideVlUidsgrærisetl; 
de Fisk, ae1' have Iwaet op i det 
ferske Va,lld, bør 1:æTe fredede med 
(let samme. Det j~t'ske Vand et' jo 
loIU Laksens og (Graa)- Ørt'edens 
Legepladser. Kun Sports1lskeriet bør 
være tilladt i Ferskvand; det volder 
kun ringe Ødelæggelse af Fiskeriet, 
mon kan give store Indtæ§ter. I 
England, Skotland og Nordamerika 
udlejes almindeligt stone ellet' mindre 
Strækninger af V tLndlob til Sports
fiskere fotO en In ngt støl're Pris, ('nd 
Fiskeri(!t selv vilde kunne indbringe. 

Med Hensyn til Minimalstørrelsen 
er der langt storre Uenighed; jeg 
slml ogsaa stille Bestemmelserne 
derom sammen. 
England ingen hestemt Minima1st. 
Fmnhig 91

/ 2 " [Jflks, 5 l /2" POl'el. 
Tyskland 15'/2" 7" 
Srel'ig 8" 
Finlund ingen bestemt Minimalst. 
Norge 8" Laks. 
Nordalllerika : 

N ew- York 18" Laks 
Miehigan 6" 
Canada ca. 3 Pd. -

Danmark 12" Laks, 8" Forel, 
(efter det ny Forslag 12"). 

Der viser sig her at væl'e adskillig 
mere Uenighed, end der er om Fl'ed
ningstiden; det varierer mellem en 
Minimalstørrelse paa 6" og 3 Pd., 
eller 20". Hensigten med disse 
Maal er aabenhart kun den at skærme 
Yngelen. Men er det no~? 



• 

< _.'. 

'I Skoyhruget erJIlan forlængst 
kommen til lien Grundsætning, at 
man skal fælde Træerne, naar de 
give det største' Udbytte; det erufor
delagtigt at lade dem stua læng<'l'C>, 
og ligeledes at fælde dem, 'før de 
ha\'e naaet denne StøJ'relse-: Det' 
samme Princip bør beher8ke Fiske
,riet; man bø?' ikke tage Fiskeri før 
den ha1' Ilaaet de?1 StØ1'relse, 'hvor
ved' del. giveir. det største Udbytte, 
Ud fra denne Grundsætning er rillle- -
lig;wis ingen af de anførte Minimal
størrelser sat tilsfrækkelig højt, Der 
.er gaJlske .~isthidtil kun gjort meget 
lidt/or.at finde denne Størrelse, 
den rationelle Minimalstørr.else, . om 
jeg maa kalde den. saa. Men der 
er ,dog gjort saa meget, at vi kunne 
jO'I'mode, hvor stor omtrent den er. 
Professor Mi8IJcher-Buesch har fun
det, at Laksen i Rhin('n optræder i 
13 forskellige Størrelser, nemlig.: l) 
Vnge Laks paa under 28", 3-tiPd.,' 
de saakaldte "St. Jacobs links", 2) 
Laks paa 71

/ 2-13 Pd. og 3) pall. 
13-25 Pd. eller dt'rover.·· I Følge 
senere U ndersøgels('r, (so"m Jeg han bel' 
snart at /na Lojlighed til at referore 
her i Bladet) kan der ikke være 
Tvivl om, at de })aaS~6 Pd: det 
næste AaI' vil v('je 71/'t--;-13 Pd" altsaa 
geunemgaaendEf miu9strlobbldt saa . 
meget som Aaret før, og dermed vil 
deres Værdi ogsaa va're mindst dob
belt . saa stor. Dol' kun ikko være 
Tvivt om, at Miescher-Bue,;ch har 
Ret, naar ban mener, at Fangsten 

.' af ung Laks paa 3-,6 Pd. aldeles 
burde forbydes, med andre Ord, at 
Minimalstørrelsen for Laks burde 

- vær/;! 7 Pd., ·i alt .Fald for Rhinens 
Vedkollunende, Qg den' samme 'Stør
relse vilde sandsynligvis passe~ paa 
de fleste Steder. . . 

. Angaaende Ørredens Vækst fore-
, 'ligger. der ikke tilstrækkelig sikre 
,Angiv~18er; de Und~rsøgelser, som 
·:Forfatteren af denne Artikel bar 
pao.begyndt, ereendnu ikke saa vidt 
frewsbedne, at der kan tales. om 
sikre 'Re~t;tltater.· Kun' Saa meget 
ka.~ Jn!).D tor Tidenosige bestemt, at \ 

Ørreden ikke vokser saa hurtig som 
. I.Jaksf'n; don l'åtionelle lMinimalstøl'

relse for Ørreden vil derfor utvivlsomt 
blive noget mindre end for, Lnks?n . 
Den vokser sikkert heller lkke hge 
hurfig alle Steder, saa· Minjmalst~l'
relsen vil næppe kunne sættes hge 
højt overalt., 

Efter hvad jeg her har anført, el' 
det let at se, hvad de nugældende, 
Minimalstørr",lser ere værd. . Mim 
jeg maa udtrykkelig fre,mhæve, ~t 
jeg ikke mener, det er tIlstrækkelIg 
bevist endnu, at den bel' anførte Stør
relse el' den for Laks· rationelle Mi
nimalstørrelse.Før 'man skrider 
til at optage saa radikale Bestem
melser i Loven, maa det først være 
uigendri:velig bevist, at det er det 
rigtige. 

Bestemmelserne .. om Maskevidde 
i Fiskeredskaberne har jeg ikke nær-O 
mere omtalt, da j!:'g finder, at de 
ikke have ,særlig stor Betydning.' 
Det kan jo dog ikke undgaas, at 
baade Laks og Ørred fiskes i Red
skaber der erebestemte til' helt 
andet 'Fiskeri: J eg ser ikke, det 
nytter noget at sætte en bestemt 
Maskestørrelse fol' et Ørredvaad,med 
del) H ensigt, at de smaa Ørreder 
skulle· kunne slippe igennem, Daar 
nJaD sanitidig kan fange dem meget· 
miDdre i Sildevaad. N aal' det bliver 
paabudt, . at Ørreder under en vis 
Størrelse skulle slippes ud igen, i 
hvilket Redskab de end fanges. kan 
jeg ikke indse, hvad Nytte Maske
beste,mmelserne skulle gøre. I Fald 
jeg har Uret, skulde det, gl.æde mig 
at blive belært om det rIgtIge. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 17.Februar.1896. 
Endelig i . dall sidst forløbne lJg\lS 
Slutning indtraf,da den r .. lang 
Tid haabede Bedring ar Vejrf~(Jl-

. dene. og alle Kotterne. top _ynd" ., .. 
somat paa Havet for a.t indvinde 
Tabet· ved den nø4tVllogne larigl:! 



U ri I'ksoll\ hed. De fleste rare ikke 
længere borte end paaFangstpladserne 
llordenfor Hil·tsholmene, hvorfra 20 
-30 Kuttere i Lohet af Lørdag og 
Søndag indkom Illell Fangst!'r af fra 
100-300 Snese Rødspætter hver, der 
"ejede 10--12 Pd. Snesen og betaltes 
\lied fra 85 01'0-1 KI'. 50 øl'e pr. 
Snes. Hovedparten af de øvrige 
Kutte\'{> fiskede paa Herthas Flak, 
mell Udbyttet her var ikke særlig 
rigeligt, fm 50 op til 100 Snese pr. 
Kutter var det almindelige, mell 1<'i
l;ken \'Ul' af goll Kvalitet, "ejede 15 
-16 Pd. Snescn og blev betalt med 
fra 2 Kl'. 50 0re-2 Kr. 80 0re 
pi'. Snes. Smaajollerne have atter 
havt nogenlunde godt Udbytte af 
Kuller, dog langt fra tilstrækkeligt 
til at tilfl'edsstille Begæret; Ji'isken 
er vel lille og bliver betalt med fra 
50-70 Øl'e pr. Snes. De sidste 

. Dages ~Olle Vejr hat· ogsau havt en 
gavnlig Indrlydeise pan Fiskeriet ved 
Skagen, 'l'ilførslen derfra har i de 
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sidste Dage været betydelig, til Trods 
fOl' temmelig høje Priser, der er paa 
Stranden betalt 2 ~t 21j2 Kr. pl'. 
Siles for Fisk, vejende ca. 16 Pd . 
Snesen, idet man maa erindre,at denne 
}1'isk ikke er saa værdifnid. som den 
der indbringes af Kutterne og altsu1l 
kan holdes levende i længere 'rid, 
medens Skagfisken jo er død inden 
den naaL' herned. Sildeforbruget hel' 
i Landet har l1U i et længere Tids
rum holdt sig aldeles konstant, ca. 
1100 Kister pr. Uge har været det 
almindelige og Pdsen har ejheller 
undergaaet nogen viden'\ Forandring, 
der betales fra l Kr. 75 0re-2 
Kr. pr. Kiste ab Gøtebol'g. Hum
mertilførselen fra Norge' har atter i 
denne Uge været rigelig, har andraget 
ca. 20000 Stkr., hvoraf Halvdelen til 
herværende Forhandlere, Halvdelen 
til det tyske Marked; . Priserne viser 
opadgaaende 'l'elldens, j Lørdags for-

/ langtes saaledes 1 Kl'. 35 0re pr. Pd. 
en gros ab Christianssand. Kl. 

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

Ugen fra 9. Februar til 16. Februar 1896. 

Tilført af: 1\: i~ I t j l ~ ;1 1 :s' ,I -; I i ~ ~j i=lla; ~ b l! §~ ØICI..l ~ U'J 
_____________ ~i ___ ~~~~~~~~~U'J~----~-~U'J~----+_--_+----+_U'J--+_---

2 Jallske . }<'iSker-I\' Pd. Pd. I Pd. Pd., Pd. Pd. Pd. l Pd , Pd, 

fartøJer ..• : 2250 

!.J danske Kvaser 8i:!476 

l svenske j;'isker
fartøjer ... 

pr, Jhad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ..• 

16i:!0 

552 2600 i:!402 37 
I i i 

Pd. Pd. 

pr . .J er11ba11o & . . •. 
Dampskib ..... 1497411580 ,: 6561 I . 10700 I 3001 1i:!67294 528413947110631 1170 

lalt-. -. -. 1172~4 1580 6561 552197466 780 267294 53~U 3947 10631 1170 

l) Kuller. 2) Stenbider. 
lait er der tilført 412526 Pd. 

Betalt HelllWlllsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 4,00, Kassefisk Kr' 
2,00-13,25 pl'. Lpd.; 'forsk: levende Kr. 1,50-2,00, Kassefisk Kr. 1,00-1,25, svenske Kr. 
2,00 pl'. Lp,!.; Sild, danske Kr. 0,55-0,85, svenske Kr. 0,50 pl'. Ol; Aal, blanke Kr. 0,62, 
g~lle Kl'. 0,33-0,45 pr. Pd. . 

Paa Gnllld af uroligt Vejr tiJførtes der Markedet meget litlt Rødijpætter af "ecunda 
Kvalitet, ~om betaltes med 4 Kr. pr. Lpd. 'forsk uden nævneværdig Foralltlrig. Omsæt-
ningen i 'det Hele noget treven. • 

• 
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BEKENDTGØRELSER 

:1'01' Kroa;fl8kere. 
De saa meget efterspurlite dobbelt
forthinede Staalftskekro,e 
med lukke di> ret og omvendte øjer 
til FangBt af Aa1, Torsk og Flynder 
kan erboldes bOB Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene af Bendes franco 
overalt i Danmark til Fjskere, Nr. 
S a Kr., Nr. 2 2 Kr. 60 Øre pr. 1000 
mod Efterkrll.v. PrØver sendes paa 
Forlangende og i'orhandlere Ind
rømme. Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjert.mind". -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagaFisk iKom
mission. 

Daglig Afregnlng. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

c1f:. c!Kalmøe, 

fiskekroge -Fabriken 
- S,lvmedame I A alborjl: 18M3 Ol! 

I K'bnhavlI 1888-
a ,befaler sit I;dsalg uf "Ile Sorter 
F!skl'kl'oge. SAll vel i Stan!. .faun 
8 )ID Messing) Bumt Pilke i Tin Hg 
lHy. \1'~rS(llldnø: mod }1ftC'rkrav. 

Conrad Christensen. 
St, Htran<l.trædc H. 

K(IIhj nhavn 1{. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tyd~k Driv

kva.e, 53/ 00 1'ulls. Hækbyg
get, Midts'kibsdam, Hænkekøl 
og 1ste KJ. Sejler, er til Salg 
hos 

Kommissionssalg 5°10' 
Telegramadr,: Sform,Nybrogade. Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Fisker Hemming Christensen, 
Bakkeb,1l1e 

pr. VordinglJorg. 

En Kvase, En Jolle. 
13 Fons brutto, laster.8000 En stæl'l<thygget, ældre 
Pd. 'l'orsk, god Sejler og godt 16 Fods Jolle, med splin-
udhalet. erpaa Gruudafandt'n k 
Bestemmelse til Salg for 1000 ternye - 4 - Sejl, an 
Kr. KOlltant. Man hem-ellder købes .meget billig hos 
sig til I Robert Clauseu 

J<'isker Jeas Haulllen, ' 
Langørepr.Tranebjerg,Sams8 Oreby pr. Sakskøbing. 

~nurre"aad. 
Unde!·tegnede tilbyde!' }l'i· 

skerllo sine allerkendte Sum'
revaad i forskellige Længder 
og l\1askestørrelsel' til den bil
ligste Pris af 90 Øre pr. Favn 
i 1iskefærdigStand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

FiskeriIIløde. 
Fiskeriforeningen for Ulfsund og tilgrænsende Vande 

afholder offentligt Møde i Kallehave Færgegaard Søndagen den 1. Marts 
Rl. 51/ 2 , D'Herrer P. Villumsen, Landsthingsmand A. Hage og :b'olkethings
Illand Bønløkke komme til Stede. Alle indbydes. 

Ikke-Medlemmer betale 25 øre. 

Sejl og Udsalg af Sejldug .. 
Prima alDeI'ikansk·· Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt umlCl' 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- ou Hampsejlduu. 
i alle Kvaliteter. 

N ykjøbiu.fJ p. Falstet' 
i J.;~cbruar 18!-16. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vii
keligt billige. 

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

F .. N. Halmø8_ 
Telefon 129. 



Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. ~. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 v." Vesterbrogade 70. 

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

leverer efter Bestilling eller fra IJ:lger fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Gam. BOJlmldsganl, HampP,qarn og Hm'garn 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 lIelsingør og Randers tilkendt Sølv-og Broncemedaille. 

Altona' Fiskea uction. 
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. 
Redigeret af cand. mag. Henr. J. Posselt, Trykt hos F/'antz Christtreu. København, 

.';. "., 



Nr. 9. 27. Februar. 1896 . 

.:Medl.e:c:Labl.ade1l l:dgaar hver Tors/lag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Pri~en er ror Indlandet IO Øre pr. Petit

linje af 1/& Sides Brede; for staaenrle Annoncer indrømmes betydelig- Rabat. 

Indhold: Svar til Hr. cand. mag. Morten.en. -
FOJ'sikringsforeningeu for Fiakerfartøjer. - FisKe~ 
rlberetninger. Bekendt"u,rel • .-r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. RedaktlJ)'cll af Medlemsbladet. 
tl'æfl'es desud"1l i Alm. 5-7 Svanholmsvej 
10. I. K 

ModelsamlIngen, Stormgalle 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere ,hglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres-
8er~de til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København Vi' 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tiUafU, naar Kilden angives. ----
Sv~r tilRr. cand. m:ag. Mortensen 

fra Fisker Jens Pedersen, Tissø. 

Jeg er fuldstændig enig med cand. 
Mortensen i, at det er uheldigt at 
tro, at I..Jaks og Ørred kunne trives 
i ethvert Vandhul, men jeg har jo 
ikke omtalt denne Sag med et eneste 
Ord, saa. hans Udtalelse derom maa 
have en helt ansIen Adresse. 

De to Gedder fra Dammen ved 
Olden borg ligne MiinckhausensÆnder 
for meget i Graadighed og ere \'ok
sede altfor stærkt til, at jeg tør binde 
an med dem, 

Det pr meget muligt, at der i min 
Ariikel kan være Steder, hvor jeg 
ikke har sagt m~n Mening saa tyde
deligt, at alle kunne fOl'staa den; et 
Par Trykfejl, som ere indløbne, skulle 
ikke gøre Forstaaelsen lettere. *) 

.Jeg skal nu prøve paa at udtate 
mig tydeligerfl OlU de Punkter, hvori 
Hr. Mortensfln mener, at jeg har 
Uret. 

Det er ikke sn.a faa rrus-inde Tønder 
I,jand af Da,nmarks .lord, der er 
dækket med Ferskvand, som vi kalde 
Søer og Aaløb, og det mua have 
ikke saa ganske liden nationaløkono
misk Interesse, om llisse Arealer 
kunne komme til at give betydeligt 
mere Udbytte, end de nu give. 

Der er stor Sandsynlighed for, at . 
dette vil kunne nan,s ved rigelig Ud
sætning af Yngel af v~cl'djfulde Fisk, 
hvortil Søerne indeholde rigelig Næ
ring. 

Vilde nu Staten, uden Vederlag, 

*) Jeg skrev: "paa Græsbunden kan Fi- . 
sken kun tages med Vaad", men i 
Trykken er "kun" falden Udi senere 
skrev jeg: "til Trods for alle hæm
mende BeHtemmpl~{'r": men j Bladet 
slaar "kommende Bestemmelser'" 

, 
W.··IIii'·1ii1ailloiiiif tIoiMillif.,tWe .. ' ... · __ ..... __ ..... =-=_ .......... _======~="".=,~,,==--' .~.,~~~~~ ~.--~~~~~-



paatage sig denne lIdsætteIse, nlr 
det jo den naturligste 'ring af Ver
den, at Frugten deraf tilfaldt saa 
mallge af dens Borgere som mll~igt. 

Men - saa\'idt jeg H!d - har den 
hidtil iklw gjort andet i den Rrtl1ing 
(1)(1 udsat nogle faa tusinde Rhinlaks 
i GlIdenaa eller Randers Fjord, smt 
der er vist ingen Udsigt til, at den 
vil paatage sig denne Opgave. 

A f enkPlte Foreninger er der gjort 
nogpt mero for Laksefiskenes For
mereIse, men det forsbar klin saa 
lidt imod, hvad der stanr tilhage at 
gøre, saa Maalet vil sikkert aldl'ig 
lIaas paa den Maade. 
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Derimod vil MaaJet uden Tvivl 
lnmne naas, naal' Staten blot værnede 
Ii:1 ksefiskene og Gedden i Legetiden 
og \'ed Mindstemaal, men nu,tur
lig\'is tillod Fangst til Udklæknings
anstalter samt hindrede Saltvflnds
fislH'l'e i at fiske lige udenfor Aa
løbene, og maaske gjordtl det lettere 
for Fislwren at holde uberottigede 
hOl'lo fra sit Fiskevand, men lod 
Fiskeren lll'uge, hvilket Redskab han 
vil(ln og pfla hvilken som helst Maade, 
dog ikke Lyster, Sprængstof eller 
Gift. San, kunde den enkelte vove 
noget OI'dentligt fol' at højne Fel'sk
vandets Ydeevne i Haab om selv 
nt komme til at høste Frugten deraf .. 
ha Il være saa forønigt Fisker, M øller, 
Landmand eller Repræsentant for 
et Andels-Fiskeriforetagende. 

Den forøgede Indtægt af vOl'e Ind
sflor og Anløh vilde da komme paa 
første Hannel ~len enkelte til Gode, 
som bringer Ofl'e dp)'fOl' og md uarlig 

. Udsætning af Yngel vedligeholder 
Fiskebestanden. ]\Jen naal' den, som 
faar to Chæsstraa til at vokse, hvor 
del' før voksede et, er en Velgører 
f"r :\['.'II1lt'S]WS]iCgh·lI, lIlaa 11:\11 do;:: 

endnu højere Grad være en Velgører 
for den mere afgrænsede Del af • 
Menneskeslægten, som han tilhører, 
og som vi kalde Statssamfundet. Det 
mafl. dtt være Staten saa temmelig 
ligegyldigt, om Indtægten af Forbed
ringen fl'tt først af falder paa faa 
eller mange Htender. Det synes mig 
da ogsaa at være netop denne Grund
sætning, som Staten fulgte, da den 
bortforpagtede sine Østersbanker, kun 
med den Forskel, at heraf gaar en 
Del af Udbyttet li.ge i Statskassen 
som Forpagtningsafgift. 

Hvilken Fiskeart der saa bør vælges 
til Udsætning i hver enkelt Sø, mai\. 
den paagældende Fisker, med sin 
Erfaring og sit grnndige Kendskab 
til de lokale FMhold, have tilstræk
kelig Evne til at dømme om; for 
A aløhenes Vedkommende,hvor mindre 
kyndige kunne faa med denne Sag 
at gøre, kan der næppe være Tale 
om en mere passende Fisk end liaks
ørreden. 

N øgle ville naturligvis blive mindre 
vel tjente med en saadan Ordning, 
men de flta ti'øste sig med, at der 
ogsaa er nogle - og det endda de 
i Fiskeriet mest interesserede som 
hu,\'e lidt under den nu gældende Be
stemmelse om aaben Midtstrømslinie 
o. s. v. 

Denne Bestemmelse om aaben 
Midtstrømslinie o. s. v. synes mig 
desuden uøkonomisk, fordi den ved 
at sprede Fiskene gennem Aaløbene; 
tvinger Folk til at bruge langt flere 
Redskaber, end der ved Afspærring 
var nødvendig til at fange dem; thi 
Fiskeredsk!\.bor ere, som bekendt, 
ingen billig Artikel. 

Det synes mig desuden lidt under
ligt at forbyde at spærre et Vandløb 
ll1!'d .'11 Hust' ,1'11.·1' lignende og dog 
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tillade, at et SteJllllwværk holdel (;,1 

Del af Allløbet tørt i kortere elIer 
længere Tid, og sel\" nnar V::tnd
kraften bruges gør det umuligt fol' 
Fiskene at komme ovel' det mod 
Strømmen. 

Cand. Morten~en skrh'er: "For 
Tiden ved vi kun Illed tilstrækkelig 
Sikkerhed, at Aborren er en ret vær
difuld Fisk, som der i alt Fald paa 
sine Steder kan bringes noget ret 
betydeligt ud af." Ja, nogle uf os' 
vide i hvert Fald, at Aborren gerne 
hider paa Kroge, som ere madede 
IlIed levende Smaufisk, blot den el' 
stOl' nok til at magte dem, og at saa 
mange Sllllla Ahorrer færdes paa 
Landgrunden. at man OIll N atten 
paa sine Steder kan fange indtil 
2000 Stkr. af den i Timen i et V:lad, 
og naar man tillige v{>d, at ogsaa 
.y ngel af flere andre Fisk gerne op
holder sig paa Lalld grumlell , el' det 
ikke sila vanskeligt at vidE>, hvad 
Aborren æder. At en stOl' Del uf 
disse SIlHUL Aborrer tilhører en ud· 
vokset Art, skal jPg IIHUtsl;:e \'(·d 
Lejlighed kunne !lovise. *) 

"Ahorren er pn ret værdifuld Fisk\ 
skriver Hr. Mortensen. Men dot 
kunde dog 11:1\'e ha\·t sin Tnterpsse. 
om han havde oplyst, om Aborren 
fra Skanderborg Sø hjelllbringer 
højere en gros Pris end Hl Øre 
Pundet. Grunden til denne lave en 
gros Pris Illaa vistnok søges i, at 
Aborren saa hurtigt taber sit go(le 
Udseende, og er vanskelig at gø1'e 
ren, hvorved den desuden taber næsten 
Halvdelen af sin V ægt. Kan den 
sælges til Pladsforbrug, lige naar 
den kommer af Vandet, kan den 
vel nok indbringe den dobbelte Pris, 
da dens Kød jo er meget velsmagende. 

Men selvom der kan findes ganske 
enkelte Søer, hvori Aborren fortjener 

*) So Red.s Anmærkning p. 10, N I'. 2. 
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a~ v;l'r(' Hon~dfisk, vil det næppe 
nf dpn Grund være heldigt at frede 
den i alle Landets Søer; den kIa t'er 
sig nok endda uden Fredning, da 
den er i Besiddelse af meget stOl' 
FOl'plantningsdygtighed. 

Forsikringsforeningen for 
Fiskerfartøj er, 

hjemmehørende i Esbjerg (med Hjer-
ting) og Fanø Tolddistrikter 

afholdt Lønlag den 15.1:<"'eb1'ua1' 18!:J6 
sin aarlige Generalforsamling paa 
Hotel Spangsberg i Esbjerg. For
eningens POI'lI1:ln<l, Toldforvalter Has
sing aalmede Generalforsamlingen, 
bød. Interessenterne velkomne og op
læste Stat.usopgørelsell, hvorefter For
eningens Status maatte siges at være 
Illeget tilfredsstillende. Foreningens 
Bankbog, der viste en Formue af 
4836 Kl'. l:l9 0re og det reviderede 
Regnskah fol' 1895, fremlagdes for 
ChmeraJfol'samlingell, der enstemllligt 
godkpud te samIlle. 

Statusopgorelsell var saalydende: 
Indtægt. 

K!I,ssebehol<tlling:en ved Aarets Be-
gYll(lcl~(, ....... " ...... 3!130.52 

Præmie: Ordillære ...... 78!1.85 
l n<lskw [". . . . . . 103.00 

--~ 8H::l,i5 
Renter Af !;'oJ'<'\lIingcn" Formue.. 254.46 

Balance 50ii.70 

Udgift. 
A,1tllilla,tratiuw>u [gifter: 

Kasscl'erens HOlloral' ... 78.\Jti 
Stempel mk. til PolieeJ'])e. 0.85 
8YIl~g:ebyrel'" .....•... l2.00 
Gdgifter i Anledn. af den 

aal'lige J1'ørerprøve ... 16.80 
Leje af Lokale til General

for~amlingen. . . . . .. 2.00 

Risturno: 
for ]t'iskektl'. Emanuel .. 45l.00 

Mereur •.. 42.00 
Alpha .... 6.25 

" 
Esther. . :. 9.114 
Trækfugolcll. 14.00 

110.63 

114.1 H 

::l24.82 
Kassebeholdningen ved Aarets 

Udgang .............. _._"-,, __ ~ 

Balance 5077.73 
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Fortegnelsen over forsikrede Partøjer, Interessenter m. v. VIser: 
1< art. Tonfo1~ lJ.'axa.tion8~ 

drægtighed. sum. 

fOl' Eshjergs Vedk. 9 107 T. 2:d825 Kr. 

" 
Fanøs 2 :d6 B900 

" 
Hjertillgs 17 JM - 2421)0 

laIt 28 297 - 50975 

Til Bestyrelsen ml' i rette 1'id af 
Fisker H. ø. NiHlsen af Hjerting ind
leveret til Behandling pau General
forsamlingen følgende Forslug: 
1) Under Hensyn til det dnadigC' E'i

sked i 1895 girer I<'oreningen Af
kald paa Præmien fol' 1. HaIr
aar 1896; 

hvilket FOl'SIng enstemmigt "udtages. 
2) Kassererens Honorar nedsættes til 

50 Kr. aarlig. 
Dette Forslag vancH ikke General

forsamlingens Tilslutning og toges 
derfor af FOl's!agsstilh'!'C'n tilbage. 

Ved Valget af BestyrplsC'smedlplIl
mel' i Stedet for de efter Tur fra
trædende, nemlig: Pormanden,1'01d
forvalter Hassing, Bestyrelsesmedh'JlI 
Landmand P. Wind[C'ld, Hjerting, 
Bestyrelsesmedlem, Skibsbygmester 
S. Abrahamsen, Fanø,Bestyrplses
medlem som SupplC'unt, SkibsrllPder 
P. N. \Vinther, "~a!lo, gpnralgtes 
disse HeITer alle ullstemllligL 

Til Revisorer genrnlgtes enstplll
migt d'Err. Købmand H. \Vint'pld, 
Hjerting og Konsul c, Brpinholt: 
Esbjerg. I 

Til Synsmænd genvalgte Bestyrel
sen sallltlige hidtil \'a~l'ende Sj nsmænd. 

Understøttelsesforeningen for 
Enker og Børn efterpaa Søen 
forulykkede Fiskere afholdt uer
efter sin aarlige Generalforsamling. 
Formanden, Toldfol'valter Hassing, 
fremlagde det reviderede Regnslmb, 
der enstemmigt godkendtes og oplæste 

-

Inter- }"'ofsik-rings .. Præmie. Forenings-
essenteTUC. sum. Risiko, 

15 22825 Kl'. 466.85 18260 Kr. 
2 3900 - 70,20 0120 -

22 19787,50 - 8?i6.20 15830 -
89 4ti51250 ' 982.75 37210 -

FJkstrakt-Udskrift af Regnsbbet, der 
var saalydende: 

Indtægt. 
Kasscbehol(lningen ved Altrets Beg. 1422.20 
Kontingent: 

Ordin. ]\fedl. Ekstraordin. 
Medl. 

1. Halvaal' 48 a 2 Kr. ol a 1 Kr. 
1. 4\1 a 2 Kl'. 28 a 1 Kr. 

253.00 
(Jayer fra Komiteen for Inlham

liugell af Bidra.g til de for ulyk
kede HjcrLing Fiskeres Efter-
ladte ..... , ......... , 469.85 

Rellter af Foreningens ]'ormue .. 88,56 

Balance 2233.61 

Udgift. 
Ulldl'l'stø!!elsl,r til 1<Jnkel'l1e efter 
Fi~kel' Kl'e"tl'1l NicheIl af Hjer t.ing 

" H. C. Ulu'istiansen 
" Lalllhm·t 8jJrcIlscll 

70.00 
iO.OO 
70.00 

.. _---
210.00 

l Følge Genel'alfor~. Beslutning ud
lJetalt af Aldel'llomsfonden til 
den svagc1ig-e Fisker J. C. Han-
sen i Hjerting ... , . . . . .. 65.00 

Andre Udgifter: Renskrivning af 
nyt Lovudkast, ....... , . 5.12 

Kasseh{'holdningcn ved Aal'ets Ud· 
gang ......... ' ....... 1950.49 

A:;lIn. Kntisebeh. fn1'lle.lcs saalede~: 
1. Reservcfondcn ... 950.81 
2, Lll(lerstr. pro 1895 :::10.00 
:J. OH'I'sknd, der til-

læg-geo næste Aan 
lJndertitøttchcr . , 793.15 

1953.49 ----
Balance 2233.61 

-FOl'lldell foraunmmte K:1ssehehold
ning yar der som bekendt af Proprie
tær P. Breinholt, Esbjerg skænket 
et IJegat, stort 1000 Kr. 

Foreningen understøtter foruuen 
ovennæmte Enker endvidere Enken 
efter en j Hjerting ved Døden afgaaet 
Pisker med 70 Kl'. for 1895, i Følge 
en GenC!ralforsamlings Beslutning. 

Derefter optoges til endolig Be
handling det af Bestyrelsen paa den 



ekstraordinære Generalfol'samliug J. 
8. d. M. fremsatte Forslag til Ud
videise· af Foreningen til at omfatte 
hele Ribe Amt og Sammenslutning 
med den ved NYlllin(legab væremle 
Fiskeri U ndel'støttelsesforening. For
inden del' skredes til Behandling af 
og Afstemning over det afBestYl'elsen 
forelagte Udkast til Lovene fOl' den 
foreslauede Udvidelse af Foreningen, 
gav Formanden nogle orientm'ende 
Oplysninger 0111 Am'sagen til ji'or
slagets Fremkomst. Stiftamtlllanden 
i Ribe havde i Sklivelse af 20. Juni 
f. A. meddelt Bestyrelsens Formand, 
at det havde behaget Hs. Majestæt 
Kongen paa Indenrigsministeriets 
derom nedlagde Forestilling at bi
falde. at Renterne af Ribe Amts 
Kollektfond til Fordel fol' de n~d 

Storlll- elle l' Vandtlod i Ribe Amt 
skadelidte, indtil videre all\'endps til 
FOI'del for trængende Efterladte efter 
Fiskere, der ere fornlykk(·de paa 
Søen og bjemmehørende i Rihe Arut. 
Efter at Formanden havde udtalt sin 
varme l}aaskønnelse af, at lilan paa 
højere og allerhøjeste Sted tænkte 
med saa ,megen Velvillie paa Vest
kystens Fiskerbefolkning, sattes først 
det Spørgsmaal undel' Afstemning, 
hvorvidt Generalforsamlingen ønskl'de 
den forannævnte Udvidelse af For
eningen og Sammenslutning med N.r
mindegabforeningen, alt under For
ventning af, at det nævnte aarlige 
Tilskud af Kollektfondell vilde blive 
yde~ og paa Betingelse af, at For
eningen ved Nymindegab vilde til
skyde et Beløb af sin Formue paa 
1000 Kl'. en Gang for alle. Detle 
vedtoges enstemmigt. Udkast til 
Lovene for" Understøttelsesforeningen 
for Enker og Børn eftel' paa Søen 
forulykkede Fiskere, hjemmehørende 
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i TulJdistrikterue indenfor Ribe Amt" 
sattes derefter nnder Afstpmning. 
De oplæstes Parngl'Uf fol' Paragraf, 
forklaredes og t'edto,ljes derpaa i dpll 

fremlagte Form uden nogen som helst 
1Endring, dels enstemrni.qt, dels »wd 
ctldeles ()vet'v(~jeJl(le Majo1'itet. Med
lemmerne underrettedes d('l'l1æ;;t 0111, 

at efter at (Ic nu vedtagne Love hanle 
erholdt den betingede kongplige Stad
fæstelse, vilde der blive sUllJllll'nlwldt 
en Generalforsamling (i V,Il'de), for 
at den udvidede Forening kunde blive 
organiseret og nyeF ulIktiOll:l'rer v;\ 19te. 
Til denne Generalforsa 111ling, del' 
senere vilde blive bekentll !!,ior! , an
modedes :\Iedlemmerne 0111 saavidt 
muligt at møde fuldtalligt. Formanden 
sluttede Genemlforsamlingen med at 
udtale ell 'Pak for den 'L'Hslutning, 
der val' giret For'slaget. Fisker.J ens 
:Madsen, Hjerting udtulte en Tak til 
Bestyrelsen, særlig til Formanden for 
alt, hvad der var udvirket for Ullder
støUelsl:'sfo re Il in gen. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24, Februar 1H96. 
SkøJ).t der i den forløbne Uge kun 
vur Lf'jlighed til at fiske i 4 Dage i 
U gens Begyndelse havde mange af 
tie i Aalbæ-ksbugten og paa Herthas 
Flak fiskende Kuttere opfisket fuld 
Last 2 Gange, saa at et Udbytte 
af 0-700 Snese jkke var ualminde
ligt for enDelKutteres Vedkomlllende; 
hMld de andre angaar var et Udbytte 
af ca. 300 Snese Rødspætter det 
almindelige fra disse Fangstpladser, 
hvor Hovedparten af Fiskertlaaden 
al'bpjdede. Fisken var af ret variabel 
Størrelse, eftersom der fiskedes nær
mere og fjærnere fra Land, den vejede 



fra 9 --14 Pli. Snes(Jfi og blev Le
talt med fra, 75 0"c--2 Kl'. 25 0re 
}li'. Snes. Nogle Kuttere hase paa 
Pladserne nord for Ilæsø gennem
snitlig havt en Fangst af ca. 100 
Snese Rødspætter hver, enkelte havde 
kun mindre Fisk, vejende 10-12 Pd. 
Sn<>sen, betalt med fra 85 0re--1 
Kr. pl'. Snes, andre havde hedrc 
Kvaliteter, vejende 15~-16Pd.Snesen, 
hvorfor betaltes 2 Kl'. 25 01'e--2 
Kl'. 40 0re pr. Snes. Enhlte mindre 
Kuttere indkom fra Ilæsørende lIled 
Laster af fra 100-200 Snese Rød
spætter, d,er blev betalt med fm 85 
0re-1 Kr. 50 0re pr. Snes. Fra 
Kohbergrunden sydøst af Læsø ind
kom en Kutter indehavende foruden 
et mindl'e Parti Rødspætter ca. 300 
Pd. 'runge, betalt med 80 0re pr. 
Pd., og 300 Pd. Slethvar og Skær
ising, betalt med 16 Øre pr. Pd. 
Fra Anholt indkom ligeledes en Kut
ter med en Last af 300 Snese, men 
K valiteten var kun slet; skønt Fisken 
vejede op til 14 Pd. Snesen opnaaedes 
ikke mel'C end 75 Øre pr. Snes. Den 
stærke sydostilge Storm, del' afbrød 
Fiskeriet, traftdte desværre ogsaa 
hindrende i Vejen for Afsætningen, 
særlig til København, flere Kvaser 
have i de sidste Dage været under 
Vejs til København, men have maattet 
opgive at komme frem og en Del 
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returnerede hertil i Gaul' Hled Lllsten 
mere eller mindre ødelagt· Ilf den 
ha'lrde SejUads, saadan Kvases Ilast 
er i disse Dage ofte en 'rllsind Kr. 
værd, sall, naar Uheld indtræffer kan 
let store Vænlier gaa tabt, til liden 
Baade for vedkommende Handlende. 
TilførsfIlen fra Skagen var i U gens 
B{>gyndelse meget betydelig vel ea. 
30000 Pd., for Nordstrandsrødspætter 
betaltes paa Pladsen fra l Kr. 65 
Øre-2 Kr. 25 Øre pr. Snes; en stor 
Del af denne Fisk afskib(>des i Tors
dags til det engelske Marked, hvortil 
der afg,ik over 20000 Pd" Udførselen 
til Gøteborg har ogsaa været betyde
lig. Med vedholdende østlige Vinde 
plejer Kullerfiskeriet kun at give 
daarligt Udbytte og denne Beregning 
har ogsaa hol(,1t ~tik i denne Uge. 
Med Undtagelse af, at der fra Laur
vig er tilført et mindre Parti Hum
mer, har Tilførselen iøvrigt udeluk
kende funden Sted fra Christianssand 
og har iaIt andraget ca. 13000 Stkr., 
Prisen holder sig vedhlivt'nde høj, ea, 
l Kr. 35 01'e pl'. Pd. pn gros ab 
Christianssand. I Tilførsel af Sild 
fra Gøteborg er der indtraadt en / 
lille Tilbagegang, Tilførselen har i 
denne ege ikke overgaaet 900 Kister, 
Prisen er ikke undergaaet nogen 
væsentlig Forandring. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

FiskeriDløde. 
I'hikel'iforeningell for UUsulld og tilgrænsende Valide 

afl~oldel' offentligt Møde iKaIlehave Færgegaard Søndagen den L. Marts 
KI. 5 1/ 2 , D'Herrer P. Villumsen, Landsthingsmand A. Hage og }~olkethings
Hland BOI/lokke komme til Stede .. Alle indbydes. 

Ikke-Medlemmer betale 25 øre. 

, 



71 

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

i Ugen fra 16. Februar til 23. Februar 1896. 
" 
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15 dalIHke :I<'isker- II PU. 
Pil. 

I 
Il.l. 

I'd. I l'd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pr\. Pd. I N. 

far·tøjer ... 19!h!6 350' 900 

]3 danllke Kvaser 33840 81270 M. 

li) svenske b'ieker-
fartøjer ... 38070 28803 

p r. Baad og Vogn 
fra nærliggelJ,le 
Fiskerlejer • . . 8462 9580 180' 178 

p r. Jernbane & 
Dampskib. . .. 21840 4140 5222,480 114361 155031276;")42 8104 4577124087 11799 

-;-'- ~-- ---,------ --- ._-

jalt . .. 7560ti 4140 [1222!' 134256! 461f1 276049 8882 • 46tH 94087 11799 
, I 

1/ RIetter. 2) Skru/lp"r. ~) Kuller. 4) Rtenbider. 

lait er der tilført 551451 Pd. 

Betalt Bel1l1emsnitspris af Opkøbere: Rø,lspætter: levende Kr. 3,00-4,00, Kasselisk 
Kr. 2,50---3,00 pr. Lp!!.; Torsk: Jeven<lc Kr. 1,60-2,00, Ka,sselisk Kl'. 0,75-1,00, svonske 
Kr. 1,70 pr. Lpd.; Sil,l, Kr. 0,35-0AO pl'. Ol; Aal, hlanke Kr. 0,65, gule Kl'. 0,30-0,4n pr . .Pd. 

Tilførslen af levende Fisk lIal' i Ugens lJøb vær'et rigelig uden det'for at tnkkf' Pri
seflHl, som holdt sig omtrent uforalulrede. Marked(,t fast med god Købelyst. • 

For~.Kro&,fillker~. 
De s..,. meget efterspurgte dobbelt
fortitlllede S,aalftllikekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Flwget ar Aal, Torsk og 1<'lynder 
kali erholdes lHHi Unuertegnede i 
tveurle Nr. 2 o~ 3. Bnstillinger morl
tagei'l o,:,{ Krogene afsell:des franco 
overa.lt i Danmark til Fiskere, Nr. 
:1 n Kr., NI'. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Il:rterkrt.v,"Pr/lver sende. pa" 
1<'orlangellde og l<'orhandlere ind-
rømmes Rabat. . 
Hans Christensen, Skibshandler. 

l,engegade 2. Kjarteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtagel' al Slags Fisk iKom-
mission. I 

Da91ig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

En Kvase, 
13 Tons brutto, laster 8000 
Pd. Torsk, god Sejlol' og godt 
udhalet,erpaaGt'Ulldafanden 
Bestemmelse til ::>alg for 1000 
Kr. Kontant. :\lan henvender 
sig til 
Fisker .JE'll!il Hall111e,., 

Langøre pr. Tranebjerg,Samsø 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør PrisC'!' hos 

c!X'. cfJ(!almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

En Jolle. 
En stmddbygget, mldre 

16 Fods Jolle, med splin
ternye -- 4 Sejl, kan 
købes meget billig nos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

fiskekroge -F abriken 
- !lølYllIedallle I Aalhrg 188S 811 

I Kø "eD II ay. 1888 -
" .. befaler øit lidsø.lg af alle Sorter 
Fiskekroge, iU\u vel i Staal, ,rærn 
.om MeSSing, ... mt Pilke i Tin ug 
Bly. l<'or."ndos mou l<:fterkrav. 

Conrad Christensen.·: 
St. Stratldøtræde H. 

K"benhavn K. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kva&e, 53/ 01). Tons. Hækbyg
get, Mi(ltsklbsdam, Sænkekøl 
og lste KJ. Sejler, er til Salg 
hos 
Fiskel' Hemming Christensen, 

Bakkebølle 
pr. Vordingborg. 

Chr.Fabricius 
Altona 

modtager al Slags fersk Fisk, 
Hummer& Vildt i Kommission. 

Afregning omgaaende! 
Remisse ugentligt! 
Commission 5%

, 

Telegramadresse: Fabrioius. 
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Kø benha ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et god t sorteret Lager. 

København V. Teler. Nr. 2871 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, He]singo.-, Stengade 15. 

level'cr efter Bestilling eller fra Laget· fra vort med de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynelle, nyanlagte FfLbrik;' Silde., Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt aJlc andre Sla~s Næt og 
Gal'll. B()mltld.~.gar1l, HCMlIlu'.r!etrn og: Hm',qarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aulekuber, Hork, ~'Iaadtræ og 
Hatechll haves paa Lager. 

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

Altona Fiske;auction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: 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. 

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

-
Redigel'et af cand. mag. Henr. ,J, POllselt. - Trykt hos Frantz Chr~8ttre~. København. 
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Nr. IO. 5. Marts. 1896. 

lIJ.[edl.e:z:r:UlID1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christlreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 'Id Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Generalforsamlinger. - Fiøkerlberet
nlnger. - KØbenJuiVn8 Tilføroe] og U dføne] af Fisk 
i 1895 og KØbenhavns Forbrug i 1895. - Bekendt
gør.I.~r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes dOBudun i Alm. 0--7 SvanholmsveJ 
10, l. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere da.glig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Ef te! tryk af ~[edlemsbladetB Artikler er 
tillailt,naar Kilden angives. ----

Generalforsamlinger. 

Fiskeriforeningen for Horsens og 
Omegn afholdt Onsdagen d. 19. Fe
bruar ordinær Generalforsamling. 
Foreningens Formand, Hr. Konsul 
Creemers aabnede Generalforsamlin
gen og aflagde Beretning om Virk
somheden i 1895. 
. Det var - meddelte Formanden 
- i 1895 lykkedes at udføre Planen 
om U dsættelsen af Rødspætteyngel 
i Horsens Fjord, og da navnlig i 
dennes Munding, Hjarnø Sund. Der 

.t 

blev saaledes i Maj Maaned f. A. 
fra Struer indkøbt ca. 8000 Stkr. 
smaa Rødspætter, der velbeholdne 
ankom til Fjordens Munding i en 
Kvase først i nævnte Maaned, og som 
straks ved Bestyrelsens Foranstalt
ning og ved Hjælp af dennes Med
lemmer og af Fiskere bleve udsatte 
der. 300 af disse Rødspætter bleve 
mærkede pall. den af Forstanderen 
for den danske biologiske Station; 
Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, nær
mere betegnede Maade, og kort efter 
Udsættelsen blev nogle faa Stkr. af 
disse mærkede Rødspætter trufne i 
Omegnen af Udsættelsesstedet, nem
lig Nr. 72 i Poldkrog, Nr. 126 ved 
Sælgrunden og Nr. 274 ved Abels
hoved. De vare alle 3 udsatte i 
Draget. 

Men skønt Bestyrelsen bekendt
gjorde Udsættelsen i forskellige Blade, 
der udgaa i Byer, beliggende ved 
det Farvand, hvori Udsættelsen skete, 
og ved direkte Henvendelse gjorde 
Fiskere og Fiskehandlere, der bo i 
og ved . disse Byer, opmærksomme 
paa, at denne havde fundet Sted, 
idet den samtidig bad om, at Mel
ding til den om Indfangelsen· af de 

, 
_'"',.'::;'.'lS:i ... .j:~/~ .... ;.,-"~'.. .,..1' 
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paa denne Mande mærkede Fisk 
maatte ske, har det ikke været den. 
muligt at C'rful'e det mindste angatL
emle U driklingen :1f dC'n udsatte 
Yngel, der saaledes i'ij'neR at være 
spOl'løst forsvunden. 

Af denne Grund agter Bestyrelsen 
iHe at fortsætte det for Foreningen 
temmelig kostbare Forsøg med Ud
sætning afRødspætteyngel, men agter 
at holde sig til Il dsættelsen af 01'
red- og Aaleyngel, hvortil den i Fjor 
føjede Udsættelsen af etmimll'c K V:1I1-
tUIll' Karpeyngel. 

Af førstnævnte Fiskeart h:1l' For
eningen i 1895 bekostet Udsættelsen 
af ca. 20500 Stkr. Yngel i de til 
Horsens Fjord grænsende Vandløb: 
Thorsted Bæk, KanIlerup Bæk, Han
sted Aa og Kørup An, medens det 
ikke lykkedes den i dette Aur at 
slwfl:'e nogen Aaleyngel til Veje, uagtet 
et Medlelll af Be'3tyrelsen i den A ll
ledning foretog en Rejse, og Grunden 
til, at denne slog fejl, maa søg('s i 
den lave Vandstand, der hele Som
meren herskede pau det Shid, hvorfra 
man tidligere havde erhvervet Yn
gelen, og som gjorde det umuligt for 
denne at naa derhen. 

Af Karpeyngel htev der af Hr. 
Gaardejer Raslllus ·0. Petersen i 
Vrigsted velvilligst skænket Forenin
gen en Del, som her i Egnen blev 
udsataf etBestyrelsesmedlem iDam me, 
der efter hans Mening egnede sig 
godt for denne Fiskearts Udvikling. 

Den i Foreningens Beretning om 
Virksomheden i 1894 omtalte Hen
vendelse om en bedre Afmærkning 
af de laasede Vandt> i Horsens Fjord 
hlev imødekommet af yedkommende 
A vtoritet, og ligeledes tog Ha vnebe
styrelsen i Horsens et af Fiskerifot,
e>ningens Bestyrelse fremsat Andr;l-

gende om, at det ved Sejlløbets 
U ddybning i Fjorden frembragte 
Fyld maatte blive henført til Dover
fjorden, til Følg~. 

Ved d~nne Ordning f::mdt imidlertid 
de i Haldm}J boende Fiskere sig 
brøstholdne, hvorfor de udvirkede, at 
Fiskerikontrolløren for .rylland be
søgte det paagældend"C Sted for nær
mere at undersøge Fiskernes Besvæ
ring om, at Fyldens Sænkning i 
Doverfjorden ødelæggerderesErhverv. 

I denne O ndersøgelse deltog :Med
lemmer af Foreningens Bestyrelse, 
og Resultatet af denne blev, at Fi
skerne fra Haldrup gennem Besty
rIesen foreslog Horsens Havneudvalg 
at b~nytte Dybderne ved Vanrsø 
Kalv til Henlæggelse af den omtalte 
Fyld. . 

Da Havneudvalget imidlertid ikke 
mente at kunne indgaa paa denne 
Henstilling af Hensyn til Strømfor
holdene i Fjorden, indgav de Hal- . 
drup Fiskere deres Besværing til 
Ministeriet. og herpaa er der, saa
vidt Bestyrelsen bekendt, endnu ikke 
indløbet noget afgørende Svar. 

Bestyrelsen har endvidere i Hen
hoB til den Opfordring, der rettedes 
til den paa Generalforsamlingen i 
Fjor, undersøgt, hvorvidt det lod sig 
gøre at hæmme den for Fiskeyngelens 
U d vikling saa skadelige Vaaddrag
ning i Aaløbene i de nærliggende 
Herreder, men da den ved at lade 
forhøre paa Hatting Herreds Kontor 
et·farede, at der alene for Bygholm 
Aas Vedkommende skulde erhverves 
Tilladelse fra flere hundrede Lods
ejere til at træffe de i saa Henseende 
nødvendige Foranstaltninger, har den 
indtil videre stillet Sagen i Bero. 

Endelig bM det omtales, at For
eningen ved j o Medlemmer har været 



repræsenteret paa den i Sommer i 
København afholdte Fiskerkongres. 

! Derefter oplæste Kassereren, Kon-
i' sulatssekretær Ankjær, Regnskabet 

#' fol' 18911. Medlemshidraget har været 
323 Kr.; fra Statskassen har For
eningen modtaget et Bidrag en Gang 
for alle pau 200 Kr., Grev Frijs hal' 
skænket Foreningen 20 Kl'. Indkøb 
og Udsætning af 397 Snese smaa 
Rødspætter har kostet 369 Kr. 85 
0re, Indkøb og Udsætning af 20500 
smaa Laksørreder 115 Kr. For
eningen ejede ved Regnskabsaarets 
Slutning 434 Kr. 58 0re. 

Regnskahet er revideret af Bog~ 
binder Edr. Hansen og Lagerekspe
dient Wm. Creernm's. 

De afgaaende Bestyrelsesmedlem
mer, Fiskehantller C. Groth, Kon
sulatssekretær Ai/kjær og Redaktør 
Bo.isen, genvalgtes. Ligeledes gen
valgtes Bogbinder Edv. Hat/sell som 
Revisor. 

Efter Bestyrelsens Forslag ved
toges det for 1896 at yde 25 Kr. 
til Dansk Fiskeriforening. For dette 
Bidrag vil den herværende Forening 
faft tilstillet 15 Eksemplarer af "Med
lemsbladet". Disse ville blive fordelte 
mellem Medlemmerne. 

Et Tilbud frft en nf Lodspjerne 
ved Bygholm Aa om Levering aJ 
Granstænger til Nedramning i Aften 
blev mod taget med Taknemlighed, og 
et Bestyrelsesmedlem blev bemynuiget 
til at forestaa' Arbejdet. 

Fiskeriforeningen for Skagen og 
Omegll afholdt i Løt'dags sin ordi
nære aftrlige Generalforsamling. For
manden, Konsnl Ohr .• L Fahricius, 
aabnede Generalforsamlingen ved Ltt 
byde de mødte Medlemmer Vellwm-
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men, hvornæst han gik over til Dags
ordenen og refererede :Foreningens 
Virksomhed fol' det forløhne Aur. 

Særlig frel~ihævede han, at For
eningen hanlo ladet sig repræsentere 
ved .Mødet i Thisted den 20. Sep
tember f. A. i Anledning af Vest
kysthavnesagen. Mun havde ved 
Mødet i Thisted gjort gældende den 
Opfattelse, at det var ønskeligt, om 
der pau flere Steder af Vestkysten 
kunde bygges ikke saa kostbareHavne, 
der kunde tjene vort eget Fiskeri 
til Nytte. Tanken om en enkelt 
stor Havn var hleven kraftig imøde
gaaet fra forskellige, særlig de pan 
Mødet til Stede værende Repræsen
tanter for københavnske Foreninger. 

]'iskeriforeningens Bestyrelse havde 
den Opfattelse, at en stor Vestkyst
havn vilde blive til Skade for vore 
danske E'iskere, da den vilde blive 
et Støttepunkt for de tyske og en
gelske 1'ra wldampere, der alh'rede 
nu i stort Antal af og til hjemsøger 
Skage rak. Disse fremmede Fiskeres 
Maade at drive Fiskeriet pau, pr en 
saadan, at der ikke kan m're '1'\'ivl 
om, at de ville t<1ge det st~jrste, Ld
bytte af Fiskeriet j vore nordli!:liu 
FarntIlde og sandsynligvis i mange 
1'ilrælde fortrænge \'ore egne Fiskere. 

Bestyrelsen havde udarbejdet' en 
Fiskeribel'etning fol' Tidsrummet 1. 
Novemher 1894 til 31. Oktober 1895, 
hvoraf det fremga[1l', at det samlede 
Udbytte af Skagboernes Fiskeri i 
dette rridsrnm havde udgjort 445000 
Kr. Deraf falder ca. 170000 paa 
Kutterfiskeriet og 150000 Kr. paa 
Vinterfis1i:eriet paa Nordsiden. 

Denne Beretning havde været of
fentliggjort i flere af Landets ledende 
Blade, da man ønskede, af Hensyn 
til Hltvnesagen, at gøre Offentligheden 



bekendt med de ganske betydelige 
Fiskeriforhold ved Skagen, ligesom 
Særtryk af Beretningen var omdelt 
til Rigsdagens Medlemmer. Beret
ningen syntes at have vakt Opmærk
somhed. Man havde særlig lagt 
Mærke til, at Ohefen for Fiskeriin
spektionen inden for Skagen, Marine
kaptajn Trolle, der er Medlem af 
Folkethinget, havde omtalt den under 
Finantslovens Behandling og man 
havde med megen Tilfredshed be
mærket, at Kaptajn ']'ro11e udtalte, at 
Udbyttet af Skagboernes Fiskeri ri
meligvis vilde stige til det dobbelte, 
naar der blev anlagt en Fiskerihavn 
ved Skagen. 

Han skulde i Forbindelse hurHled 
oplyse, at Kaptajn '['rolle hayde ud
talt, Ilt Sbgpnsbnnpfl aldrig kom 
til at gøre sin fulde Nytte uden i 
Forbindelse med en Havn; at han 
sluttede sine Betragtninger med den 
Paastand, at der desuagtet ikke ml' 
Trang til en Havn, var jo ikke let 
at forstaa, efter at han med rigtig 
god Villie havde bestræbt sig for at 
bevise, at en Havn var baade nød
vendig og fonJplagtig. 

'['alel'en troede dedor, at man burde 
være Kaptajn Trolle taknemlig for 
hans Udtalelser, smrljg lianI' man 
tog HensYll til, hvad del' jo ikko var 
nogen Hemmelighed, at hans Hoved
opgave er at tiln'jebl'hlgc en Ham 
ved Hanstholm. 

De Sager, som Foreningen forøv
rigt havde beskæftiget sig med i 
Aarets Løb, vare af minclre Betyd
ning. 

Han gik derefter over til at fore
lægge Regnskabet, der balancerede 
med 170 Kr. 43 Øre, og en Behold
ning af 67 Kr. 41. øre. 

Foreningen talte den 31. Decem-
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bel' 1895 143 Medlemmer og hal' 
senere havt en Tilgang, saaledes, at 
den nu tæller 180 Medlemmer, der 
alle havde betalt Bidrag for 1896. 

Derefter foretoges Valg af 3 Be
styrelsesmedlemmer, der fratraadte 
efter Tur, nemlig FOI'bjerger, .Fisker 
Niels Bagh, Konsul Ohr. J. Fabri
cius og Fiskehandler Martin Jensen, 
der alle genvalgtes. n. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 2. Marts 1896. 
En enkelt Kutter har paa Stræk
ningen mellem Hirtshals og Løkken 
forsøgt Vestkystfiskeriet. uden dog 
at opnaa synderlig Udbytte, dcn 
havde kun ca. 60 Snese· Rødspætter, 
der bleve afhændede iL 2 Kr. pr. 
Snes. De fra Herthas Flak indkom
mende Fangster vare sllllveli kvan
titativ som i kvalitativ Henseende 
ringere end sædvanlig, Rødspætten 
vejede fra 9-12 Pd. Snesen og 
blev betalt med fra 60 0re-1 Kr. 
50 Øre pr. Snes. Derimod havde 
enkelte af de i U gens Begyndelse 
fra Læsø Nordside indkommende 
Kuttere gode Fangster, fra 200--300 
Snese Rødspætter hver, Fisk af ret 
god Kvalitet, vejende ca. 14 Pd. 
Snesen og betalt med op til 2 Kr. 
75 0re pr. Snes. En enkelt fra 
Kobbergrunden indkommen Kutter 
havde et Parti Tungepaa ca. 180 
Pd., som nu endog er stegen til 
95 Øre pr. Pd.; Slethvar og Ising 
betaltes med 16-18 Øre pr. Pd. 
Baade Fiskeriet med Smaajoller fra 
Skagen og fra selve Byen med omlig
gende Fiskerlejer har kun givet daar
ligt TI dbytte i sidste TI geo En svensk 



A. 
fra Indland. 
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Københavns Tilførsel af Fisk hele Aaret 1895. 

Fersk 
Fisk Skaldyr 

Klipfisk, 
Salt Sild torr." 

salt Fisk 

Pd. I Pd. --1- Td. 

lalle Slags. 7805931 ø 314487 
Fladfisk.. 624226 I H 66427 

pr. Jernba e Torsk og Kuller 687652 M 77834 383i4 
og I Aal .... 622372 R 139354 

pr. Fragtskib Sild . . .. 2862224 Kr. 301 
LaxogØrred 121847 alle 81ags 20877 
Gedde. • • 250745 

29762 

I 
Rødspætter 3,295430 M 1000 
Torsk. .. 2,8081)00 R 3357 

direkte fra Fladfisk,. 108403 alle Slags 1361 

Sild . . .. 905614 

Kon
server 

~'iskePlad81Aal. . . .. 1646251 

alle Slags. 1_~14~2~4O_2+ ____ ---+-___ +-___ --i_ 

6249981 

fra 

C. 
fra Udland. 

A. 
Til Indland. 

B. 
'fil Udland. 

IAaI. , ... 
Hedde, , . 

pr. .Ternbane; all" Slags, 
og' 'Sild . , .. 

pr. J<'l'ut.gskib: ~'ladJi8k .. 
ILax . , , , 
I Torsk ... 

direkte fJ'a Fiskeplads 

2702 
50797 

i:l741l17 H 1319211 
5,77371U H 33461 

110926 K I', 25516 
401755 HogKI·.17794 

13586 Hkildp. 400 
a99855 

Københavns Udførsel af Fisk hele Aaret 1895. 

Fersk Klipfisk, 

Fisk Skaldyr Salt Sild tørr ... 
slat Fisk 

Pd. Pd. Td. Pd. 

pr. Jernbane alle Slags 1,205588 121)10 

pr. J, lban alle Slags 1,263124- 42123 
f alle Slags 403037 ø 96221 18645"/4 3,227440 

pr. ~'ragtskib l fersk Sild 491201 H 2130 
røget - 135554 M 2000 

1'il Udland ... 2,2929161 142474 1 186453/4 I 3,227440 I 
1895 laIt = 4,498504 154984 1186453/, I 3,227440 

1 1894 lait = 6,449958 185064- 16211 3,292816 

Københavns Forbrug. 

286288 
146339 
165863 

.3892 
22194 

300 
28206 

Kon-
server 

Pd. 

Anel!. 6906 
Sard. 16015 

alle Slags 1830 

24751 

24751 
253855 

aarlig pr. ~ndivid. . . . 
1895 •.•.••••.•.• 
1894 •••••••••••• 

Fersk Fisk 
ca. 38 Pd. 

15,210131 
13,648692 -

Skaldyr l 
1'1 Pd. 1 N aar Indbyggerantal sættes = ca. 400000. 

679111 
512119 -

ø = østers. H = Hummer. M = Muslinger. R Rejer. Kr. = Krebs. s. Laks = saltet 
L~8, s. Rødspætter = saltede Rødspætter. Anch. = AnchoB. Sard. = Sardiner. 



K vaso el' ankommet fl'a8tl'ømstad med 
ca. 1000 8tkr. Hummer og desuden ere 
ca. 14000 8th. tilfOl·tØ pl'. Damp
skih fra Christianssand, hvoraf ca. 
5000 8th. ere afgaaede direkte til 
det tyske Marked. Prisen er ab Norge 
en gros 1 Kl'. ;)5 Øre pr. Pd. 8il-
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detilføl'selen ha,r i denne Uge an
draget ca. 1300 Kister, hvor,lf dog 
ca. 200 Kister ere afskibede til Eng
land og 150 Kister afgaaede direlde 
pr. ,Jernbane til de tyske Røgerier. 
Prisen er fol' 'riden godt 2 Kr. pr. 
Kiste ab Goteborg. KI. 

BEKENDTGØRELSER 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, dil'('kt(! ind
kjobt, tilhyde,:; langL under 
gtwgb:ll'e Priser. 
Vandtæt prællareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i fLUe Kr<l.,li.tetet·. 

N.IIkjøbillrJ p. Falster 
1 Februar L896. 

fra 

Færdigsyede SeJl, solidt 
fomrh{'jdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skdv om PrØver af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmoe. 

Vejle :s omul ds spinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenlanuske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

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

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Boldhusgade 1, København K., 

tilbyder sig med 'l'l'ykning af Ugeblade, Piecer, Værker og 1'ids
skrifter, Cirknlairer, merkantile Tryksager og l .. ejligheds. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernhane & Dampskib 

i Ugen fra 23. Februar til 1. Marts 18'96. -
Ili~ I '" E I~~I I I I 

... 
"C El I~~ .lII ... 

'" >- .,'" 
Tilført af: ~ 

., <D- '" 
., ::: "åi .lII "C _CD = .o ... 

I 
Øl "åi -Øl 

"C ='" :; ø 
I 

c( 

I 
c(-., =! I "C 

i ~~: '" :.I: ..J .lII m -.; .., I- m li '" :t: c::I -
I I I I 

17 danske Fisker- II Pd. 
Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. l'd Pd. Pd. l Pd. 

. fartøjer ... i 17~62 
21 danskc K vaser 540990 1I0-100 

21 svenske Fisker-
fartøjer ... 01426 2880 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggcnde I 
Fiskerlejer . .. I 3841 640 70 

pr. Jernbane & 
Dampskib. . .. 21660110908 540131 296701 600 1266300 5618 5:J.37 121935 19200 

lalt-. -. -. Ii 93912 1090815413 384 1192166 3480- 266300
i56s8- 5437 21~35 19200 

II 264 Pd. Skruj,!,"r og 120 p,l. Stenhlder. 

lat er der tilført 624823 Pd. 
Betalt (iellllernsnitspris af Opkøber'e: Rødspætter: levende Kr. 2,00-4,00, Kassefisk 

Kr. 2,00-3,00 pl'. Lpd.; 'l'orsk: levende Kr. 1,20-2,25, Kassefisk Kr. 0,75-1,25, svenske 
Kr. 1,50-2,25 pr. Lpd.; Sild. svenske Kr. O.:J.O pr. Ol, A al, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 0,35-
0,45 pr. Pd. . ' , 

UgellS Tilførsel af levende Fisk har efter Aarstiden været meget stor. :r'or Rød-
spætter holdt Prisel'lle sig væsentlig uforandrede, snarere lidt højere; hvorimod Torsk 
viste sig nedadgaaende og Efterspøqrslen for ,h'ulle Vare meget ringe. 

:t'ør Krøa-ftskert'. 
De sall. meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftøkekroøe 
med lukkede ret og omvendte øjet' 
tl1 Fangst af Aal, Torsk og }'lynder 
kan erholdes hoa Undertegnede ,i 
tvende Nr. 2_og ;~. Bostillinger mod~ 
tages o~ Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til "Fiskere, Nr. 
:--1 ;; Kr. t Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. Prøver sendos paa 
}"orlangende og Forhandlt!re ind~ 
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler, 

I .. a.ngegade 2. Kjerteminde. 

- Import af" 
J. J. Storm, ' lmerikanskBomuldsejldug 

GI. Strand 46, h' 
modtager al Slag;<Fisk i Kom- for ør Pnser hos 
mission. I 

Daplig Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. 

11111 

Dæksbaad til Salg. 
En god solid DæksbIlad, 

by~gct, af Eg. 5 Tons drægtig, 
er billig til Salg. Nærmel'e 
Oplysninger hos 

Jens .Jeppesen, 
Hornbæk 

pr. Hellebæk. 

cif:. 3almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

En Jolle. 
En stærktbygget, ældre 

16 Jj'ods Jol](" med splin
ternye t Sf'jl, kan 
købes IllPgct billig hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

fiskekroge -F abriken 
- S .. lymedallle I A. Ih r (II 1888' 88 

I K.henh.Y. 1888 
""bofaler .lt Ud.alg af all. Sorter 
Fiskekroge, Han vel i Sta.u.l, Jærn 
SQm Messing) samt Pilke i 'j'in og 
Bly. ForBandes mod Eftorkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Rtrand.tr",d" 41. 

Køh."h .. vn K. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tv(bk Driv

kvabe, 53/ 100 TOllS." Bækbyg
get, Midtskibsd .. III, Sænkekøl 
og lste KJ. ~"jl<!l', er til Salg 
hos 
Fisk<-l' Hemming Christensen, 

Bakkebølle 
pr. Vordingborg. 

Chr. Fabricius 
'Altøna 

modtager al Sjag~ fersk FIsk, 
Hummer&. YildHKommissioll. 

Afregning omgaaende! 
Remiase ugentligt! 
Commission 5"/0' 

Telegramadresse: Fab.l"lolus. 
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Kø benhans Mekaniske 
N æt og Ga.rn-Fa brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade 70. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og 
Garn. Bomu,ldsgan/, Hampegarn og Hø1'garn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aaleknher, Kork, Flaadtræ og 
Katechn haves paa Lager. 

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

Bekendtgørelse for Fiskerne i Nordsøen. 
Kanonbaaden "Grønsund" indtager Station paa Jyllands Vestkyst 

Midten af Marts Maaned for 
paa dansk Søterritorium at paase, at Sta.tens Højhedsl'et respekteres af 

fremmede i Almindelighed og for særlig der, at yde de danske Fiskere 
Beskyttelse imod mulige Overgreb fra fremmede Fiskeres Side, og for 

uden for Søterritoriet for den danske Stats Vedkommende at føre det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i Haag af 1892 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefa.les det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. l an
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjerg". Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
. Samtidigt tændes de i "Efterretninger for Søfarende" af 2den Oktober 

1895 Nr. 40 omtalte Lanterner ved Kærgaarde og Ringebjerg Baaker. 
Postadr~sse: "Esbjæ1'g". 

Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen C. Bræstrup, 
og Skagerak i Marts 1896. Chef . 

.B.edigel·ut a.f cand. mag. Hent·. J. Posselt. - Trykt hos Frantz Christtt·eu. Københa.vn 



Nr. II. 12. Marts. 1896. 

,M;edl.e::c::Lsb~adet lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chris Ure u, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje a.f 1/6 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt meTe Ferskvand.fiskeri. - Min-
dre Meddelelser. Fi.keriberetninger. - Bek.wl;-
Rørelafl'r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gIlde 20 Stuen, København Y., er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbla<let 
træffes dosud\?ll i AJm. 0-7 Svanholmsvej 
10, r. K 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og F;skere daglig 
fra Kl. !l-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 hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København Y. 

Eftel tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsdmlingen. 
Hr. p, Villurnsern vil være til Stede i Mb

delsamlingen Lørdag d. 14. Marts Kl. 9-4. 

Nogle Eksemplarer af 1. Kvartal 1894 
ønskes til· Købs. Henvendelse sker paa 
Kontoret. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

afholdes Lørdagen den 28. Marts 
KI. 91/ 2 Fmd. i Wittmacks Lokaler, 
Gammel Holm Nr. 17, med følgende 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 

3. Beretning afgives om Foreningens 
Virksomhed i l89S; Virksomheds
planen for 1896 forelægges; 
a. Dansk Fiskeriforenings Hjæl

pefond for fornlykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen for danske Sejl-
fartøjer til Fiskeribrng. 

c. Modelsamlingen. 
d. Filialerne. 
e. Ferskvandsfiskeri; TI dklæk

nings- og Forsøgsanstalten. 
4. Valg af 2 Revisorer. 
S. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer, 

dels i Stedet for de 3 efter Tnr 
fratrædnde Medlemmer: d'Hrr. 
Grosserere Carl Bang, Adolf Carl 
og rilh, Petersen, dels i Stedet 
for afdode Grosserer Cln'. H. 
llfunr·;,. *) 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovenes § 11 bliver 
Dansk Fiskeriforenings reviderede 
Regnskab for 1895 fremlagt paa Kon
toret 8 Dago før Generalforsamlingen. 

*) Som tidligere bekemltgjort har Be
styrelsen efter Grosserer Muncks Død 
i Henhold til Lovenes § 5 suppleret 
sig med. Hl', Grosserer Uskar Ekman. 
Grosserer Muncks Funktionstid ud
løb i Aar. Nyvalget gælder altsaa 
fur ,le kommemle 3 Aar. 



Lidt mere Ferskvandsfiskeri. 

I AJlledning af et Par Artikler af 
/ 

Hr. cand. mag. MOl'tensen og Fisker 
,l i ,Pedersen, 'l'iss0, vilde jeg gerne 
be(\e. dem om Plads for øt Par Ord, 

Hr. cand. Mortensen synes at have 
særlig Antipathi mod Gedden, den 
han i Gmadighed sammenligner med 
Odderen. I den Dam ved Oldenborg, 
maa der vistnok have været andre 
Nalurforhold til Stede, som have 
fOf\'oldet en stor Del af Skaden, thi 
2 Gedder alene have efter min El'; 
faring som Fisker ikke kunnet for
tære saa store Partier Fisk. 

,l eg er Saft heldig at ha ve 5 smaa 
Damme til Fiskeriet her. Dammene 
ere i mUllge Aar ikke passede paa 
anden Maade, end at der aarlig Br 
taget nogle faa Karper af til Hm'
skabets Forbrug; ellers have de passet 
sig selv, og Gedder, Ahorrer, Kar
per, SImller o. s. v. have levet sam
men. 

I de 5 Aar jeg h~H været her, er 
der bleven tørlagt og renset en Dam 
hvert Aar, og det har vist sig, at 
her kan Gedderne ikke nær maale 
sig med de 2 i Oldenbol'g. Den 
sidste Dam Llev tørlagt sidst i ,luli 
1895, og af Fisk. fandtes der: 71 
Gedder, 7 SOIll vejede 15 Pd., 
1 paa 13, l paa 12 og Resten var 
fra 6 Pd. og ned efter; af ganske 
smaa var der ikke ret mange; ca. 
40 Karper til en Gennemsnitsvægt 
af 21/2 Pd.; 25 Aal med Gennem
snitsvægt 1 Pd.; en Masse Skaller 
og en Del smaa vænliløse Aborrer. 

Det har desvælTe vist sig at være 
en daarlig Økonomi, at føre Udryd
delseskrig imod de Fisk, der af Na
turen ere udsatte i Søerne for at ud-
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sætte andre Fisk, om end disse ere 
af højere Værdi, blot de kunde trives. 
Men det er nok der, Skoen trykker. 
Efter min El'faring, kan Gedden ikke 
undværes i Søer, hvor man ikke kan 
lukke Vandet ud, og paa den Maade 
skatl'e de skadelige Fisk bort.· ' 

Grunden til, at Gedden el' saa 
stærkt i Aftagende de fleste Steder, 
som den desværre er, kan let for
staas. Søerne blive udtørrede til 
det yderste og Gedden efterstræbes 
paa alle tænkelige Mander, medens 
de Masser af Fjender, den har, gaa 
skudfri, og da a.lle Slags smaa Fisk 
følge med ind paa Landgrunden, naal' 
Gedden lægger sin Rogn, for at æde 
sig mætte paa Geddernes Bekostning. 
Til Eksempel paa, hvor hurtigt de 
kunne skaffe Geddeægene bort, tjener 
følgende. I Foraal'et 1893 tog jeg 
ca. 10000 Geddeæg, befrugtede dem, 
og hældte dem ud over nogle Star
tuer, hvor de saa klæbede sig til 
Græsstraaene. Allerede Dagen efter 
var der mange Løjer :og Skaller, der. 
ha vde opdaget det dejlige Frokost
bord, og anden Dagen var der en hel 
lille Stime; tredie Dagen \'ar, der 
ikke ret mange og fjerde Dagen saa 
jeg ikke flere der end andre Steder. 
.r eg skar da store Stykker af Tuerne 
og tog op, men trods den omhygge
ligste Undersøgelse' fandt jeg kun et 
eneste .. ÆJg, der var bleven skjult i 
Hjertet pau, et Straa. 

Nau!' først Smaafiskene ere blevne 
for talrige, kan Gedden ikke klare 
sig, med mindre vi ved Udklækning 
sørge for at afhjælpe denSkade, vi gøre 
ved at efterstræbe Gedden su'a stærld. 
Det vilde vistnok Iderfor ikke være 
økonomisk at dræbe de smaa Fisk, 
men sørge for ved rigelig Udsætning 
af Gedder at omproducere dem til 
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Gedd<>kød. En So uden Gedder vilde 
sikkert i IJøbct [Lf faa Aur være Sl1l1 

overfyldt med alle Slags smaa vær
diløse Fisk, at intet andet lmnde 
trives der, Aalen undtagen j men i 
Søerne her saavel som mange andre 
Steder kan det ikke hjælpe, at vi 
ville stole alene pau Aalefiskeriet. 

J eg kan derfor fuldj ud slutte mig 
til J. Pedersen, at det var ønskeligt, 
om den høje Lovgivningsmagt vilde 
gøre lidt mere for at hjælpe Fiske
rierne til deres Ret overfor ulovlige 
Indgreb. Som Loven nu er. er det 
næsten umuligt; næsten alle Vegne 
hvor der er Fiskeri, er der ogsaa 
ulovlige Fiskere, som særlig drive 
deres Uvæsen i den Tid~ Gedden 
leger ved at stange den med Lyster. 
Og det kan blive til mere end de 
fleste tro, saa hvem der driver det 
rationelt og sælger Fisken, bryder 
sig ikke om den lille Bøde, som det 
endog i de fleste Tilfælde er meget 
besværligt at faa dem idømt. 

Et stort Fremskridt vilde det være, 
om det blev helt forbudt at stange 
Gedder med Lyster. Og det synes 
jeg burde gøres, om ikke. af anden 
Grnnd saa af Barmhjærtighed. For 
er der noget, der hør kaldes Bar
bari, saa er det det. 

Hvert Foraar fanges der en Del 
~isk, som er mer eller mindre saaret 
af den modbydelige Lyster, og som 
ofte frembyde et ynkeligt Syn. J eg 
har fanget en Gedde, der var helt 
gennemstukken i Ryggen, saa jeg 
tydelig kunde se igennem den og 
Kødet hang i store Laser. I Sorøsø 
var jeg et Foraar med til at fange 
en Gedde paa ca. 10 Pd., der bog
stavelig næsten var flaaet midt over, 
baade j Ryg og i Bug, saa det meste 
af Indvoldene hang langt ud. Og 
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'let el' jo sikkert en meget fm'svin
dende mindre Part af de saarede, 
der hlire fangede, Resten bliver pint 
til Døde, saa jeg syn<>s. der er god 
Grund til .tt forbyde et saadant 
Redskah, og det med en følelig Straf 
for Brugen; dermod vilde de ulovlige 
Fiskere have mistet deres værste 
Vaaben. 

Angaaende Aborerne (særlig de 
slllua), da mener jeg det samme om 
dem som Landl1landen om Mus og 
Rotter, nemlig, at de gøre stor Skade, 
og ikke paa nogen Maade bør fredes. 

J eg kender ingen Steder, ln'or 
Aborren indbringer noget videre, og 
ofte er den helt usælgelig. Naar 
det er meget smuk Fisk og under 
heldige Omstændigl1l.'der, kan der 
opnaas \)2 lt 15 Øre pr. Pd. i Kø
benhavn. Men (let skal ikke blive 
til stort. Og et Pd, Aborrekød er 
sikkert ikke billigere for Søen at 
producere, end et Pd. Geddekød, som 
dog l'<>IH'æsenterer 3 Gange saa stor 
Værdi. 

J;'islwl' Niels Pedersen, 
. Brahetrolleborg. 

Gensvar 
til d'Hrr. Fiskere 1. Pedersen 

og N. Pedersen 
af 

eamL mag, Th. Mortensen. 

Ved Redaktørells Velvillie bar jeg 
faaet Lejlighed til at se Hr .. N. 
Pedersens Artikel før Trykningen, 
saa jeg kan svare paa begge paa 
en Gang. 

Antipathi mod Gedden har jeg 
ikke pall, nogen Maade. Jeg tvivler 
aldeles ikke om, at det paa mange 
Steder vil være heldigt at drive kun
stig U dlækning af dens Rogn. Paa 



de StedsI', hvor GE'ddE'n giver det 
bedste Udbytfe, maa man naturligvis 
gøre alt for, at der kan blive en 
ordentlig GeddebestalId. H vad jeg 
vil hævde, er blot det, at mali ikke 
pall, Forhaand kan vide, om ikke en 
anden Fisk, som ikke kan trives 
sam man med Gedden, vilde give et 
bedre Udbytte paa et ('lIer andet 
Sted. Maalet er jo at faa det størst 
mulige Udbytte af vore store og smaa 
Ferskvandsarealer. Men hvorledes 
det naas, kan man ikke afgøre ved 
Skøn; dertil behøves der om hygge
lige Undersøgelser af Forholdene paa 
hvert enkelt Sted. Indtil det sker, 
maa naturligvis de kyndige Fiskere 
efter deres Skøn afgøre, hvilket Fi
skere cl('r bør dri\'('s; dps\'ælTP blivet' 
det mange flted('r ukyndige, der m:m 
afgøre det - og dpt hævner sig. 

Hvad angaar de to graadig('Gedder, 
saa maa jeg gøre opmærksom pall" 
at hele det Stykke pr et Citat -
at Citationstegn mangler, er enFejl,
og at den, der først har meddelt 
det paa dansk, er Hr. Arthur Fed
dersen. J eg har altsall, intd Ans\'ar 
for Rigtigheden af, hmd dpI' bpl'('ttps. 
Det er meget muligt, at det ikke pr 
Gedderne, dpI' have ædt alle Kar
perne; jeg personlig tror det m('get 
godt, men kan sphfølgplig ikke be
vise det. Det kommer der heller 
ikke til at ligge nogen Vægt paa. 
Hensigten med at citere det Stykke 
var at gøre opmærksom pall, det 
Spørgsmaal,hvormeget det koster at 
producere et Pund Geddekød. Hvor 
der ikke kan leve værdifulde Fisk i 
større Mængde, men derimod Masser 
af smaa Skaller og andre Fisk af 
ringe eller slet ingen Salgsværdi, vil 
det selrfølgelig være hensigtsmæssigt 
at sætte Gedder ud og "omproducere 
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Smaafisk('ne til Geddekød". Men 
hvor drr kan produceres andre vær
difulde Fisk i større Mængde, der 
vil det ikke kunne betale sig at drive 
Geddl'avl, fordi Produktionsomkost
ningerne blive for store. 

"Et Pund Aborrekød er sikkert 
ikke billigere for Søen at producere 
end et Pund Geddekod, som dog 
!'f'præsenterer 3 Gange saa stor 
Værdi", skriver Hr. N. Pedersen. 
Men det er netop det, der ikke er 
sikkert; det er det, vi endnu ikke 
vide noget bpst('mt om. ~At Aborren 
er en graadig Rovfisk, ved jeg selv
følgelig ligesaa godt som Hr. J. 
Pedersen, jPg har selv fisket adskil
lige Aborrer i mine Dage. At de 
slllaa Aborrer i Mængde søge ind 
paa Landgrun!Ipne, vrd jeg ogsaa, 
jeg har ogsaa været med til at træl,ke 
Vaad om Aftrnenpaa saadanne 
Steder og fanget dem i Mængde 
tillige med endnu ftpre smaa Skaller 
og GrumIlinger ; men jrg kan ikke 
dE'ri se et Bevis paa, at Aborren 
er saa skadelig. at der bør føres en 
almindelig Udrydd<:>lseskrig imod den. 
At de smaa Aborrer tage Gedde
rogn, skal jPg ·ikke benægte; jeg har 
ikke selv set det, men hnr heller 
ikke had saa god Lejlighed til at 
fna det at se som Hr. J. PedersE'n. 
Dog kan jl'\g ikke undlade at lægge 
Mærke ti!, at N. Pedersen kun saa 
Løjere og Skaller om de af ham ud
lagte Geddeæg. 

Jeg maa vedblivende hævde, at vi 
ikke vide tilstrækkelig meget om 
Aborren, til at vi kunne sige, det 
er fornuftigt at føre en almindelig 
U dryddelseskrig imod den. Det kunde 
jo være, at den mest levede af Fisk 
uden nogen Salgsværdi; i Skander
borg I;ø skal den næsten udelukkende 



leve af 'I1Sillinger" (Smmlt, saa vidt 
jeg kan forstua af Beskrivelsen; jPg 
har ikke selv fanet nogen at se enunn, 
og Namet har jeg ikke set anført 
noget Sted). I sita 'l'il fælde 'el'e 
Produktionsomkostningel'lle ved pt Pd. 
AbolTekød orerordentlig riugp, og 
selv om PR gros Prisen ikke pr Jllere 
end 12-15 Øre pr. Pd. (uet er den 
heBer ikke i Skandl'rborg), vil det 
være fordelagtigt ut dsrke denno Fisk . 

. "Et Pd. Geddekød repræsenterer en 
3 Gange saa stor Værdi"; men i 
Fald Produktionsomkostningerne og
saa ere 3 Gange Slla store SOJll red 
Aborren, er uen aldeles ikke fOl'del
agtigere end Aborren. 

For Tiuen vide ri intet merm!.'re 
om disse Spørgsmaal, og det ('r dog 
et af de nødvendige Grundlag fol' d, 

rationelt Fiskeri. Men der er vel 
heller ing@, der beskylder vort Fersk
vandsfisk!.'ri i Alminch·lighed for [lt 
være rationelt. Forhaalwlltlig Yare!' 
det ikke alt for læng!.', før (let blin'J" 
det. 

At Aborren Ol' en "l'et værdifuld" 
Fisk, kan det \'el nok forsvares at 
sige j for Tiden koster den her i Kø
benhavn ca. 40 Øre pl'. Pd. At 
ogsaa Brrtsen ka n gi ve et anseligt 
Udbytte, ses af Dansk Fiskerifor
enings Aarsberetning l8B1, i Pølge 
hvilken den i Tjele Langsø har ud
bragt 2000 Pd. It 10 Øre. 

Hr. .f. Pedersens Økonomi er rmg 
ikke rigtig klar. Han finder Be
stemmelsen om at holde Midtstrøms
linien aaben uøkonomisk, fordi den 
ved at sprede Fiskene gennem Aa
løbene tvinger Folk til at bruge langt 
flere Redskaber, end der ved Af
spærringen vare nødrendige til at 
fange dem. u Ja, i Fald det kun 
drejede sig om at fange Fiskene paa 
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den nemmeste M:wdp, vih!p denne 
BpstpllImelse vær() UOkOIlOlllisk, ja 
meniJlgsI(ls. 1\1PII llU dn'j('l' det sig 
ahleles ikke derom, men Oll! at he
vare Fiskelwstanden og Olll ti t skaffe 
ogsaa de Folk, der ho oV(>1I1'OI' StPllI
mevrel'ker etc. Dd i ~'i8kel'iet. De 
Folk allskaffe sig nok gliulelif,!: Fi
skeredslmber, nnar de dt'ned bllme 
skaffe sig el! forøget Ind!;egt; :l\ dur 
blh'er større Omsætning li f r isko
redskaber kan dog Il;CPI)\' væn' far

ligt fol' 01,0l1o!1lien, 

Mindre Meddelelser. 

Ullder pn ha;ftig Sn('stol'lll N attpn 
mellt'lIl J'orrigp Lørdag og Sondag 
strandC'de K Hlsen "Hirtsholmen", 
der fores af Skipper 'l'homsen af 
J;~r('dt'riksllUvn og ('jl'S af Fiske
halHllpl'TII'IIl:H't Brønnurn & Co., ved 
Raag,eleje paa Sj,ellands N ordl,yst. 
Dor blev rekvireret Dampskibs-Assi
stance fra Helsingør, hvorved K va
sen kOlli flot, men dpll havde faaet 
Strankolen knust og V;Il: læk, des
uden havde Lasten, del' ml' c. 1000 Kr. 
værd, tagt't megen Skade, idet mange 
Rødspættrr vare døde. K rasen var 
forsikret i den hrrvæl'ende Assura nce-
forening for Eiskefartojer. KI. 

Fiskeriberetnillger. 

Frederikshavn, d. ~). Marts 1896, 
Ualmindeligt omskiftelig og uroligt 
Vejrlig har i den sidst forlnbne Uge 
hindret Fiskeriet meget, ja saa ofte 
kom Kutterne forgæves til at tage 
ud og saa ofte bleve de skuffede at 
de tilsidst opgave alle Eorsøg ogi 



Ugens Slutning roligt holdt sig 
Havn, Plldskønt dpI' var Tider, i 
hvilke lilan nok kunde anse det fOL' 

muligt at dri,'e l<'isk(·ri. De paa 
Fangstpladserne Nord for .Læsø fi
skende c. 20 Kuttere ere de Eneste, 
der hM'e opnat\et noget nævnev:Cl'digt 
Resultat, i Ugens Midte indkom de 
fordrevne af en hæftig Snestorm 
I1l1'd ~~angster af fra 30-150 Snpse 
Rødspætter hver, l!~isk vejende fra 
12--14 Pd. Snesen og betalt med 
fra 1 Kr. 65 Øre-1 Kr. 85 Øre 
pr. Snes; hm'fra indbragtes tillige 
mindre Partier af Slethvar. der hlere 
betalte llled 16 Øre pr.' Pd. Til
førslen af Rødspætter fra Skagen 
hal' _ kun J'unden Sted) mindre Par
tier, saa Fiskeriet har ejheller der 
vtUret af nogen Betydning. 'I'il Trods 
for de kollossalt højn Hummerpriser 
- der blev for no!?;le Dage sidpIl 
forlangt l Kr. 80 Øre ell gros pr. 
Pd. fra Christianssand her '1'il-
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førsien dog været meget betydelig, 
fra Norge er tilført c. 16.UOO Stkr., 
hvora.!' Horedpartell til henærende 
Forhandlere og fra Sverrig er pr. 
Kvuse tilført C11. 1,500 Stkr.; det 
skal være Jfastetiden i de btholske 
Lande, der foraarsn,ger den store 
Omsætning til saa høje Priser. Det 
egentlige Sildefiskeri i den svenske 
Skærgaard kan nu betragtes som 
sluttet for denne Sæson, men endnu 
i lang 'I'id vilJ2'l'ilførslen til de for
skellige østersøhavne og hertil kunne 
foreg,w regelmæssig, da store Masser 
af Sild ere indestængede, der findes 
mange Stæng Illed 2-3000 Tønder 
Sild, saa de forslaa jo noget fore
løbig. 'I'ilførslen hertil har i sidste 
r ge andraget c. 1100 Kister, hvor
af et Pal' Hundrede i ispakket Til
stand er udført til England, Prisen 
er falden noget, der betales fra 
2 Kl'. 25 Øre-2 Kr. 60 Øre pl'. 
Kiste en gros fra Gøteborg. KJ. 

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

i Ugen fra 1. Marts til 8. Marts 1896. 

I ~~ I 
~ E I ='-

I I I 
'-., 

oG> "Q E .:.t. "" >. ..,"" 
~ 

I 
'C 

Tilført af: .., "" '-'- ::! ;; .:.t. 'C -= , .- ... ..,..<:1 

I 
= ;; -= 

I CI:! I 'C o -= <n 
I 

« 
I 

«-
'C -.., ~ .:.t. ø <;; G> ~ ::0_ ø :I: CD :o&: ø 

2 danske FiSker-Ii 
Pd, Pd. 

I 
Pd, Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer ... 1170 

13 danske Kvaser 11460 87210 

7 svenske -Fisker-
fartøjer ... 17658 1260' 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 120 902 72 

pr. Jernbane & 
! 180281 1251944 6180 3110 126464 1386 Dampskib _. _. _. _. '~I~ 52221~ 

lait . .. 33463 3004 ;'222 1123016 1350 25194{6256 8nO 26464 1386 

1) Kuller. 2) Stenbider. 

lait er der tilført 455215 Pd. 
Betalt Gellnemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,00, Kassefisk 

Kl'. 2,00-2,50 pl'. Lpd.; 'l'ol'sk: levende Kr. 1,00-1,50, Kassefisk Kr. 0,50- L,OO, svenske 
Kr~ 1,35-:1,75 pl'. Lpd.; SihL svenske Kr. 0,40-0,60 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 
0,30-0,40 pr. Pd. 
11,,"_ Pl'is",n paa 'rorsk dalede ca. 50 Øre pl'. Lpd. Rødspætter fast med god Efterspøl'g
sel. - Tilførslen var, særlig for RØdspætter, betydelig mindre end forrige Uges. 
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BEKENDTGØRELSER 
Før Krøg:fisker('. 

De .aB. meget efterspurgte dohbplt
fortilllH'de StaalftskekroliJe 
l1H'rl lukkede ret og olllve:ndte OJer 
hl ~~allgst af Aal, Torsk og FlytH1PT 
kan E'tholdcs lws Undel't('gncde i 
tvellde Nr. 2 og 3. "Bestillinger mod
tages o~ Krogene afsendes franen 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
:l 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Plre pr. 100Q 
mod Efterkrav. Prøver sendes paa 
~~orlangellde og I'i'orhandlere ind~ 
rtfmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

llangegade 2. Kjerteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
missioll. 

Dapllg Afregning. . 
Kommissionssalg 5 °10' 
Teiegramadr.; Storm, Nybrogade. -
Dæksbaad til Salg. 
Eu god solid DæksbIIad, 

byg-get, af Eg. 5 Tous drægtig, 
er billig til Salg. ~æJ'mel"e 
Oplysninger hos 

.• Jells Jeppesen, 
Hornbæk 

pr. Hellebæk. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsejltlug 
forhør Priser hos 

eX. c7(alm(!J(fZ, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

En Jolle. 
En stærktbygget, ældre 

16 .I:'''ods .JoH", med splin
tprTIye - 4 - Spjl, kan 
købes meget billig hos 

Robert Clausen, 
Oreby pr. Sakskøbing. 

En god Egetræs Kvase, 
6'~7 T., en stOl' og CIl lille ,Jolle, 
et omtr'ont nyt Dl'ivvaad, Sil
dOllel'inger, Gcllde Ruser og 
andre l~iskeriredsl,aher er paa 
Grund af Ejerens Dø,l til 
Salg hos 
A. H('UDlanns Enke, 

Langegade. Stege, Møen. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv· 

kv abe, 5911(" Tons. Hækbyg
get, Midtskibsdam, t3ænkekøl 
og 1 sto KJ. Sejler, er til Salg 
hoa 
Fisker Hemming Christensen, 

Bakkebølle 
pr, Vordingborg. 

Chr. Fabricius 
Altona 

modtager al Slags fersk Fisk, 
Hummer & Vildt i Kommission. 

Afregning omgaaende! 
Remisse ugentligt! 
Commission 5% , 

Telegramadresse: Fabl'lolulI. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctiona tor. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. T(>le-gramadr.: Cohrs, Altona. 
-----------------------------

Opmsalimgsflr11jet uHSllllIJl" 
overtager den 16de Marts Fiskeriinspektionen indenfor Skagen. 
Skriftlige eller telegrafiske Henvendelser til Inspektionen adresseres 
til Brevpostkontoret, Kjøbenhavn. Anmeldelser om Reuskab:,;kol
lisioner bør ledsages af nøjagtige Oplysninger om hvilken Afmærk
ning den Skadelidte har benyttet. 

v. Jøhnke, 
Ohef fol' Fiskeriinspektionen indenfor Skagen. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade~ Piecer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds. 

t sft.lge i omhyggelig Udførelse t1l billige Priser. 
~\ 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anhefaler sm ukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

levot'er eftet' Bestilling elle t' fra Lager fra vort med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte l!~abrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andt'e Sla~s Næt og 
Garn. BOlnnlds.flarll, Ilctlll[iegarll og Høj',qan! i alle Nt'. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtrre og 
KateeItu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt S01v· og Broncemedaille. 

O:lf'entlig Avktion. 
Tirsdag den 17de Marts 1896 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig 

Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 9600 Pd. Brandgods, 
ca. 11,000 Pd, Spild af Tovværk, 2270 Pd. Klude, 1284 Pd. malet Sejldug, 
150 Pd. Messing, uno Pd. Metalrør, 1044 Pd. Kautschuk, 15,765 Pd. Zink
aske, 20,800 Pd. Staalaffald, 31,800 Pd. Jern, 26,700 Pd .• Ternspaaner, 21 
Stkr. Beholdere af Jern, 8 Master, 112 Aarer, Loddestager, Baadshager, 2 
Bram- og l Krydsstang, l Stang med Slutholt, l Boven Bramraa, 3 Signal
ræer, 1 Buffet, 33 Mærseballier, 2 Bødkerbænke, 45 Køjer af Sejldug, 6 
Signalhorn, 74 Farvebeholden', 

2 Stkr. Pumper af Metal, 1 Pumpeslange, 1 PejlstOk, 
1 Pumpekrog, 1 opfisket Anker vog. oa. 3000 Pd., 
1 Sofa, 8 Stole, en Del Lemme, Døre, Persienner, Pap- og '1'rætavler, 1 
Barometer, Glaskupler Ul. m. 

Sagerne pa.avises i Magasinet for ka,sseret Gods, Fredagen den 13de 
~farts og følgende Hverdage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid 
kunne erholdes. 

Orlof/svæ1jlets Centralkontor, den 10de _Marts 1896. 

Redigeret af cand. mag. Hen!'. J. Posselt. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 12 .. 19. Marts. 1896. 

:Med.1e:D:l..sol.adet lIdgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af II., Sides Brede; for staaellde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om den projekterede HaYll ved 
Sandna>Bhagc. - Generalforsamling. - }'iskeriet fra 
Esbjerg Havn. - Mindre lleddelclsl'r. - ]'iskeri
beretninger. - Beke11(agørels,'r. -----------------Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., er aabeni 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes dt)sud~ll i Alm. 0-·7 SvanhoJmsvej 
10, I. S. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
tra KI. [l-lI, 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. 

EftCl tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Nogle Eksemplarer af 1. Kvartal 1894 
ønskes til Købs. Henvendelse sker paa 
Kontoret. 

Med dette Nummer af Medlems
bladet følger som Tillæg "Dansk 
Fiskeriforening"s Aarsberetning fo)' 
1895. 

Delegerede for de lokale 
Foreninger 

erindres om, at de skulde medhringe 
Fuldmagt fra deres Bestyrelse, og 
at de respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlemmer, for at de De-

legerc(le kunne have Stemmeret ved 
Ueneralforsamlingen den 28. Marts. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

afholdes Lørdagen den 28. Marts 
K!. 91

/ 2 Fmd. i Wittmacks Lokaler 
G am 111 e l H ol m Nr. 17, med følgende 

Dagsorden: 

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

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningen

Virksomhed i 1895; Virksomhedss 
planen for 189fi fOl'rlæggcs; 
a. Dansk Fishriforl'lIings Hjæl

pefolld fol' forulykkede Fiskere 
og d(~res Efterladt!'. 

h. FOI'sikringen for danske Sejl-
fa.rtøjer til Fiskprihrug. 

c. :\lodelsflmlingen. 
d. Filialerne, 
e. Ferskvandsfiskeri; U dklæk

nings- og Forsøgsanstalten. 
4, Valg af 2 RevisOl'pr. 
5. Valg af 4 Bestyr e!sesmedlplIlllwr, 

dpls i Stedet for do 3 efter Tur 
fratrædIlde Medlemmer: d'Hrr. 

.. 



Grosserere Carl Bctn,q, Adolf Carl 
og Villi, JHet·'~('~I, dejs i Stedet 
for afdøde GrosserfOr Chr. H. 
11fun rJe. *) 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

I Henhold tilllovenes § Il bliver 
Dansk Fiskeriforenings reviderede 
Regnskn.b for 1895 fremlagt paa Kon
toret 8 Dage før Generalforsamlingen. 

Om den projekterede Havn 
ved Sandnæshage. 

Af Havneingeniør H. Zahrfmann. 

Som bekendt er dpI' forelagt Rigs
dagen et Ilovforslag til, "ed Hjælp 
af engelske Penge, at bygge en Havn 
ved Salldnæshage. Efter dette For
slag begrænses Havnen pau. Syd
siden af en 2600 Fod lang Kyst
strækning, paa øst- og Vestsiden 
derimod af Moler, hvilke paa N ord
siden bøje sig hen til en 350 Fod 
bred Ha\'nPlllunding ved 24 };'ods 
Dybde. 

Fra Kysten ud til en 21/ 2 Favnes 
Dybde paa Vestsiden og t.il 3 Favnes 
Dybde pall. Østsiden hygges Molerne 
som Pælebroer, hvis inderste Del ud 
til lidt forbi 2 Favnes Dybde er 
aaben helt lied til Bunden, men hvis 
yderste Del er lukket indtil l Fod 
over daglig Vande med en M ur. 
Videre ud til):1 undingen bygges Mo
lerne som Betonmure med næsten 
lodrette Sider. 

*) Som tidligere bekelltltgjOl,t hal' Be
styrelsen efter Grossel'er l\Iuncks Død 
i . Henhold til Lovenes § [) SUp!l]eret 
sIg med Hr. Grosserer Oskar Ekman. 
Grosserer )Iullcks Funktionstid ud
løb i Aar. Nyvalget gælder altsna 
for de kommende 3 Aar. 
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De aahne Broer fna (ln l,ængde 
paa Veslsi(lcn nf c. 810 Fod, pall. 
Østsiden af c. 1150 Fod. De halv
lukkede Beoer faa en Længde paa 
pan Vestsiden af c. 280 Fod, paa 
Østsiden af c. 560 Fod. De faste 
Betonmoler faa en Længde paa 
Vestsiden af c. 1560 Fod, paa Øst
siden af c. 940 Fod. Højden af 
Molerne og Brodækket ovel' daglig 
Vande 10 Fod, Højden af Bryst
værnet over daglig Vande 17 Fod. 

Lovforslaget er ledsaget af en Del 
Bemærkninger, horaf synes at frem
gaa, at Ministeriet mener, at denne 
Havn vil gøre det danske Vesterhavs
fiskeri en Gavn, der staar i et nogen
lunde Forhold til en aarlig Bekost.
ning af 145,000 Kr., som Staten for
pligter sig til at yde dertil. 

J eg formener, at der er et stort 
Misforhold mellem den Gavn, Hav
nen vil gfire Jyderne og de Penge, 
der er Tale om at anvende paa den, 
og skal, j Betragtning af Vestkyst
havnespørgsmaakts store Betydning, 
tillade mig at fremføre, hvad jeg 
mener, nian kan vente sig af Havnen, 
nartr den bliver bygget. 

H vad Havnens Tilsanding angaar 
staar der herom i Bemærkningerne 
til Lovforslaget: "Havnen er projek
teret indfattet af Moler, der inde ved 
Kysten bygges som aabne Tømmer
konstruktioner for at forebygge Til
sanding". Dette er en højst mærke
lig Mande at forebygge Tilsanding 
paa, man giver Sandv:tndringen Ad
gang til Havnen ikke alene igennem 
den :150 Fod brede Munding, men 
ogsaa igennem de 2 tilsammen 1960 
~'od brede Aabninger ved Kysten, 
hvor Sand vandringen er allerstærkest, 
uden at der cr nogen Maade at op
dage, hvorved man vil faa Sandet 



ud igen. l Stedet for at forebygge 
'rilsanding, nærer ie~ ikke TYivl 0111, 

at disse Aabninger i høj Grad ville 
befordre Tilsandingen, og det bliV('r 
en 'l'ilsallding, SOIll ilian intet Styr 
hal' p:1:1, men eftersom Vind og 
Strøm skifter, vil den snart lægge 
sig her og snart der i Havnen. Da 
Hollænderne som bekendt have op
givet Ævret ligeoverfor Tilsandingen 
i Amsterdams NOl'dsøhavn, tror jeg 
ikke Sandnæshagehavnen bliver ret 
gammel, inden Ævret ogsaa opgives 
her, hvis ikke Havnens Konstruktion 
forandres. 

Hvad Bølgebeyægelsens Forplan
teIse ind i Havnen, den s:utkaldte 
Uro, angaar, faar man bedst en Ide 
om dennes Størrelse ved at sammen
ligne Sandnæshagehavnen med Hav
nene paa Bornholms Østkyst, da 
dette er den eneste danske Kyst, 
hvor Bølgerne have en lignende 
Højde som den ved Jyllands Vest
kyst, idet Afstand~'n fra Bornholm 
til Rusland nærmer sig den, der er 
fra Jylland til Englallu, 

Allinge, Svaneke og Neksø Havne 
have snevre kun 40-70 Fod hmde 
Indløb med 12 Fods Dybde, hvilke 
føre ind til en Yderhavn, hvorfra 
igen gaur et meget sneH~rt Indløb 
ind til en Indm'havn, og nagtet dette 
Indløb el' lagt saaledes, at Yder
havnens Bølgebevægelse ikke glHH 
ind imod det, forplanter Bevæg(·lsen 
sig i den Grad ind i Inderhavnen, 
at man haJ' været nødt til at an
bringe en Port i Indløbet til den, 
saaledes at man kan lukke for al 
Indtrællgen af Bølgebevmgelse, Er 
Porten ikke lukke>t, kan der ved 
nordøstlig Kuling ikkE' finde nogE'n 
egentlig Losning (,Ilet, Ladning Sted 
i Inderhavnen, og stiger Kulingen til 
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Storm, er Uroen saa stærk, at, hvis 
Skibpne ikke ligge frit pau Svaj med 
hwg A nkerkæde ude, rykke de deres 
Fortøjninger itu og havareres H'd at 
støde imod deres Naboer eller imod 
Havnens Kajmure, 

I Gudhjem er der et endnu sneum'e 
Indløb d ækket af Klippeskær paa 
begge Sider, hvilket fører ind til en 
Yderhavn, hyor Uroen afdæmpes, 
inde'l en mindre Del af den, gennem 
et snevprt Gat uden Port gaar ind 
i den første Inderhavn, hvor Bølge
bevægelsen yderligere dæ~'pes inden 
en mindre Del af den gaar gennem 
et Gat ind i den anden Inderhavn 
og derfra endnu engang gennem et 
Gat til den inderste Inderhavn. I 
den første Inderhavn har man under 
stærk Storm benyttet Redningsappa
raterne fol' at faa Mandskabet i 
Land fl'a en deri fortøjet sjællandsk 
K \'ase, og en anden Gang hal' en 
J agt gjort Havari ved at sprænge 
sine Fortøjninger, og i den anden 
Inderhavn har en Dæksbaad ogsaa 
sprængt sine Fortøjningel' og ('l' bleyen 
aldeles sønderslaaet, hvilke Tilfælde 
jeg nærmere har berettet om i Fi
skeritidende for 1890. 

Mt>d Hensyn til Ul'!) hlive For
holdene v('rI Sandnæshage næppe 
bedre, end de ere det i de østborn
holmske Inderhavne med oplukket 
Port, men jeg antager derimod, at 
de blive meget V!ln'!'('. Man hal' ved 
Sandnæshage større Farvand ud fol' 
sig, og llIfln er i Stedet fol' paa 12 
Fod ude paa 24 Fod Vand ved 
M undingen, man harikke noget snevert 
Gat, lllen et del' el' 350 Fod bredt, 
og har yderligere 2 meget hrede Ad
gange for Bølgehevægelsen ved de 
aabne Træbroer, man har ingen IndC'l'
havn, men kun en Yderhavn, man 



er ikke alene lHlsa t fol' <lel! sj!:'ldnel'c 
forekom III C'11 (l e nonlustlige Yindl!:'t
ning, IlWll is;cl' fol' d!' hyppigl fore
ko 1111 n c Jl(l e vestlige Vindn'tning!:'r. 
.JPg llllt:1g<>j' d('rfol', at Ill:11I ikke kan 
fon·tnge )]ogPIl ('g('lltlig Losning og 
I;ndllillg i SaJldll:l'~ll<\gehanlen mere 
dtHI 2()1] f):lg" Olll A:uet og jPg h-idel' 
0111, at 1ll:\1l der llndør paalunds Storm 
kan holde Fisk levende i Hyttefad. 

1111Od for_anstaaende Sammenligning 
vil maaskH blive indvendt, at de øst
bOl'llholmske Havne pre slIIaa og 
Sandnæshagehaynen bliver stor, lIlen 
med den større Havn følger ogsaa 
det større og dyhere Ravnegat, og 
man kan da ogsaa sammenligne med 
Køhenhavns Frihayn; den el' dækket 
af Syerrig, af 'l'rekI'OIwl', af on Hplge
hryuer, og har kun et ea. 30n F(Hl 
bredt Cl: at, og dog gaa r 111(:,(1 1I01'{lost 
Kuling Bølgehevægelsen ind til den 
allerinderste Krog af Havnen, hvor 
den sønderrivel' Skibsfortojninger og 
derved foranlediger Havari til lId
gift fol' Assurandørerne, og 1m)!' den 
nøder Skibc af Fiskekutternes StOI'-
1'(·1 se til ttt forc deJ'{'s Anker lid i 
Havnen fol' at holde sig fra Kaj
murene plIel' fra :\Ildn! Skilw. V ('Il 
Sandnæshage faar Ha\'Dl'11 tlt'rilllod 
ingen Bolgebrydl'r og hal' <Id sI OH' 

~"nrvand ud fol' Ulkn Jhd:lIing, 
thi Bragol'lle naa iH!' OY(,I' Hrntlad('n 
og den 800 Fod bredt! Rtra'knillg, 
hvor del' paa disse Cl' under 12 Pod 
Vanddybde, ligger en .Fjcl'llingl'ej fra 
Havnen, h yorfor denne Dælmin g nreppe 
er til at mærke, d('n bliver omtrent 
sua stor SOlll den Middelgnmdsfortet 
yder Københavns Friha \'ll. 

Med den Uro, der herefter maa 
antages at blive i Sundnæshage Ravn 
ved paalands Kuling, lader det sig 
ikke gøre at svinebinde Fartøjerne, 
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Illun llIaa lade dem ligge for Anker 
P:I:t 8mj, og del' er da den uheldige 
Omstændighed ved Huvnen, at det 
ikke der som ved de østbornhollllske 
Ravne og Københavns Frihavn kun 
el' en enkelt Vindretning,(ler givetUl'o i 
Havnen, men derimod alle Villdret
ninger fra SV. gennem NV. til NO., 
og da Havet mod V. og NV. el' stort, 
kunne Bølgerne lH'tfl'll løbe ind paa 
Havnen længe efter at Vinden har 
drejet sig til en aldeles· modsat Ret
ning. Følgen heraf er, at Fartøjerne, 
der ligge }Ja:\. Svaj, nm[\_ have Plads 
til at svaje eIl hel Cirkel rundt. 

En Fishlmtter er ea. 75 ~'od lang 
og kan fol' at smjo fri af sin Nabos 
Ankerkedl' lla~ppe liggp mindre ('nd 
7f) F()(l rr~l :\ a hm'IL 

Hvpl' opankret Kutt!'!' skal altsaa 
hare ell Ligg,eplads af 75 Ah'n i 
~'il'ka nt, <Id pr 5ti~5 [J A len e1:er 

ii '1'<1. Land, der kan altsaa ligge 
"2 1/ t Kntkr paa hver Td. Land, Hm-nen 
indeholder. 

lll(\pnfor "2 li'avtlo Dybcl('n kunne 
K uttel'JlO na'ppe ligge under p!wlands 
Kuling, tia de 11('1' V iHt· hugge i Bnnd, 
o~ dt'1l dybestt- Dd af denne Plads 
Ilw:t ogsaa paal'pgm's at være op
tUgl'1l af de til HU\'l1Pll høn'nde l\fud
dl'l'maski\l('l' med Pramme. 

Af dl! 3(i '}'<lI'. Land, som Ramen 
inddlOlder lHJenfor 2 Farne Dybden, 
bortgaaJ' ('ll. 5 'fllr. Land umiddel
hart inJell for Gattet og de aabne 
Pælehroer som uanvendelige paa 
G-rund af for stærk Bølgegang, end
videre hortgaal' et 75 Alen bredt 
Bælte langs den luv Mole, som Kut
terne skulle have at svaje ind paa, 
hvis Vinden vender sig. Delte Bælte 
U!lgør ca. 3 Tdr, Land. Til Rest 
bliver da 2~ Tdl'. Land at belægge 
med 2 1/ 2 Kutter pr. Td. Land, ialt 



70 Kuttere. Det er ikke meget at 
faa for Pengene, navnlig da man ikke 
ved, om disse 70 Lykkelige bliver 
danske eller tremmede. Er der et 
større lastet Skib i Havnen, der skal 
have lang Ankerkæde ude,' optager 
dette Plads for flere Knttere. 

Denne Beregning er foretagen 
under Forudsætning af, at Kutterne 
blive henlagte paa deres Plads i godt 
Vejr, saaledes at del' kan udmaales 
bestemt Plads til hver enkelt. Hvor
ledes Forholdene blive, naar Kutterne 
komme ind under en Storm, skal jeg 
nedenfor omtale, men maa først be
mærke lidt om Bølgernes Oversprøjt
ning af Havnen. 

Ved Svaneke staar den yderste 
Mole med en næsten lodret Yder
side imod Søen. Følgen heraf er, at 
Bølgerne med nordost Storm slaa 
saa stærkt imod Molen, at de gaa 
lige i Vejret. I ca. 50 Fods Højde 
over Vandet se de endnu ud som 
sammenhængende blaa Sø, men højere 
oppe blive de til hvidt Bølgeskum, 
del' kan gaa ca. 100 Fod til Vejrs. 
Det meste af Bølgen falder ned igen 
paa og ved Molen, men noget Bølge
skum føres ogsaa af Stormen ind oyer 
Byen. 

Bedre bliver dette Forhold næppe 
ved Sandnæshage, hvor Murene næsten 
lodret staa i indtil 24 Fod Vand i 
Stedet for 12 Fod ved Svaneke. 

Saadanne Bølger kunne ret lyste
lig lege Himmelspræt med et Planke
dæk, del' kun ligger 10 Pod over 
Vand, saa selvom der oven paa 
Stormen indtræffer en af de 200 
Dage, hvori der kan losses, er det 
ikke sikkert, man kan faa Varerne 
i Land, før del' er bygget et nyt 
Brodæk. 

Tænke vi os Havnen benyttet af 
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Fiskekuttere, da ville disse være ude 
i godt Vejr, men saasnart det træk
ker op med Stormvejr, der oftest be
gynder med SV., søge de Havn. 

N aar Skipperen under saadanne 
Forhold gaar ind i Havnen, har han 
til Luvart de 100 Fod høje Bølge
sprøjt, der falde ned over ham, hvis 
han kommer for nær, og er det Frost
vejr, gila de ikke helt af igen. Paa 
Læsiden hal' han enten Kysten, der 
slaar Bunden itu, eller en Mole, der 
sIaar Siden itu paa Kutteren, hvis 
han kommer for nær, og i sidste Til
fælde kan det maaske endog være 
vanskeligt for ham at bjerge Livet. 
J eg tror ikke, han da har Tid og 
Lejlighed til at vurdere, om han kom
mer de andre Kuttere saa nær han 
kan, han søger snarest at komme 
langt bort fra Naboerne og stikke 
lang Ankerkæde ud, for at være sik
ker paa sit Anker. Paa denne Maade 
blh'er der næppe Plads til mere end 
Jl!4 Kutter pr. Td. Land eller ialt 
35 Stkr. 

Gode Ankergrejer skal der til i 
en saadan Havn, men selvom Skip
peren er samvittighedsfuld Ilok til at 
have dette, "ed han ikke om de for
skellige Kuttere, der, efterhaandon 
som Vinden drejer, komme til at ligge 
paa de mest udsatte Steder, ogsaa 
have Grejerne i Orden, eller om ikke 
en afdem faar Fortøjningernesprængtr 
saa at den driver ned paa de bag 
ved liggende og tage disse med ad 
Læ til ind til Stranding paa Kysten 
eller Sønderslagning paa en Mole. 

De Steder ved den luv Mole, hvor 
der er roligst, foretrækkes naturligvis 
af Skipperne til Ankerplads, men de 
foretrækkes ogsaa af Sandet paa dets 
uregnIerede Vandring genllemHavnen, 
der kan derfor paa et saadant Sted 



være over en Favn Vand under Skibets 
Bund den ene Dag, og den næste 
Dag hugger Skibet samme Sted i 
Bund pall. en nydannet Sandbanke. 

Ligeledes kan Sand vandringen 
dmkke saa stærkt over Ankeret, at 
Skipperen ikke kan faa det igen, 
men mali. kappe Kæden, naar han 
efter Stormens og den paafølgende 
Dønnings Ophør, kan komme ind til 
en Mole for at sælge sin :F'isk og 
for at proviantere. 

Kommer Skipperen endelig ud af 
Havnen, frygter jeg næsten for, at 
der undslipper ham en drøj Sømandsed 
pall., at i den HaVli skal han ikke 
komme oftere med sin Kutter, og 
særlig let vil en saadan Ed falde ham 
nd af Munden, hvis det under Stormen 
hal' været streng Frost, sall. at Moler 
og Skib, Mast og Vimpel, Sejl og 
Rig ere aldeles overisede af Bølge
sprøjtet. 

Man skulde synes, at 145000 Kr. 
om Aaret var for meget for den 
danske Statskasse at give til en 
Havn, hvori kun 35 Fiskekuttere, 
hvoraf maaske ingen danske, kunne 
bjerge sig, og som paa Grund af 
Uregelmæssigheder i IJossedagene 
hverken kan tjene som Basis for 
Dampskibsforbindelser, eller fora ar
sage billigere Fragter end de nu
værende . t~l Egnene nord for Lim
fjorden. 

Ganske uden Forbillede paa Havne 
efter det ved Sandnæshageprojektet 
anvendte System ere vi ikke her i 
Danmark. En a:f . vore dygtigste In
geniører har for en Snes Aar siden 
benyttet noget lignende ved Hornbæk 
ogsaa for at undgaa Tilsanding. 
Havnens nuværende nordre Mole 
byggedes den Gang pall. ca. 9 Fods 
Vanddybde, og af den vestre Mole 
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bleve de yderste 140 Fod byggede 
som en aaben Pælebro, den østre 
Mole udelodes ganske, da der j denne 
Retning kun er omtrent l Mil over 
til Sverriges dækkende Kyst. Det 
varede dog kun kort Tid, inden man 
maatte opgive denne Havneform og 
gaa over til den nuværende Form, 
en landfast Havn, der lider af stærk 
Tilsanding. 

I disse Dage har jeg fra en af 
Hornbæks Fiskere faaet et Brev, 
hvori der først fortælles, hvorledes 
der~ til Dels ved Statens Hjælp~ til
vejebrugtes de 32~000 Kr., som det 
mislykkede Havneaniæg kostede, hvor
efter Brevskriveren angaaende denne 
Havn fortsætter saaledes: Allerede 
inden Pælenedramningen var udført 
ved den nordre Arm, var der \'okset 
en større Sand flade op paa et Par 
Fod indenfor Pæleværket ved vestre 
Anlæg, Dønningen fra den aabne 
østre Side og Søslaget gennem vestre 
Pælebro gjorde Bassinet hvis det 
kan kaldos saaledes - sall. uroligt, 
at Partøjerne ikke kunde ligge der, 
de min.h'e maatte næsten stedse 
trækkes pua Land hvilket ofte 
ved Storm var livsfarligt, da Rende
søen paa Sandfladen og Bagsla~et 

fra Molerne foraarsagede stærk Hvir
velsø og Søbrud overalt ~ de større 
Baade laa til Anker paa "svaj", 
saalænge de kunde, saaledes blev 
Porholdene. Anlæget fnldfærdiges 
imidlertid. Der ma.atte nu aller først 
sørges for at faa lukket Aabningen 
i vestre Mole, gjort U dvej til at faa 
bygget en østre Arm. Der blev op
naaet at faa et rentefrit Laan af 
vor Kommunekasse med 10 010 aarligt 
Afdrag, 12.Ejendomme bleve satte i 
Pant for dette Laan. Armen blev 
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bygget, Hampll blev rolig, men Bas
sinet var eftprlmanden tørlagt. 

Dette er Hamcns Forhistorie. 1881 
fik vi anskaffet en Mnddermasldne, 
snu. vi fik gravet en Del op af Bas
ilinet; men i de aabne Stenmoler 
havde Sandets Indtrængen ingen For
hindring. 1886 erholdt vi et Stats
laan paa 36000 Kr. 4 Ufo Rente og 
2 °/0 Afdrag. Vi fik en grundig Ud
bedring og en rolig Havn, men den 
korte Sandfanget· forhindrer ikke, at 
del' danner sig en større Sand flade 
udenfor Indsejlingen, sall. VOl'e Kvaser 

6 ikke i de sidste 2 Maaneder 
have kunnet komme i Havnen, men 
lUna søge Helsingor Havn, hvon'ed 
Tideil og Fortjenesten spildes." 

Den sidste Bemærkning oplyser, 
at vore dygtige Fiskere ikke kunne 
fortjene noget ved daarlige Havne. 
Ligesaa gaar det vore dygtige Søfolk 
med daarlige Skibe; flHt disse der
imod et godt konstrueret Fartøj under , 
Fødderne, lmillle de, selv om det 
ikke er af de større Skibe, trodse 
enhver Konkurrence, Det sanUlle 
vil ogsaa yore ); ordsøfiskere kunne 
gøre; naar de faa en velkonstrueret 
Hayn. Have vi ikke R:1ad til en 
stor, maa vi kunne bygge en mindre; 
naar en saadan blot er hensigts
mæssig, vil ikke alene J yderne, men 
øgsaa andre danske Fiskere vide ved 
dens Hjælp at trække i Land af 
Vest~rhavets Rigdomme. 

Ligesom vore dygtige Søfolk lmve 
spildt Tid og Penge nok paa at sejle 
med gamle Skuder, have vel ogsaa 
vore dygtige Fiskere spildt 'llid og 
Penge nok rma den formentlig haab
løse Thyborønkanal, og bør ikke ud
sættes for at spilde mere ved Sand
næshage. Direkte koster denne Havn 
maaske ikke Statskassen meget, men 
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indirekte forhaler den Tiden, inden 
der ved Vesterhavet hygges en god 
dansk Fiskerihavn, og hvert Aar, 
der gaar, spilder Menneskeliv, som 
Jyderne skulle lægge til, og spilder 
den Fortjeneste, der skulde skaffe 
Fiskerne bedre og rimeligere Livs
vilkaar, end dem de nu leve under. 

Københnvn, d. 17. :Marts 1896, 

Generalforsamling. 

Torsdagen den 5te Marts afholdt 
Ejby ]'iskerforening sin aarlige Ge
neralforsamling, hvor Regnskabet 
fremlagdes og godkendtes. Efter For
eningens I ... ove fratraadte et :\:fedlem 
af Bestyrelsen, som genvalgtes, lige
som Formanden, som vælges paa den 
aarlige Generalforsamling, genvalgtes, 
og et nyt Medlem optoges i Fore
ningen. Foreningen har i Aar ar
bejdet paa I ... andgangsbroen, men For
holdene have ikke været saa heldige 
som i Fjor,' da Isen ikke har været 
stærk nok til at slæbe de store Sten 
pau; man har henvendt forskel
lige Steder med Andragende om Hjælp 
til Broens Opførelse, men har mod
taget et noget køligt Svar. Nu har 
Foreningen selv dækket de foreløbige 
U elgifter, men det er jo altfo!' lidt, 
og man kunde haardt trænge til en 
Hjælp, om man kunde faa lavet en 
Bro, som kan bestaa, og som kan 
gavne Fiskerne noget. M. N. 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn 
har i Januar Maaned været drevet 
saaledes: 

Rødspættejiskeriet har været fuld
stændig indstillet, da denne Fiskeart 



har været til Stede i saa ringe Mængde, 
at det ikke har kunnet lønne sig at 
drive dette Fiskeri. 

Kttller./iskeriet derimod have Fi
skerne for dog at tjene lidt til Livets 
Ophold tyet til, idet man har sluttet 
sig sammen i 4 Hold om de her 
hjemmehørende 3 store FiskeI'smak
ker "Grand Oharge", "Kirstine F. 
Nielsen" og "White Star" samt(Kof
fardiskibet) Galeasen "Dannebrog" 
og med 100 Bakker å 600 Kroge 
paa hvert Fartøj, drevet et nogell
lunde heldig Kullerfiskeri, der har 
givet følgende Udbytte: 
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lalt 72721 Pd. Fisk til Værdi 
8301 Kr. 
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Middelpris for Kuller hal' saaledes 
været ca. 112/3 Øre pr. Pd., for Torsk 
63/ 5 Øre pr. Pd. 

Alle Kullerfangster ere forsendte 
til Tyskland, medens Torsken væsent
ligst er solgt til Byen og Omegnen. 

Literatnr. 

U dkommet er som Særtryk af Fi
skeriberetningen for 1894-95: Femte 
Beretning til Indenrigsministeriet fra 
den danske biologiske Station for 
Aaret 1894. 

Det interessante Arbejde, SOlD vi 
i nogle af de føl'ste Numre skulle 
beskæfti ge os noget nærmere med, 
indeholder foruden nogle mindre 
Meddelelser og en Afhandling af 
cand. ..lfortensen om Rød spættey n
gelens Forekomst i østersøen, først 
og fremmest en længere Redegørelse 
for Dr. Petersens Opfattelse af de 
forskellige Aaleformer i Forbindelse 
med en Udvikling af Aalespørgs
maalets Historie og en Klarlægning 
af Videnskabens nuværende Stand
punkt, hvad dette Spørgsmaal angaar. 

Mindre Meddelelser . 

8stersfiskeri. Kutteren "Emilie 
Franziska" indkom midt i Ugen til 
Frederikshavn fra Østersfiskeri i 
Nordsøen med ca. 36000 Sth. østers, 
der ere afhændede til Firmaet" V end
syssel Fiskeeksportforretning" , Kut
terens Rhederi. 

Den 16. Marts indkom samme 
Steds Kutteren "Prins Valdemar" 
ligeledes fra Østersfiskeri med ca. 
30000 Stkr. Fangsten er afsat til 
denne KuttersRhederi, Brønnum&Oo . 

Kl. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 16. Marts 1896. 
I Begyndelsen a CD gen toge saagod t 
SOIll 'alle Kutterne ud til Fangst
pladserne Nord fOl' Læso, hm!' dr!' 
i de foregauf'nc1e Uger har været et 
godt Fisln·ri, I!len denne Gang var 
alt OIllSOllst, Fiskene var ligesOlIl 
hlæst hort og andre Pladser lIIuutte 
derfor opsøges, 6~7 Knttrre haHle 
ganskE' godt Udbytte pna Pli Plads 
østlig for Tl'illegrllnden, e dh)ttet 
varirrede mellem lili) og 200 Snese 
Rødspætter, der dog kun vpjf'de 
10-11 Pd. Snesen og blev betalt 
med fra. 1 Kr.-I Kr. 25 Øre pr. 
Snes. Hele Resten af FiskeHaadell 
forsngle paa Hprthas Flak og østlij.!: 
af Skagen, men IIU \'<1,1' 'l'jtlen ga~wt 
nwd Spjlads og indpIl de o\;lHllI('de 
tilstrækkelig ]'ullgst hlere de 0\'\'1'

raskt'de af StornlP!l og tvungne til 
at søge Havllen, hmr de Illaatte 
ligge uvirksolllllle :J-4 Dage, I Lø
bet af Fredag Nat og Lørdag udgik 
Kuttf'l'lle igen og allerede i Gau\' 
indkom ikke faa fuldl::tstcde fra 
Fisl{epbdserne søllden for Skugen 
og i Halbæksbugten altsaa eft(:'r 
kun et godt Døgns .Fiskeri lige
SO!1l ogsa a de, der indko!1l i Da~ 
paa Grund af Storm, havde o}lllaaet 
gode Fangster, r dbyttl't androg for 
de flestes VedkomlllPnde mellem 200 
og 400Snese. Fisken vejl'de 10~12 
Pd. SneselI og blev betalt IIwd fra 
l Kr. 10 Øre-1 Kr. 30 Øre IH'. 
Snes. Fra Skngen har Tilførslen 
ikke været særlig betydelig hgesolll 
ogsaa l!'iskeriet med de stedlige 
J olIer har lidt under de urolige 
Vejrforhold. En lille DalelI i de 
ualmindelig høje H u!1l!1l(:'rpris(:'l' er 
indtraadt, lUen dog betales endnu 

a I Kl'. 65 Øre pr. Pd. en gros ab 
Christianssand, hvorfra er tilført c. 
14000 Stkr., hromf de 9000 ere af
gaapde dirrkte til dpt tydske Marked, 
hcnærende Forhandlpre havc ogsaa 
pr. K vase modtaget fra Strømstall 
C'nkplte Partier. ialt. 2400 Stkr. 
Skølldt Sildeprisen vedbli\E'nde holder 
sig lad, rager Til~f)rslen dog IH! 
lnngsolllt af, det hlln'l' lor \armt l 

V pjl'et og Illan mæl'kf'l' at I:'æsouen 
stander !1lod sin Slutnill;!. Tilfm'slen 
hal' Iwppe O\-ersteget nOO l\' asser, 
hroraf endda 200 Ka,;:-,pr pre af
gaap(\e din'kh' til Engla Ild i i;;pakkpt 
'l'ilstand. Prispn (:'1' il a 2 Kr. 30 
Øre~2 Kr. nO Øre pr. Kasse ah 
Gøteborg. KJ. 

Smaaskrifter 
nrl"ivne af 

Dansk FiSkeriforening. 
1. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ve,1 Arthur Feddersen, 

t2dcll Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

vcd Arthur Feddersen, 
t2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
t2dell Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

HA Arthur Feddersen, 
t2c1en TJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
~m at gøre Fiskegarn holdbart 

mlal'bejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

udleveres gmtis til J:i'oreningens Med
lelllmer ved Henvendelse til Forenin
gells Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane .& Dampskib 

Ugen fra 8. Marts til 15. Marts 1896. 
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P,L Pd. 

I 
p,\. l'd. 

I 
Pd. Fe1 Pd. 

I 
l'd 

I 
N. Pd. I Pd. 

fUl'tpjol' ... I 8!2! 2700 

Il dallsko Kvaser "21540 i0650 

Il svollske .Fisl\Or-
fartøjer . , . 900 19530 H·\.O 

rn', Baad og V og'1l 
tl'a 1Hl.'I'lio'O'eIHle 
Fiske!'loj;;'; , , . 240 680 505 

pr, .Jernbane & 

33"" I :!'50 l' "800 
Dampskib, 10466 4266 5214 480 4fl78 8832 I 9833 476 

lait. , 473aoT4266 5214 720 9fJ!l1)2I 5570 165800 5183 8832 9833 476 

lait er der tilført 349496 Pd. 

Betalt Ueullelll,mitsl'l'is af Opkøberc: Rødspætter: levende Kr. 3,50-4,00, Kassensk 
Kl'. 2.00-2,fiO pl'. l'Il'i.; TOI'sk: levende Kr, 1,1)Q-L35, Kassensk KJ" 0,50-.1,00, svenske 
Kl" 1,50-1,7il pr. LIHI.; ~il(L tlanske Kr. 0,50-0.80, svenske Kl'. 0,50 pr, Ol; Aal, blanke 
Kr.' O,u1), gule Kr, 0,33-0,45 pr, Pd. 

Tilf\1r,lcl1 i Løb af levcnde .Fisk var ringe og Pl'i~erne uforandrede, med ned-
adgaacnde Tendens. Hau,le1en nog'et t.reven. 

BEKENDTGØRELSER 

For Krogflskere. 
De ~aa meget efterspurgh' dobbelt
fOTtinnode Staalflskekl.'oge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fan~st af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos UndertC'gncde .i 
tvende !'{r.:'; og:1. Bestillinger mod
tages og Krog{~ne afsendes franco 
overalt i Danmark til }~iskere. Nr. 
B ;: Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. "1000 
mod ~ft.erkrav. Prøver sendes paa 
~"'I()rlangende og ~~()rhandl('re ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kj ertominde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "/0' 
Teiegramadr. : Storm, Nybrogade. -

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

c!K. c!f(almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

En god Egetræs Kvase, 
6"'1 T., eu stOl' og en lille Jolle, 
et omtrent nyt Drivvaad, Sil
delleringer, Gedde Ruser og 
:lndreFiskcrircdRkabel' er paa 
Grund affjJjerell~ Død til 
Salg hos 
A. HeitJnanns Ellke, 

Langegade. Stege, Møen. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kv abe, 53/,011 'rons, Hækbyg
get, J\'lidtsKibsdam, Sænkekøl 
og lste KJ. Sejler, er til Salg 
hos ,/ 
Fisker Hemming Christensen, 

BakkebYllle 
pr. Vordingborg. 
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En Kvase, 8rredyngel. Chr. Fabricius 
13 Tons brntto, laste I' 8000 BestIlling paa 0rredYllgel Altona 
Pd, Torsk, god ~ejler oJ! gOllt a 10 KI', pr 1000 8tkr" ab Hlodtnlre!' al Slags fersk Fisk, 
udhalet,erpan~r~lll<lnfall\l{,lI Vium'g BUl\ogaard h~des 1Il(~- Hummer& Vildt i Kommissioll. 
Bestemmelse tl\ :salg for 1000 sClllltsllat'<;st, fJUVerIll14 A jll'll , , 
Kr. ~Ol\tallt. MUl) hellvemkr --:\Iaj. 1<'ol'('SprlrgsJm' be- Afre,gnlRlI omll~ae~de, 
sIg til I SVal·es. I Remisse ugentligt, 
Fisker Jen!il Hall!ilell, . . k . V· Commission 5"/0' 

Langore pr.Tranebjerg,Samsø FISkensels abet 1 lborg. Telegruma,lresse; Fabricius. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevaur.: Johann Cohrs, Altona. Telegn.unadr.: COhrs, Altona. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K" 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piece.', Værkes' og 'rids. 
skrif"ter, Cirkulairer, 'merkantile Tryksa~er og l.e';llgheds. 
san~e i omhyggelig U Jførelse til billige Priser. 

Prima Dansk Fiskegarn 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor uet ved Konkurrence meu udenlandske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigt:>re; 

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

Sejl og-Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte inu
kjøbt, tilbydes langt under 
gangba,re Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kv.diteter, 

Nykiøbiu!I p. Falster 
i Fobruar 1896. 

E'ærdigsyeue Se';l, solidt 
fora rbejdede, l everes vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Kø beIlh~ vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
ira et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Mu,skincr forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle u,ndre Slags Næt og 
G:.tl'n. Bomuldsgartl, Hampegarn og HørfJarn i :.tlle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, I'laatltræ og 
Kateehu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncem~dail1e. 

Off'entlig A vktion. 
Tirsdag den 24de Marts 1896 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig 

Avktion, der afholdes pau, Orlogsværftet, bortsolgt: 5080 Pd Brandgods, 
168 Pd. Spild :.tf Tovværk, 300 Pd. Klude, 11 P,d. Tov u,f Huder, 301 Pd. 
Læder, ca. 200 Pd. Messing, ca. 700 Pd. malet og umalet Sejldug, 90,400 
Pd. Jern, 498 Pd. Kobber, 4413 Pd. Metal, 64 Pd. Bly, .. 

13,678 Pd.· Kobber-Forhudningsplader, 
1 Symaskine, 7 Spejle, 2 Ure, en Del emaillerede Skafferekvisitter, 7 Bis
mere, 13 Kavajer, 15 Halvskæpper, 10 Helskæpper, 8 Halvottingkar, 10 Hel
ottingkar, 100 Stager, 1 Krøbelspil, 1 Drivhjul vog. ca. 2200 Pd., 7 Kryds
ræer med Stræbere og Gaffel, 8 Læsejlsspir, 12 Læsejlsræer, 2 Høvlebænke, 
en Del Blokke, 1 Bordtæppe, 18 Skiver u,f Pokkenholt lU. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods, Fredagen den 20de 
Marts og følgende Hverdage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid 
kunne erholdes. 

Orlogsværftets Centmlkontor, den 14ele J.lfarts 1896. 

Ekspeditionen af Annoncer til Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad og 
Tillæg til "Puk" er hos Bogtrykker Frantz Christtreu, Grønnegade IO. 

Ruuigel'ct af eau(l. mag. Henr .. J. Pos.~elt. - Trykt hOH /1'mntz OIwi.9ttreu. København 



Nr. 13. 26. Marts. 1896. 

Medl.e:tXl.sbl.a.Cl.e'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Ør~ pr. Petit

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

Indhold: Sandnæshagehavnen. Fiskerind-
stilling i Helsingfors. - FIskeriberetninger. - Da.nsk 
Fiskeriforenings Hjælpefonds Regnskab 1895. -
Bekendtgøreloe •. 

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

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9~1l, 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 hll.nsBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftel·tryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Kontoret 

er lukket Lørdag den 28. Marts pall. 
Grund af Generalforsamlingen. 

Al Korrespondance til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10. Køben
havn V. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

afholdes Lørdagen den 28. Marts 
KI. 91/ 2 Fmd. i Wittmacks Lokaler 
GammeIHolmNr.17,medfølgende 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelsen forelægges. 

3. Beretnill)! afgives om Foreningen
Virk~lllll hed i 1895; Virksomhedss 
planen ' .. r 1896 forelægges; 

a. Dall"k Fiskeriforenings Hjæl
pefoml for forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen for danske Sejl-
fartøjer til Fiskeribrug. 

c. Modelsamlingen. 

d. Filialerne. 

e. Ferskvandsfiskeri; Udklæk
nings- og Forsøgsanstalten. 

4. Valg af 2 Revisorer. 

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer, 
dels i Stedet for de 3 efter Tur 
fratræd'ende Medlemmer: d'Hrr. 
Grosserere Carl Bang, Adolf Carl 
og Vilh. Petersen, dels i Stedet 



for afdøde Grosserer Chr. H. 
Mmwk. *) 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Sandnæshagehavnen. 
Af Kaptajn C. Trolle. 

Uagtet jeg som Regel ikke tager 
til Genmæle overfor Publikums Kritik 
angaaende lJovgivningsal'hejder, i 
hvilke jeg selv tager Del, vil jeg 
dog overfor Ingeniør Zahrtmanns 
Kritik over den projekterede Sand
næshagehavll i "Dansk FiskerifOl'
ening"s Medlemsblad Nr. 12. gøre 
en Fndtagelse, idet nævnte Ingeniør 
har et Navn som Havnehygnings
kyndig. 

Hvad den tekniske Side af Sagen 
angaar, vil jeg anbefale Hr. Z. at 
lade sit Indlæg optage i et engelskFag
skrift. Entreprenørfirmaet Punehard 
& Co. i London vil da være i Stand 
til ikke blot at drøfte Spørgsmaalet 
theoretisk, men vil tillige kunne an
føre bestemte Tilfælde, hvor Firmaet 
med Held har anvendt Byggemaaden 
med aahne Viadukter. Sammenlig
ningen med Amsterdams N ordsøhavn 
er aldeles misvisende, idet dennes 
Tilsætning i høj Grad skyldes Tide
vandets Indflydelse, og dette mærkes 
som bekendt ikke ved Sandnæshage. 
Sammenligningen med Hornhæk H!lVn 
er ligesaa haltende, idet denne ligger 
j en Bngt paa ren Snndhund, medens 

*) Som tidli~ol'e l)okclldtgjul't hal' Be· 
styrelseu efter Gru!lsorcr i\Iunoks DøJ 
i Henhold til Lovenes ~.;:' sUPJ)leret 
sig med Hr. Grosserer Oslcat' Ekman. 
Grosserer Muncks 1<'unktionstid ud
løb i A8or. Nyvalget gælder aItsaa 
for de kommende 3 Aar. 
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Sandnæshage ligger paa en fremskudt 
Pynt med ren Kalkstensgrund uden
for i ca. 1100 Alens Afstand og 
tydelige dybe Strømfurer, der blotte 
Kalkstenen i Sandlaget mellem 400 
~500 Alen fra Kystlinien, det gæl

der kun om at gaa tilstrækkelir!t 
langt ud med de uabne Viadukter 
hvilket man f. Eks. har Erfaring, fo: 
ved Hundested. 

Hvad den nautiske Side af Sagen 
angaar, skal jeg først bemærke, at 
Bølgehøjden ikke alene betinges af 
Farvandets Bredde udfor Kysten, 
men først og fremmest af Ji'arvandets 
Dybde, og da navnlig af Havbundens 
Skraaning, ligesom det selvfølgelig 
er af Betydning, om der findes Puller 
eller Rev, hvorpaa Havbølgen kan 
hrydes, forinden den naar Kvsten 

Som bekendt er der meg~t dybt 
Vand tæt til Land ved Bornholms 
Østkyst: udfor Svaneke er der kun 
l/2 Kvartmil til 20 Favne- og 21/ 2 

Kvartmil til 40 Favnedybden, og som 
Følge deraf kommer Søen ubrudt 
ind mod den stejlt opgaaende Land
grund og Kyst med megen Kraft. 

Udfm' Sandnæshage er den kor
teste Afstand (i nordlig Retning) til 
10 Favnedybden 5 Kvartmil, til 20 
Favn~dybden 20 ;Kvartmil og til 40 
Famedybden 25 Kvartmil; den paa
lands Sø, der kommer fra Norge, 
kun 16 1/ 2 Mil borte, vil altsaa løbe 
op ad den jævnt skraanende Havbund 
og derved miste betydelig i Højde 
og Kraft. Den Sø, der kommer fra 
VNV'" el' brudt af Bragerne; den. 
Sø, del' kommer fra NO'1 er brudt 
paa et Flak med ca. 8 Favne Vand 
j 15 til 25 Kvartmils Afstand fra 
Sandnæshage. 

Om Søens Beskaffenhed udfor 
Sandnæshage hedder det i Vand-



bygningsdirektør Carlsen s Betænkning 
af 1869 Pag. 23: 

"I uroligt Vejr mærke de Søfa
rende en ikke ubetydelig Forskel i 
Søens Højde ved Hanstholm i Vigsø
bugt og ved Sandnæshage. 

Jo mere man fjerner sig i øst fra 
Hanstholm, jo mere finder man Hav
bunden jævnt skraanende, og som 
Følge deraf i haardt Vejr mindre 
Sø i Nærheden i Kysten, end paa 
den mere stejlt opgaaellde og ujævne 
Bund i Nærheden af og udenfor 
Hanstholm. " 

At "Bragerne" er ,en naturlig Bøl
gebryder af eminent Betydning for 
den projekterede Havn, vil Hr. Z. 
kunne faa bekræftet af kystkendte 
Folk, bl. a. Bjergningsentreprisens; 
forøvrigt har Hr. Z. jo netop ved 
Bornholm benyttet s!ladanne gode 
naturligt beskyttede Pladser for Anlæg 
af sine Øhavne; ved Svaneke vilde 
en saadan være en Umulighed. 

Søens Bevægelse i den projekterede 
Havn ved Sandnæshage vil endvidere 
bli,'e af en ganske anden Natur end 
i de østhornholmske Havne og i 
Frihavnen, baade fordi Bølgen, det' 
kommer ind gennem Mundingen i 
Sandnæshagehavnen, hat· et stot·t 
Areal at hrede sig paa, og navnlig 
fordi den løber op ad en jævnt 
skraanende Bagside og kan vige ud 
gennem de aabne Viadukter, medens 
den i de smaa østbornholmske Havne 
maa blive slaaet tilbage af de stejle 
Kajer og saaledes give Skvalp og 
Uro; Hr. Z. kan overbevise sig om 
Forskellen i Beskaffenheden af denne 
Bevægelse ved at "kæde Vande" i 
et aabent Bassin og i et stort Badekar. 

Det er Søens Tilbageslctg, der giver 
saadan Uro i en Havn, at den kan 
sprænge Fortøjninger. ilcke en jævnt 
forløben de Dønning. 
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Den Omstændighed, at Rhederi-, 
Skibsfører-, Sømands- og Fiskerifor
eninger samt ca. 950 Skibsførere og 
Fiskere have drøftet og anbefalet 
den projekterede Havn, burde være 
Hr. Z. et Vidnesbyrd om, at de 
Folk, der Skltlle brnge Havnen, ikke 
nære de Betænkeligheder i nautisk 
Henseende som [lægfolk. 

Hvad Pladsen i Havnen angaar, 
vil denne blive meget rigelig. N aar 
Fiskekutterne fortøjes, som sig hør 
og bør, selvfølgelig ikke paa Svaj, 
men med Agterfortøjning til Molerne 
eller Bøjerne, kan der blive sikket' 
Liggepltids for flere Hundrede, og· 
desuden for et større Antal Dæks
baade, der selvfølgelig kunne ride 
for et Dræg ogsaa indenfor 2 Favne
dybden. Den Sø, der traSiden maatte 
forplante sig ind i Havnen under 
Viadukterne, vil være uden Betyd
uing; dels er den brudt paa den 
opgaaende Lamlgrund, dels godtgør 
Erfaringen, at Søens Retning mod 
Kvsten altid søger Nm'malen, hvor 
d;r findes jævnt opgaaende Grund. 

Saafremt Ht,. Z. havde blot no
genlunde Ret j sin Frygt for Sprøjt, 
Overisning, Uro HI. m. ved Vest
kysten og særlig ved Sandnæshage, 
maatte han samtidig opgive ethvert 
Haab om at faa sit 0havnsprojekt 
realiseret paa denne Kyst, da disse 
Ulemper i endnu højere Grad vilde 
gøre sig gældende oved'or denne 
1'ype; han har imidlertid kun sigtet 
100 J:i~od fOL' højt, hvis Maalet var 
-- ikke blaa Sø og Skum - et 
Grundskud. _.~' 

Ovenstaaende Artikel af Hr. Kap
tajn Tralle har ogsaa været optaget 
i "Berl. Tid.". Red. 
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Dansk Fiskeriforenings Hjælpefonds Regnskab for 1895. 

Indtægt: 
Kassebeholdnillg fra 1894. . . . . . . . ..... . 
5 Bidragydere, Aarsbidrag ...... . 
Indkomne Bidrag. . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 
Indsamlet i Bøsserne . . . . . . . . ... 
Indvundne Renter . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Ileholdning pr. 1. J annal' 1896. 
Kontant i Sparekassen for København og 

Ooligationer & 
Allier. 

Kr. Øre 

1498 06 
60 00 
61 13 

273 07 
744- 81 

2637 07 

Kontant. 

Omegn .................... I I 2014 I 40 
18000 Kr . .l, "In Kreditkasseobligationer, Hus-

ejere i Køhenhavn ............• 118000 I 00 
Aktie i Dansk Damp Trawling Aktiesel-

skab Dan ...........•....•.. I 100 I 00 

18100 I 00 I 2014 I 40 

KoucnJtani, de?! 7. Febrgar 1896. 

Adolf Carl, 
Kasserer. 

Kr. Øre 

Udgift: 
De forulykkede Fiskeres Efterladte. Vorupør ....... '1100 1 00 
~'isker L. P .• J ensens Enke, Svaneke. . . . . . . . . . . . . . 60 00 
Foreningens Udgifter til Indsamlings-Bøsserne. . . . . . .. 462 67 
Kassebeholdning indestaacnde i Sparekassen for Køben-

havn og Omegn ........................ I 2014 I 40 

2637 I 07 

Forelagt i Bestyrelsesmødet den 21. Februar 1896 og godkendt. 

Mortke-Bregentved, 
Dansk Fiskeriforenings Præsident. 

De opførte Summer ere hefundne i Overensstemmelse med Bilagene. Aktiverne og Kassebeholdningen cre eftersete og befundne rigtige. 

Købe"hav1!, den 7 • • lfaris 1896. 

Theodor Lund. M.S. Thielemann. 



Fiskeriudstiling i 
Helsingfors. 

Dansk J<'iskeriforenings Bestyrelse 
har fra Indenrigsministeriet modtaget 
Program fOl': "Første aIlmånnaFinska 
Fiskeriutstallningen i Helsingfors d. 
28. September tiIl d. 4. Oktober 1!:l96. 

Anllleldelse Illau ,ske inden d. 17. 
Juni 1896 og adresseres til Fiskc
riutstallningens Sekreterare, Helsing
fors. Anmeldelserne skulle indeholde 
U dstillel'ens tydeligt skreme l!'or~ og' 
Efternavn samt Adresse, Angivelse 
af U dsti~lingsgenstandene, deresAntal 
og omtrentlige V æg-t, samt hvor stor 
Gul v- eller Væggeplads der ønskes. 
Blanketter erholdes hos Udstillingens 
Sekretær i Helsingfors. 

Udstillingen er ordnet i 6 Klasser 
paa følgende Jlvlaade: 

L Vand dyr og Plant.:;r. 
II. Produkter uf Fisk og andre 

Vanddyr. 
III. Kunstigl<'iskead. 
IV. Redskaber til Fiskeri. 
V. Redskaber og Hjælpemidler til 

Tilbercredning og Forsendelse 
af Fisk. 

VI. Videnskabelige Undersøgelser af 
Fiskevande samtFiskeriliteratur. 

Der uddeles for hver Gruppe tre 
Præmier Sølvmedaille, Bronce
medaille og Diplom. I første og 
sjette Klasse dog kun Diplomer, 
svarende henholdsvis til første, anden 
og tredie Præmie. 

Foreningen el' villig til at give 
alle Oplysninger Udstillingen vedrø
rende, og bedes eventuelle Udstillere 
henvende sig til Foreningens Kon
sulent Hr. Arthur Feddersen, Fal
konergaardsvej 16, V. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 2:3. l\hu·ts 1896. 
I 11 gens første Duge herskede molige 
Vejdorho:d, under hvilke intet Fi
skeri Iwnde finde Sted, først i TOI's
dags gik Fiskeflaaden til Havs og 
Hovedparten af Kutterne begav sig 

. til Aalbæl,sbugten, h Y Ol' de langs 
Kysten drev Fiskeri, dog med Jllindre 
Udbytte end i forrige V ge, idet Fang
sterne kun androg fra 50--150 Snese 
pl'. Kutter; Rødspætten var af tem
melig ringe Kvalitet, vejede 8-11 
Pd, Sn~sen, del' dog opnaaede fra 
1 Kr.---] Kr. :15 Øre pr. Snes. En 
Del Kuttere, der fiskede nordostlig 
af Jlæsø havde noget bedre Resultat, 
fra 10U--200 Snes o Iwer, Fisk af 
lignende Størrelse som ovenfor nævnt. 
Nogle i Læsørende fiskende Kuttere 
have havt et for denne Fiskeplads 
uventet godt Udhytte af mellem 300 
-400 Snese Rødspætter; endda 
tiskede i et Tidsrum af kun et halvt 
Døgn; som et Eksempel paa Rig
dOlllmen af Fisk paa Fiskepladsen 
kan anføres; at en af Kutterne havde 
en Fangst uf 140 Snese Rødspætter 
i et Træk. Fisken herfra var ogsaa 
kun af lille Kvalitet, ikke væsentlig 
forskellig, hverken i V ægt eller Pris, 
fru den j Aalbæksbugt fangede. 
HUlllmerpriserne ere i de sidste Dage 
pludselig faldne stærkt paa det tyske 
Marked, hvorved der vistnok er pau
ført hel'\'ærende Forhandlere store 

"Tab, da Ilugrene, indkøbte til høje 
Priser, vare temmelig betydelige. 
Ca. 8000 8tkr. Hummer ere afgaaede 
som Transitgods til det tyske Marked, 
Tilførselen hertil har derimod været 
knap, har kun andraget ca. 2000 
Stkr., Prisen er nu ca. 1 Kr. 40 



Øre pr. Pd. en gros ab Ohristians
sand. Prisen PU~t den svenske Sild 
er vedblivendo lav, der betales kun 
ca. 2 Kr. 25 Øre pt·. Kiste ab Gø
teborg, men {lesuagtet tager Tilfør
selen dog stadig af, i ,Ienne Uge 
hat' den udgjort ca. 500 Kister. 

KI. 

Rettelse. 
l sidste Nr. af l\lelllemsbladet Cl' illllløbet 

. et l'ar Fejl, Ilcmli!l" Side 94 1. Sp. 2. L. 
f. o. ~taar "Bund" l Stcdell for r,Køl",. S. 
95 1. Sp. L. 15 f. o. staat· 6/1 i Studen for 
6' og S. 1:15 1. Sp. L. 9 f. n. btaal' "kau" i 
Stedeu fol' "have". 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 
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II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2dell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2(len Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vild Arthur Feddersen, 
(2deJl Hdgavc) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

i,; udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres gratis til Forening~ns Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stol'tllgade 20, Kø
benhavn V. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir~kte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 15. Marts til 22. Marts 1896. 

.. ... E I ... .. ~ 

l' • ,G> "" E ,JIll, .. l/) >. <»11) 
-.::1- ;;. fil> <» ~ .. ,JIll, "t:I 

_ I:D 

Tilført af: .- G> ~:ø .. 1i C<I .. -OIS 
~ "t:I Q. c: en <C 01(-a:N "t:I 2~ o ....I ,JIll, (f) 

"" a; G> .>< et:> l- :o:: (f) fil> :J:: Cl et:> 

1 danske Fisker· II Pd. Pd. 

1 

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd. I Pd. 
fartøjer •.. 414 

11 danske Kvaser 23598 54828 
10 svenske ~'isker-

fartøjer 20934 1920 

Fiskerlejer • • • 5161 1040 686 i 

pr. Jernbane & II . I 

Dampskib _. _. _. _. ·11 23L54 112698 69261990 427813560 1159100 6612 • 11359124057 3453 

laU. .. 47166 12698 1506 81080 5480 159100 7298 111359 24057 3453 

l} U6 Pd. Skrupper og 270 Pd. Stenbider. 

lait er der tilført 360126 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,00, K~ssefisk 

Kr. 1,50-2,50 pr. Lpd.; Torsk: levende Kr. 1,35-1,80, Kassefisk Kr. 0,60-1,00, svenske 
Kr. 1,75-2,25 pr. Lpd.; Sild, danske Kr. 0,40-1,00, svenske Kr. 0,35-0,50 pr. Ol; Aal, 
gule Kr. 080-040 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk i U gens Løb har været ringe, men Priserne holdtes des
uagtet omkring det normale pau. Grund, af rigelige TilførsLer af Kassefisk. 
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BEKENDTGØRELSER 
For KrolC'ft8kere. 

De .,,,. meget erterspurgte dobbelt· 
fortinnede Staelaskekro,_ 
med lukkede ret og omvendte Ø.ler 
til Fangst af Aal, Torsk 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 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 ør. pr. 1000 
mod Efterkrav .... PrØver sendes paa. 
Forlangende og Forhandlere ind
rømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerterninde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager a.l SlagsFisk iKom
mission: 

DapUg Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm,Nybrogade. 

Kvase til Salg. 
En mindre Kvase med 

Aaledam er billig til Salg 
hos 

H. Petersen, 
Sevedø pr. Skelskør. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

iK:. c1I:almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

8rredyngel. 

En god Egotræs K vaso, 
6'3i T., en stor og en lille Jolle 
et omtrent nyt Drivvaad, SiI-

I deneringer, {fedde Ruser og 
andre'Fiskeriredskaher er paa 
Grund af Ejerens DØd til 
Salg hos 
A. Heitmannlil Enke, 

Langegade. Stege, Møen. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kvabe, 53/ 100 Tons. Hækbyg
get, Midtskibsdam, Sænkekøl 
og lste KI. Sejlcl', er til Salg 
hos 
Fisker Hemming Christensen, 

Bakkebølle 
pr. Vordingborg. 

Chr. Fabricius 
Bestilling pall. 0rredyngcl Altona 

a .10 Kr. pr. 1000 Stkr .. ab modtager al Slags fersk Fisk, 
VIborg Ballegaard b~des m~l Hummer& Vildt iKommission. 
sendt.snarest. I,evermg A pil Afregning omgaaende I 
-Maj. J:o'orespørgsler bc-
svares. I Remisse ugentligt I 

F· k . 1 k b t . Yib Commission 5%. IS ense S a e I I org. Telegrall'ladreeoc! Fabl'lolu •• 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN eOHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr.: Cohrl, Altona. 

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. 
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Xø benha vns Mek~niske 
Næt og G~rn-F~brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler sm U kke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Teler. Nr.267IV~ Vesterbrogade 70 . 
.. ,""""""""", .. ""''"''''''''''''''''''~''''''',''"""'""""""""'"",,,,,. 

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

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fabrik: Silde~, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt alle andre Slags N æt og 
Garn. Bomuldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. .4..aleknber, Kork, Flaadtræ og 
Katechn haves paa Lager. 

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

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilhyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Clrknlalrer, merkantile Tryksager og Lejligheds
s.age i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Sejl og Udsalg af Sejld~g. 
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 1896. 

Færdigsyede Sej~, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
TelefoD 129. 

------------------------------------------------------Rodig.ret al cand. mag. Henr. J. Pos se It. - Trykt hos Pt'antz Christtreu. København 



Nr. 14. 2. April. 1896. 

:Me<11e:z:n.eb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrl8ttreu, Grønnegade' IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Fiskeriudstilling i Helsingfors, -
Udklækningsanstalten. - l Anledning af Projektet 
om en Havn ved SandnæBhage. - Om den projekte
rede Havn ved Sandnæshage. - FiBkeriberetninger. 
- Bekendtiøreher. 

Dan8k FISkeriforenings Kontor, Storm
glIde 20 Stuen, København V.. er aabent 
fra 9-11. 

Model8amlingen, 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: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Efteltryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondanca til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10. Køben
havn V. 

Paa Grund af Paasken vil Re
feratet af Generalforsamlingen først 
kunne paabegyndes i næste Nummer 
af Medlemsbladet. 

Fiskeriudstillingen i 
Helsingfors. 

I Fortsættelse af de Oplysninger 
om nævnte Udstilling, der bragtes i 

det sidste Nr. af Medlemsbladet, 
tillader jeg mig at meddele, at An
meldeisesskemaer kan faas ved Hen
vendelse til Undertegnede. Udfyldte 
Skemaer maa være indsendte til mi.q 
senest den 15. Jnni d. A. Direkte 
Anmeldelser modtages i Helsingfors 
indtil den 1ste ,Juli. 

Der bliver ikke taget Afgift af den 
Plads, Udstillingssagerne optager.Der
imod maa de afgives paa Udstillings
pladsenfor Udstillerens Regning, for 
hvilken ogsaa TilbagesendeIsen sker. 
Udstillin gssagerne ere endelig toldplig
tige, men naal' de atter udføres umid
delbart efter Udstillingens Slutning, 
stilles '.l'oldgodtgørelse i Udsigt. 

Arthur Feddenen: 

Udklækningsanstalten 
vil omtrent fra Midten af April kunne 
sælge en Del kraftig Ørredyngel (a 
10 Kr. pr. 1000), saa vidt dens 
Forraad strækker; nogle faa Tusender 
Stkr. Regnbueøn'ed kan ogsaa er
holdes (a 20 Kr. pr. 1000 Stkr.). 
Bestillinger udbedes snarest under 
Adresse: Falkonergaardsvej 16, Kø-
benhavn V. Arthur Fedder8en. 



I Anledning af 

Projektet om en Havn ved 
Sandnæshage. 

AfFlsk,'handlp-rTh.Brønnum. ~'l'e,lol'iksllaVll. 

Efter mit Skøn vil Havnen, hvis 
den bygges, som den er projekteret, 
med de aabne Moler ved Landsiden 
og med Havnemundingen pegende 
mod ~ ord, kun kunne kaldes halv
færdig. Den er ganske vist da et 
Tiltlugtssted eller en Ankerplads; 
men jeg tror, at denne Ankerplads 
vil blive lovlig dyr for Danma)']" 

Som Havnen er kortlagt vil den 
med NV. Storme saa godt som ingen 
Beskyttelse være til for de deri lig
gende Fartøjer, thi Roen vil jo ab
solut staa lige ind i HltYnen, og da 
NV. Storme Rom hekendt pre de 
mest herskende baade Eftm'am', Vin
ter og Poraar, tror jeg, at de i 
Havnen kommende Fartøjer ville 
have mange og store Besværligheder 
ved at faa en regelmæssig Forbin
delse med Land. 

En saadnn Besværlighed vil jo 
først bliH; folrlig, naar Havnen er 
færdig og taget i Brug, Illeu da staar 
den (ler, og hvad .1l<Jndl'inger der (hL 
skulle foretages,vil joDaulIlark komme 
til at betale i dyre Domme. FJng
lænderen vil jo sige saaledes: ".Jeg 
har gjort hvad jeg har lovet E(ler, 
vil I have ~l~ndl'inger foretaget, da 
skal jeg saa gerne gore dem for 
Fjder, men I skal selv betale det," 
og da et saa<1unt Arbejde jo ikke 
kan udbydes til låeitation, er (let 
ell Sekfølge, at det \-il blive Jlleget 
dyrt. Vi mau stadigvæk huske paa, 
at Englænderne ikke paatage sig et 
saadant Arbejde af Interesse for 
Danmark, Illen kun med pekuniær 
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Fordel for0je,og vi mun vistogsaa erin
dre, at de ikke tage det san. nøje med 
Hensynet til at skaffe sig denne 
Fordel. 

Det tykkes mig derfor rigtigst,· at 
vi, hvis Danmark selv kunde skaffe 
Penge til et saadant Foretagende, 
lod det udføre af danske Mænd. 

Til Forklaring af, hvad jeg synes 
om det foreliggende Udkast til Hav
nen, skal jeg herved anføre, at Hav
nemundingen efter min .Mening ligger 
aaben for den mest fremherskende 
Vind, nemlig NV., hvilken Vind jo 
absolut maa sætte betydelig Sø ind 
i Havne!\. 

Dernæst tror jeg, at man ved at 
lade selve Havnen være aaben ind 
mod Land, løber sig en Staver ind 
i Livet, thi det er min ufravigelige 
Mening, at san vel nordlig som syd
lig Strom ahsolut vil sætte en Masse 
Sand ind i det indre Havnebassin, 
ligesom jeg ogsaa tilsidst tror, at 
na Villig sydlig Strøm og Sø bestandig 
maa støde an med Havnens nordre 
eller østlige Mole og derved bevirke~ 
at der næsten aldrig kan blive roligt 
i Havn~n. . 

.J eg sender samtidigt en lille Teg
ning over, hvorledes jeg tænker mig 
en Ham paa Vestkysten. 

.T eg har saa ofte llled mit Fartøj 
'ligget paa denne Kyststrækning ~g 
mange Gange \'ed mig selv tænkt: 
"Gid her dog bare nu' en Havn." . 

Nttar vi endelig skal bygge en 
Havn (ll'l'oppe, da forekommer det 
mig, at man bør gøre den saa for
lIlaalstjen lig som nmlig, og dette synes 
jeg nu slet ikke den af Englænderne 
projekterede Havn er. 

Tag min lille Tegning foran Dem 
og De vil da se: 
l) At Havnemundingen ligger mod 



::\0.) [,vott'ra vi jo kUli :S<lare sjCl~I

dent have Vinden, og have vi en
delig fOl' en længere 'l'id N. og 
NO. Vind, da er det som Regel 
godt Vejl'. 

2) At ~Havnearmene eller Molerne 
ere afrundede overalt, hvilket efter 
mit Skøn hal' langt mere Mod
standskraft, og hvorved de ere langt 
mindre udsatte fol' Søens Magt, end 
Olll de ere .. byggede i Vinkler. 

3) At Strøm og Sø fra V. og NV. 
(de mest fremherskend e Vinde) 
skyde forbi og uden om det vestre 
Havnehoved og derved gør, at del' 

Ul 

k,w \a~l'e smult i Havnen llled 
dlHIIW Vinu. 

4) At Hn.Ynen ved at være lukket 
(lukket ved en ikke altfor kost
bar Dæmning mod Landsiden) 
bliver hefriet fol' on eventuel Til. 
sflnding fra inden. 

5) At der i Bassinet a. el' en god 
.Opankrepbds fol' nylig indkomne 
Fartøjer og at del' i Bassinerne 
h. og ('. ere gode og betryggende 
Ligge- og Fortøjningspladser for 
større og mindre Fartøjer. 

Broen e. tænker jeg mig at være 
bygget enten af Træ eller Jern saa 



solid, at Jernbanen eventuelt kunde 
føres ud paa Anlægskajen d. 

Denne Bro skulde dog hygges saa
ledes, at Strøm og Sand lmnde have 
sin frie Vandring fra øst til vest og 
fra vest til øst, thi jeg gaar ud fra, 
at man bedre kan bygge en solid 
og god Broforbindelse med Havnen 
end to mindre, som i Virkeligheden 
dog ingenting ere. 

Grunden til, at jeg tænker mig 
den vestlige Havnearm løbende ud 
forbi den østre, el' denne, at vore 
værste og mest langvarige· Storme 
have vi fra sydvest til nordvest, 
medens de færreste Storme komme 
fra nordost; jeg er derfor overbevist 

. om, at saavel med Hensyn til Be
sejling som med Hensyn til Tilsan
ding vil en Havn bygget paa denne 
Maade have mange Fordele frem for 
en Havn saaledes som den af Bng
lænderne projekterede. Jeg mener, 
at skal der gøres noget, da bør man 
gøre noget, der kan være til Nytte. 

Jeg tror bestemt, at bliver der 
Havn der! hvor den er paatænkt, saa 
vil der blive et stort og indbringende 
Fiskeri baade Vinter og Sommer, 
og skulde de til en saadan Havns 
Vedligeholdelse nødvendige Indtægter 
ikke absolut komme direkte, saa vil 
de komme indirekte ved Fiskeriets 
forøgede Udvikling og de deraf føl
gende større Indtægter for Landet. 

Om den proj ekterede Havn ved 
Sandnæshage. 

Af Havneingeniør H. Zahrtmann. 

Til Hr. Kaptajn Trolles Indlæg i 
dette Blads Nr. 13 angaaende den 
projekterede Havn ved Sandnæshage, 
skal jeg bemærke følgende: 
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Hl'. Trolles Anvisning pall. For~ 
handling med Punchard & Co i en
gelske Fagskrifter, er der saa meget 
mindre Grund til at følge, som Hr. 
T. i en Artikel i "Politiken" med
deler, at Regeringens Sagkyndige an
befale Sandnæshagehavnen. Disse 
Sagkyndige mali. jo da finde Planen 
god og ville vel ikke unddrage sig 
for en Offentliggørelse af deres Grunde 
til en Anbefaling for den. En Dis
kussion mellem danske Ingeniører 
for et dansk Forum vil sikkert bedst 
oplyse de i Sagen interesserede om, 
hvorvidt Planen duer. Hr. Trolles 
Meddelelse om Regeringens Sagkyn
diges Anbefaling for Projektet har 
forøvrigt i høj Grad forbavset mig; 
efter mit mangeaarige Kendskab til 
Vandbygningsdirektoratet, kan jeg al
deles ikke tænke mig, at dette kan 
anbefale et Projekt, som det fore
liggende, ja, jeg kan ovel'hovedet ikke 
forstaa, at nogen dansk Ingeniør, 
der hal' udført Havnearbejder paa 
en aabenliggende Kyst, kan anbefale 
det, men naar der dog foreligger sa&.
danne Anbefalinger, tror jeg Hr. T. 
stod sig langt bedre ved at komme 
frem med disse! end ved stadig at 
henvise til det engelske Firma, hvis 
Navn næppe er kendt af ret mange 
af dem, der læse Hr. T.s Artikler. 

Er Amsterdams N ordsøhavn udsat 
for mere Tidevande end Sandnæs
hagehavnen, er den paa anden Maape 
mere beskyttet mod 'Sandvandring 
ved det Læ med vestlige Vinde, som 
:FJnglands Kyst yder. 

At Hornbæk ligger i en Slags 
Bugt spiller aldeles ingen Rolle for 
Tilsanding eller Ikke-Tilsanding der, 
Hundested maa vel siges at ligge 
lige sall. meget i en Bugt, og naar 
Resultatet da efter Ombygningen af 



Havnen her el' saa tilfredsstillende, 
j Modsætning til hvad Tilfældet er 

. ved Hornbæk, ligger det udelukkende 
i den forskellige Konstruktion. 

Selvom der enkelte Steder el' 

Kalkstensbund ved Sandnæshage, er 
der Sand nok i Nærbeden for Strøm
men at tn.ge af til at fyl<]e mange 
store Havne, 

Ved Hundested har der aldrig 
været bygget noget, der lignede Sand
næshagetypen, saa det er Ill·ig aldeles 
uforstaaeligt, hvorledes Hl', '1'. her
fra kun bave nogen Erfaring for, at 
det "kun" gælder om at føre de lutbne 
Viaduktet' tilstrækkeligt langt ud. 

Det er rigtigt nok, at Bølgehøjden 
afhænger af Vanddybden, derfor op
vejer Forskellen mellem Sandnæs
hagehavnens 24 Fod Vand og de 
østbornholmske Havnes 12 Fod Vand 
tilfulde den Forskel, der paa de 2 
Steder el' i Havbundens Stejlhed. 

Selvom Vesterhavets Bølger mim]· 
skes noget af den opgrundende Hav
bund ved Sandnæsbage, vedblive de 
dog at være høje og kraftige, Ved 
Amsterdams N ordsøhavn er Af
standen ud til 10 Favnedybden dob
belt saa stor, til 20 Favnetlybden 3 
Gange saa stor som ved Sandnæs
hage og 40 Favnedybden findes slet 
ikke, men dog er Bølgeslaget der 
saa kraftigt, at det er vanskeligt at 
faa de udenpaa Molerne lagte store 
Betonblokke til at blive paa deres 
Plads. 

20 Favnedybden ligger forøvrigt 
meget nærmere inde ved Sandnæshage 
end ved Jyllands Vestkyst syd for 
Limfjorden, 

En 8 Favnes Grund i 4 å 6 Mils 
Afstand yder ingen Dækning. 

Naar den lille Grund "Bragerne", 
en Fjerdingvej fra Havnen, har en 
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eminent Bt>tydning som natUl'ligBølge
brydC'r, hvilken ganske overordentlig 
Betydning har da ikke "Stubbegrun
den" udenfol' Københavns Frilu\\"n 
og Revene 1 æt ved Rønne for disse 
Havne; det hnr dog vist si!!;, at man 
ikke er tilfreds uernwd, men begge 
Steder hal' bygget kunstige Bølge
brydere. 

Bjærgningsskibe finue bedre Dæk
nillg tæt bag ved Middelgrumlsforlet 
end tæt bag ved l!Bmgerne", men 
ingen Dækning i en Fjenlingycjs Af
stand fra disse Steder. 

0bavnen ved Snogebæk bar ingen 
Dækning mod 0st, men aabent Far
vand til Rusland. Det er langt fra 
nogen Umulighed at bygge en 0havn 
ved Svaneke, men, da der ikke hel' 
er Sand vandring, er del' ingen Grund 
til at anlægge en saadan. 

I Sandnæshagehavnen kunne Bøl
gerne kun tabe i Højde ved at brede 
sig l Gang, i de østbornholmske 
Havne tabe de. ved at brede sig 2 
eller flere Gange, hvorfor dette For
hold snarest bliver gunstigst i de sidst
nævnte Havne, 

Mange danske Havne ere byggede 
saaledes, at Indløbet ligger i For
hold til Kysten, som et mindl'e Stykke 
af de aabne Viadukter ligger i For
hold til Kysten ved Sandnæshage, 
og gennem disse Indløb gaal' der 
megen Bølgebevægelse, hvilken for
planter sig inde i Havnen, saavel i 
Retning mod Kysten som udefter og 
foraarsager Uro. Ved Sandnæshage 
el' det ikke gennem en mindre Del 
af de aabne Viadukter, Bølgerne 
trænge ind, men gennem den største 
Del af deres betydelige Læn(§cle, og 
ved disse Bølgers Samvirken (Inter
ferens) med Bølgerne fra Indløbet, 
vil der fremkomme værre Uro end 



den de fm lodrette :Jfolcr i Hamen 
tilbllf;rbstede Bolf2;ur kunne lwril ke. 

Naar li'jskekHttere j 8:UII1Il,l':,;llage
harnen lllHlel' /'n Stor", fOl'tnje, SOUl 

det sig hol' og bor, Illila (h·t I':cre 
paa Sraj, thi s;ett(~s Agtel'fortojllil1!,!:Cl', 
rille de Imtlad(·ligo Hyk foranledig(' 
Sprængning pnten af FOl'lojningn'(l(! 
eller af Skilwt. 

K0l11111er nogen Sinde til at 
bygge ell Ham i Vt'sterharct, skal 
jeg nok ,ide' at hygge l\loh'rll\J sa:l
ledes, at Bølgesprojtet ikke gitar til 

Vejrs, og saaledes, at Inderharnl'1l 
hliver rolig og god at ligge i. 

lluben,'/(u'lI, d, <.lO, }lal't~ 1896. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 28. Marts 18H6. 
Ren paa Foraaret jmlfinder dN 
i Almindelighod store Stimet' af 
Strand karper i Køge Bugt, og da 
de gerne holde ~ig red Mundingon 
af de i Bugten ndlobende Aner eller 
endog gaa op i disse, er Fangstl'n 
sjolden forbunden med nogen Van
skelighell. I tidligere Tid, da det 
ikke var let a.t finde Afsætning 'for 
denne J;~iskeart, spillede Kupefiskeriet 
ikke nogen Rolle her i Bugten, men 
i de senere Aar ha.r det udviklet 
sig betydeligt, da Fangsten nu ud
skibes fra Køge til TyskhLDll, paa 
hvis Marked Karpen er en efterspurgt 
Vare. 
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Det er især ved Køge, at Fiskeriet 
i Foraarstiden drires efter større 
Maalestok ved Hjælp af Vaad, og i 
AuI' synes Udbyttet at blive usæd
vanligt rigt, idet der enkelte Dage. 
er fanget indtil 4 iL 6000 Pd. Der 
henligger derfor i denne Tid flere 
Kvaser i Køge Havn, som opkøber 
Karperne og føre dem til 'l'yskland, 
og da Prisea- hidtil gennemguaende 

/ 

har ræl'pt 10 it ] 2 0re Pundet, vil 
111<111 I'ol':;taa, at Kal'pl'fisk('I'id ikke 
t'r ('Il ur,es(,l1tli:r };';,ktol' fol' det" 
lJdorcn', ~ 

Nykøbing F., don 2H :Harts 18Hti, 
Fisk('ric>t i si" Hplllt'd ha I' rmrf't 
IIlPget ringe i dpttl'}<'ol'aal'. Nu \'1' 

::-;il<l('11 ko IIIlll<lfl i l\fæll~do, 111\'11 til 
uhørt Ia\'(~ Pl'is('I', ca. 40 il 50 01'0 

pl'. Ol. Aa,lefiskel'id h:1l' ræret udpll 
Betydning !'lldnu, hvad \·d (lon lyse 
l\fa:uw Ol' Skyld i. Yor I<'i:;;kt>rlbade 
er i Vinter bleren forøget Illt~d ('n 
smuk Dl'il'hase af ty!:>k ({onstruktion, 
hygget pau 8kib:,tollll'el' H. Petersens 
Pinds og konstrueret af Bygherl'l'n 
seir. den blivp1' 7 iL 8 Tons stor og 
bygget hdt af Eg Jlled megl't stur 
)lidtskiLs-Dalll og Sænkekøl. C. B. 

Smaaskrifter 
udgivllc af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

l2clen Udgave) 

IL 
Krobsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(.2dcn Udg;ll'C) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den TJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave,) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen, 

udleveres gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 
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Købønhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
.; . og pr. Jernbane & Dampskib . 

Ugen fra 22. Marts til 29. Marts 1896. 

\ . t '" 
"" ~ I bJ) "" ~ I I I 1 

.. 
"'" • ~ I ~. .:.I. o~ '" >. Q>(I'J 

Tilført åf: -c- ~; E ~ ~~ <D 
~:g :2 <ii .:.I. -c -= 
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I 
<ii -os 

a:8i ~I 
(U"CI Q,/U o C:i) 

1 

< 
\ 

<-
~ ~ ~~ "5.æ ...J .:.I. ø CL I- ""CO 

I <D X CD <:I) co ø 

28 danske Fisker-Ii Pd. Pd. 1 
Pd, 

Pd, 1 
Pd, Pd, 1'd, 

1 

Pd 

\ 

Pd. Pd. Pd. 

fartØjer ..•. 46512 1550" 5580 12805 

18 danske Kvaser 33660 81000 

10 svenske .J;'isker-
fartøjer ... 14040 279O' 

pl'. Baad og V01n 
fra nærliggen e 
J<'isk~rlejer ... 872" 1800 12905 1481 

pl'. Jernbane & 
74-66.16914\167171510. Dampskib. . .. 22182\7974 110531 I 3814

1 3414T39998 

Ial~iI102354 7974\11053 2422 
-------_ ... __ .. ~-~-
106234

1

15674 139998 8947: 16914 16717 1510. 
i 

1) 10028 Pd. Gedde m. m. og 1025 Pd. Strandkarper, 2) Skru!'per. :l) Sletter, 4) Kullor, ol Stenbider. 

lait er der tilført 443396 Pd. 
Betalt Gennemsnits~ris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,50, Kassensk 

Kr. l,oo-~oo pr. Lpd.; rorsk: levende Kr. 1,00-2,00, Kassen.sk Kl'. 0,50, svenske Kr. 1,50 
pr. Lpd.; ~i~d, danske Kr. 0,50-0,75; svenske Kr. 0,35-0,40 pr. 01; Aal, blanke Kr. 0,65, 
gule Kr. 0,30-0,40 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk har afvigte Uge været l'et betydelig, særlig af Rødspætter. 
Handelen var god med livlig Efterspørgsel og faste Priser. - 'I'orsk uden væsenIiO' 

Forandring.' . e 

""or Kl·O:r;fisker .... 
'De ""'a !'q"get efterspurgte ,lobbelt
fortinnede StaaUlskekroøe 
med lllkkede ?<lt og omy"n,lt. øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Underfognede li 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages.0.jf Krogene afeendes franco 
overalt] D>anmark til Fiskere~ Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. '1000 
mod Efterkr .. v. Prøver sendes paa 
Forlangende og }'orlumdlero ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lang.gade 2. Kjerteminde. -J.J. Storm, 
GI. Strand 4.6, 

modtager al SlagsFisk i Kom
mission. 

traplig Afregning. 
Kommissionssalg 5°io. 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

Illlpol't af 

lmerikansk Bomuldsøjldug 
forhør Priser hos 

eX. Jf:alm(JJø, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Chr. Fabricius 
.c, Altona.' 

m'1dtager al Slags fersk Fisk, 
Hummer & Vildt i Kommission. 
. 'Afregning omg~aende l 

Remisse ugentligt! 
Commission 5"/u. ' 

Telegramadresse: Fabrlolus. 

Orredynget 
Bestilling paa 0rredyngel 

a 10 Kl'. pr. 1000 Sth. ab 
Viborg Banegaard bedes ind
sendt snarest. Levering April 
-Maj. Forespørgsler be-
svares. 

FisJreriselskabet i Viborg. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

'Brevadr. : Johann C9hrs, Altona. Telegramådr. : COhrs, Altona. 
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Xo benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler smukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
:fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingol', Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nye8t(\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bun~garn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bonmldsgaru, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtrre og 
Kateehu haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og R;u:tders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., . 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids .. 
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LejUghe.ds
sunge i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Sejl og Udsa,lg 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 Februa.r 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøo. 
Telefon 129. 

Redigeret af caud. mag. Henr. J. P08selt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København. 



Nr. 15. 9. Apri I. 1896. 

:MeCU-e:r:::D..sbl..a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 11. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Generalfor
samling. - ]"or seksti Au.r siden. - HornltOlms }i~i-
akcrier i 189ft. Mindre Meddelesser. - ]liskeri-
beretninger. Bekendtgørelser. -------

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

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10. Køben
havn V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 28. Marts 1896. 

Præsidenten, Kammerherre, Hof
jægermester, Lehnsgreve Moltke
Bregenfved a.abnede Mødet med føl
gende Udtalelse : Idet jeg herved 
har den .. a~re at aabne Generalfor
samlingen, og idet jeg bringer Dem, 
mine Herrer, en hjertelig Tak, fordi 

de ere mødte saa talrig, mange af 
Dem langvejs fra, føler jeg en Trang 
til at minde Dem om det store Tah, 
Foreningen i det forløbne Aar har 
lidt ved 2. Vicepræsident og Kas
serer Grosserer ]}funcks Død. Jeg 
er overbevist om, at ikke alene Bt'
styrelsen har følt Tabet af den elsk
værdige og dygtige Kollega, men at 
ogsaa De, mine Herrer, savne Gros
serer :\1 unck, som altid pau G ene
ralforsamlingen tog Del i Forhand
lingerne med levende Interesse. J eg 
ved derfor, at jeg imødekommer alles 
Ønske, naar jeg her udtaler en hjer
telig T:tk til den Afdøde for hans 
dygtige og og udmærkede Arbejde i 
Foreningens Tjeneste og hans elsk
værdige Imødekommen mod enhver, 
der ønskede at raadføre sig med 
ham. Grosserer Mnneks Minde vil 
altid blive bevaret med Højagtelse 
og Hengivenhed. 

Forsamlingen ydede Præsidentens 
e dtaleIse sin Tilslutning ved at rejse. 
sig op. 

Ved N avneopraab blev det godt
gjort, at 17 Medlemmer af Besty
relsesraadet vare til Stede fornden 
Bestyrelsen, sanledes, at General-



forsamlingen var beslutningsdygtig, 
samt at 15 J1'iskerforeninger havde 
sendt Repræsentanter. 

De 17 Medlemmer af Bestyrelses
raadet, der havde givet Møde, vare: 
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Konsul Fabricius, FiskehandlerIsager ~ 
Skipper P. Nielsen, Gæstgiver O. 
Hllusgaard. Etatsraatl Eckardt, Kon
sulBerthelsen, Fisker Rasmus:Nielsen, 
Grosserer Adolph, Forretningsfører 
Schmiegelow, Fisker Lud •. Hansen, 
Bot'gmester Neumann, Læt"er Bram
mer, Fisker Hillebrandt, Fiskeriejer 
J. D. Clausen, Hofjægermester A. 
Hage, Apotheker Aarsleff og Told
kontrollør Stub. 

Følgende lol,ale l!'oreninger vare 
repræsenterede; Fiskerfon'ningen for 
København og Omegn, Stevns Fi
skeriforening, Jyllinge Fiskerforenillg, 
Fiskeriforeningen for Kulhus og J æ
gerspris, Kallundborg Sømandsfor
ening, Fiskeriforeningen fol' Ulfsund 
og tilgrænsende Vande, MøensFiskeri
forening, Nakskov Fiskeriforening, 
Svendborg Fiskeriforening, Skagells 
Fiskeriforening Hirtshals Fiskerifor
ening, Fiskeriforeningen for Ringkø
bing og StadilFjorde medTilløb, Faa
borg Fiskerforening, Kolding Fiskeri
forening, Holmslands Klits Fiskerfor
ening. 

,:ril Dirigent blev paa Præsidentens 
Forslag valgt 1. Vicepræsident, Høje
steretsassessor Mattrier, der takkede 
og bemærkede, atGeneralforsamlingen 
var lovlig indvarslet i "Berlingske 
Tidende" og i "Dansk Fiskeriforenings 
l\I edlemsblad", samt, at der var et 
tilstrækkeligt Antal Medlemmer til 
Stede til at gøre den beslutnings
dygtig. Generalforsamlingen erklæ
redes derefter for lovlig sat. 

I Henhold til Dagsordenen fore
lagdes derefter: . 

Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelsen. 

Kassereren, Grosserer Carl: I 
Aarsberetningen ville d'Hrr. næsten 
kunne se alt, hvad jeg har at med
dele Dem, men jeg skal dog henlede 
Deres Opmærksomhed paa følgende 
Hovedpunkter. Foreningens Med
lemsantal udgjorde ved Udgangen 
af 1895 724 ordinære og 23 livsva
rige Medlemmer, ialt 747 Medlem
mer mod 791 ved Udgangen af 1894, 
altsaa en N edgangaf 44 Medlemmer, 
men vi have derimod i 1895 i For
eningen 39 lokale Fiskeriforeninger 
med et Medlemsuntal af 3060, mod 
i 1894 35 Foreninger med· 2425 
Medlemmer, altsaa en Forøgelse af 
635 Medlemmer. Det er jo særlig 
Fiskerne, som vi ønske skulle slutte 

til Foreningen, om end de or
dinære Medlemmer ved deres Aars
kontingent i højere Grad i pekuniær 
Henseende end de lokale Fiskerfor
eninger støtte Foreningen. Medlems
bidraget for 1895 andrager 7,126 
Kr., Indenrigsministeriets Tilskud 
til Foreningen udgjorde iult 12,367 
Kl'. "Det Raben Levetzanske Fond" 
og "Det Classenske Fideicommis ti 
have ydet os 1900 Kr. Den sam
ledH Indtægt i 1895 har været 22188 
Kr. 85 Øre mod 23507 Kr. 26 Øre 
i 1894, altsaa 1318 Kr. 41 Øre 
mindre. Udgiften andrager 24595 
Kr. 95 Øre, saa at vi atter i Aar 
have DIuattet ty til Grundfonden. 

Grundfonden androg den 1. J a
nuar 1895 10324 Kr. 51 øre. Der 
er i Aarets Løb tilgaaet i Rente 
624 Kr. 18 Øre, men herfra gu ar 
Aarets Underskud 2407 Kr. 10 Øre, 
saaledes, at Grundfonden fra 1. Ja
nuar 1896 ej el' 8541 Kr. 61 Øre, 
der indestaa i "Sparekassen for Kø-



benhavn og Omegn", 300 Kr. i 
Østifternes 4 °/0 Kreditforeningsobli
gationer og et Gældsbevis pan, 50 Kr. 

Det er, hvad jeg har at sige om 
Regnskabet; hvad der iøvrigt maatte 
interessere, kan efterses i All.l'Sbe
retningen S. 86-87. 
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Hvad angaar den i 189B· dannede 
H}ælpefond for forulykkede Fiskeres 
Efterlctdtc, har den· i AaretsLob 
havtfølgende Indtægter: Aarsbidrag 
60 Kr., andre Bidrag 61 Kr. 13 Øre, 
indsamlet i de udhængte Bøsser 273 
Kr. 7 Øre, indvundne ReDter 744 
Kr. 81 Øre, tilsammen 1139 Kr. 1 
øre. Da det har væTet vort l\1aal 
at søge at faa Hjælpefonden til at 
vokse saa meget som muligt, have 
vi maattet indskrænke Understøttel- . 
serne, og heldigvis har der i Aarets 
Løb ikke været større Ulykker. Ud
giften har været: Til de forulykkede 
Fiskeres Efterladte, Vorupør, 100 
Kr., Fisker L. P. Jensens ·l:<1nke, 
Svaneke, 60 Kr., Udgifter til Ind
samlingsbøsserne 462 Kr. 67 Øre, til
sammen 622 Kr. 67 øre. Der blev 
saaledes et Overskud fra 1895 af 
516 Kr. 34 Øre, i kontant Behold
ning fra forrige Aar 1498 Kr. 6 Øre, 
altsaa iaIt 2014 Kr. 40 Øre, som 
vi have indestaaende i "Sparekassen 
for København og Omegn". Desuden 
ejer Fonden 18000 Kr. 4 Ofo Kre
ditkasseobligationer for Husejere i 
København og Omegn og en Aktie 
paa 100 Kr. i Dansk Damp-Trawling 
Aktieselskab "Dan". 

Vi henstille til D'hrr., at de paa 
Møder omkring i Landet ville gøre : 
Deres til, at Fonden kan vokse saa 
meget som muligt. Navnlig tro vi, 
at Ideen med at udhænge Bøsser har • 
været heldig og væsentlig. vil kunne 
bidrage til at forøge Indhegterne. I 

den Retning kunne D'hrl'. lllaaske 
udrette llH'I'P end Bestyrelsen er i' 
Stund til. 

Dirig(illteu: .1 eg sk:d bomærke, at 
Regnskabet har ncrl:t reviderpt og 
faaet Paategning af P01'eniugpns 2 
Revisorer. Hd" ingen ønsker Ordet, 
vil jPg betragte Regnskabet som rig
tigt uH:l'gt og foreslnar Forsamlingen 
at give Bestyrelsen Kvittering fol' 
sa:tvel Dansk Fiskeriforenings Regn
skab som for Hjælpefondens Regn
skab. 

Da inge~ begærede Ordet, erklæ
redes Regnsimbet for godkendt. 

Man gik derefter over til næste 
Punkt paa Dagsordenen: 

Virksomheden i 18!~5. Virksomheds
planen for 18~.6 forelægges. 

Præsidenten: Jeg skal, nanI' jeg 
im fremlægger Beretningen, ind
skrænke mig til nogle ganske f Ha Be
mærkninger, da jeg gaa!' lUl fra, at 
Bel'etningen er Dem hekendt, og hmd 
jeg hpr kuude sige, derfor hovedsage
lig vilde blive Gentagelser. Det er 
m. H. t. Grundfonden aDmede nævnt, 
at der er ydet 100 Kr. til to Enker 
ved Vorup0r og 60 Kr. til Baadfører 
Lars Poter;T ensens Enke i Svaneke 
aa.rlig, saalænge hUll Itens]tlder som 
Enke, og til hendes llkonnrmerede 
Børn nua 16 Aars Alderen. Der el' 
desuden senere tilstaaet en Enke i 
S<.tndby 60 Kr., og disse Penge ere 
blevne sutte i Sparekassen, saaledes 
at der bliver udbetalt hende 12 Kr. 
om Aaret i 5 Aar til Hjælp til at 
betale Renterne af Gæld, hun har 
stuaende i sit Hus. 

M. H. t. l f'aresignalstationerne skul 
jeg oplyse, at de . i Aarets Løb ere 
blevne underkastede et Eftersyn, hvor
ved forskellige Mangler er blevne 



afhjulpne, og samtidig ere Station~ 
ernes Plads blev en korrigeret. Der 
var 23 .Faresignalstationer, men Tver~ 
sted har anmodet om at maatte ned~ 
lægge sin Station, og det samme vil 
muligvis blive Tilfældet med Ugger~ 
by og Nymindegab, da disse Stationer 
have tabt deres Betydning. Derimod 
er der fra Stenbjærg og Fjaltring 
fremsat Ønske om der at faa saa~ 

danne Stationer oprettede. 
Modelsamlingen har faaet forskel~ 

lige Forøgelser i Aar, tp Dels ved 
Gaver, og det ved forrige General~ 
forsamling omtalte beskrivende Ka~ 
talog, som er udarbejdet af Hr. P. 
Villumsen, er nu i Trykken. 

Hvad Va!lekilde Højskole angaar, 
er der arbejdet som i de foregaaende 
Aar. Der har været nogle færre Elever 
i Aar, men vi haaber, at det kun 
er i Aal\ og at der for Fremtiden 
maa bH ve rigelig Tilgang. 

Som det fromgaar af Beretningen 
have de Forsøgsfiskerier, som ere 
blevne støttede af "Dansk Fiskeri~ 
forening", kun givet et ringe Resultat, 
mon jeg føler Anledning til her at 
bemærke, at det er kommet til Be~ 
styrelsens Kundskab, at de Beløb, 
der ere stillede til Disposition til 
dette Formani, ikke ere blevne an~ 
vendte med behørig Nøjagtighed. 
Dette maa Bestyrelsen forlange til 
Gengæld for de Penge, den stiller 
til Raadighed i slige Øjemed, saadan 
at der aflægges nøjagtige og gode 
Beretninger; olIers maa den stille 
Forlangende om bedre Garantier, 
inden den indlader sig paa at støtte 
slige Forsøg. Vi haabe altsaa, at 
dette Forhold maa bedre sig. 

Ved Slutningen af sidste Aar var 
del' 39 lokale Foreninger med et 
Medlemsantal al 3060 mod 35 For~ 
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eninger i Fjor med 2425. To Fiskeri~ 
foreninger: Fiskeriforeningen for 
Langeland og Strynø og Slettens 
Fiskeriforening have opløst sig, hvor~ 
imod der er kommet til i Aar Fiske~ 
riforeningen for Faaborg Fjord, Kol~ 
ding Fjord, Vejle Fjord og Holms
lands Klit. 

M. H. t. Administrationen er det 
d'Hrr. bekendt, at Grosserer Munck 
afgik ved Døden sidste Sommer. Be
styrelsen har da valgt Kommandør 
Bonnesen til 2den Vicepræsident, 
Grosser'er Carl til Kasserer og Be
styrelsen har suppleret sig med Gros
serer Oscar Ekman. Endvidere har 
jeg at berette. at cand. Posselt fra
træder som Sekretær og Redaktør af 
Medlemsbladet, da der er stillet ham 
en Assistentplads paa Mineralogisk 
Museum i Udsigt. Hvis den nu bliver 
bevilget paa Finansloven, har Be
styrelsen valgt cand mag. IJundbeck 
til Sekretær og Redaktør af Med~ 
lemsbladet. *) 

Hvad angaar Virksomhedsplanen 
for det nye Aar, skal jeg bemærke, 
af vi ikke have -optaget nye Opgaver, 
men tænkt at fortsætte Arbejdet paa 
de alt optagne Arbejder saa godt vi 
kunne med de Midler, der stal. til 
vor Raadighed. Vi vente i Aar fra 
Statskassen at faa 1000 Kr. mere i 
Bidrag, men desuagtet have vi ondt 
ved at komme igennem med vort 
Budget uden at faa Underskud. 

Bestyrelsesmedlem, Grosserer Vilh. 
Petersen: Som d'HIT. ville se af det 

,i Aarsberetningen- indeholdte Drifts~ 

*) Fra lste April hal' cand. Lundbeck 
tiltraadt Sekretærposten; pM Grund 
af en cand. Lundbeck tilstaaet Orlov 
i Sommeren 1896, vedbliver derimod 
cand. Posselt at fungere som Redak
tør af Medlemsbladet indtil videre. 
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regnskab for 6te Driftsaar i "For
sikringen for danske Sejlfartøjer til 
Fiskeri brug" , der afløb den 3lte 
Marts 1895, er der et Underskud 
paa 5969 Kr. 48 01'e, aItsaa med et 
rundt Tal 6000 Kr., som afholdes 
af Reservefonden. Da denne imid
lertid, som det vil ses af Balancen, 
samtidig faar tilskrevet Statens Til
skud fra 6te Driftsaar. 10000 Kr., 
var Resel'vefonden ved Driftsaarets 
Slutning vokset med ca. 4000 Kr., 
nemlig fra 9541 Kr. 57 0re til 13,578 
Kr. 09 0re. Dette Resultat er for
saavidt tilfredsstillende, men dog 
noget daarligere, end vi havde tænkt 
os; da vi holdt Generalforsamling i 
I<'jor. Del' indtraf nemlig i Slutningen 
af Marts Maaned i Fjor, altsaa i de 
faa Dage mel1em Generalforsamlingen 
og Forsikringsaarets sidste Dag, den 
3lte Marts 1895, et større Havari, 
der kostede Forsikringen 2223 Kr. 
92 0re, idet Kvasen "Marie" af 
Grenaa strandede ved Helsingør. Far
tøjet blev bragt flot af Switzer, ind
bragt til Helsingør og repareret der. 

Skadernes Antal var 70 og de ud· 
betalte Erstatninger udgjorde 16,004 
Kr. 25. Af disse vare foruden den 
ovennævnte paa "Marie" følgende 
særlig betydelige: Kutter "Enoch" 
af Frederikshavn, forsikret for. 8930 
Kr., kolliderede Natten mellem den 
3. og 4. Maj 1894 med en Skonnert, 
hvis Navn forblev ubekendt, ud for 
Helsingør. Skaden beløb sig til 675 
Kr. 84. 0re. Kvase "Nr. 1" af Es
bjærg, forsikret for 1500 Kr., sank 
d. 27. Novbr. 1894 Syd for Hjelmen. 
Erstatning 1480 Kr. Kvasen "Her
mann" af København strandede ved 
Hornbæk den 23de Decembor 1894, 
Forsikringssummen var 3500 Kr., EI'
statningen 3139 Kr. 66 0re. 
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Inden mange Dage udløber det 
7de Driftsaar, og det tegner til at 
ville udvise et ikke ubetydeligt Oyer
skud. Der er fra lste April 1895 
til Dato tegnet 438 Forsikringer til 
et Beløb af 754,774 Kr. og Præmie 
af 21,465 Kr. 160re, som fordele 
sig saaledes paa de forskellige Far
vande og Fartøjsarter: A) 87 Dæksfar
tøjer i Nordsøen ogSkagerak: 490,619 
Kr. og 15,994 Kr. 27 0re, B) 75 Dæks
fartøjer i Kattegat og 0stersøen: 
172,054 Kr. og 4162 Kr. 46 0re, 
G) 39 Dæksfartøjer i Sunde, Fjorde 
og Bælter: 31,707 Kr. og 493 Kr. 
04 0re, D) 193 aabne Baade hjem
mehørende paa Jyllands Vestkyst: 
46,946 Kr. og 704 Kr. 36 0re, E) 7 
aabne Baade i 0stersøen og Katte
gat: 3862 Kr. og 38 Kr. 62 0re, 
F) 37 aabne Baade i 0resund og 
Bælterne: 9586 Kr. og 72 Kr. 40 
0re. laIt aItsaa 438 Fartøjer med 
en Forsikringssum af 754,774 Kr. 
og en Præmie af 21,465 Kr. 16 0. 
Skadernes Antal i samme Tidsrum 
- altsaa fra 1ste April til i Gaar 

vedrørende ovennævnte Forsik
ringer var 57. Deraf ere 52 afgjorte 
med 6856 Kr. 08 0re, medens Resten, 
5, anslaas til 1140 Kr. Den største 
Skade er Totalforliset af K vasen 
"Marie", Skipper Olse.n, af Esbjærg, 
som forliste den 14. Maj 1895 paa 
Horns Rev og blev Vrag. Kvasen 
var forsikret for 3430 Kr., deri ind-

. befattet et nyt anskaffet Dampspil 
til Indhivning af V aad, der var takseret 
til 1200 Kr., men da dette i Ulyk
kens 0jeblik endnu ikke var anbragt 
om Bord, men beroede i Land~ og 
da Fartøjets J olle, der var reddet, 
overtoges 'af Forsikrede for 80 Kr., 
slap vi med et Tab paa 2150 Kr. 

-Den næststørste SkadJl ha ve vi 



faaet i Midten af denne Maanec., idet 
Kvasen "Anna Maria" af Grenaa, 
Natten mellem dpn 15de og 16de ds. 
grullllstoJte for Indgaaende til Grenaa 
paa Htnnens nordre Mole og blev 
læk. Den kom tlot ved egen Hjælp; 
men Reparationen vil efter den fore
lig!.!;ende Vurdl'j'ingsforretning koste 
ea. 800 Kr. 

A f dø andre Skader overstiger 
ingen 400 Kr. 

Aarets Regnskab vil, naaI' vi slipper 
over den 3lte Marts uden Skade, ud
vise et Overskud paa ca. 2500 Kr., 
som i Forening llled Statstilskuddet 
for Anret, 10,000 Kr., udgør 12,500 
Kr. Reservefonden vil da vokse til 
26,000 Kr., og naar vi om fan Dage 
kunne vente at faa de 10,000 Kr. 
til Hjælp til næste Dl'iftsaar, begynde 
vi Aaret med et Reservefond paa 
36,000 Kr., hvilket er den hedste 
Situation, vi endnn have havt. 

Som det vil erindres nødsagede 
de betydelige Tab, som Limfjords
fartøjerne lige fra Virksomhedens 
Begyndelse havde paaført "Forsik
ringen", os til for to Aar siden at 
skærpe Forsikringsbetingelserne for 
disse Fartøjer. Bestyrelsen vedtog 
at fordre, at Rhederierne skulde 
forblive ufol'sikrede for 1/:1, Denne 
Bestemmelse hlev senere hen, særlig 
af Hensyn til Parthaverne i de paa
gældende Fartøjer, forandret derhen, 
at Rhederiet fik Valget imellem at 
være fuldt forsikret mod en Præmie 
af4 % eller at være Selvassurandør 
for 1/3 af Taksten og for de ~ /3 for
sikrede til ordinær Præmie, 3 %, 

Af de Forsikringsbeløb, som derefter 
bleve tegnede til 4 0/0' reassurerede 
vi 1/3 hos et københavnsk Søfors. 
Selskab til 6 % , sanledes, at vi af 
de resterende 2/3 fik tilovers enPræmie. 
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der netop svarede til den ordinæle 
Præmie, 3 %, 

Der var, som De huske, nogen 
Bevægelse deroppe i den Anledning, 
men det viste sig at være fornuftigt, 
hvad vi gjorde; thi Forholdet har 
bedret sig betydelig. Limfjordsfar
tøjerne have nu i de to sidste Aar 
langtfra bragt os saadanne Tab som 
tidligere, og ihvorvel Bestyrelsen jo 
ikke har kunnet skyde den Tanke 
til Side, at Bedringen - om ikke 
helt, saa dog tildels - muligvis netop 
skyldes disse restringerende' Forholds
regler, saa har den paa den anden 
Side ment ikke længere end absolut 

,forriødentat burde opretholde denne 
Særstilling for Limfjordsfartøjerne 
og er derfor indgaaet paa, fra det 
nu om nogle Dage indtrædende 8. 
Driftsaars Begyndelse, atter at be
regne disse Fartøjer Tarifens nor
male Præmie og ikke at forlange 
nogen Selvassurance. Men Bestyrel
sen forbeholder sig dog - i Fald 
det for Forsikringens Sikkerhed og 
rolige Udvikling skulde vise sig nød
vendigt - aHer at skærpe Bestem
melserne for disse Forsikringer. Vi 
have den Tro, at der fra Fiskernes 
Side" vil "blive gjort, hvad der kan, 
for ved Agtpaagivenhed at formindske 
Skaderne. Imidlertid have vi dog 
truffet den Bestemmelse, at der ikke 
betales den Skade, der rammer Far
tøjer, der henligge uden Mandskab. 
Ved Harboøre havde de nemlig den 
Vane, at Mandskabet, naar det var 
roligt Vejr, gik i Land. Ved Paa
landsstorm mistedes der da et Fartøj, 
hvis det nu havde havt Mandskab 
om bord, kunde Fartøjet jo være 
gaaet til Søs og Forlis maaske være 
undgaaet. Bestemmelsen er truffet 
ikke for at gøre de vedkommende 

\" 



Livet surt, men for at værne om den 
hele Forsikri11l!;. Der var dog haardt, 
at et enkelt Sted ell('r enkelte Steder 
skulde kunne underminere Forsikrin
gen helt. 

~f. H. t. Virksomhedens Omfang 
er der at konstatere en Tilbagegang 
ved Agenturet Frederikshavn, idet 
flere der hjemmehørende Kuttere have 
foretrukket at indmelde sig i den Fre
derikshavnske Skibsassurance-For
ening, der i flere Henseen(ler byder 
Fordele, som vi ikke kunne byde. 
Det er der ikke noget at sige til. 
Overalt hvor der er solide lokale 
Foreninger, er det ret naturligt, at 
man holder sig til dem. Vor Opgave 
er ikke at søge at fremkalde en 
daarIig Konkurrence med de lokale 
Foreninger men kun at give Adgang 
til Assurance, hvor der ingen solide 
Foreninger er. Det har da ogsaa 
vist sig, at fra de fleste Egne af 
Landet, hvor man ikke er san heldig 
at have" solide lokale Foreninger, har 
'rilgangen været tilfredsstillende. 
"Forsikringen" synes stadig mere og 
mere at arbejde sig ind i Fiskerbe
folkningens Bevidsthed som en god 
og i human AnnO. ledet Institution, 
og det er en stor Sjældenhed, at .vi 
ved Skades Opgørelse møder Mis
fornøjelse med Erstatningsberegnin
gen. De i "Forsikringen"s første Aar 
saa hyppig fremkommende Krav paa 
Erstatning for saadanne Smaabeska
digelser, der nærmest maatte betragtes 
som Slid paa. Materiellet under den 
daglige Gerning, forekomme nu kun 
sjældent, og Befolkningen synes at 
ha_ve faaet Blikket aabent for, at 
"Forsikringen "s Bestemmelse er at 
være i Stand til at erstatte de vir
kelige Havarier og Forlis - en Be
stemmelse, som ikke vilde kunne 
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opfyldes, dersom Præmierne bleve 
opslugte af mange hver fol' sig ube
tydelige Rkader. De ville sp, ::tt der 
paa RegnsImbet for 6te Driftsaar 
staar en Post "Reserve for uafgjort 
Skade, 100 Kr." Det kunde se lidt 
løjerligt ud, at man endnu fl'l1 1894 
har staaende et saadant Beløb, som 
ikke er bleven klaret. Det angaar 
en Bjergningshistorie paa Jyllauds 
Nordvestkyst. Vedkommendo hjalp 
en Baad ind, men hans Hjælp var 
ringe, idet Baaden uden hans Hjælp 
ganske rolig vilde være drevet i Land. 
Han forlangte en Erstatning af 120 
Kr., medens vi bød ham først 40 
og senere 60; hvis han ikke vil tage 
mod det, maa han vente. Det gaar 
ikke an at tage af Kassen, hver 
Gang det forlanges af Folk. Hjælp 
kan være meget god, men den kan 
undertiden blive vel dyr. 

M. H. t. den "SærskiIt.e Afdeling", 
indeholder Aarsberetningen, som det 
vil ses, det 4de Driftsaars Regnskab, 
som afsluttedes den 29. Pebmar 
1896. Vinden og Tabs Konto udvise 
et Underskud paa 658 Kr. 41 01'e, 
som afholdes af Reservefonden, l!len 
da denne faar tilskrevet Statstilskud
det, 10000 Kr., sall. er Reservefonden 
fra 1. :Marts 1895 vokset fra 38115 
Kr. 25 Øre til 48116 Kr. d.29 Fe
bruar 1896. Denne Afdelings Status 
er altsaa i Øjeblikket virkelig gun
stig, idet der i de forløbne 4 Aar 
har kunnet opspares over 48000 Kr. 
Det maa imidlertid ikke glemmes, 
at de i denne Afdeling forsikrede 
Fartøjer gennemgaaende hver for sig 
repræsentere betydelige Kapitaler, 
saa at et enkelt Forlis vilde kunne 
andrage mere end Aarets Præmie + 
Statstilskud. Vi have derfor ment 
fremdeles at opretholde. den Reas-



surancekontrakt, som vi i do forløbne 
AaI' have havt Illed et københavnsk 
Søassuranceselslmb. Saa lmnge vi 
nemlig ikke ere Besiddelse af nogen 
stor Kapital i Forhold til Assuran
con, er flet jo rimeligt, at vi sikre 
os ved Reassmance, og; den Kontrakt 
vi have, ore vi glade ved og ville 
vedblive at opretholde. 

Aarets Skader ere følgende: 
"Maagen". Det har været os et 

dyrt Fartøj; det hører hjemme i Fre
derikshavn og fil, i sin Tid sine Dæks
bjælker slcaarne over for at faa større 
Dam, hvorefter det lUll' vist sig at 
,-ære for elastisk. Det indløb i Be
gyndelsen af Februar 1895 meget læk 
til Esbjærg. Paa Grund af Skibets 
Størrelse (det maaler 76m Bl'utto
Tons) og Mangel pau passende Bed
ding eller Dok i Eshjærg, var Re
parationen meget langvarig og be
snerlig, og ved Erstatningens Bereg
ning viste det sig, at denne løb op 
til 2109 Kr. 06 0re, medens vi, som 
det vil ses, havde_ ansbaet denne 
Skade til 1200 Kr. og reserveret dette 
Beløb som Skades-Reserve. I Midten 
af Oktober 1895 bragte dette Fartøj 
atter Forsikringen et betydeligt 'l'ab, 
idet det med betydelig IJæk indløb 
til Cnxhafen. Det blev repareret i 
Brunsbiittel,og Forsikringen forlangte, 
at Rhederiet skulde forstærke Skibet 
ved at støtte Forbindingerne ved An
bringelse af et større Antal Jernknæ. 
Denne Fordring blev efterkommet, 
og efter Skipperens Udsagn er der 
ingen Tvivl om, at Fartøjet nu i alle 
Maader er stærkere og bedre end 
tidligere, saa at det maa haabes, at 
vi ville blive forskaanede for flere af 
den Slags Havarier fra "Maagen". 
Det sidste Havari i Cuxhafen kostede 
os 1331 Kr. 45 0re. 
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"Prinsesse Marie" indkom i Ok
tober 1895 til Esbjærg-rned brækket 
Mesanmast. Erstatningen blev 519 
Kr. 31 øre. "Prins Valdemar" led 
betydelig oven Bords Skade i Or
kanen den 7 de December 1895. Er
statningen androg ialt 863 Kr. 35 
0re. Disse Reparationer have vist 
kostet en Del mere, men de anførte 
Beløb ere den Del af Reparationen, 
som det tilfalder Forsikringen at be
tale. J eg tror ikke, Uhederierne 
slippe dermed. 

Ved Aarets Udgang, d. 29de Fe
bruar, vare alle Havarier afgjorte. 

Dir-igcnfen: Forinden vi gaa videre, 
vil jeg spørge, om nogen ønsker Ordet 
i Anledning af disse Meddelelser om 
Forsikringen. (Ophold.) Da det ikke 
er Tilfældet, er deune Sag ude af 
Dagsordenen og kan ikke senere 
komme under Debat. 

Bestyrelsesmedlem, Dr. Joh. Peter'
sen: Paa det forløbne Aars Regn-

• skab ville De se opført' en Post paa 
500 Kr. til Undersøgelser om Laks 
og Ørred.. ,J eg skal ganske kort gøre 
Rede for, hvad det el' for Under
søgelser her er 'l'ale om. I den mi
gældende Fiskerilov, i det Rigsdagen 
n11 forelagte Lovforslag og i andre 
Landes Love er der alle Steder op
taget et Mindste-MaaI for Laks og 
0rred, enten et ManI for begge til
sammen eller et for hver især. Jeg 
tror, man maa indrømme, at disse 
forskellige ~hal, der ere opførte, ere 
valgte saa temlllelig efter et Skøn, 
uden at man ved denne };'astsættelse 
har havt bestemte Fakta at holde 
sig til. Bestyrelsen har derfor ment, 
at det vilde være godt, om man 
kunde skaffe bestemt foretagne Maal
inger af Ørred og Laks paa dl' for
skellige Steder i Landet, for at man 



derefter i det mindste tilnærmelsesvis 
kunde se, hvordan Størrelsen sImIde 
være. Dette Spørgsmaal er saameget 
mere Immmensat, som det viser sig, 
at navnlig Ørreden - det gælder 
ikke Sart meget Laksen - vokser 
meget forskelligt i de forskellige Far
vande; i smaa Farvande blive de kun 
smaa, men i store kunne de blive 
store, hvis de faa Lov dertil. Der 
var altsaa en hel' Del Ting, man 
maatte have undersøgt fol' at have 
nogen virkelig fast Grund under Fød
derne ved Bedømmelsen af disse For
hold, og Bestyrelsen henvendte sig 
derfor til en yngr~ Videnskabsmand, 
Kandidat Mortensen, med Anmodning 
om at foretage saadanne Undersø
gelser paa Steder, som særlig ansaas 
fol' egnede dertil, rundt om i Landet. 
Han maatte se, OUl han kunde ha 
JJOY til at maale gratis, eller ogsaa 
maatte han købe Fiskene; det blev 
han undertiden nødt til, og det var 
en temmelig dyr Historie, saa man 
vil kunne forstaa, at disse 500 Kr. 
kunde medgaa dertil. Han har af
givet en Indberetning om sine U nder
søgeiser, men den fremtræder som 
rent foreløbig j der er ikke noget af
sluttet endnu. Det er ikke let hur
tigt at komme til Klarhed over den 
Slags Spørgsmaal, og man har der
for ment, at der ikke var andet at 
gøre end at vente, indtil der fore
ligger saa meget, at man kan stole 
derpaa, naar man skal tage Bestem
melse om Mindstemaaene. Derfor 
fremkommer der ikke nogen afslut
tende Beretning for dette Aar; man 
mener tværtimod, at Undersøgelserne 
skulle fortsættes næste Aar, og det 
vil ogsaa ske. 
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For seksti Aar siden. 
Ved Arthur Feddersen. 

Det er under Tiden nyttigt at se 
tilbage, dersom man vil gøre sig Ud
viklingen klar, dersom man vil dømme 
rettelig over de Klagemaal, den har 
medført, og dersom man skal med 
U dbytte kunne værdsætte den for de 
kommende Tider. Fjskeriets Drift i 
vort Land (i A arhundredets første 
Trediedel og forinden) var saare 
tarvelig. Vejen fra Fiskepladserne 
til Konsumenterne var vanskelig, der
som Fiskeren skulde sælge langt fra 
sin Dør eller Baadeplads, Prangerne 
havde brydsomme Veje eller ingen 
for deres ynkelige Køretøjer, Stor
handel var der saa godt som ikke at 
tænke paa og Kvasefarten var mangel
fuld. S alt- og Tørfisken var i de 
Tider den almindeligste Fiskespise. 

Man har om Fiskeriet j de Dage 
kun fau, eller meget spredte Efter
retninger, og disse skyldes i Alminde
lighed Folk, som ikke vare synderligt 
kyndige i Æmnet, saa at, ved Siden 
af den gode Villie, mapgt et Vildsyn 
kan opdages. En af Efterretningerne 
skyldes imidlertid Naturgranskeren 
Henrik K1"øyer, en Mand, som kunde 
og vilde se. Sine Undersøgelser. om 
Fiskeriernes Tilstand har han offent
liggjort i Ugeskriftet "Dansk Almeen
læsning" for 1836. Men dette Skrift 
er kun lidet tilgængeligt, og man hør 
derfor fremdrage, hvad Krøyer deri 
har skrevet, dog med Undtagelse af 
det, som ikke for Tiden har ligefrem 
Interesse. 

I det Væsentlige gengives altsaa 
her kun, hvad der netop kan oplyse 
om Fiskeriets daværende Tilstand. 

Det var i 1834, at Krøyer havde 



modtaget det Hværv, at samle Efter
retninger om Fiskeriernes Tilstand. 
Som praktisk Mand valgte han i 
Baad at følge Kysterne, en vistnok 
brydsom Rejsemaade og ikke en Gang 
uden Fare, men den Fremgangsmaade, 
som bedst gav ham nøje Kundskab 
om Kyst og Hav; "en Kundskab," 
skriver han, "uden hvilken man ikke 
kan fælde nogen sikker Dom over 
Fiskeriet paa hvert enkelt Sted." 

Middelfart blev i Maj U dgangs
punktet, efter at Krøyer i nogle Dage 
httvde gjort sig kendt med det paa 
denne Kant af Fyn fra "\Vedelsborg 
til Strib drevne, vigtige Aalefiskeri. 
Hall søgte tillige at skaffe sig nøje 
Oplysninger om Marsvinsfangsten, som 
i de senere Aar havde givet et sti
gende Udbytte; han mener dog, at 
Fangsten kunde udnyttes mere øko
nomisk. Silde- og Torskefiskeriet var 
ikke helt uvigtigt i Middelfartegnen, 
og adskillige Kvaser havde hjemme 
i Byen og indtog Ladning her. 

I Middelfart lejede altsaa Krøyer 
en Baad, som bragte ham til Kolding. 
t::lydsiden af Fjorden havde intet Fie 
skeri, medens.paa Nordsiden Strand
husene, Skærbæk, som drev Torske
fiskeri og ejede et Par Kvaser, samt 
Borupskær og Lyngsodde vare Fisker
leje!'. 

Fredericia, hvor man mente, at 
del' var 10 Fiskerfamilier , "trængte 
til et billigt Næringsmiddel for dens 
mange Fattige". Byens og Omegnens 
Aalegaarde gav et ikke ringe U d
bytte. 

I Vejlejjord mødte Krøyer den i hele 
Kattegattet saa almindelige Klage, 
at Silden har aftaget, fordi Torsken 
har tiltaget. "Da Torsken ikke er 
ret afsættelig i Egnen, og, efter Fi
skernes Mening, falder for lille til at 
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tilvirkes, vilde K vaser være ønskelig." 
Han finder Muslingeavlen i Fjorden 
interessant og nævner, at Vejles øko
nomiske Selskab vil virke for Fiske
riernes Fremme i Amtet, og at det 
i den Hensigt skal have hentet en 
Fisker fra Ijim fjorden for at lære 
Fiskerne en bedre Driftsmaade ved 
Sildefiskeriet, "ogsaa synes adskillige 
af Amtets Godsejere tilbøjelige til 
at ofre noget for Fiskerierne." Men 
"Fiskernes Ijigegy ldighed og U viden
hed om deres egen Fordel er maaske 
ofte lig!' saa stor, som deres Armod 
og Usselhed." V ed Bjømsknude 
skulde Silden under 'riden gaa til i 
Mængde, sau at mange Baadladninger 
raadnede pau Stranden, fordi man 
hverken hrugte at ryge eller salte 
Fisken. 

N ord for Bjørnsknude lod Krøyer 
sig sætte over til Endelave, hvis 
Flyndere havde Ord for at være de 
bedste i Kattegattet og "hvis Belig
genhed for Fiskeri og Afsætning af 
Fangsten er fortrinlig." Alligevel 
fiskes del' kun af Enkelte til eget 
Brug, af Ingen til Salg. Man havde 
prøvet paa at bringe Bundgarnsfiskeri 
i Gang, men med uheldigt Udfald. 
Paa Alrø i Indløbet til Horsens
fjorden var der derimod tre Bund
garn, "der have stor Andel i Byen 
Horsens's Forsyning med Fisk." Fi
skeriet i den øvrige Del. af Fjorden 
og fra Horsens selv var kun ringe. 
Bundgarnsfiskeriet paa Alrø var llrevet 
llled Udbytte i en halv Snes Aar. 

Iniellem Gyllingnæs og Aarht:s 
var der en Del Aalegaarde og enkelte 
Bundgarn. Fiskerne klagede .. ikke 
over Mangel paa Fisk, men over 
de lave Priser. Et Tegn paa Ha
vets Fiskerigdom:.saa Krøyer i de 
mange Sælhunde, som laa paa de 



f ;. 

127 

udgaaende Hager langs Kysten, nys
gerrigt fulgte Baaden og ved deres 
Dristighed viste, hvor lidet de blev 
skr~mte af lIrlenneker. 

Aarhus havde kun omtrent 13 faste 
Fiskere, men den fik rundeligt Fiske
varer andet Steds fra. Krøyer traf 
her Bande fra Skagen med Tørfisk, 
fra Odensefjord med røget Makrel. 
mange Vogne med Aul fra Morslaud. 
fr!\' Kaløvig, Mols, IIel.qenæs og 
Æbeltoft bragtes Saltvandsfisk, fra 
Randersfjord o. s. v. Ferskvandsfisk. 
Man paastod, at Havbunden omkring 
Aarhus i Mandsminde skulde være 
ændret fra Sand- til Tangbund, 
og at Fiskeriet som Følge heraf og
sao. var ændret: I Stedet for at man 
før fangede li vidlinger og andre 
Smaafisk, fangedes nu rrorsk; og
sao. skulde Rødspætterne først i den 
seneste Tid have vist sig nær Aar
hus, og Hummerne være blpvne al
mindelige untler Mols's Bakker. 

Det sao. ud til, n.t Fiskeriets Op
hør i I ... imfjorden skulde give Fiske-

l riet ved Aarhusbugten større Liv. 
Fiskere fro. Nibe vandrede lIelJlHg 
ud til alle Kanter for at søge det 
Udkomme, som de ikke længer fandt 
hjemme. Saalelles havde et Par 
Selskaber bosat sig ved Kaløvig, 
hvor de syntes at fiske med godt 
trdbytte. 

Fra Kaløvig drog Krøyer til Samsø, 
hvor Fiskeriets Tilstand var ussel, 
"uagtet Fiskene vrimle i alle Bugter 
og ved alle Strande". Over Begtrup
vig gik Turen ind i Æbeltojtfjol'den, 
hvor Folk fra Nibb drev Bundgarns
fiskeri. Om Øen Hjælm mente Krøyer, 
at den vistnok kunde blive et udmær
ket U dgangspunkt for Fangst af Stor
torsk og Hælleflynder, samt for Til
virkning af Fangsten. 

Imellem Hjælmen og Grenaa var 
der kun ringe Fiskeri; kun enkelte 
Fiskere boede hist og her langs 
Stranden. Havets Voldsomhed og 
Bundens Sammensætning hindrer, 
skriver Krøyer, Brugen af Bundgarn 
paa hele denne Kyst, indtil man 
har passeret Stouenhoved. Udenfor 
(hema fiskes ypperlige Rødspæt
ter, og adskillige K vaser hen
tede nu og da Ladning her. Dog 
var det Jangtfra, at Piskeriet blev 
drevet i den U dstræklling, som dot 
kunde ønskes. Bønderne i lIamme
lev, Saugstrup og Karleby og Ud
flytterne fra Gjerild vare ret flittige 
ved Fiskeriet og om Vinteren bragte 
de mange Læs Fisk til Aarhus og 
Randers. Paa Amtets Nm dkyst 
imod Kattegattet var der talrige 
Sælhundo og ved Treaamølle havde 
man gjort adskillige uheldige Prøver 
paa at fange disse Dyr. 

Da Randers havde det Ry imellem 
Fiskerne, at de i den By altid vare 
sikre paa at sælge deres Fangst, 
hvor stor den end var og til gode 
Priser, ovel'1'askedes Krøyer ved Ind- • 
sejlingen i Fjorden tl,t høre, at der 
ikke alene intet Havfiskeri blev drevet 
fra Ddbyhøj ellerandreStedervedFjor
hens Munding, men at der overhovedet 
slet ikke fiskedes i en lang Strækning 
af Fjorden. Uggelhusene og Rom
halt vare ret store I ... ejer, og Lakse
gaardene gave i enkelte Aar et rigt· 
Udbytte. Fiskeriet syntes at,lide 
ved Oddere inde i Fjorden og ved 
dens Udløb, foruden ved Pulsvaad, 
Aalekurve, Sav algier o. s. v. 

t1<'ortsættes.) 



Bornholms Fiskerier i 1895. 
v cu Toldkontrollør Stub. 

Ved at tilstille Redaktionen af 
.Fiskeriforeningens Medlemsblad ved
føjede Orersigt til Optagelse i Bla
det, finder jeg Anledning til at gøre 
nogle enkelte Bemærkninger dertil. 

Sildefiskeriet har i 1895 været 
helt daal'ligt baade for Fiskerne 
paa Bornholm og Christiansø, hvil
ket forøvrigt vil ses af Oversigten, 
idet den udviser, at der er fisket 
161,900 Ol Sild mindre end i 1894. 

For Christiansøs Vedkommende 
er fisket 18,200 Ol Sild mindre. De 
svenske Fiskere have ligeledes havt 
en Nedgang paa 22,600 Ol. 

N edgangen i Sildefiskeriet for vore 
egne Fiskeres Vedkommende falder 
væsentligst paa Rønne med 10,000 
Ol, Helligpeder 8,000 Ol, Teilkaas 
4,000 Ol, Sandvig 4,000 Ol, Tein 
20,000 Ol, Gudhjem 30,000 Ol, Mel
sted 8,000 Ol, Listed 13,000 Ol, 
Aarsdale 31,000 Ol og Neksø 
20,000 Ol. 

Hvad det vil sige for begge Øers 
.Fiskere at have en sau stor Ned
gang i Indtægten i den bedste Som
mertid behøver næppe yderligere at 
fremhæves. 

Nu venter man, at den milde Vin
ter vil give rigelig med Sild til Som
mer, men saa er det Afsætningen, 
det vil komme til at knibe med, saa
længe vi ikke have direkte Damp
skibsforbindelse med Tyskland flere 
Gange om Ugen, thi København kan 
ikke tage imod saa megen Sild, som 
!ter kan fanges i et almindeligt Fiske
aar, og langt uheldigere ville Fiskerne 
blive stillede med Afsætningen, naar 
der falder rigeligt af den. 
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Torskefiskeriet har givet et lig
nende U dbytte som Aaret forud. 
men Torsken er faldet mindre, saa 
den vanskeligt har kunnet afsættes 
i København uden til en lav Pris. 

Lakseflskeriet drives nu baade med 
Kroge og Garn, men det har i det 
sidste AaI' givet et langt ringere U d
bytte end Anret forud, hvilket er 
saa meget mere beklageligt, som 
Sildefiskeriet ogsaa var daarligt. 

Flere Baade have været saavel 
under den tyske som svenske K1st 
for at fiske IJaks, baade med fast
staaende Redskaber og Garn, men 
Udbyttet har ikke været efter For
ventning. De bornholmske Fiskere, 
som fiske udfor de nævnte Landes 
Kyster, have strængt at holde sig 
udenfor Søterritoriet. 

Det var navnlig i Maanederne J a
nuar, Februar, Marts og April 1895, 
at Laksefiskeriet var saa daarligt 
her under Bornholm, hvorimod der 
i Oktober, November og December 
har været en kendelig Fremgang for 
en Del af BaadelaugeIie. 

0rredfiskeriet er nu uden al Be
tydning for vore Fiskere siden Ejerne 
af Aaløbe~e have lagt sig efter at 
fange deQl paa forskellig Maade, 
saasnart de komme op i Aaen for 
~ka~&~. , 

Udklækning af levedygtig· Yngel 
burde drives i langt større Maale
stok end hidtil er sket. 

Af Brisling, Butter, Aal og Gedde 
er her kUQ fanget meget lidt i 1895. 

I afvigte Foraar _ er her fanget 
nogle Stykker Sælhunde og Marsvin 
i Laksegarn, men de sidste have jo 
kun en ringe Værdi. Enkelte større 
og mindre Stør ere ligeledes fangede 
i Laksegarn og solgte til en bedre 
Pris end Springerne. 



Oversigt over Fangsten og Udførselen af de forskellige Fiskearter ved de bornholmske Fiskepladser i 1895. 

I Sild Garn- I Udførsel til indenlandske Steder Udførsel til uden!. Steder I 
Stedets Navn. i Fangat I Fangst af Torsk Stor laks Sild . Anmærkning. 

Laks og I t BUd af egne svenske Ørred Torsk Laks Laks __ 
Fiskere Fiskere fersk Baltet røget rerok saltet røget 

=~----

S::~tll Snese 
Ol Ol Snei6 Stkr. Stltr. Ol Tdr. Ol 8tb. Ol Ol Ol 

Endvidere er ranget'25 Pd. Gedde og 

Rønne ..•••• 33077 " 21598 369 1100 Pd. Aa!. 

Rønne (svenske Fiskere) 6328 43 4400 9548 44 32800 1300 1070 Endvidere er udført Ørred til indenl. 

" 500 "J1
14OOO " " Steder nemlig 2000 Pd. 

Sorthat. ....•. 300 
" 

12 fl50. Desuden er fisket 261 Snes. Batter. 

Amager .••.•• 1584 
" 

4073 226 17°li . 
Hasle .•••..•• 9000 2385 800 400 55 i 164 474 2 17000 400 
Helligpeder ..•. 5000 

" 
900 300 "ti " " " " 

Tejikaas ....•. 2855 
" 

600 100 
" Vanj, .•.•..•• 3722 r, 4469 35 " 3400 

186001 

Endvidere 20 Snese notter. 

San vig ....... 2100 
" 

2242 10 159t 1800 
Allinge ....... 3000 11000 650 85 ~J 207 1142 16 21 

" " 
1170 

Tejn ........ 16800 " 
500 372 

48",1 Salene, Rødated, Saltuna 520 
" 

100 
" 615} 

Gudhjem ...•.. 27287 
" 

7400 7 ~gz 1

8000 300 1984 1 
" " " 

241 Endvidere 350 Pd. Aal. 

Melsted ..•.... 14358 
" 

3050 15 
Ypnasted ...... 2000 " 

450 6 

l 343001 
Bølshavn ••..... 2400 " 

1500 24 50 
Listed .•.....• 18218 " 

2000 194 205 4000 350 
" 

3 
" " " 

21100 Heraf ·8000 Ol stegt. 

Svaneke .•.•.. 30280 5415 8300 650 110f 
83001 

Aarsdale ..•... 21650 
" 

2600 445 3500 
Nexø ....•.•. 12100 2275 13800 451 140 11000 300 100 4 

" 
240 

" " 
Til Neksø er desuden indbragt aj 

Snogebæk ...•• 5852 1500 250 135 

I 

sven"". Fiskere 3<) Stk •• Laks og 

" af andre bornholmske Fiskere 48! 
Bakkerne i Peder- Ol Sild og 106 Stkr. Lax. 

sker .• , ••.. 4000 
" 

2000 360 700 
Balka ...••... 200 " 

.150 
" 

100 

1547.,1 
Bodeme ••.•.• 86 

" 
500 

" 
166 

li------- I- I-----I---. 
l Aaret 1895~16389 27403 79682 4354 4795 42200 5721 13228 70 1321 4140 

" 
23581 

- 1894 1378297 50017 81966 5344 6343 46471 8408 16439 106 2570721 56 3720 
" 

10644 

Kristiansø 1895123285 " 6156 849 5600 

I - 1894 41500 " 7800 717 7100 

...• ,.,-~ 

.... 
I>:l 
<:.Cl) 



Gennemgaaenae kan man ikke an
det end bIde 1895 for et dnnrligt 
AnI' for vore E'isken·, og aet er sall, 
meget mere beklageligt som 1894 
heller ikke var Iloget godt Aal' for 
dem. 
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For Øjeblikket have vi en ung~ 

dygtig Fiskerbefolkning snqrt overa 1t 
bnade paa Bornholm og Ohristiansø, 
saa aet er saa meget mere beklage
ligt, at den skal leve uuder et stærkt 
økonomisk Tryk. 

Fiskeriberetllin ger. 

Frederikshavn, d. 6. April. 1896. 

saa Sæsonen maa nu betragtes som 
fuldstændig sluttet. . Kl. 

Mindre Meddelelser. 

8stersfiskeri. Som sidste Østers
kutter i denne Sæson indkom "NOl'd
vest", Skipper Maasen af Frederiks
havn fra Østersskrabning i Nordsøen 
med ca. 28000 titkr. Østers, der ere 
afhændede til Rhederiet "Vendsyssel 
Fiskeeksportforretning" . KI: 

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, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst. 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med-' 
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gad e 20; Kø-

I Begyndelsen af Ugen gjorde en 
ltæftig Nordosten-Storm en brat Ende 
paa den foregaaende Uges heldige 
Fiskevejr .og da senere hen bedre 
Vejrforhold ind traadte kom de mange 
Helligdage i Vejen for at benytte 
.1.ejligheden, saa at Tilførselen har 
i denne Uge været ubetydelig, en
kelte smaa Laster ere indkomne fra 
Herthas Flak, vejende 13-14 Pd. 
Snesen og betalte med ca:. 2 Kr. 
pr. Snesen, ligesom ogsaa et mindre 
Antal Kuttere ere indkomne fra 
Fangstpladserne ved Trindelen og 
Kobbergrunden uden at have opnaaet 
større Udbytte end ca. 200 Pd. Tunge 
og et lignende Kvantum Skærising 
pr. Kutter, henholdsvis betalt med 
90 Øre og 10-15 Øre pr. Pd. Skønt 
Hummerpriserne ere faldne stærkt i 
de sidste Dage, der betales nu kun 
en. 1 Kr. 20 Øre pr. Pd. en gros 
ah Norge, har Tilførselen hertil Byen 
kun andraget ca. 2000 Stkr., foruden 
at 1000 Stkr. ere tilførte fra Sverig, 
ca. 8000 Stkr. have transiteret til 
tyske Forhandlere. I sidste Uge er 
der ikke tilført en eneste Kasse Sild, 

, benhavn V. 
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Københavns Til:førsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 29. Marts til 5. April 1896. 

Tilført af: 

.. 
• Cl> 

'Cl .... ..... 
a:1:1i a. 

fin 

~4 danske Fisker- II Pd. 
fartøjer. .. 17190 

22 danske Kvaser 73980 

4 svenske l<'isker- 1080 
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 

~ ., 
~ 
" ..... 

Pd. 

"" '" ~ ~ ~ ., ., 
dl> "":::: .. "" ., <::> ~co ... 

co 

Pd. I Pd. 

2804 2700 

111690 

6030 

""~ .. 
o~ dl> >. ."fIn 

~:g ::: -; ~ 'Cl --<ti -; -<ti ø o< 0<-
:;~ ....I ~ CL> 
"" co CL> 

Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

28O" 

fra nærliggende 
Fiskerlejer . • . 5443 591 77 

pr .. J erubane & 
Dampskib . . . 0l 84846 4580 8296118356 3684 

laIt . . . O 1 84846 5171 8373 18356 3684-

1) 1250 Pd. Helleflynder og lO. Pd. Pighvar. 2) 6516 Pd. Gedde m. m. og 975 Pd. Tunget. 3) Skrupper. 
4) Sletter. 5) 500 Pd. Kuller og 6300 Pd. Stenbider. 6) Stenbider. 

lait er der tilført 364366 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25-4,50, Kassefisk 

Kr. 1,50-2,00 pr. Lpd.; 'forsk: levende Kr. 1,00-1,50, Kassefisk Kr. 0,50-0,80 pr. Lpd.; 
Sild, danske Kr. 0,50--0,85, svenske Kr. 0,55 pr. Ol; AaI, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 0,30-
0,40 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk i afvigte Uge har været rigelig og Priserne for Rødspæt
ter holdt sig, med god Efterspørgsel, uforandret, hvorimod der mærkes jævn ~edgang i 
Prisen paa Torsk, som var mindre begært. 

For Krogftskere. 
De saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staal1lskekl'oge 
med h1.kkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, ~'oTSk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede j 
tvende Nr. 2 og 3. I~estil1jnger mod
tages og Krogens afsendes tranco 
overalt i Da.nmark til Fiskere, Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind
rølnmes Ra.bat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand-46, 

modtageT al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

Import af 

Amerikansk Bomudsejdul 
forhør Priser hos 

c!If!. c!!f!alm(!Je, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Stel1fiaad til Salg. 
Et saa godt som nyt Sten

flaad, laster 6000 Pd., samt 
dobbelt Spil og Tang, er billig 
til Salg, Ilaal' Handelen kan 
ske snarest mulig, hos Fisker 

I~. P. Mathisen, 
Kallehave. 

Orredyngel. 
Bestillillg paa Ørredyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 
Viborg Banegaard bedes ind
sendt snarest. Levering April 
-Maj. Forespørgsler be-
svares. 

FiskeI1seIskabet i Viborg. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 
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X,ø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler sm ukke Rejeredskaber 

og prima kabelslaaet Tvist 
fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 
1I1't."""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""", .... 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingo.', Stengade 15. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vort med de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, nyanlagte Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, 
Aalerader, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og 
Garn. Bornuldsgarll, Hampegarn og Hø,tgarn i alle Nr. til Dagens billigste 
Priser og i bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Flaadtræ og 
Katechu haves 'paa Lager. 

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

FrantzChristtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Værker og Tids .. 
skrifter, Cirkulairer,· merkantile Tryksager og LeJligheds· 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

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 1896. 

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. 

----------------------------------------------------fu.digeret af cand. mag. Henr. J. PQsselt. Trykt hos Frantz Ohnsttreu. København· 



Nr. 16. 16. April. J896. 

Med.l.s:c:::Lsbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Gronnegade' IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/~ Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fra Hanma>ks .'iskeriagent i England. 
- Utlklækningsl1tlstaltcll. Dansk }"'iskedforeniugs 
HeneTalfon;:lluling. - ]~nr ~cksti Aar siden. De 
forulykkede }'iskeres Jordefærd. - Generalforsam
linger. - }~iskcribcretnin~er. ~ BekendtgffreJsfot. 

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

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og F'iskcrc rlaglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaiH, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Køben
havn V. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Porll13,al at støtte for
ulykkede Piskere og deres Efterlallte, 
modbtgel' med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang fOl' alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England. 

Kaptajn Sølling er ligesom sidste 
Aar ansat som dansk Fiskeriagent 
i England indtil April 1897. Han 
opholder sig i London Fredag, Lør
dag, Søndag, M.andag og de øvrige 
Dage af Ugen i Hull. Bl'evadressen 
er i London: Danish Consulat Ge
nm'al, 5 1\1 usiory (Jourt., E. C. Lon
don, og i Hull: 46 ,V Iwel'ley Street. 
'l'elegramadressen er begge Steder: 
Sølling, LomIon eller Sølling, Hull. 

Kapt. Sølling vil hesvare alle Pore
spm-gsler Piskeriet vedrørt'llde. ligt'
ledes svare pI'. Telegram, men Tele
gram merne maa bebles af A fsenderrw. 

Udklækningsanstalten 
r 

vil omtI'ent fra Midten af April kunne 
sælge en Del kraftig 0rl'cdYIl.Ql'l (~t 
10 Kr. pr. 1000), saa vidt dens POl'
ral\.(l strækker; nogle faa Tusilldp)' 
Stkl'. BC.1i1 lnHwl'n:d kan ogsaa erholdes 
(it20 Kr. pr. 1000 Stkr.). Rpstillillger 
udl.wdes snarest under Adresse: l~'a.l
konergaardsVf'j Hi, København V. 

Arthur Feddersen. 

I 



Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 28. Marts 1896. 
(Fortsættelse.) 

Konsulent Pedtlerl'en: Til den Med
delelse, som findes i Aarsberetningen, 
skal jeg kun føje nogle fait Bemærk
ninger for at udtale min Beldageise 
af, at Resultatet af r01' Udklækning 
gik tilgrunde i April Mauned forrige 
Aur. Det skete derved, [lt der ufor
varende kom .Jærnbanearbejder, SOIll 

stoppede Vanflet paa en saadan 
l\hade, at det pludselig opmrmedes, 
hvorved der i J10bet af faa Duge gik 
en stor Mængde af vore Fisk til
gl'unde. Vi havde i en Forsøgsdam 
nogle Fi'sk gaaende, men saa uden 
Varsel, Illens jeg ml' j Udlandet, 
tømtes Allen udenfor, saa at Vandet 
løb tilbage ud af Dammen, og Fislu1llP 
d~ri døde. Men i AnI' kan j(:g dog, 
efter at Udklækningen er endt, bringe 
den glædelige Efterretning, :'tt Re
sultatet indtil Dato har neret over
ordentlig gunstigt, idet dei' under hele 
Udklækningsperio(len saa godt som 

, ingen Dødelighed har ræret. Det er 
det første Au!', (let har været 'l'j}
fældet, og jeg imødeser (lerfor 111('d 
Fortrøstning næste Aars Resultat. 

l\JalL jeg dernæst til Aal'sberet
ningell tilhHk mig at fnje nogle Onl 
og navnlig henlede OplllH'rksolllheden 
paa den stadig tiltagende Brug, som 
der rundt om i IJtmdet bliver gjort 
af min Virksomhed som Haadgivellde. 
De ville i Beretningen tinde en For
h\gnelse over Mænd og Institutioner, 
som ha ve henrendt sig til Foreningen 
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om at faa Bistand af forskellig Art. 
Det Jigger i Sagens Natur, at under 
de nuværende agrariske Forhold, spr 
man sig om efter, hvorledes lIlan kan 
skaffe sig nogen Indtægt ved Siden 
af Agerbruget. Paa mange Steder 
i Landet har man da stærkere end 
tidligere henvendt Opmærksomheden 
paa Ferskvandsfiskeriet. Dette lider 
imidlertid - hvad jeg har faaet be
kræftet red de Samtaler, jeg ha,r havt 
llIed Folk omkring i Landet paa mine 
Rejser under det Forhold, den 

, nuværende Lovgivning har etahieret, 
nemlig at Overtrædelse af Lovgiv
ningens Forskrifter 111. H. t. Fersk
vandsfiskeriet kt~n kunne forfølges som 
private Politisager. Dette er en Helll
sIw, der hviler paa dette Fiskeri, og 
som vi paa en eller anden J\baue 
Illan se at Mire fri for. .Teg tror, 
der er godt Haal> i saa Henseende, 
llUar den ll'ye Ferskvulldsfiskerilov 
skulue gaa igennem. Ved mine lJnder
søgelser, i Egenskab af Konsulent, 
omkring i I1andets forskellige Egne, 
er det mere og mere gaaet op for 
mig, 1m)!' nær en Forbindelse der 
er mellem de ferske Vande og de 
Vande, der skære sig ind som Bugter, 
Fjorde, Vige, Nol' og andre Indskæ
ringer. Der er næppe nogen af Fjor
dene. hvor der løher betydeligere 
Strømme af Ferskvand ud, uden at 
der er en Vekselvirkning mellem Fjor
dens Indvige og de ferske Vande 
1Il. H. t. I;'iskeri af Ørred, Laks og 
Helt og fremfor alt det vigtige Aale
fiskeri. 1>er Cl' der et Felt at ar
bejde paa, hvillcet jeg i forskellige 
Indstillinger til ;Foreningens Besty
I'else har tilladt mig at gOl'e opmærk
som pall. .r eg haaber ogsaa, at vi 
eftm'haanden komme til at arbejde 
pau dette Felt, der efter min Mening 



har den allerstørste Betydning, idet 
man ---' hvad jeg har hav t L!?jlighed 
til at overbovise mig om ved U nder
søgeise af dette Forhold ogsaa uden
for vort Land direkte kan komme 
til at gribe ind m. H. t. at fremme 
Fiskebestanden paa en særdeles hel
dig og følgevirksom Maade. 
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Endnu skal jeg kun na~vne, at det 
er glædeligt at so don Fremgang, 
der er i alt, hvad der hedder Fiske
kultur. Det synes, at der overalt i 
Landet og da navnlig. i Jylland el' 
opstaaet en Tilbøjelighed til, hvor 
man har ot daarligt Vand, der ikke 
er til Nytte for Agerbruget, at om
danne det til et Fiskehold enten af 
Ørred, forskellige Laksearter eller af 
Karper. Der er saaledes i Aar i 
Kolding dannet ikke mindre end 5 
Selskaber, der have slaaet sig sam
men dels om Ørredhold og dols om 
Karpehold, og det sanune er Til
fældet andre Steder i Landet. Grun
den hertil ligger rimeligvis i de Eks
empler, man har hentet fra Sles
vig og Holsten, hvor man er stærkt 
med paa det Punkt; selv isaadanne 
Egne, som man ikke skulde tænke 
vare skikkede til sligt, i stærkt san
dede Egne f. Eks. i Holsten og Han
nover har jeg fundet saadanne over
ordentlig lønnende Vandbrug. Naar 
man blot har Vandi helst rindende 
Vand, i N ærhedf'n, har man i de 
goldeste Egne ved Hjælp af Grøn
gødning eller Gødning af forskellig 
Art, ligefrem Møg eller Kunstgød
ning, frembragt Resultater, som jeg 
vil tillade mig at henlede Opmærk
somheden paa, og om hvilke der i 
Løbet af dette Aar vil blive afgivet 
forskellige Beretninger i Medlems
bladet. Efter' hvad der allerede fra 
Foreningens Side er gjort for Fersk-

vandsfiskeriet og efter de llllpredp fore
liggpIHlp Rp,;u1tater~ er del' der efter 
min Mening et ikkp J'inf!;e Felt at op
arbejde, og (!t't el' vol ogsun noget, 
man kan overkomme. 

Fisker CkT. ~jord Anders{;lI, N. 
IJyngvig: N aa l' .i€!g har ønsket Ordet 
i Dag for nogle korte Udtalelser, vil 
jeg forudskikke den Bemærkning, at 
jeg er sendt som Repræsentant for 
en lille Fiskerforening paa Holms
lands Klit ved Ringkøbing, en Fisker
forening, . der udelukkende bestaar af 
Vestkystfiskere. Det er da naturligt, 
~tt jeg har ønsket ut udtale mig med 
vestjydske Vilkaar for øje, om end 
skønt der vel næppe er nogen af de 
til Stede værende, der ikke forud 
har en Del Kendskab til de For
hold, hvorunder vi arbejde derovre. 

Jeg tvivler ikke om, at det jo er 
lutter Fiskerivenner, der her ere til 
Stede, og at de jo nære de varmeste 
Ønsker for en grundig Forbedring 
af de Sygdomme, Fiskeriet lider af. 

N aar IlIan har tænkt paa os Vest
kystfiskere, har 'ranken vel særligt 
været ledot i Retning af at finde en 
Løsning paa FiskerihaVllPspørgsmua
let. Vi vente os ganske vist meget 
af den Sag og e'rkende, at der j 

Mangelen afHavno liggPl' den væsent
ligste Hindring. for vor fremtidige 
U dvikling, og vi ere taknemlige for, 
hvad der er gjort og vil blive gjort 
til Fl'pmme af denne Sag. Det ser 
jo nu ud til, at den første Havn vil 
komme til at ligge ved Sandnæshage 
og ikke ved "Hvide Sande II , hvilket 
sidste jeg helst havde ønsket; jeg 
tvivler nemlig om, at en saa nordlig 
Havn som Sandnæshuge vil faa nogen 
videre Betydning for min Egns Fiskere. 
Der hliver jo sagt, at alle Fiskere 
ville have Havnen ud for deres egen 



Dør, og jeg tvivler ogsaa om, at Fi
skerne kunde enes om at bringe et 
enkelt Punkt i Forslag; men derfor 
kunde der jo godt være en Ting, 
man kunde enes om, nemlig at den 
første Havn burde anlægges paa en 
Plads, hvor der allerede forud er et 
Fiskerleje. Fiskerne paa Vestkysten 
eTe altfor stedbundne til, at en enkelt 
Havn vil knnne løse Spørgsmaalet 
fuldt ud .. 
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De tekniske Vanskeligheder tale 
jo vægtige Ord med om Sagen. Det 
var ønskeligt, 0111 man, hvor Havnen 
san lægges, maatte have Held med 
sig, da man saa forhaahentlig ikke 
vil blive stan.ende der, men fortsætte 
andre Steder; den ene Ha Vil vil ikke 
skade den anden, tværtimod! r.L'il 
en Havns Bygning vil der jo medgmt 
4 Aar, og 4 Aar el' et meget langt 
Tidsrum, hvis vi sImlle vente paa 
Forbedringer san. længe. Det kundo 
jo gaa S0111 Ordsproget siger: "Mens 
Græsset gt'or, dør Horsemor", lllen 
det kan ul'Hlgaas, naar Staten vil 
støtte os i den ullndgaaPlige Kon
kmTenee, -- hvori vi nn for 'riden 
ligge uuder - ved at give os en 
H~tnndsrækning til Forhedring af 
vore Afsæfll illlP-j'o1'l1O Id. 

En af de værste Siw. vanker ved 
Fiskoriets Udvikling er de uheldige 
Afsætningsforhold. [ndtil de sidste 
Aar har det tyske lHarked været os 
nok. Naar det henyttedes fOl nllftig 
sideordnet lIled vore hjemlige Afsæt
ningskilder har del' ikke været 1)('
føjet Grund til Klage. l\I en For
holdene have fora,udret sig lwtydc1ig. 
Det tyske Marked har fOl'l'inget 
sig fOl' os, vel fordi det tyske Folk 
har lagt sig efter at være Hu,\'fislrere. 
Naar vi nu have fisket heldig i 2 il 
3 Dage, have vi lavet Overproduktion 

og kunde ikke gøre Regning paa 
nogon høj Pris. 1\len det er heller 
ikke Smaating, et Par gode Fiske
dage kan bringe frem .• Jeg tror ikke, 
jPg 0\'en1river, BaaI' jeg siger, at der 
vil 100 store Damptrawlere til for 
at fiske ligesaa meget som den jydske 
Kystbefolkniug i samme Tid. Hvad 
Indflydelse det har, at en saadan 
Masse Fisl{ kastes ind paa et i For
vejen omtrent forsynet Marked, be
høver jeg ikke at paavise nærmere. 
Et saadant Forhold el' saa meget 
mere beklageligt, som vi ofte maa 
døje meget ondt for at bringe en 
Fangst i IJand, der alligevel ingen 
Ting koster. 

Vi hurde have lettere Adgang til 
det engelske Marked; nnder de nu
værende Forhold kunne Vestkyst
fiskerne ikke benytte dette Marked 
uden at være udsatte for ikke at faa 
noget fol' deres Fisk. Vi kunne ikke 
selv bringe vor Fangst til England; 
vi llHUl afsætte den til nærmeste Køb
stad, der da bringer dpn til Esbjerg, 
lllen det fan vi ikke meget ud af. 
Nej, vi skulde have Transportmidler 
til at hringe Fangsten umiddelbart 
til selve det engelske Marked. Vi 
have i de senere Aar havt tjske 
Damptra wlere til at gaa ind under 
Kysten og opkobe Fangsten, hvad 
vi fol' s:ta vidt have vmret glade ved; 
men det er,en Selvfolge, at Tyskerne 
tage Sngen fOlTetningsmmssigog ikke 
opkobe FiRk hos os, uden at Markeds
forholdene cre yderst gunstige . 

.Jeg vil (derfor indtrmngende an
befale Dansk Fiskerifol'enings.Besty
relse at tage hele dette Afsætnings
spørgsnutal i sin Varetægt. Vi havde 
tænkt os, at Dumptmwlingsselskabet 
"Dan" mulig kunde realisere vore 
Ønsker paa dette Punkt og have og-



saa tilskrevotSelskabet desangaaende. 
Vi fik da det Sra!", SOIll yi vare meget 
glade ved, at det interesserede sig 
for Sagen, lUen ikke saa sig i Stand 
til fol' Tiden at imødekomme os, da 
det manglede Skibe. Det val' da at 
ønske, at Selskabet maa vinde saa 
stor Tilslutning, at det en Gang kan 
magte Opgaven. Mon Regering og 
Rigsdag skulle være utilbøjelige til 
at støtte et Samarbejde. mellem det 
danske Stol'fiskeri og det jydske Kyst
fiskeri, naar der ml' saa god en Ud
sigt til derved at forbedre Afsætnings
forholdene? 

Sluttelig vil jeg aflægge en Tak 
til Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse, 
for hvad den har udrettet for os 
derovre. Andre Ting ufortalt tænker 
jeg derved navnlig pau Faresignal
stationerne. Det er i høj Grad op
muntrende, naar ilian paa mørke 
Vinteraftener Illaa krydse efter I.alld, 
ved Stationens klare Lys at have en 
Mening OlU, hvor lllan har sin Hjem
stavn. Ogsaa "n Tak for den Bistand, 
Fiskeriforeningen har ydet til Dan
nelsen af det store H arboore ~"ond; 
det er efter vore Forhold store Ka
pitaler, det her drejer sig om. Det 
SUllllue gælder "Dansk Fiskerifor
ening"s Hjælpefoml; det el' billetllig 
talt den Klippe, hvorpaa Fiskemes 
Enker og faderløse kunne bjOlge 
Resterne efter det sidste Skibhrud. 
Endelig hul' jeg at rette en 'Pak til 
Fltl,adens Officerer for den Interesse, 
de stadig vise Fiskerne og Fiskeriet. 
Vi have derigennem faaet Bevis i 
Hænde for, at Fiskerne i dem hayo 
nogle af deres bedste TalslHænd. 

Konsul BerthelselI, Ringkøbing; Den 
sidste ærede Taler kom ogsaa ind 
paa Havnespørgsmaalet, og jeg vil 
derfor kortelig tillade mig at sup-
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plere hans Udtalelser i den Hense
ende. Saavidt jeg forstod, vilde han 
gerne have en Havn ved "Hvide 
Sande", lIlen naar den ikke kunde 
komme ligestraks, vilde han heller 
ikke have noget imod, at der kom 
en Havn paa et andet Sted af Kysten, 
og det vil jeg ogsua gerne betone, 
da jeg nødigt vil, at vor Generalfor
samling, der kun afholdes en Gang 
om Aaret, skulde gaa hen, uden at 
Havnespørgsmaalet blev berørt. Nu 
er denne Sag ved den ærede Diri
gents Velvillie kommen frem her, og 
jeg er taknemmelig for, at den er 
ble v en bragt frem. 

Havnen ved Sandnæshage er !lik
kert af Interesse. for Fiskerne. Da 
der for B Aar siden af Dansk Fiskeri
forening blev nedsat et Havneuc1mlg 
af Mænd paa Vestkysten fra Skagen 
til Blaavandshuk, kunde der vel ingen 
}lJnighed opnaas; hver vilde gerne 
have en Havn for sin Dør, men paa 
~Iødet, som vi afholdt om denne Sag 
her i København, vare dog alle Del
tagerne ~ undtagen den Delegerede 
fra Hirtshals - enige Olll, at Hanst
holmen val' den lllest passende Plads. 
Del' var ingen, der dristede sig' til 
at stemme fol' nogen anden Havn 
SOIll Nr. 1. "Hvide Sande" blev nævnt 
som Nl'. 2. N II er der jo fra for
skellige Sider i den seneste Tid blevet 
rettet Angreb paa dette Sandnæs
hage-Projekt, og mange ere falune 
over dpn, hvadenten de vare kaldede 
uertil eller ej .• T eg maa sige, at det 
llled et mildt Ord er en hensynsløs 
Kritik, del' der øves, ikke nogen vel
.111ig eller for Sagen interesseret 
Kritik. Det vil jeg ha ve Lov til at 

og jeg skul nok staa ved mine 
Ord. H vis dette skulde forholde sig, 
som jeg i Dag har hørt, at Sagen 



maa strande af andre Grunde. at 
Regeringen aJ pekuniære Grunde ikke 
vil gaa i1ll1 paa de opstille(le For
dringer. Ill,ttl lilan naturligvis ooje 
sig derfor, men de, som virkelig ønske 
on Havn vod Sandnæshage, og ikke 
(iIlsko en Ha m . hY(~r pall, sit Sted, 
hør vil'kelig fol' Sagens Skyld støtte 
denne Plan. 

Konsul F(tln'icius, Skagen: J eg 
interesserer mig i høj Grad for Vester
havsfiskeriet, hvori Skagen, som De 
ved, deltager ikke saa ganske lidt, 
idet vi mønstre 250 af vore bedste 
Fiskere, som drive dette Fiskeri helt 
nede fra Hanstholm og op til Skagen. 
Men jeg el' kommen til det Resultat, 
at det gaar pau Vestkysten som i 
Kattegat, at Forholdene ere saa fuld
stændig forskellige, at hvad der pas
ser paa det ene Sted, passer aldeles 
ikke paa det andet. Fiskeriet i Ska
gerak lønner sig som bekendt meget 
godt, ja, jeg kan, uden at rose det 
for stærkt, sige, at det lønner sig 
aldeles fortrinligt. Det kommer af, 
at vort Fiskeri er baseret paa at 
producere levende Fisk, og uet er 
den levende Fisk, som lun Værdi 
paa Markedet. 

For død Fisk forsvin(ler ganske na
tnrligt det udenlandske Marked, fordi 
vore N a bolande ere slaaede stærkt 
ind paa Fiskeriet og driv o det saa 
rationelt selv, at de ligefrem have 
overfyldt deres Marked. '1'yskland 
er derfor et umuligt )Iarked for os, 
og det vil heller ikke lønne sig at 
eksportere til}Jngland. Der el' maaske 
enkelte af de til Stede værende, der 
tænke; Det er Pokkers saa bestem·t 
uen Mand udtaler sig! Men jeg vil 
tillade mig at sige, at jeg har ogsaa 
en lille Smule Begreb om Fiskehan
del. J<:>g begyndte i 1872, altsaa for 
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24 Aar siden, at handle med Fisk, 
og den Gang var det tyske Marked 
aldeles fortrinligt; der tjentes Penge 
paa alt, hvad man sendte derned; 
men eftOl'haanden blev det simplere 
og simplere og maatte uumlgaaelig 
bringe Tab, hvorfor jeg afsluttede 
mine Forretninger paa det tyske 
Marked. Altsaa, j<:>g vil vende til
bage til, hvad jeg før sagde, at For
holdene ere forskellige iSkagerak 
og i den sydlige Del af N ords~Jen. 
I den sydlige Del af Nordsøen have 
de ikke nogen Mulighed for at ba
sere deres Fiskeri paa andet end 
paa Torsk og Kuller, idet Hødspæt
terne dernede ikke have den Værdi 
som ved Hanstholm. Deri ligger, 
at Udviklingen i den Del af Nord
søen mulig bør gua over til Fiskeri 
med Damptrawlere. Del' er jo gjor.t 
et Forsøg i den Retning fra Esbjerg; 
saa vidt jeg ved, er det fulustændig 
mislykkedes, men det har selvfølgelig 
sin store Interesse at faa et saadant 
Fiskeri startet igen og et nyt rati
onelt og grundigt Forsøg gjort. .T eg 
personlig tror ikke paa Rentabiliteten 
af det, men ]'orsøget er værd at 
gøre, og det har forundret mig, at 
man samtidig med, at man opstiller 
alle disse Krav paa Vestkysthame, 
ikke har forsøgt at anvende Esbjerg 
Havn som Udgangspunkt for et saa
dant Fiskeri. Utvivlsomt kan søgaa
ende Fiskeri dri\'es ligesaa godt fra 
Esbjerg som fra "H vide Sande". 
Det spiller ingen Rolle i den Hen
seende, om en Havn ligger 7 å 8 
Mil sydligere eller nordligere. 

Et Tmwlfiskeri med Dampere pas
ser imidlertid ubetinget kun for den 
sydlige Del af Nordsøen, IIlen ikke 
for dpn nordlige. Der vil det gore 
Skade. Thi dersom vi komme iud 



pall, at drive Fiskeri med disse store 
Trawls, saa ere vi fuldstændig fær
dige med at brltge SnUl'revaad med 
vore Kuttere. Vore Fiskere have 
gjort rigelige Erfaringer i den Ret
ning. Det er egentlig først i de 
sidste 2-3 AUI', at 'L'yskere og Eng
lændere ere nptraadte iSkagerak 
eller Nord fol' Hanstholm med et 
større Antal Damptrawlere, og det 
er først i de senere Aar, vi have 
ha vt Lejlighed til at g,~re Erfaringer 
m. H. t. den Konkurrence, de ha\'e 
bragt: men disse Erfaringer gaa ud 
pau, at i en Afstand af et Par Mil 
fra disse Trawlere kan ingen Kutter 
med Ro og Sikkerhed sætte Snurre
vaad ud med 7-800 Favne Tov, idet 
saadanne Vaad fra fastliggende K ut
tere ligefrem trawles væk. Saaledes 
ere Forholdene nu, og bliver der 
drevet Fiskeri med et endnu støl'l'e 
Antal Damptrawlere deroppe, ere vi 
færdige med at fiske levende Rød
spætter, for hvilke vi nu fua indtil 
7 -8 Kr. fol' Snesen. .J eg tror, at 
mange med Begejstring se pall, en 
.Ham paa den nordlige Del af Vest
kysten uden at betænke, at en s [1:).

dall Havn unndgaaelig vil have til 
Følge, at vi kllnne pakke vore dejlige 
Kuttere samnHill. Vi i Hjøt-.ing Amt 
have vel 1 Mill. Kl'. shlaonde i disse 
Fartøjer og 800 Fiskere sættes der
ved i Stand til at kunne føre en ull
mærket god og seh'stændig Tilværelse. 
Men vil man nu ind paa on ny Drifts
maade, er alt det ødelagt, og Resul
tatet vil blive, at et Kapitalistfore
tagende startes, hvorved Fiskt'rne 
blive nødte til for en Hyre at maatte 
betjene disse Damptrawlel'l'. Det 
vil for denne Fiskeribefolkning være 
en stor Ulykke at tabe sin Selvstæn
digbed, og det er for mig af saa stor 
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Vigtighed, og SM kær har jeg Fisker
befolkningen, at jeg slml gøre, hvad 
jeg kan, for at oplyse alle gode Mænd 
i vort Land om, at de skulle vel 
vogte sig for at slaa ind i dette nye 
Spor ... J eg har ikke noget imod Sand
næshage og Illener som Konsul Ber
thelsen, at det er det bedste Hted, 
eller i alt Fald et af de bedste Steder, 
vi knnne bygge en Havn paa. Det 
er ikke min :Mening, at der ikke skal 
hygges nogen Havn paa Vestkysten; 
jeg meller tværtimod, at der skal ydes 
vore Fiskere det mest mulige i Ret
ning af BeskyttE'lse. Man skal blot 
vogte sig for de store Projekter, som 
ville drive vort Fiskeri ind i engdsk 
Spor, thi det passer ikke for os. Man 
kan derimod hygge mindre Anlæg 
til dem, og jeg tvivler f. Eks. ikke 
om, at der vil kunne bygges et saa
<lant Anlæg nede ved Kl1tmøller. Ved 
Hirtshals har man jo hygget noget, 
som staar meget godt. Hvem ved, 
om man ikke, ved 'at arbejde lidt 
Yidero pau den Slags Ting, kunde 
tilvejd)ringe mindre Anlæg, som kunde 
tjene Kysthoerne til en videre Ud
vikling af Piskeriet paa deres Hjem
i;t("l? .J cg kunde forstaa, at man 
ofhedc nogle Millioner derpaa, men 
jeg tro!' ikke, at Rigsdagen gaar ind 
paa ('Il saauall, 1'e'lt ud sagt, Vild
llIaud som døtto Projekt ved Suud
uæshagCl, der aldrig vil skabe nogen 
virkelig Ha YI1, men knn la ve et Hul 
til at samle Sa.nd i, Det er mit Syn 
i,ua Hamesagen, ug jeg tror, det yil 
være en meget datnlig Tjeneste i ug 
for sig at gfire det store Flertal af 
LIe danske Vesterhavsfisl,el'l', at smide 
en hel ::\Iassp Millioner paa et eneste 
Sted og dencd ligefrem tvinge Fisker
befolkningen til at Hytte fra sit Hjem
sted, hvor den har sit lokale Fiskeri, 



for at klumpe dem sammen paa et 
enkelt Stod. Dette passer slet ikke 
for os, Derimod tror jeg, som sagt, 
at man skulde ::;(Jge at :linde fim'e 
Stt'der, hvor man kunde skaffe lidt 
Stlltte for Fiskeriet. ::\1a1l har he
gyndt at arbejde paa 'l'hyhorøn-Kana
len. ,J eg skal ikke indlade migpaa,hvad 
del' er fremkommet om Vandstanden 
der, at del' kun er 51

/ 2 Fod Vand; 
det er rigtignok nedslaaende, ,let 
frister ikke til nye ~"1Ol'SØg, lIlen jeg 
har ikke set det officielt konstatel'l't, 
jeg har kult faaet Oplysninger gen
nem Bladene, saa det er maaske ikke 
san, gttlt, som det siges. Kunde man 
imidlertid paa forskellige Steder bygge 
Anlæg ul en saadan Beskuffenhed, 
at de kunde hjælpe Fiskerne til ut 
lande med nogenlunde Sikkerhed, 
vilde der være vundet overordentligt 
meget. 

Sluttelig skal jeg, for at gaa over 
til Afsætningsforholdene, som Fisker 
FjordAndersen særlig omtalte,henlede 
Opmærksomheden paa, om vi ikke 
kunde komme ind paa at producere 
noget, som kunde lønne sig bedre, 
eml det nu paa Vestkysten sæd ranlig 
drevne Fiskeri. Vi fange oppe ved 
Skagen store Kvanta Stortorsk, som 
vi tilberede til Klipfisk og tage mange 
Penge hjem for. Det lønner sig saa 
godt, at naa!' der er Torsk at fiske, 
lade Fiskerne omtrent alt t~ndet Fi
skeri fare. N aar denne Produktion 
af Klipfisk kan lønne sig ved Skagen, 
maa det ogsaa kunne lonne sig pa .. 
Vestkysten, f. Eks. ved Ringkøbing, 
hvor Torsk ganske sikkert til enkelte 
Tider fanges i store Mængder. Mulig 
kunde lIlan ogsaa hitte paa at pro
ducere forædlede Produkter af Kuller 
og andre Fisk. net vil jeg tillade 
mig at henlede Bestyrelsens Opmærk-
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somhed paa. Kunde det lykkes at 
gøre noget i den Retning, vilde det 
sikkert hjælpe til at modarbejde det 
Tryk, Vesterhavsfiskernl' lide under, 
ved at de ikke kunne s,Plge den I<'isk, 
de fange. (1<'ul'bætte~.) 

For seksti Aar siden. 
Ved Arthur Feddersen. 

(F()rtsættol~e.) 

Ved llfariage'/jjurd vare Aaleknrre, 
Pulsvaad og Bundgm'n de alminde
ligste Redskaber. Aalekurvcne modte 
man i Mængde straks i Ji'jordens 
Munding. De havde (dog ingenlun\le 
her alene) en saadun Indretning, at 
de fangede den spæde og ubrugelige 
Yngel og "bære altsaa Spiren 'til Fi· 
skeriets 0dplæggelse eller Forringelse 
i sig", skriver Krøyer. Man yndede 
meget Pulsvaad, og Bønderne ved 
Fjorden sluttede sig gerne sammen 
for at fiske llled dette dyre Redskab. 
De nævnte to Fiskemaadel' vare gamle 
ved Fjorden. Derimod havde Illan 
først i de o sidste Aal' spekuleret 
stærl,t i Bundgarnsfiskeri. Nogle og 
tredivc Bundgarn vare i Brug og dette 
Piskeri lededes for en stor Del af 
N ibelolk. Ogsatt udcnfor Fjorden 
langs Kysten op imod Limfjorden 
traf Kroycr ta.lrige Bundgarn, som 
vare købte fra Nibe. 

Hal!;, ~om fordmn drevet større 
Sildefiskeri udenfor' Indløbet til Lime 
fjorden, delte Skæbne med Fjorboerne, 
og Byen mentcs alt at være i Arlllod. 
t::lildegarnene solgtes, som unyttige, 
til bve Priser og for størstc Delen 
til Norge. 

Hov, et Fiskerleje nogle Mil nord
ligere, havde omtrent en Snes Bund
garn og en lille Kvase, som fartede 



pau Aalborg. Man IHLn!e dog hel' 

og Aaret forud iagttaget en uent! eli g, 
Mængde Sil(leyngel. 

Sæby, SOIll paa G l'lllld af sin sær
deh's slette Ham ikke kUllde s;e!g(, 
til Kvaserne, harde alligevel Oll ikke 
ringe Indtn'gt ~Lf Fiskeri. OllWgIll'Il~ 

Bofolknillg, :;Olll titlligl'l'c hentede den 
Sild, d(m Ilrngte, fra Li III fjul'flcll, fik 
nu i Stedet l'o1'sk, Kulkr og Plyndel' 
fra Sæhy og lmlgte desltdpll lllange 
[,æ S Fisk tilllalborg. S,ehy havde 
(n'er {lO b'iskere, som ister bl'llgte 
Bakk('l' og Flyndel'gal'll. 

Fiskpl'iet fraLwI<ø hæmllledes ugsaa 
den Gang red Savnet af Ham og 
ved det grunde Vande Olll Øen, der 
bande hindrede K\'as(,l'l1e i at kOlllllle 
til og Læsobuel'l1e i a t s('jlc a udet 
Steds hen; endvidere ved ,,(1ell hos 
0bocJ'lle saa allllimlelige Vedhængen 
vcd det gamle og delt indgroede '1'1'0, 
nt 11\':1(1 dpI' ikke fol' havde v~el'C't i 
Bl ug heller ikke Imn bnlges." 

Freclerikslwt"1I og B(wgsbust1'lllul 
nu' 1Iidtpullktpt for Krasehun(!t·len; 
henimod 50 K \'aser fik hel' atll'lig 
omtrent 200 Iiadninger ,Fisk. Kroyer 
Illente, at dpI' kunde drives et ud
mærket Hu III III t'l'fiskeri herfra, der
som lltlUl harde tilstnukkelig Afsa~t
Iling, og at Frederiksham utvivlsomt 
maatte være et godt Udgangspunkt 
for et StOl'fiskeri i X or(lsl1en, !l\'ilket 
Illaatte kUllne lmllle sig lige saa gO(lt 
for danske, som fol' sn~llske og hol
landske Fiskere. 

Paa Vejen til SImgen ophold t 
Krøyer sig llogle Dage i det "bet y
(lelige Fiskerleje" Aa/vwk, fol' at 
undersøge østc1'sbctllkcJ'ltc. Skrab
ningen skete "pua gummel l\lullde" 
og stod i flere Henseender tilbage 
fol' ,den pau de :,;lesvigske Banker 

brugelige. KrøJer ønsker "et n0j-
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agtig Kam't optaget over Bunkerne," 
h vol'l'e t! deres snnde Gdstrækning, 
SOlll endnu HYlleS san tvidsOlll, kunde 
blia' afgjort, og hvorved det "ilde 
\aae llluligt at :;e, om dl' vat'e i Af
oliet' 'riltagC'll, samt "lw !lIW , h \'0 !'

lllPget lilan aarlig uelen Skade kunde 
tage fm delll. Aard fomd skrahedes 
ollltrellt :::00000 Stkr., tihisse en 
tellluwlig bptyelplig Imlt;egt for Aal

bækkPrne; dog mlpIl 1\1050 og Fare 
Plldlllt betydeligere fol' Hstersforpag
tem C' i :F'redel'iksha \'li. 

Af Ska/jclls 1100 Illdbyggere ud
gjorde FiskPl'lle med deres Familier 
de to rrl·ediodole. *) ImidlerthI val' 
Piskeri('t Hnder Krøyers Ophold (først 
i Juli) ligesom lIddøet ; ved Midsom
llll'r fiskmlP;:; llellllig ikke. :Nogle 

,.RkndHH·l'l'" brugte denne Tid til 
at l'l'jse omkring ml'd Torfisk, andre 
lwntede Brændsel til Vinteren og nUpl' 
andre gik lo(lign og untlskyldte sig 
med, at der paa den Aurstid il1gen 
:Fisk ml' omkring Skagen. Del' havde 
ikke værot ferske Fisk tilfals i flere 
Uger og dog lmnle mange Fattige 
Olll SOllllllOl'PH tit ikke Brod i Huset 
hele l\Iaallpc!Ol', men le\'ede nIene af 
TJfl'fisk. Da K1'0)'Pl' daglig 1ll\,\'lle 
nl'ret Vidne til det rigelige Fiskeri 
ved Aalbæk, faudt han tIet lltænke
ligt, at dor nu' :Fiskemangd omkring 
Skagen. Han fik derfor nogle Fi
skere til imod Betaling at træld.:e 
Jlled Vaad, og i kort Tid ha nle do 
gjOl't ell god FtLllgst. For Resten 
havde ]'iskelles Tilvirkning i de se
nere AnI' beth'et sig, og Skagboerne 
viste megen Dl'iftiglJed i a,t sælge 
deres Fisk. Tit gik de i deres Slllall 

mLhlle Baade lige ind i Isefjord en; dog 

*) Efter" Fiskeri-Berctning' fol' Finonts
,mret lH9B-94" Cl' dm' llll 220 Baade
Fi8kcl'e af de 2400 Indb. i t:!kageu. 
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lHl.vde du ogsaa nogle smaa .Tagtrr. 
Kun sjældent kom Kraser til Skagen 
paa Grund af Strandells FarligllPd; 
derimod hent"<:de svenske Baade lIlange 
Fiskeladninger. 

Efter en kort Ullflugt ned ad Vest
kysten, \'entlte Kl'oyer fra Skagen 
tilbage til Li'mJjordell, som han Ull

del'soger fra Hals til Agger, idet han 
dog gør Sitleture til Bulbjerg, Klit
nHillet· o. s. \', Tilstanden i r~imfjor

den val' da grnlll1l1e sørgelig, og kun 
Aalefisln'riet var ved Magt. Nibe 
og adskillige af Landdistrikterne vare 
bragte til den yderste Ji'attigdolll, 
Logstør val' Undrl'gang nær og endog 
Aalborg mærl<ede stærkt Savnet af 
Ji'jonl fiskeriet, som var ødelagt siden 
Havet brød ind red Agger. Krøyer 
skriver: Mismodighed ytrer sig overalt, 
og idet man udkaster den eIIP Plan 
efter den anden til Aggerkanalens 
Lukning, klagm' man over, at ingen 
af dem iværksættes. Den, del' hal' 
set Aggerlmnalen, SOUl den nu er, og 
tillige kender Vesterhavets Voldsom
hed, vil let kunne sklmne, dersom 
ellers Privatinteresse ikke blinder 
ham, at en Dæmning vil fordre uhyre 
Bekostninger, og dog maaske om 
fau Manneder, ja l1Iaaske blot faa 
Dage være tilintetgjort. Desuden 
synes det ikke urimeligt, at Fiske
rierne af sig selv og uafhængigt af 
de projekterede Dæmninger ville n~jse 
sig igen; Ferskvandsfiskeriet lang
somt, alt eftersom Hælten og de andre 
Ferskvandsfisk vænne sig til det sal
tere Vand; for Sildefiskeriets Gen
komst kan ingen Tid bestemmes, da 
man ikke kender Betingelserne for 
Sildens Vandringer. Imidlertid har 
lilan, saavel i Limfjorden som uden 
for, bemærket store Stimer af Silde
yngel i selv har jeg en Mils Vej syd-

vest for SImgen set utallige Millioner 
unge Sild stlla saa tæt illll under 
11[\nd, at de fra Land lmllde gl'ibes 
lIled Hænderne. Det eneste, del' for 
rriden sYlles at kunne gures til Fi
skeriernes Genopkolllst i Limfjorden, 
indskrænker sig sandsynligvis til Be
skyttelse af de forskellige Fisks Yngel, 
som RU'e Steder ødelægges ved Krat
vand, Sa,ndva:ul og lignende fordær
velige Rellskaher. Ved Agge,' og 
Harbo01'e fanges siden Gennmbruddet 
en stOl' Mængde Flynder, SOUl fra 
Vesterhavet gaa ind i Limfjorden, 
og disse to Sognes Beboere have 
saaledes snarere Ylmdet end tn ht ved 
Gennembruddet. Dog, ogsaa for den 
omkringboende Landmand og de nær
meste Købstæder er dette Fiskeri 
vigtigt, da den nødvendige Fisk til 
Husfol'brng derved kan erholdes til 
lav Pris. 

Fra Limfjorden for Krøyer langs 
Kysten ned til J.Visswn Fjo1'd og 
dernæst til Riugkøbill[j. Overalt ved 
Vesterhavet indtil Ro'mø drev lIlaD 

llet saJllme Fiskeri, nemlig Bakkefi
skeriet. Skønt Naturforholdene ere 
de samme, var del' ligesom nu stor 
L'lighed i Baadent's Form og Ind
retning; paa ethvert Sted mente Pi
skerne, at de hos dem brugte Baade 
vare aldeles hensigtsmæssige. Man 
havde først i de sidste Aar et eneste 
Sted, i Nærheden af Hanstholmen, 
prøvet Dæksbaade, som Krøyer syntes 
i al!e Henseender fortjente Fortrinet 
pa~l hele denne Strækning. I de to 
sidste Aar havde man saltet Sild 
ved Ringkøbing-Fjord til Udførsel, 
og Krøyer tænkte derfor, at Sildefi
skeriet havde en Fremtid. Vaad
dragningen i N!JllIindeflab var for 
ikke længe siden blevet ordnet ved 
Regeringens Bestemmelser. 



Fra HJet'ting, hvor Fiskelid var 
i Tiltagende, drog Krøyer til Fww, 
Ribe, de vestslesvigske Øer og ad 
Elben til Altona. .Men jo længere 
han kom imod Syd, jo mere fandt 
han Fiskeriet i Aftagende; kun paa 
Fanø var det endnu af større Omfallg, 
men næppe som i ældre Tider. 

Hans Iagttagelser over Fiskeriet 
langs Hertugdømlllernes Vestkyst ug 
i Elben have nu mindre Interesse 
fol' os. (Furtsæt! es,) 

De forulykkede Fiskeres 
J ordef'ærd. 
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I forrige Uge hegru vedes de tre 
af de forulykkede l<'iskel' fra Anrgnb. 
Selvfølgelig havde dE'n store UlyHc', 
som var sket, lagt sig Imugende tung 
over hele Khttelandets Beboere. Som 
N aturen var mørk og trist derovre 
hele Begravelsesdagen, saadan var 
det ogsaa, mørke og tunge 'ranker, 
SOlll udtrykte sig i de alrorlige An
sigter. Solen gjorde vel et Par Gange 
]}fjne til at ville smile og kaste lidt 
Solskin over Klitboernes sorgbe
tyngede Sind. ]}ff'n dE'n kunde ikke 
trænge gennem det lIlørke Sky- og 
Taagedække, der lan SOlll et Sørge-' 
slør over de ulykkelige Hjem, hvor 
Sorgen i saa stort Maal sad til Hnse. 
Paa Træer, Kviste og Marehalms
totter hang 'rusindel' af Dugdraaher, 
der nu og da faldt til Jorden som 
store Taarer. Det val' SOI11 græd Na
turen og gennem denne sin Grand 
vilde vise sin Deltagelse overfor de 
sørgende Familier. 

Det var kun de tre Fiskere, der 
stedtes til J ()rd~. Det fjerde Lig 
gemmer Havet endnu pau. De tre, 

der hegravedes. vare de gifte Fiskere, 
Bandf(JrerellChl'istenOlsenEnevohlsen 
og Peter Elleyoldsell samt Ungkarl 
Jens Larsen. De to første nedsæn
kedes i en Fmllesgrav paa Haurvig 
Kirkpgaunl og den sidstnævnte paa 
.x. LYllgvig Kirkf'gaard. J ordfæstel
serne forestodes hegge Steder af 
Præsterne Nederby og Schamby. 

Sclvfolgelig ha,vde denne Søl'gefest 
sallllet IlHLllge Klitboere. Lige fm 
Houvig til NymiIlllegab var man 
stæmet hid for at sige det sidste 
Farvel til <le unge Mænd, Ulykken 
h;mle bortrevet. Ogsua fra Holms
land og Ringkøbing ml' der mødt en 
Del. 

Eu stOl' Mængde Kranse dækkede 
Kister og Grav. De vare komne 
iHe alene fra Shegt og Naboer, men 
ogsaa fra Rillgkøbing ristes der paa 
dellIlO l\Iaade stor Deltagelse. Des
uden var Ringkøbing Amt og By 
repræsenteret ved Amtmand Fed
dei'sell og Borgmester Ektn-oth samt 
Fiskeriforeningen ved Konsul Ber
thelseit. 

J;'ra Hr. Konsul Bej,thelsel1 j Ring
købing have vi i Tilslutning til oven
staaende modtaget følgende: 

Redaktiollen af 
Dansk Fiskeriforenings Mc(llelltsblad. 

J(øbenl!wv11. 

Hermed, Hr. Redaktør, tillader jeg 
mig at sende Dem "Ringkøbing Amts 
Avis" med Referat fra Begravelsen 
af de ved" H ride Sand" forulykkede 
l!"'iskere, som jeg heder Dem godheds
fuldt optage i Deres ærede Blad*), 
og heder Dem samtidig være saa 

*) Pladsoll har forhimlret us i at tago 
Heforatct i sin Helhell. Red. 
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venlig, at optage nærrærenue lille 
Artikel ::lom Suppl.emellt 'L'ankpl', 

::lom j<>g vcd min HjClllkolll::lt fra Be
gravdsen hal' Ilmlskre\'et. :Med Kri
tikeJl over Ha\'nesagen paa ,l yllalHls 
Vestkyst, der kom til Orde ved "Dallsk 
Fiskeriforenillg"s for ny lig afhcldte 
Generalforsamling, og llled den i den 
8en('re Tid i Bladene fremkolllne 
Kritik for øje) var det just ikke llled 
blide Fnlelse.l', at jeg sendte d'RlT. 
Kritikere en Tanke, 

Maatte det dog en Gang gaa op 
for d'Hrr. og for hver dansk Mund, 
at det ikke er Illed Kritik a,lene ilian 
fremlllel' Spørgsmua,let om Havne paa 
.T yllands Vestkyst. Maatte det dog 
galt op for h vel' Mand paR Vest
kystnn, at hvad :let kOllllller an paa, 
er ikke, at den første Ha Vil, der byg
ges, kommer til at ligge 1'01' min eller 
din Dør, Jllel! at det fremfor alt 
gælder om, at der hliver begyndt paa 
V ærket. At Begyndelsen sker snarest 
muligt og er paatl'ængende nødvendig, 
derolll vidner de lllange Ulykker, der 
llIed korte Mellemrum, Gang efter 
Ga,ng, ere passerede i de senere Aar. 

Kritikerne ved Generalforsamlingen 
og i Pressen vil jeg dele i 3 Klasser: 

I. De, der have kritiseret den fore
liggende Plan, lllen iøvrigt sym
patisere med 'L'anken om en 
Havn ved Sandnæshage. 

II, De, der kritisere den forelig
gende Plan efter en grundig 
og større Maalestok, uden, at 
give os noget bedre i Stedet, og 

III. De, der i al Almillllelighed 
kritisere Kravet, .der stilles. 

'L'il den første Kbsse afMBdborgere 
har jeg intet at sige, deres Stand
punkt er motiveret; til den anden 
har jeg den Bemærkning at gøre, at 
det er lettere at nedbryde end at 

opbygge, og jeg vil derfor gentage, 
hmd j{lg lultalte pau. Gmwralt'orsalll
lingen : "IltHlos være VltrSOm med 
vor Kritik". Hvad den trmlic Klasse 
ungaar, da sigtet' jeg til to .Mænd 
paa G{lneralforsamlingen, nemlig: Re
præsentanten for Slmlø, Hr. Rasmus 
Nielson, der mente, at Vesterhavs
fiskerne havde Beskyttelse nok i de 
af Naturen dannede Klitter, og Re
præsentant{ln for Kolding Fiskeri
forening, der hellere saaStatensPenge 
anvendte til andre Foretagender end 
Havnehygmng paa Jyllands Vestkyst. 
Jeg er ikke saa umenneskelig, at 
ville ønske d'Hrr. og lAgesindede 
stedte i en lignende ~ød som de 
Forulykkede, Illen jeg kunde ønske, 
at de lIled mig havde været til Stede 
i de tl'østesløse Enkers Hjem og ved 
de Hensovedes Baare, det turde da 
nere, at deres Hjærter viltIe være 
blevne bhj(lgjorte og at d'Hrr., i 
deres Syn paa Sagen, vilde komme 
paa bedre Tanker. 

Generalforsamlinger. 

"Fiskeriforeningen for Bandholm 
og Omegn" afholdt den 22<1e Marts 
sin aarlige Genern1fol'samling. Regn
skabet for det forløbne Aar frem
lagdes og grdlwndtes. Derefter ved
toges at neds,ette Medlems-Kontin
gentet for indeværende Aar til 1 Kr. 
50 øre. 

I den lIerefter følgende Diskussion 
om hva,d der kunde tjene det lokale 
Fiskeri til Gavn, foreslog Fisker H. 
Larsen, Blands, at Foreningen gen
nem "Dansk Fiskeriforening"s Med
lemsblad skulde søge Tilslutning hos 
Landets øvrige Fiskeriforeninger for 
i Fællesskab af arbejde hen til, at 



l 

145 

uet atter tillodes at forhandle fersk 
Fisk paa L/andet pl1a alle Helligdage, 
dog de store Højtidsdage, Paaske, 
Pinse og Jule<ll1g undtl1gne. Fisker 
IJl1l'sen udtaler og er deri i Over
ensstemmelse med de øvrige :Med
lemmer, at Fiskeren bedst træft'er 
Arbejderen og andre Smaakaarsfolk 
hjemme om Søndagon og at Fiskeren 
al Tid er velkommen hos disse, naal' 
han pan, Helligdagene kan bringe 
dem frisk, nyfanget Fisk til en billig 
Penge. Fisker Larsen udbler end
videre, at ved at forbyde Landprang 
Illed fersk Fisk paa Søn- og Hellig
dage, bliver en hel Del Fisk over
gemt og kommer næste Dag i Mar
kedet i dl1arlig Kondition salllmen 
med den nyfangede Fisk (da det ikke 
lønner sig at tage Redskaberne ind 
Olll Søndagen), og trykker derved 
Priserne langt under Værdien og in
rluerer paa hele Ugens Fiskepris. 
Særlig volder Forbudet Ji'iskerne Tab 
pan, al den Fisk, der ikke han holdes 
levende i fanget Tilstand og paa alle 
de Fisk, der fiskes paa Kroge. IJar
sen anslaar, at }j-'Ol·budet forringer 
:Fiskernes Indtægt Illed en syvende 
Del. Til Slutning vedtoges det lige
som ved forrige Genpralforsalllling 
helst i Forening llled Ilandets andre 
E'iskeriforeninger at søge at opml"a 
en hurtigere og billigere Jærnbane
befordring for fersk Fisk og '1'oM
frihed for Fiskeredskaber. 

Endelig laa det Medlemmerne paa 
Sinde at faa et Fyr !Jan. N ordost
siden af Øen, der ligger lige i Ind
sejlingen, ea. 2000 Alen fra Band
holm Ham og ikke kan ses udefra, 
naa!' det er mørkt, da den optages 
af det bagved liggende Land og Skov. 
Det vedtoges atter at anmode Grev
skahet Knuthenborg, der har ladet 

Øen bygge, om at anbringe det øn
skede Fyr, der i høj Grad vilde lette 
Smaafartøjer at løbe ind i Havnen, 
naar de i de lange mørke N ætter 
under Storm og Uvejr ikke uden Fare 
kunne holde Søen udenfor, til Dagen 
kommer. Skulde Grevskabet atter 
stille sig afvisende, da igennem Re
gering og Rigsdag at SØg9 dette af 
hele Sman.landsbugtens Fiskere og 
Baadførere dybtfølte Savn afhjulpet. 

A. H. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 13. April 1896. 
Oa. Halvdelen af E'iskefb.aden, vel 
godt 50 Kuttere, toge i Ugens Be
gyndelse' om paa Vestkysten og for
søgte Fiskeri i U gens Lob mange 
forskellige Steder, uden noget Steds 
at _opnaa god Fangst; man mener, 
at Vandet endnu er vel koldt og at 
Rødspætten først med højere Varme
grader søger ind til Kysten. Det 
bedste Udbytte val' ca. 60 Snese, 
men mange havde ikke mere eml 
10-20 Snese pr. Kutter, saa Til
førselen var i det hele taget uden 
Betydning fra disse E'angstpladser. 
Uødspa~tten var af god Kvalitet, 
vejede ca. 22 Pd. Snesen og blev 
betalt !lied ca. 20 Øre pr. Pd. Nogle 
Kuttere indkom fra Herthas Plak 
med l'et gode IJastel', fra 100-200 
Snese pr. Kutter, ligesom ogsaa 5-6 
Kutfere havde ganske godt Udbytte 
palL den østlige Side af Læsø, paa 
den suakaldte Flyndergrund ; en Kut
ter havde saaledes faaet fuld Last 
der to Gange i Ugen, andre havde 
et Udbytte af fra 200-300 Snese 
pr. Kutter; Fisken fra disse Fangst
pladser vejede fra 11-14 Pd. Snesen 



og blev betalt med fra 1 Kr 35 0. 
tl~ ~ Kr. 25 01'(\ pr. Rnps. H(\1l\'PO 
Pli Rllf'S K uttpl'A havn drpvot Fiskeri 
paa Aalbl,rgbugten og for saa godt 
SOHl alles V (>dkolllmPI](h~ med gun
stigt Resnltat, dl' HAste togo llin'kto 
til Kobenhavn mAd Fangsten, de her 
indkomne havde mellplll 300~400 

SUf~se, ganskc vlst Slllflfl Fisk, vpjol1l1e 
9-11 Pd. Snesen og hehdtp lIlpd 

fra 90-150 0. pl'. Snps. 5- G hm'pd
sagpntlig mindl'e KlIttpl'e have nu 
opgi vet V fladfiskeriet og i Sted nt fol' 
taget fat paa Garnene, hvormed de 
han' fisket nordligt af Læsø og hvor
fra lie cre indkomne med Fangster 
af fra ~5-1 00 Snese Rødspætter, 
formlen en Del Krøyfisk, af hvilke 
'runger ()re hetalte llled 7!'1--80 ø. 
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pr. Pd., Pighmr Il\N] 60 ø. og Slet
hval' llled 12 ~-18 0. pr. Pd. Hum
mertilfOl'splpn fra Kristianssand har 
til herværende FOI'handlere været 
l10gpt i Stigning, har andraget ca. 
GOOO Stkr., medens Udførselen fra 
Norge llire Ide til Tyskland har været 
stabil; fm Vestkysten er endnu intet 
tilført, men det v:lrer vist ikke længe 
f(lrc~nd Ruulene skal til Havs med 
Hnmmmtejnerne. Prisen er 1 Kr. 
25 Øre P,11 gros ah Ohristianssand. 

KI, 

Rettelse. 
l Nr. 11 p. 82 Hp. l L. 13 f. n. staar: 

71 PIJ. GeIlIll,!" 7. som vejeIle 15 Pd.; skal 
være: 71 P,l. Gcclder, l som vejede 15 Pd. 

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

i Ugen fra 5. April til 12. April 1896. 

II L- I ~ ~ ~ \ ~ ~ I I I I L-
: I Cl,) -c::;.. 

~ 1\1 l :;; .e .:tf. '" '" >. <1)'" = "Cl 
Tilført af: I~il~~ '" ~ <U .:tf. "Cl -= E c:: CL_ L-

I '" I 
<U -'" <D:;:J c....!: Cl (ij 

I 
< 

I 
<-

~t- ~O'J ...... .:tf. en 
r :: ~ ~ I- CD ri) di ø 

;6 danske Fisker- 1\ Pd. 
Pd. 

I 
Pd. 

Pd. I Pd. Pd. P,l. 

I 
pd 

\ 

Pd. Pd. I Pd. 
fartøjer ... I 81216 18454 1720 

7 danske Kvaser II 13UO • 3tlI40 

6 svenske }i'isker- i :3150 
fartØjer ... I 630 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 

976~ H56 780 319 Fiskerlejer ... 

pr. Jernbane & i 

Dampskib _. _. _. _', 51802fi341~::' ~ 934\7110 1152340 5882 1716513006 10886 
i-

lait ... ,110268612634 8092 3501 40360 9610 152340 6201 1716511300H 10886 

1) 2124 Pd. Helleflynder og GlO "Pd. Pighvar. 2) HiS Pd. Gedde m. m. og GB Pd. Tunget. 3) Skrupper. 
4) Sletter. 5) 480 Pd. Skrubber og 200 Pd. Sletter. 

lait er der tilført 366481 Pd. 
Betalt (jel1uemsnitspris af Opkøbere: RØdspætter: levende Kr. 2,50-450 Kassefisk 

Kr. 1,50-2,00 pr. Lpd.; 'rorsk: levende Kr. 1,00-1,15, Kassefisk Kr. 0,50 p~. Lpd.j Sild 
danske Kr. 0,50-1,00, svenske Kr. 0,65 pr. Ol, smaa danske Kr. 2.00-3,00 pr. Kn.SH(J; Aa1: 
blanke Kr. 0,65, gule Kr. 0,25-0,40 pr. Pd. j Rejer Kr. 0,50-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter pr. Fiskefartøj har i Ugens Løb været ret hetydelig 
og betaltes efter Kvalitet med gOtle Priser. Tilførslen af levencle Torsk er i Afta<7ende 
og Priserne dalende. to 



For Krogftskere. 
De .,,,. meget efterspurgte <lobbelt
fortinnede StaalftSkekl'oqe 
med lukkede ret og omvendte øj'el" 

til Fangst af AaJ, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. U('~til1inget' lIlod~ 
tages og Krogene afsendes franen 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
a :J Kr., Nr. :2 2 Kr. 50 Øre pr. '1000 
lUod Efterkra.v. l}røver sendes paa 
l'-"orlangcude og li'orhandll'rc ind
rf'Ulmes Haba t. 
Hans Christensen, Skibshandler, 

Laugegade 2. Kjerteminde. -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

mOiltager al Slags Jfisk i Kom-
mission. I 

Dagiig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. 

Chr. Fabricius 
Altona 

modtager al Slags fersk Fisk, 
Hummer& Vildt iKommission. 

Afregning omgaaende! 
Remisse ugentligt! 
Commission 5%

, 

Telegramadresse: Fabl'ioius. 
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Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

3. 3almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge -Fabriken 
- SøIYll1edallle l A a l h o r g 1883 1/1 

I K,benltaVD 1888-
anbefaler sit Uds"lg af allo Sortor 
Fiskekroge, san vel i Sta~ll, J ærn 
som :Messing, samt Pilk o i Tin og 
lJly. ~'oracndes mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

Ster'\fiaad til Salg. 
Et saa godt som nyt Stell

ftaall, laster 6000 Pd., samt 
dobbelt Spil og Tnng, er billig 
til Snlg, llf,ar Handelen kan 
ske snarest hos .Fisker 

J~. ).t. llathisell, 
Kallehave. 

8rredynge I. 
Bestilling paa 0rredyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 
Viborg Banegaard bedes ind
selldtsnarest. Levering April 
-Maj. t'orespørgsler be· 
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg . 

.8nurreuaad. 
Undertegne,le tilllvder Fi. 

~kerne sine anerkendte Snur· 
revaad i forskellige Længder 
og ::Haskestørrelser til den bil
ligste Pris af 90 Øre pl'. Favn 
i fiskefærdig Stand. 

Chr. Røntved, Vaadbinder. 
Skagen. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Kvase til Salg. 
En ny hækbygget Drivkvase, af Skibsbygger Benzon, er til Salg. Den er 

kravelbygget og af tJg, 34 :I!'od wlovm' Dammen laster ca. 3000 Pd. Dens DylJ-
gaaellde er 6 Fod, naaI' Sværdet er llc,le og 1 Fod 10 Till., naar det er oppe. Den an· 
vises af R. Peders(~n. 

Skibsbygger, Nykøbing paa Falster. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev ti1l{jendt 

SølvmedailIe 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 Qvenst. Varemærke. 
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X,ø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, "J(anilla, eocns, Ii.ork og Catecbu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Ilelsingøl", Stengade 15. 

Telefollllummer .,75 Hell'lina;or", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
l\faskiIwr fOl'synede,F:Lbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sbg;s Næt og Garn. Bo11t
ulds,qan/, H(~mpefJarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
hedste Kvaliteter. Aalekuber, liork, t"laa(ltræ og Katecim 
haves paa Lager. 

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

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., . 

tilbyder sig med Trykning af Ugebla(le, pjecel', Væl'ker og Tids
skrifter, Cirkultdrer, merkantile Tryksager og I .. ej liglte ds . 
sange i omhyggelig U Jførelse til billige Priser. .. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima ::tmerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt nnder 
gangb::tre Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i ::t11e Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

F .. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

----------------------------------------------------Hedigeret af cand. mag. Henr . .J. Posselt. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. t7. 23. Ap ri I. 1896. 

Med1e:o:::Lsb1a.det ll<lgll.ar hyer Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrisltreu, Grønnegade IO, Kobenhavn K. Priseu Cl' fol' Indlandet lIJJ Ørc pr, Petit

linje af 11. Sides Brede; for staacllde Annoncer indrømmes lJctydelig Rabat. 

Indhold: UJ.klrekningsa.nHlaltell. _'jauHl\:: F-
skedforpuings Oeneralfonamling. }}risiJpgaver .... -
Om nogle nyere I;ndeTSØgclaer over Lal\::-!ulfl. BiulogL 

];~iskeriueretnillger. - Be'te.I, ... t\oC,;relFo!' 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V" er aahellt 
Ira 9-11. 

Madelsamlingen, Stol'mga<lc 20, el' gratis 
tilgængelig fol' ~lcdlellllllcr og FiskereJaglig 
Ira KI. !J-ll, fOl' l'ubliknm Sfjmlag fra 
12-2 mod en Entre af 10 ør,c. 

Hreve og andre FOl'sendelscr til For
eningens Konsulent bedes altiJ alene adres
serede tillmnsBopæl: Falkonergaardsvej IS, 
København V. 

l: . ,'rtryk af Medlemsbladets Artildcr er 
tiL t, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Køben
havn V. 

Modelsamlingen. 
Hr. p, VilllHllsen vi] være til Stode i Sam

lingen Lørdag d. 25, ds. KI. 9-4. 

TI dklækningsanstalten 
vil omtrent fra Midten af April kunne 
sælge en Del haftig 0n'edYilgel Ul 
10 Kr. pr. 1000), saa vidt dens For
mad strækker; nogle faa ~l.'llsinder 
8tkr. RegnlmcØ1"redkan ogsaa erholdes 

(il 20 Kl'. pr. 1000 8th.). Bestillinger 
lHlbedes snarest under Adresse: Fal
kOllPrgaardsvej 16, KnbenhuYIl V. 

Arthur Feddersen. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 28. Marts 1896. 
(Fortsættelse,) 

Fiskeeksportør Kl'. ~l1ikla:lscn, Kø
benha \'il; Der Cl' i den senere '1'id ud
talt offentlig gentagne Gangp, at en 
Vestkysthayn utvivlsomt vilde bevirke 
et stort Opsving i Jet danske Hav
fiskeri, idet man mener at kunne 
etablOl e et godtogindbl'ingende Trawl
fiskeli i Nordsøen med mange Trawl
dalllpl~re. J Pg tror, at lllan gør rig
tigst i at stille sig noget afventende 
m. B. t. et stort NOl'dsøfiskeris Ud
vilding paa Basis af en ny Vest
kystham ; thi det er ikke umuligt, 
at et stort '1'rawlfiskcl'i i Nordsøen 
yilde blive et Foretagende, der ikke 
opfyidte Fonentningen og ikke gav 
de i lIteresserede Pengcmænd et pas
sende Udbytte. Vi, der stan, Bay-
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fiskerierne temmelig nær og desuden 
ere nogenledes inde i udenbndske 
F'iskeriforhold, have gjort den Erfaring, 
at det nu snart heller ikke længere 
betaler sig med det engelske og tyske 
Trawlfiskeri i Nordsøen. I England 
give nogle af disse Trawldal1lpere Tab, 
andre intct Udbytte. N aar der kan 
udbetales et Aarsudbytte af 5-6 
pCt, kaldes det godt. l rfyskland Cl' 

noget lignende' Tilfældet. Men naar 
der alligevel, navnlig i Tyskland, 
stadig bygge~ og udrustes nse '1'rawl
dampere, skyldes denne F'orøgelse af 
l<'iskedampere na mIi g Fi skehandlC'rne, 
hvis Interesse det er at faa tilveje
bragt saa mange Dampere som mu
ligt, eftersom F'iskehandlerne købe 
F'angsten og tjene Penge ved at for
handle den. Heller ikke synes de 
store engclske F'iskerikompagnier metl 
Trawlslllakkel' og carriers at kunne 
betale sig længere. Der var saaledes 
et stort Kompagni i GrilJlsby, der 
for nogen Tid siden solgte alle sine 
Smakker - 60-70 Sth. - og Car
riel's, fordi F'orretningen i de senere 
Aar havde givet Tab. Dette Kom
pagnis Opløsning vakte almindeljg 
Beklageh:C' i England, men da Kom
pagniet ikke troede paa en Forbed
ring af F'ol'holdene, var det jo forstaae
ligt, a t man ved en Realisa tion af 
alle Fartøjer gjorde en brat Ende 
paa en daarlig F'orretning. 

:Man bør vistnok ikke her i Landet 
bygge en Vestkysthavn for wdop de?'
ved at hæve Nordsøfiskeriet ved An
skaffelse af en større Flaade af Trawl
dampere. Vi mna efter min Mening 
stadig arbejde pall, Basis af det Hav
fiskeri, vi allerede have med Dæks
fartøjer. Og dette F'iskeri hoved
sagelig Rødspættefiskeri med Snurre
vaad - el' heller ikke daarligt. Alle 

de mange FiskC'kuttere, som ere 
hjemmehørende i Frederikshavn, be
tale !lig gennemgaaende godt, og dette 
Kutterfiskeri kan meget godt udvikles 
og give et forøget Udbytte ved An
skaff('lse af flere Fartøjer; thi der 
er hel' i IJand et et god t Marked for 
levende F'isk. Der er intet IJand i 
hele Verden, hvor levende Fisk be
tales med saa høje Priser som her, 
og specielt er København elen bedste 
Plads for A fsætning af levende Rød
spætter. Mt'n det er klart, at en 
Vestkysthavn vilde støtte i be.tsdelig 
Grad vort nuværende Rødspættefiskeri 
med søgaaende F~U'tøjer, og en saa
dan Ham burde vel ogsaa nærmest 
ligge ved Sandnæshage. Hl'. Konsul 
F'abricius, Skagen, mener, at Esbjerg 
Havn kan være tilstrækkelig som 
Vostkysthavn. Jeg kan imidlertid 
ikke være enig med Hr. Fabricius 
deri. Esbjerg Havn er ikke al Tid 
en heldig Ham om Vinteren; den 
kan til Tider være saaledes belemret 

-med Is, at Sejlfartøjer ikke kunne 
komme hvtlrken ud eller ind, og denne 
Havn ligger heller ikke ved de bedste 
F'iskegruncle. Men der er en Ting, 
der maa tages i Betra.gtning, og det 
er, at det nytter ikke at anlægge en 
Vestkysthavn :for F'iskeri, uden at 
'J'ransportforholdene samtidig for
bedres. Transportforholdene spille 
en vigtig Rolle ved Afsætningen af 
1<'angsten, og Transporten paa de 
danske Statsbaner lader virkelig meget 
tilbage at ønske; den er for dyr, for 
langsom og for usikker. Det passerer 
ikke saa sjældent, (it Fisken enten 
sættes ud for tidlig eller kommer for 
langt bort, og naar den sua senere 
kommer frem til Bestemmelsesstedet, 
bliver Modtagelsen nægtet til Skade 
og Pengetab for Afsenderne. Ogsua 
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'J.1ransporten af fersk Fisk fra Es
bjerg til England er lllangelfuld, og 
navnlig er det uheldigt, at det for
enede Dampskibsselskab, der dog har 
en betydelig Statssubvention, ikke 
tager fornødent Hensyn til Fiskefor
sendelserne. Vi maa have ('n mere 
prompte oghurtig Transport, og vi maa 
have billigere J ('rnbanetakster for fer
ske Fiskevarer, om vi skulle kunnekon
kurrere med Udlandets Fiskerier. 
N aar død Fisk er meget hillig, som 
t. Eks. sidste Eftel'aar; andrager 
J ernb:lllefragten til Tyskland ligesaa 
megut, som selve Fisken koster, 
medens de tyske Trawldampere Ululer 
et rigt Fiskeri i Nordsøen og dermed 
forbundne lave Priser i alt Fald ikke 
have nogen Fragt at betale, (b de 
bringe Fangsten direkte ind til de 
tyske Ym·kedspladser. Jeg gentager, 
at man under Arbejdet pM at faa 
en Vestkysthavu ikke maa glemme 
at have sin Opmærksomhed henvendt 
paa Transportforholdene, thi de spille 
Hovedrollen her til Lands. 

Grosserer Villl. Petersen : Jeg skal 
ik:.v indlade mig paa en Imødr-taa
ebu af Hr. Mikkelsen, da disse 
Forhold ere mig ubekendte, men 
kun oplyse, at Fiskeriet med Damp
trawlere dog ikke har givet SM slet 
et Udbytte for alle Selskabers Ved
kommende. J{lg er selv Parthaver 
i et saadant engelsk steam traw
ling company, hvis Aktionærer ikke 
have fanet under 15 pOt. Jeg har 
rigtignok en Følelse af, at dette 
Selskab drives under mere rationelle 
Former. J eg tror endogsaa, at de 
opdrage deres Folk til Fiskeriet, lige
fra de ere Drenge. De maa under
tiden ligge ude paa Søen i hele ti 
Uger ad Gangen paa Doggers Bank, 
og Fangsten bliver hentet derude. 

J eg tror ikke, man kunde byde Fi
skere, der ('re vante til at fiske under 
vore nuværemle!:<'ormel', noget lign
ende. 

Grosserer Carl: Jeg har Jlttvt noget 
at gøre med Damptrawlingsselskabet 
"Dan" og tror at kunne sige, at dette 
Selskab blev startet i Fiskernes In
teresse for at opdrage dem til denne 
nye Fiskemaade. Ulykken er dog 
der, at vi mangle Kapital; alt, hvad 
der begyndes paa, begyndes smaat 
og gan.r derfur ofte i Stykker. Der 
mM til et virkelig rationelt Arbejde 
være tilstrækkelig Kapital, og den 
ha.r ikke været tilstede. Vi have nu 
i "Dan" arbejdet i 4 Aar med for
skelligt Resultat de forskellige Aar. 
Fiskeriet under Island gik i Fjor 
meget bedre, og vi "'ente, at det vil 
komme til at gan. endnu bedre i Aar, 
idet vi have faaet 4-5 Kuttere med 
os derop. Vi benytte der Trawls og 
carl'iers. J eg tror ikke paa Fiskeri
hame i større Omfang paa Vest
kysten af Jylland. Do Penge kunde 
sikkert anvendes paa en bedre l\Iaade, 
navnlig hvis Regeringen vilde støtte 
et Foretagende med carriel's for at 
bringe Fisken fra. Kutterne til det 
engelske Marked. Vi kunne ilike 
sammenligne os med England; alt 
gaar del' i stor Stil. Vi llIaa holde 
os til.Tol'Jell og arbejde med de for 
Øjeblikket tilstedeværende Forhold. 
J eg tror ikke, at vor Fiskerbefolk
ning er af salllIlle Natur som Eng
lands. De engelske Fiskere ligefrem 
opdrages som Grosserer Petersen 
omtalte -- til dette Fiskeri. De maa 
i Dal1lptmwlerne ligge mange Dage, 
Uger, ja Maaneder ude i Nordsøen 
og have saa carriers, der bringe Fisken 
ind pua det engelske Marked. Der 
~r naturlig\'is kun Tale om slagtet 



Fisk paa Is; dersom vi skulle blive 
ved at sælge levende Fisk, er dette 
System med DU111ptruwlere og cUlTiers 
ganske umuligt. Dersom vi derimod 
ville gua ind pUU delvis at sælge 
slagtet Fisk, vil Systemet med CUl'

eiers være heldigt, men det koster 
Penge. Det vur sikkert heldigt, om 
ulle, der hu vde med Fiskeri at gøre, 
vilde arbejde hen til, at Regeringen 
i Stedet for ut binde Kapitaler til 
store Anlæg paa Vestkysten, ved 
Skagen og der omkring, vilde un
vende Pengene til at ophjælpe Fiske· 
riet pau. anden Maude, f. Eks. ved 
at give billige I1Mn til Anskaffelse 
uf søguaende Kuttere, Tilskud til An
skaffelse af carriers 111. v. 

Fisker Rasm. Nielsen, Ska lø: J eg 
tIor ikke, m::tn vilde gøre Vestkyst
fiskerne nogen Tjeneste ved ::tt [tn· 

lægge en Havn paa Vestkysten, hvor 
vi kunde trække de fremmede Trawlere 
ind, for at de helt kunde ødelægge 
Fiskeriet. Dersom vi fau dybe Havne 
paa Vestkysten, vil det gaa som ved 
Englands Kyst, hvor der er mange 
Havne men kun faa Fisk. Thi det 
Storfiskeri, som vil udvikle sig i For
bindelse med de dybe Havne hos os, 
vil skrabe Havet læns pau Fisk i 
kort Tid. Hvis Vestkystfiskerne tro, 
at vi, der huve denne Mening, ere 
imod dem, tage de fejl; vi ere deres 
bedste Venner. Det el' nok en farlig 
Kyst der paa Vestkysten, men det 
er den, der beskytter de danske ]'i
skere. Thi nnar der opkommel' Puu
lundsstorme, muadeengelskeTru,wlere 
gua langt til Søs, og inden de kunne 
komme tilbage,kunne vore egneFiskere 
lmve fuu,et et godt Udbytte. Skal der 
bygges en Havn ved Sandnæshage, 
maa der ogsaa anl;.egges en Jernbane 
til Havnen, ellers vil Havnen under 
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ingen Omstændigheder gøre den til
sigtede Nytte. Mell tror man lIU, 

at nogen Vestkystfisker vil gnu, bort 
fra, sit Hus og drage til Sandnæs
hage for at købe G rund i dJTe Domme 
og bygge sig et Hus der? Hmr skal 
for Resten Pengene konune fru? N ej, 
han vil sidde hjemme og se pua, at 
Kysten bliver læns for Fisk, naar 
Havnen kommer. Thi Snurrevaad 
ere slemmo, men Trawlere ere rærrel 
Som Forholdene ere nu, er Kysten 
sikret af Naturen og sikrer sine Be
boere mod at blive brødløse. Den 
sikrer endvidere alle de mange Kut
tere ved Skagen og Frederikshayn, 
ut de til visse Tider kunne gaa om 
i Nordsøen og tage en god Last, men 
det vil ophøre i Løbet af fua Aur, 
hvis der kommer en stor Havn. Vi 
have Vestkystha\'Ile nok, f. Eks. ]js
bjerg; lad os gøre derfor, hmd vi 
kunne. Havnen ved Thyborøn har 
ogsaa vist sig udmærket; der er kun 
meget fau Strandinger der. Uagtet 
jeg ikke har været noget uf Stederne, 
vil jeg dog hellere sætte ind ved 1;hy
borøn end ved Sandnæshuge. Kommer 
man ind pau et saudunt Sted, ved 
jeg efter min Sømandserfuring, at 
man risikerer at blive slauet helt i 
Kvag og drukne, hvorimod mun i 
Thyborønkanalen nok vil knnne klare 
sig. Der er ikke sau lidt Plads og 
heller ikke sau lidt V und, som Rygtet 
gaar. S:mdnæshugehamen skal an
lægges af et engelsk Selskab, men 
den danske Statskasse skal garantere. 
Hvorfor tør Staten ikke selv bygge 
Hrtmen paa eget Ansvar? Mener 
den ikke, at denne Havn kan bære 
sig? Man gør Vestkystfiskerne en 
daarlig TjC'neste red at anvende saa 
meget paa en H a vn. Man kun for 
en meget billigere Penge faa bedre 
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Transportmiuler, isafkølede Vogne, 
Det har man saa længe raabt pan, 
uuen at kunne faa uet lavet, og le
vende Aul og Rødspætter er dog {'Jl 

ligesua kostbar V ul'e som Smør; hvis 
vi ville forsende dem i Is, maa vi 
selv skaffe Isen. Man kan paa mange 
Mat.der gavne det danske Fiskeri; 
elen allernærmeste vilde være at fa 'l 
et ordentligt Fisketorv i København. 
Det vilde være til Gavn for alle 
uanske Fiskere, hvad enten de ere 
fra Vestkysten eller Østkysten. Vi 
have ikke en Gang en Fiskerhavn bel' 
i København; vi kunne ikke ligge 
pall. Inuel'rhede.n, saa kunne vi lige 
sat gout ligge ude i Nordsøen, og 
uuenfor "Trekroner" kunne vi slide 
alt op i Løbet af nogle Dage. 

Ingeniør Zahrtmann,' Konsul Ber
thelsen har uutalt sin Misfornøjelse 
med Kritiken over Sandnæshnge-Pro
jektet, men skal jeg dertil bemærke, 
at min Kritik kun gaur ud paa at 
skaffe Fiskerne noget, som er brug
bart i Stedet fllr at narre dem meu 
noget, som el' fuldstændig ubrugeligt. 
Det kan selvfølgelig ikke være galt 
at fremkomme med en Kritik over 
et Projekt. Det maa al Tiu være 
gavnligt, og kan Projektet ikke staa 
derfor, el' det bedre, det bliver øde
lagt jo før jo hellere. M. H. t. hvad 
den sidste ærede Taler bemærkede 
om Thyborøn, tror jeg, at bvis der 
bliver gjort noget Forsøg paa at bygge 
en Havn der, vil det kun være at 
narre Fiskerne til at flytte deres 
Huse og Hjem dertil. Det ril næppe 
vare saa længe, til der bliver damlet 
en By eller Fiskepl~ds der, før Ka
nalen er saa tilsandet, at vi uldeles 
ikke kunne holde Styr paa det For
hold. 

Dirigenten afbrød bel' Forhand-
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lingerne for at Medlemmerne kunde 
spise Frokost. 

Efter Frokosten genoptoges Mødet 
KI. 12 1/ 2 , 

Dirigenten gav Ordet til 
Konsul Berthclscll,' M. H. t. Havne

SIHJrgsmaalet, og hvorvillt en Havn 
kan betale sig, er eler jo forskellige 
Maader at se den Sag pau. Vi skulle 
ikke drive Storfiskel'i efter engelsk 
Mønster, det har vi ikke Raad til 
og have heller ikke Mandskab dertil. 
Selv 0111 vi havde Folkene, er det nu 
en Gang indrettet saaledes, at de 
ikke kunne flytte fl':1 Kysten, alene 
af Hensyn til Redningsvæsenet. Naar 
Hr. Mikkelsen nævnte, at HavfiSke
riet ikke betalt-r sig, og anførte, at 
et Selskab i Grimsby i den Anled
ning opløstes, kan det vel tænkes, at 
det har været for stort anlagt. Kon
su 1 Fabricius nævnte, at Esbjerg H!tvn 
kunde være tilstrækkelig for den Del 
af Kysten . .J eg skal dertil bemærke, 
at den ligger paa den forkerte Side 
af Horns Rev, eftersom Fisken staal' 
Nord for Horns Rev, og Havet der 
vil al Tid kunne opvise langt flere 
Fangstdage end Havet Syd for samme. 
N aur Konsul Fabricius har kaldt 
Sandnæshageprojektet en Vildmand, 
bar han kun leveret Kritiken, men 
skylder Beviset. Den første Halvdel 
af Sidemolerne bestaar af en Pæle
bro og under Stol'mforhold er Strøm
men stærk nok til at føre Sandet med 
sig under Broen, saaledes at Sand
va,nc1ringen gaal' sin naturlige Gang, 
J eg vil overhovedet bede d'Hrr., der 
tale mod Havnesagen, om at være 
lidt skaansomme i deres Kritik; de 
kunne ellers let gøre mere Skade end 
Gavn. 

Fisker Fjord-Andersen: Skønt jeg 
efter Konsul Bertbelsens Udtalelser 



kunde frafalde Ordet, vil jPg dog 
sige, at det danske Fiskeri efter min 
Mening ikke vil udvikle sig i Form 
af Damptrawling. Vi ville sikhel,t 
blive ved med at bruge Baade og 
knn benytte Dumptru,wlere som Trans
portfartøj er. 
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Konsul Fabricius: Ovel' for ,Herr 
Mikkelsen, der i Følge sin store For
retning har ligesua gode, maaske endog 
bedre Betingelser for at kunne danne 
sig en Mening om Vestkystfiskeriet 
i det store, som han selv er saa 
stærkt interesseret i, kan jeg knn 
være glad ,'ed, at hall synes at be
kræfte Korrektheden af mine U d
taleiser navnlig m. H. t. Afsætnings
forholdene til England. Derimod em 
vi ikke enige om Esbjerg, som jeg 
mente kunde blive Udgangspunktet 
for et FOl'søgsfiskeri, hvis man vilde 
prøve at trawle med Dampfal'tøjer. 
Det vilde Hl'. Mikkelsen ikke rigtig 
erkende; han anS[1l1 Esbjerg for at 
være en daarlig Havn, men jeg mener, 
at nnar Esbjerg kan tjene som Ud
gangspunkt for en regelmæssig Trafik 
med England, maa den ogsaa kunne 
tjene som Udgangsdunkt for et sø
gaaende Fiskeri med Dampfartøjer, 
J eg kan ikke indse, at Fragtdampere 
lettere kunne komme ud end Fisker
fartøjer, nuar de begge to hase Damp, 
J eg har kun villet konstatere, at Es
bjerg kunde bruges som Udgangs
punkt for et dansk Damptrawlings
fiskeri ; at det kunde løn ne sig, tillod 
jeg mig at drage i Tvivl, og den Tvivl 
har jeg fnaet bekræftet ved at høre 
Grossel'er Carls U dtalelsC'r, idet han 
gjorde os bekendt med, at "Dan" 
havde tjent sine Penge red Island. 
Men naar man starter et Fiskeri med 
Nordsøen som Operationsfelt og saa 
skul til Island for at tjene sine Penge, 

har man der et Bevis for, at et Damp
trawlingsfishri ikke er noget, der 
passer her hjemme; thi dersom der 
kunde tjenes ligesaa meget ,'ed Nord
søfiskeriet, vilde man sikkert ikke 
sende sine Fartøjer til Island. Jeg 
har ikke sagt, ut det ikke skulde være 
ønskeligt at have Havneanlæg længere 
N ord pua, men at bygge kostbare 
Havne, som der skal sættes Penge 
til paa, synes mig mildest talt let
sindigt: 

M. H. t. Transportfol'1lOldene, som 
Hr. Mikkelsen var inde paa, kun jeg 
fuldstændig slutte mig til hum. Jeg 
hørte ogsaa med stor Interesse Hr. 
Fjord-Andersens ITdtalelser her~. 
Summen Illed Konsul Berthelsen har 
jeg undersøgt Forholdene paa nært 
Hold, og efter mit Kendskab til Vest
kystforholdene kan jeg erklære, at 
ingen Egn .er mOl'e ilde stedt i den 
Henseende end Ringkøbingegnen e11E'r 
trænger mere til en Forbedring af 
Afsætnings- og Transportforholdene. 
Hvorvidt der kan byggE's en Havn 
red "Hvide !::lande", tør jeg ikke sige 
noget om; jeg har set Forholdene 
dC'rude med stor Interesse, men er 
selvfølgelig ikke Tekniker nok til at 
kunne bedømme dem nøjere. Trans
pOI,tfOl'holdene maatte kunne for
bedres, og jeg tror, at "Dansk Fiskeri
fOI'ening" kan og bør tage Del i 
Droftelsen af en Forbedring i Ret
ning af hurtigere Tog, og billigere 
Befordring. Fisken er uh'ivlsomt 
belastet med altfor forfærdelig høje 
Takster og befordres ikke som 
let fordærvelig Vare, men efter Tid 
og LC'jlighed. Da SpørgsmutIlet til
med har ringe pekuniær Betydning 
for Staten, maa denne nok kunne 
overkomme det~ og alt, hvad der 
gøres i den Retning for Fiskeriet, 



vil være vel anvendt. H vis der sua
ledes kom en hurtigere og hyppigere 
Forbindelse 111ed England fra Esbjerg, 
vilde det være til Gavn for de vest
jydske Fiskere, der fiske saad:ume 
Fiske:1rter, der kun egner sig til For
sendelse i død Tilstand. Kunde de 
komme ind paa at forsende Fisk i 
ispakket 'l'ilstand, ligesom Englænd
erne selv, og faa billig Transport, 
kunde de utvivlsomt komme med og 
faa godt Udbytte af deres Fa.ngst 
ogsaa pau. det engelske Marked. At 
det engelske .l\larked for død Fisk 
er ubetinget bedre end det tyske, 
kan' der vistnok ikke være nogen Tvivl 
om. Det tyske .l\1n,rked er snu, for
kludret og elendigt, at det vistIlok 
er bedst at holde sig derfm, du, man 
sikkert kun vil brænde Fingrene der. 
J eg skul nu komme tilbage til Hame
spørgsma:tlet. Konsul Berthelsen yt
rede, at vi ikke kunde dri\"e dette 
Storfiskeri og mente, jeg skulde hu,ve 
su,gt, u,t Esbjerg kunde være tilstræk
kelig for den Del af Kysten. J eg 
sagde, at Esbjerg kunde bruges til 
u,t anstille Forsøg med, og at saa
længe dette Forsøg viser sig at v'ære 
mislykket, skal mu,n ikke ofre aItfor 
l11u,nge Penge paa at gøre det i større 
Stil eller deraf vente sig noget virke
ligt Erhverv. Vi kunne ikke dri\"e 
dette Storfiskeri, simpelthen fordi vi 
ikke have noget Marked, som kan 
lønne sig og kan optage den Fisk 
og give os nogen Fordel med hjem. 
Men kunne vi ikke faa noget ud deraf~ 
Iworfor ville vi saa ved at bygge' 
store og dyre Hu,vne pau, Jyllands 
Vestkyst give Englændere og Tyskere 
et Tilholdssted for deres Damp
trawlercl, ligefrem give dem en Ope
rationsbasis i Skagerak, for u,t de 
kunne komme og tage vore Rødspætte.! 
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og fortrænge vore egne Fiskere? .1 eg 
advarer mod u,t bygge disse Hu,vne, 
hvorfra Englænderne og Tyskerne 
kunne f~jre Fisken til deres Hjemsted 
og kunne fursyne deres Fartøjer, saa 
u,t de ikke nogen Sinde behøve at 
sende deres Dumptruwlel'e hjem, nnd
tagen naar de skulle repareres. S(1a
ledes ere Forholdene, og det har gjort, 
nt jeg for Fremtiden al 'l'id vil være 
en ModstandC'r af store Vestkyst
havne. Vi maa derimod kunne bygge, 
smaa Anlæg, SOlll kunne komme vore 
egne Piskere til Nytte. Det er den 
samme Tanke, jeg med stor Glæde 

'og Interesse suu. Trafikministeren 
fremsætte i Rigsdagen under Pinans
lovens første Behandli ng, idet lInn 
sagde, at hvad d skulde gøre for 
Fiskerne var, at hjælpe dem til at 
udvikle det hjemlige Fiskeri. 

M. H. t. Konsul Berthelsens U d
taleiser om Sandvandringen ved Sand
næshage, skal jeg bemærke, at det 
er noget, ethvert Menneske lwn sige 
sig selv, u,t Ha men, som den er pro
jekteret, bliver byggd til at samle 
Sand i. Strømmen langs IJand fører 
Sand met! sig; idet Søen grundbryder, 
hvirvler den Sand op, og det bliver 
flydende, sau,længe Søen bryder, og 
føres ind gennem de aabne Viadukter. 
N aar Strømmen sao, kommer ind i 
Hamen, hvor der ikke er Grund
braad mere, bundfalder Sandet. Der 
foregaar ikke en Sand vandring langs 
Havbunden som ved Sandflugten hen
over Klitterne. N ej, mu,n kan være 
rolig for, at Hamen nok skal fast
holde alt det Sand, Strømmen fører 
ind i den. Konsul Berthelsen sagde 
endvidere, at Kritik var skadelig, og 
det er sandt; derfor maa man vel 
overveje en Sag, inden man kritiserer 
den. Men naar man ser et su,u, urime-



ligt Projekt som det ved S~LIldnæs

Jlage, maatte mun dog være en daarlig 
Ven af den danske Fiskerbefolkning, 
om man ikke vilde advare derimod. 
Den danske Fiskerlwfolkning kan 
do~ ikke være tjent med, at den 
danske Stat til ingen Nytte bringer 
et Offer af flere Millioner pau Fiskt'
riets Konto til Anlæg af en Havn; 
det er i deres egen Interesse, at det, 
som Staten kan og vil ofre pau 
Fiskeriet, hliver til Nytte og ikke til 
Skade. Naar Konsul Berthclsen end
videre sagde, at Kl'itiken ikke vat' 
upartisk, vil jl'g pau det bestemteste 
for mit Vedkommende udtall', at jeg 
er ikke nogen Modstander uf SalHl
næshag('projektot i min Egenskab af 
Talsmand fol' en Hanl ved Skagen. 
J eg har hele Tiden hævdet, at en 
Havn ved Skagen er ikke en Vest
kysthavn. D(m lille Bevillillg til Ska
gen ville vi ligesaa let fna, selvom 
Havnen ved Sandnmsilage bliver re
aliseret. N aar Staten da ikke lige
frem forbløder sig \'ed Sandnæshage, 
kunne vi nok faa den Million Kr. til 
Skagensbavnen; thi det Anlæg kan 
stna og blive til yirb-lig og berislig 
Nytte fol' en lokal Fiskerbl'folklling 
pall 600 Familier. Det har nltsHrl 
en ganske allderledes sund Basis end 
det andet Projekt OlU en Ham paa 
et Sh-d, II ror der ingen Fiskere findes, 
men hvor de ev('ntuplt skulle flyttes 
til. Altsaa, man maa vel orervpje 
CIl Sag, inden mn n kritiserer den, 
men nnar lllUll ser, at en Kritik er 
bC'rettiget, IllUa man have Lov til at 
sige sige Mening. 

Min ærpde Ven, Konsul Bel'thelspn, 
mim undskylde, nt jeg ikke findel' den 
U t!talelse af ham jlCrettiget, a t de 
Folk, som rakke ned paa Havnepro
jektet ved Sandnæshnge, ville have 
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noget andet; (let Lurtle vist ikke 
siges. 

Dirigenten: Der er indtegnet 12 
Talere, og jeg findel' det dC'rfor rig
tigt at gøre opmærksom paa, at det 
egentlig el' :B~ol'eningens Virksomheds
plan, vi skulle tale om. Det vilde 
være rart, om Talerne konkluderede 
i noget, man kunlte ønske og forlange, 
nt Bestyrelsen skulde gøre. Det vil 
fOl'staas, at disse Udtalelser om Havne 
e.l.' noget, som ligger udenfor" Dansk 
Fiskeriforening"s Omraade og Op
gitrer, og som derfor i ethYf'l't Til
fældc fol' Øjeblikket ikke kan siges 
at ha ve aktuel Interesse for denne 
Forsamling. 

Grosserer Carl: Efter Dirig('ntens 
Opfordring hører jo Diskussionen om 
en Havn paa Vestkysten forsaavidt 
op, men jeg skal dog tillade mig en 
ganske kort Bemærkning til Konsul 
Fabricius, idet jPg takker fol' hans 
bestemt udtalte Mening, som egentlig 
falder meget sammen med, lwad jeg 
udtalte før. Men naar han nævnede, 
at "Dan" var startet til at trawle i 
N ordsøen og dog gik op under· 18-
bnd, Cl' det ikke ganske korl'pkt, og 
det vilde vistnok være Uret mod 
Fishrne at Ja?gge det til Grund, som 
der gøres. Angaaende Vestkysthavne 
kan jeg slutte mig til Konsul Fa
bricius. 

Bestyrt'lsesllledlelll, Kom mandør 
Fugl: J eg ønsker blot at imodC'gaa 
dcn Bemærkning af Konsul Fabricius, 
at Havnen ved Sflndnæshage særlig 
skulde bygges for at udvikle Piskeriet 
med DalllptrHwlere; det tror jPg ikkc 
el' Tilfældet. Jeg kun være enig llled 
ham i, n t Eshjerg lig{'saa godt kunde 
være Basis for pn sUlHlun Udvikling 
af Fiskeriet, idet det fol' Damptrawlere 
er temme;ig ligegyldigt om Fiskesteclet 



ligger i Nærheden af Udgangsstedet 
eller ikke. Hvis jeg rigtig har for
staaet Meningen med Havnen ved 
Sandnæshage~ anlægges den netop for 
at udvikle Kutterfiskeriet paa Vest
kysten, for at komme bort fra de 
aabne smaa Bande, idet altsaa disse 
Fartøjer netop rykke nærmere hen til 
deres Operutionsfelt. DCl' er ganske 
vist stor Fal'e for, at man i en saa
dan Havn samler alle de forskellige 
udenlandske Fartøj<.>r, der naturligvis 
ville ty derhen. M<.>n naar man er 
kommen ind pua at ville bygge Havnen 
større, end det strengt taget kan siges 
at. være absolut nøth<.>ndigt for det 
lokale Fiskeri eller Udviklingen af 
det danske Kutterfiskeri og netop 
paa det Sted, ligger Grunden deri, 
at man har rettet Tanken paa, hvad 
Fremtiden mulig kunde føre med sig. 
Man mente nt'mlig, at den Hn,vn med 
Tiden kunde udvikle sig ogsaa som 
en Slags Vinterhavn, en Slags Trafik
havn, hvor igennem Udførselen fra 
1'hy til England ogsaa for Landbrugs
produkter kunde ske Fyldest. 

l\f. H. t. Konsul Fabricius's Ud
talelser om Sandvanclringen ved Sand
næshage, synes jeg, han saa' lidt for 
mørkt paa Forholdene. ,J eg var til 
Stede som indbudt af Kapt. 'l'rolle 
i sin 1'id, da Spørgsmaalet kom op, 
Og da de engelske Ingeniører vare 
herovre for at undersøge Forholdene. 
Der er den store :E'ordel ved Sand
næshage, at der der er Klippegrund, 
den rene Kulk og Flint. Det viste 
sig ved de foretagne Und<.>rsøgelser 
ganske tydeligt, at Bunt!<.>n fra Land 
og et Stykke ud ml' fuldstændig skyllet 
ren; det var den rene Klippegrund, 
først et Stykke udenfor kom d<.>r en 
lille Banke med Sand. Men inden
for den~ altsaa hvor de faste Mol!?r 
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skulde bygges, var det' ren Klippe
bund, og ·det tYller paa, at Strømmen 
fejer langs Kys; en og fpjer Sandet 
væk; i alt Fuld paa det Sted lejrede 
Sandet ikke. Derfor slutter man, 
at netop ved en Pælebro vil ma.n ikke 
stanse Strømmen, men den vil have 
sin Gang Ill<.>llem Pælene, saaledml 
at Sandet skylles væk, 

(Furtsætte,.) 

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, 
bestn aende af Højesteretsassessor 
]lÆow'ie?', Dr. phil. C. G. Joh. Pe
tCTsen, samt Professor i Zoologi ved 
Universitetet, Dr. phil, Chy. LiUken, 
hvem man havde forlllaaet til at ind
træde i U dvulget. 

L 
Der foreligger i Litteratur<.>n, saa 

vel den ælche som den nyere Ud
talelser om, at Skrubben (Plew'o
uectes flesus) yngler i rent Jj'erskvand. 
Disse Udsagnll1a.a dels af Hensyn 
til Skrubbens "llelttgislw" i Over
fladen flydende - Æg, dels fordi 
det ved biologisk Stations Under
søgelser er vist, at Skrubben ikke 
yngler i Here af vore Brakvundsfjorde, 
hvor den dog til sine Tider er hyp
pig nok, men hvodra den i L <.>ge
tiden udvandrer, sandsynligvis anses 
for urigtige eller i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 



selvstæmlige Iagttageiser stottetFrem
stilling, der oplyser, 1) om Skrubben 
udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
i Ferskvand, 2) om der findes levende, 
gydte og befrngtede -"Eg af den i 
Ii'erskvnnd, samt 3) om llisse virkelig 
udvikles videre, saft at rI/gel i alle 
Stadier kan paavises der - eller 
om Æg og :.lIælke ikke kan udvikles 
del' til Fuldkommenhed. I sidste 
'l'ilfælde ønskes, 4) nærmere Oplys
ninger om Kønsorganernes Tilstand 
til de forskellige Aarstider. :Nød· 
vendige Præparater maa medfølge, og 
Undersøgl>lsen bør om muligtikkevære 
indskrænket til et enkc>lt FnrskYrtnd. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert, af 

vor almilldeNge Reje (Palæmon Fa
brieii) før Ungernes U dklrckning ilt 
Æggene udvandrer i begge Køn (?) 
fra mange af de BrahandQ) 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, sQlv'lender tilbage 
til de mern brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæbne efter U d
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og allered e· forlmngst ha ve 
antaget de vohsnes Udseende, kun 
meget ufuldstændig. 

~fan ønsker derfor en paa nye 
og selvstændige Undersøgelser byg
get Fremstilling (ledsaget af de nød
vendige Præparater) af Yngelen s 
Skælme efter Udklækningc>n, idet det 
særlig ønskes oplyst, hvor den op
holder sig, og hvornatu samt ved 
hvilken. Størrelse døn indvandrer i 
vore Fjorde. 

158 

Besvarelsel'l1e af Opgaverne skulle 
\'ære affattede i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte e11pr tyde
lig skre\'ne. Enhver Dansk, undtagen 
Medlemmerne af Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse og dens FUllkti6-
n:crer, kan konkurrere til de ud
satte Priser. 

Indløreringsfristen for begge Op
gaver uclløber 1. Januar 1897. 

Prisen for en fyldestgørende Bø
svareIse af den første Opgave er 
indtil 500 Kr., for den sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med Forfatterens 
Navn, mell med et Motto og ledsagede 
af en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysuingør om Forfattereas Navn, 
Stand og Bopæl, og som bærer sanlIne 
Motto. 

København, cl. :H. Febr. 1895. 

For Dansk Fiskeriforen:ngs Festyreise 
Moltke-Bregentved. 

Om nogle nyere Undersø~ 
gel ser over Laksens Biologi. 

Af Th. Mortensen, cand. mag. 

I Aaret1852 vilde den preu~iske 
Regering forbyde Fangsten af nogle 
Smaafisk, som man med et Fælles
navn kaldte for "RUmpehen" ; man 
mente, at alle disse Smaafisk vare 
Yngel af større, værdifulde Fisk, saa 
denne Fangst var i høj Grad øde
læggende for Fiskeriet. Professor 
'l!troschel i Bonn undersøgte i dt>n 
Anledning diss' "Rlimpchen", han 
fandt, at det var Elritzer, Smerlinger, 
Flodulke og Grundlinger, samt Unger 
af forskellige Skallearter o. 1. Det 
var dermed bevist, at E'angsten af 
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disse Smaafisk ikke kuude be-tl'agtes 
som særlig skadelig for Fiskeriet. 
Haa fremkom imidlertid den Paastand, 
at disse Fisk udgjorde Laksens og 
Ørredens Føde under deres Ophold 
i Ferskvand det vilde altsall, dog 
skade Fiskeriet dter Laks og Ør~ 

reder, om man vedblev at funge de 
SnUla Fisk. Universitetet i Bonn ud
såtte da i 1873-74 en Prisopgave 
om dette Spørgsmaa l: H vad lever 
Laksen og Ørreden af i Ferskvand? 
Dr. Barfurth paatog sig at under
søge det*), og Resultatet blev noget 
ganske uventet, nemlig, at Laksen 
og Ørreden slet ingen Føde tage';
til sig, saa snart de komme op i 
Ferskvand. .Maven og Tarmkanalen 
indeholder aldrig nogen Næring, blot 
en sejg gulagtig Slim. Kun hos Slla

danne, som fiskes lige i Flodmun
dingen, kan man engang imellem finde 
Levninger af en Fisk eller et Insekt j 
men hos dem, der fiskes længere oppe i 
det ferske Vand, finder man intet 
andet end Slim. De holde sig altsaa 
paa fuldstændig Sultekur i al den 
Tid, de ere oppe i Ferskvand, og 
det kan vnre over et AaI'. 

Undersøger man en Vinterlaks -
en af dem, der gaar op i Ferskvand 
allerede om Vinteren eller Foraaret 
for at blive deroppe, indtil Y ngle
tiden er forbi - finder man, at der 
omkring Indvoldene ligger en Masse 
Fedt, ja ogsaa Kødet indeholder en 
Mængde Fedtdraaber. Senere hen 
paa Sommeren er der kun lidt af 
det tilbage, og henimod Legetiden 
er Fisken bleven meget mager og 
Kødet duarligt j alt Fedt er nu for
svundet. Man kan nu forstna, hvor-

"') Hans Afhandling derom findes i Archiv 
fUr Naturgeschichte. 1875. Bd. 1. 

led0s dl'll kan mlholde at sulte saa 
længe --- den færeT paa det Fedt~ 

den hct1' samlet under sit Ophold i 
. Havet. Med Ørreden (Granørreden) 
forholder det sig omtrent paa sallIlIle 
l\:faade; doger den ikke ausolut 
utilbøjelig til at tage ]'øde til sig, 
selv i Legetiden. Fordlen eller 
Bækørreden btger derimod ivrig Føde 
til sig hele 'riden, Insekter, S:naa
fisk, Orme etc. 

Efter disse vigtige Undersøgelser 
fremkom i 1880 Prof. Miescher-Ruesch 
med "Statistiske og biologiske Bidrag 
til Kundskaben om Rhinlaksens Liv 
i Ferskvand." Han bekræfter Rig
tigheden af Bm/w,tlis Resultater og 
finder videre, at Laksens Kønsorganer 
udvikles under Ophol<let i Ferskvand. 
Et andet af hans Resultlo1.ter har jeg 
allerede tidligere omtalt heri Bladet 
- det at del' kun findes 3 Størrel
sesgrupper af Laks i Rhinen, 1) pall. 
3-6 Pd., 2) paa 71/~-13 Pd. og 
3) paa 13-25 Pd. eller mere, hvoraf 
han slutter, at det burde være for
budt at tage Laks pall, 3-6 Pd. 
Da jeg kun kender hans Afhandling 
gennem Referater deu findes ikke 
paa Bibliothekerne i København-, 
skal jeg ikke gaa ddere ind del'paa. 

Det sidste uetydningsfulde Bidrag 
er Hollænderen Dr. P. P. C. Hoek's 
"Statistiske og biologiske U undersø
gelser over de i N ederlundene fangne 
[,aks." *) Gennem Sammenstilling 
af statistiske Oplysninger om Lakse
fangsten i de sidste 17 All.r vises' 
det, at de fleste Laks gun. op i Juni 
-August, især i Juli. Disse er det 
især, som skulle besørge Formerin
gen; de FIsk, der gaa op senere, i 
September-Oktober, have klln ringe 

*) Zcitschrift fUr Fischcrei. 1895. Nr. 1. 
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Botydning i saa Hens.eende. Blandt 
dem, der først gaa op hon paa Ef ter
aarot, træffes adskillige, som have 
helt udYiklede Kønsstoffer. Hos dem' 
Illaa altsaa TIdviklingen være gaaetfor 
sig, mens:de endnu vare j Havet; ogsaa 
hos dem, der gaa op i .Juni~-August, 
Ol' II ti viklingen allerede begyndt under 
Opholdet i Havet. Han har fundet, 
at de, del' gaa op i .Juni-August 
gennemsnitlig ere 7 0/0 lettere end 
dem nJ samme Længde, som gaa op 
i J annal'. Det vil med andre Ord 
sige, at ogsaa de Laks, def' ere i 
flaret, ophøre at æde, .'laa snart 
Kønssto.D·cnw begynde at udl:iklcs. 
Kun meget faa af ue IJaks, der 
fanges i Holland, have LeYIlinger af 
Næringsmidler (Fisk) j Maven. Ved 
mikrosIwpisk TIndersøgeIse af 'l'armen 
af saadanne Laks, visIlI' det sil! man
gen Gang, at der ikke er Spor af 
Pluds (" Lumen ") tilbage, Slimhin
derne ere ødelagte, og V æggene fur 
Størstedelen sammenvoksne med hin
anden. "De synes kun at vedblive 
at tage X æring til sig saalænge, til 
de have lagt sig tihtrækkelig Fedt
og Kød bestaml til, for dermed at 
friste Liret i Havet eller Ferskvand 
indm Legetiden og bestride Behovet 
til de voksende Kønskil·tlel'." Nogle 
ere f:.:et'dige med at samle Fedt al
lerede om Efteraaret eller Vinteren 
og vandre suu op i Ferskvand; de 
kaldes "Vinterlaks", Andre blive 
først færdige hen ad Foraaret eller 
Sommeren og Yamlre saa op; de 
kaldes Sommerlaks. Nogle vandre 
endelig først op, naar deres Køns
stoffer ere næsten helt modne, Der 
kun altsaa ikke være Tale om, at 
der er nogen videre Forskel paa 
Vinterlaks og Sommerlaks o. s. V'I 

de ore kun ,,'frin af en uafbrudt for~ 
løbende Udvikling." 

Ved at maale alle de IJaks, der 
fangedes pall. et bestemt Sted, fandt 
han, at der var 3 Grupper: l) paa 
20~28", 2) pall. 28~37" og 3) paa 
:)7 -46" (enlwlte endnu større), Det 
stemmer med Mieseher-Ruesch'g iagt
tagelser. En Tabel over de i de 
sidste 2/) Aar paa Kralingsehe Veer 
solgte Laks viser, at naar der et 
Aur har været usædvanligt rigt paa 
"St. J acoh:>-IJaks" (dem paa20~28"), 
bliver stadig Aaret derefter usæd
vanlig rigt pall. smua gommerlaks, 
d. v. s. saadanne paa 28-37". Han 
finder deri· et Bevis paa, at der kun 
er et Aars Forskel i Alder mellem 
de tre Grupper, hvilket utvivlsomt 
er rigtigt. 

Hanner og Hunner have gennem~ 
gaaende samme Størrelse, men An
tallet er noget forskelligt. Især er 
der faa Hunner blandt St. J aeohs
IJaksene, højst en Hun for hver 6 
Hunner. 

"Nedfald:>fisk" - i Holland kaldes 
de "Hengste" - komme særlig i Slut
ningen af Mart:> til Slutningen uf 
April. Deres Vægt er i Sammen
ligning med de opstigendcs som Il 
til 20; de have altsaa tabt omtrent 
Halvdelen, og "Fiskerne vilde sikkert 
handle fornuftigere, om de lod e 
de fangne Eksemplarer svømme 
igen." Han fandt ingen Nedfaldsfisk 
større end 37". Dermed vil han dog 
ikke paastaa, at ingen af de største 
vender tjlbagl~ til Havet efter Leg
lllugen. De havde ikke begyndt at 
optage Næ1'ing endnn, De fleste 
Hunner indeholdt endnu nogle Æg, 
i Reglen nogle flla Stkr., 1-30i en 
enkelt havde 2000. M. Ruesch mener, 
at de resorberes og ere "en T!*lre-
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pen go paa Tilbugel'ejsen til Havet," 
Gennemsnitlig synes Luksen først at 
naa Havet 3-4 l\1u.aneder efter Leg
ningen. 

Paa forskellige Steder har man i 
de senere Aa!' begyndt at smtte 
:Mærker plm Laks for pua den :Maade 
at studere deres IJivshlstorie. Særlig 
i Norge drives dette efter en bety
delig l\faalestok. Det vigtigste Re
sultat, der er .kommet ud deraf, er 
det, at det har vist sig, at lÆksen 
altid søger op i sallune Vaud, hvor 
den levede som Unge, noget der jo 
er af største Betydning for den kun
stige Fiskeavl, idet man derved har 
Garanti for, at den Y ngel, man sætter 
ud i et Vandløb, ikke som voksen 
søger hen til andre Vandløb, men 
stadig kommer tilbage til samme 
Sted. Det har ogsaa vist sig, at i 
alt Fald nogæ Laks yngle 2 Aar i 
Træk; tidligere mente 111 an, at de 
kun ynglede hvert andet Aar. Det 
er vel ogsaa Reglen - øf ter et Aars 
Sultekur kan I-laksell jo nok trænge 
til en længere Rekreation, men alle 
behøve det i alt Fald ikke. 

Det er velbekendt, at La](sen i 
sit første Leveaar opholder sig i 
Ferskvand og i Begyndelsen af sit 
andet vandrer ud i Saltvand (nogle 
dog først i det' 3die Aar). Naar Jen 
saa vandret· op igen i Ferskvand, er 
den en "St. Jakobs-Laks", d. v. s. 
en Laks paa 3-6 Pd. (I Norge 
kaldes Laks af den 'le Størrelse for 
"Læxing".) I Følge de i England 
gjorte Iagttagelser, skal den kun 1'æTC 

et PaT Maaneder om at opl/aa denne 
StØt't'else en næsten fabelagtig 
stærk Vækst. Hannerne kunne blive 
kønsmodne allerede i deres første 
Aar, føl' de endnu have været 1 Salt
vand, Hunnerne først, naal' de ha ve 

været i Saltmnd og nanet en Stør
relse af 3--6 Pd. 

Efter dette lyder det højst mærke
ligt, n::wr L. Hiipl.e*) sige)', at "som 
G enm'lllsnitsresuItat af mange Efter
spørgsler og Sallllllellligninger har 
det vist sig for ,VeserrllS Vedkom
mende, at de unge Laks ved Enden 
af det lste Aar have en IJHmgde af 
5-13 ctm. (2-5"). I det andrt 
mndre de ud i Hayet, og lIlan har 
efter det jjc1'de**) Aars Forløb, hvor 
de i dell fø7gcllde**) (altsaa den 5.) 
~omlller først komme til Syne i Floden 
igen som ,Takohslaks, kOllstateret en 
Vægt af 4-0 Pd., hvilken efter det 
5te Aar stiger til 8 --lO Pd. Fra 
det 5te Aar af bli,-e Laksene lege
famlige, og efter denne Tid tiltager 
V ægten ulige stærkere llIed deres 
Gruadighed i Havet." Der maa 
bestemt protesteres mod at drage 
saadanne Slutninger af nok saa mange 
,.,Efterspørgsler og Sammenligninger". 
Det ovenfor meddelte, at Laksen i 
Løbet af kun 2 ~faaneder eller 
mindre - naar en V ægt af 3-6 
Pd, er Resultatet af Undersøgelser 
paa mæt'lmde Pisk og maa betragtes 
som sikkert - trods alle Dr. Hlipkps 
E'jttTSpørgsler. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 20. April 1895. 
I den 81dst forløbne Uge er Fiskeriet 
saa godt som hele Tiden foregaaet 
under gunstige Omstændigheder og 
Tilforselen har da ogsaa været tem
melig betydelig. I Ugens B,~gyndelse 

*) Gezciclmcte LaelJse Zeitschrift fUr 
Fiseherci. 1894, p. 72. 

"'*) Fremhævet af 



indkom godt en Snes Kuttere, hoved
sagentlig de for nylig klargjorte Skag
kutter!', fm Fanandet Nordvest af 
H irtshals, hvor Fangsten af Rød
spætter ikke har været særlig be
tydelig, for ingensVedkommende orer
steg den 100 Snese, uerimod var der 
mange, der havde fisket ualmindeligt 
rigeligt af Skærissing - af disse 
Kuttere blev indbragt ca. 50,000 -
som i Bt'gynrlelsen betaltes med ca. 
10 Øre pr. Pd., men senert', paa 
Grund af den store Tilførst'l, havde 
Vanskelighed ved at opnaa 4 Øre 
pl'. Pd. Skønt Rødspætten herfra 
vejede 14-18 Pd. pr. Snes, blev den 
dog kun betalt llled c. 2 Kr. Snesen, 
da den fremkom i temmelig daarlig 
Stand; den Rødspætte, der fanges 
sammen med Skærissing, er sjældent 
levedygtig, da sidstnævnte Fiskeart 
skul kunne tage Slimen af Rødspætten. 
Ee i Ugens sidste Dage temmelig 
talrigt fra Vestkysten indkommende 
Kuttere have derimod saa godt som 
alle opnaaet fuld Last; Udbyttet va
rierede mellem 150 og 250 Sneso 
Rødspætter, Fisk af udmærket K va
litet, vl:'jende 20-24 Pd. Snesen og 
betaltes med fra 3-31/ 2 Kr. pr. Snes. 
Disse Kuttere havde gjort Fangst i 
Farvandet ud for Løkken, temmelig 
langt til Søs, og mange fiskede fuld 
Ijast i ganske· faa Tpæk, saa det 
lader til, at Rødspætten nu for Al
vor er paa Vandring ind mod Kysten. 
Nogle enkelte Kuttere indkom fra 
Herthas Flak med ret gode Laster, 
der bleve betalte med ca. l Kr. 50 
Øre Snesen, og ligeledes havde et 
ikke ringe Antal Kuttere vedblivende 
udmærket Udbytte paa Aalborg Bugt, 
i hrert Fald i kvantitativ Henseende, 
fra ::300 op til 500 Snese pr. Kutter, 
men Fisken er kun lille, vejer 9-11 
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Pd. Snesen og betales med fra 55 
til 90 Øre Snesen. De under Læsø 
med Garn fiskende Kuttere havde 
jævnt godt Udbytte af Tunge, Pig
Iwar og Slethvar, der betaltes hen
holdsvis med 7'6, 50 og 12 Øre pr. 
Pd. Af Smaabaade fiskes der atter 
foruden Torsk og Kuller ret rigeligt 
af Sten bid, der betales med c. 2 Kr. 
Snesen. Fra Strømstad er pr. Kvase 
tilført en mindre Last Hummer -
ca. 1500 Stk.; iøvrigt har Tilførselen 
som sædvanlig funden Sted fra Kri
stianssand og har andraget c. 7000 
Stkr, hvoraf ca. 4000 er udført di
rekte til Tyskland. Prisen er stadig 
i Falden, der betales nu ca. l Kr. 
15 Øre pr. Pd. ab Kristianssand. 

Smaaskrifter 
udgivn.e af 

Kl. 

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 Ijden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2uen Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse 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 

i Ugen fra 12. April til 19. April 1896. 
~ ~ E I bl) 

I I I 
"-\. ~ a> '" '" -g~ E I ~ ~ ..li: ~ '" » ..,'" ..,- a> a> 

'" ~ 
~ ;;; ..li: .., _ CD 

Tilført af: c- >. "" 
IO) 0.'" ... 

I 
CIS ;;; -CIS 

~o: .., Q a> fi) <C <C-- , =t'il .., _~ 05 '" I I 
..... ..li: (f) = OD I- - tv) 

Ir Co ::'i!: " 
IO) CD '" (f) 

, '" CD CD 

danske Fisker-II N. Pd. I 11 (1. Pd. 
I 

Pd. Ild. Pd. 

I 
PLI 

I 
Pd. Pli. 

I 
Pd. 

41 
fartøjer . .. 91098 90" 1925' • 1160" 

12 danske K vaser •• 22680 i 55191 3aOO" 

3 svenske Fisker-
fartøjer ... 3060 50' 60" 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggendo 

1680" 1526 Fiskerlejer ... 1584:' 1120 

r. Jernbane & I I 
D.mp.k'b '-'-'-'- 133721"'''''. 719518320, 780! 81'0' !257700,_9('", 2160'113392 692 

I-~ 

lait ... 113021016612 7195 4391 157394 i 14360257700 10(iOO 21GO(j 13392 692 

p 

1) 1672 l'Jd. Helleflynder og 4!150 11d. Pighvl1t :i) 
og GOI) Pd. Sletter. 6) Stenbider. 7) 7230 og 9 JO Pd. 

4) Sletter. o) ,w" Pd. Skrubbe~ 

lait er der tilført 524062 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25-:},00, Kassetisk 

Kr. 0,50 pl'. Lpd.; 'l'onk: levende Kr. 1,00 pr. Lpd.; Sild, danske Kr. 0,25.-0(1)0, svenske 
Kr. 0,40 pr. Ol, smaa danske Kl'. 1.00 pr. Kasse; Aal, hlanke Kr. 0,65, gule Kl'. 0,35-0,45 
pr. Pd.; Rejer Kr. 0,55-1,00 pr, Pd. 

Tilførsleu i Ugens Løb af HØdspætter pr, Fiskefarti1j har været ret betydelig og be
taltes,- efter Kvalitet, ved livlig Omsætuing, meu fOl'holchvis gode Priser, prima .Løkkefisk 
stærkt begært, Af Torsk tilfylrtes l'ig'eligt efter Behov og uden væseulig Forandring 
af p,.isel'lle. 

:t'or Krogfisker~. 
De sall. meget efterspurgte dObbelt
fortinnede Staalfiskekroqe 
lUed lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangsl af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hOB Undertegnede i 
tvende :Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene afsendes franco 
oyeralt i Danmark til Fiskere, Nr. 
S 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. Prøver genuos paa 
Forlangende og };'orhandlere ind· 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

LaugcJ,tade 2. Kjertemin<1e, -J. J. Storm, 
GI. Strand 46, . 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission, 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0/0_ 
Teiegramadr,: Storm, Nybrogade. -
Chr. Fabricius 

Altona 
modtager al Slags fersk Fisk, 
Hummer& Vildt iKommissioll. 

Afregning omgaaende! 
Remisse ugentligt! 
Commission 50!0' 

'relegrama<lresse: Fabrlolu.s. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

cif. iJtalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølvmedaIlIe i A a I hOl'g 188So~ 

I Køben havn 1888-
anbefaler sit {;usalg af [lUO Sorte! 
Fiskekroge, aau vel i Stau.l, .JreJ'H 
som 1\lcssillgj samt pjH:o i 'fiu ol:! 
Il:y. For.Qndo8 mo<l Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K. 

Stel1fiaad til Salg. 
Et sau godt som nyt Sten

flautl, laster 6000 Pd" samt 
dohbelt Spil og' Tang, er hillig 
til Salg, llaar HUlldelell kan 
ske snarost mulig, hos Fisker 

J.. I". Ba thisen, 
Kallehave. 

Orredyngel. 
Bcstlllill<T paa 01'!'edvncre! 

a 10 Kr. Pt·. 1000 Stk~, "ab 
Viborg Banegaard bedes ind
sendt snarest. Levering April 
-3[aj. J1'orespørgsler be
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 

5ltjeruser 
med Rader færdige til at 
sættes i Vandet haves 
pau Lager. 

"Fiskenetfabrikken Danmark ", 
Helsingør. 
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Eø benh~ vns :M:ekaJliske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

TOllg, 1tlanilla, Coeus, Ko."k og Cateehu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. rlr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsillgo.", Stengade 15. 

'felefonJmmrner .,75114"]Hingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyoste og bedste 
Maskiner forsynede,Fn,brik: Silde-, Rsdspæltegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Ilampeganz og Hm',garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aulekubel', Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lagel', 

Handlende gives Rabat. For espsrgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Kvase til Salg. 
En ny hækbyggct Drivkvasc, tegnet af Skibsbygger BCllzon, er til Salg. Den er 

kravelbygget og af Eg, 3t Fou udover Hækken. Dammen laster ca. 3000 Pd. Dens Dyb
gaaende er 6 Fou, naar Sværdet er nede og 1 Pod 10 Tm., naal' det er oppe. Den an-
vises af R. Pedersen, 

Skibsbygger, Nykøbing paa falster. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pieeer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, DIerkantile Tryksager og Lejligheds. 
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

Redigeret af cand. mag. Henr. J. Posselt. - Tlykt hos Frantz Christtre". København 



Nr • .18. 30. April. 1896. 

llo4edl.e=::J..s'b1ad.e1l \:<lgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse ti'l 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlamiet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/. Sides Brede; for staaen<le Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

rndhold: Danmarks l<'i.keriugent i Bnglan,L
Dansk Fiskoriforenings Generalforsamling. - ]'01:' 
seksti Aar siden. - Fiskeriberetninger. - Bekendi
gørelser. 

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

Modelsamlingen, Storrugade 20, el' gratis 
tilgængelig for l\'Iedlemmer og Fiskeredaglig 
fra KI. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

. Breve og andre FOl's0mlelser lil For
eningens Konsulent bedes altiJ alene adres
serede til hans Bopæl: FalkonergaardsvcJ 16, 
K.benhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, nur Kilden angives. 

Al Korrespondance til fdedlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Køben
havn V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villnmsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag d. 9. Maj KL 9..:....4. 

Danmarks Fiskeriagent 
1 England. 

Som meddelt i forrige Nr. vil for
henværende Skibsfører A. Sølling 
ligesom sidste Aar, indtil April 1897 
opholde sig i England, for der at 

v;tretage danske 1<'iskeeksportøl'ers 
og Fiskerirhedel'es Interesser paa for
skellige Fii"kpmarkeder. 

I Følge den ham af Ministeriet 
medgivne Instruks vil hans Opgave 
v[Ore: 

1) at undersøge: 

a. hvorvidt der ved Fiskens Trans
port og Opbevaring i de Dampskibe, 
der gaa fra. Esbjerg til England, 
dens Udskibning i Parkeston og For
sendelse derfra til Londons Fiske
markeder, maatte klæbe Mangler, 

. hvis Fjærnelse kunde være af reel 
Betydning for Opnaaelsen af højere 
Priser for Fisken, og hvorledes og 
paa hvilken l\laade saadanne lVIangler 
kunne hæves, 

b. hvorvidt det Fiskemarked, der 
søges i London, betinger de bedste 
Priser for dansk Fisk, eller om der 
kan vindes bedre Priser ved at søge 
andet Marked i I,ondon, eller om 
der muligt kan være Anledning til 
at søge Fiskemarkederne udenfor 
London mere udnyttede end hidtil, 
og hvorvhlt disse da kunne udnyttes 
med Benyttelse af de Dampskibsruter, 
der forefindes, 



c. hvorvidt der kan gøres noget fOl' 
at kontrollere Salget af Fisken paa 
de engelske Fiskeavktioner, og h\'Or
vidt d~r kan være Anledning til For
andring i Valget af de KOlllmisio
nærer, som almindeligt henyttes fra 
dansk Side, . 

d. om Fiskeartm', der fanges i 
Danmark, lIlen som ikke hidtil ere 
eksporterede, kunne sælges nH'd For
del pall. de engelske Markeder og 
da hvilke; 

2) at være danske FiskPrirhedere 
behjælpelig med Kontrol af de danske 
};'iskerifol'eb:tgendel', som dl'ives med 
engelske Hame som U dgn.ngspunl<t , 
og paa Forlangende meddele Oplys
ninger; 

3) i saa stor TIdstrækning som 
muligt at besvare ForespØl'gsler fra 
danske Eksportører pan Betingelse 
af, at disse selv afholde Udgifterne 
ved Telegrammet·, der i den Anled
ning udveksles, samt sa:t vidt Illnligt 
at være bC'hjælpelig med Kontrol 
med Salg af enkelte storre Sendinger 
af Fisk, naal' dette forlanges og de 
fornødne Oplysningf'1' om Afspndelses
tiden, Sendingens Størrelse og Mærke 
gives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling ~ 

Lørdagen den 28. Marts 1896. 

(FoI'tsættcJ~c.) 

Bestyrelsesmedlem, Grosserer Cm'l 
Bang: Det jeg vil pointere og bede 
Fiskerne lægge sig paa Sinde er, at 
Betingelsen for at opnaa gode Prisf'r 
er, at Fisken bringes Saft VIdt muligt 
levende frem paa Markedet. N aar 
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der er tai t om Markedets Overfyid
ning, skal jeg bemærh, at. det ligger 
hovedsagelig deri, at der strømmer 
en Masse ukurant Fisk ind, som øde
lægger Prisen paa den kurante. Den 
Masse smaa Kuller, som tilføres fra 
Jylland, bringer ikke Fiskerne en rød 
Øre hjem, tværtimod volder den dem 
Tab, idet den gør sit til, at Prisen 
paa den gode, kurante Fisk bli\'er 
mindre, end den ellers vilde blive. 
J eg er enig med Konsul Fabricius 
i, at det kunde betale sig fol' Vest
kystfh;keme, ligesaa vel som for Ska
gensfiskerne, at tilberede Torsk til 
Klipfisk; vi behøve blot at se pua, 
hnl.d Prisen er her paa Københavns 
Markl.ld, for at blive overbevist derom. 
Jeg Cl' vel ikke havnekyndig, men 
jeg interesserer mig Illeget for den 
Sag og er kommen til den Overbe
visning, at Sandnæslmge i etbvert 
Tilfælde er det Sted, som egner sig 
bedst til eu Fiskeriham, men jeg 
tror ikke, at Havnen kan bygges fol' 
den Sum, hel' er Tale om, naar den 
da skal kunne være til N ri te for 
Piskerne; den vil vist heller ikke 
blive bygget i den Form, hvori deu 
er planlagt. Jeg har her i ethvert 
Tilfælde ønsket at give min Tilslut
ning til Tanken om en Havn ved· 
Sandnæshage. 

Fiskerikonsulent, Havnekaptajn 
Drechsel: Jeg maa beklage ved Em
bedsforretninger at have været for-

- hindret fra at være til Stede ved 
denne Diskussion i sin Helhed, men 
i den korte Tid, jeg har været til 
Stede, har jeg faaet det Indtryk, at 
Diskussionen i høj Grad drejer sig 
om Ønskeligheden eller Ikke-Ønsk e
ligheden af en Havn paa Vestkrstell. 
J l'g kan udtal e dertil, som mi n be
stemte Anskuelse,· af'en Havn paa 
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Vestkysten kun kan være ønskelig 
for Fiskerbefolkningen, idet en saa
dan Havn i første IJinie vil tjene til 
at udvikle vort Kystfiskeri. H vis lUan 
derimod tænker sig, at man ved (n 
Havn paa Vestkysten skulde udvikle 
et Storfiskeri, i Lighed mod hvad del' 
drives fra de store La Ild!', tror jeg, 
man tager mærkelig fejl, men U d
viklingen af vort Kystfiskeri vilHavnen 
i ethvert T.lfælde kunne tjene. N aat' 
der overfor Havnen er blevet udtalt 
den Frygt, at fremmede skulde eks
ploitere den, slUlledes at det blev 
vanskeligt for os at drive Fiskeri, 
tror jeg, denne Frygt er noget over
dreven. De fremmede Fiskere kunne 
kun en Tid af Aaret ,'ære ved vore 
Kyster. Deres Fiskeri er· anlagt paa 
at fiske over hele Nordsøen. I den 
TiJ, de ere her, ville de genere vore 
Fiskere noget, men ville ogsaa til 
andre Tider kunne gavne Jem noget. 
Jeg finder det'ne Frygt lIoget ugrundet 
og mener ikkp, at man af den Grund 
skal stemme mod en Havn paa Vest
kyston, derimod maa det Spørgslllaal 
staa klart, om JUan kan anlægge en 
saadan Havn uden derved at komme 
ind paa meget betydelige Bekost
ninger, der kunne løbe op til mange 
Millioner og de Forhold, vi komme 
ind i, ved Vedligeholdelsesudgifter og 
deslige, ere vist meget uberegnelige. 
Vi komme der ind paa Spøt'gsmaalet, 
om vort Fiskeri vil være i Stand til 
at bære saa store Udgifter; deri ligger 
netop Tviv lsspørgsmaalet, som hidtil 
har standset denne Sag og i lange 
Tider vil standse den. Det Spøt'gs
maa)., som jo egentlig er aktuelt, er 
det, som Konsul Fabricius fl'emdrog, 
idet han anførte den Udtalelse af 
Trafikministeren, at det, vi skulle 
gøre, erat ophjælpe vort hjemlige Kyst-

fiskeri, SpørgsllIaalet er altsaa, hvorle
des man hedst kan bringe dette Fiskeri 
frem, og det gtjrcs dtp!, min Mening 
ubetinget bed'lt ved at lilan skafl'er 
en god og sikker .Hsa;tlling for dette 
Fiskeri gennem en ForbindrIse med 
det udenlrtndske Marked, SOIll pr i 
Stand t il ltt bringe Prisen saadan op, 
at Fiskeriet kan betale sig bedre end 
for Øjeblikket. Det kan ikke opnaas 
bedre end ved, at vi drh'e Fiskeriet 
i samme Spor som i fremmede Lande, 
nemlig til Dels i alt Fald ved store 
Aktieselskaber, og et suadant har jo 
allerede i flere Aar virket herhjemme. 
Hvis man nu vil spørge, hvordan et 
saadant Aktieselskabs Drift skal være, 
og hvorledes det skal kunne virke, 
ligger Svaret efter min Mening tem
melig nær. Det skal virke saaledes, 
at det kan kOlli binere alt det for
skellige I!'iskeri, vi drive, i et stort 
Hele. og det gøres bedst ved, at vi 
drive Fiskeri saavel ved Damp- som 
\'(~d Sejlfartøjer. Vort Havfiskeri kan 
jo deles i to Dele: det ved Island 
og det herhjemme. Til begge Dele 
høret' baade Sejl- og Darnpfartøjer; 
særlig de sil1ste spille en stor Rolle 
for Forbindelsen med det udenlandske 
Mavlæd. Naar vi altsaa tænke os 
et saadant Selskab udrustet med et 
tilstrækkeligt Antal af Fartøjer, vil 
Fiskeriet aldeles utvivlsomt kunne 
udviklos pau den Maade, at der saa
vel ved Island som herhjemme fiskes 
med Sejlfartøjel', og Forbindelsen 

,vedligeholdes - som vi ere i Gang 
med forTiden - med Jet uden-.. 
landske Marked ved Dampere, der 
transportere Fangsten dertil. Deri 
ligger hele Grundlaget for vort Fi
skeris fremtitJige Udvikling. En saa
dl1n Sag kan frommes uden egentlige 
virkelige U dgifter for Staten; det, 



det drejer sig om, er blot at have 
tilstrækkelig Kapital at raade over. 
Man er lwrhjf'mme paa dpt rene med, 
hvorled(·s FiskeriC't paa Island og 
hvorledes Fiskeriet pan. Jyllands Vest
kyst skul drires, for at kunne betale 
sig, men prirate Folk el'e efterlJaunden 
blevne meget utilbøjelige til at sætte 
Penge i Fiskeri. Sagen kunde imid
lertid komme i rigtig Gang den'ed, 
at Staten stillede et tilstrækk(>ligt 
stort Beløb til Disposition til An
skaffelse af Fartøjer jf'g kender 
imidlertid ikke til, In'Ql'ledes Rf'ge
og Rig'ldag 8ti1lr1' sig til den Sag. 
Et saadant Beløb burde selvfølgelig 
forrentes, og d er vilde altsaa, som 
sagt, ikke derved paaføres Staten 
nogen <,gentlig Udgift. Denne Tanke 
er jo fremkommen fra adskillige andre 
Medlemmer her i Dng; det forekom
mer mig, at den burde støttes, og at 
man burde arbejde hen til, at Fisl,e
riet fremtidig kunde udvikle sig i 
dette Spor, Det vilde eftel' min O,'er
bevisning bringe os betydelig lInjere 
op paa dette Omro.a.de, end vi for 
rriden ere. 
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Fisker Hillebrandt, Refsnæs: Fi
skerne pan Vestkysten, som skulle 
lande med deres Baade, ere aller
værst stillede, og det var derfor til 
stor Gavn, om dor kunde blive gjort 
noget for dem enten ved en Havn 
eller paa anden l\faade. Man har 
f. Eks. fOl'eslaaet, at RegeringC'n 
skulde støtte Fiskerne med et Damp
skib, som knnde optage Fangsten og 
holde d~ levende, og det hor jf'g 
ogsaa vilde være til umaadelig Gavn 
for dem, som skulle drive Fiskeri 
med Baade, og selvom Fiskerne paa 
den l.Iaade kun fik lidt, fik de dog 
al Tid noget. Jeg ved selv, hvor 
slemt det er, nanr llu\,n har Baaden 

ladet mpd. Fisk uden at vide, hvor 
man skal faa noget fpr dem. For 
Afsætningen i Land kunde der ,"ed 
bedre J embaneforbind(·lser og' bil
ligere l'akster ogsaa gøres Jloget. 

Fiskehandler lisager, Frederiks
havn: HavnespØl'gsmaaJet paa Vest
kysten har i alle de Aar, jeg har 
beskæftiget mig med Fiskeri, staaet 
som et af Hovednumrene. Der er 
regelmæ.ssigt med et Par Aars Mel
lpmrum blevet afholdt Møder hos os 
mellem Fiskerne for at høre, hvor' 
en saadan Havn skal anlægges, naar 
man kommer dertil. Der blev alle
rede første Gang svaret fra samtlige 
Fiske!'e - og jeg beder. Dem lægge 
Mærke til, at Frederikshavns Fiskere 
ikke have nogen stedlig Interesse ved 
Vestkysten - at en saadan Havn 
maatte ligge ved "Bragm'ne"; og da 
derfor i For:laret dette Sandnæshage
Projekt kom frem, tør jeg nok sige, 
at det af hele yor Fisk'erb('folkning 
blev mødt Illed Velvillie. Den samme 
Velvillie har Projektet naturligvis 
ikke nydt fra Frederikshavns BOl'gere, 
der mente, at en saadan Vestkyst; 
havn vilde genere Kommunen og der
for alle stemte imod Havnen, som 
derimod havde alle vore Fiskeres 
Rympathi. J eg har det Syn paa en 
saadau Havn, at den ubetinget vil 
være til stor Gavn for hele vort 
Fiskeri. De første, som ville komme 
til at benytte en saadan Havn, ville 
være du store Kuttere fra Fredf'riks
havn, men jeg tror il{ke, dpt vil 
vare ret længe, inden de kOlli tilbage 
til Frederikshavn, og fra den nye 
Havn vil der udvikle sig et nyt Fiskeri 
med helt nye Fiskerfartøjer, ikk'e af 
den Art og Form, som hidtil have 
været benyttede i Kattegat eller den 
nordlige Del af Skagerak, J eg slutter 



mig fuldt ud til Kaptajn DrechsC'1 i 
den Tanke, at en saadan Ham vel 
kun skulde være en Beskærmelses
plads for Fiskeflaaden, for at den 
kunde faa saa mange flere Fangst
dage, na,ar drn ikke havde saalangt 
tilFiskepladsen. A fsætningsforhold ene 
tror .jeg, man kommer let over, hvis 
der bliver en Havn der, idet de vi:>t 
nok meget snart ville ordne sig ved 
Hjælp af Dampskibe, l'laaledes at vore 
Fiskefartøjer paa Fangststedet levere 
Fishn til en Dampbaad, som bringer 
dC'n til Markedspladsen. Der er vist 
ingen Tvivl om, /iLt dersom der blev 
et konstant Fiskeri af RødspættC'r 
paa Vestkysten med en Havn, hvor 
Fiskefartøjerne kunde søge ind i for
nødent Fald, og hvorfra de hurtig 
kunde komme ud igen til Fangst
pladserne, vilde det ikke vare længe 
inden Systemet med Dampkvaser blev 
geeoptaget, og det er ligeledes utvivl
SOlut, at det vilde kunne betale sig 
at føre Fangsten til Københam, og 
at det vilde give store Indtægter for 
Fiskerne. Jeg tror altsaa, at den 
Fiskerbefollming, vi have, vil vedblive 
at drive sit Fiskeri paa den gamle 
l\faade; men bliver der bygget en 
Havn ved Sandnæshage vil et ml'get 
større Antal Fiskere kunne faa Er
hverv. Ja, selv om der byggedC's 3 
Havne paa Vestkysten, fra Ska~en 
til Esbj.erg, vilde Beboerne i de lDl'Uem
liggende Pladser ikke flytte fra Hus 
og Hjem og hen til Havnl'ne, men 
fortsætte deres vante Fisken. :Men 
for en stor Del af den da llske Be
folkning vilde det være en Indtægts
kilde, om vi fik Havne, som Fiskerne 
kunde komme ind og ud af. Konsul 
Fabricius sympatisl'rede ikke med de 
store Havne, meu syntes bedre om 
de smaa. Jeg har det modsatte Syn, 
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jeg holder ikke af smaa Havne paa 
Vestkysten, af Hame med 10 Fod 
Vand, idet jeg ikke tror, at aa bne 
FiskerjolleI kunne søge derind under 
Storm, Jeg tror kun pan Havne med 
23-24 Fods Dybde ved ,Indsejlingen, 
saa kan den blive besejl bar for Fiske
fartøjer. Jeg vilde meget beklage, 
om Projektet om en Havn ved Sand
næshage - jeg ga~r stadig ud fm. 
den };'Ol'udsætning, som ml' den forst~ 
raadende hos os, at det kunde gøl'es 
med en Udgift for Stah·n af hen
holdsvis 150,000 182,000 Kr. aarlig 
som Maksimum - skul(le strande. 
')'hi dersom 182,000 Kr. aarlig nH' 

M aksimulll for Udgiften til en Vest
kystha vn, nu det meget billig sluppet, 
naar man betænkur, at del' tidligere 
hnr været Tale om Summer paa (lP 
til 20-30 Mill. Kroner. Kunde den 
danske Stat slippe med at betale 
Renten af 4-5 Mm. ved et saadant 
Foretagendu, var dl't en god For
retnjng at gøre, tilmed da Risikoen 
for Tilsanding og Havnens V f'dlige
holdeIse paahviler Anlæggerne. 

Købmand Bøjer, Hirtshals: Kon
sul Berthelsen sagd(', nt da det' af
holdtes et Møde i Købt'nhavn til Be
stemmelse af Phldsen for en Vest
kysthavn, blev det tiltraadt uf une 
undtagen af Repræsentanten for Hirts
hal,>, at Sandnæshage var den mpst 
passende Plads. Der tror jeg nok, 
at Konsulens Hukommelse slaar en 
lille Smule fejl. Jeg sagde llemlig, 
atSandnæshage kunde jC'g ikke stpmme 
for, meu derimod fol' Hanstholm
pynten. .J('g gik ikke ud fra I'goi
sti ske Grunde, idt,t jeg el' fra Hirl s
hals, ml'll jeg gik ud frn, at en Ha ns 
Beliggenhed inde i en Bugt, som netop 
ved Sandnæshagl', ikke var praktisk, 
og derfor kunde jeg ikke stemme for 



den. Hanstholmens Pynt havde jeg 
ikke noget at indvende imod. Det 
blev dernæst udtalt af Konsul Fa
bricius, at en stor Havn vilde blive 
et 'rilflngtssted for frem medeNationers 
Fiskere og kun gavne det enkelte 
Sted, hOl'imod den salllme Sum for
delt paa flere Steder rilde gøre mere 
Nytte. Den Tankegang staar mig 
ikke aldeles klart. Det stnar nem
lig for mig som noget uafriseligt, at 
hvis Vestkystfiskerne skulle rinde 
nogen Fremgarg, maa der skaffes 
dem en hel anden Art Fartøjer 
Dæksfartøjpr nemlig, saa at de kunne 
søge ud paa dybt V und - hVOliil 
vil medgaa flere Dage - for ut kunne 
skaffe sig større Fisk. Kystfiskeriet 
har \'ist sig stadig ut gua tilbage, 
saaledes at Fisken bliver mindre og 
mindre. J eg kan dog ikke sympa
tisere med Tanken OlU at anvende 
en stor Sum paa en enlcelt Plads; 
det tror jeg ikke vil være det for
maalstjenligste for det danske Fiskeri 
og ikke gøre den tilsigtede Nytte. 
En saadan enkelt Havn løser ikke 
Havnespørgsmaalot derovre; dC'r lIlaa 
mere til. Der findes mange dertil 
egnede Pladser, lIlen om det kan 
betale sig ut ofre en saa stor Sum, 
som den, der kræves til Sandnæsbage, 
er vist meget tdvsomL Vi haro ,'ed 
Hirtshals en Mole, som har holdt 
sig godt og gjort megen Nytte, den 
Nytte, man altid har "entet af den, 
nemlig at sikre Fiskerne under deres 
IJandgang, men nogen fyldestgørende 
Udvikling af Fiskeriet ril den Slags 
Anlæg ikke kunne bevirke. Vi have 
endnu de samIlle Baade, som vi have 
hart i mange Aar, og derfor kan 
jeg ikke se, at der vil naas noget 
synderlig stort ved at skabe lignende 
Anlæg som vort langs Jyllands Vest-
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kyst. J eg el' euig lJled Hr.lisager 
i, at der maa stol'e Havne til og det 
paa saadanue Steller, hror der hur
tigt blirer dybt Vand. Der maa 
rære 20-30 Fod Vand, for at Søen 
pan. en nogenlunde grundig ~faade 
kan uskaddiggøres. J eg vil tillade 
mig at henlede Bestyrelsens Opmærk
somhed pa:L et Punkt, som burde 
ændres. Vi hare i Forhold til Norge 
og Sverige en ganske betydeiig Salt
told. Da Landboerne nu have faaet 
Toldfrihed for Salt til Saltning af 
Hø, ligger det nær, at Fiskerne maatte 
kunne opnaa noget lignende. Det 
Kvantnm Salt, der medgaar til '1'il
beredning af Fisk, saarel Klipfisk 
som anden Fisk, et· ikke saa ganske 
ubetydeligt, og for den Del af Landet, 
som ligger ude paa Vestkysten, og 
hror de ikke ha re gode Forbindelser 
til og fra, Corelyr!'r Toldt'n ikke Va
l'erne saa lidt, idet den udgør 1/2 
Skilling pr. Pd. Det Punkt vil jeg 
altsaa tillade mig at bede Bestyrel
sen bege lidt nøjere Sigte paa og 
drage det frem. 

Toldkont.ro~løl' Stub, Neksø: Nanr 
jeg lægger Beslag pau Forsamlingens 
Tid, er det for at udtale mig om 
Vestkysthavnespørgsmaalet. Det har 
undret mig at høre forskellige Taleres 
Udtalelser desangaaende, narnlig 
Konsul Fabricius' første Udtalelser. 
Dersom rort Fiskeri skal udvikles, 
maa ri hare HltYlle, som Fiskerne 
kunne søge ind i med deres Fartøjer 
og Fangst. Om vi skulle ha ve de 
store Havne, der hul' ræret talt om, 
er et nll~et Spøl'gsm:laJ, men der 
llIaa gøres noget for Jyllands Vest
kyst. F. Eks. burde der anlægges 
en Havn ved Skagen; den vilde med 
den store Fiskeruefolkning, der findes 
der, kunne svare gode Renter. Lige-

• 



ledes burde der gøres noget mere 
for Hirtshals. Man kan være Re
gering og Rigsdng taknemlig for, 
l1\'a<1 der eT gjort der, men lwmmt>r 
der en :Mole fra den anden Siclp, 
vil der, hvis man fører den tilstræk
keligt langt ud i Vandet, kunne gua 
større Ful'tøjer ind der, end der kan 
for Øjeblikket. Hvorledes det vil 
gaa med Tyborøn Kanalen r kan jeg 
ikke sige noget om. Man man nære 
det bedste Ranb om, at de Millioner. 
der el e anvendte MH', ikke skulle 
gna tabt ved Tilsanding; det vil man 
kunne ha abe, hvis man sikrer Løhet 
paa den nordre Sidp, som man har 
gjort pau. den søndre. M. H. t. Saud
næshageprojektet skal jf'g udtale, at 
det, som jeg hører, desværre er døds
dømt. Der har nok været en lille 
Misforstaaelse 111. H. t. det Punkt i 
Kontrakten, der angnar den aarlige 
Vedligeholdelse af Hamen, og clf't 
vil Planen nok stmnde paa. I!nH] 

jed meget b,klager. Jeg tror, at vi 
skulde nere en lille Smule forsigtige 
med at ud.tale os, som flere ærede 
'l'alere her have gjort. for Fiskerne 
imødese vistnok netop for Øjeblikket 
en Udtall'lse fra denne Forenings 
æretle Bestyrelse til Fordel for An
læget af en Ham. Regeringskonsu
lentens Udtalelser om FiskNi- og 
HUYllespørgsmaal glædetle mig meget 
og jeg "il bede D' Rrr, fremdeles at 
arbejde for Havnesugen, thi VOlt Fi
skeri kan ikke udvikle sig uden en 
Ham, og Stat{,l1 hal' virkelig Baad 
til at ofre noget dprpaa. Vi have 
allerede af Statskassen brugt l!08 
Mill. til Jernbane)', og der er nu 
vedtaget en Lov, In'orefter Summen 
stiger til 25D .Mill. Havde vi fOl' 
mange Aar siden ha\'t en Ham ved 
Skagen, hvor der lever saa mange 

171 

Fiskel'p, skulde De sc, hvor stor og 
velstillet en By Skagen saa havde 
vroret, IUc.n ogsaa Frojekterne om en 
Ham længere ned atl Kysten 
navnlig ved "Hvide Sande" vil 
jGg meget nnl)(:fule. Nu er tlet her 
omtalte Plojekt Sandllæshage 
slaat>t ihjel, men man skulde sikkert 
fra Statens Sitle optage Sagen paany 
og søge at fa n noget gjort. K an 
en saad;tn Ha. \"ll anlægges fOl' nogle 
faa. MilL, vil tlet vist være til ov('r
ordentlig stor N ytte for vore Fitikere. 

Fisker Niels Nielsen, Kalluntlborg: 
Det var. 0111 FiskerifOlholtlene i Kal
lund borg Fjord, jeg vilde udtale mig, 
Pan.. den derværende Fiskeriforenings 
Vegne skulde jeg spørge den ærede 
Bestyrelse, om tler ikke kunde gøres 
noget for, at Fiskerne i Kallundborg 
Fjord kunde faa Lov til at fi~ke paa 
Fjortlen. Som Forholdene nu Cl'e, 
knnne Fiskerne ikke fa:t Lov til at 
komme patl Kystpn for at fiske Aal; 
saasnart tle ville sætte Aaleruser, 
faa de Proces pan Halsen; det er 
ligemeget, hvor tle sætte tlelll, Paa 
Asnæs paa Lel'chenborg Grund er 
Fiskeriet fOlpngtet bort for 2300 Kr., 
og dol' maa .Fiskerne slet ikke komIlIe, 
de mna. fOl'melig ikke g,la paa J ol'den. 
Kuntle "Dansk Fisk-eriforening" ikke 
gOl'O noget for os tlernede? Vi have 
en god Harn og godt Ill~d Vand, 
Illpn vi ere afskaul'ne fra at fiske, 
Det eneste, vi have Lov til, Ol' at 
fiske i Bæltet lIled Drivgarn og sætte 
Kroge, men det vi kunde tjene 1I0get 
ved"ere vi afskaarue fm. Hris der 
derfor ikke i en nær Jj'remtid kOIll
mel' andre og bedre Forhold, kunne 
vi ikke prnære os, ........ 

BestyrelsesllIedlem, Gl"Osserf' l' Ek-
mau: Konsul Jj'abl'icius talte OIil~ at 
Havneu ved Sandnæshage ikke gærne 
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maatte være dyb, for ellers vilde den 
blive benyttet af tyske og engelske 
Fartøjer, der vilde drive de danske 
Fiskere helt bort fra Slwgerak. 
Senere talte hun OlIl en Havn ved 
Skagen, der efter hvad jeg har for
staaet, skal ligge paa Sydsiden. Nu 

'tillader jeg mig at spørge: Kun det 
da tænkes overhovedet, at man kan 
bygge en Havn pau Skagen med san 
lidt Vand, at ikke engelske og tyske 
Dnmptrawlere kunne gaa ind og be- . 
nytte den og gøre akkurat samme 
Skade S01l1 gennem en Ha,vn ved 
Sandnæshage ? 

Fiskeeksportør Mikkelsen: Da der 
er udtalt Ønske om at afslutte Dis
ku!'sionen om Vestkysthavnen og holde 
sig til Dagsordenen, skal jeg omtale 
et PD,r Punkter, som Bestyrelsen vilde 
gøre saavel Fiskerne som Fiskehand
lerne en stor Tjeneste ved at be
skæftige sig med i det kommende 
Aar. Ganske vist er det udtalt, at 
Bestyrelsen allerede har lagt sit Pro
gram og ikke vil tage nye Opgaver 
op, men ka'1 det ikke ske i clet kom
mende Aar, kan det maaske gøres i 
det næstfølgende. 

Det er et Fiskeri, som har Udsigt 
til at kunne blive stort her til Lands, 
og det er Fiskeriet paa Island. Hid
til har de~ været tabt Penge derpaa; 
der hal" været ofret n1f>get paa at 
føre det igennem, og nu synes (h-t at 
skulle lykkes. J eg vil derfor rette 
en indtrængende Anmodning til Be
styrelsen om at. støtte dette Fore
tagende paa alle mulige ::\hader. Det 
er ikke det samme som at starte et 
stort Fiskeri hel' i IJandet Illed store 
:J;:;rawldampere i Nordsøen. Islands
Fis~eriet har England jo ogsaa for
søgt pau, men har maatt\:'t opgive 
det, fordi den danske Stat i For-

hindelse med den danske IJovgivnings
magt har sat en Stoppel' tIerfor ved 
et effektivt 'rilsyn oppe under Island, 
s1:luledes at det· ikke knn drives dette 
Rovfiskeri, som tidligere er blevet, 
hvis de vedkommende da ikke ville 
udsætte sig for store Mulkter. Et 
Fiskeri, del' efter min Mening der 
oppe vil have en stor Fremtid for 
sig, er Fiskeriet med Sejlfartøjer i 
Ferbindeise med carriel's, noget, der 
vilde kunne mlvikle sig lønnende for 
vort Land. ,J eg skal dernæst i For
bindelse med dette Fiskeri nævne 
østersjlskeriet i Nordsøen, som har 
været drevet herfra Landet i flere 
Aar og for Øjeblikket drives af 5 
Fiskekuttere. Dette Fiskeri hæmmes 
i væsentlig Grad ved meget uheldige 
Bannt!. Der forlanges S'aaledes en 
Indførsels/old nf alle de østers, som 
indbringes fra Nordsøen. Ja,· det 
lyder jo noget absurd, at disse østers 
betragtes som Varer, der indføres 
fra Udlandet, men saaledes fortoldes 
de, og det erkendes ikke, at de ere 
danske Fiskeriprodukter. Der hul' fra 
lllånge Sider været gjort Anstræng
eiser for at opnaa Toldfrihed for 
disse østers, lIlen hidtil uden Held. 
Da denne Forening som vist ikke er 
uyidcndeom dette Forhold, ikke -
suavidt jeg ved hidtil har taget 
sig af denne Sag, tillader jeg mig 
at henstille til den ærede Bestyrelse 
at lade undersøge, om der ikke mu
ligvis kunde gøres noget for at op
naa Toldfl'ihetl for dette Fiskeri i 
N ordsøen. Del' er her blevet udtalt 
et Ønske 0111 Toldfrihed for Salti 
ogsaa i den Hensennde vil det have 
Betydning for Fiskerne, at den Fangst, 
som saltes i aaben Sø, kan saltes 
med toldfrit Salt. Mægtige Fiskeri
nationer som Hollænderne have ind-
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ført saadan Toldfrihed for mange 
Aar siden, og Toldvæsenet her i 
Landet kunde ogsaa let give Told
frihed for det Salt, som skulde an
vendes paaFartøjerne til Nedsalt
ning i aaben Sø. Jeg tillader mig 
derfor at henlede Foreningens Op
mærksomhed ogsaa paa dette For
hold. Hvad endelig Rejehandlen an
gaar, har man fra alle Sider i mange 
Aar hørt højlydte Klager OYPl' den 
Maade, hvorpaa Rejerne maaIes her 
i København. Man har i den An
ledning gjort store Anstrængeiser fra 
Fiskeres og Fiskehandler!'s Side ude 
i Landet, men det synes ikke at føre 
til noget Resultat, men hvis en A v
toritet som dennA Forening tog sig 
af Sagen navnlig ved at henlede Op- . 
mærksomheden paa denne ganske 
ulovlige Maaling, kunde der dog 
maaske hidføres en Forandring. H vis 
man vilde maale Korn eller en hvilken
somhelst anden Vare paa samme 
Maade, som Rejerne maales i Kø
benhavn, nemlig idet man tilmaalte 
sig 50 pOt. mere, end der virkelig 
var, vilde det sikkert blive kaldt 
Svindel, men i Rejehandelen er det 
Skik, at Rejerne udmaales paa den 
Maade, at naar Afsenderen i Pro
vinsen sender 100 Potter Rejer til 
København, bliver det ved Afregning 
maaske til 75. Det ('r et Forhold, 
der bør redresseres. Eksportørerne 
i Struer have vedtaget ikke at sende 
til københavnske Kommissionærer, 
uden at de forpligte sig til at sælge 
Rejerne efter V ægt, hvilket naturlig
vis' er den eneste rigtige Maadø at 
bestemme dem paa; under alle Om
stændigheder burde det være eft&r 
bestemt Mad. 

Til Slutning maa jeg endnu blot 
fremsætte et Ønske, der ikke blot 

næres at mig men af mange andre 
almindelige Medlemmer her i Landet, 
nemlig at Bestemmelsen i Lovens § 
2 om, at almindelige Medlemmer ikke 
ere stemmeberettigede, maa udgaa. 
Jeg vil henstille, om den ærede Be
styrelse ikke skulde finde sig foran
lediget t.il ',ed næste GenemIforsam
ling at stille Forslag i den Retning. 
Jeg kan ikke indse det rigtige i, at 
de almindelige Medlemmer, naal' de 
O'\'erhovedet ville give Møde ved Ge
neralforsamlingen, ikke skulde have 
Ret til at afgive deres Stemme. 
Derved forskertses jo ikke i mindste 
Maade den A vtoritet, Bestyrelsens 
Medlemmer have. Jeg gaar n~mlig 
ud fra, Bestyrelsesruadernes Opgave 
egnntlig ikke er at rejse hen og 
stemme for de "umyndige" alminde
ge Medlemmer, men at deres Opgavc 
snarest er den, at de, da de erc 
spredte hele Landet over, skulle ind
samle Materiale til den egentlige 
Bestyrelse, som saa bearbejder det 
og gør, hvad den kan, i Fiskeriets 
Interesse. Det maa være Bestyrel
sesraadets egentlige Opgave, og jeg 
kan ikke indse, at det kan være til 
Skade for Foreningen, om de almin
delige Medlemmer fik Stemmeret. 

(Sluttes.) 

For seksti Aar siden. 
Ved Arthur Feddersen. 

(Fortsættelse.) 

Efter at Krøyer i Sommeren 1834 
havde rejst langs ,Kysterne af J yl
land, paatog han sig det følgende 
Aar at afsøge Sjælland og de øvrige 
Øer sa'mt Hertugdømmernes Østkyst 
og Sydsverige. Den sidstnævnte Del 
af Rejsen skete, for at han kunde 



have en Sammenligning mellem Fi
skeredskaberne og Fiskernes Kaar 
pall. begge Sider af Sundet. 

Fra København til Helsingør og 
derfra igen til Isefjordens Munding 
var der rigeligt Fiskerlejer pall. 
en Strækning af omtrent 12 Mil var 
der 16. Størstedelen af disse støt
tedes i høj Grad af Københavns og 
Helsingørs Nærhed. Den svenske 
Kysts Nærbed havde de ogsaa god 
Nytte af, irlet de efter Omstændig
hederne snart solgte Fisk til de 
svenske Fiskere, snart atter købte af 
disse. A ttor andre, f. Eks.Snekke1'sten, 
havde tit et godt Udbytte af at sælge 
til de Fartøjer, som passerede Sun
det. Dog hørte man flere Steder 
Klage over dC>ll Skade, som Kvase
farten i den senel e Tid voldte, lige
som ogsaa over at svenske og tyske 
Fiskere bt'agte deres Fangst til Kø
benhavn. KrøJer tvidede om, at 
Smugleriet, adskillige danske Fiskere 
skulde drive paa den svenske Kyst, 
kunde tænkc>s gavnligt enten fol' do 
dermed sysselsatte eller for det al
mindelige. N aar det lykkedes, skaf
fede det nok Fiskerne et større øje
blikkeligt Udbytte, end de kunde 
vente af Fiskeriet; men de smuglende 
Fiskere blevo i Almindelighed drik
fældige og liderlige, for saavidt de 
ikke allerede vare det, og faldt af paa 
Fiskedet ; tilmed havde man Ret til 
at tænke, at der paa lignende Mande 
indsmugledes fra Sverig til Danmark, 
som omvendt. I mellem de nævnte 
Lejer rostes især Suekkersten som 
det stræbsomste og ædrueligstc>, 
medens Slettens Fiflkere i hele Egnen 
vare i Vanry for de modsatte Egen
skaber. Den saakaldte Kapertid 
havde i det sidste IJeje, saavel som 
i Hornbæk og Gilleleje, der alle toge. 
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ivrig Del i Kaperierne, efterladte sig 
\ 

Spor, som ikke hurtigt kunde udslettes. 
Den ligesom instinktmæssige Trang 
hos de fleste Fiskere til saa hurtigt 
som muligt at øde, hmd der var tjent, 
fandt i Tidens Tone og Syssplsættelse 
Medhold og Næring, og man syntes 
endnu ikke at have kunnet finde sig 
til Rette i et sparsomt og arbejdsomt 
Livs Tarvelighed. For dog ikke at 
gøre Hornbækkerne U ret, tilføjer 
KrøJer, Ilt ikke alene Kaperiernes 
Ophør havde bragt dem i den dybe 
Armod; Sildefiskeriets Aftagen, '('abet 
af flere Fartøjer og endnu flere Om
stændigheder vare ogsaa Skyld deri. 

.Fiskerne paa drmne Strækning og 
ved Ise(jorden købte aJmimleligt deres 
Baade fra Sverige. især fra Fisker
lejet Vigen, hvor de vare ~angt bil· 
ligere end fra Sjælland; Jollerne (d. 
", s. de mindre Baade) vare norske. 
Imellem København og Helsingøl' var 
Fiskeriet Jlled Bundgam og Aalerusel' 
tiltag(:Jlde; Rejeruser \'Ure i den senere 
Tid blevne almindelige, og Hyttefade 
saa man overalt, ikke alene til Torsk 
og andre Fisk, men emlog egne Hyt
tefade til Rejer. Der var saaledes 
Spor til Fremgang. Nogle Hindringer 
for Fiskeriet kunde ikke godt "tæn
kes hævede". For Eksempel kunde 
Mangelen af Havne nogle Steder nl
deles ikke afhjælpes,andre Steder 
kun gennem L dgifter, som ingenlunde 
stode i Forhold til den deraf ventede 
Nytte. Andre H}ndriuger syntes 
derimod lette at fjerne, f. Eks. dc>n 
Skade, Piskerne i Snekkersten, Skot
terup o. s. \' . .lider paa Aaleruserne 
ved Fartøjernes Ankring pan. Jyde
reden, hvor Aaleruserne bleve satte. 
Efter Fiskernes Paastand kunde Far~ 
tøjer ankre uden for Aaleruserne 
med samme, ja endog med større 

,. 
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SiHerhed, fordi de da var fri af 
Stenrevet ; men alligevel løh de tit 
ind imellem Ruserne og ødelagde 
disse. Byfogden i Helsingør kunde 
ikke hjælpe Fiskerne, med mindre de 
lod det paagældende Fartøj stoppe. 
hvortil kræ,'edes en Kavtion af 1000 
Rdlr., og anlagde Sag imod det. 1)a 
Herredsfogeden boede i Nøddt'bo, to 
Mil fra Lejerne, havde Fartøjet i 
Reglen lettet, inden man kunde faa 
hans Hjælp. 

Fiskerne langs disse Kyster havde 
til Dels en eller anden Biindtægt, 
Hornbækkerne og Gil1elejerne for 
med Sten, Humlebækkerne med Tørv 
til København, med Kartofler til 
Sverige o. s. v.; andre, f. Eks. Folkene 
i Snekkersten og Skotterup, bjærgede 
Ankere. 

SiMen. som omtrent en Snes Aar 
havde været borte fra Hornbækbug
ten, havde man i de to sidste Aar 
paany sporet. Da Sildefiskeriet i 
Homhækbugtenophørte, drev man 
dat ivrigt ilsefjorden, hvae enten nu 
Silden, efter nogles Mening, først da 
skulde være indvandret i Mængde, 
eller man tilforn, paa Grund af den 
store Silderigdom andet Sted, ikke 
brød sig om at fange den her. Det 
var ikke alene Fjol'dboerne, som 
dre,' dette Fiskeri, ogsa"G fra Horn
hæk og Gilleleje kom Baade for at 
fange Sild. Sliden toges baade i 
Bundgarn (ved Lynæs, G,'ønnesø
gaard o. s. v.), med Vaad (fra Lynæs 
og Rørvig) og i Næl'inger (især i 
Lammefjordens Munding). Det øvrige 
Fiskeri i Isefjorden var: Aalefangst 
med Ruser og .Tæm, Torsk og flere 
Flynderarter, især i Fjordens l\f un
ding og i temmelig Mængde, saa at 
Kvaser 8tundom indtog Ladning her, 
Marsvin med staaende Garn, end vi-

dere lidt Hornfisk, Makrel o. s. v. 
Fiskeriet af Ferskvandsfisk, f. Eks. 
Aborro og Gedde, i det brakke Vand, 
inde. i Fjorden. skulde næsten \"fcre 
tilintetgjort, hvilket "med Rimelighed" 
blev tilskrevet Bl'Ugen af Vaad Illed 
for smaa Masker, hvorved megen Yngel 
fanges, som kun kan anvendes til at 
fødc Svin med. Fiskemængden fandt 
Krøycr for Resten ikke ligeligt ud
bredt i hele Isefjol'den. Holbækfjor
den skulde saaledes være fiskefattig, 
og dette galdt i endnu højere Grad 
om Sidin.qefjorden og det indre af 
Lammefjorden, hvilke to sidste tillige 
vare saa flnde, ut de for en stOl' Del 
skulde kunne inddæmmes, Med Ros
kildefjorden stod det bedl'e til; den 
havde saa.ledes en ikke ringe Mængde 
Aal, saa at, efter en troværdig Munds 
Udsagn, en duelig Aa.lestanger i 
T,'ærmaal kunne gøre Regning paa 
en d:tglig Fangst af 10-12 Pd. Rigest 
var vistnok Isefjordcn imod dens 
M unding. I de fire V aad~ som Rør
vigerne og Lynæsserne brugte ved 
Skansehagen, mr der samme Foraur 
indtil Paaske fanget over 2500 Ol 
Sild. De blev til gode Priser solgt 
fersk, og saalænge dette kunde ske. 
syntes det Krøyer, at Salterier vare . 
mindre nødvendige; de vilde næppe 
kunne svare Regning for den, der 
indrettede dem efter en større Maa.
lestok og stolede paa stadig Virksom
hed. Derimod tænkte Krøyer, at 
driftige Mænd i Omegnen nu og da 
ved en øjeblikkelig Synken i Fiske
priserne vistnok med Udbytte vilde 
kunne salte smaa Partier. Efter 
kyndige Mænds Mening var Fiske
mængden i Fjorden ingenlunde saa 
stor. at· Aktieselskaber, hvilke fOl' 
faa Aar siden vare paatænkte, vilde 
kunne blive levedygtige. 
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I Byerne omkring Isefjorden boede 
ingen egentlige Fiskere. Frederiks
værk og Frederikssund fik Fisk fra 
Lynæs, Kikhavn, Liseleje o. s. v.; 
Roskilde især fra St. Jørgensbjerg, 
Gershøj, Jyllinge; Holbæk fra. Nak
keby, Rørvig, Kikhavn, samt ved de 
Harnbækker og Gillelejer, som fiskede 
i Fjorden; Nykøbing fra Rørvig, 
Nakkeby, Klint, Lum bsaas, Steenstrup 
o. s. v. Lynæsserne udmærkede sig 
særlig ved Driftighed og Kyndighed, 
som og vad den Kløgt, hvormed de 
delte Udbyttet af Vaadfiskeriet; de 
partede nemlig i to lige Dele, af 
hvilke den ene gemtes til Redska
bernes Vedligeholdelse, den anden 
kom Deltagerne til Gode. 

Fra Isefjorden gik Vejen til Sjæl
lands Odde, og fra Gniben lod Krøyer 
sig sætte over til S~jerø, derfra til 
Saltbæk Vig, hvorfra Turen fortsat
tes imod Syd langs Sjællands Vestkyst. 

Paa Sjællands Odde, som syntes 
at være skabt for Fiskeri og Sæl
hundefangst, fiskedes kun til Gryden. 
En Undtagelse gjorde dog M.arsvine
fangsten med staaende Garn, der 
dreves med temmelig stor Iver. 

Paa Seierø var Fiskeriet højst 
ringe og strakte ikke engang til for 
Gryden. Der var ingen Havn, og 
Fa,ngsten var vanskelig at sælge; 
dette var Sejerboernes Undskyldning. 
Andre mente, at Øens Folk vare 
dovne og havde Ulyst til Søen. Et 
Par Mænd drev dog, Bæltfiskeri, 
Man tænkte, at en Baadehavn ved 
Askens Røn, syd for Seierby, vilde 
kunne fremme Fiskeriet. 

I Saltbæk Vig fiskede Egnens Hus
mænd med Flynderkroge og Aalejærn; 
den ringe Fangst bragtes til Kallund- ' 
bQrg. Af større Vigtighed var der
imod Aalefiskeriet paa Røsnæs og 

Asnæs, hvis Udbytte, i gode Aal' i 
det mindste, blev regnet til 4800-
6400 Pd. (Sluttos.) 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 27. April 1896· 
Som man \'1:'1 kan tænke sig f'øgte 
hole Fiskeflaaden i hvert Fald 
langt den største Del af Kutterne ~
straks i Begyndelsen af Ugen til 
Fangstpladserne udfor Vestkysten, 
da Fiskeriet jo der i den furegaaende 
Uge havde givet san. fortrinligt et 
Resultat for manges Vedkommende, 
men Udbyttet denna Gang blev en 
Skuffelse for de fleste; Rødspætten 
synes gansk~ vist at være til Stede 
i rigeligt Maal, men det ofte temme
lig urolige Vejr, med vestlige Vinde 
som særlig fremherskende, gav Kut
terne altfor sjælden Ll:'jlighed til at 
faa VaadJen i Havet, saa Tilførslen 
har kun været knap. Ganske enkelte 
have opnaaet en Fangst af op til 
200 Snese Rød<;pætter pr. Kutter, 
men for de flestes Vedkommende 
overstl:'g den ikke 50 Snese. Fiske
riet foregik, spredt over en temmelig 
stor Strækning, i Farvandet mdlem 
Hanstholm og Hirtsh:tls, og Fisken 
vejede fra 16-22 Pd. Snesen og 
blev betalt med fra 2 Kr. 50 Øre-
3 Kr. 75 Øre pr. Snes. Fiskeri paa 
Herthas Flak er kun dreven af ganshe 
enkelto Kuttere, hvoraf im havde 
været heldig og faaet en Last paa 
200 Snese, fisket salllmen; Fisken 
herfra vajede ca. 12 Pd. Snesen og 
blev betalt med 1 Kr. 15 Øre pr. 
Snes. Fiskeriet med Garn under 
Læsø har langt fra svaret til For
ventniugen og er derfor atter opgivet 
af en Del dermed beskæftigede Kut-
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tete, som nu bave taget fat med 
Vaaddet igen; do herfra indkomne 
Kuttere havde en Fangst af fra 30 
-60 Snese Rodspættl')" hvel' af lig
nende Kvalitet som sid!itnævlIte samt 
mindre PaHier af TungE', Pighvar 
og Slet hval', betalte henholdsvis med 
70 Øre, 50 og 10 Øre pr. Pli. Fra 
Aalborgbugten meldes der ved blivende 
om godt Fiskeri, men kun et ringe 
Antal af de der fiskende Kuttere ere 
indkomne h~r, de fleste ere afsejlede 
direkte fra Fangstpladserne til Kø
benhavn med Fangsten; Rødspætten 
har været af forholdsvis ret variabel 
Størrelse, idet den har vejet fra 9-
13 Pd. pr. Snes og er betalt med 
fra 60 Øre-1 Kr. pr. Snes. I disse 
Dage have Læsøfiskerne begyndt det 
om Foraaret sædvanlige Fiskeri efter 
Hornfisk paa Grundene ved Øens 
Sydostside ; Fiskeriet drives af 6-8 
Selskaber med lige saa mange Baade, 
hvert Selskab har desuden en Baad, 
som de bruge til Opholdssted uden
for den Tid, da de røgte Harnene, 
idet Fiskerne ikke søge Hjemmet 
paa Grund af den lange Afstand, 
saa længe dette Fiskeri varet·, Ud
byttet har endnu ikke været særlig 
fremragende og Fangsten er, for en 
Pris af ca. 2 Kr. pr. Snes, hoved
sagentlig afhændet til syenske Op
købere, som med deres store Dæks
baade holde sig i Nærheden af Fi· 
skeplallserne. Hummertilførslen fra 
Kristianssand har andraget ca. 8000 
Stkr., hvoraf knap Halvdelen er af
gaaet direkte til tyske Forhandlere. 
Tilførslen har ikke funden Sted andet 
Steds fra. Prisen er 1 Kr. 10 Øre 
pr, Pd, en gros ab Kristianssand. 

KI: 

, Ejby medio April 1896, ForaIl" 
fiskeriet i Isefjorden har nu ah i 

fil'tj Uger været i fuld Gang, det er 
væsentlig Sild her f~lllges, men Ud
b~ttet synes i Aar at være ringere 
med Bundgal'll flnd foregaaende Aar; 
m"d Næringer (.1' der fisket en Del 
i den senere Tid, men til Trods for 
at her ikke er fanget ret meget, ere 
dog PrisernE', som have været lave 
hele Tiden, gaaede ned til en ren 
Ubetydelighed, hvilket vel for en 
Del beror paa den store Tilførsel af 
svensk Sild og de lave Priser paa 
andre Fedevarer, som da især skader 
Hjemmehandelen paa Landet meget. 

Siden første April har der været 
fisket Rejer med Ruser i Holbæk· 
fjord; dette Fiskeri har givet et ganske 
godt Udbytte, lIa Rejerne have været 
meget dyre i København, som jo na
turligt regulerer Priserne her paa 
disse Pladser, saavel pau Rejer som 
paa al anden Fisk, som ('gnel' sig 
for Eksport, Af Stangaal har her 
ikke været noget af Betydning, men 
her er heller ikke ret mange Fiskere, 
som drive den Slags Fiskeri. Krog
fi::;keriet efter Aal er endnu ikke be
gyndt; men vil det blive noget mil
dere Vejr, varer det nok ikke ret 
længe, før det begynder, da det i de 
sidst fOl'løbne Aar har gh'et ret glim
rende Resultater, 

Marsvinefangsten i Bramsnæs Vig 
har heller ikke endnu giret synderlig 
U dbytte, da det vel fOl' en Del af
hænger af, om der tidlig er store 
Mængder af Sild herinde paa Fjorden; 
ogsaa siges der, at det er bedst, nuar 
vi have Isvinder, saa Isen ligger paa 
Fjorden til langt hen i Marts eller 
næsten til April. M. N, 
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Smaaskrifter 
udgivn!l 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, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den TTdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur FedrJersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres .gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stol'mgade .20, Kø
benhavn V. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

D ... nsk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til E'ormaal at støtte for
ulyl,kede Fiskere og deres Efter]adte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
pau Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

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

i Ugen fra 19. April til 26. April 1896. 

~ ~ I ~ E :o Ill:' I~II 
lo 2 ~ o ~ .... 

.:ti. ~~I >.. ID" .!el:! .... 4) E:a I ~ ~ ~~I 
.. .. .. .. :!! .:ti. "Cl =:' Tilført af: 'i >-< "" tw ID " ... = CL~ 11;5 "CI~ CL" lo 

~"" ø I:~ I 
'" .. <-

<:0(1 ::::: b,B I- "Cl en ~(ij Q <> ....I .:ti. t'h 
"'C:I IS) .- ID"" I- '" co i~::I: Q.. CI:I<> co <> t'h 

88 danske. FIsker-II. Pd. 1 Pd. I Pd. Pd.! Pd. Pd. Pd. 

! 

Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . . . i64044 2183 19806 [600" 19260 

29 danske Kvaser 1101826 44806 45986 
1 

8 svenske Fisker-
fartøjer ... 9284 316< 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende IS 

Fiskerlejer ..• 13806 15688 1424 1305 

pr. Jernbane & 10 11 12 

Dampskib. . . . i 6100' 751Q5 16010711144 8°168662 1222991 7470 13864 21730 993 

1181204!8039 
--"----- --- -

13864121780 
1-

lait ... 28850 4312 66700 68662 222991 8775 993 

l) Rødspætter. 2) 1200 Pd. Rødspætter og 4900 Pd. Helleflynder, 3) 181 Pd. Pighvar og 32 Pd. Tunger. 
4) Tunger. 5) 1150 Pd. Pighvar og 6360 Pd. Tunger. 8) Stenbider. 7) 72S0 Pd. Gedde m. m. og 8730 Pd. Sten
bider. 8) Skrupper. 9) SletteT, 10) 544 Skrupper og 600 I'd. Slett.r. 11) 68212 Pd. Hornfisk og 450 Pd. Kuller 
12) As!. 13) 954 Pd. A"l og 351 Pd. Aal.kvabber. 

lait er der tilført 621120 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,25-4,25, Kassefisk 

Kr. 1,00 pr. Lpd.; 1'orsk, levende Kr. 0,75-1,00 pr. Lpd.; Hornfisk Kr. 2,00-7,00 pr. Snes; 
Sild, danske Kr. 0,25-0,60, pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Rejer 
Kr. 0,38-0,76 pr. Pd. 

Store Tilførsler af levende Rødspætter i Ugens Løb trykkede Priserne yderligere for 
ordinære Varer; prima Varer efterspurgt, men til lave Priser. Torsk tilførtes rigeligt 
til Forbrug til smaa Pl'iaer. - Handelen treven. 



En brugt Beltbaad 
af Rasmus Hansen Dyrehavns 
Byglling, 3"'1100 TOllsdl'ægtig 
og bekendt som første Kl.s 
Sejlel" har taget 1. Præmie 
ved tiere Kapsejladger, godt 
udhalet. i enh·ver ElellseelHle, 
er billig ~l Salg!!. ved Hen
vendelse tJl Baadfører 
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H. Hansen Blak. 
:Fcmø pr. Maribo. 

iiiiiiii~iiiiiii_i Import af , 

J. J. S torm, Imerikansk Bomnldsejldug 
GI. Strand 4.6, l' h P' h 

modtageralSlag~]i'iskiKom- 101' ør rJser os 

miSSiO~ipli9 Afregning.. l 3. 3almøe, 
Kommissionssalg 5 °10' 
Teiegramadr,: Storm,Nybrogade. Nyhavn 53. KJ·øbenhavn. _ .. f 

25.dal', søger Plads som Med
hjælper hos ell Fisker, lige
gyldig hvor, 

Billet, mrk. "Fisker 25", 
hedes indsendt til dette Blads 
Kontor i Lf;hct af 8 Dage. 

. En Driv~l\ vase, 
.22 Fod lang, 7112 Fod bred, 
med Srenke·Køl, er til Salg 
eller Bytte med en større. 
Skriftlige Forespørgsler beo 
svares straks, 

J. Lockenvitz, Fi8ker, 
Sortøø Skanae pr. StublJekøhinf{. 

Ste'1f1aad tH Salg. 
Et saa godt som nyt Sten

flamI, laster 6000 Pd, samt 
dobbelt Spil og Tang. er billig 
til Salg, Tlaar Hallllden kan 
ske SIla rest mulig, hos Fisker 

J,. • .... Mathisen, 
Kallehave. 

Orredyngel. 
Bestilling paa Ørredyngel 

a 10 Kr, pr. 1000 Stkr. a.b 
Vihorg Banegaard b?des ill(~
sendt snarest. Levermg AprIl 
-Maj. Forespørgsler be-
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 

!ilqjeruaer 
med Rader færdige til at 
sættes i Vandet haves 
paa Lager. 

"Piskenetfabrikken Danmark H 

Helsingør. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJm

uldssejldug, dil'ekte ind
kjøbt, tilbydes langt .under 
ganghl\re ·Priset'. 
Vandtæt præpareret Dug 

HOT- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Ny1cjnbing p. Falster .. 
i Februar 1896, 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, l en~res Vil
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Pro,"er af Dug
disse sendes IlItitl frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 1 29. 

Pet:roleu:m.s-Kogeapparatet 

"PRIMUS" 
er billigt, praktisk, tidsbesparende og bekvemt. 

Ved fuldt Blus forbruges kun lis 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. 

Prim U! Etrygeovnen kan holde .Tolm vu,rme for 2 Strygersker. ;,Primus" 
er fabrikeret af fint poleret Messing med formessinget Brænclerring. 

C. Th-. Rom. &. Co. 
Axelhus 2 B. København V. 
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:Københavns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, Manilla, Cocus, Kork og Catechu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsinge.', Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Hel!i§lnger", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner fOl'synede,Fn.brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgaru, JIampegarn og llø1'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~"'alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fi ske auctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Kvase til Salg. 
En ny hækbygget Drlvkvase, tegnet af Skibsbygger Benzon, er til Salg. Den er 

kravelbygget og af Eg, 34 Fod udover Hækken. Dammen laster ca. 3000 Pd. Dens Dyb
gaaellde er 6 Fod, naar Sværdet er nede og 1 Fod 10 Tm., naar det er oppe. Den an-
vises af B. Pedersen, 

Skibsbygger, Nykøbing paa Falster. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
, Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og TIds
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og LeJligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 

R~,digeret af cand. mag. He'll.r. J. P088elt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København 



NI'. 19. 7. Maj. 1896. 

Medl.e:z:n.eb1adet \ldOgaar hver TOl"1ldag. Annoncer opb.ge~ ved EenTendelse til 

Frantz Chrltlttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/4 Sides Brede; for staaende Åunoncer indrømmes betydeiii{ Rabat. 

Indhold: Dansk Fi.keTiforeningB Generalfor
samling. For seksti Aar siden. - Prisopgaver. -
Mindre Meddelelser. - Fitkeriberetninger. - Be
kendtgøreher. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gadeO 20 Stuen, København V'J er aabcnt 
Ira 9-11. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFiskere daglig 
tril. KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adros. 
serede til hans Bopæl: Falkønergaardsvllj 16, 
K.benhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angivlls. 

Al Korrespondance til Medlems
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Køben
havn V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Vill"msen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag d. 9. :M.aj KI. 9-4. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 28. Marts 1896. 
(Slutning.) 

Konsul Berthelsen: I Anledning 
af Fisker Rasmus Nielsens Udtalelser 
om Jl'orsendelse af Fisk skal jeg be-

mærke, at der raabes saa meget om 
isafkølede Vogne for Flæsk og Smør 
og andre Landbrugsprodukter, men 
endnu have vi ikke hørt, at der er 
bleven stillet noget Krav hverken fra 
Fiskernes eller fm Bestyrelsens Side 
om, at der indsættes i de forskellige 
Tog isafkølede Vogne for Fisk lige
sao, vel som for Smør og Flæsk. Jeg 
vil henstille til Bestyrelsen at hen
vende sig til Regeringen om at faa 
dette sat i Værk. J eg skal dernæst 
overfor Kaptajn Drechsel udtale min 
fulde Tilslutning til den Tanke, at 
man gennem et Dampskihsaktiesel
skab skulde gøre Forsøg paa a.t op
samle Fisk fra Fartøjerne i N ord
sØen og sejle dermed til den bed ste 
Afsætnjngsplads. Forsøget er gjort 
f.ra tysk Side, og kunde det for os 
blive en formaalstjenlig Vej at gaa 
skulde jeg ikke have noget derimod' 
tværtimod. Ligeoverfor Konsul Fa~ 
bricius og Hr. °Mikkelsen vil jeg sige , 
at jeg ogsaa ønsker, at vi skulle be
holde den samme Fiskemetode som 
hidtil ~ maaske Forholdet dog stiller 
sig noget andorledes for Kuller end 
for Fladfisk - men hvis vi faa en 
Havn, blive Fangstdagene tre Gange 



saa mange som nu. Selvom vi kun 
faa en mindre Havn, kunne vi dog 
være med paa de Dage, da Markeds
prisen er højest, og d'Hrr. her, som 
ere Handelsmænd, vide vistnok, hvad 
det vil sige at kunne være med, naar 
Konjunkturerne ere gode. 

Konsul Fabricius: Kommandør 
Fugl mente, at da der oppe 'l'ed Sand
næshage er Kalkbund inde ved Land, 
ligger der deri et Bevis for, at Strøm
men vil stryge Sandet bort derfra. 
Strømmen fører Sandet med sig, idet 
det holdes hvirvlende paa Grund af 
Grundbrydningen ; saalænge det varel' 
ved, bliver ogsaa Sandet ved at følge 
med, men siden bundfælles det, og 
det hvad enten Bunden er Kalk eller 
Granit. Hvis man tilvejebringer Læ, 
maa Sandet uundgaaeligt bundfældes 
derinde. Den almindelige Mening er, 
at Sand vandringen foregaarved Grund
braalldets og Strømmens forenede 
Kræfter. N aar disse Kræfter ikke 
længero virke paa Sandet, saa af
lejres det, og det vil det gøre i 4en 
Havn; det er der ingen T,'ivl om. 
Grosserer lisager hævdede vel, at vi 
skulde blive ved at drive vort Fiskeri 
som hidtil, men sagde dog lige forud, 
at naar vi fik en saadan Havn, maatte 
vi gaa over til en anden Slags Far
tøjer d. v. s., at vi ikke skulde blive 
ved at bruge de Fartøjer, vi have. 
Derved vilde vor Egn alene lide et 
Tab af en Million, som nu staar i 
vore li'artøjer, og som saa. ikke vilde 
kunne forrente sig, fordi Fartøjerne 
ikke kunde bruges mere. Hr. Bøjer 
sagde, at smaa Hame ikke kunne 
staa. J eg skal dertil bemærke, at 
paa Østsiden af Bornholm foregaar 
der en stærk Sand vandring, saa stærk 
som den maaske ikke er paa J yl
lands Vestkyst. Havnen ved Arnager 
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var fuldstændig tilsandet, fuldstændig 
tør, men saa byggede Illan en ganske 
,lille fritliggende Havn, og den har 
holdt sig i 8 Aar. Hvis man nu vil 
indvende, at Bølgeslaget ikke er saa 
stærkt ved Bornholm som ved Jyl
lands Vestkyst, saa siger jeg : Jo 
sandelig! det er ligesaa stærkt. Man 
har i Svaneke maalt Bølgeslag paa 
50 Fod, ja" jeg tror endog 60 Fod 
høj samlet Vandrnasse, mod Havnen, 
og værre kan det dog ikke være paa 
Jyllands Vestkyst. Derfor anerkender 
jeg slet ikke det for konstateret, at man 
ikke kan bygge smaa Havne paa J yl
lands Vestkyst, naar man blot følger 
Erfaringen. 

Hvad jeg fuldstændig kan slutte 
mig til, er Ønsket om Toldfrihed paa 
Salt. Salttolden komme vi formodent
lig af med, nnar vi blive enige om 
en Revision af Toldloven, men det 
er en forfærdelig Byrde, der der 
igennem hviler pllll. hele den danske 
Befolkning, der producerer snltet og 
tørret Fisk. I Skagen beløber Tolden 
af det Sult, der bruges til denne 
Produktion, sig til 3000 Kr. 

G.rossererEkman spurgte mig om det 
ikke af Hensyn til de fremmede Fi
skere kunde være farligt at 'bygge 
en Havn, paa Skagen. J eg vil der
til svare: Hvortor bruge de fremmede 
ikke Frederikshavns Havn, der kun 
ligger 5 Mil fra Skagen? Skagens 
Havn, saaledes som den er projek
teret, kan ganske naturlig ikke tjene 
de fremmede Trawlfiskere til Tilflugts
sted. Der er for det første ikke Plads 
i den indre Bavn, da den er beregnet 
til 100 Fiskekuttere, og dernæst er 
der i den ydre Havn ikke Ro nok, og 
fra den ydre til den indre Havn er dor 
en meget kort Passage, som Damperne 
slet ikke kunne komme igennem. 



Konsul Berthelsen : M. H. t. Sand
vandringe'u eller rettere Sandlejringen, 
skal jeg bemærke, at den indtræder, 
nnal' der med tilbageløbende Strøm 
kommer det saakaldte "Dødvande", 
men jeg kan ikke tænke mig, "ved 
den Brobygning, der er Tale om ved 
Sandnæshage, hvor der er en levende 
Strøm langs Land, at det" til den 
ene eller anden Side skulde blive 
Dødvande. 

Fisker P. Andersen, Skagen: Naar 
Hr. lisager udtalte, at alle Fiskere 
paa hans Egn vare tilfredsstillede 
ved Sandnæshageprojektet, saa er det 
for saavidt rigtigt, som ,-i have været 
det for 3-5 Aar siden. Men nu 
har Bladet vendt sig, nu siger Er
faringen, at hvis der bygges Havn 
deroppe, vil det blive til Skade og 
ikke til Gavn. Nu se vi nemlig Ty
skere og Engelskmænd strømme til 
der, saaledes at man ofte kan se 
indtil 60 Dampere indenfor en Stræk
ning af en Mil. N aar de komme og 
vi ligge til Ankers, saa maa vi blive 
liggende og kunne ikke arbejde, hvilket 
jeg kunde nævne adskillige Eksem
pler pall.. Det er, som sagt, min 
fulde Overbevisning, at Bladet nu har 
vendt sig saaledes, at hvis Fiskerne 
'rall'rederikshavn og Skagen nu skulde 
sige deres oprigtige Mening om, hvor 
U dgangspunktet for Fiskeriet deroppe 
med størst Udbytte skulde lægges, 
vilde de sikkert nævne Skagen, hvorfra 
Fiskeriet ikke blot kan drives om 
Sommeren, men ogsaa om Vinteren, 
hvor haard end Frosten og Stormen 
er. Om Sandvandringen paa Vest
kysten har jeg 10-12 Aars Erfaring. 
Sandvandringen kan tæt ved Land føje 
sig saaledes. at vi næppe en Uge kunne 
føre Aaren der, og naar vi saa komme 
igen den næste Uge, er der ganske 
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tort der, hvor vi før have fisket. Naar 
det før blev sagt, at vi skulde have 
Hamen udfor BrtLgerne, tror jeg ikke, 
det mr rigtigt. Vi skulde snarere 
have den en halv Mil nord derfor, 
altsaa nærmere ved Bulbjer~ og ikke 
lige ud for Brugerne. 

Grosserer Carl: N aar Konsul Fa
bricins opfattede mine Udtalelser som 
en Anbefaling for Trawldamperne, 
som vilde gøre Fiskerne uselvstæn
dige, beror det vistnok paa en Mis
forstaaelse. J eg mener nemlig ikke, 
at Fiskerne skullegaa over til at 
benytte Trawldamperne, men derimod 
at vi skulle udvikle vort KutterD.skeri 
og ved Carriers bringe Fisken fra 
Kutterne til Matkedspladserne. 

Kommandør Fugl: Overfor Konsul 
Fabricins skal jeg bemærke, at jeg 
fuldstændig kan slutte mig til Konsul 
Berthelsens Udtalelser om Sandvan
dringen. Jeg indrømmer, at Sandet 
kan lejre sig, hvad enten Grunden 
er Kalk eller andet, men det har 
ved Pejlinger vist sig, at det el' ren 
Kalk, som ligger der, og der er intet 
Sand derover. hvad der jo synes at 
tyue paa, at Sandet ikke lejrer sig 
paa denne Strækning mellem Land 
og et Stykke ud. Strømmen er der 
saa stærk, at den holder denne Stræk
ning fri for Sand. 

Fiskeeksportør lisager : Jeg vil 
kun bestemt udtale, at det Sted paa 
Jyllands Vestkyst, hvor Fiskerne fra 
Frederikshavn bestandig have ønsket 
en Havn anlagt, notop er det Punkt 
ved Bragerne, hvor nu Havnen ved 
Sandnæshage er projekteret. 

Fisker Rasmus Nielsen: Jeg vilde 
gerne bede den ærede Bestyrelse om 
at have sin Opmærksomhed henvendt 
paa en Tanke, som jeg har hav t i de 
senere Aar og ofte er kommen frem 



med, men som det endnu ikke er 
lykkedes mig at faa gennem f Od, skont 
jeg finder den SM uskyldig og saa 
god som muligt. Dot g,eldrr min 
'ranke .om, at Fbkerne engang kunde 
komme til at assurere (1(>1'('8 Liv, 
ligesaa godt som de nu kUllIle assu
rere deres Redskaber. 

Fisker Cad Hansen, Kallehave : 
Paa \'or Fiskerforenings Generalfor
samling blev der anket over, at Med
lemsbladet ikke stod til mere fri 
Afbenyttelse. Sbl Bladet være et 
Organ for Fiskerne, bør disse ogsau 
kunne komme tilorde i Bladet. Kunde 
ikke dEm ærede B(~styrelse mage det 
saa, at en vis Del af Bladet bIer 
furbeholdt Fiskernes G dtalelser, og 
Redaktøren blev forpligtet til at op
tage, hvad der fremkom med N arns 
Underskrift. Endvidere vil jeg pM 
egne Vegne henstille til Bestyrelsen, 
om ikke Bladet mulig kunde udvides 
noget, saaledes at det ogsaa optO(!; 
anden god Læsning i Lighed illC'd 
andre Ugeblade. Der er mange Fi
skerfamiliC'r, som ikke læse andet end 
dette Blad, og na mlig for deres Koner 
og Børn vilde det være af Interesse, 
om der var anden Læsning i Bladet; 
dette vilde sikkert vinde derved. 

Der blev i Decem bel' Maaned 
forrige Aur afholdt en Fiskerkongres 
her i Byen, hvorved over 3000 Fi
skere Landet over vare repræsente
rede, og det blev der vedtaget at 
indgaa. til Regering og Rigsdag med 
et Andragende om, at der maatte 
blive nedsat en Fiskerikom mission, 
hvori praktiske Folk fra forskellige 
Pladser i Ilandet fik Sæde og kunde 
faa Lejlighed til at udtale sig om 
Forholdene paa de Steder, ln'or de 
ore kendte, og de kunde saa for
handle medVidenskabsmænu ogandre. 

184 

Der blev ogsaa i Begyndelsen af 
Marts Maaned afholdt et større Fi" 
skermøde i Kallehave og vedtaget 
pn Resolnti(Jll, som gik ud paa, at 
jPg ogsaa her skulde henstille til Ge
neruJfnrsamlingen at anmode den ær. 
Bestyrelse om ogsaa at indgaa med 
et Andragende om, at der maatte 
blive nedsat en Fiskerikommission i 
IJighed med den allerede nu nedsatte 
Landbokommission, og at der altsaa 
ikke forC'gik videre m. H. t. Fiskeri
lo,'ens Behandling, førend der forelaa 
Udtalelser fra en saadan Kommission. 
Hvis nu nogen her vil udtale sig om 
dette SpørgsmaaL vilde jeg anmode 
den ær. Ordstyrer om \'ed en Afstem
ning derover at lacle lIndersøge, om 
der ogsaa her er nogen Tilslutning 
til denne Tanke. Man kender jo 
endnu ikke, hvorledes Folkethingets 
Betænkning on'1' det forelagte Fiskeri
lovf(yrsbg vil kOlllllle til at se ud, 
men efter hvad der er sivet ud, vil 
den jo nærmest komme til at ligne 
Regeringsforslaget. Hvis det er Til
fældet, findes der jo deri ikke saa 
fn a, Punkter, som ri slet ikke kunde 
være tjente med skulle blive til Lm', 
men som a,bsolut bør forandres . .Man 
kan Jog rel næppe tænke sig, at Yi 
skulle fan en praktisk og tidssntrende
Lo\', forinden Fiskerne have udtalt 
sig om Sagen, da Rigsdagen jo ikke 
sidder inde meJ den fornødne Kund
skab i Jen Retning. Andre Punkter 
skal jeg ikke komme ind paa, men 
jeg vilde sætte l1H'gen Pris pa:1, om 
til Stede værende Fiskere rilde ud
tale sig om, lwonidt de rilde gire 
dere~ 'l'ilslutning til, at vi anmode 

. "Dansk Fiskeriforening"s Bpstyreise 
om at inugaa med et lignende An
Jmgende SOHl det, der fremkom fra 
Fiskeri kongressen. 



Dirifjellten: Maa jeg gøre den sidste 
Taler opmærksom paa, at vi ikke 
kunne sætte noget under Afstemning, 
som ikke er opført paa Dagsordenen 
som et Afstemningspunkt. l\Iedlrm
merne kunne ikke have havt Lrjlig
hed til at overveje og drøfte denne 
Sag, som altsaa ikke knn komme 
under Afstemning, da den ikke er 
anmeldt forud. 
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Fiskehandler Carl Sørensen, Kol
ding: Vi haxe nu i meget lang 1'id 
behan,llet Vestkysthavnespørgsmna
let, og trods det, at jeg ønsker Vest
kystfiskerne nf mit inderste Hjærte 
a lt muligt godt, mener jeg dog, at 
man ikke maa glemme, at det Fiskeri, 
der drives i Fjorde og Bælter, heller 
ikke har saa ringe Betydning, at det 
JO nok fortjener at paaagtes. Den 
Forening, jeg' hører til, har da paa
lagt mig hel' ved Modet at sige til 
Bestyrelsen og ligeledes til Ugebladets 
Redaktør, at man synes. at Bladet 
beskæftiger sig for meget med Vest
kystfOl'hohlene og Ferskvandsfiskeriet 
og lægger for liden V ægt paa det 
andet Fiskeri. Vestkystfiskerne have 
ganske vist store Besværligheder at 
overvinde, men saa have, de til Gen
gæld den Fordel, at de kunne fiske, 
med hvad Redskaber de ville. Vi 
andre gaa derimod med StrikkPn om 
Halsen og vide ikke, hvilket Øjeblik 
der trækkes til. Jeg skal saalpdes 
blot nævne, at i FQlge den Paragraf 
i Fiskeriloven, der handler om dem, 
der drive Fiskeriet som væsentligt 
Bierhverv, kunne disse Folk stemme 
sammen med Fiskerne om Vedtæg
terne. Jeg tror, at den Parngraf er 
.saa uheldig for Fiskerne som vel 
muligt. Det vil enhver Fisker, navn
lig enhver Fjordfisker give mig Ret 
l. Man maa i det hele taget være 

paa dpt rene med, at det er mærke
ligt, at vi skulle have Landboere til 
at bestemme, hvorledes Fiskerne 
skulle fiske. Vi ha,;e saaledes i Kol
ding Fjord et lille Fiskerleje, Strand
huse, hvorfra der meu 50 Stemmer 
- meu (km fra Omegnen bliver det 
nogle og halvfjerds - er indgaaet 
pt Andragende til Inuenrigsministe
riet om at faa lukket en stor Del af 
Kolding Fjord. Blandt disse 50 Per
soner fra Strandhuse, som have paa
skrevpt Listen, kan jeg med Sikker
hed sige, at der ikke er 10 Fiskere. 
De have drevet det saa viut, at 
gamle Koner ha ve underskrevet som 
Fiskere. Det er iøvrigt ganske uri
meligt Illed disse Vedtægter. Der 
kan vel ikke laves nogen Fiskel'ilov 
for Danmark, udl'n at der skal Ved
tægter til, fordi yort Fiskeri er saa 
uensartet, men lad Fiskerne selv af
gøre af hvad Karakter disse Ved
tægter skulle være; lad det hlive Fi
skerne sely, som bestemme, hvorledes 
de ville fiske, og lad ikke andre lave 
Bestemmelser cl eroni! 

Angaaende Medlemsbladet skal jeg 
bemærke, at forindpn vi fra Kolding 
indlllPldte os, spurgte vi Redaktøren, 
om Medlemsbbdet stod aalwut for 
Diskussion mellem Fiskerne. Herpaa. 
fik vi det venlige Svar, at for saa 
vidt det var en sømmelig Diskussion 
stod Bladet aabent for os, for saa 
vidt der var Plads; Illen som Bladet 
nu or, er der ikke megen Plads, hvis 
det da ikke kan udvides. 

Konsul Fabricius: Jeg har ved 
tidligere Generalforsamlinger tilladt 
mig at henstille til Bestyrelsen, om 
der ikke kunde tildeles disse lokale 
Foreninger et større Antal Medlems
blade. Vor :Forening har for øje
blikket 180 Medlemmer, og vi faa 



kun en Snes Numre; det er knap et 
Exksemplar til hvert 8.-9. Medlem, 
og det er derfor umuligt, at alle 
Medlemmerne kunne faa Bladet at 
læse, hvad der efter min Mening ikke 
har sall. lidt at sige. Jeg har gjort 
den Erfaring, at Fiskerne læse Bla
det med stor Interesse, og kunde 
Bestyrelsen sende os et større Antal 
Blade, vilde ae blive modtagne med 
stor Taknemmelighed, Jeg har til
ladt mig at fremdrage denne Sag i 
Aar og skal atter og atter igen 
hringe den paa Bane. 

Etatsraad Eckardt, ørum~aard : 
N aar Fiskeriloven i det hele taget 
skal gælde for hele Landet, maa der 
Vedtægter til for hver enkelt Plads. 
J eg vil blot gøre opmærksom paa, 
at det ikke er det og det Antal Fi
skere, der afgør Spørgsmaalet om 
Vedtægter, men Regeringen deJ' be
stemmer, hvorvidt der kan være Ved
tægter, og dernæst er der kun allel'
højst 1/", af det paagældendeFiskevand, 
der kan laases. Det er blevet ud
talt, at det var glædeligt, at der er 
kommet saa meget ind i de udhængte 
røde Bøsser til Fiskere og tIeres 
Efterladte. Jeg synes nu ikke, det 
er en saa meget stor Sum, især da 
Bøsserne have kostet omtrent det 
dobbelte af, hvad der· er indkommet 
i dem i et Aar. Jeg vil nu spørge: 
Ere disse Bøsser tillige hængte ud 
paa"Det forenedeDampskibsselskn b" s 
Dampskibe, og maa de hænge ude 
paa de andre Dampskibsselskabers 
Skibe? M. H. t. Laksørreden lide 

. Fiskerne og Fiskeriet meget under, 
at de gamle Tennskere, der have 
deres Rettigheder at holde sig til, 
lukke af, saa der ikke er fri Fart 
for Fisken, som det er bestemt, fra 
I.iørdag til Mandag, men de lukke 
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komplet, saa Fisken ikke kan gaa 
op Aaerne. Der kan ganske vist fl'a 
privat Side rejses Søgsmaal, men i 
Reglen kunne de Lodsejere, der have 
Interesse i det, ikke udsætte sig for 
den Ulejlighed, der er forbundet' med 
at føre Sagen, naar der fra Politi
øvrighedens Side ikke kan gøres noget 
i den Henseende. Jeg ved ikke, om 
der fra Bestyrelsen for "Dansk Fi
skeriforening" kan gøres noget i 
Retning af at give Anvisning paa, 
hvorledes der skal gaas frem, eller 
om man paa anden Maade kan støtte 
deune Sag. 

Fisker Malling Nielsen, Svendborg: 
M. H. t. Fisker Carl Hansens Ud
talelser om Nytten af en Fiskerikom
mission, skal jeg bemærke, at vi hos 
os ikke have kunnet faa øje paa 
Nytten af en saadan. Vi ere bange 
for, at en Fiskerikommission kun 
vilde føre til Kævl, Splid og Spek
takel. Hos os er det Tilfældet, a.t 
naar Fiskerne komme sammen for at 
lave blot en lille Smule af Vigtighed, 
kunne de daarlig blive enige. og hvor
ledes vilde det da gaa, naar de skulde 
lave en Lov for det hele Land. Jeg 
tror, at Fiskerne vilde gaa grundig 
i Vandet, og at det kun vil forhale 
Tideu for en Fiskerilovs Tilvejebrin
gelse. Vi trænge halu'dt til en Lov, 
og det forekommer mig, at den af 
R.egeringen forelagte kunde vi godt 
tage imod. Saalænge vi bave Lov 
til at lave Vedtægter og maa beholde 
dem, kunne vi indrette os, som det 
passer efter de lokale Forhold og 
have nok i det. 

Grosserer Carl: Hvad Medlems
bladet angaar, vil det ses af Regn
skabet, at der allerede er et bety
deligt Underskud, og allerede af den 
Grund maa vi indskrænke os til kun 



at lade trykke et begrænset Antal 
Eksemplarer. Fiskeriforeningerno be
tale 25 Kr. aarlig i Kontingent, men 
Bladet koster dog aarlig et Par Kr. 
pr. Stk. Vi kunne derfor paa Grund 
af vore smaa Indtægter ikke godt 
strække os videre. Naar Etatsraad 
Eckardt bemærkede~ at. Udgiften ved 
Bø~serne havde været større end 
Indtægterne, er det jo en ganske na
turlig Følge af, at det er i Aar, vi 
have anskaffet os Bøsserne; den Ud
gift kommer jo ikke igen. Ogsaa 
private Rhedere have tilladt Anbrin
gelsen af Bøsser paa deres Skibe, 
og "Det forenede Dampskibsselskab" 
har 50 suadanne Bøsser. Vi skulle 
sørge for at faa dem anbragt overalt 
hvor det kan lade sig gøre, men For
mændene i Fiskerforeningene maa 
hjælpe os til, at der kommer noget 
ind i disse Bøsser. Flere af Bøs
serne ere ikke tømtø endnu, saa det 
er muligt, at der i Ny og Næ kan 
komme mere ind. 

Dirigenten: Med Hensyn til AaIe
fiskeriet skal jeg bemærke, at det 
jo er et Spørgsmaal, som for øje
blikket ligger for paa Rigsdagen, og 
som Fiskeriforeningens Bestyrelse 
slet ikke kan gøre noget ved for 
Tiden. Det vilde ikke nytte det aller
fjæi'neste nu, da Sagen foreligger for 
Rigsdagen, at Bestyrelsen, hvis den 
overhovedet kunde blive enig om 
noget saadant, fremkom med en U d
taleise om, hvorledes dette Forhold 
skulde ordnes. "Dansk Fiskerifor
ening"!! Bestyrelse har jo efter Ge
neralforsamlingens Ønske nedsat en 
Kommission, som udarbejdede en 
Fiskerilov, og der er blevet forhand
let her om alt Sagen vedrørende. 
Dette Lovudkast er blevet indsendt 
til Ministeriet, Ministeriet har taget 
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sin Beslutning og forelagt Rigsdagen 
et Lovforslag, og det vil derfor ikke 
kunne nytte noget, om vi vilde ind
lade os paa at stille noget Forslag 
i den Henseende. Hvis Fiskerne 
ville søge at opnaa noget, maa de 
henvende sig til Rigsdagsmændene, 
og det have de jo ogsaa gjort i over
ordentlig rigeligt Maal. .Jeg antager, 
at Fiskeriudvalget er overmæt af 
Henstillinger o. s. v., saa hvorledes 
man vil komme med noget, der er 
nyt for Udvalget, ved jeg virkelig 
ikke. Fiskeeksportør Mikkelsen fra 
Frederikshavn fremsatte nogle Be
mærkninger angaaende Forandringer, 
der burde gøres m. H. t. Stemme
berettigelsen paa Generalforsamling
en, men Bestyrelsen vil vanskelig 
kunne indlade sig paa det Spørgs
maal, medmindre det ligefrem frem
kommer som et Forslag til Bestyrel
sen, som man kan tage under Over
vf'jelsfl. Da Lovene bleve affattede, 
saaledes som de nu foreligge, ,'ar 
der mangfoldige forskellige Forslag, 
ogsaa m. H. t. det Spørgsmaal, hvem 
der skulde have Stemmeret paa Ge
neralforsamlingen, og sluttelig vedtog 
loan sas, hvad der nu foreligger, og 
det vil jo være meget mnskeligt Cor 
Bestyrelsen selv at tage Initiativet 
til at gøre nogen Forandring; skal 
det gøres, maatte vel sagtens rettest 
Forslag derom fremkomme fra For
eningens Medlemmer. 

Naar Hr. Carl Hansen klagede 
over, at nogle Artikler vare nægtede 
optagne i Medlemsbladet, sluttede 
han med selv at sige, at det, hvor
vidt Artiklen skuldo optages i Med
lemsbladet, mantte naturligvis bero 
paa, at disse Å rtikler vare passende 
baade i Indhold og Form. Men 
nuar man indrømm<'! det, maa man 



ogsaa indrømme, at Redaktøren har 
en Ret til at skønne om dette, og 
jeg ved ikke, hvordan man skulde 
kunne faa en Redaktør, der skulde 
tilpligtes at tage alt, hvad der kom 
frem. 

Hr. Oarl Sørensen ønsker, at Med
lemsbladet skulde udbredes mere og 
gl;lres større. N u har imidlertid Kas
sereren nylig 0111yst, at Bladet koster 
grumme mange Penge; skal det alt
saa være større, vil det komme til 
at koste endnu mere. Nu da dot 
jo et' oplyst her paa Generalforsam
liugen, at vi stadig have, Underskud, 
og at vore Indtægter ere lovlig smaa, 
antager jeg ikke, at Cleneralforsam
lingen vil være stemt for at give flere 
Penge ud til Bladet, end der bliver 
givet, og naar man ikke vil det, er 
det umuligt at give det et større 
Omfang. 

Hr. Oarl Hansens Udtalelser om, 
at der skulde nedsættes en Fiskeri
kommission, overfor hvilken praktiske 
Fiskere skulde have Lejlighed til at 
udtale sig, er allerede blevet tilstræk
keligt imødegaaet af Hr. Malling 
Nielsen. Maa jeg endnu bemærke, 
at Vanskeligheder ved at lave Fi
skel'ikommission og Fiskerilove frem
lyser tilstrækkelig af Forhand!ingen 
her iDag: Vesterhavsfiskere og øster
ha vsfiskere staa lige imod hinanden. 
N ogle Vesterhavsfiskere ville have en 
Havn paa Vestkysten, andre ikke; 
øste! havsfiskerne ville have, andre 
Ting frem. Den praktiske Fisker 
har paa hvert Sted sine Kray, og 
dem kender man meget godt. De 
forskellige Interesser skulde samar
bejdes, og det kan ikke hjælpe noget 
at faa en Kommission bestaaende af 
Østerhavs- og Vesterhavsfiskere, der 
blot ere fuldstændig uenige. Man 
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ved som sagt godt, hvad Fiskerne paa 
de enkelte Steder ønske, men der
efter kan man ikke lave Lo\ej der 
skal tages Hensyn ogsaa til det, den 
enkelte Fisker ikke forstaar, fordi 
det ligger udenfor hans lokale ,Om
raade. Derfor tror jeg, at en Fi
skerikommission af praktiske Fiskere 
slet ikke vil afføde noget Resultat. 
Den Slags Kommissioner have vi 
forøvrigt havt. Jeg henholder mig 
til, at der foreligger Forslag fra Rigs
dagens Medlemmer, og de ere jo 
allesammen kyndige paa alle Om
raader, alle ogsaa paa aUe mulige 
Fiskeriomraader. 

Til Etatsraad Eckardt j der klagede 
over Vanskeligllederne for Folk ved 
at faa paatalt Overtrædelser af Fi
skeriloven, skal jeg bemærke, at det 
Forslag, dor foreligger, gaar jo paa 
dette Punkt ud paa, at det skal være 
undergivet offentlig Paatale. Vil 
Rigsdagen gaa ind derpaa, vil det 
være godt. 

Forøvrigt har jo Foreningen i det 
Forslag, som er fremkommet fra den, 
netop udtalt sig for, at al Paatale 
skulde være offentlig, og at man 
skulde fritage private Folk for at 
haye de Bekostninger, som ere for
bundne med at paatale aabenbare 
Overtrædelser af Loven. Da der nu 
vistnok ikke er flere Spørgsmaal til 
Bestyrelsen, som krævtl Syar, be
tragter jeg dette Punkt paa Dags
ordenen som udtømt. 

4. Valg af 2 Revisorer. 

Genvalgte bleye GrossererTh.Lund 
og Generalkonsul M. S. Thielemann. 

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer 
dels i Stedet for de 3 efter Tur 
fratrædende Medlemmer;' d'Hrr 



GrosserereC a r IBang, A d olfOa1' l 
og V ilh elm Petersen, d els i Sted e t 
for afdøde Grosserer Ohr. H. 
Munch. 

Dirigenten foreslog at genvælge 
de 3 førstnævnte og i afd. Grosserer 
Munchs Sted at vælge Grosserer O. 
Ekman, hvilket paa Opfordring nf 
Konsul Berthelsen vedtoges uden Af
stemning. 
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Hermed var Dagsordenen udtømt. 

Overretsprokurator Leth: J eg til
lader mig som ved tidligere LC'jlig- . 
heder at bede Forsamlingen rette ell 
Tak til Bestyrelsen for dens Virk
somhed i det nu forløbne Aar. Der 
har paa denne Generalforsamling i 
Dag fundet en meget interessant 
Diskussion Sted om en Række Æmner, 
og der er ogsaa sket Henstilling til 
Bestyrelsen om at tage dem under 
Overvejelse. Jeg er overbevist om, 
at Bestyrelsen vil tage disse Hen
stillinger under ,de~ nøjeste Over
vejelse og handle, som den efter nøje 
Overvejelse finder rigtigt. Med disse 
Ord tillader jeg mig at bede For
samlingen ved at rejse sig at slutte 
sig til en Tak til Bestyrelsen for dens 
Virksomhed i det forløbne Aar. 

Forsamlingen efterkom denne Op
fordring ved at rejse sig. 

Præsidenten: J eg takker paa Be
styrelsens Vegne for de venlige Ord, 
der bleve henvendte til os. Vi skulle 
ganske sikkert tage de forskellige 
Spørgsmaal,' som ere kom'le frem 
her, under Overvejelse og saavidt 
muligt søge at rette os derefter. 

(:teneralforsamlingen hævet KI. 31/ 2, 

For seksti Aar siden. 
Ved Arthur Feddersen. 

(Slutning.) 

I Kallundborg var baade Belt
og Fjordfiskeriet i den senere 'rid 
stærkt tiltaget. Efter Krigen lagde 
de hyreløse Søfolk Vind pan. Fjord
fiskeriet, og dette udvikledes siden 
Aar for Aar. Anderledes (ned Bolt
fiskeriet; i umindelige Tider havde 
Kerteminderne fanget Sild undqr 
Røsnæs og solgt Fangsten i Kallund
borg, uden at Fiskere herfra fik Lyst 
til de Penge. Byens patriotiske Sel· 
skab opmuntrede uden, Følger til 
Beltfiskeri, indtil (for et Par Aar 
siden) to Kerteminde-Fiskere giftede 
og bosatte sig i Kallundborg. I 1835 
var der fem Beltbaade i Kallund
borg; men alligevel val' der meget 
tilbage at udrette, og Kerteminderne 
solgte endnu største Delen af deres 
Fangst i Kallundborg, hyor den stod 
i højere Pris end hjemme. Krøyer 
mener, at der savnedes 'rorsketilvil k· 
ning, fordi Torsk i Maj enten ikke 
kunde sælges eller kun til et Par 
Skilling Snesen, medens Baade fra 
Skagen og Aalbæk førte Tørfisk til 
Pladsen. 

Ligesom der nord for Kajlundborg 
ingen Fiskere fandtes fra Alleshauge 
indtil flere Mil forbi Ordrup Næs, 
saaledes var der heller ingen imod 
Syd imellem Asnæs og Reersø. 
K røyer gør opmærksom paa, at langs 
hele Sjællands Vest- og Sydkyst som 
paa Østkysten, syd for København 
var der ingen egentlige Fiskerlejer. 
Reersø drev imidlertid et ret stort 
Fiskeri, dels med Bundgarn, dels 
med Kroge, dels med Beltsbaade osv. 
Men de havde ogsaa et godt Opland, 



og de kunde derfor endda staa sig 
ved at købe en Mængde Sild af de 
fynske Fiskere. Det var her især 
Husmændene, som fiskede, medens 
Boelsmændene vare Prangere. En 
Havn savnedes. 

Korsørs Fiskeri vakte Krøyers Op
mærksomhed. Det var godt, og det 
kunde udvikles meget. Man havde 
taget fat paa Beltfiskeriet og med 
Bundgarnene. Fra Svenstrup, Frø
lund og Korsør havde man i 1835 
fisket rigeligt. Aaret forud skulde 
Aaleruserne have taget omtrent 
32000 Pd. AaI. Prangere fra Korsør 
og Omegn førte Fisken vidt omkring, 
endog til Vordingborg og Køge, som 
mærkeligt nok, skønt begge Ina godt 
nok for Fiskeri, lod sig nøje med den 
daarlige og dyre Prangerfisk. Ja, 
mens Saltvandsfisk i Ringsted, 6 Mil 
fra Stranden, kostede 8-10 Øre 
pr. Pd., var dens Pris i nævnte Byer 
16 Øre pr. Pd. Man havde nogle 
Asr tidligere virket en Del 'jlorsk i 
Korsør; men det blev ved denne 
Prøve. I Korsør-Nor led Fiskeriet 
meget ved den strenge Vinter 1829-
30; Ha.lskov-Vejle, "som skal være 
meget fiskerig", brugtes næsten ikke. 

I Skelskør var Fiskeriet saare ringe. 
r Omegnen fiskedes "med Aaleruser 
paa Stader, som tilhørte Borreby, 
Basnæs osv. Paa Øerne Egholmen, 
Agersø og Omø dreves Fiskeriet med 
Beltbaade ivrigt og med Fremgang, 
hvorimod andet Fiskeri mentes at 
være aftaget. 

Paa Sjællands Sydkyst var, med 
Undtagelse af Bisserup-Havn, hvorfra 
tre Husmænd fiskede, Egnen omkring 
Karebæks-Minde det eneste Sted, 
hvorfra blev drevet Fiskeri. Vording
borg havde ikke en eneste Fisker, 
og den .store Landtunge, som ender 
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i Knudshoved og som syntes saa 
lovende for Fiskeri, havde vistnok 
aldrig været brugt dertil. U den for 
Karrebæks-Minde og i, Bugten inden 
for fiskedes temmelig stærkt; men 
Krøyer mener, at Fiskeriet ber kunde 
nnder heldige Omstændigheder være 
langt rigAligere. Han tænker sig 
Karrebæks-Minde meget tjenlig til 
Anlæg af et Fiskerleje. Husmændene 
fra Karrebæk, som fiskede udenfor 
Mindet, maatte daglig vandre en halv 
Mil, inden de kom til deres Redska
ber, eller de mutte endog slæbe 
disse denne Stræknil;tg frem og til
bage, fordi Næstveds Havnekommis
sion ikke tillod nogen Fisker at bo 
paa Karrebæks-Mindes Grund. 

Den øvrige Syd- og Østkyst af 
Sjælland . mener Krøyer at kunne tie 
om. Der fiskedes nok lidt i Præstø
egnen, i Køge derimod saa godt som 
ikke, og fra Dragør fiskedes i hele 
Aaret kun faa Uger om Efteraaret, 
næsten kun til Fiskernes Vinterbrug. 
Ellers købtes Fisk i København eller 
af forbifarende Kvaser. *) 

Laaland havde det allerringeste Fi
skeri i hele Landet. Endog den til 
sille Tider saa indbringendeSælhunde
fangst paa Rødsand var i den senere 
Tid opgivet. Landet fik Fisk fra 
Fyn, og Almuen syntes aldeles util
bøjelig til at fiske; den stangede 
alene AaI. 

Ogsaa paa Falster var Fiskeriet ~" 

maadeligt, meR. dog bedre end paa 
Laaland. Der fiskedes i Guldborg
sund, især fra Hasselø, endvidere fra 
GedJesby og mest fra Østkysten 
(Hasnæs); i de sidste treti Aar mær-
kedes ingen Fremgang. . 

*) l!'iskeri-Beretningen for 1893-94 op
giver paa Strækningen fra Dragør til 
Stigsnæs 80S Fiskere og andre. Bom 
deltage i Fiskeriet (resp. 355 og 453). 



Møen havde a.ltid været fremme
ligete j den kunde nogenlunde dække 
sit eget Forbrug af Fisk, og paa 
Nordvestkanten var der i de senere 
Åar Fremgaeg. 

Fra Bornholm dre"es Laksefangst 
med Krog, hvilket vistnok kunde 
bl'uges tIere Steder i østersøen og i 
Kattegat; allerede den Gang ndførtes 
Laksen til Hamburg. Paa Bornholm 
stødte Krøyer, ligesom plla Sjællands 
nordøstlige Kyst, i korte Mellemrum 
paa det ene Fiskerleje efter det andet, 
og "da Fiskerierne her, sau vidt jeg 
har kunnet bringe i Erfaring", ikke 
specielt eller direkte er understøttet 
eller opmuntret af det Offentlige, synes 
man næsten at turde antage, at Born
holmerne af Naturen ere tilbøjelige 
til denne Næringsvej". Krøyer fandt 
den røgede Laks slet, ikke som Følge 
af Fiskens naturlige Egenskaber, men 
paa Grund af den uhensigtsmæssige 
Behandlingsmaade. - Brislingefang
sten, som maaske kunde blive vigtig, 
var aldeles forsømt. Silderøgningen 
fortjente ikke at roses. Laksefang
sten paa Nordostkysten led under, 
at Kommandanten paa Kristiansø 
fredede Edderfuglene, SOIil aad Mad
dingen fra Laksekrogene. Fersksilden 
solgtes undertiden til over Maade 
lave Pri!!er. Hornfiskefangsten var 
i Vanry, fordi Bornholmerne ikke 
skøttede om at spise den Fisk. Krøyer 
mente, at Aaleruser vistnok adskillige 
Steder kunde bruges. Kvasefarten 
var i en vis' Henseende aftaget fra 
Bornholm. Øen havde endnu omtrent 
det samme Kvasetal som tidligere; 
men disse indtog langt færre Lad
ninger Fisk fra Bornholm end forhen. 
Derimod hentede de Torsk fra l!'yn, 
"hvor den er bedre og "mere sej
livet" end ved Bornholm". Endvidere 
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skulde Kvasefarten være meget mindre 
indbringende end tidligere, fordi Kva
setallet var vokset, sna at Fiskepri
serne vare faldne. 

Ved Fyn var Østkysten fremmest 
i Fiskeri. Det var herfra, a~ Bælt
fiskeriet udgik og de omliggende 
Landsdele bleve forsynede med Sild. 
Der fiskedes ogsaa en Del fra Syd
kysten og fra de nærliggende Smaaøer. 
Redskaberne vare Bundgarn og Tor
skesnører, som leverede adskillige 
Kvaseladninger. Tronsø havde vigtigt 
Skibs- og Baadebyggeri. Vestkysten 
fl'1l Assens til Strib udmærkede sig 
ved rigt Aalefiskeri, og de fynske 
Kvaser havde hjemme langs denne 
Strækning. Pall. Nordkysten vllr Fi
skeriet ringest. Østkysten ejede ingen 
Kvaser, og fremmede Fartøjer hen
tede ikke gerne Ladning her, hvilket 
Kfji~yer tilskrev den Omstændighed, 
at Torskefangsten almindelig blev 
drevet med Bakker. Virkning af 
Torsk havde man ikke kunnet frem
kalde paa Fyn, skønt det Offentlige 
og Private havde opmuntret dertil. 
Aaleruserne gav paa denne Kant af 
Fyn kun ringe Udbytte, og brugtes 
derfor kun lidt. Bundgarnene vare 
derimod indbringende, og især var 
Bæltfiskeriet det. Omtrent 80 Baade 
fra Fyn, Sjælland og Smaaøerne 
fiskede Sild i Bæltet. De vare ialt 
omtrent 48000 Kl'. værd, 600 Kr. 
pr. Baad j med Redskaber var V ær
dien omtrent den dobbelte. I et godt 
.Aar kunde en Baad let fange for 
1000 Kr. Sild, men i 1834 var Fi-

I skeriet uheldigt paa Grund af Vinden. 
• En ikke ringe Hindring for Bælt

fiskeriet i Almindelighed var den 
Skade, Fiskerne havde ved de om 
Natten gennem Bæltet farende Far
tøjer,som tidt ødelagde Garnene, 



undertiden endog sejlede Baadene i 
Sænk. Prisværdig finder Krøyer den 
Forening, Bæltfiskerne havdeindganet, 
i Følge hvilken, naar en Fisker har 
mistet sine Garn ved et eller andet 
Uheld, de øvrige efter Tur hver sam
menskyder et Garn, indtil Tabet er 
dækket. 

Kerteminderne handlede meget med 
røget Makrel, og de fartedlCl ikke 
alene til Aarhus, Laaland og Kiel 
med dem, men endog til Hamburg 
og København. Transporten over 
Land til København var dyr, og 
Kerteminderne regnede, at et Læs 
røget Makrel i København stod dem 
i 72~76 Kr. De havde da Aarsaa 

o 
til at klage over, at Konsumtionsaf-
giften i Købenbarn var saa hoj for 
røget Makrel. Fersk kUlldo denne 
Fisk ikke føres frem, fordi Trans
porten tog saa lang Tid, og Krøyer 
"skulde næsten tro, at det ikke vilIIe 
være nogen uhensigtsmæssig Begun
stigelse, om denne Afgift nedsattes 
betydeligt". Saa varsom var man 
den Gang i sine Udtryk. 

Hermed slutter Krøyers IagttageI
fe}' fra 1834 og 1835 angaaende 
Fiskeriet fra de nuværende danske 
Landsdele. 

Prisop$a ver 
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 
J[oltrier, Dr. phil. G. G. Joh. Pe
tersen, samt Professor i Zoologi ved 
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Universitetet, Dr. phil. GIn'. LUtken, 
h,-em man havde formanet til at ind
træde i Udvalget. 

r. 
Der foreligger i Litteraturen, saa 

vel den ældre som den nyere Ud
talelser om, at Skntbben (Plew'o
'nectes Jiesus) yngler i rent Ferskvand. 
Disse Udsagn maa dels af Hensyn 
til Skrubbens "pelagiske" ~ i Over
fladen flydende Æg, dels fordi 
det ved biologisk Stations U nder
søgeiser er vist, at Skrubben ikke 
yngler i flere af vore Brakvamlsfjorde, 
hvor den dog til sine 'rider er hyp
pig nok~ men hvorfra den i Lrge
tiden udvandrer, saudsynligvis aJlses 
for urigtige eller i hvert Fald ikke 
tilstrækkelig begrundede. 

Man ønsker derfor en paa nye og 
sel vstæmlige Iagttagelser støttet F rem
stilling, der oplyser, 1) om Skrubben 
udvikler fuldmoden Rogn og Mælke 
i Ferskvand, 2) om der findes levende, 
gydte og befrugtede Æg af den i 
Ferskvand, samt 3) om disse virkelig 
ud vikles' videre, saa at }':ngel i alle 
Stadier kanpaavises der ~ eller 
om Æg og Mælke ikke kan udvikles 
der til' Fuldkommenhed. I sidste 
Tilfælde ønskes, 4) nærmere Oplys
ninger om Kønsorganerne~ Tilstand 
til de forskellige Aarstider. - Nød
vendige Præparater maa medfølge, og 
U ndersøgelsen bør om muligt ikke være 
indskrænket til et enkelt Ferskvand. 

II. 
Det tør betragtes som sikkert,af 

vm' almindelige Reje (Palæmon Fa
brieii) før U ngernes Udklækning at 
Æggene udvandrer i begge Køn (P) 



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 friskel'e Vand, selv vender tilbage 
til de mere brakke Vande; derimod 
kendes Ungernes Skæbne efter Ud
klækningen, indtil de ere af betydelig 
Størrelse og aJlerede 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 SaInt ved 
hvilken Størrelse den indvandrer i 
vore Fjorde. 

Besvarelserrie af Opgaverne skulle 
"ære affattede i det danske Sprog 
og enten foreligge trykte eller tyde
lig skrcme. Enhver Dansk, undtagen 
l\[edlell1mrl'lle af Dansk Fiske'rifor
enir.gs TIpstyrdso og dens Funktio
n:"r,,1'. k[ln konkurrere til de ud
satte Priser. 

IndlC\:eringsfristen for begge Op
gaver udløber 1 .• J anuar 1897. 

Prisen for en fyldestgørende Be
warelse af den første Opgaye er 
indtil 500 Kr., for d!:'n sidste indtil 
1000 Kr. 

Afhandlingerne indleveres anonymt, 
ikke betegnede med Forfatterens 
N a YTI, nwn med et Motto og ledsagede 
[lf en forseglet Seddel, der indeholder 
Oplysninger om Forfatterens Navn, 
Stand og Bopæl, og som bærer samme 
l\fotto. 

Kø/;en7tmm, d. 21. Febr. 1895. 
Fer Dansk Fisher:f aren ngs Eestl'relse 

fJloltke-Bregentved. 
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Mindre Meddelelser. 

Islandsflskeriet. For en fjorten 
Dages rrid sid en afsf'jlede Frederiks
havnslmtterne ,.Prins Valdemar" , , 
hvis korresponuerende Rheder er Fi
skehandler Th. Brønnum, "Prinsesse 
Marie" og "Emilie Franziska". der 
begge tilhøre " Vendsyssel Fiskeeks
pOl'tforretning", til Island for at drive 
Rødspættefiskeri pau de derværende 
Fjorde; om nogle fan. Dage følger 
,~Nordvest", der ligeledes tilhører 
sidstriævnte Firma, efter, og rimeligvis 
forøges den lille Flaade af danske 
Kuttere under Island senere med 
"l\bagen" af Holbæk. Kutterne 
medføre som i tidligere Aar Salt 
og Tønder til Nedsaltning af Rød
spætter, men Fangsten skal ellers 
væsentligst baseres paa Afsætning 
pr. Carriers af fersk ispakket Fisk 
og et Arrangement i saa Henseende 
er truffen mellem Kutt!:'rnes Rhe
derier, Damptrawlingaktieselskabet 
"Dan" og et engelsk Damptrawling-
selskab. Kl. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, den 4. :Maj 1896. 
Ogsaa i den sil1st forløbne Uge har 
Ttlførselen af Vestkysts-Rødspætter 
været knap, i U gens første Dage var 
Yejrliget atter for uroligt til at Fi
s~eriet 'kunde drives med videre Kraft 
og kun et mindre Antal Kuttere ere 
i U gens Løb indkomne fra Fangst
pladserne, dels udfor Bulbjerg dels 
udfor Løkken, med Fangster af fra 
50-150- Snese Rødspætter, Y('jende 
18-22 Pd. Snesen og betalte med 



fra 3 Kr.-3 Kr. 75 Øre Snesen. 
Enkelte fra Herthas Flak indkom
mende Kuttere havde ej heller tilfrads
stillende Udbytte, Rødspætten herfra 
vejede 11-13 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 1 Kr.-I Kr. 2fi Øre pr. 
Snes.· FrA Aalborgbugten er qer 
indkommet en Kutter af og til, lige
ledes fra den lille Fiskegrund "Knal
len" paa Læsø's Østside; Kutterne 
havde op til 180 Snese Rødspætter 
hver, af en Vægt fra 10-12 Pd. 
Snes&n og betalt med fra 1 Kr.-
1 Kr. 15 Øre pr. Snes, en havde 
desuden fra sidstnævnte Sted ca. 300 
Pd. Slethvar, betalte med 12 Øre 
pr. Pd. Prisen er i den sidste Tid 
falden betydeligt paa· al Krøyfisk, 
Tungen betales nu kun med 50-60 
Øre pr. Pq. og stor Pighvar med 40 
Øre pr. Pd., Slethvar opnaar sjælden 
mere end 10 Øre pr. Pd. Grunden 
til Prisfaldet er vel nærmest det 
varme Vejrlig, men er vore Fortje
nester i Forvejen ringe for de med 
Garn fiskende Kuttere, bliver den jo 
nu yderlig lavere, de Smaapartier 
Rødspætter sjældent over et Halv
hundrede Snese - der samtidig fiskes 
ere for det meste ikke i Stand til 
at faa det samlede Udbytte op til 
blot at være nogenlunde tilfredsstil
lende. Fiskeriet af Hornfisk under 
Læsø skal i de sidste Dage have givet 
udmærket Udbytte, hvilket desværre 
har givet Anledning til, at. Priserne 
ere stærkt trykkede, de svenske Op
købere, hvoraf der ofte kan være et 
Antal af 7-8 8tkr. til Stede pall 
en Gang, holde nemlig sammen og 
købe "paa Tørn", konkurrere altsaa 
ikke; der skal ikke kunne opnaas 
mere end 1 Kr. pr. Snes Hornfisk, 
beklageligt er det at Afsætningsfor-
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holdene til Fastlandet ere saa dau
lige, Landingspladsel'ne ligge nemlig 
langt fra Øens Havn, hvorfra der er 
daglig Dampskibsforbindelse med 
Frederikshavn. Vore frederikshavn
ske Fiskehandlere bryde sig iørigt 
paa denne Aarstid ikke om Hornfisk 
til Eksport, flere have forsøgt det, 
men der er tabt Penge derpaa. Fi
skeriet under Læsø begynder vel sent, 
netop til den Tid, Læsøboerne tage 
fat or det Slut med de høje Hornfisk-

. Priser paa det tyske Marked, det 
skulde forsøge'i om der ikke kunde 
begyndes noget før, for at faa bedre 
pekuniært Udbytte af dette Fiskeri, 
der ofte giver fortræffeligt kvantita
tivt Udbytte, et Baadeselskab havde 
saaledes dver 2400 Stkr. i en "Røgt" 
af Garnene. Hummertilførselen hår 
været i jævn Tiltagende i de sidste 
Dage væsentlig paa Grund af de 
faldende Priser, 95 Øre pr. Pd. en 
gros ab Cbristianssand er nu det al
mindelige, her er tilført godt 10000 
Stkr., hvoraf Hovedparten til nær-
værende Forhandlere. Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings H jælpefOIid, 
som har til Formaal at støtte for
nlykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modta.ger med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stol'mgade Nr. 20. 
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Københavns Ti1.førsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Da.mpskib 

i Ugen fra 26. April til 3. Maj 1896. 
... ~ ... • L- I&" C> .. E • .lit I~:l l. .. ", Q .. .... 

.:ri. <11 .. >- .,-,S '" .. ., eD I" .. l-åi Tllflft af: li"~ ..... ., c "'s - 111= ~ .:ri. "ID -""' ... c <L_ I. .: .. Øj -,f! ..... ..c '" "CIS ..... • l. ø ...I cen i:; "'1- "Cl"" ~ø ... Cl c,S .:ri. 
~ oD ... :z: .: en ",,= CD'" co 

19 danske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. \ Pd. Pd, Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer • •. 35586 73' 640' 300' 21060 
5 danske K vaser 10080 11700 

l lveneke Fisker-
fartøjer ..• 900 75~ 

pr. Baad og Vo~n 
Ira nærliggen e Reje. 
Fiskerlejer ... 510· 1312& 832 9459 226 

pr. Jernbane & 
4698r8743 9316615587 _~~f0451T20S14 5228

8 
875819774 Dampskib .. 31 

lait .. 51264 8022 110466 2170 34484 1045162208146173 8758 10000 31 

t) 2"8 Pd. Rødspætter og 2250 Pd. HeUellynder, 2) Tunger. S) 791 Pd. Pighvar og 7083 Pd.ITunge •. 
') Stenbider. 6) 6116 Pd. Gedde m. m. og 4200 Pd. Stenbider. 6) Ilkrupper. 7) SletteT. S) hl. 9) 72+ Pd. Aal 
og 221 Pd. Aalekvabber. 

lait er der tilf.rt 456698 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,50-3,75, Kassefisk 

Kr. 1,~0 pr. Lpd.; 'l'or~k, levende Kr. 0,50-1,00 pr. Lpd., Kassefisk usælgelig; Hornfisk Kr. 
1,50-0,00 pr. Snes; SIld Kr. 0,25-0,50, pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,65, gule Kr. 0,20-0,48 pr 
Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk har i Ugens Løb været ringe; men da Markedet var rige-
ligt forsynet opnaaedes kun smaa Priser. Omsætningen treven . 

En brugt Beltbaad 
af Rasmus Hansen Dyrehayns 
Bygning, 3"1/100 Tons drægtig 
og bekendt ~olU første Kl.s 
Sejler, hal' taget 1. Præmie 
ved flere Kapsejladser, godt 
udbalet i enhver Henseende, 
er billig til Salgs ved Hen
vendelse til Baadfører 

H. Hansen Blak. 
Femø pr. Maribo. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtagera,l SlagijYiøk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 6 %, 

Teleeramadr. : Storm, Nybrogade. 

fiskekroge -FabrikeD 
- lI.lnaedaUie l lal .. r, liSS 'II 

ll.~nh&·", l~!!
anbellller .it 'Gd.alg at allo Sorter 
Fiskekroge, la" vel i Stul, ,Ja ... , 
lom Me .. ing, Bamt Pilke I Tin "li 
Bly. ForaendoB mod Efterkrav. 

Conrad Christensen., 
S~. S~rand.u .. de 41. 

Import af 

lmerikansk Bomnldsejldug 
forhør Priser hos 

Cl(. c7talmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

En Driv-J\ vase, 
22 Fod lang, 71

/ 2 Fod bred, 
med Sænke·KØl, er til Salg 
eller Bytte med en større. 
Skriftlige Forespørgsler beo 
svares straks. 

J. loekenvitz, Fisker, 
Sort.ø Skanse pr. Stubbekøbing. 

.For Krecftllkere. 
De .aa meget efterspurgt. dobbelt
fortinnede 8taalftakekro,. 
,med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst ar Aal, Tonk og Flynder 
kan erholde. hos Undertegnede .i 
tvende Nr. 2 og S. B •• tiJlinger mod
tages og Krogene ar.endes franoo 
overalt i D&nmark til Pilkere, Nr, 
S 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 ør. pr. 1000 
mod Btterkrav. Prøver •• nd •• pal' 
Forlangende og Forhandlere Ind
rømme. Rabat. 
Hana Christensen, Skibshandler. 

Lani"sade 2. Kjerteminde. 

8rredyngel. 
Bestilling paa Ørredyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 
Viborg Bauegaard bedes ind
sendtsnarest. Levering April 
-Maj. Forespørgsler be
svares. 

Fiskeriselskabet i Yiborg. 

Slllieruser 
med Rader færdige til at 
sættes i Vandet haves 
paa Lager. 

"Yiskenetfabrikken Danmark" 
Helsingør. 



196 

:Kø benha, vns M:ek~niske 
Næt og Ga,rn-F~brlk 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, Manilla, Coeus, Kork og Cateehu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer ,,'2'5 Helsingur", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Born
uldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aulekuber, Kork, li'laadtræ og Kateehu 
haves paa I.Jager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

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. 

--------------------------~--~~~~~-R\'digeret ar ca.nd. ma.g. Benr. J. PQsselt. - Tlykt hos Frantz Chri8ttreu. København. 



Nr. 2 O. 14. Maj. 1896. 

:Med~e:r:c..sb~a.det l:dgaur hvor Torsdag. Annoncer oplages vcu Heuycudelse bl 

Frantz Christtreu, Gronneg,ule IO, København K. Pri~ell Cl' fol' Intlluuuet 10 Øre pr,l'elit

linje af 116 Sides B,'(:do; for slauelHlc Annonecr indT\)mmes hetydelig' Rahat. 

Indhold: Havu*,u ved ~alHtllf(,l-ihag,·, -- Om 
Skrubhens og R,H]Spl\'ttens Varia.tion o!-!~~lrc::.rt"'kabs
forllOhL Mindre Meddelt ber. ~-- }i'iskerjIH:retnin 
ger. Bekendtgørelser. 

----------~-----Dansk Fiskeriforenings Kontor: Htol'm-

gade 20 Stuen, hy}bellhavn V., er uabent 

fra 9--11. 
Mtldelsamlingen, Stormgu(le 20, Cl' gratis 

tilgængelig for Medlemmer og Fi,;kNedaglig 
tra RI. 9-1], for l'nblikullI Søndag fra 
12-2 mod en Bntre af 10 ørc. 

'Brcve og !l.JHl!·e ,Fol'''('IHlel"er til For
eningens Konsulent hede~ altid alene aures
øereue til bans13opæl: Falkonergaardsvej 16, 
Køllenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondanee til Medlemsbla
det bedes fremtidig adresseret til Svan
holmsvej Nr. 10, København V. 

Modelsamlingen. 
Hl'. P. rillw1!~l'n vil værn til Stl)'!e i Salll

lingOll L~!rdag d. 2H, l\1aj KJ. 9--4, 

Havnen ved Sandnæshage. 
Af l\[('ssrs Houston & Kidd. 

Iugt'UltlTCr f<ll' f<irnmt't P1tnchard, Mc. '1'aggfld 

Vi have (i (h"ersælh,ls,,) hf'! Ar

tikler af Hr. IngPlliør %;:, Il !'tma 1111 og 
Hr. Bronlllllll i Dansk Fisi;('l'ifor
ellings Mt,Jlelllsblad, hvori disse 

H(,l'Ier kritisere vort joreløbige Ud-

Imst til den pl'Ojekterede Hn vn ved 
S,tlldnæ;;]ug<'. 

lYHrr. hale stl.ll(]synligvis ,Fordr len 

af et intimt Kendskab til Kysten, 

og vi ville derfor meJ Glæde høre 

deres Meninger, som mnaske kunne 
føre til væsentlige FOl'llndl'inger ] vor 
Plan til Gavn for dette betydnings

flLlcle Foretagende. 
H!, Z, inds~ræl1ker sig; til l'li kri

tisk Bl,handling; af rort Projekt udcn 
at giro os Ji'on]pll'lI af positive Ideer. 

H;tn skriv!'!': "kOIllIllf'1' jPg llogl'll 
Sind!:' til at hygge en Ham i V('ster

slel'ha\'('t, skal jeg; nok lid\' at Il) gge 
Molerne saadan, at Bolgesprlljtl·t ikke 
gua.!' til Vejrs og Sil;) lelIPs, at Indn', 
ImnH'Tl bliH'r rolig og god at ligge i." 

HI'rtil kUlIlle ri kllll ii\are, at den 
grt'aring, SOIll ri hare faaet efter 
faktisk at hare bygget Hltrne ved 
V('sterhavel og vod n ndre Have under 
meget farligPl'e ~Forh()ld, pr, at den 

Konstrllktioll aJ Mol{~r, S011l ri bel' 
hare fOl'eslaaet er dPII mest passende, 

d"ll hilligstl' og dog sikhr og holdhar. 
For udsatte Ktl'dl'r Illi\'\; MolPrnc 

i F'olge modpl'fle Pr" l;sis nll altid 
])yggN!e som lll:lssin', vertikalt> l\1lll'e 

som f. Eks. ved TYlle og 'V ea r 1<'10-



dernesMundinger, som ere godt kendte 
af mange danske Sømænd. 

Den lodrette Mole har uden Tvivl 
Fortrinet fol' andre 'l'yper ved at 
frem bringe en fuldkomncl'e Brydning 
af høj Sø og yde bedre I~æ. 

Vi beklage, at HI'. Z. ikke hal' 
fremlagt et Udkast af de ::\101er, han 
vilde foretrække. 

Hr. Bl'ønnum hal' været dristigore 
og giver paa Side 111 i Medlemsbladet 
en Plan af den Havn, han synes vilde 
passe bedst. Illen vi maa straks er
klære, at vi intet finde ved den at 
anbefale, idet Konstruktionon, som 
hos os benævnes "StcgepanduTypen", 
er den kostbareste i Forhold til det 
indvundne Areal og vil blive den uro
ligste, idet de indgaaende Bølger 
blive kastede tilba.ge fra ulle Sider, 
snaledes at selvet mindre Opror i 
Havet vil forMrsage, at det hple 
kommer i Kog som i en Grydo. 

Mundingen er sna daarlig placeret, 
som tænkes kan. Hr. B. skulde 
spørge en hvill{en som helst Skibs
fører, om han vil vove sig igennem 
den Munding i en nordvest Storm. 

En anden fejlagtig Opfattelse er, 
at de kun'ede Moler skulde være 
stærkere end de lige, de ere meget 
kostbarere nt bygge og Skibene kan 
ikke ligge ordentlig langs med de 
kurvede M urer. 

Vi gaa nu 0\'\'1' til Hl'. Zahrtmann's 
Artikler. 

I sin første fordømmer han Bmgen 
af aabne VitHluktC'l', idet han paa
staar, at de formindsk\' R0011 i 
HaVIH'Il, og at StuHlet hand!) \'il komme 
ind gennem Mundingen og Vi<tduk
t(~]'n(! og lejre sig som i en Fælde. 

lIr ad a ng:U1,r Sandindvamlringt'll 
gnnnem Mundingen, kan vi for8ikr,~ 

Hr. Zahrtmann om, at der ingen 
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Fare er herfor, thi h\'Ol' der er en 
Dybde af 24 eller ~6 Fod Vanu, er 
der ingen Bevægelse af Bunden und
tagen under sjældne og højst abnorme 
FOl·hold. 

Ved Kyster SOlll de hollandske og 
flamske, lJlive Havnene, som ere byg
gede med massire Moler lige t.iI 
Land, spærrede ved at Sandet lejrer 
sig langs 110lerne begyndende ved 
Land og eftethaanden strækkende 
sig ud, indtil det danner Barrer 
udenfor Indløbet. 

Dette har uden Undtagelse været 
'l'ilfældet j Følge hundredaarig Er
faring. 

Dll fysiske Tilstande ved Sandnæs
hage ere heldigvis meget bedl'e end 
ved de hollandske og flamske Kyster, 
der eksistel'er saaledes ved Sandnæs
hage næsten ikke Tidevands Strømme, 
og dO'l Benegeise af Sandet, der her 
fOl'eg .ar, er sandsynligvis kun for
aarsaget red Bølgebe\'ægelsen iStorm
vejr. 

Ved at lade Stranden forblive ufor
styn'et, som den efter vor Plan med 
aabne Viadukter vil blive, ville de nu
værende 'l'ilstande fortsættes, og San
det flytte fra et, Sted til et andet 
ligesaa meget eller ligesaa lidt, som 
det nu gør, 

Hr. Z.s t1nden Indvending, at Hav
nen vil blive meget urolig paa Grund 
aJ do ualJlle Viadukter, er ikke af 
stor Betydning, naar man bebl'nker, 
at disse kun bygges paa gl'lmdt VaniL 
hvor Bølgcl'llo ha ve liden Magt, og 
hror Arealet ikke kun benyttes af 
større Skibe paa Gl'tlUd af det In "e 
Valid. 

En anden \'igtig Sido af Sagen er 
at høj Sø gaar aldrig langs med 
Stranden. og derfol' aldrig kan hryde 



1lPl"j)ondikulært paaViaduktel'lle"cOJne 
broadside Oll". 
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Vi ville besh'mt ikke till'ttade en 
helt lukket Ham ved Sand næshugc) 
men den lIlest passende Længde af 
Viaduktrme bør være Gensbnd for 
moden Overvejelse og Illaaske under
Imstes praktiske ,Forsøg, idet man 
jo nitid kan luklw saa meget f'ller 
snu lidt af de aahne ViadnklCl', SOlll

Illall ønsker, eftersolII Erfaring vindes. 
H\"is indvendige Bassiner, Kajer 

el1('r Broer senere skulle blive (](jd
vendige, kan llIall hIkke de n~dme 
Viadukter, Illen dette vilde i hvert 
'filfælde il,ko være rigtigt, ff,j(' Havnon 
er fnldemlt, og man har faaet en 
bestemt Erfaring om, hvad InJfiydelse 
de nyopførte Arbejder ville have paa 
Sand bevægelsen. 

Der ere andre mindre \'igtige Punk
ter i Hr. Z.s Artikler, som vi ere 
uenige med ham om, Illen vi dUe ikke 
hel' udhrede os derom, Illen mua dog 
til hans Belll ærkning o III , at Brugerne 
ikke ville yde nogen som helst Beskyt
telse ful' den proj{'ktered e Havn, svare, 
at ri anse Bragerne for at nere en 
en vigtig ra,i8011 d'etre til at foretrække 
dette Sted paa Kysten til Havnen. 
Selv i den korte Tid, ri opholdt os 
der fol' at gøre U ndersllgelsl'l') be
mærkede vi, at der langs Kysten i 
Læ af' Bmgerne var langt roligere 
end baa,de øst og vest derfor, ug der
hoende Piskere vare enigo OJll, at 
det var det eneste Sted, de kUlHle 
lande i moligt Vejr. 

Vi skulle nu korteligollltaleHavnens 
~ytte og Sikkerhed. 

D'Hrl'. Zahrtmann's og Bl'ømmm's 
Artikler ero tilsyneladeIlde til Dels 
baserede paa, at de Principer, vi have 
brugt ved den af os proponerede 

, "aabne Havn" ere nye. 

"Aahne Havlle" af denne Art have 
været byggede i alle Verdensdele, og 
vi fillde, ut der blandt de Opm[\,a,
linger, lIllforte af danske Ingeniører, 
og som vel riUigst hleve stillede til vor 
Disposition, findes et Kort afIngenior 
Reimers fra 181'7, hvilket Udkast i 
de almindelige Træk are meget lig
nende det ftf os foreslaaede. 

I aalme Hame kan Hlan naturligvis 
ildw "ente, at der er den sanIIne Ro 
som i illdvf'ndige Dokker og Basiner. 

:\fen hvad man kan opnaa ved en 
rigtig konstrueret "aaben Havn ,( Cl' 

et Lf'je, hvor Skihene med Sikkerhed 
kan gun. ind o~ ligge sikkert i de 
voldsomste Storme, og hvor Losning 
og Ladning kan foregaa ikke som 
Hr. Z. bellHerkor 200 Dage om Aaret, 
mon hele Aare't rundt med Undta
gelse af nogle faa Dage med meget 
stærk Stormvejr. Hl', Zahrtmann 
hellt)'ller til Havne paa Bornholms 
ø,;t1qst. Havne med Mundinger fra 
40 til 70 Fods Bredde og 12 Fods 
Dybde; han siger, at disse have været 
SLlft urolig", :1t <lot HU Iwdn'ndigt 
at an hringe Porte for at udelukke 
Htnets Benegelsl', dette synes vi er 
ganske naturligt. 

I dt'n Analogi viser Hr. Z, en fejl 
Opfattelse af OIll~tændighedol'11(', idet 
hnn . baserer sit Raisonnemont paa 
at, IlI'a d {ler er Tilfældet i en lille 
Havn, llllUl ogsaa være det i en stor. 

l VOI t Projpkt vil det store Areal 
i sig selv \'ære Borgun nok for en 
rolig Ha \'Il i alt Slags Vej}', und tagen 
under ualmindelige Storme, og naar 
Ha \:1 w n i disse 'filfælde er urolig, 
saa Ol' den (log i b'ert Tilfælde sikker. 

Betiugelserne for Ro i en "aaben 
Havn" bero pall, Mundingens Bredde 
i Forhold til det indelukkede Areal 
og pall, Anvendelsen af en Konstruk-



tion, som tilladpr (IP !fPlmem M un

dingen indkommende Bølgel' at sprede 

sig ud til Sidprnp, "lateral expansion", 

I rol't Projeld ere disse Bdill!j(']S('!' 

tagne i Belra~tning, 

Igpnnolll en forholdsvis lille lU un
ding kOlllme Bf1lgo1'1le ind og: h;,ve 

et stort Areal nt spI',-de ud ører, 
indtil de tabe sig ht'lt op ad pn 
jævn Slua:tning, i Sh·dd for at til

bagpkastes af 110gPll :JIm: h\ilkvt 

vilde fora a I'S:lge stOl' U ro, 

Et stort dpsi{ler:tltllll n·d ('H HUYl1s 
Form ('r, at BlJlgprne stra ks, n:tnl' 

de ere naaede ig<'I1IH'1ll MUlldillg('lI, 
kan udYi(le sig til :tllo Sidl'l' og nlOde 

mindst mulig 2\[od:stalHl. 

Vell Proj<,kteringl'll :tf PI) Ham 
yed S:ll\(ln;\'~;h:q:;(' lig!jel)d(~ i en 

Lunds(lol hYDr dp)' ingen H:l\'IH' tilHks 
-- el' det 11l1luli!;t for os at lWl'egne 

denTrutik,del' PYontllplt knndt' kOlllme: 
delllle Kendsgerning h:lre vi huri for 

0j(', og "i have dl'l'fo1' sogt at fn'm

stille en Plan, som i Konstruktion 

og i AreaJ ikke alene passer til de 
for 'riden mest iojnpfaldr·nde Nød

nmdighedC'l', llH'11 som "il passe til 
en fl'emtidi!! Udvikling; :tf ']'1'a11kpl1 i 
en saadan Rtorn']sP, som fOl'\'l'I11<'s 
aJ sagkyndige Mænu i Danlllark. 

Det Areal, der indelukkes, er stort 
nok til at afgive Plads til Ba~'iillel' 

og Broer, 

Disse kan, t'fterlwanden som Tra

fiken udvider sig, hyggt's s:laledes, 

at Skihene kan komme til at ligge 
i fuldstændig Ro. 

Hris det onskps kunde hele <Id 
indntlldne Areal udd\'hes til S~tlllllle " . 
Dybde som ylundingen. i hvert Til-

fælde vilde intet Projekt være tids

S\':I}'('lHk, dersom uet ikke val' hasn!'t 
paa l\fuligh(·den af en saadall Pd

videise. 

2no 

Samtidig med at \"01' Plan fOl' ha

sP}'pt hpl'paa, vil <1('11 ilHlelukke et 

An·al. p:ta {kn :\Ia;1f]P, SOIll vil danne 

d en roli::;ste "a:I1111{' Ha \'w', det er 

muligt nt f;l:1. 

Yi lwabe i en selwre l\Ipddelelse 

at faa JJpjligllPd til at udyilde pt 

nkttH'U Eksrlll pia l' af en HaYl1, hygget 

under ligllclIde Forhold, som hel' 
diskut('l'('s, Illc(l Detni11C'l" om dens 

Styrl'lsr, V (! lili gl;]lOl(lt·!se og U dyidelsl'. 

Om Skrubbens og Rødspættens 
Variation ogSlægtskabsforhold, 

Af G. Duneker. 

For ('Il ~Ianne<1s Tid Si(!l·n udkom 

Pil stOlTe tysk Afhandling Illed dl'll 
næVllte Titl'!, FOl'fattpl"('n søgpr deri 

at lH)vi:sc, at Rodspætten lIg Sknlb
l){'n lIlHh:'l'gaar het)'!lclig ]i'orlmdring. 

'l1aa1' de IWll11lle UlHler forsimllige 
N atnrforhold, saa man kan kende JOT
skellige Raær nf !leJl]. Han mener, 

at. sandun Kllndskah ril b,"c stor 

praktisk Bl'tydning. Saar vi llPmlig 

f;U!)' l:l'l't at kpmle den Indflydelse, 

de forskpllige Nalurfol'ltold haye pau 
disse okollollJisk vigtige Dyr, "vinde 

vi PIl lignende lndtlydplse part Ny t
tp11skonps U(hiklittg og Fortn som 

<I('n, Ltllf!ma'!H!' og Gartnere ha\'e 
naa!,'t paa Nytteplanterne." Rod

spætten skulde med andre Ord blive 
en Slags HlIs<lyr, 11Y01'ovel' Yi havde 

C't lignende Hel'l'e<lømmp, SUlII vi nu 
have over' Koer og Srin, Dette er 

et stort l\Iaal, som det vel er værd 

at arbejde henimod, ethrert Bidrag, 
der fØl'cr os lidt frem i den Retning, 

Illa:t lll<llll:tgl's med rraknl'mlighcd. 
Dcs",t'rI'C Cl' der langt (>nunn l til ri 
naa saa vidt. 



Hrnd nu det fOl'eliggpnd(', tcm
mellg oll1fangsl'igp, V,erk angaar, saa 
roaa ckt anprkplld('s, at der el' ned
lagt \~t stort A r1)('jtl{) (]Ni. Del' ('I' 

undprsøgt et rd lwtytlpligt 'K;ltal 
Røtlspa~th~r og SI,ruhhe]' fm forskel
lige Steu('r i 0slt'rsoen og Nonl
soel1, ogsaa nogle fra Katt<'gat. De 
Slu!ning<'r, dc]' uddrages af U Ilder
søgclsel'l1e, ere derilllod ikke altid 
rigtig llPldigl'. 

Den l\f eth()(1p, del' allH'Ilc!('S, ('1' 

god nok, og sikkert dptl elwste rigtige 
ved den SIa gs U ndel's(Jgelsl'l' - den 

Ilemlig, :.t u!l(1ersvge sa:t mange Ex
emplarel' som llluligt fra hrert Sh,d 
og at umlersnge saa. ll1ange }<'orhohl 
S011l muligt Ima hrerE'isk. Dunl'ker 
har tnlt Straalel'lle i alle Fin;1('r1w, 
talt Hvirvlerne, llHlnlt Læng<1pn og 
Højden, hI]t Tæll(It'1'Ile pan forste 
Gmlh·bup, og mange :\Ildrc Ji'orhohi 

har han lllldersogt; men l\llll de 
nævnte viste sig at ,':\ ri"l'L' san meget, 
at ({('r kunde være 'l'all' om at finde 
Por"hl (lpri pall de forskellige StNler. 

Men dPll l\[:iarh> h:llllHltrykkcrdisse 
fors\;:pllige Tal pa:l, ('I' ausolut uhd
dig, .\ ulallct af Rtr';l:dpl' f. Ex. ud
trykhs p:l:l fnlg('IH1c l\faade: Ski'uh
ben har 36·-45, Hodsp:t>!tPll 46-60 
Stl'anlcl' i Uatfilllwn; dpI' er altsan. 
her ('( "VariationsgelH't" pan 21) (fra 
36·-()0). Dplte "Val'iatiotlsgebet" 
deles i [) ligestol'e ,,'l'rin", der altsaa 
hvor strækker sig over et Antal af 5, 
Disse 5 ,,'l'rill" betegnes ved de 1) 

første Bogsta vel' i det gneske Alfa bet, 
saaledes at a betyder 36-40, (J 41 
-46 o, s. r. Pall, lignende M.t.tarle 

1\hade betpgrws Antallet af Strauler 
i . Rygfinncn, uJ 'rænder pan. Gælle

buen o. s. v. Pna denne "l\fartde op
lIaaI' han at kunne beshive 'hver 
enkelt Fisk ved en kort Pormel, 

men enhver vil kunne SP, at det 
ikk{· el' noget II 1'1 li t A rh('jde at 
holdp sig kh r ()\'t'l', h\'ad hret' enkelt 
'l\d og Bogstav betydpl'. Dpt minder 
om ('1\ "IlPIIl" l\faadp, h\'ol'paa lIlan 
kall SI', (jIll (·t 'fal kan rorkortes mpd 
7 d('n lwstaae i et temlllrlig ind
viklet mathelllatisk Rognestykl\C, der 
el' 10 Gange sY<crere ('l1(1 at diYid(>re 

lllPr! 7. 
Naar hall nu hal' f'lHct un(It')'sogt 

(,t Antal Pisk fra et Sted og op
skrovet alle POl'lnlenw~· I'f'gner han 
alk disse ('nkelte Formler S<l nlll1en 
og Ilddrager dt'raf en fæll(·s Værdi, 
en (J('nn(,lllsnitsformel) dpI' er et kort 

U tltryk fOl' den Raees .Ej0ndolll rne
lighed<,I', og mpd saadanne Gennem
';llits,,;·pnliN regnPl' han sall.. Det 

lwle bliver paa dl'n 1\1 aade la~'et til 
el simpelt Regnestykke. Naturfor
holdenes Indtlydehe paa Organismen 
heviscs \'(·d Hjælp af en simpel Be
regning. 

Dct tmde dog være en lovlig ab
strakt Behandling af Naturen. Det 
Cl' ganske vist let og bekvemt at 
)'f'glle lllp(l nogle Middehærdi('r; inen 

Cll RøtlspæUeraee bestaar nu en Gang 
ikke [tf en Middehærdi, men af en 
hel Mængde enkelte Individer, hvoraf 
ikke et fuldkomment ligner det andet. 
Ved Bedømmelsen af, hvad der er 
Raee, og hvad der ikke el' det, kom
lller det netop an paa at kunne holde 
øje med de enkelte Individer og 
alle de fine Porskelligheder, der er 
imellem 'Jem. Det er en væsentlig 
Fejl hos Duneker, at han ikke gør 
det. Særlig met! Hensyn til Antal
let af Strauler i Ryg- og Gatfinnen 
er det højst uheldigt, at man kun 
faar drt opgivet med en Nøjagtighed 
af 5. Smttu. Porskelligheder kan 
[tldeles ikke paavises pau. den Maade. 



Kun hvor (ler er større FOl'skellig
hedl'l' til ~todc, vil denIle groverc 
.1?remgallgsllluade give et lIogl'nlullde 
rigtigt Resultat, Ilaar et tilstr~l.)kke
ligt stort Antal lllldersoges. 

tH!uuus. ) 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Fiskekutteren 
"Nordvest", ~kipp{'r Madsen af Fre
derikshavn, udgik i Morges efter endt 
Reprtratioll til sin Islandsfa;nl. Fm 
Føreren af Kutteren "Prins V alde
mar", Skipper rrhiel, el' (hH' indløbet 
Efterretnillg til Uhedel'iet Brølllllllll 
& Co" at ilian lykkelig og vel an
kom til ØnundariJord den 2l:1. f. M. 
og at de med. Hal1ndmad forsøgsvis 
gjorte Træk gav de bedste 'l'egn for 
et godt Fiskeri. KJ. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 11. Maj 1896. 
Et roligt sommerligt og for Fiskeriet 
sjældent gunstig Vejrlig har været 
fremherskende i den sidst forloJme 
Uge. Fiskeriet er for de fleste Kut
teres Vedkommende foregrtaet udfor 
Bulbjerg og Fangsten hel' har vari
oret mellem 50 og 200 Snese pr. 
Kutter, Uødspætten herfra vejede 
fra 18-26 Pd. Snesen og betaltes 
llled fra 3-4 Kr. pl'. Snes; udfor 
Hirtshals havde en Del Kuttere for
uden gode Laster af Rødspætter -
dog af mindre Størrelse fornævnt 
-- iait ca. 8000 Pd. Skærising, der 
betaltes lIled 6 li 10 Øre pr. Pd. 
Et Par Kuttere have fisket saa langt 
til Søs som paa det saakaJdte "jyd'lke 
Uev", midt imellem Norge og Dan
mark, og havt ganske godt Udbytte 
af ualmindelig stor Fisk, vejende 40 
Pd. og derover pr. Snes, hvorfor be
taltes op til 6 Kr. for Snesen. En 
Del af de Kuttere, der vare mest 
uheldige paa Vestkysten, opgave Fi
skeriet der og forsøgte med ganske 
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godt l{psultat i Kuttpgat paa Hel'
tha.s Flak, ligC'lecles indkolll G~-li 
Kllttl'],(~ med fuld Ltlst fra Aalhorg
bugten og et lignt'ndeA nbi fra I<'allgst
pladsel'lle østlig for Læsø, Kouher
grunden og ,){nullen" lUed godt Ud
byttl', (lisse sidste hasele desuden op 
til 600 Pd. Slethvar pr. Kutter, hvor
for betaltes 10 15 Øre pr. Pd., 
foruden mindre Partiel' af 'runge og 
Pighvar, betalte hl'l1bold~\'is !Iled 5-) 
og 40 0re 1)1'. Pd. Rødspætten fra 
sidstll<l'vnto F1111gstpladser vpjede 11 
-·--]:3 Pd. Snesen og hetaltes med 
fra !JO Øre l Kl'. :::!,j Øre pl'. Snes. 
Bil enkelt svensk K vase el' ankOlIl
nwt llwd on Last HUIlIIller fl'a ~trølll
stad, iouigt hal' TilfOl'selen som sæd
mnlig kun f\mdpn Sted fra Chl'isti
anssand og har andraget en. 100UO 
Btkr., hvoraf ca. 60UU Stkr. til vore 
stedlige Forhal1l1lere; en gros Prisen 
holder sig stadig omkdng ved 90 
Øre pr. Pd. ab <Jhristiaussand. 

Kl. 

Køge Bugt, d. 6. Maj 1836. Det 
er nu ca. halvandell Maaned siden 
Foraarsfiskeriet tog sin Begyndelse 
her i Bugten. Det er væsentlig Sild, 
der hidtil er fanget i de udsatte 
Bunclg1lrn, og omend Udbytt0t just 
ikkH hal' været særlig stort, kml dPi 
dog for de tleste af F'iskernes Ved,; 
kommende regnes for nogenlunde til
fredsstillende. Paa Grund af den 
store Tilf(Jrsel af Sild til Markedet 
i Købcnha\'ll og de deraf følgende 
lave Priser. er det meste af den fa l\
gedeSild blevcu forhandlet herhjemme 
olllkring til en Pris af 75 i~ lOU Øre 
Olen. 

I Regh'll er tiet først noget inde 
i Maj Maaned, at Hornfisken plej('\' 
at indfinde sig her i Bugten, men 
allerede i de sidste D1lge af April 
bleve de første Hornfisk fangede. 
Endnu har Udbyttet dog ikke været 
af n1'lgell videre Betydning, men holder 
Vejrliget sig gunstigt, tør det haabes, 
at dette Fiskeri i AaI' vil blive bedre 
end det var i det forløbne Aar. 

J. 

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

i Ugen fra 3. Maj til 10. Maj 1896. 
-

il 
"":.; OD ~"ii I~ 
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c- O> <> ::c '" en ::r:: c::s "'" ~ ...: 

42 danske Fisker- 1\ Pd. Pd. I Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
1'd 

I 
Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer ... 1 75114 497~ 297fi~ 118109 

8 danske K vaser 23220 11760 

3 svenske Fisker-
10 

fartøjer ... 2970 50" 408 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 13 Rejer 
Fiskerlejer ... I 2280" 7207 1890 ]051 

pr. Jernbane & II 12 

Dampskib _. __ , 31~15492' 4286' I 200') 26201112470581180800 9872 19172116442 ~~~ 

laIt ?04412,G039 I 428/) 545n 26950 247058 180800 11762119172 17493 4474 

l) 1;08 Pd. Hødspætter og 2500 Pd. Helleflynder, 2) Tunger. 3) 900 Pd. Pighvar og '0'12 Pd. Tunger. 
4) :156" Pd. (le,hl. m. m. 720 Pd. Makrel. 5) SkruPJler. 6) Sletter. 7) TOTsk. 8) Stenbider. 9) 11250 Pd. 
Totsk 500 Ild. Htenbi{hrr. n3tiO Pd. Torsk op.; 2400 l-U.. Stenbider. 11) 'UO Pd. 'l'orsk og.2310 Pd. Stenbider. 
12) Aal. 1215 PIl. AnI Oll Pd. Aalekvabher. 

lait er der tilført 621901 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,00-3,85 pr. Lpd. 

i\Iakrel Kr. 10,00 pr. Snes; 'l'orsk, levende Kr. 0.50-0,75 pr. Lpd.; HorntIsk Kr. 0,35-2,75 
pr. Snes; Sild Kr. 0.15-0,30, pr. Ol; Aal, blanke .Kr. 0,65, gule Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Rejer 
Kr. 0.110-1,15 pr. Pd. 

Tilførslen i Ugens 141lh af Icv~llde Fisk har været rigelig, men Handelen var treven 
og Priserne smaa som Ff~lg'e af, at Markedet vnr overfyldt med Hornfisk, der solgtes til 
meget lave Priser og hvoraf en Del udkørtes paa Lossepladsen som usælgelig. 

BEKENDTGØRELSER 

En brugt Beltbaad 
af Rasmus Hansen DyrehaYllS 
Bygning, 3"' J "''' Tons drægtig 
og bekendt som f~)rste Kl.s 
Sejler, har taget 1. Præmie 
ved flere Kapsejladser, godt 
udhalet i enhyer HCIl';I'.ollde, 
er billig til Salgs Yed Hen
vendelse til Baadfører 

H. Hansen Blak, 
Jt"'emø pr. :Maribo. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Da9,ig Afregning. 
KommIssionssalg 5 "j". 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. _1 _____ _ 

Import [tf 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

3. CKalmøGJ, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

For Kroa;ii8kere. 
De saa. meget efterspurgte dob1Je1t~ 
fortinnede 8taalftøkekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, 'l'orsk og Flynder 
ka.n erho1des hos Undertegnede ti 
tvende Nr. 2 ol!' 3. Bestillinger mod
tages o~ Krogene afsendes frauco 
overalt i Danmark til };'iøkcre. NI'. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkra.v. PrØver sende. p.a 
I!"orlan~ellde og Forhandlere ind .. 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lang.gade 2. Kjerteminde. 

8rredynge I. 
Bestilling paa ørr"tlyIl !,:('l 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkl', ab 
Viborg' Bancgaarct LJe,tc~ in.!
scudtsnarcst. Levering Apl·jl 
-Maj. Forespørgsler be
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, Manilla, Cocus, Kork og Catecbu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, IIeisingol', Stengade 15. 

'l' el e fOl lIlUllIm er ,,75 Hellilingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner fOl'synede,Fn,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom-
1{,ldsgar/l, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigsh' Prlspr og ~ 

bedste Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadtræ og Kateckn 
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. Telegramadr. : Cohra, 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 Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
Tel"fon 129. 

Redigeret af cand. mag. Hent" J. P08selt. - Tl'ykt hos }i'rantz Chdsttreu. København. 



Nr. 21. 21. Maj. 1896. 

:Medl.e:rn.e"bla.de't udgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Ronven(iolse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K, PrisEm er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/J Side~ Brede; for stlla(\nne Anlloncer indrømmt\S betydelig- Rabat .. 

Indhold: Beretning V. - Fra den biologi.ke 
Station. - Um Skrubbens o~ Rødspættens Variation 
oK SlæKtskabsforhold. ~ Mindre Meddelelser. l<'j .. 
skeriberetningur. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ::;turm
gade 20 Stuen, !{Øbellhavn V., CJ' nahollt 
fl'a 9-11. 

Modelsamlingen, Stormg'arlo 20, Cl' gratis 
tilgængelig for Medlcllllllol' og Fisken) da~lig 
Ira KI. !)-ll, for Publikum SøJulag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og snclre l!'ol'sendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene nelrp,
lierede til bllns Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
K.llenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artilder Ol' 

tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlemsbla
det bedes fremtidig adresseret til Svan
holmsvej Nr. 10, København V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villnmsen vil ,<CI'e til Stede j SaJlI

lingen L~jrdag d. 23. :\1aj KJ. ~j -·4. 

Beretning V 
fra den danske biologiske Station. 

Det første og vigtigste Afsllit i uen 
5te Aarsberetning ha den danske 
biologiske Station danner en Afha nd
ling af Dr. C. G .• roh. Petersen om 
den almindelige AnI, In'ori han dels 
fremsmtter Resultaterne af sine I"gnc 
omfat.tende Undersøgelser dels refe-

l'ere!' og kritiserer lidligpre Fms!' ere, 
der ha ve beskæftiget sig llled S:lllIme 
EmnE', 

]'orfatteren beskrivHr forsl nærllll"! e 
de forskellige Aalefol'IlIPl', lilaH lra-fTpr 
paa saan,l blandt de "glllp" SOIll hlandt 
de "hlanke" AaI, o~ llIH]Pl"Wgp!' <Ipr
næst j hvad Forhold tiP, gulp AtlI 
ilt:W. til de bbnkp. Af ydre KplIde
t('g:n p:la dp gule A:l1 n:PVflN I ll'. 

Petel'spn fo!'udl'n "':\('\'CI1, som sh'lise 

lll11nglpr {iPt Metalskm!', som brak
terispl' de hlanke Ani, tilligp dpll 

tyndol'<\ Hndlwklædniug, 11\'C1l' :-;Im-l
lene IOlll tm·de Iltydpligt fl(-m. c!pn 
flndpl'e SlIn<ll', dp mind!'!', op;1I1n-lIdtC' 

0jnp, den !aVt-J'(- K J'lljl ()~ d" llli'l'O 
IYfltfar\'(~d(' o~ Lngtil :,fmndt'de Hryst
finr10I', r Mods.pllling hl'l"tH Hdma'j,kl· 

de hln.nko Anl "ig H·d ('Il tyk, fast 
tydelig sk:elldft'dt H ud, som ]la:! 
SidorllP og 1I10(] dPll l'l'nhvidp Hug 
skinner mod 'PIl fltærk Mptal~Ltlls , , 
fremdeles ved Pli hojl'n) SnIldc', stOlTP, 

undprtiden IIlPget store øjl1P, hojl-l'e 
Krop og m01'kpro og længere, lIlere 
tilspidsede Brystfinner. Ikl,y ni Ti(1 
slaa dog de angi\'lle KeiHIptegn til: 
oftp tl'~ptfps s:latln n npOn'l'gangsformel'. 

om hrilkl" det vil ViNe v.:mskPligt, ja 



umuligt, at afgøre, om de rettest hor 
anses fol' gnle eHer hlanke Aal. Og
saa i det indre er Jer bestemte og 
konstante Forskelligheder mellem de 
gnle og de blanke Aul, hnul enten 
vi have Hanner eller Hunner for os. 
Kønsorganerne ero s~udedes langt 
stærkere ud vikledi' hos Blankualene 
end hos do gule, medens omvendt 
Fordøjelsesorganerne, Leveren, 1\laven 
og 'l'armene, som hos de gule Aul 
altid indtage et stort Volumen og ud
gøre en hetydelig Pl'oeent af hele 
IJegelllsvægten, hos de blanke Aul 
ere svundne ind og: sntte ud af Virk
somhed. 

Disse Forhold BPS tydeligt af on 
Iillp 'l'ahC'l: 

Gule Hunner. 
Total- Fordøjelsesorganer og Køns-
vægt. Svømmeblære. organer. 
a85 Gram 40 Gram 
2;)0 
2:~5 

175 
1(15 

160 

" 
27,,, l' 

20 " 

2", Gram 
2 

" 

125 
" 110 
" 90 
" 

340 ~, 

245 
" ~25 ,~ 

180 ,. 
1150 j~ 

121 ,!" 

106 
" 101 
" I::l 
" !-il) 

t)3 

2,r, 

" 
Mindre end l 

17'5 " 
::lO ,. 

Gule Hanner. 

1 
l 

ca. 10 
" 

Mindre end l 
10 

" 
1 

,~ 

Blanke Hunner. 
f;a~ 11 

'" 
G.-", 

8,,; 
" 4", 

7 " 3,r. 
fi 

" 
3 

5,.,! " 
2,;, 

Blanke Hanner. 
efl. 5 "Mindre end l 

8,,, " 
/) l' 

4,:. ,~ 

4 ,~ 

:3 ,~ 

" 

" 

,. 
l' 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
,. 

" 

" 

,. 
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Disse Forhold bevirke hl. U., at 
det for den Meue vil være muligt 
blot ved at gribe om en Aal, selv 
llled lukl<ede øjne, at afgøre, hvor
vidt man i sine Hænder har en Blank
aals haard!', faste I"",egeme eller en 
gul Aals bløuere og magrere, mindre 
muskuløse Krop, hvor Indvoldene ind
tage en saa forholdsvis stor Pblls, 

Indenfor de blanke Aal vil det 
ofte være muligt allerede efter det 
ydre at afgøre Kønnet, og i hvert 
]1"ald vil et første Blik paa de indre 
Kønsorganer være nok til at afgøre 
dette Spørgsmaal; de gule Aal frem
byde i saa Henseende større Vanske
ligheder; saa snart de ere under en 
V1S Størrelse (I ()-~ 11 'l'olllmer), ril 
det allerede i de fleste 'l'ilfælde kl'æ\'p 
en llH'llllere U ndersfigelse for at kUllne 
tnefl:'p en sikker AfgorPlse, og Aul 
nnder ca. i:l 'l'ollllllcr vil det vistnok 
overhovedet være umuligt at adskille 
efter Kønnet selv ved Anvendelse af 
:Mikroskop og andre Hjælpemidler, 

Hvad "Klæpaalene;' eller "Rred
panderne" 3.ngaa, da el' det Forf,s 
Mening om dem, at de simpelthen 
ere større, magre hunlige Aal, der 
ikke kunne betragtes som en san'lig 
Art eller Raee, og som i Lighed med 
de andre Aal ved Kønslllodenheden 
udvikles til Rbnlmal, om de eud be
holde et nogd ejendolllmeligt Præg 
og na mlig hr\'Ure den store Punde
brrdc mellem øjnene. 

(Fortsrott('s.) 

Fra den biologiske Station. 
(p.T. !'>i;y!,øbing· .• Jyllantl.) 

Som hekendt er det ved :\I:erkllin(!; 
af Røuspætter blevet pua\'ist, a t disse 

! 

j 



vokse ualmindelig hurtigt i rrhisted 
Bredning; IIlttrl hal' derfor i (le senere 
Aur søgt at ophjælpe RødspR~ttefi
skeriet der ved at iIHHøre smaa Rød
spmttel' fra 'L'ltybol'on-Kanalen, hvor 
del' tindes store Masser af delll. Ogsaa 
andre Steder i Limfjorden har J:;'or
sogene vist, at Rødspætterne vokse 
udmærket, og adskillige rl\lsende ere 
derfor ind førte til hele den mellemste 
Del af }jimfjonlen. Foreløhig fore
g:utrlndflytningen temmelig hesværligt 
ved Hjælp af smaa Kmsel', der sejle 
en lllindre Ladning ind ad Gangen. 
For at kunre iværksætte Indtlytnin
gen i større Stil har Forstanderen 
for Biologisk Station i Aar ladet 
konstruere et stort Hyttefad, som 
kan rUIlUlle henved Hundrede Tusende 
Rødspætter, og ved et nylig anstillet 
Forsøg viste det sig meget praktisk 
saavel hvad Bugsering som hvad Fi
skens Levedygtighed' angaar. Det 
blev af "Hauch" slmbt ud til Thy
borøn, hvor der i en Fart tiskedes 
12000 Rødspmtter. At J:;'angsten kun 
tog kort 'L'id, kan man slutte deraf, 
at der i et 'rræk tiskedes 8200 Rød
spætter! (N ogle faa Dage senere 
tiskedes der tiere Steder i Kattegat 
Illed samme Vaad og sal1lmer~iner, lllen 
et Par Hundrede Fisk var der det 
største Udbytte.) Hyttefadet blev saa 
bugseret tilbage til Livø Ihedning Illed 
en Fart af i) Knob. Rødspætbrne 
kunde udmærket udholde den Fart, 
kun ganske faa døde under Trans
porten, vistnok kun saa{hume, som 
vare beskadigede ved Fangsten. 
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Ved Hjælp af dette store Hyttefad 
vil det nu være muligt paa øn lllt'get 
nelli Mnade at føre snu mangl: Rød
spætter ind i r.,imfjol'dellS indre 
Bredninger, at der kan blive en pas
sende stor Rødspættehestand. For 

Tiden er der Illtfor faa Rodspættt'r 
i Livø Bredning - ikke at tale om 
Thisted Bredning og de andre van
skelig tilgængelige Steder af Lim
fjorden. DerimOtI cr der snarere 
aItfor mange Rødspætter i Nissum 
Bredning og Farvandet omkring Venø, 
til at de kunne blive rigtig store der 
- der er overbefolket. 

Selvfølgelig Cl' det ikke Meningen, 
at Biologisk Station eller Statl'n IIU 

vil fylde Limfjorden llled Rø(lspætter, 
for at Fiskerne SKulle kunne tage 
dem, saa snart de have naaet de 
slnebnesv:lngre 8". Men der nI' an
vist en IleJll Maade at udføre dette 
rentable Foretagende paa. Fiskerne 
mtta selv gøre AnstrængeIser for at 
faa Rødspætterne flyttede ind, og 
navnlig l1lua de lære, at det er uklogt 
at fiske de indførte Rødspætter, før 
de have naaet en ordentlig Størrelse 

LO-12" til HalerouelI - og be
tales med ea. 25 Øre Stykket. 

Om Skrubbens og Rødspættens 
Variation ogSlægtskabsforhold. 

Af G. Duneker. 
Anmcltlclsl' \'e,l cnn'!. Illa!!, Th. ,l!orlem'ell. 

(Slutning,) 

Der kUli nu ikke ,ære 'rvivl OJll, 

at Duneker har bnvist, at tin ('r 
Forskel mellem Ii od spætterne i øster
soen og V nsterlltl\'(~t (og ligesaa llIed 
Skrubben). Men han vil ogsaa gerne 
prut vise J:;' Ol'S kel 1Il e Ile m Rodspmtterne 
paa do forskellige Steder i østersøen. 
Hall llleller at have ru 1ldet to bestem t 
ud pl'a~g( ·dl' Rodsp.ette-I{uepl' i øster
søen: Oll vpstlig, fm Kielerbugten, og 
on østlig, fra Greifswalde, iN ærheden 
af RUgen, og hun finder endog en 



betydelig Porskel mellem dem. I 
I<"'ølge Gennemsllitsformlen fol' dem 
hul' den østlige Ra ce 8--12 Tænder 
pau 1stc Gællebue, den \'estlige 13-
16; den østlige har 51-54 Strauler 
iGatfinnen, den vcstlig046-50, Dette 
pr jo on betydeligForskol, sau del' synes 
efter :;\liddelværdierne at dOlllllle ikke 
at kunne være 1'vivl om, at det er 
to tydeligt forskellige Racer, Men 
gaar man det nærmere efter i Ta
bellel'lle over de enkelte Pisk, sa a 
svinder den store Forskel ind til 
iutet. Pørst Cl' der den slelllllle Ind
vending, a,t han klw 71iP' undersøgt 
11 Rødspættel' fra Gre~(st{'alde: men 
at det er for lidt til at hHe en Race 
paa, behøver ild{e IW:l'llJf'l'(' at \':s\'s, 
(Af den "vestlig(; Race" bur han UIl

dersogt 8:! TndiYider). )1,,11 uu viser 
det sig emhillere, at af de 11 Rød
spætter fem GreifSIFalde .f()}1101dC1' de 
:i 0i.ll fulds/ml/dig SO/H ;1 ! 'ru Kiel 
i Jleuseeude til Stl'aaleaJ/;'! 'iI/Tamder 
ptta Gællelmei/; kUli lIe ti \I,tr 8--11 

Tænder paa Gmllebuen og 51-54 
Stl':tl11e1' i Gatfinnen. Paa (len anden 
Ride har af de 82 Jndirider af den 
vcstlir;e lb.ee 26 salllllle Antal Tæn
der prut Gællehuen og 32 samme 
Antal Straaler i Gatfinnen som 
den østlige RaGe. Det er ganske 
rigtigt, at Gennemsnitsv<cnlien hliver 
fon;kellig paa de to Steder, 1Il1'1l lige 
saa sikkert er det, :d det er aldeles 
ullluligt at ha to forskelligo R:.tcer 
af dL'Ill. DUllekcl' har rillet finde 
f:{:tG\'l'nc red P!l IllLltl!('llutisk nl'J'pg,
nill",; delJ k,lll Y:ClC !lok mli'olt, 

llIL'l! dell passer IJal'l: ildæ Illed V ir
keligheden, 

Jmicllertid ben)tter l1:.tn di::;se for
m<;utligu ::l HOlbputte; :\C\'1' i fJS.l'I

søen sum Buris illlml D!. L'e:l'l SI':lS 

Mening, at Rødspætterne i østersøen 
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ere indvandrede fr.\ Kattegat. "Bort
set 1'1':1. den ind re U sandsynlighed red 
denne Antagelse - er den ikke til at 
bringe iO\'erensstellllllelse med U Jclan
nelselI af V arieteter i østersøen." Fin
nestraalerne, "hvisAntal netop da nner 
et vigtigt Skelnemærke mellem Rød
spætterne fra Kattegat og dem fra. 
don indre østersø," anlægges allerede 
mens Piskene SVØlilme omkring i Over
fladen, og før Øjevandringen er forbi. 
Skulde Naturforholdene i østersøen 
kUllne ba Indflydelse paa Straule
antallet, maatte de smaa U nger føres 
derheIl, inden 4 lY ger e f te!' at de ere 
komne ud af }Egget - og det mener 
Dunckel' er ikke velIllUligt. Endelig 
har han tiere Aul' i Trmk fauget 
"unge Rødspætter" i :\:l.ængde i Juni 
--August pall Sandet i Neustadter
Bugten o. a. Steder. 

Dette :Modbevis lider nu rigtignok 
af en hel Del S\'agheder, Den første 
Fejl er den, at han betragter hele 
Kattegat som et Stykke, hvor Rød
spætten uden videre forudsættes at 
være ens overalt. (Det angives ikke 
nærmere, hvorfra i Kattegat hans 
Rødspætter stamme.) Men 1m er 
der netop en betydelig Forskel i Hen
semlde til Straaleantallet hos Rød
spætter frct det nor'dlige og Jht det 
sydlige (sydvestlige) Kattegat og 
de sidste :;femrner Iwtop ovm'ens med 
dem Fa østersøen. (Anmelderen 
hal' selv undersøgt adskillige Hun
drede Rodspætter rundt om fm dau~ke 
1<'al'\'amk, saa ti et er iugen los Paa
sti.lnd, Jer her opstilles imod DUllckeL) 
Mell dellne Orerenstelllmelse mellem 
Rødspætterne fra det sydvestlige Kat
tegu.t og fm ø~tersøen stemmer ud
lll,'sk elme" d,)lJ ~\!ltageLl'. at østerso
ltodsp:l.!ctcl'llu en.: illd LlIldrede fra 
Ka.ttegat. Den næste :b'ejl er den) 



at han ikke fortæller, lH'O!' store de 
"unge Rodspæthw" ere - tlt·t var 
jo dog det vigtigste at fUlL det at 
vide. Imidlertid mener ban, :.tt det 
er disse U ngol', der senere i OktoiJ('r 
-N" ovem bel' fanges i SildclaaddpllO, 
og som da ere 4 -6" lange. lJell 
Størrelse passer pau Rodspæflei', der 
tre 11/2 Aar gamle, meu ikke }IIUt 

saadallne, som kun ere et hald Alt1' 
gamle. Det med Ungerne synes a1tslla 
ogsaa at passe udmærket IlJed Åo\ 11-

tageisen af, at de en~ illdrandrede. 
Duncker's ,,"Modbeds" hviler saaledes 
paa to gale Forudsætninger og lillI' 
selvfølgelig ikke Spor af Betydlling. 

Med Hensyn til Rød:spietten har 
Dutlcker kun berist, at der er For
skel paa dpll1 fra østersøen og deJll 
fra Vesterhavet. Med Hensyn til 
Skrubben har lmn vistnok neret hel
digere; dog h:.tr jeg ikke gattet det 
saa nøjn efter, san jeg kan sige noget 
bestemt derolll. Nogen særlig oko
llomisk Betydning har Skrub hen jo 
ikke, sua der er ingen Anledning til 
at komme nærnH'l'e ind derpaa.Det 
gælder endnu lllere Dunckel"s M ('
ninger om Slægtskabet lllellem Hod
spætten og Skrubben eller kUlS 

Hypothese om, hvorledes dets Pormel' 
ere opstu,aede. (Han er tilbøjelig til 
at anse dem for (~l\ Art.) 

Noget langt SkI idt henilllOd at 
gøre ,Rødspætten til ,.Hnsdsr" er 
Jette Arbejde næppe; SOltl Bidmg 
til at klare Spurgsmaalet om, hrol'dall 
Artel'lle opsba, hmle (let d(']'illlod 
ha ve temlllelig slor Betydning. 

Mindre Meddelelser. 

Tysk Damptrawler anholdt. Ka
nonbaa.den, "Grøllsund", Ka.pt. Bræ-
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slmp, har i Lørdags indhragt Damp
tr,lwlerell ,.Ur. Ui,'se", K'lpt. This 
af'A!tofm til Esbjerg. Skihet var truffet 
tiskende pa~l dansk N"telTi !orium og 
anholdt (;{'J'.B'angstpll og Trawlred
ska berlle ble,' konfiskerede, og det 
hJer paltlugtKaptnjnen at betale en 
Bilde !',La :JUO Kr. og alle Sagens 
Om kostllillgm', 

Bjærgede Baadelav. Dampskibet 
"Vpstkystpn" har i Lnnlags .Nord for 
Aggpr l!jmrget Io Ha :.tdela v Lyngl!y
fisken', ialt 7 1\IHlld, og deres 1<'iske
redslw],p]'. " Vestkysten" lands~ltte 

FiskpJ'lle n'd Krik. Bandene ere i 
l'pt ~od Bpl!old drevne i Land ved 

Agger. 

Salg af Fiskefartøjer. De]l 26 
BruUo-Tons drægtige, i Frederiks
havn hjelllltlel10l'enrle Fiskekutter 
"Danmark", el' af .FJjel'en, Skipper 
.1 ells ehr. [,ars('n, solgt til Skipper 

Svend .Johansson af Styrsø-Tangen, 
fol' on KøbesulIl ~lf 6300 Kr.; tIet Cl' 

vistnok den 10de Klltter, der i Løbet 
af de sitlsto Aar er afhændet til 
Svm·ig. 

-- T<Ju ældre K ntter, "Forsøget", 
er i disse Dage solgt af Skipper N, 
(1. H!HlIlCl't ~Lf Bangsbostrand til Lods 
Lars Olsell af Hirtshollllen, for 600 
Kroner. KI, 

Fiskeriberetnillger. 

Frederikshavn, d. tH. ~Iaj 18H6. 
l ligens fOl'sto Dage illdkom et ret 
betydeligt Antal Kuttere !lIeu gode 
Laster fra. 150---,;WO Snese Rødspu:lt

ter hn'l', faut!-cdo under de gunstige 
Vejrforhold i de sidste Dage i for
rigeCge, Fisken vejede fm 15-22 



Pd. Snf'sen og betaltes med fm l 
Kr. 85 øro-:~ Kl'. Snespn. Fiske
riet er foregaaet telllmelig spredt langs 
Kysten; en enkelt Kutter har atter 
fisket paa det jydsk e Rev, U d byttet 
var iI,ke stort i Tal, ca. 40 STIl'se, 
men Pisken vpjedo ca. 40 Pd. Snesen 
og betaltes med ca. {) Kr. pr. Snes. 
Iøvrigt har Vejrliget j Ugens Løb 
været temmelig uroligt, og om PIllIog 
det ikke har stormet saa haardt, at 
Kutterne have maattet søge. Havn, 
have de dog i længere Tidsrum været 
nødsagede til at gaa til Ankers i Læ 
af Skagen. 'l'ilførslen har derfor i 
de sidste Dage været meget knap, 
hvilktlt øjensynlig har været Aarsagen 
til, at Prisen paa Markedet i Køben
ham er gaaet i Vejret. hvad Jer 
atter har foranlediget, at ca. 10 Kva
ser, inuehavende godt 3000 Snese 
Fisk, ere afsejlede til København i 
Løbet af i Gaar og i Forgaars. Fra 
Fangstpladserne i Kattegat er der 
kun tilført lidet, vel nærmest paa 
Grund af, at de fleste Kuttere fiske 
paa Vestkysten; fra Aalborgbugt er 
del' indkommet enkelte Laster a. 200 
f'lnese, vejende 11-12 Pd. Snesen 
og betalte med fra 75 0re-1 Kr. 
Snesen; nogle Kuttere, der fiskede 
pau Kobbergrunden sydost af !jæsø, 
har havt usædvanlig rigelig Fangst 
af Pighvar op til 5~700 Pd. pr. 
Kutter, der opnauede 30 Øre pr. 
Pd. for stor Kvalitet, 10--12 Øre 
fol' mindre, 'fnllgen er sunken ned 
til 4U 0re pr. Pd., de mindre Kvanta 
af Rødspætter hetaltes som ovennævnt. 
Fiskeriet af Hornfisk under Ijæsø 
har i længere Tid ligget fuldstændig 
brak, men }l'isken er i de sidste Dage 
pludselig kommen igen og giver rige
ligt U dbytte til Fiskerne, som des
værre maa afsætte til meget lave 
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Pl'iser, der hetalps nu kun fra 2 Kr. 
50 Øre :~ Kr. pr. 100 ~tkr. Natten 
efter den 17. Maj, :\' ol'ges Gnllldlovs
dag, gna alle 1\1 akrelgarnene i Havet 
under den norsim Kyst, saa der ven
tes snart 'l'ilførseI af denne velsma
gende Fisk. Hummerprisen er dalet 
hetydelig j den sidste Tid,Il\'ilket 
har givet sit U (hil ag i en rigeligere 
'filførscl til herncrende Forhandlere; 
medens der kun er tilført ca. 400U 
Stkr. HUIllmer til Markedet i Tysk
hind, er der tilført ea. 11000 Stkr. 
he!', broraf ea. 4000 8tkr. fra svenske 
Kyster, Resten fra Kristianssand ; 
Prisen er nu fra UI-80 Øre pr. Pd. 
en gros ab Kristianssand. Kl. 

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 Utlgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vt;å Arthur Feddersen, 
(2dell n tlgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Atllur Feddersen, 
(2dcll Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

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

Ugen fra 10. Maj til 17. Maj 1896. 

II ii bO ~Qi I bO ~ 

-"l! 

1 I~J I ., L. o ~ o 
~:=! ", >. .,GO ~ ., E~ I ~ ~ GO 

Tilført af: '" b.O '" '" 
., ., ø'" 11= -= -"l! -= _ .... 

> " "'-'" L. :il c 

I 
(\I ;;; -(\I 

!! ~~ -'" ~ -=:E Co ., o- L. U) 

I:~ 1 
....I <-

b.Ol- -="" ~ø 1-"" o -"l! U) 

~:r: c:: ., '" <I) bO :z: U) 
CD '" 

26 danske Fisker- II Pd. Pd. j Pd. Pd. j Pd. Pd. Pd. 

l 
l'd 

1 

Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . . . i, 65736 175' 7007 1609 

" 12 danske Kvaser 1154288 
1 

18008 

5 svenske ]<'isker- I 

fartøjer . ., 5580 50" 

pr. Baad og Vogn :: 
. 

fra nærliggende 10 Rejer il Fiskerlejer ... l' 13926 300" 1795 590 
,I 

pr. Jernbane & 1 
Dampskib _. __ 1_ 4931r°t)!'>" 4l::l50"1 30OO 7 

lait 11305354290 4850 5092 
I 

195544 1129966 12434 210521110061455 

-2260 95544129966114229 ~- W>96 , 1455 
" I 

° 
° 1) ;j2iil Pd. RøJspætter og 17g0 l)d. Helleflynder. :1) lljghvar. :j) Tunger. 4) lH8:1 Pd. J)ighvar og 2182 

Pd. Tunger. ,-» 3520 Pd. Hedde UL m. og 1;1:JO Pd~ Mn,krcl. tl) SkrUPlie1". 7) SletteT. B) 'Tol'sk. 9) Stenbider. 
10) 14<14 Pd. Aal Ol! I1Hl Pd. Aalekvabber. 

lait er der tilført 433964 Pd. 
Betalt UenllclUsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: leveIde Kr. 1,40-3,75 pr. IJpd.; 

::\Iakrel Kr. 10,00 pr. Snes; 1'orsk, lcven,lc Kr. O.i'tO-l,OO pl'. Lpd.; Hornfisk Kr. 0,25-2,00 
pr. Snes; Sild Kr. 0,25-0,60, pr. Ol; Aal, blauke Kl'. 0,60, gule Kr. 0,25-0,50 pr. Pd,; Rejer 
Kr. 0.35-1,50 pl'. Pd. 

Tilførslen i Løb af le\ eu de Eisk har været rigelig til J\iarke, lots Forsyning. 
lllell da Handelen vedblivem1e er trCy()ll opnaaedes knn forholdsvis smaa Pri,e(; prima 
Vesterhavs Jtødspætter betaltcs med mlltil Kr. 3.75 pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

En brugt Beltbaad 
af Rasmus Hansen Dyrehavus 
Bygning, 3'1/",,, 'f OllS drægtig 
og hekendt som første Kl.s 
Sejler, har taget 1. Præmie 
ved flere Kapsejladser, godt 
ndhalet i eullvel' Henseende, 
er billig til Salgs ved Hen
vendelse til Baadfører 

H. Hansen Blak. 
li'eml> pr. Maribo. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil_ 
J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al SlagsJ<'isk iKom-
mission. I 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm,Nybrogade. -------

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

8. c!Jf!almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

l .... or Krogft8kere. 
De .an meget efterspurgte dobbelt· 
fortinnede 8taalfløkekI'o~e 
med lukkede ret og omvendte øJer 
til Fangst ..c Aal, Torsk og }o'lynde,' 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og:3. Bestillinger mod~ 
tages Oj;( Krogene afsendes franc:o 
uveralt i Danmark til 'J:t'iskere, Nr. 
:> 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 ør. pr. 1000 
mod Efterkray, PrøV'er gendes paa. 
Forlangende og Forhandlere ind· 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Orredyngel. 
Bestilling' paa Ørredyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ah 
Viborg' Bauogaard bedes ind· 
sendtsuarost. Levering April 
-.Maj. Forespørgsler be
svares. 

Fiskeriselskabet i Yiborg. 
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Kø benh~ vns Mek~niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Ton:?;, ~(unilla, (:OCllS, Kork og CutecllIl 
anbr,fales fra. et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70~ 

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

TcJefllllllUllItller ,,'15 H el!i!ina-ør", 
loverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,F:thrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aålerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Born
ulds.ganl, Hampeganlog Hø1'garn i alle Nr. til Dagens billigst(, Priser og j 

bedste Kvaliteter. ."'alekllber, Kork, Inaadtræ og Katecku 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

fed UdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevaor.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrl, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Fobruar 18~6. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbojdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Rt,digeret af cand. mag. lIen;' . .l. Pos.~elt. __ o Trykt hos li'rantz Ghristtreu. København. 
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Nr. 22. 28. Maj. 1896. 

:Mec1l.e:c::l.sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Gronnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af I{ d Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig' Rabat. 

Indhold: Ulykke paa Vestkyst.n.-Beretning 
V. Havnen ved Sandnæshage. ~'ilkeriberetnin-
ger. - BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, tltorm
gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, Cl' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fi skore dagH g 
ira KI. !l-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 tilbansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Køltenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlemsbla
det bedes fpemtidig adresseret tilSvan
holmsvej Nl'. 10, KØbenhavn V. 

Ulykke paa Vestkysten. 

Onsdag 'den 20. Maj druknede 
Fjaltring-Fiskerne P. C. Sørensen, 
Chr. Jacobsen, Bertel Holm og J rns 
J øl'gensen; alle fire unge, kraftige 
:Mænd og Familiefædre, dpI' efterlade 
sig Enker og 12 Børn. 

Hds. kgl. Højhed Pl'inspsse Marie 
har paakaldt Offentlighedens Støtte 
til Fordel for de foruly Hede Vester
havsflskeres Efterladte. Hds. kgl. 
Højheu har med dyb Deltagelse mod-

taget Efterretningen om den sørgelige 
Ulykke, der nu paany er overgaaet 
Fiskerbefolkningen, og blaber ved 
Bidrag fra alle Befolkningslag at 
tilvejebringe en Sum, for hvilken der 
kunde købes Livrenter til de For
ulykkedes Enker. 

Hds. kgl. Højhed vil med Tak mod
tage ethvert Bidrag, selv det mindste, 
under Adresse Bel'llsto1'ff Slot. 

Beretning V 
fra den danske biologiske Station. 

(Slutning.) 

Efter at Forfatteren sanledes, DOj

agtigere end det nogensinde tidligere 
er hleven givet, har pnavist Forskel
lighederne imellem de gule og de 
blanke Aul, gaar han on'1' til at un
dersøge, i hvilket Forhold de to 
Grupper sba til hinanden. Resul
tatet af denne Und ersøgelse er da 
dette. at de "blanke" Aal ere Aal, der 
have været ;,gule", Ilten som da For
plantnillgstiden nærmer sig, anlægge 
en særegen Yngledragt, at de ,.gule" 
Aal saaledes ere at betragte som 
Unger til de "blanke". :B'orf. giver 



altsaa en Bekræftelse paa Overrets
prokurator Leths her i Bladet ofte 
omtalte Theori. Som Bevis for 
Theoriens Rigtighed anfører Forf. 
først Størrelsesforholdene blandt de 
gule og blanke Aal; medens der af 
førstnævnte findes saavel Hanner som 
Hunner ned til de mindste Størrelser, 
hvor Kønnet kan bestemmes, stoppe 
de smaa Blankaal op for Hannernes 
Vedkommende allerede ved en 28--
29 ctm. Længde og for Hunnernes 
ved ca. 40 ctm. Men hertil slutter 
sig andre Forhold, saaledes 
1) Kønsorganernes stærkere Udvik

ling hos de blanke Aal; 
2) De blanke Aals ringe Lyst til at 

tage Næring til sig, og deres For
døjelseskanals hele 'Tilstand uuder 
Vandringen ; 

3) De blanke Aals periodiske Op
træden i Vandene og deres U d
vandring til Havet om Sommeren 
og navnlig Efteraaret, og det Fak
tum, at Bestanden af Aal i vore 
Fjorde om Vinteren saa godt som 
udelukkende dannes af gule Aal j 

4) Slutningen af Udviklingen fra gul 
Aal med begyndende Metalskær 
til fuldt udviklet Blankaal uden 
gule Farver har Porf. gentagne 
Gange set finde Sted i Hyttefade, 
hvori der opbevarrrlus gule Aal; 
enkelte af disse bl'Jve i Løbet af 
faa U ger til fuldt url viklede Blank
aal; 

5) At der i Naturen træffes Aal, som 
i Henseende til alle de Forhold, 
der adskille BlanJ;aal fra gule 
Aal (undtagen Størrelsesforholdene 
nedad), staa paa Orel"gangen mel
lem begge; 

6) At blanke Aal i Mængde udmndre 
hvert Aar fra Ferskvande, hvis 
Munding er en kunstig Bluse, og 
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hvortil man derfor ved, at blanke 
Aal aldrig indvandre, - Fersk
vande, der altid vrimle afguleAal i 
alleStøl"relser,hvilke,medens de ere 
gule, kun i meget ringe Antal 
udvandre. 

At Kønsmodenheden gør den "gule" 
A al "blank", kan saaledes anses for 
sikkert. Forf. betragter jmidlertid 
ikke denne Aalens nye Dragt for 
fuldstændig identisk med den Yngle
dragt, som mange andre Fisk, f. Eks. 
Laksen, anlægger. "Thi," siger han, 
,,I.Jaksen anlægger 1) før hver Lege
periode en ny Yngledragt, og 2) den 
anlægger ikke denne, før dens Æg 
og Sæd næsten ere modne; derimod 
er der al mulig Grund til at tro, at 
Aalen kun en Gang i sit Liv an
lægger den omtalte Dragt, og den 
gør det i hvert Fald længe før Æg 
og Sæd ere modne. - Aalens Over
gang fra gul til blank Aal maa sam
menlignes med Laksens Overgang 
fra ung til voksen Fisk og ikke med 
Laksens Farveforandringer og andre 
Omdannelser i Legetiden. 

Efter a t Forf. dernæst har omtalt 
de tidligere Forskere og gennemgaaet 
deres,forskellige Arbejder, følger det 
Afsnit af Afhandlingen, der vistnok 
har størst Interesse for Medlems
bladets Læsere, og som vi derfor 
gengire i sin Helhed. Det bærer 
O\'erskriftpn: Om Aalenes Størrelse i 
vore fat'skellige Vande og omAalejiske
riets Drift. 

Enhver, der har havt med Aale
handel en gros at gøre, ved, at de 
Aal, dpI' fiskes rundt i vore danske 
Farvande, ikke ere ens store, at f. 
Eks. de Aal, man kan købe hos Fi
skerne i Lille-Bælt, ere gennemsnit
lig meget større end dem, man kan 
faa fra Roskildefjord. Dette el' et 



Forhold, som er konstant hvert Aar. 
Fra Lille-Bælt kan man f. Eks. faa 
leveret gule AaI fra Vaad i Mængde, 
hvoraf der gennemsnitlig skal 2-3 
til 1 Pund, i Roskildefjoru skal der 
derimod oftest 6-8 til 1 Pund. 
Noget lignende gælder om disse to 
Farvandes blanke Aal; af Bla.nkaal 
fra Lille-Bælt syd for Middelfart skal 
der gennemsnitlig 20 til Lispulluet, 
af BlanJmal fra Roskilde og Frede
rikssund (fra Fjorden) skul der 60-
80 til Lispundet. Da Størrelsen 
influerer meget paa Anlens Værdi 
pr. Pund, er dette en Sag, som de 
tyske Aaleopkøbere vide god Besked 
med, og de have en ligefrem fast 
Takst for Pund af Blankaal, som op
købes, eftersom de ere fiskede det 
ene eller det andet Sted; disse Priser 
vare i 1888 følgende: 
48 Øre for Blankaal fra Klakringen 

(udfor Vejle-Fjord). 
45 Øre for Blankaal fra Fredericia, 

Middelfart, Assens, Boiden, 
Horne-Mark, Dyreborg,Faa
borg, Svendborg, Thurø og 
de nærmeste Distrikter. 

43 Øre for Blankaal fra Ærø, Lan
geland og alle Øer, der ligge 
sydligere end Nordspidsen 
af Ærø, Nyborg, Kerteminde 
og mellemliggende Distrikter. 

For Bl;l.llkaal fra Kallundborg, 
Korsør,' Skelskør, Karrebæksminde 
og mellemliggende Distrikter: 

i første Maanemørke 40 Øre, 
i 2. og 3. Mørke 42 0re. 

Disse Priser bleve budte, før Aalene 
varll blevn~ fiskede, paa Basis af det 
Kendskab, som Fiskehandlerne havde 
til Fangstens Kvalitet fra tidligere 
Aar, og dette Kendskab er meget 
paalideligt. Som man ser omfatter 
det hele Handelsomraade kun Lille-
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og Store-Bælt, idet Handelen paa 
Jyllands nordlige Kyster samt i Sun
det var paa andre Hænder. Inden
for det omtalte Omraade er det Lille
Bælt, der giver den dyreste Vare, 
d. v. s. de største Blankaal. 

En saadan Forskel paa Gennem
snitsstørrelsen kender mlln ogsaa hos 
forskellige andre Fiskearter, f. Eks. 
hos Rødspætter og Torsk, og den kan 
bero paa forskellige Forhold, saasom 
at i visse J!'arvande leve hovedsagelig 
kun 1- og2-aarige Fisk, medens de 
ældre unvandre til dybere Vand, eller 
at der visse Steder findes D\'ærgracer, 
hvis Individer blive voksne ved en 
forholdsvis ringe Størrelse . 
. Det var mig dog paa FOl'haand 

klart, at disse to Forhold næppe vare 
Hovedaarsagerne til Aalenes forskel
lige Størrelse; thi i Ferskvand saa.vel 
som i Saltvand findes alle Størrelser 
af Aal lige op til de aller største, 
og pall. lavt Vand nær Kysten findes 
til sine Aarstider meget store AaI. 
N etop denne Aalens U afhængighed 
af Saltholdigheden gjorde det usand
synligt, at man hos den skulde finde 
stærkt udprægede Dværgracer i \'ore 
Farvande, og en direkte Undersøgelse 
af Forholdet gav da ogsaa en anden 
Forklaring af Fænomenet. I Lille
Bælt fandtes nemlig Aale-Hannerne 
at være sall. sjeldne, at der i det 
første Maane-Mørke, hvilket plejer 
at give 'langt de fleste Hanaal der 
som andet Sted, fangedes kun 27% 

Hanner, medens jeg i Roskildefjol'd 
fik 94% i første Mørke og 8.')% i 
de sidste Mørker: i disse sidste Mør
ker fangedes tilmed ikke nær sall. 
mange Aal som i det første, saa at 
Hanaalene ogsaa af den Grund komllle 
til at spille en yderligere dominerende 
Rolle her. Da Hannerne gennem-



snitlig ikke veje mere end ca. 1/.1 'fE 
Stykket, medfin& Hunnerne i Reglen 
veje 3/.1-_1 'tI og mEre, forstaur man 
løt, 'at Gennemsnitsstørrelsen; h~'01' 

Han:nerne ere talrige, bliver 'miIldre, 
end hvoroe ere færre i Tal. Det 
'Yililme'f'islæ Fm;hold mellem KønlienA 
er H01Jedaarsagen til de ulankeAals 
farskf'llipe GenJ/e1nsnit,~stør1"els&r i 
vore Farvande; thi eJl Sammenlig~ 

'Iling' mellem de enkelte Køn j1-a f 01'

skeU(qe Fan'ande viser iltke en saa
dan Stm·t'elsesfoTskel; ca. 18 'rom mel' 
er ovel'ait d~n Ma,ksimulIlsst.ørrelse, 
Hannernenaa, og meget store Hunner 
findes i alle vore Farvande og Fersk
mnde, omend langt fra lige talrige 
overalt. I ,-isse mindre brakke Vande 
synes det ganske vist. at enkelteAal 
saavel Hanner som Hunner kunne 
blive blanke med fl'n noget ringere 
'l'otaIlængde end den, der er Minimum 
i andre, mere aahne F::ll'vande; men 
dette synes dog kun i ringe Grad at 
paavirke Gennemsnitsstørrelsen, 

At· erholde de nøjagtige ManI her 
er meget vanskeligt, da Fiskerne bruge 
meget forskellig Muskestørrelse paa 
de forskellige Steder; og da Biologisk 
Station pua Grund af Fiskesæsonens 
Kortvarighpd llled €-gne Redslmber i 
Reglen kunkanundersøgeBlankaalene 
et Sted om Aaret, vil det vare noget 
før man ved eget Fiskeri faar et 
større Materiale samlet fra alle Lan
dets- Egne. 

<r~gskal . ~\f denne Gl'und ikke gnu 
nærmere ind paa Sagen nu, lUen hUl 
omtale, a t ogsaa hos de gule AnI 
viser det sig, at det numeriske for
hold mellem Kønnene er meget for
skelligt og influerer overordentlig pau, 
Gennemsnitsstørrelsen af de fangede 
AuI; og som man kunde ventp, er 
Hannerne blandt de gule Aul ogsau. 
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talrige i de summe Farvande, hvor 
de ere det hlandt de blanke Aal og 
omvendt. 

'ril de nærmere Omstændigheder, 
der indvirke paa Aalenes forskellige 
Størrelee i J1"'arvandene, og hv·is rette 
FOl'stanelse er af uller største Betyd
ning for vort Fiskeri og dets Drift, 
skul jeg i en senere Beretning komme 
t~lbuge. For 30 Aar siden var Aalpns 
Størrelse (snavel de gules som de 
blllnkes) en anden i lssefjorden, end 
df'n er nu, et Forhold, som de senere 
Aa"s stæ1'kt drevne Fiskeri sikkm't 
eT Aarsag til, idet saa yderst faa 
Aal kunne 0lmaa en lietydeli,q Stør
Telse, fordi defiskes, forhiden denne 
t1rw;s. De gule AnI, i Fjorden ere 
derfor· nu gennemsnitlig smaa, og 
Blankaalene repræsenteres . næsten 
udelukkende af Hanner. 

Det. ovenfor udv-iklede, dels at de 
gule Aul blim blanke, og :udva.ndre 
til Havet, dels at·de saakaldte KIæp
aaI (Bredpander) ikke; 'vedblivellde 
ere st.erile, lUen ogsaa til Slutning 
blive blanke Aal; er af ikke rillge 
Betydning for DI'iftennJ Aalefiske
riet i mere indelukkede Vande, særlig 
alts!la i Ferskvande; thi alle de voksne 
Aal IIHl.a i Følge dette untages fri
villig at forlade disse Vande for at 
gaatilHavet, og hvor man derfor 
har det i sin Magt f. Eks. i Aale-. 
kistel',Aalerllser o. 1. at fange ·al·le 
de udvulidl'ende Aal, bør Fiskeriet 
sædvanligvis indskrænl{es alene til at 
fange disse,' og der bør ikke tillige 
drives V Ml d- eller Krogfiskeri i det 
salllme Vand, saavel fordi,U<:lgifterrle 
til Fiskeriets Drift derve.d fordyn's, 
uden at Udbyttet i Længden kan an
tages at blive større, somogsaa· fordi 
de sauledes fangede AaI ikke . endnu 
are' voksne ellersll:a'fede, som' de 



normalt ville bliv~, hvis mnn ventede 
til de bleve blanke. Fanger man 
s:.1.adunne Steder blot alle de udvan
drende AnI, faar man, hrud vedkom
mende V:Lnd kan gire, og netop alt, 
hmd der er modent til at tnges. De 
dyre Vaad, ,som i flere saadanne 
Vande bruges til Fangst af gule AaJ, 
bør sikkert ikke llllV€, n d l'S ; saavel 
Penge til Vedligpholdelse SOlJl til 
Mandskab knn derved spares. 

Kan man derimod ikke fange alle 
de udvandrende Aal, lUen kun en 
større eller mindre Del af dem, vil 
llwn ikke. kunne frnraade Brugen af 
undre Fangstmaader, og i S'1ltvand, 
hvor der formodNltlig kun fn nges en 
lille Brøkdel af de mndrende A1I1, 
ere snaJanne Methader aldeles uund
værlige. 

Havnen ved Sandnæshage. 
Af Havneingeniør H. Zahrtmann. 

Man kan kun være de Hpner 
Houstan og Kidd taknemnwlig for, 
at de i et d~nsk Tidsskrift have op
taget D(~batteIl om deres Sandnæs
hageproj('kt, og ganske særlig fortjene 
Je Tak for den stæl"ke Fremholdt'lse 
af, at det Projekt, der LIe" forl'lngt 
den danske Rigsdag, og pau Grundlag 
af hvilket man vilde, ut den skulde 
votere et hunrlredaarigt rl'ilslmd, gru
rende til Renten af 5 Millioner Kroner, 
var et rent forpløbigt; samt !;1n Tnk 
for den aabne Udvikling lif, hntd de 
have tænkt sig mulig i Fremtiden 
kunde blive "nødvendigt" for sa.mme 
Projekts :l!'uldstændiggørelse, nemlig 
llUkning nf de aabne Viadukt('r, Ud
dybning af hele Havnens Areal, Byg
ning af indvendige Bassiner, Kajer, 
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Broer m. m. Desyærre tale de intet 
om, hvorledes Pengene til alle disse 
Fornnstaltninger skulde skaffes til 
V(.>je. 

Om den Beskyttelse Havnen i sin 
projl'kterede :Form vilde yde Fartøjer 
i den, hersker der næppe videre Uenig
hed mellem mig og de Herrer ell
gplske Ingeniører, lI!tar de saa ofte 
gentage Benævnels~n "aaben Havn" 
og kun mene, at deres Plan givet' 
den roligste "aabne Havn". som det 
er muligt at faa. En Bekræftelse pau 
denne }i~nighed finder jeg i, at de 
aldeles ikke Lerøre det af mig tem
melig udførlig hehandlede Spørgsmaal 
om, hvonnauge Skibede!' under en 
Storm kunde ligge sikkert i Havnen. 
At nogle faa kunne finde Ly og Sik
kerhed der, har jeg ikke bestridt. De 
engelske Ingeniører erkende jo ogsaa 
at det vilde være umuligt at losse i' 
Havnen under ;iærk Storm; Antallet 
af Dage, hvori Losningen maa stand
ses, er det derefter paa dette Tids
punkt næppe værd at diskutere. 

N aar nemlig Projektets FæJre ud
tale sig om Barnet paa den Mattde 
som i Dansk Fiskeriforenings MeJ
lemshlad Side 199-200, og selv 
indse, at indvendi,qe Bassiner, Kajer, 
Broer med Uddybning af hele det 
af Jlloleruc indfattede ATeal og der
ved jølgende Luknin.q a} de aabne 
Viaduktet' kan blive "nødvendig" 
samtidig meu at de "bestemt ikke 
Wraade en helt lukket Havn ved 
Sandllæshage" , hvilket efter Sa 111-

menhængen kun kanforstaas \>0111 PIl 

Havn, hvis Viadukter ere lukkede, 
kan jeg ikke indse andet, end fI t de ' 
ved denne AdvarsE:'l sel\ udtalo Døds
dommen oyer deres eget Ba,lU. En 
Dødsdom, hvis Berettigelse kun Le
kræftes af, hvad de fortælle om hol-



landske Havne, byggede med helt 
lukkede Moler, og af det, vi saa godt 
kende fra mange her i Danmark pAa 
Kysterne med Sandvandring anlagte 
Smaahavne, der nu ere begravede 
eller trues llled at begraves af Sandet. 

Maa det end nu, dit det formentlig 
viser sig, at de Herrer Houston og 
Kidd selv have øjet aabent for Mang
lerne ved deres Projekt og for det 
usikreGrundlag,hvorpaa der er bygget, 
betragtes for unyttigt videre at dis
kutere dette, haaber jeg dog, at de 
ikke derved afholdes fra at give den 
lovede Meddelelse om Forholdene ved 
en anden Havn under lignende For
hold, hvilken Meddelelse sikkert vil 
interessere alle dem, for hvem det 
er af Vigtighed at faa Vestkysthavne
sagen fremmet eller med andre Ord 
næsten alle Fiskeriforeningens Med
lemmer. 

Fiskeriberetninger. ' 

Frederikshavn, d. 21. Maj 1896. 
Under den sidste Uges noget roligere 
Vejrforhold hal' Vestkyst fiskeriet be
dret sig eu Del, op til en 25 Knt
tere indkomne lIIed ret gode La.ster 
og en Del andre en' indkomnu med 
mindre Udbytte, d(,t er da ogsaa 
væsentlig for at helligholde PiIlsen, 
at disse sidste ha,e søgt Havn. Ud
byttet hat' varieret mellem 50 og 200 
Snese pl'. Kutter og Rødspætten har 
vejet mellem 16 og 20 Pd. Snesen 
og er betalt m~d fm 2 Kl'. 10 Øre 
og 3 Kr. 10 Øre pr, Snes. Fiskeriet 
har ligesom i de foregaaeude Uger 
runden Sted i Faarvandet mellem 
Hanstholm og Hirtshals. Fra Fangst
pladserne nord og syd for Skagens 
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Rev ere nogle Kuttere indkomne med 
ret godt Udbytte af Rødspætter, 
vejende ca. 12 Pd. Snesen og betalte 
1 Kr. pr. Snes, Ca. en halv Snes 
have havt udmærket Fiskeri i Læsø
rende, fra 200 til 400 Snese pr. 
Kutter af den sædvanlij!;e smaatfal
dende Rødspætte af 9 til 10 Pd.s 
V ægt pr. Snes, kun betalte med 50 
-75 Øre Snesen; en lignende om 
mulig lidt større Kvalitet indbragtes 
af 4-5 Kuttere fra Aalborgbugtf'n, 
hvorfor opnaaedes 75 a 90 Øre Snesen. 
De paa Kobbergrunden sydost for 
I,æsø med Garn fiskende Kutt<>re 
have havt ret godt Udbytte af Slet
hvar og Pighvar, hvii ke Fiskesorter 
i denne Tid kun opnaa lave Pris!'r, 
for førstnævnte betales kun 6-10 
Øre pr. Pd., for sidstnævnte 25-30 
Øre pr. Pd., mindre Partier af Rød
spætter vare af lignende Kvalitet 
som. sidstnævnte. Fiskeriet efter 
Hornfisk under Læsø er aftaget meget 
i den sidste Tid; det er kun i Ny 
dg Næ, at der er nogen Fangst af 
RE'tyrlning. D0r cal' Y1st sig l\fn.krel 
under Skagen uden at Fangsten dog 
har været Hf noget støne Omfang, 
de opnaaede Priser ere ogsaa bøje', 
4 1/ 2 Kr. pr. Snes. En lignende Pris 
forlangps ogsaa af Makrel fangede 
under den llorske Kyst, hvor Fang
sten endnu ejheller bar været af 
større Betydning. Efter Qpn store 
Tilførsel i fort>gaaende Uge har Til
førselen af Hummer fra N orgo været 
i lidt.1I'ilbftgegang og hHr næppe an
drngf't ovor 8000 8tkr., hvoraf ca. 
3000 have tmnsiteret til det tyske 
Marked, Pris:Hl er ca. 80 Øre pr, 
Pd. ab Kristianssalld. Kl. 

l 
.1 , 

! 

.1 
.iil 
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Københavns Tilførse' af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 17. Maj til 24. Maj 1896. 

I 
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I I 
24 danske Fisker- Pd. 

Pd. I Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd~ Pd Pd. Pd. Pd. 

fartøjer •.. 
11
47934 411' 8757 52009 

21 danske Kvaser 88218 

svenske 1!'isker-
fartøjer •. '. 

pr. Baad og Vogn 
1\ fra. nærliggende Rejer 

Fiskerlejer ... 992' 27046 3836 500 
IO pr. Jernbane & 

Dampskib .... 8484T3OOS 37643" 7208 140565112778015918 14366 12580 3594 
- f----I--1--14309 5200 40565 12778°119754 laIt ... 1446361711 38635 14366 130S0 359 

1) 3404 Pd. Rødspætter O,," 0080 Pd. HeHeflynder, 2) Pighvar. a) 700 Pri. Pighvar og 600 Pd. TUllger. 
4) Hornfisk. 5) 35136 ·Pd. HOl'llfi.k og 2507 Pd.Heride m. m. 6) Bkrupper. 7) Slett«, S) il20 Pd. ~krupper o 
400 Pd. BIeter. 9) 4950 Pd. Torek og 250 Pd. Stenbider. 10) Aa!. 11) 2519 Pit. Aal og 1307 Pd. Aalekvabber 

lait er der tilført 413630 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,10-3,75 pr. Lpd.; 

Hornfisk Kr. 0,75-2,00 pr. Snes; 'l~orBk, levende Kr. 0,75-1,00 pr. Lpd.; Makrel Kr. 5,00-
8,50 pr. Snes; Sild Kr. 0,25-1,00, pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,60, gule Kr. 0,35-0,60 pr. Pd.; 
Rejer Kr. 0,75-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk har i Ugens Løb været rigelig til Markedets Forsyning 
Handelen rolig og Priserne omtrent uforandrede. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge- Fabrik en 
- SeIYauldallle I Aalbof,r 18bS •• 

I Købe.havD 1888-
anbefaler .it lJds"lg uf alle Sortol 
Fif!.kekroge, saa. "cl i Staal, Jreru 
som MeØl!!ling, samt PilK(' i 'eill f}~ 
Bly. FOrlendo. mod Efter"' .. ". 

Conrad C hlsten8en. 
St. Strandstræde 41. 

København K. -----_.-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/ 0 , 

Telegramadr. : Storm, Nybrogade. -

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

ex. c7f:almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

For KrogfilJkert'. 
De sua meget efteropurgte dobbelt· 
fortinnede IIiltaalfiskekro,e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst ar Aal, Torsk og Flynder 
kan erholded hos Undertegnede i 
tvend~'"'"Nr. 2 og ,1 • .Bestillinger mod .. 
tages o,,;c Krogeno afsendes franco 
overalt i Danmark til ]'iskere1 XI', 
S 3 Kr., Nr, 2 2 Kr. !in Øre pr. 1000 
mod ~fterkra.v. Prø"br sendes pau. 
Forlangondo og l?'orhandlcre ind
rømmes Rabat. 
Han8 Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjertemindo. 

Ørred yngel. 
BestIlling pall. Ørredyngcl 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 
Viborg Bancgaard bodes ind
sen,ltsual'est. IJeveri ug A JlI'il 
-'Maj. Forespørgsler be
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 



Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M.·L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, 1}lanilla, (Joens, Kork og {;ateebn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade 70. 

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

'1:elefoDJlUmmer ,,75 H el filiJlgøl''' , 

leverer efter Bestilling eller 1'1'a Lager ha vor med de nYl'st(\ og bedste 
Maskiner forsynede,Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt ajle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsganl, Haml)egarn og Hør,qarn i ajle Nr. til Dagens billigstE' Pris('r og i 
bedste Kvaliteter. .~alekuber, Kork, rlaadtræ og n:ateehu 
haves plla Lager. 

Handlende giyes Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohr~, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

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

HaT- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Fohrultr lH96. 

Redigeret af cand. mag. Herw, J. Posselt. 

Fæl'(}igsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Du:;!
disse sendes altid frit. 

F. N.Halmoe. 
TeIAfon 129. 

Trykt hos F';'ant~ Ohristtreu. Københll.vn. 



Nr. 23. 4. Juni. 1896. 

:D.4:edle=sbla.det udgaar hver Tors,lag. Annoncer optages ved H envendelse til 

Frantz Christtreu, Gronnegade IO, København K. 'l'ri,ell er for Indlandet IO Øre pr. Petit

linje af ll. Sides Br0de: for staaende Annon,"er indnJill'neS betydelig Rabat. 

Indhold: FiBkeriudBtillillgen i HelBingfors. -
Mindestøtten paa Klitten. - Fisk~liet ved Born· 
holm. - Mindre Meddelelser. - FiskeriLeretningcr. 

- Bekend tgørelBer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ~toJ'm

gade 20 Stuen, København V., er aabent 
fra 9-11. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer ogFi81\Credaglig 
fra KJ. !l-lI, for 1'Ilbliknffi Søndag fra 
12-2 mod en Entre at' 100re. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes R ltid alelle adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Køllenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlemsbla
det bedes fremtidig adresseret til Svan
holmsvej Nr. 10, København V. 

Fiskeriudstillingen l 

Helsingfors. 

Indtil den 20. Juni senest modtages 
Anmeldelse om Deltagelse af Hr. A.. 
Fedde1'sen, KøbenhavlI V., hos hvem 
Skemaer og forskellige Oplysninger 
"ngaaende Udstillingen kan faas. 

F raOvertoldinspektoratet for N Øl'

rejylland har Bestyrelsen under 20, 
Maj modtaget følgende Skrivelsp,: 

I AnlednIng af det af Foreningen 
indsendte Andragende fra en Del 
Fiskere fra V estjy lland om Toldfri
hed for saltet Blisling, som bevislig 
indføres til Agn, meddeles hened 
tjenligst til behagelig Efterretning, 
at Finantsministeriet under 13, ds. 
betingelsesvis har bevilget det ansøgtp, 
samt at Generaldirektoratet for Skat
tevæsenet ved Resolution af 16. næst
efter h~tr fastsat følgende: 
1) Ved Indfortoldning af til Agn 

bestemte saltede Brislinger og 
saltet, tørret Fisk, Position 42 , 
angiver Importøren i Klarerings-
angivelsen Varemes Bestemmelse 
samt reserverer sig 'l'old tilbage
betalt, 

2) Tilbagebetaling af Tolden skal 
f Ot'e ga, a ved samme Toldsted, bror 
Varerne ('re fortoldede, og sker 
ved Forevisnillg af ikke over ti 

Maaneder gamle Toldkvitteringer 
til Afskriming, eventuelt til Bilag 
ved Regnslmbetr samt mod For
sikring paa Tro og Love fra do 



raagæiciende FIskere, tlI hvem 
Fisken er afsat, om, at det af 
dem købte Parti udelukkende vil 
blh'e anvendt til A gn. Disse For
sikringer, der ligeledes vedlæggps 
Regnskabet, skulle være forsynede 
med Attest fra tvende Toldstedet 
bekendte Mænd om Troværdig
heden af Underskrifterne. 

Det er derhos tilføjet, at Admi
nistrationen savner Hjemmel i den 
bestaaende Toldlovgivning til ganske 
almindeligt at tilstaa Godtgørelse af 
'folden for Salt, der anvendes ved 
Fiskesaltning. For saavidt derimod 
angaarGodtgørelse af Tolden af Salt, 
del' anvendes til Fisk, der eksporteres, 
vilde. de i Lov af 4. Juli 1863 § 27 
haves tilstrækkelig Hjemmel til at 
meddele en dertil sigtende Bevilling, 
men da det i de af Sagen indhentede 
Erklæringer fremgaar, at en Eksport 
af saltet Fisk ikke foregaar, er en 
saadan Bevilling, der vilde være ganske 
hensigtsløs, ikke given. 

Goldmann. 

Mindestøtten paa Klitten. 
Paa Anmodning fra et Medlem af Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelaesraad optaget 

efter Ringkøbing Amt!! Avis. 

1. Pinsedag indviedes den Minde
sten, Fiskeriforeningen i Esbjerg har 
ladet rejse over de fire Fiskere, der 
forulykkede paa Havet udfor Aargab 
den 1. April. 

Støtten, der bestaar af tilhugget 
Granit, tager sig ret anseligt ud. 
Den er rejst i Aargab By tæt ved 
Vejen paa en indhegnet Plads, skæn
ket af Knud AndeTsen. Paa Havet 
udenfor var det, Ulykken fandt Sted. 

Der var mødt ca. 300 Mennesker 

ved Støttens Afsløring, vel et af de 
største, om ikke det aller største 
Møde, der nogensinde er holdt i det 
fri dernede paa Klitten. 1;'ra Klitten 
var der selvfølgelig mødt mange, men 
ogsaa de omkring Fjorden liggende 
Sogne vare stærkt repræsenterede. 
Rundt omkring fra saa man Baade 
paa Fjorden; der stævnede efter Aar
gab. Fra Ringkøbing afgik saaledes 
2 Baade fra Klitten med ca. 50. 

1;'ra Kanonbaaden "Grønsund ", 
der i Fisketiden sejler frem og til
bage i Havet herude lige fra Esbjerg 
til Skagen for at værge vore .Fiskere 
mod de fremmedes Overgreb, var 
mødt Ohefen, Kaptain BTæstrup, og 
Præmi~rløjtna]]t Reinha'rt, der begge 
i Galla overværede Afsløringen. 

Den lille Festlighed var stærkt 
præget af den alvorsfulde Stemning, 
som baade Stedet og den Begiven
hed, hvorfor Støtten er rejst, saa 
naturlig opfordrede til. 

Festligheden begyndte Kl. 3 med, 
at man sang: "Dejlig er Jorden". 
Kaptain BTæstrup overleverede der
efter paa Esbjerg Fiskernes Vegne 
Støtten til Fiskerne paa Klitten, idet 
han udtalte, at den var sat til Minde 
om de 4 Fiskere, der reves bort 
under Udførelsen af deres daglige 
Gerning ude pau det farefulde Hav. 
Han bad Klittens Befolkning frede 
om dette smnkke Minde. 

Efterat Dækket var taget bort, 
talte Stedets Præst Pastor N eder
gaa1'd: 

Paa Enkernes og Forældrenes 
Vegne modtager jeg med hjertelig 
Tak den Gave, som Fiskerne fra 
Esbjelg her skænker os, og vi takke 
for Hjerteligheden og det aabne 
Hjertelag, der har givet sig et saa 
klart Udtryk deri, at I vilde rpjse 



en MindestE'n for dem, som vi dag
lig savne og længes efter? 

Der kunde nu spørges: Hvorfor 
samles i Dag høj og lav paa dette 
afsidesliggpnde Sted? Hvorfor kom
mer Skarerne i Dag fra fjernt og 
nær her til disse Klitter? Og hvor-

- for rejses der i Dag en Støtte, der 
for senere Slægter skal vidne om, 
at der har ramt os noget, som har 
sat sit Præg paa vort Sind. Er det 
fordi disse, hvis Navne ere udgravede 
i Sten, var Mænd, der vare berømte 
viden om Land? N ej; men saa har 
de dog vel gjort en stor Gerning, 
der spredte en sjælden Glans ud 
over deres Død, siden Mindet om 
dem fæstes til den varige Sten? 
atter svare vi Nej, men hvorfor da 
denne usædvanlige Skare Mennesker? 
Og hvorfor udmærkes de fremfor 
andre ved, at deres Navne ristes i 
Stenen, som staar her ved Alfarvej? 

Ja, der er vel forskjellige Grunde, 
som have bragt os sammen i Dag. 
Lad mig da. først og fremmest svare 
paa, hvordan vi tage Stenen, vi, 
som bebo denne smalle Landstrim
mel mellem det truende Hav og den 
usikre Fjord. Vi ere komne til 
denne Mindesten, fordi disse fire var 
os saa inderlig kjære, og vi savne 
dem stadig. Og der har alt siden 
de gik bort, staaet en Mindestøtte 
for dem derinde i vore Hjerter, en 
Mindestøtte, som ikke glemmes og 
ikke omstYl tes, saalænge den nu
levende Slægt aander. Det har sat 
uudslettelige Mærker i vore Sjæle, 
hvad vi sua den 1. April. Men som 
der staar en Mindestøtte derinde i 
Hjerterne, saaledes glæde vi os nu 
over, at der ved Alfarvej kommer 
til at staa et synligt Tegn om, hyor 
dybt et Mærke dores Bortgang har 
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sat i vore Sjæle. Vi glæde os over 
at faa en talende Sten oprejst midt 
iblandt os; thi mange blandt os har 
en Gerning, der daglig bringer dem 
i samme Livsfare, som bortrev disse 
fire. Og nu skal det herefter, hver 
Gang vi gaa forbi denne Sten, lyde 
til os: Hvor Du end gaar, og hvor 
du end færdes, saa pas frem for alt 
paa dit Hjerte, at det ikke opsluges 
af Døgnets Smaating og af Dags
livets Bryderier og Foretagender; thi 
her er større og vigtigere Ting at 
tænke pau. Snart kan de kolde 
Bølger tage Dig i Favn og klemme 
Livsaanden ud af dit Bryst, og Du 
kan blive gemt paa Havets Bund 
som den ene af disse fire, eller Du 
kan blive sænket i Jordens Flkød som 
de tre. Hvordan du end er, og hvor
dan Du end lever, saa arbejd i Tro, 
Haab og Kærlighed, saa giv Frelseren 
Dit Hjerte, »thi han kan kun Dig 
redde og frelse Din Sjæl. " Ja vi ved 
det, at hvad der skete hin Dag, det 
var som et mægtigt Basunestød, hvor
ved vi alle reves ud af timelig Tryg
hed og Sikkerhed. Og som vore 
Hjerter nu er, og som Stenen nu 
staar, da skønner vi, at der under 
Basunestødet blev skrevet noget. Og 
selv om det end ikke er mejslet ind 
i Stenen, saa lyder det dog til en
hver, som gaar forbi, ud fra disse 
fire N avne: "Bered dig, o Sjæl, til 
at møde din Gud". 

Sandan tage vi imod Mindestenen 
der rE'jses af Vennehaand, og saadan 
skul den staa iblandt os. 

Og er det endnu saadan, at der 
er en dyb og hjerteskærende Sorg 
over Ulykken hernede iblandt os, 
fordi Mænd, Sønner og Brødre ere 
revne saa hurtig bort, saa er det 
dog os en inderlig Glæde og Ved er-
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kvægelse, at der ræl,kes kærlige 
Vennehænder ud imod os. Det 
gjorde godt, da I mødte saa talrig, 
den Dag de tre fæstedes til Jorden. 
Det gjøl' dobbelt godt, at vi i Dag 
se Eder !'Iaa talrige, thi vi erfare 
derigennem, at vor Sorg og Bedrøvelse 
bliver følt og baaret med af mange, 
som bo langt borte fra os. Og 
eders Deltagelse gør maaske mere 
godt, end I tænke. Vor Stilling er 
jo sao, usikker, mrmge iblandt os ere 
henviste til at gaa til den farefulde 
Gerning derude paa Havet, hvor 
den, som drager ud sund og kraftig, 
ej ved, 0111 han skal før Aften skyl
les op som Lig. Og det skal da 
o gsaa siges ved denne Lejlighed, at 
der iblandt os er bleven en Uro og 
en Ængstelse, som hidtil ikke har 
været kjendt, og at der er ikke faa, 
som under de nuværende Forhold 
helst ønskede, at de aldrig skulue 
fure ud paa Havet i en Bund, som 
lmn bæres uf fire Mand. Men det 
skal tillige siges, at det ikke er Fejg
hed eller Mangel paa Kristenmod 
og Manddomsmod, thi ikke en svigter 
sin Pligt, trods det, at han tit maa 
gaa til en Kamp, som er farligere 
end Soldatens paa den mest udsatte 
Post. Der kan være Fred og gode 
Kaar derude, det er de sidste fem 
Minutter, de alene have noget at 
frygte for. Ulykken bringer AJvor 
og Sorg, men den gør ikke til Trælle, 
thi vi ved, at hvad der er sket, og 
hvad der sidEn sker, det er Gerningen 
i den almægtige Faders Hænder, og 
at det er en Kalden, der raaber, 
hver Mand paa Post, hver Mand til 
sin Gerning, ikke i eget, men i Jesu 
Navn. Vi ved, at det kan opleves 
og erfares, h vad yi synge i den 
gamle Sømandssalme : 

Kærlige Frelser meJ Dig udi FØlge 
Smiler mig dobbrU Jet l'olige Hav, 
Ængste]' mig ikke den styrtende Bølge, 
Skrækker il,ke dens aabnede Grav. 
Trygt i Dit Navn 
Glillcr min Stavn, 
Fører mig sikkert til Himmelens Havn. 

Vi ved, hvor vi skal hen for at 
kamille igennem Farerne, og hvor-vi 
skul faa Krnlt til at bære Sorgerne. 

Men dl:'l' er derinde i Hj('rterne 
et lønligt Ønske og en inderlig Bøn, 
som ogsaa maa udtales, det er Ønsket 
og Bønnen om, at der maa blive 
rakt os en stærk Vennehaand fra 
Landsmænd, som kunde gøre Farl:'n 
mindre. Vi se det, at der el' mang
foldige Farer, der kunde afbødes og 
borttagps af Menneskehænder. Vi 
blive saa varme om Hjertet, naar 
vi se den inderlige Deltagelse i vor 
Sorg. Og gennem Deltagelsen, som 
den stadig er voksende, næres et 
Haab om, at der maa blive gjort, 
hvad der er overkommeligt for Men
neskehænder, til at hindn', at disse 
Hayets Rædselsbudskaber skal lyde 
bestandig. Og som det ml er hændet, 
at !lenne Ulykke har fundet Sted 
netop paa et af de Steder, hvor der 
længe har været tænkt paa at danne 
et 'l'ilflugtssted for dem, som kom
me i Livsfare. Og som det er sket, 
at et nyt Rædselsbudskab lyder ude 
fra Havet, men en af disse fire ligger 
endnu derude, sna kan Bønnen ikke 
forblive uden Ord. 

Der er det Blod, der udgydes, som 
raaber til Himlen, og der er Blod, 
som raaber paa Samfundet, som 
raaber paa et kristent Land. 

Enkernes Taarer og bitre Sorg 
har rau bt til det kristne, danske 
Folk, og Taareraabet er blevet hørt, 
derom vidner, hvad der skete for to 
AnI' siden, derom vidner de store 

j 



Skarer og denne Sten, men mon da 
ikke de afsjælede Fiskeres Blod kan 
raabe, saa at ogsaa denne Røst kan 
blive hørt. 

Kammeraterne har hørt Blodets 
Raah, og for at ogsaa mange andre 
maatte høre det, sao. blev de enige 
om at riste deres forulykkede Brødres 
og Venners ~ avne i Sten. Og de 
llar nu sat Stenen ved Alfarvej. Og 
naar nu I, som er fremmede paa 
dette Sted, læser deres Navne. san 
skal I vide det, deres Blod raaber 
til det danske Folk om Hjælp og 
Bistand for deres Kammerater. som 
endnu er tilbage. 

Efter Salmen: "IJyksalig, lyksalig 
hver Sjæl som har Fred /I, talte 
Redaktør ]i'astrUl!; 

Den Skik at rejse Mindestene er 
ældgammel, ligps::ul. ganllllel som 
Slægtens Historie. 

Der fortælles saaledes i .Josva 
Bog, at da Herren pau underfuld 
::\Iaade havde ført Isrneliterne over 
.rordans Flod, gav han .Josva Befaling 
til at lade oprejst' l:d Stene, der 
hvo!' Overgangen havde fundet Sted. 
Da .Josva . gav Ordre til at rejse 
Stenene, er der formodentlig hleven 
spurgt om lworfor, .Josva giver nem
lig fplgende Forklaring: "Naar Eders 
Bom siden efter spørger, hvad disse 
Stene hasp at betyde for Eder, da 
skal 1 sige til dem." Og saa skal 
Fortællingen 0111 Overgangen folge. 

Denne Aartusinder gamle For
klaring over, hvorfor Mindestenene 
rejses, er saa træffendp, at ingen 
fyldigere siden er gi,'et. 

[ den gamle Forklaring lægges 
stærk V ægt paa, at det ogsaa er 
for egen og for Efterslægtens Skyld 
og ikke hlot for de dødes eller for 
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de s"undne Begivenheders Skyld, at 
der rejses l\Iindestene. 

Og var dette nødvelldigt for Aar
tusinder siden, hvorll1eget mere maa 
det da ikke være nødvendigt i vor 
rastløse og travle Tid, da selv Mindet 
om Begivenheder, der har gjort et 
stærkt Indtryk, saa let udviskes~ 

mens Tiden rinder "jævnende som 
Støvet langs den alfare Vej". 

Men saa staar ::\Iindestenene der 
med deres manende: Glclll os ikke! 
Vore gode Mindestene er i Sandhed 
"talende Sten". 

Og den StP11 , \i indvie i Dag, 
skal ogsaa være en "talende Sten". 

:VIange l\Timlestene rundt omkring 
i vort lÆ,nd er der rejst fol' krigerske 
Bedrifter, hvilket jo ogsaa er i sin 
gode Orden. Men hvorfor skulde 
dpt ikke nore lige s:.ta lWl'ettiget at 
rejse en Mindesten for disse Piskere, 
der satte Livet til for at -,kaffe det 
daglige. Brod til dPlll og tIerps, EJr 
Havet da, ikke, nna!' det rejser sig 
i sin V:l'lde, en frygteligere og mæg
tigerf' ::\lodstander eml Kanoner og 
Bøsser? 

Paa en af ::\Iil1l1esteuenu for en 
Kamp, 11\'o1'i "i maatte ligge Hm]er, 
staa!' del': 

"Ej }linde O1\l en (Hlllll'C',lHl! 

mel! Olll <'t trofast Hjpr!plag·." 

Denne Indskrift vilde ogsaa passe 
godt paa Stencil lwJ' ved dl' ,. Hvide 
Sande". Et trofast o~ et modigt 
Hjerte hanlt' de Folk, dpr nwedp 
at ofre Lint for at skaffp (let dag
lige Brød. 

·1\Ien Stenen Iwl' llH'l'P at minde 
om, Di'll kan i silllple og ligefremllle 
Ord fortælle Olll, at i Aaret 18!Hi 

drog disse 'Fiskere ml pa.a Havet 
for at røgte dpres daglige DonL men 
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medens de vllr' derude, saa rejste 
Blæsten sig, som den for Resten godt 
kan gøre, hver Gang Fiskerne ere 
ude paa Havet. Og i Stedet for at 
komme tilbage llled Udbyttet af 
deres Arbejde, drev de kolde Lig 
af de tre ind, den fjerde beholdt 
Havet. Og hvorfor gik det saa? 
Efter al Sandsynlighed fordi det her 
paa Kysten henligger, som det har 
ligget i Aarhundreder, uden Mærke 
af Tidens rastløse Fremskridt. 

Det er en udmærket Ide at rejse 
en saadan Sten. Hvad om vi her
nede ved Vejen de' gaar langs 
Klitterno, havde rejst en Sten for 
hver druknet Fisker i de sidste 20 
Aar, hvilken Saga vilde ikke denne 
Række af MindestenE' kunne for
tælle om den kYalfulde Dødskamp 
derude i de kolde Bølger og om 
Sorg og Savn 'i de snula Hjem bag 
Klitterne. Og alle Stenene vilde 
raabe til Samfundet: Hwrlænge skal 
ri nøjes med Ord og Medfølelse, 
naar komlller Handlingens Dag! Aar 
efter Aar tynder Havet ud blandt 
være kraftigste Fiskere. Den ene 
Ulykke følger hurtig oven paa den 
anden. 

Det samme RaalJ lyder fra Stenen 
her. l\1aatte det ikke lyde forgæres! 

KOllsul Be1 thelsrm: 
Da Esbjergfiskerne meddelte mig, 

at de paatænkte at rejse en Minde
sten for de forulykkede Fiskere her 
red Aargab. forekolll det mig, til at 
begynde med, som en mærkelig Ide; 
lllen jo mere jeg tænkte del'Over, 
desmere fortrolig blev jeg med Tan
ken ug vil nu sige, at der ligger en 
ganskp særegen Betydning deri, at 
Fiskerne fra Esbjerg, del' har Havn 
at gaa ud fra og Havn at søge til-

buge til, har følt Trang til, at give 
deres Medfølelse overfor deres Kam
merater, der maatte lade deres Liv 
i Bølgerne hin Paaskelørdag, fordi 
h et· ikke var nogen Havn, et Ud
slag, ifi'orm af en Milldestøtte. 

Paa Vejen hertil randt der mig iIm 
et Ord af en dansk Digter, nu af
døde Pastor Hostrup, som han 
benyttede i sin Indledning til pn 
Tale, holdt ved Søndervig i 1884, 
da Sønderjyderne gæstede Vest
jyderne. Ved denne Lejlighed ud
talte han: ".J a nu er vi jo lige 
kommet fra Vesterhavet, det er og
saa en Stormagt, har været det fra 
Arilds Tid, og vil antagelig vedblive 
at være det, længe efter, at mangen 
Stormagt har ophørt at være det". 
I hvilken Betydning Pastor Hostrup 
har tænkt sig Havet som Stormagt 
aner jeg ikke; men jeg er lllest til· 
bøjelig til at tro, at det var Solskins
vejr med sagte Vind, kun en lille 
Krusning paa Vandets Overflade, at 
Havets store Udstrækni.ng hal' fore
svævet Digteten. Med et Henblik 
paa Anledningen, der har samlet os 
i Dag vil jeg dog helst betegne 
Havet som Stormagt, naar det rejser 
sig i hele sin Magt og V ælde, naar 
Horisonten snøres ind, saa det synes, 
som man kun kan se en Fjerdingvej 
ud over Vandene, naar Bølgerne 
rejser sig pyramidalsk, saa det for 
Menneskers øjne ser ud, som de 
med deres Toppe rækker lige mod 
Himlen, da staar man i stille Undren 
overfor Naturens Underværk, da 
bøjer man sig i Ydmyghed for GUdi 
Almagt. 

Norges Digter, Bjørnstjerne Bjørn
son har en Gang skrevet: 



V ær glad llaar .Faren vejer 
Hver Evne, som Du ejer; 
Jo større Sag, des tYllgre Tag, 
Men desto større Sejr. 
(har StøtterI!e i !Stykker, 
Og Vennerne fuar Nykker. 
Du sker det blot. fordi Du godt 
Kan gaa foruden KJ'ykker 

og som Forklaring om, hvorfor et 
Menneske kan undvære Krykkerne, 
føjer Digteren smukt til: 

Enhver Gud sætter cnc, 
Hun sel" er mere lIrer. 

Det er muligt at Digteren har lagt 
en anden Betydning i Ordene; da 
han l1edshev dem; men de passe 
vidunderligt ind under Forholdene 
hero\'1'('. Naar man tænker sig 
Fiskel'haadene i den spinkle Form, 
som Fiskerne her er henvist til at 
bruge dem, saalænge vi ikke har 
Havn, ude pall. Havet, i et Uvejr, 
som nylig beskrevet, da kan han 
ikke holde sig derude, det vilde 
blive den visse Død, derfor voyet· 
han den farlige Sejlads, gennem 
Brændingerne at styre mod Land, 
SOUl det sidste Forsøg af en fjern 
Mulighed om Redning af Livet. 

I et saadant Øjeblik kan man sige, 
at Faren vejer, hver Evne som 
Manden ejer, hvad enten vi tænke 
os Manden ved Roret, eller dem, som 
ere satte til at passe Sejlskøderne, da 
hjælper Støtterne ikke, Krykkerne 
ikkeheller, Yennehaand kan ikke 
naa ham, da el' han stedt \"ne med 
sin Gud; men vi som ('re samlede hel' 
i Dag ved denne Mindestøtte, \'i 
som danner et Led af det dallske 
Folk, vi have ikke Lov til at lægge 
Hænderne i Skødet, og stole alene 
paa yor Gnd, vi haye en dohbelt 
Forpligtelse. Som et Led af det 
danske Folk have vi Foq)ligtelse til 
at søge at fremme Erhvervskilderne 
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samtidig med, at \'i have Forpligtelse 
til at arbejde hen mod det Maal, at 
søge at formindske Ulykkernes uhygge
lige Antal, og det kan kun ske ved 
A nlæg af Ha me. J eg vilde gerne, 
at vi, der ere samlede hel' i Dag ved 
denne Mindestøtte, vilde give hver
andre det Løfte~ at vi, hver efter 
sine Em er og Kræfter, med alle de 
Midler, der staa til vor Raadighed, 
ville søge at paavirke enh\'er, som vi 
komme i Berøring med saaledes, at 
hele det danske Folk rejser Kravet 
om Hame pall. Jyllands Vestkyst. 
Vi have bygget Masser af Jernbaner, 
og Regering og Rigsdag har i Fjor 
yderligere bevilget Millioner til ny 
Jernbaner, saa have vi ikke Lov til 
at sige, at vi ikke have Raad til at 
bygge Havne. Jeg kan godt sym
patisere med RedaktørFastrupsTanke, 
og faar vi ikke Hamen, saa vil jeg 
foreslaa, at vi langs Kysten rejser 
Mindestøtter, hver Gang der skel' en 
Ulykke, og saa vil jeg slutte med et 
"Fred være llled deres J\finde", for 
hvem (lenne J\findestøtte er rejst. 

Efter Afsyngelsen af en j Dagens 
Anledning skreven Salig udtalte 
Pastor Nedm·.qaanl derefter en hjerte
lig og varm Tak først og fremmest 
til Fiskerne i Esbjerg, del' havde 
rejst Støtten og derefter til Deltagerne 
i Festligheden. 

Med Sangen: ,.Dagen guar med 
raske Fjed" sluttede Hojtideligheden. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

I den forløbne Vinter har Lakse
fiskeriet llled faststaaende Redskaber 
yæret noget hedre end Vinteren 1894 
-95 og Prisen har været jevn god, 



saa en Del af Fiskerne haye fortjent 
Opholdet. 

Fra Slutningen af Marts er Lakse
fiskeriet over hele Øen bleven drevet 
med Garn, og det har ogsaa været 
betydelig bedre end den tilsvarende 
Tid forrige Aar, men Prisen har 
været ringere end iVinters puaGrund 
af det store Antal af sv!:'nske Fiskere 
vi have havt herovr!:'. En saa stor 
svensk Fiskertinade paa en Gang som 
har taget Del i Garnnskeriet har vi 
ikke tidligere set herovre. 

Der ere de Dnge hVQr ca. 200 
s\yenske Baade hu\'e søgt bornholm
ske Havne for at sælge deres Fangst, 
og det uden anden Afgift end en 
Ubetydeliged til vedkommend!:' Hav
nekasse. Ogsaa nogle faa tyske Baade 
have søgt vore Havne for at sælge 
deres Fnngst. 

rriuligere har Laksetiskel'iet med 
Drivgarn været indstillet i :I\1id ten 
af Maj, men i Aar bold!:'r det sig 
endnu~ thi flere Baad!:', som have 
været ude i de sidste ~ ætter, have 
bragt en god Fangst i Land. 

Flskeriet med Drivgarn efter Sild 
er nu begyn(lt paa ti"r!:' af vore 
Fiskepladser, men lidbyttet svarer 
ikke til Forventningerne, thi lllan 
havde, grundet paa den milde Vinter, 
haahet, at der skulde være rigeligt 
af Silden og tillige at den havde 
været stone end den er. Hvad Stor
relscn anga~Lr, da hidrører dette 
mauske dog noget deraf, at vore Fi
skere have allskaffet sig smaam:lskede 
Garn i de seJlere Aar, fordi desvenske 
Fiskere alt i mange AnI' have be
nyttet saadanne, og derfor fanget 
langt mere Sild paa Porsommel'cn 
end vore egne Fiskere. ~ u fange 
derimod vore Piskere tiere Sild end 
de svenske Fiskere, men Befolknin-

228 

gen kommer til at lide derunder, thi 
den større Sild kan de smaamaskede 
Garn ikke fange. 

Torskefiskeriet har været mindre 
i dellne Vinter, thi Prisen har været 
lav, og lille er den falden, ja den 
har til Tider næppe være til at sælge 
i København. 

I de tidligere Poraar hal' en stor 
Del hornholmske Ba~ule været nede 
under den tyske Kyst for at fange 
Laks med Garn, lllen i Aar har kun 
nogle fan Baade været dernede paa 
Grund af, at Laksen har holdt sig 
he.l under Bornholm, i Foraarsmaa
nederlJc navnlig syd for øen. 

Savnet af en Hayn ved Ølhammer 
Odde i Pedersker har derfor yæret 
følelig, og det er nu 3Ieningell at 
samtlige bornholmske Fisk"!'e ville 
indgaa til Regeringen og Rigsdngen 
med Andragende om en Havn paa 
det omtalte Sted, thi nu ganr der 
adskillige Piskednge hort for vore 
Piskere ved at de skal sejle saa langt 
for at hli\'e af med Pn ngsten. 

s. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. I Pølge til Rhe
deri et indloben J<Jfterretning fra Fø
reren af Kutteren "Prinsesse Marie", 
I. G. Bast, ganr Fiskeriet paa 0nun
darfjorclen rigtig godt, i den første 
U ge havde de en Fangst af r,a. 400 
Snese sture Rødspætter, vejende 60 
-70 Pd. Snesen, der bleve afst'ndte 
pl'. S/H "Cimbria" til det engelske 
lIarked, hvor .Fangsten lldbragtes tll 
et Xetto-Beløh nf godt 900 Kroner. 
,:Prins Valdemar" sknl i det samme 



'1'idsrum have fisket for ca. 600 Kr., 
h~ilket jo ogsua mua bIdes godt. 

KJ. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, den 1. Juni 18!,6. 
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Saa godt SOIll heleFiskeflaaden havde 
SfJgt Havnen i Pinsl'dagene og toge 
derfor forst til Søs i Løbet af '1'i1'';
dagen; baade paa Grund uf nt Fi· 
sketiden suuledes rur uf kortere Va
righed end sædvanlig og særlig pau 
Grund uf der temmelig urolige V t'jr 
i Ugens sidste Dage hul' dl1 paa 
Vestkysten TIskende Kuttere kun havt 
danrligt Udbytte som Helhed taget, 
enkelte have væeet heldige og fundet 
fiskerige "Pletter", sualedes at de, 
i det 11/2 Døgn der var l<'iskevejr, 
havde en Fangst uf ca. 200 Snese 
Rødspætter, men fol' de Hestes Ved
kommende var et Udbytte af fru 20 
til 50 Snese det almindelige; Fisken 
vejede fru Hi-22 Pd. Snesen og 
blev betalt med fra 2 E:]', 50 Øre-
3 Kr. 50 Øre pr. Dues. Nogle faa 
Gal nbaade ere indkolllne fra Kob
bergrunden med ca. 100 Snese Rød
spætter hver, foruden mindre Partier 
af anden Fladfisk solgte til sæd ran
lige Priser, Rødspætten vejede ca. 
10 Pd. Snesen og betaltes med fra 
65-75 Øre pr. Snes. En Del Kut
tere indkom fra Læsørende med gode 
Laster af Rødspætter af lignende 
Kvalitet S011l sidstnævnte. Har Fi
skeriet paa Vestkysten været daarligt 
saa har Fiskeriet pan Aalborgbugten 
til Gengæld giret saa meget bedre 
Resultat, ca. 30 Kuttere udgik i 
Tirsdags til Fangstpladserne der, og 
allerede i Fredags vare san, godt 

SOm alle i KøbenhaAn med fuld I~ast. 
Fisken skal have vejet ca. 13 Pd. 
Sm'sen og blev i København betalt 
med fm 2 Kr.-~1/2 Kr. pl'. Lispuml. 
Saa snart det er saa langt henne pau 
Aaret, at de her kan købe Vest
kystflsk er der i Frederikshavn kun 
et daarligt Marked for KattegatsTIsk, 
saadun Fisk af Kvalitet som sidst
nævnt vil vanskelig her kuune opnua 
lllerc pnrl l Krone pr. Snes, af hvilken 
Gruud t>jheller en eneste Kutter er 
indkommen fra Aalhorgbugten hertil 
i denne Uge, alle ere afgaaede til 
Køhenhavn. Makrelfiskeriet under 
Slmgdn har kun givet ringe Udbytte, 
derimod har det bedret sig betydelig 
under den norske Kyst, fra Kristi
anssand er pr. Dampskib tilført ea. 
400 Kasser Makrel il 3, Snese, der 
hebles 14 iL 16 Kr. pr. Kasse. Hum
merflskeriet med Teiner fra Vest
kysten har taget sin Begyndelse og 
mindre Partier ere allerede tilførte 
her, af norsk Hummer er fra Kl'i
stianssand tilført ca. 8000 Stkr., 
hvoraf ca. 3000 Stkr. ere direkte af-
gaaelk til 
er ca, 80 
Norge. 

det tyske Marked, Prisen 
Øre pr. Pd. en gros ab 

KI. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som hal' til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
sansel en Gang for ajle som a~ll'lige 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storlllgade Nr. 20. 
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Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
veu Arthur Feddenen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd Arthur Feddersen, 
(2dell Udgave) 

V. 
Odderen og 'dens Fangst 

af Ath~r Fe:llersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvemlelse til Forenin
gens Kontor, Stonngade 20, Ko
benhavn V. 

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

i Ugen fra 24. Maj til 31. Maj 1896. 

-
lr ~ \"" 

.... e Ig> L. I I.!i I L. 
i;~ 0,- '" . M.!!. a; ... >. CD'" .>< E I ~ ~ Tilført af: 1ij~ :~ 

., .., ClO- L. ~ M "Cl -= 0"" == L.= M 

I 
«j -; -«j 

~~ lifø'= 
.;:::."C "'- ., o::':: "" ø I~~ I ..... c-E "Cl .t: æ M en 

~ II) ...... "'Cl> ....... :Ii en ~:x: CL. "'Cl:! er.> Q 

28 danske FIsker- 1\ Pd. Pd. l Pd. Pd. I Pd. 
Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . . . \49490 22507 

25 danske Kvaser 18332 62108 

svenske Fisker-
fartøjer .•. 

pr. Baad og Vogn 
fra. nærliggende IO Rejer 
Fiskerlejer ... 1803 27846 8707 374 

9 pr. Jernbane & . 
Dampskib .•..• 70681114102 :28879<1 2008 \64952192246 18458 131125116840 4869 

laIt-o -. -.1118489011410 \29059 12984 '84001 
64962 92246 17165113925 17214 4869 

1) 368 Pd. RØdspætter og 6700 Pd. Helleflynder, 2) 960 Pd. Pishvar oS 460 Pd. Tunser. 3) Hornfisk. 
4) 25934 Pd. Hornfisk og 2945 Pd, Gedde m. m. 5) Skrupper. 6) Sletter. 7) Torsk. B) Kuller. 9) hl. 
10) 3073 Pd. A"l og 634 Pd. Aalekvabher. 

lait er der tilført 436674 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 1,75-4,00 pr. Lpd,: 

Hornfisk Kr. 0,75-2,50 pr. Snes; 1'orsk, levende Kr. 1,00 pr. Lpd.; Makrel Kr. 8,50-6,00 
pr. Snes; Sild Kr. 1,00-2,00, pr. Ol; Aal, gule Kr. 0,35-0,60 pr. Pd.; Rojer Kr. 0,50-1,85 
pr. Pd. 

~ilførsl~n i Ugens Løb af levende Fisk har været meget betydelig, men da Hande
len gIk livhg og med god Efterspørgsel holdt Priserne sig omtrent ve(l det normale Qled 
opadgaaende Tendens. 



231 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
_ Søl_edallle I A a I bo r ~ 188S •• 

I K.hnh .... IIIM6R 
anbefalor sit Udsalj.( af p,Ue H'lrttH 
Fiskekroll6, IHUl vel i Stanl •• J ren, 
Bom Mes.iuS', Bamt Pilke i Tiu u~ 
Bly. Forøendos mo,t Efterkrav. 

Conrad C histensen. 
St. Strand.træde 41. 

KØbenhavn K. -----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daqlig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Telegramadr. : Storm,Nyltrogade. 

• 
~nurre"aad. 
Undertcg'nede tilbyder Fi

tlkerne sine anerkeudte Snul'
rcvaad j forskellige Længder 
og Maskestørrelser til den bil· 
ligste Pris af 90 Øre pI', Favn 
i fitlkefærdig Stand. 

Chr. Rllntved. Vaadbinder. 
ISkagen. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

eX. cXalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Chr. Fabricius 
A.ltona 

modtager al Sla~'!. fersk Fisk, 
Hummer& Vildt iKommission. 

Afregning omgaaende! 
Remisse ugentligt! 
Commission 5°Jo' 

Telegramadresse: Fabl'lolulI. 

For Kro&,flskere-. 
o •• ,,,, meget efterspurgte dohbelt· 
fortillnllde Staalftlllkekl'oge 
mH~l lukkode ret og omvendte øjer 
til Fangst af A.I, Torsk og Flynder 
kan ørh/)Illes hoa UH!iørtegnede i 
tvende Nr. 2 og d. Bøstill1oger'mod
tages Oll Krogene aftl:endea franco 
overalt i Danmark tI! r'iskere, Nr. 
o 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Kfterkrav. Prøver sendes paa 
~"orlangende og li'orhandlere ind
rømmes Ra.bat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langellade 2. Kjerteminde. 

8rredyngel. 
Bestllling paa 0rl'cdyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 8tkr. ab 
Viborg Banegaard betles ind
sendtsnarcst. Levering April 
-Maj. .Forespørgsler be-
svares. 

Fiskeriselskabet i Viborg . 

!ill!ieruser 
med Rader færdige til at 
sættes i Vandet haves 
paa IJager. 

"Fiskenetfabrikken Danmark" 
Helsingør. 

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. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Piecer, Væl'ker og Tids~ 
skrifter, (jirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 



232 

Kø benh~ vns Meka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, MaIlilla, Cocns, Kork og Catechn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonllummer ,,'75 HeJ",iugor", 
leverer efter Bestilling eller fra L::q:f>]' fra ,Ol' med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Bom_ 
uldsgarll, Hampegarn og HørrJaru i alle Nr. til Dagens billigsh> Priser og i 
bedste Kvaliteter. .t.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa LageJ'. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. ) 

f6d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilk,endt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohn, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangb:lre Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i all~. Kvaliteter. 

NyJciøfJing p. Falster 
i ~phl"uar 1896. 

Færdigsyede SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prover af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmoe. 
Telefon 129. 

Redigeret a.f cand. mag. Henr. J. Posselt. - l'l.ykt hos Frantz Christtreu. Køl>enhavu' 



Nr. 24. II. Juni. 1896. 

MedJ.e:cn.sbl.a.det t:dgaa.r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse lil 

Frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla.ndct 10 Øre pr. Petit· 

linje a.f '/ A Siues Brede; for staaendo Annoncer indrøm -nos betydelig- Rabat. 

Indhold: Fiskeriberetningen for 1894-95. -
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. Be' 
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V., Ol" aabent 
fra 9-11. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, el' gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskel'edaglig 
ira. KI. 9-11, for l'ublikum Søll,la.g fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler Cl" 

tilladt, naar Kilden angives. 

Al Koppespondanee til Medlemsbla~ 
det bedes fpemtidig adpessepet til Svan
holmsvej Nr. 10, København V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen er til Stede i Sam

lingen Lørdag d. 20. Juni fra KI. 9--1. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 

Fiskeriberetningen for Finantsaaret 
1894-95, der som sædvanlig el' sam
arbejdet af Regeringens Fiskel'ikon
sulent, Kaptajn C. F. Drechsel, in
deholder foruden den Beretning fm 

den danske biologiske Station, som 
vi alt i tidligere Numre have be
skæftiget os med, tillige de i Aarcts 
Løb stadfæstede Vedtægter (fol' en 
Del af Farvandet Nord for Lolland, 
for Vandet om Drejø og for Brams
næsvig), don egentlige :B'iskeristatistik, 
Fiskeri -Rapporter, Konsulatsberet
ninger, forskellige Meddelelser om 
Foretagender til Fremme af det danske 
Harfiskeri m. v., ialtomfattende 
183 + 64 Sider, 

Statistiken over det danske Fiskeri 
paa Jyllands Vestkyst s)<yluos Kapt. 
i Flaaden, Sclmltz, og er udl'egnet 
paa Basis af de til Fis~eriinspektionen 
indsendte maanedlige Meddelelser fra. 
samtlige Toldsteder paa nævnte Kyst
strækning; den' omfatter imidlertid 
kun,hvad del' indbringes til Kysten, 
medens den Fangst, del' direkte sejles 
til fremmed Havn, helt undgaar Sta
tistikon. Dette er mtturlig en Mangel, 
som det vilde være heldigt at faa 
rettet, men ogsaa andre Forhold be
virke, at de statistiske Data ikke 
blive sn.a nøjagtige, som det ,'ar 
ønskeligt. 

Det samlede Udbytte af Fiskeriet 
paa . J Y Hands Vestkyst angives til 



B14,3S5 Kroner, hvilket Cf næsten 
200,000 Kr. eller 32 % mere end i 
1893. - Vinterfiskcrjc·t indbragte c. 
134,000 Kr. cller lGl/2 o/ø af det 
samlrde U dhyttr, Foraar;;fiskeriet c. 
298,000 Kr. eller a61/~ 0/0' SOl1lmer
fiskeriet ca. 9.1-,000 Kr. eller 111/2 
Ofo og Efteraarsfiskeriet ca. 288,000 
Kr. eller 351

/ 2 Ofo. 
Af de enkelte Fiskearter har Rød

spætten givet 142,249 Kr. (1893: 
116,217.45 Kr.), Tungen 682 Kr. 
(689.03), Pighvar og Slethvar 688 
Kr. (845.76), Helleflynder 7858 Kr. 
(7881.14), Sild 10,298 Kr. (3354.32), 
Makrel 31,971 Kr. (16,109.65), Knur
hane 1925 Kr. (285.90), Kuller 
397,270 Kr. (279,607.01), Torsk 
109,520 Kr. (69,711,51), Pighaj 2262 
Kr. (2628.40), Skade og Rokke 11,442 
Kr. (6119.95), Aal 5646 Kr. (751), 
I;aks 2342 Kr. (5666), Ørred 1429 
Kr. (1405.10), Helt 2755 Kr. 
(15,510.70), Gedde og Aborre 538 
Kr. (528.96), Hummer 72,228 Kl'. 
(65,307.70). 

Fol' Esbjergs Distrikt var den 
samlede Indtægt af Fiskeriet i Nord
søen og Skagerak i 1894: 192,254 
Kl'. 47 Øre, for Fanøs: 10,654.90 
Kr., for Vardes: 32,044.16 Kr., fol' 
R;ingkøbings: 132,604.25 Kr., fOl: 
Lemvigs: 137,275.49 Kr., for Thi
st!'ds: 171,876.44 Kr., for Løkkens: 
5.J.,450.64 Kr., for Hjørrings: 72,447.28 
Kr. og for Skagens: 10,757.52 Kl'. 

Fiskeriet i de danske Farvande 
indenfor Skagen er opgjort af Kapt. 

. Trolle. Totaludbyttet i 1894 var 
3,898,121 Kr. luod 3,532,163 Kr. i 
18V3 og viser salliedes en Fremgang 
paa over 350.000 Kr. Middelud
byttet i de sidste 10 Aar er beregnet 
til 3,548,690 Kr., og Aaret 1894 er 
altsaa lJetydeligt over et Middelaal'. 

Torskefiskeriet udgjorde i Værdi 
455,222 Kr., i Uclbytto 5,453,925 
Pd. og 101,617 Snese mod 376,491 
Kl'. i 1893. Der er Fremgang i alle 
Distriktrl' undtagen i Øresund, hvor 
Torskefiskeriet i 1694 var lidt mindre. 

RødspæUejiskerietuogjorueiVærdi: 
1,267,098 Kr. mod 1,090,570 Kr. i 
1893 og i Udbytte 806,053 Snese 
mou '782,157 Snese i 1893. I de 
fleste Distrikter er der Fremgang 
baade i Udbytte og Værdi. 

Fremgangen iKutterfiskeriet i 1894 
er forS kagen -Frederik!!ha vn-Sæby: 
87,077 Snese og 108,133 Kr. for 
Rødspættens Vedkommende, og skyl
des baade Farvandene uoenfor og 
indenfor Skagen. hvor der paa Aal
borg-Bugt og omkring Anholt er 
fanget vægtigere Fi;;k end de nær
mest for{'gaaende Aar. 

Tunge.fiskeriet udgjorde i Værdi; 
52,412 Kr. mod 80,579 Kr. i 1893, 
ultsaa baade Tilbag<,gang siden i 
Fjor og langt under et Middelaar. 
Det maa dog bemærkes, at Tungen 
har været usædvanlig lille ved Sjæl
lands Nordkyst, af hvilken Aarsag 
Prisen ogsaa er gaaet en Del ned. 

Rødtun,rJr>fiske;riet er nærlig Halv
d.~l~n af Fiske]'ie~i 1893, nemlig: 
59,730 Pd. til 5653 Kr. mod 110,391 
Pd. til 10,977 Kr. i 1893. 

Pighvar.lislceriet udgjorde i 1894 i 
Værdi 16,384 Kr. mod 12,096 Kr. 
i 1893, i Vægt: 49,539 Pd. mod 
41,212 Pd. i 1893. Der er saaledrs 
Fremgang, især for Jyllands Østkyst 
imod Nord, Sjællands Nordkyst og 
Øresund. 

lialwelfiskm'iet har i 1894 ind
bragt: 11,929 Snese til" Værdi 28,9.29 
Kr. mod 19,66L Snese til Vænli 
45,320 Kr. i 1893 og 8800 Snese 
til Værdi 20,564 Kl'. i Middeltal. 

J , 

j 

j 



Skønt storre end et Middeluar, 111' 

der altsfm 'rilbagegang siden i 1893. 
hvilket gælder alle Distrikter, und
tagen Jyllands Østl<yst mod Syd og 
Sjællands Nordkyst, hyor Værdien 
er større trods mindre Udbytte. 

Sildefiskeriet har i 1894 indbragt: 
964,920 Ol til Værdi 652,650 Kr. 
mod 836,436 Ol til Værdi 565,430 
Kr. i 1893. 

For Sjællands Nordkyst, Store 
Bælt, Syd-Fyn og Bornholm har Sil
defiskeriet været i Fr<>mgang, medens 
Øresund viser Nedgang; de øvrige 
Pladser nærlig som i 1893. 

Aalefiskeriet i Ruser m. m. viser 
i 1893: 1,760,574 Pd. til Værdi 
682,196 Kr. mod i 1893: 1,4:98,223 
Pd. til 560,886 Kr., hvill\et er be
tydelig Fremgang og det bl.'dste Re
sultat i Følge de sidste 10 Aars 
Sta.tistik. N amlig i den nordlige 
Del af Øresund har Aalerusefiskeriet 
givet et særligt godt Udbytte. 

Aalefiskeri i Vaad viser i 1894: 
985,328 Pd. til Værdi 301,332 Kr. 
mod i 1893: 1,004,509 Pd. til V:,erdi 
345,343 Kr., altsa~ lidt Tilbagegaug 
men dog over et Middelaar. 

Hornfiskfangsten har i 1894 givet: 
35,309 Snese til Værdi 62,150 Kr. 
mod i 1893: 66,766 Snese til Værdi 
96,675 Kr.. altsaa noget under et 
Middelaar, men betydelig mindre end 
i 1893. 

Lakse- og Ørredfiskeriet har i 
1894 givet: 193,887 Pd. til Værdi 
160,742 Kr. mod i 1893: 201,284 
Pd. til Værdi 142,858 Kr. VNI 
Bornholm har Udbyttet været mindre 
medens V ærdien er større end i 1893. 

Rejefiskeriet har i 1894 givet: 
57,489 Potter til Værdi 59,174 Kr. 
mod i 1893: 93,351 Potter til Værdi 
89,402 Kr. Dette Fiskeri er a1tsua 
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stadig i Nedgang siden 1892-H3; 
dog viser Jyllands Østkyst mod Syd 
nærlig ~dot samme Udbytte som i 
2893, Svendborgsund endogsaa lidt 
større i Værdi. 

GeddffiskerifJt har i 1894 givet: 
92,934 Pd. til Værdi 28,384 Kr. mod 
i 1893: 93,736 Pd. til Værdi 29,125 
Kr., altsaa nærlig som i 1893 og 
betydelig orm' et Middelaar. 

Oversigten over Limfjordsfiskeri
erne er udarbejdet af Fiskerikontrol
lør Bloch med Assistance I'lf Fiske
riassistenterne Tt'cmmn og Redstr d, 

Dat samlede Udbytte af Lim fjords
fiskerierne i 1894 opgives til 1,309,004 
Kr .. hvoraf for Sildefiskeriet 76,420 
Kr. (i 1893: 71400 Kr.), for Aale
fiskeriet 549,859 Kr. (508,093), for 
Flynderfiskeriet319,950Kr.(31 0,090), 
for Torskefiskeriet 213,075 Kr. 
(164,370), for Rejefiskeriet 118,450 
Kr. imod kun 11,725 Kr. i 1893. 

Der anvendtes ved Limfjordsfiske
rierne i 1894 1273 Baade, Pramme 
og Kva~er til en Værdi af 142,194 
Kr., og Redskaber til en Værdi af 
323,882 Kl'. 

Af de forskellige Fiske)'irapporter 
m. v., som Beretningen indeholder, 
skal her kun meddeles, hvad Kapt. 
Trolle skriver om Hjæ11Jemaskiner i 
Sej7fiskefartøjer: 

Af 85 Fiskekuttere fra Frede]·jk,s
havn og Skagen vare i 1894 følgende 
forsynede med Dampspil : 

57 fra Houmøller, Frederikshavn. 
17 - Sæby, 
4 - Dahlstrflm & Lohmann. 
7 Petroleumsmotorer, Kobenh. 

Den mekaniske Hjæ1pekraft har 
saaledes vundun almindelig Indpas 
til Indhaling af Snurreraaddene, 



hvorved man har forøget Fangstemen 
betydelig, ligesom dor spares Arlwjds
kraft. 

Inspektionen h!!'!' ved Ml1s1dn
mesteren i "Haueh" søgt Oplysning 
om, hvorledes Fiskerne ere tilfredse 
llIed de forskellige Slags Spil, og 
man tror heraf at turde drage føl
gende Slutninger: 

Najtaspillene fra Burmeistel' & 
W uin i København anses ubetinget 
for gode; Maskinerne arbejde for
trinligt og billigt (25 a 30 Øre pr. 
Time) ere lette at passe og hurtig 
klar til Brug; der haves ingen Ulem
per uf Røg, og Maskinen optager 
liden Plads. Derimod ere de dyrere 
at anskaffe, ligesom man er henvist 
til at lade Reparationerne foretage 
i København; disse ere dog kun 
undtagelsesYis nødvendige. 

Med Dampspillene ere ikke Alle 
. fultlt tilfredse. Der klages oyer 

mange og dyre Reparationer, der 
beløbe sig til 70 a 150 Kr. aarlig, 
enkelte endog derover; af dette Beløb 
medgaar dog 20 il, 25 Kr. til Kedel
rensning. Røgen og Gnister fra 
Skorstenen sværter Master og Sejl, 
som efterhaanden fortæres. Der 
medgaar længere Tid til at sætte 
Damp op, og der er Fare fol' Kedel
eksplosion ved Forsømmelser eller 
ukyndig Behandling. 

Kulforbruget angives til ca. 22 Øre 
pr. Time. 

Hjælpemaskineriets Anvendelse til 
Fremdrivning af Fiskekuttere har 
endnh kun funden Sted i 2 Tilfælde, 
nemlig i ,,\V. Klitgaard II og i "Kam~ 
ma" ~ !!,f hvilke den sidstnævnte atter 
har opgivet Forsøgene dermed, da 
Dall! p spill et l' fterhnnnden blev for 
for ~vagt til at drive Hjulene. 

\V. Klitga~lrd, del' har Hjælpeskrue 
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og er godt fornøjet med denne, har 
do!!: ikke funden Efterlignere. 

Der foreligger ganske vist ikke i 
dette Tilfælde saa nøjagtige Oplys
ninger om Hjælpemaskineriets A.n
\'!'ndelse til Fremdrivning, at man 
nf dette ('Ilkelte Forsøg tør drage 
Konk lusiom'l' om Værdien af en saa
dan Foranstaltning, men Inspektionen 
skal dog ikke tilbageholde den An
skuelse, at en kombineret Anvendelse 
af den mekaniske Hjælpekraft i 
Fiskekuttere til Indhaling af Vaad
dene og Fremdrivning af Skibet ube
tinget tør anbefales til ddore For
søg, da Fangstens Levedygtighed 
under den varme Aarstid er afhæn
gig af, at Fartøjet stadig er i Be
vægelse. 

Disse Forsøg burde formentlig gaa 
ud paa at gire Hjælpemaskinerne 2 
Cylindre, hver virkende paa sin Krum
tap og Axlen hertil samlet ved en 
Kobling mellem Krumtappene, nnar 
Maskinen skulde benyttes til Frem
drivning. Under Fiskeriet, da Skibet 
ligger opankret, kunde da Koblingen 
adskilles og forreste Maskino .. ved 
Hjælp af Remtræk eller lignende be
nyttes som Dampsspil til· Indhaling 
af Vaadet. 

Anlægsomkostninger vildo forment
lig blive de samme som red Ekstra
spil paa Dækket. Maskinen vil sik
kert arbejde meget økonom}sk, men 
egner sig kun for mindre Skibe. 

Petroleum.smaskinen vilde til Frem
drivning næppe egne sig saa godt som 
Dampmaskinen, i nI Fald ikke paa 
dens nunurende Stadium, da der er 
Mangler ved dens Regulator, som 
gør den mindre anvendelig i Sø. 

Som Eksempel. paa, af. hvilken 
Nytte Hjælpeskruen kan være for en 



Fiskekutter, nnføres følg\~'nde om 
"W. Klitgaard": 
. Den 4. Mnj 1893, da "Klitgaard" 

m. fl. Kuttere havde Last af levende 
Rødspætter udfor Løkken, afgik først
nævnte med Masldnen i Gang (pan 
Grund af Stille) til Frederiksha ,'n, 
hvortil Ankomsten fandt Sted 28 
Timer efter, da Strømmen ml' imod. 
Af Fangsten, der var 300 Snese, 
brngles 255 Snese levende ind, Salgs
prisen vnr 3,65 pr. Snes, nltsaa 930 
Kr. 75 øre. De øvrige Kutterr, som 
ikke havde mekaniske Fremdrimings
midler, bragte Fangstrn j Lnnd red 
Skngen, da saagodtsom hele Lnstf'n 
pna denne Itejse nu død. 

Maskine, Kedel og Spil i "Klit
gllard (I kostede 5000 .Kr. Kulfor
bruget anslas pr. Aar for Maskinen 
til 240 Kr. Forbrug af Olje og 
T,'ist pr. Aar til 120 Kr., Repara
tremel' pau. lVIaskine og Kedlpr pr. 
Aar 200 Kroner, hvoraf man tør 
slutte, at Udgifterno til Hjmlpema
skilleriet kunde dækkes pan en enkelt 
Rejse. 

r Stille ghel' l\bskilH'11 :4 Knohs 
Fart; Kulforhrllget er da c. l/a Td. 
i Timen. Skruen er altid paa Plads 
og stopper ikke synderligt under Sejl, 
naar det er Fuldsejlskuling ('Iler d('r
over; derimod skader den undertiden 
Manøne(lygtigheden. Dette kunde 
forebygges ved at trække Skru('n san. 
nær ind under Fartøjets AgleJ stærn, 
at Bladene bleve dækkede i Fordyb
ning.en der; men hertil lumres, at 
der borttnges en Mell('maksl'l, hvilket 
er saa bes"ærligt, at Besætningen 
ikke indlader sig derpaa. 

For Fiske·kvaser vilde en Hjælpe
skrue formentlig være til endnu større 
Hjælp og maaske bidrage til, at disse, 
til Gavn for Fiskeriet, fulgte Kut-

terne til Fiskepladsen og under den 
rolige Aarstid opkøbte Fangsten der, 
sualE'des at Kutterne da kunde und
gaa at søge .Ham, naar ikke Uvpjr 
t yang dem dertil. 

Opkøberkvaserne tuge undertiden 
Bugserhjælp fIa Fr('deriksham til 
Københam, og de Omkostninger, som 
He forbundne herred, maatte rigeligt 
kunne dække Udgifterne til en Hjælpe
maskine. 

Det vil derfor sikkert være at an
bf'fale, at der opmuntres til fortsatte 
Forsøg med Anvendelsen nf melm
nisk Hjælpedrivkraft i Fiskefartøjpl' 
og OpkøbBrkmser. 

Mindre Meddelelser. 

Et gammelt Fiskerlav, uden al 
Tvivl Landets allerældste, findes i 
Hygom Sogn ,'ed Lemvig. Det be
staar -- efter hrud der er meddelt 
B. 'r. af Fiskerne Clemen Jensen, 
J.l1ads Lauridsenog Jens Falk, alle 
barnefødte paa Harboøre: Deres 
Alder er henholdsvis 80, 75 og 71 
Aar. Disse tre Fiskere, som altsaa 
tilsammen ere 226 AllI' gamle, have 
i den lange Aarrække af 25 Aar 
uafbrudt fisket salllmen og dannet 
et Baadelajv til Limfjordsfiskeriet, og 
deres Konstitution er for Tiden en 
saadun~ at efter menneskelig Bereg
ning ville de kunne pløje Søen og 
passe dei'es Hverv endnu adskillige 
Aar. 
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Fiskeriberetninger. 

FrederikshavD, d. 8. Juri 1896. 
Tirsdag og Onsdag udgik Størstedelen 
af de i den foregaaende Uge indkomne 
Kuttere atter til de forskellige Fangst
pladser. Ve>jret har været gunstigt 
for selve Fiskeriets Ve(lkommt>nde; 
men fra de fjernere Pladser har det 
vist sig vanskeligt at holdn Fis],cn 
levende under Transporten til Afsæt
ningsstedet. En her j Fredags fra 
Vestkysten indkommen Kutter havde 
saaledes af en Last paa ca. 190 Sno 
Rødspætter 60 Snese døde og flere 
andre Kuttere foretrak at vende til
bage til Fiskepladsen efter at have 
solgt Lasten dels i Løkken og dels 
Skagen af Frygt for ikke at kunne· 
indbringe den i nogenlunde god Stand 
til Frederikshavn. En Kutter ind
bragte fra Spirbakken 350 Snese 
mindre Rødspætter, der betaltes med 
1 Kr. 35 Øre pr. Snes. En anden 
Kutter indbragte 120 Snese langt 
vester paa fiskede Rødspætter af en 
for denne Uge usædvanlig Størrelse 
og opnaaede herfor 4 Kr. 50 Øre 
pI. Snes. De øvrige Laster var af 
Vægt omkring 18 Pd. og betaltes 
med Kr. 2,50 a 1,75 pr. Snes. Af 
Skærisinger er fisket større Mængder, 
hvilket dog ikke havde særlig Betyd
ning, da dell i Forvejen lave Pris 
yderligere dalede til 21/ 2 Øre pr, Pd. 
Fra de øvrige Fiskepladser indkom 
i Ugens sidste Halvdel stadig mindre 
Hold Kuttere med ganske gode Re
tultater. 

Fra Kobbergrnnden indbragtes 
saaledes flere Laster mindre Rød
spætter af Vægt ] 2 a 13 Pd. Snesen. 
Pris omkring 1 Kr. 50 Øre. 

Paa Aalborgbugten fiskedes stadig 
tilfredsstillende, men paa ganske en-

kelte hertil in.lbragte Laster nær gik 
hele Fangstf'n til Københam. Ma
kreltilførslen fnt Norge hal' i d('n 
forløbne Uge t1(lgjort ca. 450 Kas
ser å 3 Snese. Pris 11 a 12 Kl'. 
pr. Kasse. 

Af Hummer Cl' samme Steds fra 
tilført 8600 Stkr., hyoraf ca. 3000 
Stkr. gennemgaaende til Tyskland. 
Pris 90 Øre pr. P(l. Fra Læsø ('1' 

daglig tilført ca. 100 Sth. Kl. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
1. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddenen, 

(2detl Uugave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

veu Arthur Feddenen, 
(2uen Udgave) 

111. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

Vba Arthur Feddersen, 
(2t1eu lJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejuet af C. G. Joh. Petersen. 

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

l Ugen fra 31. Maj til 7. Juni 1896. 

-
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10 danske Fisker- II Pd. Pd. 1 Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
1'(1 

I 
Pd, Pd. l Pd. 

fartøjer . .. 30870 

10 danske Kvaser 37044 

1 svenske .Fisker-
fartøjer ... 1980 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende Rejer 
Fiskerlejer ... 2760 658 2010 4162' 38J 

pr. Jernbane & ' s 

Dampskib. . .. 4922118i)0~! 37651 17248 99444 92126 18058 14940 1 19J96 1236 
---1--,-----

9na6.22220 14940 19880 lait. .. 74816 850' 3765 2760 17906 99444 1236 
J ' , 

1) Hellollynder, 2) 500 Pd. Pighvar og 350 Pd. Tunger. 3) Aal. 4) 3628 Pd. AilI og 634 Pd. Aalekvabbe r 

lait er der tilført 351953 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,50-4,10 pr. Lpd.' 

Hornfisk Kl'. 0,50-2,00 pr. Snes; :Makrel Kr. 3,00-5,00 pr. Snes; Sild Kr. 0,50-1,50 pr. 
Ol; A al. gule Kr. 0.30-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,40-1,25 pr. Pd. 

'Tiiførslen af Im'ende Rødspætter har i Ugens Løb været ril1ge, wIen dog at bringe 
væsenlig J<'oranoh'ing i Prisorne, da Mardedet var tilstrækkelig forsynet fra fOrJ'ige Uge. 
- Torsk el' ikke ankommen i Ugens Løb. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- Sel'fDl~d.1II1! I A. 1110 I' li: 18KS .. 

I Kehn".". 1888-
anbefaler .il 1'1.,,11'1 af alle flnrtol 
..... iøkckroJ;te, bila vel i Slanl, ~Jrerll 
80m Mcsshlg, 81H11t Vilkt- i Tin u., 
BI,. }I~orøonJo8 Jltwl Eftorkra \ .. , 

Conrad C histense n. 
St. Stralldøtrædc 41. 

Købenbavn K. -----_!-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager a.l Slags Fisk i Kom-
mission. 1 

DaVlig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : S·torm,Nybrogade. .. 

Import :tf 

Amerikansk Bomuldsejidug 
forhør Priser hos 

IK. Jt:almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

For ~rogfi,8k,er("·. 
De ."a meget ofterspurgte dobbelt
fortinnede 8taalftøkekl'o.,e 
me,l lukkede ret og omvendte øJor 
til Fangst af Aa!, Torsk og Flynder 
kali erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og ". Bostillinger mod
tages Oj,f Krogene afsendes franco 
overa.lt i Danmark til lf'iskore t Nr. 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod b!fterkrAv. PrØver sendoB pna 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

8rredyngel. 
Bestilling paa Ørl'edyngel 

a 10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab 
Viborg Banegaard b<.;qe~ .ind
sendt snarcst. Levering.A pril 
-.Maj. Forespørgsler be-
svares. 

Fiskeriselskabet i VUiorg . 



240 

Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, Manilla, Cocns, KOI'k og Cateehu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer" 75 HeJNingøl''', 
leverer efter Bestilling "lUer fra L:.q!pr f l'a vor Illed de ny<,stp og bedstE' 
:\hsldner forsyneue,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser. Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle anure Slags Næt og Garn. B01/l_ 

ttl(lsrIUrll, Hampegarn og Hm'.qarn j {LlIe NL'. til Dagens billigsh' Prispr og i 
l)edste Kvaliteter. .i.alekubel·, Kork, t~hu,dtræ og Katcehu 
ltaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

r~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Solv· og Broncemedaillf? 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohr" Altona. rrelegramadr.: Cot.rs. Altr 8. 

Sejl og UdS8Jg af Sejldug. 
Prima amerikansk B;;m· 

uldssejldug, direkte illd· 
kjaGt,. tilbydes bngt under 
gaugba,re Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- . og Hamllsejldug 
i alle Kvaliteter. 

.v yl.:jobing p. F.tlster 
i Febt'uar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbl'jdl'de, leveres vil
ko\igt billigo. 

Undersøg' selv Sagen, 
skriv om PrOYf'r af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe . 
Telefon 129. 



Nr. 25. 18. Juni. 1896. 

Kedl.e:co..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse· til 
F.rantz ChrlsHreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit-

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoneor indrømmes betydelig Rabat. . 

I ndhoJd: Fiskeriberetningen for 189'-95. -
F1&keriberetninger. - BekmdtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stnen, København V, er aabent 
fra 9-11. 

Modelsamltngen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl.' 9-] 1, for ·Publikum Søndag fra 
]2-2 mod en Entr~ af 10 øre. 

. Breve' og andre J!'orseudolsor til For
eningens Kensulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
København V. 

Eftertryk. af Medlemsbladets Artikler er 
. tilladt, naar Kilden angives. 

A:1 KOITespondance til, Medlems
'bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanhohnsvej Nl". 10, Kbhvn. V. 

, Modelsamlingen. 
Hr.P. ViUumStfl vjl være til Stede i Sam

lingen· Lørdag den 20. Juni Kl. 9-4. 

Capl 4-. Bølling,Dunish Consulnte, 
a, Musoovy Court, 

Lo.ndon. E. C. 
'.l'elegrarn ådr.:S.luag_ London. 

. " 

... Capl A. Bølling, 
M, Waverley Street,. 

Hull. 
~ Telegram-Ail •. :. S.ll1ag. R1IlL . 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 
(Fortsæt telse.) 

Som Tillæg til Fiskerirapporterne 
findes i Beretningen optaget Kapt. 
i Flaaden L. Schultz's Indberet
ninger til Marineministeriet angaa
ende dels Fremmedfiskeriet ved Is
land, dels Fiskeriet ved Færøerne. 
Ved Vel villi e fra paagældende Auto
riteters Side ere vi blevne satte i 
Stand til at supplere disse interes
sante Oplysninger med det Af&mt 
af Kaptajn Schult$ Indberetning, 
som angaar Fiskeriet under dansk ' 
Flag ved Island. 

Fiskeriet under fremmed Flag ved 
Islaml. 

1. Det engelske Fis-keri.' 
a. Trawlfiskeri drives: uf . engel

ske Tl'uwldampere (SteamTrlLwiers), 
der gaa til Island i April eller Maj 
Mad.nedogCorblive und.el\ Jslil.hd 

_ til September j denne .. Ait Fiskeri 
foregaar sualedes hovedsagelig 'iden 
lyse' Tid af Aa~et, . hvor der kan 
fiskes 'Dag som Nat. . . 



Tidspunktet for Fiskeriets Begyn
delse er formentlig afhæ~gig af, 
hvorledes· Fora.arsfiskeriet .. falder i 
Nordsøen. 

Tr.Lwlfiskeriet er hovedsagelig base
ret paa Rødspætter;· denne Fiske
art er en eftersøgt Vare paa det 
engelske Marked, for hvilken der i 
Juni 1895 betaltes 26 sh. pr. 100 
Pd., hvorimod Torsk ikke er i Pris 
om Sommeren undtagen i saltet Til
stand; efter Forlydende bygger man 
for Tiden en Steam Trawler i Hull 
med Islandsfiskeri for øje, hvor man 
indretter et særligt Rum alene til 
saltet Torsk. 

Fiskeriet foregaar paa Steder, 
hvor Bunden er jævn, og hvor Bund
arten ikke er Klippe samt paa Dyb
der op til 60 a 70 Favne svarende 
til ca. l/a af Trawlval'pets Længde. 
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Hver Rejse er beregnet til ea. 
a Uger og Kul og Isbeholdninger 
~fpasses herefter, der beregnes ca. 
4 'j'ons Kul pl'. Etmaal. Driftsom
kostninger beløbe sig til ca. 120 ~ 
i 14 Dage. 

Der trawles med en Fart af ca. 
21/ 1 Knob i Timen, hver 4de Time 
hales Trawlen ind og anden Trawl 
udsættes i dens Sted; hvorefter man 
gaar i Gang med Fangstens Behand
ling, hvilket Arbejde udføres af 
hele ~sætningenog hvortil medgaar 
ca.1 1/ 2 Time. TInder Fiskeriet gaa Styr'" 
mand, og Bedstemand Vagt om Vagt 
med hinanden. 

Den hidtil brugte "Beam-trawl" vil 
utvivlsomt' allerede i 1896 blive er
stattet af den saakaldte Skovltrawl 

. eller Patent-gear hvoraf findes 2 
Slags o: Sehot & Rippons samt 
Johnsen & Nielsens Patent, af hvilko 
sidstnævnte siges at være den mest 

brugte. Konstruktionen er i Hoved
sagen følgende: 

at Nettet istedetfor at holdes 
aabent ved en svær Bom bliv:er holdt 
aabent ved 2 Træflader (boards), 
hvortil Net og Trawlvarp fastgøres, 
hvilke Boards skære ud fra hin
anden, Daar Nettet slæbes med 
Fart gennem Vandet; 

hver Træflade eller Board er 7 
Fod lang og 4 Fod høj samt vejer 
ca. 500 Pd. 

Nettet er væsentligt indrettet som 
tidligere naar undtages, at Breden i 
Mundingen er bleven betydelig større, 
saaledes at det nu spreder 80 Fod 
istedetfor tidligere 60 Fod, ligesom 
Nettets Overkant nu er ca. 10 Fod 
over Bunden istedetfor ca. 4 Fod. 

Ved Brugen af Patent-gear benyt
tes 2 Trawlmrp hvoraf l til hvert 
board; medens lUan tidligere til 
Beam-trawl brugte enkelt Varp,. der 
blev fastgjort til Hanefod paa Bom
men. 

Begrundet i at Hanefoden til 
Beam-trawl bortfalder ved Patent
gear, bliver Trawlvarpets Længde 
for sIdstuævnte' Redskab 4a l) 

Gange Dybden mod 3 Gange Dyb
den for førstnævnte Redskab. 

Den samlede Vægt af ~et og 2 
Boards til Patent-gear bliver nærlig 
1500 Pd. 

Førligheden af Staaltraads Trawl· 
varpet, der tidligere ya r 31/ 2/1, \'il 
med 'den nye g~ar bliye r~duceret 
til 21/ 2 /1. 

De Fordele, del' ere forbundne 
med Patent-gear bestaa væsentlig i, 
at man ved Brugen af dette 5ikrel' 
sig en meget rigere l!'angst end tid
ligere, ligesom det nye Redskab htder 
sig indhale med betydelig større 
Hurtighed end hidtil. 



Det -engelske Tr,awlfiskeri under 
Island er af saa ny Dato, at man 
gaar forsøgsvis frem for at finde 
del~til egnede Fiskepladser. 

Foreløbig synes det at være kon
stateret, at der udenfor Territorial
Grændsen findes Trawlgrund paa 
Sydkysten mellem Portland og østre
horn samt i Faxebugten ved Ban
kerne Vestre- og Sydra-Hraun. 

Paa Nordkysten findes Trawlgrund 
flere Steder indenfor Søterritoriet 
mellem J.Ænganes- og Øf jord , saa
ledes i Thistilfjorden, Axarfjorden 
og Skjalfandibugt, men hvorvidt Traw
ling her er mulig udenfor Territorial
Grændsen, har jeg ikke Kendskab til. 

Paa Østkysten mellem Langanes 
og Østrehorn hører man det meget 
betvivlet, at der nogetsted skulde 
være Trawlgl'und udenfor Territorial
Grændsen. 

Pa:1 Island bliver man ofte vild
ledt med Hensyn til Trawlernes 

-Færden, da Islænderne ere tilbøje
lige til at tillægge enhver Fi,ske
damper Benævnelsen" Trawler", hvor
ved der fremkommer idelige Fejl
tagelser saavel vedrørende Fiske
pladser som Fangstens Art. 

b. Bakke- eller Langlinefiskeri 
drives af engelske Linedampere 
(Linefishing steamers), der gaa til 
Island Medio Marts og fiske der
steds til Medio Oktober'. 

Langlinefiskeriet er hovedsagelig 
baseret paa Helleflynder, den øvrige 
Fangst bestaaende af Torsk, Langer 
samt Skader (Seates) bringes hjem 

saltet Tilstand og sælges paa 
Markedet, Rokker (Rays) findes ikke 
paa Island. 
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Efter Sigende erklære engelske 
Fiskere, at Helleflynderen under Is

. land er, i Aftagende, samt at Stør-o 

relsen forringes, hvad der iøvl'igt og
saa finder Sted for Færøernes Ved
kommende. 

Under Island fiske aarlig mellem 
40 og 50 Linedampere væsentlig fra. 
Grimsby og Hull med en Drægtig
hed af ca. 70 Netto Tons og der
over. 

Paa hver Bakke eller Trug op
skydes' 6 Liner, der knobes sammen 
og som hver især har en Længde 
af 60 Favne, hver Bakkelængde 
bliver saaledes 6 X 60 Favne eller 
3 Kbl. 

Den totale Linelængde, som hver 
Damper har ombord, beløber sig til 
144 Linier å 60 Favne eller 8,6 Kml. 

Linierne udsættes og bjerges med 
Skibet. 

Det retter sig efter Vind og Vejr 
hvormange Liner der tages i Brug 
ad Gangen. 

Hver Bakkelængde klargøres paa 
sit Trug, idet del' paasættes Madding 
paa Krogene, hvis Antal er 180. 

Som Madding benyttes Sild, saa
længe denne haves, og derefter døn 
indfangede Torsk eller Kuller. 

Naar Tidpn kommer til at skyde 
Linerne, blive Trugene, hvorpaa 
disse ere opskudte, placerede paa 
Agterdækket tillige med Ankre, 
Bøieliner og Bøier, som alle ere 
forsynede med lange Stager med 
Flag, man gaar langsomt frpm med 
Maskinen, idet Linerne kastes over
bord Bugt for Bugt, hvilket Arbeide 
tager 1'/2 å 2 Timer i Bøierne sættes 
med en indbyrdes Afstand af 2 
Bakkelængder. 

Den førstudsatte Endebøie benæv
nes Sættebøien og den sidst udsatte 
Halebøien. Naar Linerne ere satte, 
hengaar der 2 å 3 Timer forinden 
Indbjergningen begynder, der ofte 



kræver 7 a 8 'l'jmers Arbeide eller 
111 ('re. Denne foregaar yeu, at man 
med langsom Fnrt gaar frem med 
Skibet, og efterhaanden haler Linerne 
ind. 

Fiskeriet drives pan Dybder op 
til 120 Favne, de udsatte Linier 
li!!ge paa Bunden ligesom Krog<>ne. 

De fleste GI imsby Dampere ere 
forsynede med Brønd, snal('(les at 
Helleflyndpren bringes levende til 
Markedet, men foruden Brønd hales 
tillige Isrum, hvor den Helleflynder 
placeres, som dør pan O,erfnrten. 

Af Fiskepladser skulle næVDl'S: 
pna Sydkysten: særlig ud for Port
Innd og Vest for Vestmnnnøerne, 
)1;13. Vestkysten: hele Kysten rundt 
Snefjeldsjøklen hmr der findes for
trinlig Fiskepinds for Helle/iynder 
fra 3 til 6 K ml. af Land, Brede
hugten i Sydkantt'n af KollAI
Dybet, samt udfor KyststrækningE'n 
mellem Stikskanr og Fuglebjerghuk ; 
Il li a N () r d k Y s t e n fra Isafjords
dybet rundt Kap Nord ned langs 
Vestkysten af Hunafloi til udfor 
Reykjarfjord, ligeledes fra Skngen 
.østerefter til I ... anganes særlig under 
Grimsey og Langanes, paa øst· 
kysten fra Langanes til Stødvarfjord 
særlig mellem Borgarfjord og Seydis
fjord. 
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Østlandet er i Almindelighed mere 
besøgt af Linefiskere i August og 
Septpmber, indenfor hvilket Tidsrum 
Sild til Madding kan erholdes til. 
Købs paa Fjordene dersteds. 

Efter Brynjolfurs Sigrnde holder 
Helleflynderen sig meget pna Steder, 
h,"or der er haard Bund og træffes 
sja,jtlnere hror !ler er Sand eller 

. Lej bund, lwilhn Udtalelse dog til
tI'ænger Bekræftelse. 

Fra Hull drives mest Trawlfiskeri,; 

fra Grimsby saavel Tnlwl, som 
Linefiskpri, fra Bost on fillt!(·s pnkdte 
Trnwhlampere. 

c.Hn:lnd- ir.efiskeri efterTorsk drives 
af engelske Kuttere (Smacks) væsent
lig fra H:1l wich. 

P;ln fh're Kuttere haves delvis 
færøsk Besætning, paa K uth'ren H. 
H. 26 la!' Fiskeskipperen en i Eng
land bosat Færing ved N am Leo. 

De engpiske Kuttere fiske nesent
lig pua snmme Steder som fæl"~ske 

Kuttere og træffes iblandt andet 
meget runIlt Langanes. 

2. Det amArikanske Fiskeri. 

Forpgaar 8omLanglilH'fiskori fra 
amerikansk byggede For & nft. 
Skonnerter, der have en llrægtighed 
af mellem 93 og 127 Tonss. Fiske
riet er baseret paa Hen{'flynder, der 
skærps i lange Strimler og saltes i 
Tønder; efter Hjemkomsten til Ame
rika bliY(,l" Helleflyndpren dehis 
røget, d<>n øvrige Fangst, der væsent~ 
lig bE'staar af Torsk og IJanger 
hjembringes kun forsna"idt den ikke 
kan bli,e solgt paa Island. 

Fiskeriet foregaur stilleliggende, 
idet Skibet opnnkres, I ... anglinerne 
udsættes og bjærges ved Hjælp af 
smaa, fladbundede Pramme der be
nævnes "Dori es" og som medbringes 
i et Antal af 6 til !O Stykker. 

Efter Sigpnde foregaar Fiskeriet 
op til Dybd(·r pau 200 Favne. 

De nmeriknnske FiskefartøjE'r ere 
alle hjE'mmehørende i Gloucester, 
der er en Forstad til Boston; de 
ankomme til Island omkring den 
20. Marts og fiske her indtil Udgan
gen af August. 

Deres Hovedstation er pan Dyre
fjord, hvor de forenede Staters Conslll 
Hr. Gram har sin Handel. 1·1895 
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havde kun 7 l!'artøjer givet Møde, 
hvoraf 2 utter forlod Island, for efter 
Sigende at fiske under Grønhtnd. 
, Paa et af Fartøjerne var en dansk 
Skipper ve9 Navn Clausen fru Fanø-

Amerikanerne fiske væsentlig paa 
N-Vost og Sydkysten, de ses ikke 
paa Østkysten. 

. 3. Det franske Fiske1'i. 
Foregaar som Haandlinefiskeri 

efter Torsk fra Sejlfartøjer væsentlig 
skonnertriggede, hvis Gennemsnits-' 
drægtighed er ca. 90 Tons. 

I Aaret 1895 beløb Antallet af 
Fiskefartøjer sig til 225 Stk. med 
en samlet Drægtighed af 20,172 
Tons og bemandede med 4252 
Fiskere. 

Det franske Fiskeri falder i to 
Saisoner: 

1. Saison fra Medio Marts til 
Medio Mai, 2. Saison fra Medio 
Mai til Medio August. 

I Løbet af første' Saison fiskes 
der langs Sydkysten, fra østre Horn 
til Reykjanes, idet Stor- eller Bank
torsken staar under Sydlandet fra 
:Medio Februar til Medio Mai, hvo.r 
dens Legetid falder fra Fuldmaane 
Marts til Fuldmaane April. 

I Slutningen 'af April trækker 
Stortorsken ~ort fra Sydkysten og 

, søger til Søs, den er da meget mager, 
hvorfor den af Islænderne benævnes 
Skindfisk, den Torsk, som findes 
under Sydlandet efter Medio Maj, er 
en anden end den her beskrevne 
Stortorsk, hvis Længde ikke er under 
18". 

Paa sjt Træk vester efter i Slut
ningen af April søger Torsken fra 
Sydkysten til Vestkysten, samt til 
den Del af Nordkysten, der ligger 
vest for Grimsey, hvor den forbliver 

til Medio August, efter dette Tids
punkt trækker Torsken videre øster 
efter. 

I anden Sæson søge Fiskerne bort 
fra Sydkysten følgende Fiskens Træk. 

Efter franske Fiskeres Udsagn 
skal Torsken have et smukkere Ud
seende østerpaa end vesterpaa, hvil
ken Udtalelse tiltrænger nærmere 
Forklaring; formentlig maa der til
lægges nævnte Udsagn den Betyd
ning, at den Torsk, der staar nnder 
Sydlandet 'fra Medio Februar til 
Medio Maj, er af forskellig Kvalitet 
eftersom den fiskes i S. Ost paa 
Kyststrækningen Østre-Horn til In-

. golfshøfde eller i S.V. paaKyststræk- , 
ningen Portland-Kap. Reykjanæs, 
saaledes at den er federe i øst end 
i Vest. 

I Løbet af 1. Sæson drives' Fi
ske riet øst for Ingolfshøfde affølgende 
Fiskere: Dunkerque (D.) med 88 
Fartøjer, Gravelines (D. G.) med 7 
Fartøjer, Fecamp (F.) med 2.Far- , 
tøjer, Calais (C.) med 2 Fartøjer t 

Granville (G.) med 1 Fartøj (carrier), 
Vest for Ingolfshøfde af følgende , 

Fiskere: Paimpol (P.) med 80 Far-, 
tøjer, hvoraf 19Carriers, St. Brieue 
(S. B.) med 22 Fartøjet, hvoraf ~2 
CalTiers, Binie (B. J.) med 20 ~'ar-' 
~øjer, 2 C~rriers, St. Malo (S. M.) 
3 Fartøjer, hvoraf 1 Carriel's. 
,I 2. Sæson trække en Del' af 
Paimpol Fiskerne fra Sydkysten op 
til udfor N.V.Landet, hvor de fiske 
paa de derværende Bankersaasolll: 
. Dyrefjordshanken, StrandagruIld,Ska
'gagrund og Nupagrund,medens Re-
sten af Paimpol Fiskerne og Dun
kerque Fiskerne trække op langs 
Østkystens . Banker og Fiskegrunde 
indtil Langanes' ' 

Paimpol Fiskerne· behandle Tor",: 



sken paa almindelig Vis, hvorefter 
de stable den i saltet Tilstand i 
Lasten, Fangsten hjemsendes til 
Frankrig medCarriers ellerChasseurs. 
dår ere velsejlende Skonnerter, som 
samtidig selv fiske for at erholde de 
af Staten fastsatte Præmier i Hen
hold til Lov af 30. Januar 1893. 

Dunkerque Fiskerne behandle Tor
sken paa almindelig Vis, hvorefter 
de salte den i Tønder med Lage, 
de hjembringe selv deres Fangst, 
Il\'orved de undgaa at benytte CI\1'

riel's, imidlertid medfører denneFrem
ga,ngsmaade forkerte Lasteforhold 
for Hjemrejsen. 

Et fransk Fiskefartøjs Aarsfangst. 
siges at være mellem 50 og 70000 
Stk. Torsk. 
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I 1. Sæson søge Paimpol Fiskerne
Reykjavik som Station, idet Fang
!Sten her afgives til de omtalte Chas
B('UrS, j anden Sæson søges der ind 
jma Nordvestfjorden. 

For Østkystens Vedkommende søge 
r )unkerque Fiskerne hovedsagelig til 
.Faskrudsfjord, ligeledes a.nløbes Vop
nafjord i Tidsrummet fra 1. Juni til 
10. August som Post. ogLægestation, 
idet der paa Vopnafjord findes Læge 
og et Logishus, hvor Fiskerne kunne 
indlægge deres Syge for en Betaling 
af 4 ir. pr. Dag for Ophold og Kost, 
idet der betales ekstra for Læge": 
hjælp, Medicin og Forbindingssager. 

Franskmændene fiske en Favn fra 
Bunden, medens færøske Haandline
fiskere lade Linerne naa lige til 
Bunden, imidlertid evne Franskmæn
dene efter Sigende at fiske paa Dyb
der, der ere langt større end den 
Lillelængde, der haves til Disposition. 

Paa N.Vest-Landet siges de at 
fiske op til Dybder paa 80 a. 90 
Favne, medens de paa østerlandet 

skulle fiske op til Dybder paa 150 
Favne. . 

Paimpol Fiskernes Haandliner have 
en Længde af 65 til 70 Favne, Dun
kerque Fiskernes Linelængde er 45 
Favne. 

I 1895 skulle PriSel'lle for den 
saltede Fisk have været gode i Fran
krig, idet der er betalt .120 francs 
pr. Tønde saltet Fisk indeholdende 
ca. 60 Stk. 

I Juli Maaned have franske Fi
skere meddelt Repstyrer Vigfus Sig
fusson paa Vopnafjord, at Vandet 
var usædvanligt koldt i 1895 udfor 
N.Ost-Landet, hvilken Udtalelse jeg 
har hørt bekræftet af færøske Baad
fiskere paa Seydisfjord. 

4. Det norske Fiskeri. 

Paa N .Vest-Kysten drive aarlig 
6 norske Brøndsmakker fra Skudesnæs 
Torskefiskeri og afsætte dereR Fangt 
til Købstaden Isafjord; de ankomme 
til Island Medio Maj via Fær~erne, 
hvor de tage delvis færøsk Besætning 
ombord, Island forlades i September 
medtagende en Last levende Fisk i 
Brønden, som afsættes paa engelsk 
Marked, uden denne Last levende 
Fisk erklære Nordmændene, at Fi
skeriet under Island ikke vilde kunne 
svare Regning for dem. 

De norske Brøndsmakker have en 
Drægtighed af 92 Tons. 

Nordmændene søge deres Fangst 
andet Steds end de paa Isafjord 
hjemmehørende islandske Fartøjer, 
idet de indbringe en anden Art Fisk 
end den, som fanges af Islænderne, 
saaledes regnes der 100 Stkr. norsk 
fangede Fisk paa Skpd., medens der 
gaar 2 a. 300 Stkr. islandsk fangede 
Fisk paa l Skpd. . 

I Tvedestl'and udfor Arenda.J. ud-



byde Hr. Bjarnason fra Isafjord Køb
stad, samt norske Fiskeskippere fotO 
Tiden til Aktietegning af et Fiske
foretagende til Drift af Torskefiskeri 
med Smakker paaIslands N orveskyst. 

Den stipulerede Aktiekapital be
løber sig til 100000 Kroner. 

Fiskerioplysninger fra Færøerne. 
Færingernes Fiskeri har skiftet 

Karakter i Løbet af de senere Aar, 
idet der til Øerne er bleven anskaffet 
et ikke ringe Antal Fiskekuttere, 
hvad der fremgaar af Fiskefartøjs
Registeret for 1895, i Henhold til 
hvilket Antallet af Fiskekuttere be
løber sig til 47 med en samlet 
Drægtighed af 3144'81 Netto Tons. 

a. Fiskeriet mea aabne Baade. 
Haandlinefiskeri drives fl'a Be

gyndelsen af Maj til Slutningen af 
Oktober. 

Bakkefiskeri fra Begyndelsen af 
November til Slutningee af April; 
Vinterdage foregaar Baadfiskeriet 
fra K!. 4 Fm. til KI. 9 Em. 

Efter Stornsk fiskes almindeligvis 
3 danske Mil af Land og efter Smaa- . 
fisk indenfor nævnte Afstand af Land. 

Siden 1885 er det blevet almin
deligt, at færingske Baadfiskel'e gaa 
til Island med Baade og Redskaber 
i Slutningen af Maj, for at drive 
Haandlinefiskeri . efter Torsk udfor 
Østkystens Fjorde indtil medio Sep
tember. 

De Fjorde, hvori· Færingerne væ
sentlig søge paa Islands Østkyst, 
ere: Vopnafjord, Borgarfjord, Seydis
fjord, Miøfjord, Nordfjord, Eskefjord 
og Faskrudsfjord. 

Antallet af Færingere, der i 1895 
drev Baadfiskeri pall, Island, beløb 
sig godt og vel til 100 Fiskere. 
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Ligeledes have færøske Piger ladet 
sig engagere flere Steder pall, øst
kysten til Fiskevask, de erholde i 
Arbejdsløn 35 Kr. pr. Maaned samt 
Fribolig, men betale selv deres Rejse
udgifter, der beløbe sig til 24 Kr. 
Tur og Retur og holde sig med egen 
Kost, Ligesom Mændene er de meget 
arbejdsomme og i høj Grad nøjsomme. 

b. KuUerjiskeriet 

foregaar altid som Haandlinefiskeri 
efter Torsk i Tidsrummet 15. Marts 
til 15. September; Foraarsfiskeriet 
afsluttes med Udgangen af April og 
Sommerfiskeriet begynder først hen
imod Slutningen af Mai, der saaledes 
et en død Maaned for Fiskeriet. 

Fiskens Træk rundt .øerne er 
følgende: Sommer og Vinter søger 
Fisken til Østkysten, hvad Færin
gerne benævne Østhavet, og om For
aaret til Nord- og Vestkysten, hvad 
Færingerne benævne Nordhavet og 
Vesterhavet eller Vaagøhavet mellem 
Vaagø og Suderø. 

De Fiskepladefyr, som benyttes, ere: 
Uuder Foraarsfiskeriet. 

Nordenfor Landet fra Viderø i 
misv. S. S. V. til Myling i misv. S. 
S. O. fra 10 Kml. Afstand af Land 
udefter til 100 Favne. 

Vesten for Landet fra Troldhoved 
i misv. O. S. O. til Trellenypen i misv. 
N. O. t. N. fra 10 Km!. Afstand af 
Land udefter til 100 Favne. 

Færø Banke fra Begyndelsen af 
Februar. 

Uuder Sommerfiskeri~t. 
Rundt Øerne fra 10 Kml. af Land 

udefter til 100 Favne. 
Færø Banke saafremt der er Fisk. 



N aar Fiskeriet ved Færøerne fal
der heldigt, ufgaa de Færøske Kut
tere til Island i Begyndelsen af J uH, 
hvor de fiske med Haandliner' og 
Bakker paa N. Ost- og Østkysten til 
medio September, hvorefte de re
turnere til Færøel:ne. 

Falder Foraarsfiskeriet uheldigt 
ved Færøerne, 'afgaa de færøske Kut
tere til Island i April og fiske først 
paa Vestkysten til Juli Maaned, 
hvorefter de trække over paa øst
kysten. hvor de forblive til medio 
September, da de returnere til Fær
øerne. 

Købmand Mortensens Skib "Førin
ur" af Trangisvaag gør aarlig i 
ørste Halvdel af August en Rejse 

op til en af Østkystf'lls Fjorde som 
Fisketransportskib, og fratager Fi
skekutterne første Halvdel af Fang
sten, medens de selv hjembringe 
anden Halvdel af Fangsten. 

Sammenstilling mellem Fiskeriet fra 
aaben Baad og fra Kutter. 
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Den Fisk, der under Bakkefiske
det indfanges fra aaben Band, el' 
undertiden død, naar den tages ind i 
Baaden begrundet, i den lange Tid, 
som den har hængt paa, Krogene, 
og af den Grund hllr Blodet sat sig 
i Kroppen, hvorved Fisken savner 
den fornemste Betingelse for at-blive 
prima Vare, yderligere overfyhles 
ofte <le aabne Baade, bvorv,ed den 
Del 6.1 Fangsten, der ligger i Bun
den at Baaden, , bliver trykket af den 
ovenfor liggende Fisk. Den lange 
Transport fra Fiskeplads til Salgs
stedet illodføreryderligere, at K va
liteten forringes, og endelig bliver 
Fangsten 'paa Salgsstedet opkastet 
i utilberedt Tilstand paa ofte urel)e 
Steder. 

Under Fiskens Rengøring i IJand 
blive Hovederne ofte revne af i Ste
det for at skæres af, ligesom Afstanden 
fra Landingspladsen til Saltestedet 
ofte er lang. Vasken af den ny
flækkede Fisk er paa enkelte Steder 
mangelfuld. 

Den Fisk. der indfanges fra de 
aaabno Baade med Haandsnører, er 
væsentlig udsat for de samme Mang
lel', som nævnt for Bakkefiskeriet, 
naar undtages, at Fisken komm,er 
levende i Baaden og her kan give 
Blodet fra sig, saafremt Fiskerne 
skære Gællerne over. 

Sammenlignelsesvis har Kutter
fiskeriet efternævnte store Fordele 
fremfor Fiskeriet ~ed aabne Baade. 

At Fisken udelukkende bliver fan
get med Haandsnøl'e og derved kom
mer levende paa Dækket, hvor det 
strengt kontrolleres, at. Gællerne. 
straks skæres over, hvorved. Fisken 
kan forbløde sig. 

Medens Fisken i de aabne Baade 
henligger i utilberedt Stand indtil 
den afleveres i Land, bliver Fisken 
ombord i Kutterne underkastet en 
omhyggelig Tilberedning, forinden 
den nedsaltes i Lasten. 

Fangstens Behandling foregaar paa 
følgende Maade: 

Naar et Bid Fisk er holdt op, 
renses Fangsten, idet Hovederne blive 
skaarne af, hvorefter Indvoldene ud
tages, og naar dette er sket, bliver 
saavel Dæk som Fangst godt nfspu
let, forinden Flækningen begynder. 

Til Flækningen fordeles Arbejdet 
paa følgende Mande: 

De bedsle Flækkere begynde at 
flække, medens Andre begynde at 
vaske Fisken i Kar med Børste eller 
Vante, bvorved alt Blod, det endnu 



kan restere i Fisken, bliver udtryk
ket og bortskyllet. 

En eller flere Mænd staa stauig 
og forny Vandet i Karret, og slu tte
lig bliver Fisken med Forsigtighed 
kastet ned i Lasten, uer iforvejen er 
bleven omhyggelig rengjort. 

I TJasten findes bestemte dertil ud
tagne Folk, der omhyggelig salte 
Fangsten. N aur Fisken har ligget 
36 til 48 Timer i fnld Salt, hlin'r 
den flyttet fra Saltestedet til StUY
ningsstedet, hvor den atter faar et 
tyndere Lag af nyt Salt, hvilket Ar
bejde foregaur under Fiskeskippprens 
prrsonlige Tilsyn. 

Henset til den Behandling Fisken 
aar i Kutterne, sammenholdt med 

den Behandling Fisken tidligere fik 
og tildels endnu faar fra aabne Baade, 
har det færiske Fiskeri skiftet Karak
ter, og den færøiske Fisk kan derved 
fremstilles som en gnnske anderledens 
Bandelsvare end forhen. 

De dygtigste Haandlint·fiskere siges 
at være fl'a Suderøen. 

Den mest ædruelige Fiskt'rbefolk
ning findt's paa Nonl<'raernt', hrO!' der 
er stiftet en 'l'otulaf holdsforeniog. 

Paa V nago kan Spititus efter Si
gdnde klln erholdes ved Juletid. 

De stedlige Aytoriteter kunne næppe 
gøre Fiskerne noget stone Gode end 
ved .at modarbejde Drikfældigheden, 
saa meget mere som Fiskeriet ut"id
som t er og bliver FæringN'nes Ho
vederhrerv. 

,Af.';;ætningsforholdene for den fær
øske Klipfisk. 

Paa Færøerne findes nedenstaaende 
3 Fiskeopkøbere for Køb af større 
Kvantiteter : 

Firmaet J. Mortemiens Efterfølger, 
T1'angisvaug. M. O. Restorff & Søn-
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nel', Thorshavn .• J ørgen Bech & Søn
ner, Klaksvig & Thorshavn. 

Desuden findes andre Købmænd, 
der købe enkelte Ladninger. 

Fiskefartojs-Rhedere eller Førere 
sælge enten deres Fangst til Køb
mændene eller ogsaa tilberede de 
Fangsten for egen Regning. 
1. Den færøske prima store Klipfisk 

bliver eksporteret enten til Spa
nien eller til København; Prisen 
rarierer llleget, eftersom det norske 
Fiskeri falder heldigtelIeruheldigt. 

En særlig Art af denne Klip
fisk er den saakaldte færøske Bank
fisk, der som Rt'gel er dobbelt 
san. stor som den øvrige Torsk. 

Denne bliver i Almindelighed 
eksporteret til Københam, hvol' 
den opnnar bedre Priser end i 
Spanien. 

2. Den færøske prima smua Klipfisk 
bliver eksporteret til Genua, og 
til Dels til Leith og Liverpool. 

Som Regel er Prisforskellen 
mellem den under 1. og 2. nævnte 
Handelsvare 3 ~ pr. Ton eller 
knapt 3 Øre pr. Pd. 

3. Anden Kvalitet af Stor- og Smaa
fisk bli"er væsentlig eksporteret 
til Storbritannien Leith, Liver
pool og Oork - dog bliver en 
Del afsat til København. 

Tilnærmelsesvis er Prisforskel
len mellem den under 1. og 3. 
nævnte Handelsnu'e 5 ~ pr. Ton. 

4. Stokfisk, hvoraf der tidligere blev 
eksporteret store Masser, findes 
nu kun undtagelsesvis paa isole
rede Pladser, hvor SaIttilførslen 
er. vanskelig. 

Prisf>rne paa den færøiske Fisk. er 
afhængige af det aarlige norske, is
landske og Labrador Fiskeri. 

N aar det norske Foraarsfiskeri er 



afsluttet, kunne de færøske Købmænd 
sætte det'es Priser for den saltede 
Fisk, hvad der sker i Begyndelsen 
af Maj. 

Ved Afgangen til Island i Juli 
Maalled sker næste Salg af Fisk. 

(Fortsættes). 
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Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn den 15. Juni 1896. 
Som Helhed betragtet maa den sidst 
forløbne Uges Fiskeri siges at have 
givet udmærket Resultat, naa bedre 
Forhold at fiske under, kunde Fiskerne 
vel heller neppe ønske, roligt Som
met'vejrmed jævn Brise, men den 
samtidige stærke Varme har forøget 
Vanskelighederne ved at føre Rød
srætterne levende frem til Havnen, 
ofte have Kutterne op til et halvt 
Hundrede Snese døde, som ganske 
vist ikke ere helt værdiløse, naal' de 
strax optages af Dammen, men dog 
sjældent opnaar Halvdelen af den i 
levende Tilstand indbragte Rød
spættes Værdi; den saaledes døde 
Rødspætte afsættes hovedsagelig til 
de slesvigske Røgerier, dog bringe 
Fiskerne ogsaa store Partier hjem 
til at saltes og senere tørres. De 
fleste af de paa V es~kysten fiskende 
Kuttere have bukket deres Vaad i 
Farvandet udfor Bulbjerg og Svine
kløv , Udbyttet herfra har andraget 
fra 150-200 Snese pr. Kutter og 
Fisken har vejet fra 15-18 Pd. pr. 
Snes og el' betalt med ca. 2-21/ 2 

Kr. pr. Snes. Fra Farvandet nord
vest for Hirtshals - 6 il, 7 Mil fra 
Land - i et mindre Antal Kuttere, 
5-6 Stk.: indkomne med Fangst af 
fra 100-150 Snese pr. Kutter, Rød
spætter af smuk Kvalitet vejende fra. 

23-25 Pd. Snesen og betalt med 
fra 3 Kr. 25 Øre - 4 Kr. Snesen. 
Nogle enkelte Kuttere have forsøgt 
Fiskeri paa jyske Rev og to ere ind
komne med godt Udbytte, nærmest 
fra 80-100 Snese pr. Kutter, meget 
stor Fisk vejende fra 35-45 Pd. 
pr. Snes og betalt med 7 Kr. Sne
sen. En enkelt Kutter er indkom
met fra Hornsrev med ca. 300 Snese 
Rødspætter af en Vægt fra 14-15 
Pd. Snesen, der blev betalt med 
1 Kr. 75 Øre pr. Snes, det skulde 
synes naturligere at denne Kutter 
havde søgt ind til Esbjerg. mcn Rød
spætteprisen skal være meget la v 
der. Fra den svenske Kyst er en 
Kutter indkommen med en lignende 
Last som de fra Farvandet udfor 
Hirtshals baade hvad Kvantitet og 
Kvalitet angaar, iøvrigt har Fiske
riet i det nordlige Kattegat ogsaa 
givet godt Udbytte men er selvfølge
lig for Tiden af mere underordnet 
Betydning, saalænge Vestkystfiskeriet 
florerer, fra Kobbergrunden er der 
indbragt en Del Laster af 12 Pd.s 
Rødspætter som blev betalt med 1 
Kr. 15 Øre Snesen, de fra Læs
ørende indbragte Laster opnaaede 
kun 60-70 Øre Snesen, men vejede 
du hellel' ikke nlPre end 9-10 Pd. Sn., 
paa Aalborgbugten skal Fiskeriet 
vedblivende være godt men derfra 
er hertil kun indfølt ubetydeligt. 
Makreltilførelsen fra Norge har været 
meget knap, har neppe andraget 
over 150 Kasser. Prisen er som 
Følge heraf i Stigning, der betales 
nu 15 Kr. pr. Kasse il, 3 Snese ab 
Ohristianssand. Hummertilførelsen 
har været ualmindelig rigelig, og 
har fundet Sted saavel fra Sverri g 
som Norge, Vestkysten og Læsø, 
den har ialt andraget ca. 18,000 
Stk., hvoraf kun 4000 Stk. ere af
gaaede direkte til Tyskland. Prisen 

. er ca. 90 Øre pr. Pd. en gros. Bn 
engelsk Fiskekutter er indkommet 
med ca. 31,000 Stk. Østers ind
fangede i Nordsøen og beste.mte til 
Vendsyssel Fiskeexportforretning her. 
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Københavns Til.førse 1 af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 7. Juni til 14. Juni 1896. 
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44 danske Fisker- II Pd. Pd. j Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . .. 82728 3600" -
16 danske Kvaser ·61380 2880' 

3 svenske "Fisker-
fartøjer ... 2790 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
l<'iskerlejer ... 3472 56687 

pr. Jernbane & 6 

Dampskib .... 27561 970' 74058 380· 64292 61412 29596 11116 129722 3669 

1496541970 
- :---- •............. - 1-'W722 1-

lait ... 7405 3472 6830 64292 61412 45264 11116 3661l 

1) 240 Pd. RØdspætter og 2516 Pd. Hellefiynder, 2) 710 Pd. Pighvar og 260 Pd. Tnnger. 3) 2383 Pd. Go 
m. m. og 5022 Pd. Hornfi.k. 4) Torsk. 6) Kuller. 6) Aal. 7) 4842 p,i, A:tl og 726 Pd. Aalekvabber 

lalt er der tilført 373311 Pd. 
B~talt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,00-3,75 pr. Lpd.; 

Hornfisk Kr. 0,50-2,00 pl'. Siles; Torsk, levende Kr. 0,50-0,75 pr. Lpd.; Makrel Kl'. 4,00-
6,00 pr. Snes; Sild Kr. ],50 pl'. Ol; Aal, Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,40-0,75 pr. Pd. 

I Ugens Løb er tilført Markedet betydeliO' Kvanta levemle Rødspættel" hovedsaglig 
fra Kattegat, som betaltes me(l gode Priser efterStørrelse og Kvalitet. -Omsætningctllivlig 

BEKENDTGØRELSER 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

In?dl.ager al Slagd'isk iKom
fmSSlOn. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

Rødspættekvase, 
san god som ny, yd udhalet, 
søgaaeude, Længde mellem 
Stævne 27 Fod, Hredde 9 Fod, 
Dybgaaende 4 Fod. 1. Kl.s 
Sejler. Medfølgende nytSuor
reyaad med 400 Fv. Line. Er 
paa Grund af Sygdom 'til Salgs 
foi." den Hillighed af 600 Kl'. 
Man henvender sig til 

Fisker Karl Høi', 
Kerteminde. 

Import af 

ImerikaIl6k Bomuldsej . dug 
forhør Priser hos 

c!!I!. cfKalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

For Krogflskere. 
De saa meget efterspurgte dobbelt· 
fortinnede Siaalftøkekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aa!, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 ogS. Bestillinger mod· 
tages og Krogene af~endes fran(w 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 
S 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Kfterkrav. Prøver sendos pall. 
h'orJangendo og .l!'orhandJero ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

I,angegade 2. Kjeetemindo. 

FiskePe 
En yngre, gift Fisker, 

SOlll el' kendt med Bund
garn og Slæbevaad, kan 
straks faa Hus med Ha\'e 
pan. Nakskov Ladegaard 
pr. Nakskov. 



Xøbenha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon, 
Prirpa Aalevaadsnet, 

Tong, 1tIanilla, c;Joens, Kork og Cateehn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønne:lave,. Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer H 75 Helfilingør" • 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra 'for med de nyest(' og bedste 
Maskiner fOl'synede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Bom
uldsgarll, H(tmpeganl og Høj'garn i alle Nr. til Dagens billigste Pris('r og i 
bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves pRa 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. Tolegramadr. :,COhrs, Altf' a. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima, a,merikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt under 
ganghi :'0 Pdsel'. 
Vand~Dt præpareret Dug 

H,It- og Hampsejldug 
i alle Kva,liteter. 

lVykjøbillf] p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
fOr3.rbejdC'de, . leveres Vil
keligt b1llige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug
disse semh'8 altid frit. 

F. N. Halmoe. 
TAlefoD 129. 

Rodigeret af cand. mag. Henr. J. Pesselt. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København 



Nr. 26. 25. Juni. 1896. 

M:edl.e::n:l.s'b~&det uugaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønøegade IO, København K. Prisen er for Indlandet IO Øre pr. Petit
linje af "/s Sides Brede 1 for staacnde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fi.kcriberetningen for 1894-95. -
Fiskerib.retninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade 20 Stuen, København V, er aa.bent 
fra 9-11. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere uaglig 
fra RI. 9-ll, for Publikum SØndag fra 

. 12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre .I!'orsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid aleue udres
serede til hans Bopæl: F alkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk a.f Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til .Medlms
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Kbhvn. V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villufnsen vil være 'til Stede iSam

Ungen Lørdag dell 4. J uU RI. 9-;-4. 

Capt A. Bølling, Danish Consulate, 
5, MUBOOVY Court, 

London, E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London. 

Capt. A. Beiling, 
46, Waverley Strøet, 

Hun. 
Telegram-Adr.; Bølling, Hull. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 
(Fortsættelse.) 

Færøernes gensidige Forrdkrings
forening for Sejlfartøjer til Fiske

ribrug 
er stiftet i 1893, og Foreningens 
I.love skrive sig fra samme A aT'. 

De fleste Fartøjer ere forsikrede 
i Foreningen, der virker meget til
fredsstillende. 

Direktionen, der har Sæde i 'rhors
havn, bestaar af følgende 3 Med
lemmer: 

Fuldmægtig- S. :\IJlller, Formand, 
Fiskefartøjs-Rheder og Skipper J. 
J'. Andreasen og Købmand A. 1V. 
Restorff. 

Som Genstande for FOl'sikring 
kunne antages alle paa Færøerne 
hjemmehørende Dæksfurtøjer, der 
anvendes til Fiskeri, samt alle de 
til Skibsfiskeriet hørende Genstande 
sat\som Fiskeredskaher, Proviant, Salt 
og Fangst. De sidstnævnte Gen
stande ere kun Hl Forsikring i For
hindelse med det Skib, hvortil de 
høre efter nærmere Specifikation. 



Foreningen tegner ikke Forsikring 
af enkelte Skibe for mere end 15,000 
Kr., og for de til Skibsfiskeriet 
hørende Genstande ikke mere end 
5000 Kr. pl'. Skib. 

Hvert 3. Aar skal Omtaksering 
uf de forskellige Fartøjer finde Sted. 

Forsikringspræmien fastsættes til 
3 pCt. pro anno af Forsikrings
værdien saavel for selve Skibet som 
for de øvrige .iiI Skibsfiskeri hørendo 
Genstande, der antages til Forsik
ring. 

En Tillægspræmie af l pCt. 
maanedlig bliver at beregne, forsaa
vidt Skibene maatte vedblive i Fart 
eller udgaa i Fart indenfor de 4 
Vintermaaneder fra 1. November til 
ultimo Februar. 

Oplægning kan kun ske i følgende 
færøske Havne, nemlig: Trangisvaag, 
Vaag paa Suderø, Vestrnanhavn, 
Sørvaag, Fuglefjord, Kongshavn og 
Kvalvig paa Strørnø. 

Oplægning' i Torshavn kan kun 
finde Sted efter særlig Tilladelse fra 
Direktionen i hvert enkelt Tilfælde. 

Bestyrelsen bemyndiges til at aner
kende spm Oplagshavne de Havne 
udenfor Færøerne, som anløbes af 
Foreningens Skibe for at repal'ere. 

Skade, der ikke vurderes over 50 
Kr., erstattes ikke. 

Hidtil er ikke forefaldet noget 
totalt Forlis, men kun partielle 
Skader. 

Den gensidige Forsikringsforening 
for Foru,lykkedes Efterladte paa 

Færøerne er stiftet i 1893. 

Foreningens Formaal er at sikre 
de af dens Medlemmer eller de af 
disse forsørgede Familier, del' ved 
Ulykkestilfælde maatte miste deres 
Forsørger, en aarlig Understøttelse 

af de til Foreningens Raadighed. 
staaende, Midler, saa længe Tabet 
af disses Forsørgere maa anses for 
særligt føleligt. 

Formund for Foreningen el' K øb
mand A. W. RestOJ1I i Thor-shavn. 

Enkelte Fiskefal-tøjs-Rheuere stille 
den Fordring til deres Mandskaber,' 
at de skulle lade sig forsikre i den 
gensidige Forsikringsforening. 

Det aarlige Medlemskontingent er 
l Krone, dobbelt Medlemskontingent 
giver Adgang ~il en større Under
støttelse. 

Understøttelsernes Størrelse ud
findes ved hvert Aar at dele de til 
Foreningens U ddelingsraadighed staa
ende Midler i saa mange Dele, som 
der i vedkommende Aar kan ydes 
Portioner, og hver pensionsberettiget 
Familie erholder da sin Portion, dog 
ikke' udo\'er 50 Kr. Forsaavidt Ved
kommende har betalt dobbelt Med
lemsbidrag, kan Maximum for hans 
og hans Families Vedkommende stige 
til 100 Kr. aarlig, saafremt de en
kelte Portioner have naaet et Beløb 
af 50 Kr. 

Forsaavidt den forulykkede Fa
milieforsørger er Medlem af Forenin
gen, uddeles den aarlige Understøt
telse til hans Ægtefælle, saafremt 
hun forbliver. ugift, i 5 Aar fra Man
dens Df'd at regne; til hans Børn 
indtil de have fyldt 14 Aar, eller 
deres Model' indgasr Ægteskab paany, 
samt for et Tidsrum af 5 Aar til 
hans Forældre eller Svigerforæl~re, 
forsaavidt uisse have boet i Hus· 
sammen med ham, og nf ham ere 
blevne underholdte. 

Forsaavidt det 'forulykkede Med
lem ikke efterlader sig Livsarvinger, 
men har underholdt &s1ren(Je i sit 
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Hus, skulle disse være berettige$le 
til Understøtte1se. 

For at skaffe Foreningen en be
stemt og vedvar<'nde Indtægt, og der
ved sætte den i Stand til at virke 
med større Kraft, skal der dannes 
et Grundfond, som tilvejebringes ved 
dertil at l.!enlægge: 
l) AHe Gaver, der ydes Foreningen 

en Gang for alle, med mindre det 
af Giveren anderledes bestemmes. 

2) Alle Medlemsbidrag, som erlæ6-
ges af dem, der ville optages som 
livsvarige Medlemmer af' For
oningen. 

3) 1/5 af hvert Aars øvrige Indtægter. 
Det som et enkelt Aars ~ndtægt 

maatte komme til at overstige samme 
Aars Uddelingsbeløb, bHver at hen
lægge .til et Reservefond, som efter 
Generalforsamlingens Skøn kan bru
ges helt eller til Dels, fOl'saavidt 
Kravet til Understøttelser maatte 
komme til at stige. 

N avigationsundervisning gives nu 
aarlig i Thorshavn til de Færinger
Fiskere, der.ønske at underkaste sig 
Fiske- og Sætteskipperprøverne. 

I 1895 indstillede der sig 16Elever 
til Fiskeskipperprøven, der alle be
stod Eksamen; Undervisningen ledes 
med stor Dygtighed af Fiskeskipperne 
Jens Andreasen og Jens Mohr. 

Færingske Fiskeskippere anse' det 
for en meget heldig Foranstaltning, 
at der er indført særlig Fiskeskip
perprøve, kun er man af den For
mening, at den i Sønæringsloven af 
25. Marts 1892 til Erhvervelse af 
Fiskeskipperbevis fa8tsatt~ Søfart l 
Aar som Matros eller 2 Aar som 
Fisker er vel ringe, og' at det vilde 
bidrage til ~t h~ve Fiskeskipper-. 

standen, om der fordredes mere Sø
faIt, særlig henset til Færingerne. 
der ikke ere Værnepligtige og saa
ledes vanskeligere underkaste sig 
Disciplin. 

En Hvalfangerstation er i 1894 
bleven oprettet paa0stsiden afStrømø 
1/2 dansk Mil Syd for Haldervig af 
N ordmanden Hr. Albert Grøn, som 
ejer en Fangstdamper "Skuld ". 

Sildefiskeri drives kun i ringe Gmd 
ved Hjælp af Sættegarn. Formentlig 
vilde det have sin store Betydning 
at ophjælpe Sildefiskeriet, for der igen
nem at skaffe rigelig Agn, der burde 
opbevares j]"rysehuse som paaIsland. 

l alle 'l'ilfælde vilde Frysehuse 
kunne forsynes med Sild fra Island 
Efteraarsdage. 

Fremmedfiskeriet unde,' Færøerne. 

l) Engelske Linedampere(Linefishing 
steamers) drive væsentlig Bakke
fiskeri siden Aaret 1887, da de 
overhovedet begyndte at fiske ved 
Færøerne; dette Fiskeri foregaar 
hele Aaret rundt, væsentlig som 
Foraarsfiskeri i Marts og April 
samt som Vinterfiskeri fra medio 
Septpmber tilSlutningen af J anuar. 

I Vinteren 1894-95 skulle en
gelske Linedampere have fisket 
heldigt paa de øst for Øerne lig· 
gende Banker, ca.. 7 danske .Mil 
af Land. 

2) Engelske Sejlsmakker drive ho
vedsagelig Sommerfiskeri med 
Haandliner, efter 1. November 
træffes disse ikke. 

3) Franske Fiskere, væsentlig fra 
Dunkerque, lægge paa. Overfarten 



til Island i Marts Vejen over 
Færøbanke og prove Lyld.:en der
steds. 

4) Enkelte belgiske Smakker drive 
Sommerfiskeri. 

Trawlfiskeri skal være fursøgt under 
Færøerne, men vistnok uden Resultat, 
hvorfor der ingen Gr'lPd er til at 
antage, at man skulde træffe engel
ske Trawldampere (Steam Trn,wlers) 
nnder Færøerne. 

Fangstudbytte 1895. 
Paa Suderø mindes man ikke et 

san godt Fisk<>aar som 1895, men 
V l'jret har· været ugunstigt for Fi
sketørring. 
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En Baad fva Kvalbø skal en Dag 
i .Juli undtagelsesvis havo havt en 
Sn,~l rig Fangst, at hver Mand af 
Bandens Besætning tjente 26 Kr. i 
et Etmaal, medens clen almindelige 
Furtjeneste pr. Mand pr. Dag kun 
sættes til 4 il. 10 Kl'. / 

For en enkelt Kutters Vedkom
mende skal Aarsfiskeriet have be
løbet sig til 560 Sk'lr, hvucl der for
menes at svare til 50 pCt. pro anno 
af Kapitalen. 

Fra Hvalfangerstationen skal der 
være fanget en Kaskelot, som er 
meget værdifuldere end a,lmindelig 
Hval; den forholdsvis stærke Strøm 
ved Færøerne siges at være til Gene 
for Hvalfangsten. 

Galeasen "Betty", .tilhørende Hr. 

. a. '1' o l'S k e fis!, eri (' t (Iw I"ltn d er 
Beskrhelse af Fiskeriet fr;l Vl'stma nn
øerne ug Grimsey). 

Dette Fiskeri er Islændernes Ho
,'pdfisk<:ri og drives dels med Dæks
fartøjer og (leIs med aabne Baade. 

TOI'shfiskel'iet med Dæksfartøjer: 
Af Dæksfartøjer til Fiskeri paa 

Island findes indregistren,t blt 140 
Sth., Iwomf største Parten anvendes 
til Turskefiskeri og Resten til Hay
kalefangst. Gennemgaaendc er Dræg
~jgheden mindre for islantlske ond for 
færøske Dæksfartøjer. 

Paa Vestlandet (Reyl,janes-Kap 
N ord) findes 115 Dæksfartøjer, paa 
N ordlRlldet (Kap N ord - IJanganes) 
findes 22, pall.. Østlandet (Langancs 
-Ingolshøfde) findes 3, pua Sydlan
det (lngolfshøfde-Reykjnnes) findes 
ingen. 

For Vestlandets Vedkom mende el'e 
39 Dæksfurtøjer hjemmehørende i 
FaxebugtJ ti i Bredebugt., ·70 pua 
N ordrestlandet. 

Hjemstederne for Faxebugtens 
D.cksfz.trtøjer ere: 

L Reykjavik med 21· ]fartøjer, 
hnn'af 8 Stkr. tilhøre Firmaet Zoega 
& Co.; af dette Rhederins Fartøjer 
anvendes "Ane Mathilde", 31100 Neho 
Tons, og "Geir", 34'99 Netto Tons, 
til Havlmlefangst. 

Fartøjerne "Anna", "Hermann" og 
"Baldur" ere overflyttede 'til Reykja.
vik fra. Djupavog og Øf jord ; nuvæ-

A. Restorff i Thorshavn, skal i 1895 
have forsøgt Robbefangst, men uden 
gunstigt Resultat. 

'rende Rhedere ubekendte, 

Fiskeriet under dansk Flag ved 
Island . 

.. 1. Islænderne samt fast bosatte 
N ordmænd pau Islancl drive følgende 
Fiskerier; 

2. Havnefjord med 10 Fartøjer. 

3. Engey " 1 " 
4. Seltjarnarnes " 5 11 

5, Akranes ,,~,i 

Hjemstedet for Bredebugtens Dæks-
fartøjer er Flatey, 4 Fartøjer, hvor 
iblandt "Hjalmar", 61'43 Netto Tons, 
ejos af .f. Gudmundsson. 

\ . 
.... ,.,': ., ... v;,{.·c.:;;, ... ,.,,;,0,0·,,, 

i 
1 
1 



Hjel1lstel]C'rne fol' N. V ('StIH ndsts 
Dæksfurtøjer ere: 

1. Patficksfjord. med ti Fartøjer 
hjeJllmehøl'ende i Vntneyri og Geirs
eyri. 

2. Arnm'fjord med 11 Fartøjer 
hjemmehørende i Bildu(fal, Hrisdalr 
og Lokinkomrulll, hvoraf P. J. Thor
steinsson i Bildudal er Rheder ror 
8 Fartøjer. 

3. Dyrefjord med 8 Fartøjer hjem
meh01'ende paa Sveinseyd, 'l'hingeyri 
samt i Myrum. 
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Oonsul N. Ohr. Gram paa Thing
eyri er Rheder for 2 Fartøjer, hvoraf 
"Patricks~jord" 1113 aler 72';'0 Netto 
'1'ons. Faktor \Vende! paa 'l'hing
eyri er Rheder for 3 Fartøjer, hvoraf 
"Gudny", 32'33 Netto Tons, anvendes 
til Havkalefangst. 

4. Ønundarfjord med 4 Fartøjer 
hjemmehøl'ende pau FlateYli, hWltlf 
Torfi Huldorsson '0. fl. ere Rhedere 
for 3 Fartøjer; bemeldte Rhederi 
driver Havkalefangst. 

5. Sugandafjord med l ~'ttrtøj 

bjemmehørende pa.a Suduroyri. 
6. Isafjol'dsdyb med' 40 Fartøjer 

hvoraf l er hjellllllehøremle paa 
Hnifsdal og Resten i Isafjords Køb
stad. 

A. Asgeirsson er Rheder for 19 
Fartøjer, Leonh. Tang er Hheder for 
3 Fartøjer, L. A. SnOlTason er Rheder 
for 2 Fartøjer. hvoraf Fartøjet "Gud
run", 22 Netto Tons, anvendes til 
Havkalefangst. 

Hjemsteder'nefor Nordlan detsDæks
fartøjer ere: 

1. Hunafloi. med l Far: øj fra 
Reykjarfjord tilhørende J. J. Thor
arenson, hvorvidt dette driver Torske
fiskeri eller Hl1vkalefangst rides ikke. 

2. Skagefjol'd med l Fartøj fm 
Sandal'ln'øk tilhorende Ohr· Popp. 

3. 0fjord med 20 Fartøjer hjem
mehørende paa Arnarnes, Hjaltey!'i, 
Oddeyri og Ahureyri; hvormallge af 
disse Fartøjer, der drive respektive 
Torske- og Havkalefangst, vides ikke, 
formentlig er største Parten Ha\'kale
skihe; mellem Rhederne findesOonsul 
J. Havsteen, ehI'. Havsteen, Gran
nas(\lska bet o. tI. 

Hjemstedet for 0stkystens Dæks
f:utøjer er Eskefjonl,' hvor Faktor 
Fr. 1\1 øller ('jer 3 Fartøjer, der imid
lertid fiske lidet pau Grund af ::\Iangel 
paa dertil egnet Mandskab. 

Paa Østkysten findes for Tidon 
ingen H~Hkaleskibe. (Portsættes.) 

FiskeriberetniDger. 

Frederikshavn, d. 22. Juni 1896. 
Dels overvejende stille, meget varmt 
Vejr i U gens første Dage, dels en 
kraftig til Storm grænsende vestlig 
Kuling om Fredagen og Lørdagen 
har bevirket, at Udbyttet uf Fiskeriet 
i den sidst forløbne Uge langt fra 
kan llIaale sig med Udbyttet i den 
foregaaemle. Flere Kuttere end sæd
vanlig have forsøgt Fiskeri paa, det 
midt mellem Norge og Danmark lig
gende "jydske Re\''', men kun 5-6 
Stkr. ha ve opnaaet nogenlunde godt 
Resultu,t, fra 40-90 Snese pl'. Kut
ter,' desværre var Dødelighedspro
centen høj, særlig mellem de største 
Fisk, men det er jo ikke saa for
underligt, naar man hører, at denne 
Fisk higes pau en Dybde af ca. 25 
E'avne, Temperaturforskellen . mellem 
denne Dybde og Overfladen, hvor 
Rødspætten tvinges til at opholde 
sig, har sikkert stor Indflydeise paa 
Dødeligheden. Fisken herfra har 
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vejet mellem 30-40 Pd. Snesen og 
er betalt med fra 41/ 2-51/ 2 Kr. pt. 
Snes. Saa godt som hele Resten af 
Vesterhavsflaaden hal' atter fisket 
udfor Bulbjerg, dels tæt under Land, 
hyorfra Fisken har vejet 16-17 Pd. 
Snesen og er betalt med fra 2-21/ 2 

Kr. pr. Snes, dels længere ude til 
Søs, hvor Fiskens Kvalitet er noget 
bedre, af en Vægt fra 20-25 Pd. 
Snesen, der opnaaede 3 iL 41/ 2 Kr. 
pr. Snes. Under den svenske Kyst 
have op til en halv Snes Kuttere 
forsøgt Fiskeri uden at opnaa videre 
stort Udbytte, fra 30-70 Snese pr. 
KuttE.lr, llIen Fisken har som sæd
vanlig derfra været af god Kvalitet, 
vejende fra 20-24 Pd. Snesen, hvor
for betaltes 3 iL 4 Kr. Snesen. Hel' 
fiskedes ogsaa ret godt af Skærising, 
men største Parten blev kastet over
bord igen; Skærising kan som bekendt 
ikke holdes levende i Kutterens Dam 
og saltes derfor straks i Kasser paa 
Dækket, men den stærke Varme tIl
lod kun den sidste Dags Fangst af 
denne Fisk at komme frem i fersk 
Tilstand og saa opnaaede de endda 
kun saa lave Priser som 3 til 4 Øre 
pr. Pd. Enkelte Kuttere indkom 
fra Fangstpladserne omkring Kob
bergrundens Fyrskib med Fangster 
af ca. 150 Snese hver, vejende 13 
Pd. Snesen, del' bleve betalte med 
1 Kr. 15 Øre pr. Snes. Fiskeriet 
paa Aalborgbugten, der siden i For
aaret med faa Afbrydelser har været 
udmærket, synes nu foreløbig at 
stunde mod sin Slutning, Kutterne 
maa nu anvende meget· over den 
dobbelte Tid for at faa tilfredsstil
lende Last end de have gjort før. 
HUlllmerfiskeriet paa Vestkysten gav 
i UgElllS første Dage ret godt Ud-

bytte, men senere er d.et blevet af
brudt af den vestlige Kuling, fra 
Læsø tilføres hel' ogsaa mindre Par
tier, der saa godt som udplukkende 
afhændes til et Hamburgerfirma : Til
førsele n fra Norge og Syerig hal' 
andraget ca. 8600 Stkr., hvoraf 3000 
ere afgaaede direkte til det tyske 
Marked, Prisen el' dalet noget, der 
betales nu 75-80 Øre pr. Pd. en 
gros ab Norge eller Sverig. Makrel
tilførselen er mærkelig nok vedvarende 
knap, har ikke andra.get. mere elld 
150 Kasser, Prisen holder sig ved
blivende høj, ca. 16 Kr. pr. Kasse 
en gros ab Kristianssand. Kl. 

Færring Fjord, den 21. Juni 96 ~ 
Foruden Aalefiskeriet, der giver 

godt af sig i dette fiskerige Vand, 
el' man nu begyndt at tage . Helt 
her. For en Del Aar tilbage toges 
mange Helt i denne Fjord; men 
siden, til i Aar, synes denne delikate 
Fisk at have været uddød. Det var 
ønskeligt, om Helten igen havde 
indfundet sig, da den betales godt. 

L. 

Rejefiskeriet i Limfjorden. Lem
vig, den 22. Juni 1896. Rejefangsten 
her har hidtil tegnet til ikke at 
ville give saa godt Udbytte som i 
:Fjor; men den varme Periode 

- ændrede denne Udsigt i glædelig 
Retning, og nu er Resultatet godt. 
Der er Fiskere, som have havt en 
ugentlig Fortjeneste af ca. 150 Kr., 
men de fleste have selvfølgelig havt 
mindre. Der er almindelig Tilfreds
hed med Stillingen for Tiden. M. 

.,1.,', 



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

i Ugen fra 14. Juni til 21. Juni 1896. 
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31 danske Fisker- Il Pd. Pd. 1 Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. IN. fartøjer • •• 49554 

24 danske Kvaser 88470' 

3 svenske .Fisker-
fartøjer .•• 1710 

pr. Baadog Vogn 
fra nærliggende Rejer 
Fiskerlejer .•• 2000 85764 455 

s pr. Jernbane & 
Dampskib .... 60851 469t 2690' 32810'111680'18784135750' 10'27613630'22914 

1458191 469 
- ."'2000 32810 11680' 87841 44326: 10276 36757 2in4 laIt ... 2690' 

l) 2285 Pd. Rødspætter og 3~OO Pd. Helleflynder, 2) 165 Pd. Pighvar og 304 Pd. Tunger. 3) Aal. 4) 8121 
Pd. Aal og 455 Pd. Aa.lekvabber. 

lait er der tilført 377582 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-5,0'0' pr. Lpd .. 

Makrel Kr. 5,00-8,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0',50-2,00 pr. Snes; Sild Kr. 1,25 pr. Ol; Aal' 
bhmke Kr. 0',55, gule KI'. 0,25-0',50 pr, Pd,; Rejer Kr. 0',30'-0',75 pr, Pd. ' 

Ugens Tilførsel af levende Rødspætter har været ret betydelig, men livlig Omsæt
ning og Fiskens gennemgaaende gode .Kvalitet. gav højere Priser. ~legen Fisk styrtede 
som Følge af den stærke Varm,e og uheldige Strømforhold. 

BEKENDTGØRELSER 

--~--J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

m?d~ager al SlagsFisk i Kom-
mlSSlon. , 

Daglig Afreping. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -BødspæUekvase, 
sna god som ny. vel u.lhalet, 
søgaaende, Længde mellem 
Stævne 27 Fod, Bredde 9 Fod, 
Dybgaaende 4 Fod. 1. Kl.s 
SWler. Medfølgende nytSuor
reyaad med 400' Fv. mne. Er 
l?aa Grund. a~::;ygdorn til Salgs 
for den BlIhghed af 60'0' Kr. 
M.an hen,vender sig til . 

Fisker Karl Høl, 
'" :ø:efle:mln4e. 

Import nf 

lmerikansk Bomuldsej.dug 
forhør Priser hos 

cr;r. Jea/mIlJø, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kvase, 53/100 1'0IlS. BH·kbyg
g;et, Midtskibsdam, Sællkekøl 
og 1. Kl.s Sejler, (ll'til Salg hos 
Fisker 

Hemming Christensen, 
Bakkebølle 

pr. Vordingborg. 

Fiskep. 
En yngre, gift Fisker, 

sOlli er kendt med .Bund
garn og Slæbevaad, kan 
straks faa,Hus med Have 
paa Nakskov Ladegaard 
pr. Nakskov. 



Xø benha, vns :Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utr::on, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, Manilla, Coeus, KOl'k og Cateehu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Helsingo.', Stengade 15. 

Telefonnummer" 13 Helldllgør", 
leverer efter Bestilling eller fra Luge!' fra \"or iued de nyest!' og hedste 
Maskiner forsynede,F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
nejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
nldsgartl, IIa 11111 eg a 1'Il og Hørt/am i alle Nr. til Dagens billigstt' Priser og i 
bedste Kvaliteter. .-\.aleknber, Kork? I'laatltræ og Iiatechu 
haves plla Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

f~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Piskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona, Telegn.unadr.: Cohr., Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind· 
kj øh t, tilbydes bngt under 
gangbu:J Priser. 
Vandt D [ præpareret Dug 

Hu:- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbiny p. Falster 
i J!ebruar 18\)6. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vh~ 
keligt Lillige. 

Undersøg solv 'Sagon, 
skriv' om Prøver af Hug
disse sendes' altid frit. 

F. -N. HalmøB. 
Telefon 12\1, 

1\ Y kt hos Frantz 'Christl ,'eli. Køboulm vn.,. 



" 

Nr. 27. 2. Juli. 1896. 
\ 

:M:.ed.l.e:c:::u:fb1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet IO Øre pr. Petit

linje af 1'3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeriberetningen for 18~4-95. 
Fiskoriberetllillg fra loe(iorden. - Fiskufang. 
Aaregaffel. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberet· 
ninger. Bekendtgørelser. 

Dansk. Flsk.erlforenings Kontor, Stunn
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. 

ModelsamUngen, Stormgade 20, er gratis 
tilgæugelig rol' Medlemmer og Fiskere dagl ig 
fra Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre .Forsendelser til For· 
eningens Konsulent beLles altid alene adres
seredetil hansBopæl: Falkonergaardsvoj 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
• tilladt. naar Kilden angives. 

Al Korrespondance til Medlems· 
bladet bedes. fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Kbhvn. V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede j Sam· 

lingen Løl'Jag den 4. Juli lit 9-4. 

Capt. A. Sølling, Duuish Consulu.te, 
5, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London. 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hu". 
Telegram-Adr.: BøllIng. HulI. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 
(Fortsættelse.) 

Vedrørende Torskefiskeriet med 
DæksfuTtøjerfra Havnefjord meddeles, 
at det tager sin Begyndelse Medio 
Marts for de større Fartøjers Ved· 
kommende ogMedio Maj for de mindre 
}i'artøjer samt afsluttes efter Midten 
af Avgust; det drives som Haandline· 
fiskeri efter Torsk - sjældent Kullor 

paa Dybder mellem 50 og 100 
Favne væsentligt Syd for Landet, i 
Faxebugten Samt Vest for Snefjælds
jøklen. 1893 regnes for et godt og 
1894 for et daal'ligt FiskeartI', i hdl
ket f. Eks. Kutteren Himaltlya med 
eR Drægtighed :tf 52'51 Netto Tons 
ikke svarede R<,gning, 

Det synes, som om Fiskan ikke 
kommer Landet saa nær SQffi tidligere, 
hvad der formentlig har til Følge, 
at Fiskt'l'ict for nt blive lønnende 
lIlaa drives med Dæksfartøjoc, der 
ere tilstrækkelige store til u.t ku.nne 
hulde Søen med alt Slags Vejr, og 
som kunne opsøge Fisken p~a mere 
fjerntliggende Steder. 



For Reykjaviks Vedkommende har 
man i 1895 havt daarligt Foraarsfi
skeri, men godt Som m erfiskeri ; Fi
sken er falden stor. Blandt de Fangst
pladser, som ere blevne benyttede, 
skal nævnes: 
Udfor Vestkysten: 

Sønden for Strømrasen udfor 
Fuglebjerg, 

Dyrefjords Banke, 
Isafjords Dyb. 

Udfor Nordlandet: 
Hunafloi, 
Strandagrund, 
Udfor Langanes. 

Pau sidstnævnte Fangstplads skal 
der i 1895 have været rigeligt med 
Fisk. 

For Isafjords Vedkommende har 
Fiskeriet været daarligt forinden Juli, 
men godt efter 1. Juli. 

Den gode Fangst er tagen iHunafloi. 
Siglefjord og ved Grimsey. 

Pau Faxebugt har man fastsat 
følgende Regler for Fiskefolks For
hyring med Dæksfartøjer: 

1. Forhyring paaHalvtræk,hvorved 
hver Fisker erholder Halvdelen af 
sin Fangst; han betaler til Rhede
riet for Salt og Virkeløn af sin Part 
9 Kr. pr. SkVl, men erholder gratis 
Salt' for sin Part af Trosfisk, ;): H el
leflynder, Stenbider og Skade. 

2. Forhyring paa akkorderet Pris 
for hver Fisk, der fanges, hvoroftQr 
der betales: 9 Øre for hver Torsk, 
der har en IJængde af 18" og der
over, 3 Øre for hver Torsk, der har 
en Længde fra 12" til 18", 3 Øre 
for hver Kuller. 

3. Forhyring med maanedlig Hyre 
maa gaa op til højst 30 Kr. samt 
3 Øre for hver Torsk, der er 18" 
lang ell~r derover. 

4. Skibsføreren lønnes enten paa 

Halvtræk samt Præmie af højst 2 
Kl'. for hver SkVl af hele Skibets 
Fa.ngst eller med maanedlig Hyre af 
højst 70 Kr. samt 5 Ofo af hele Ski
bets Fangst. 

Til Sammenligning fremføres neden
staaende Genpart af Kontrakt mel
lem Skipperen paa en Fiskekutter 
og de af ham paa Færøerne forhyrede 
Fiskerfolk. 

Vedkommende Fiskere forpligte 
sig til at efterkomme de Bestem
melser, der maatte træffes om Fi
skeriet, enten' det skal drives med 
Haandline eller Langhne eller der 
drives begge Slags Fiskeri. 

U nder Fiskeriet forpligte Vedkom
mende sig til foruden selve Fiskeriet 
at udføre alt forefaldende Arbejde, 
saavel i Søen som i Land, hvad an
gaar Losning og Ladning, Indtagelse 
af Ballast o. a. 1., som maatte for
dres af Skipperen. 

Under Fiskeriet med Haandline 
tilkommer der Fiskerne i Maaneds
hyre Kr. 25, samt en Fiskepræmie af 
4 Øre pr. Stk. af første 1000 Maalfisk. 

5 " " " "andet 2000 " 
6 " " " " tredie 3000 " 
og derover, eftersom hver Mand 
trækker. 

Til Maalfisk henrl'gnes Torsk og 
Langer, der maale 26" og derover. 

Torsk, Hyser, Brosmer og U pser 
fra 18" til 26" regnes for Smaafisk 
og 2 Smaafisk regnes lig 1 Storfisk. 

For Fisk under 18" beregnes ingen 
Præmie. 

Den bedste Fisker erholder 10 Kr. 
Præmie for Haandlinefiskeriet. 
Af Proviant gives ugentlig: 
7 Pd. Brød, l Pd. Smør eller 

Margarine, 1 Pd. Sukker, 4 Pd. Kød, 
Ih Pd. Kaffe, 4. Kvt .• The, Ærter, 
Gryn, Svedsker, Rosiner, Sirup til 



Grød, Mel til Budding og Boller, 
samt alt andet nødvendigt til Mad· 
lavning efter Behov. 

Endvidere tilkommer der Fiskerne 
fri Ud· og Hjemrejse efter endt Fi· 
skeri med Sejl-eller Dampskib,hvilket 
bekostes af Rhederiet, . som dette 
maatte finde for godt at bestemme. 

H visHjemsendelse sker pr. Damper, 
er det paa Dæksplads som andre 
Fiskere. 

Under Langlinefiskeri erholde Fi
skerne ekstra 10 Kr. pr. Maaned. 

Fiskerne forpligte sig til at fiske 
til 15. September, .hvis Rhederiet 
forlanger det. 

N aar Fisken har ligget tilstræk
kelig længe i Salt, deles den efter 
Vægt, og Rhederiet afkøber Fiskerne 
deres Part til en Pris af 7 Øre pr. 
Pd. af ~altet Storfisk. 

Rhederiet tillægger Salt ogsaa ti 
Fiskernes Part af Fangsten. 

Alle til Fi§keriet fornødne Red
skaber, Baade etc. tillægges af Rhe
deriet. 

Torskefiskeriet med aabne 
Baade. 

l J<'axebugten· drives Baadfiskeriet 
hele Aaret rundt. 

Midvinterfiskeriet falder fra l. J a
nuar til Medio Marts, Vinterfiskeriet 
falder fra Medio Marts til Medio 
Maj, Foraaarsfiskerit,t falder fra 
Medio Maj til 24. Juni, Sommerfi
skeriet falder fra 24. Juni til Medio 
Septem bel' og Efteraarsfiskeriet falder 
fra Medio September til Udgangen 
af December. 

Vinterfiskeriet fra l. Januar til 
Medio Marts anses for en god Fi· 
skesæson, April er en død Maaned, 
Sommerfiskeriet er somRegel daarligt. 

De aabne Baade ere: 
2 Mands Baade med 2 til 3 Mands 
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Besætning, 10 Mands Baade med 12 
Mands Besætning; der fiskes lejlig
hedsvis, na.aI' det er Fiskevejr, ikke 
over 32 Kml. af Land. 

Fiskeriet drives som Haandlinefi
skeri hele A are t rundt, L !\nglinefi
skeri fra Medio Maj til Udgangen 
af December, Garnfiskeri fra 7. Aprjl 
til Medio Maj indtil 30 Favnes Dybde. 

Med Haandliner og Garn fiskes 
Torsk. 

Med Langliner Torsk, Kuller og 
Smaafisk samtGrasleppur(Stenbider); 
sidstnævnte Fiskeart sælges til Bon
derne for' 6 Øre pr. Stk. i saltet og 
5 Øre pr. Stk. i tørret Tilstand, 

l Følge Meddelelse fra Havnefjord 
har Tosken i de sidste AaI' været 
meget mager, idet Garntorskens Vægt 
har værd 162 Stkr. pr. Skll, medens 
V ægten af fed Garntorsk regnes til 
100 Stkr. 1'1'. Sk'il. Gruuden hertil 
søges i den Omstændighed, at Silden 
har været til Stede i ringe Mængde. 

Som en Følge af Torskens ringe 
Vægt er Prisen dalet fra 50 It 75 
Kr. pr. Sk'il til 40 Kr. pr. Skll. 

Vinterfiskeriet 1894~95 i Faxe
bugten er saa godt som mislykket; 
Fangsten svarede til 1/5 af et 1\Iid
delaar. 

l Faxebugten ha.t der været rige
ligt med Sild i Maj 1895. 

Fra Akranes har der været drevet 
et fortrinligt Helleflynderfiskeri i Juni 
og Juli; Stedet er bekendt som et 
godt Fangststed for Helleflynder. 

Som' Mangler ved Torskefiskeriet 
rued aabne Baade i Faxebugt, for
nemmelig Vinterdage, har jeg hørt 
anføre følgende: 

A t de aabne Baade ikke ere til
strækkelige sødygtige og derfor ofte 
nødsages til at søge Havn umiddel
bart efter at være naaede ud til 



264 

Fiskepladsen; med Storm bli\'e de 
hyppig nødsagede til at søge Land 
andet Sted end Bj.,.mstedt·t paa van
skelig tilgængellge Steder. 

At de anvendte Baade have for
hold~vis altfor store Besætninger, be
grundet paa den store Afstand mol
}.em Hjemstedet ogFangststedet, samt 
Muligheden af at maatte søge Lund 
paa vanskelige Steder. 

At Baadene, naar de træffe hel
eligt Fiskeri, man, forlade FJ.ngst
pladsen, naar den forholdsvis lille 
Baad er fisket fuld, og snaledes re
turnere med forholds\'is ringe Fangst
udbytte. 

At Buadsbesætningerne, naat· de 
komme til Land efter at have været 
ude· i over 12 Timer, em udns('(le, 
hvorfor Fiskens Behandling bliver 
mangelfuld. 

:Man formener, at. der udkræ\'es 
store Dæksfartøjel', der kunne holde 
Søen, som i '1'ilfælde af rig Fangst 
kunne benytte sig af IJCjligheden og 
ikke udkræve Besætning udovet·, hvad 
der behø\'es til selve Fiskeriet. 

I Mangel nf store Dæksfurtøjer, 
omtales Peterhead Bande som for
maalstjenJige paa Grund af deres 
store Sødygtighed og det ringe Mand
skab, de udkræve. 

Personlig skul jeg ikke udtale mig 
om, hvorvidt Peterhoad Bande maaUe 
være anvendelige til Fiskeri ved Is
land Vinterdage, da bemeltlte Baade 
ere mig nkendte; dori mod har jeg 
en absolut '1'ro paa, at suavel Kutter
fiskeriet som Fiskeriet med aabne 
Buade vilde tage Opsving, saafremt 
Islænderne tog Hyre med færøske 
Kuttere og lod sig oplæte af Færin
gerne, paa salUme Vis som disse ere 
blevne oplærte af Englænderne. 

Pau Sydkysten mellem Reykjanes 

og østre Horn falder den egentlige 
Torske Fiskesæson fm Medio Fe
bruar til :Medio :Maj, indenfor hvilket 
Tidsrum Torsken stuar Landet nær; 
intetsteds kommer Torsken I.1undet 
nærmere end paa Sydkysten, særlig 
i :Marts Maaned, hvor det kan 
hænde nied Paalandsvind, at T"rsken 
bliver kastet levende paa Land af 
Brændingen. I HOl'lleosen, hvor der 
er megen Strøm, kan det hænde i 
Marts og Brgyndelsen nf A pril, at 
Torsken søger ind i større :Mængde 
med Floden og kommer til at ligge 
tør med Ebben. 

Torskens J.Jegetid paa Sydkysten 
falder ftu, FuldIllaune Marts til Fuld
maane April; fra Begy'ndelsen af 
:Maj trækker Torsken ud fra Limd; 
den Torsk, der findes under Syd
kysten efter 1\1 edib Muj, er en hel 
anden og ikke længer den store For
aarstorsk, der maaler 18" og der-, 
over, derimod findes der efter Medio 
Maj Smaatorsk, Kuller, Helleflynder 

. og Skader samt Langer mellem Rey
kjanes og Ingolfsbøfde; udfor Holteos 
findes indenfor 60.Favne Vand god 
Fangstplads for Langer. Ved Vest
mannøerne findes Stenbidere. 

Fiskesæsonen paa Sydlandet faldnr 
fra d. 4. Februar til d. 24. Juni; 
derefter gua Fiskerne til Arbejde i 
Land, og Fiskeriet genoptages atter 
d. 29. S{·ptember. 

Tiderne for de forskellige Fiske
sæsoner pau Sydlandet findes saa
ledes angivne i Thjodvinufjelags Al
manak. 

Vetrurvertid (Vinterfisketid) d. '/2' 
Vetravertidarlok (Vinterfiskeriet slut
tes) d. 11h, Vorvertid (Foraarsfiske
tid) d. 12/5 , Vorvertidnrlok (Foraars
fiskeriet sluttes) d. 24/6, Hu ustvertid 
(Efteraarsfisketid) d. 29/9, Haustver· 
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tidarlok (Efteraarsfisketid sluttes) 
d. 23/11, 

Vinterfiskeriet i 1895 fra Ørebak, 
Thorlakshavn og Grindevik har givet 
et Udbytte, der er 1/2 Gang større 
end et Middelaar. 

Paa Kyststrækningen mell(,n1 Myr
dalen og Reykjanes skal overalt findes 
dygtige Baadfiskere, der ligesom Fi· 
skerne piia Jyllands Vestkyst ere 
vante til at manøvrere deres Baade 
ind og ud gennem Brænding. 

Mellem Fiskerbefolkningen paa 
Vestmannøeroe fandtes tidligere Hav
kalefiskere, men nu kun lokaleSaad
fiskere. 
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Paa Østkysten mellem østre Horn 
og J .. anganes falder den egentlige 
Torsk-Fiskesæson fra Begyndelsen af 
Juni indtil J ul; den Torsk, som træf
fes her, er en ganske anden end den, 
som forefindes under Sydlandet i For
aarsmaanederne. 

Østlandets Kysttorsk falder for
skellig i Størrelse som Stortorsk paa 
18" og derover, Mellemtorsk 15" til 
17", Smaatorsk 12" til 14" og der
under. 

Om Sommeren er Torsken nIdrig 
med Rogn, men det kan fOl:efålde 
henimod Jul, at enkelte Stortorsk 
kunne være med begyndende Rogn. 
Efter den egentlige Fiskesæson træf
fes Stortorsken i Januar med Rogn 
og Milk. 

Torsk under 16" ses ikke med 
Rogn; efter Februar træffes kun ringe 
og mager Torsk paa Østkysten s 
Fjorde. 

September og Oktober anses for 
gode Fiskema!meder pau Grund af 
at Torsken da staar Landet nær
mest. Fisken trækker ind paa Fjor
dene efter Midten af September og 
holder sig der indtil J ul; efter dette 

~".~;.; ... , I 

Tidspunkt staar Torsken af og til 
længere fra Land. 

Paa Berufjord anses den bedste
Fisketid at være fra Medio J uH til 
Medio September, efter dette Tids
punkt forefalder hyppige nordlige 
Efteraars Storme, under hvilke Fi
sken træ~ker ud af Fjorden; som 
Modsætning hertil forventer man altid 
paa Faskrudsfjord, at Fisken træk-· 
ker ind i Bunden af Fjorden med 
nordlige Efteraars Storme. 

Paa Vopnafjord anses den bedste' 
Fisketid at falde fra Medio Juli til! 
Medio A vgust. 

Paa Bakkefjord regner man Sep-' 
tember at være den bedste Fiske
maaned. hvor Fisken er størst og 
staar Landet nærmest. 

Paa Østkysten formenes Torske
gskeriet at svare bedst Regning med 
aabne Baade og ikke med Dæks
fartøjer. 

Som et Bevis for Baadfiskeriets 
Betydning paa Østkysten skal anføres, 
at der paa Vopnafjord i Tidsrummet 
fra 19 .• Juli til 18. September 1895 
til Firmaet Ørum & '\Vulff er ind
bragt følgende Fangstudbytte fra 10-
Stkr. 4 :8Innds Baade: 
102,385 'ti; Storfisk, flækket og renset 
282,430 - Smaafisk, II " " 

243,396 - Kuller, " " li 

Hvilken Fangst sOm Blødfisk er 
blev en betalt med 

4 Øre pr. 'ti; for Stortorsk 
3 " Smaatorsk 
2 " Kuller. 

I Baadfiskeriet paa Østkysten del
tage aarlig ca. 100 Færinger og ca. 
5 il 600 Islændere fra S. Vestlandet 
og Vestmannøerne. 

l!'æringerne fiske for egen Regning 
og tilvirke sædvanlig selv deresFangst

r 
som de sælge til Købmændene; dø 



'komme til Island i Begyndelsen af 
J uni, hvor de forblive til Medio Sep
tember. 

Gennem Færingerne har Baadfi
skeri~t paa Østkysten taget et stort 

'Opsving, idet Islænderne have op
taget den færøske Model for Baade, 
H!tandliner og Fiskekroge. 

Sydlændingerne komme til Østlan
.det i Juni, hvoc de forblive 3 il, 4 
Maaneder; de antages paa Kontrakt 
<>g erholde en maanedlig Løn af ca. 
50 Kr. samt Kost; de overføres til 
<>g fra Østkysten pr. Dampskib og 
betale for enkelte Ture 8 it 12 Kr.; 
de medbringe hverken Baade eller 
Redska.ber. 

Pall. Berufjord har der i 1895 været 
.et usædvanligt godt Fiskeri i Juni, 
Juli og August; siden 1881 mindes 
man ikke en saa god Fangst, sam
tidig har Vejret her som overolt paa 
Østkysten været meget uheldigt for 
Fisketørringen paa Gmnd af 'raage; 
man mindes ikke at have havt saa 
megen Taage siden 1879. 

Paa Nordlamlet i Øf jords og Ska
gestrands Syssel falder Torskefiskeriet 
fra August til Jul. (Fortsættes.) 

Fiskeriberetning fra Isefjorden. 
,(Af C. Brammer.) 

Fiskeriet fra Fiskerlejerne ved Ise
ijorden-Nederdraaby, Kulhusene og 
Halsnæs - har i Vintermaanederne 
været yderst tarveligt, tildels paa 
Grund af det stormfulde Vejr, hvori
mod Foraarsfiskeriet maa kaldes 
godt, især Tunge- og Makrelfiskeriet. 

Aalestangningen, som i de fore
gaaende Aars lange Isperioder bragte 
Fiskerne i Nederdraaby m. fl. Steder 
en ret god Fortjeneste, kunde selv-

følgelig i den korte Tid Fjorden var 
tillagt med' i Vinter, kun give en 
mindre god ji'lortjeneste, i hvorvel en 
Mand i Reglen kunde tage 4-6 Pd: 
Aal, a 30 Øre, om Dagen. Da 
Fjorden blev fuld af Drivis' opbørte 
alt Fiskeri og alle Baadene bleve 
trukne op paa den erhvervede Tørre
plads, men heldigvis havde man for
tøjet dem ined Ankere og Dræg. At 
dette var en god Forsigtighedsregel 
viste sig under den nordlige, orkan
agtige Snestorm med deraf følgende 
ualmindelige Højvande - 4-5 Fod 
over daglig Vandstand - i det Vand 
og store Isstykker brød ind over 
Baadepladsen og anrettede stor Øde
læggelse. 

Som bekendt fra A viserne blev en 
Del af Pontonbroen imellem Frede
rikssund og Jægerspris dels vis øde· 
lagt og Passagen stoppet i flere Dage; 
ogsaa Dyrnæsbroen blev noget øde
lagt, hvorimod Kulhusbroen, Lynæs 
og Hundested Havne ikke tog nogen 
Skade af ,Højvandet, fordi der ingen 
Is var og Vinden bar fra. Desuagtet 
foraarsagedes dog Ulemper i de 
nævnte Havne, idet Vandet steg over 
Veje og Moler og spærrede Adgan
gen, san. Fiskerne ikke kunde komme 
ud at se til deres Baade i flere 
Timer. Vel havde disse ikke taget 
nogen Skade, men Højvandet O§l; 

Stormen havde medført en saa uhyre 
Masse Sand og Tang, at denne havde 
lejret sig østen for Kulhusbl'oen, syd 
for Lynæs Havns Indløb og vest for j 

Hundested Havns, saaledes de for
rige Aar opgravede Render vare 
fyldte igjen og Hundesteds Havn 
fyldtes med Tang, da Vinden gik 
vestlig. 

At Baadehavne og Landgangs
broer i høj Grad bidrage til Fiske-



riets Fr,:ll\me afgiver de 3 nævnte 
her ved Fiskerlejerne et klart Bevis 
pau. Aldrig san snart fik Neder
draaby Fiskerne \','<1 velvillig Under
støttelse af Ministeriet og Gjerløv
Draauy Sogneraad, Vej til og Tørre
plads ved Stranden, førf'nd der strax 
kom tiere og tiere Fiskere til Byen 
med deres Bnade og Fiskeredskaher, 
hvilke drive energisk Fiskeri sær
lig AalefiskeJ'i ilsefjorden. Knl
huslwoCIl, som har været under 
Arbejde i over en Snes AaI' af 
Mangel paa tilstrækkelige Midler til 
at fuldføre den, er ligeledes ,"ed 
velvillig Understøttelse af Indenrigs
mi~isteriet, det Classellske Fidei
kommis, Frederiksborg Amtsraad 
og Gjerløv-Draaby Sogneraad - inlt 
3000 Kr. - nu bleveu sat i Stand 
og vil blive fuldført i Sommer. 

N li tiltrænges særlig en ydedigf're 
Udbedring af Hundesteds H:nn. 
Naar d(:-nne HavlI ret skal op
fylde sin Bestemmelse maa det nordre 
Brohoved forJæn)!es Oll: føres ud imod 
Nordvest saa at Ho tihejehringes 
for de i Havnen ueliggende Buade, 
og Tang hindres i at flyde ind og 
opfylde Havnebassinot, endvidere bør 
alt det under og ved Siderne af 
Plankebroen beliggende Sand og 
Smaustene fjernes, saaledes at hele 
den lange Bro fuldt ud kan blive i 
Stand til at gøre Nytte. 

N aar de dertil fornødne Midler 
en Gang bevilges, hvad man haaber 
nok vil ske, saa vil utvivlsomt Hunde
sted Havn blive en af de bedste i 
Danmark, fordi den er isfri, selv i 
den strængeste Vinter, paa Grund 
af den stærke Strøm og Kattegattets 
umiddelbare Nærhed, En Ulempe 
,er det, at alle de store Søsten, som 
fra Arilds Tid og indtil den nær-
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meste Tid, have ligget udenfor Strand
skrænterne nord for Hundested 
Havn og beskyttede Laudet, nu ere 
bortførte, sualedes at Storm og Regn 
mpt! Paalandsvind undergra \"er Bakke
skrænterne, der styrte ned i Havet 
i store Mængder, lige fra Hunde
sted Havn og forbi Spodsbjerg, og 
al denne Massf> Sand og Ijer gaar 
sna med Strømmen hen imod Hamen, 
til ubodelig Skade for denIle. At 
forebygge dette vil ikke være vanske
ligt. 

Da Fiskeriet, som bemærket foran, 
ikke har været af nogen nævneværdig 
Betydning i Vintermaanederne fra 
Nederdt'aaby og Ktdlmsene - Aale
stangningen fraregnet - vare disse 
Fiskere hovedsagelig beskæftigede 
med at binde V nad, nye Fiskegarn 
og med at reparere gamle Ruser, 
sædig R('jeruser~ sa mt Fiskeg:ulI, 
hrilke henyttedes i Foraarsmnnne
derlIe med et ret godt Held. DI'Il 

sædvanlige Røgning af svenske Sild 
og Handel dermed paa .J ægc>rspris 
og OIlH'gn bragte nogle Fishre en 
lille Biindtægt. I Foraarsmaanederne 
fiskedes: Torsk 200 Pd. il, 12 ø. og 
Skrupper c. 50 Snese il, 11/2 Kr. 
Ard c. 1000 Pd. il, 30 Øre fra N. 
Draaby. 

Fra Kulhusene angives Udbyttet 
af Vinterfiskeriet omtrent samstem
mende, men dertil kommer Marsvin
fangst og Skyden af Fuglevildt. Paa 
3 Steder i Isefjorden, fra Alholm 
til Jægersprisbugten, sattes den 9de 
Marts Marsvinegarn, hvori er fanget 
212 Marsvin, 1 Sælhund, hvoraf 
smeltedes c. 20 Td. Tran il, 50 Kr. 
endvidere en Stør, Vægt 108 Pd. il, 

25 øre. Den Ilte Maj maatte 
Garnene tages ind, da Marinens 
Skydeøvelser sam sædvanlig jagede 



Marsvinene ud af Isefjorden. Da 
Tunger og Pighvarre paa den Tid 
viste sig i Fjorden, satte nogle Fiskere 
Tungegarn og havde deraf et Ud
bytte af c. 600 Pd. il, 75 Øre, andre 
Fiskere arbejdede paa Kulhusbroen, 
nedrammede Pæle til Nybygningen 
af Knæet og føre nu Søsten for at 
dette Stykke kan blive fuldført 
Følge Licitationsbetingelseme 
Juli Maaned. 

Skyderiet af Fuglevildt: Edder
fugle til ;} Kr. Parret, Ænder og 
Haveliter henholdsvis 1,25 og 75 0re. 

Angaaende Balsnæsjisket'ierne kali 
meddeles, at Vinterfiskeriet i Katte
gat ved Anholt ikke var synderligt 
heldigt, hvad det urolige og storm
fulde Vejr Illaa bære Skylden for, 
men Priserne var høje (80 a 85 Øre 
pr. Pd.) og da Tunger, Pighvarre og 
Slethvarre tidligere end de foregaa
ende Aar søgte ind imod Land og 
tilsidst helt ind i Isefjord en , og 
da der forefandtes en ualmindelig 
Mængde af denne kostbare Fisk i 
Aar, saa kom snart 60-70 Baade 
llled en Besætning af 2-3 Mand, 
hver med 10-12 Garn, i travl Virk
somhed, lige til denne Fisk skulde 
gyde sin Leg, paa hvilken Tid den 
pludselig synes at forsYinde. Efter 
et Par Ugers Forløb kommer den 
imidlertid igen og tages da for "Ud
gaaende", men selvfølgelig baade i 
ringe Kvantitet og Kvalitet, som til 
lavere Priser. Saavel Makrel- som 
Hornfiskefangst i Bundgarn og ved 
"Indringning'" synes i Aar at bringe 
Fiskerne gode Indtægter efter Mæng
den at dømme, men Varmen for
ringer Værdien ikke saa lidt, thi 
disse kødfulde Fisk taale ikke 
Varme og lang Transport paa denne 
Aarstid, hvorfor dette Fiskeri nok 
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snart indstilles. Bundgllrnsfiskern 
klage over, at Foraal'ssilden næsten,' 
er usælgelig i AaI' tildels paa Grund 
af Mængden og Varmen; del' siges· 
endog at en stor Del Sild pr kastet 
ud igen i Rayet af Mangel paa 
Købere. I det Hele taget maa dette· 
Aars hidtil drpvne Fiskeri uden 
Tvivl henregnes til en af de bedste 
- over et Middelullrj især hvis 
Efteraarssildefiskeriet nu ogsaa vil, 
lykkes. 

Fiskefang. 

Forstkandidat H. W. van Deurs, 
Glentholm, har faaet Patent paa et. 
saadant Apparat. Patentet er ud
stedt den 7de Maj 1896, men er 
beskyttet fra 16ele April 1895.' 

Medens de almindelig anvendte 
Apparater til Fiskefangst Ruser 
eller lignende Indretninger - skulle 
løftes op af Vandet for at man kan 
udtage de fangede Fisk, undgaas 
dette ved den foreliggende Opfindelse, 
hvorved er tilsigtet at gøre Røgt
ningen af Fiskefang saa let og 
bekvem som mulig. 

Apparatet bestaar af det egentlige 
Fang, som er et firkantet Rum, der 
paa Siderne er begrænset af Tremme
Gitter- eller Netværk af Træ, Metal, 
eller Fiskegarn. 

U denfor Fanget findes de alminde
lig benyttede Radgarn og Sidf>arme 
for at lede Fisken henimod og ind 
ad Apparatets Indgangsaabning. Ind
løbet for Fiskene, der er anbragt 
paa den indvendige Side af Apparatet,. 
er indrettet saaledes at det, naar 
Fiskefanget sIml røgtes kan løftes-

. op,· t;fter at Aabningen i Fangets-
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Sideyæg pr lukket yed en af N et
værk dannet Skydedør. Forneden 
afsluttes Fangstrummet af en opnd
til nuben Kasse nf Tremmeværk 
eller gennemhullede Brædder. Denne 
Kasse hul' opstunende Stænger, hyor
ved den kan hæves fra Bunden af 
Fanget op til Vandoverfbden, Inor 
den ved Røgtningen bn flyde af 
sig selv. Del' findes forøvrigt Kroge, 
der tjene til at fastholde Kassen i 
den øvre og nedre Stilling. For-· 
Ol'en fin cl l'S et Lang af Metultrnad
net, som kan aflanses for at for
hindre Uvedkomml'ntle i at røgte 
Apparatet. 

FiskPf::mgets Auvpndelse vil efter 
det udviklede være let forstnnelig. 
Apparatet an1ringes i et Vnndløb 
eller en Sø med nedsænket Kasse 
{)g optrukken Skydedør. 

Skal Røgtningen foregaa, skydes 
Skydedøren ned, hvoned Fanget 
helt nflukkes. Derpaa løftes Ind
løbet og derefter Bundkassen op, og 
da denne slutter nær til Fangets 
V ægge, vil Fishn ikke kunne slippe 
ud, men løftes op til Overfladen 
med Bundknssen, sall, at man let 
vil kunne udtage Fisken foroven, 
eventuelt efter at Laaget, der skal 
hindre Tyveri, er aabnet. 

N aur Fiskene ere udtagne, ned
sænkes Bundkassen, der forøvrigt 
ogsaa kan være et N et, atter paa 
Bunden af Fanget og fastgøres der, 
Indløbet anbringes pau sin Plads, 
og Skydedøren ·aabnes for at give 
Adgang for en ny Fangst. 

Aarega1fel. 
Paa en saadan, opfunden af J. 

Hammer af Arendal, er der den 

13de Juni 18$16 udstedt Patent i 
Norge; Patentet er beskyttet fra 
13de August 1895. 

Opfindelsen er en Simplificering 
af den Slags Aaregafler, der kunne 
slaas ned i Baaden, uden at de 
tages af. 

I· Rælingen af Baaden findes en 
Hylse, som pr delt i to Afdelinger, 
hvoraf den øvre er af mindre Diame
ter end den nedre .. I Hylsen hviler 
Aaregaflens Fod, som bestaar af en 
tykkere øvre Del der passer i Hyl
sens tilsvarende og en smallere nedre 
Del, der forneden ender i en kugle
formig li' nap, der el' saa stor: at 
den kun kan glide i den nedre ud· 
videde Del uf Hylsen, men derimod 
stopper op mod Kanten af den ind
snævrede Del af Hylsen, naar Gaffe
len er hævet sau højt op, at den 
skal vrides ind og ned. 

I Hylsen findes endelig en Slidse 
af en saadan Vidde, at den smalle 
Del af Aaregaflens Fod kan glide i 
den, naar Gnll'elen, efter at Knappen 
er stoppet op, bøjes ind i Fartøjet. 

Mindre Meddelelser. 

De sidste Islandsfarere "Nordvest" 
af Frederikshavn og "Maagen" af 
Holbæk ere nu endelig ankomne til 
Island, den første efter 4 Ugers den 
anden efter endog 6 Ugers Reise, 
en lang Tid, naar man ser hen til, 
at "Emilie Franziska" en Gang tid
lige har gjort Rejsen paa 11 Dage. 
Stadig Modvind skal ha ve været 
Aarsag til den lange Rejse. Fiskeriet 
under Island gaaI' forøvrigt godt, om 
det end ikke er slet saa rigeligt som 
i Begyndelsen, det foreguul' endnu 



paa Ønundarfjorden. RødspættepIisen 
paa det engelske Marked er imidler
tid i Falden, saa det varer ikke 
længe førend man tager fat paa 
N edsaltning af Fisken i de' med· 
bragte Tønder. K. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 29. Juni 96. 
Skønt Vejrliget særlig i U gens sidste 
Halvdel har været heldigt for Fiske
riet maa U dbyttet i sin Helhed 
karakteriberes som noget knapt~ Rød
spætten er mindre rigelig tilstede 
paa de forskellige Fangstpladser, 
saa Fiskerne opnaa først a t faa 
nogenlunde Last efter flere Dages 
Arbejde. Godt en halv Snes Kuttere 
have fisket i Farvandet udfor l,økken 
pall. temmelig dybt Vand og havt 
ret godt Udbytte, fra 100-200 Snese 
pr. Kutter, Rødspætter af ret god 
Kvalitet vejende fra 18-22 Pd. 
Snesen og betalte med 31/ 2-4 Kr. 
Snesen. I den saakaldte Hirtshals
rende har et noget større Antal 
Kuttere drevet Fiskeri og havt et 
Udbytte af fra 50-150 Snese Rød· 
spætter af en Vægt fra 14-16 Pd. 
Snesen, der opnaaede en Pris af fra 
2,25-2,75 Øre Snesen, desuden 
havde hver Kutter herfra en Fangst 
af fra 1000-2000 Pd. Skærissing 
hver, betalt med 3-6 Øre pr. Pd. 
jalt indbragtes c. 20,000 Pd. N ord
lig af Skagen i Farvandet omkring 
Højens Fløjtetønde havde en Del 
Kuttere godt Udbytte, fra 100-200 
Snese Rødspætter hver, mindre Fisk 
vejende 12-14 Pd. Snesen og betalte 
med fra 1,25-1,50 Øre pr. Snes. 
Ti under den svenske Kyst fiskende 
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Kuttere havde foruden mindre Parti 
Skærissing et Udbytte af fra 50-
100 Snese Rødspætter, af en V ægt 
fra 16-18 Pd. Snesen, der betaltes 
med 3-31/ 2 Kr. pr. Snes, som man 
ser høje Priser, i de sidste 14 Dage 
har der i det hele taget snavel hel' som 
i Kjøbenhavn .æret ualmindelig høje 
Priser paa Rødspætter. Enkelte 
ere indkomne fra Hirtshals Flak, 
hvorfra Fisken har været ualminde
lig lille, kun vejende c .. 10 Pd. 
Snesen, der betaltes kun 80 a 90 
Øre pr. Snes, Udbyttet varierede 
mellem 60 og 200 Snese. Nogle 
laa Kuttere indkom fra Fiskeplad
serne ved Kobbergrunden med l'et 
gode Laster, Fisk af lignende Stør
relse og til samme Pris som de nord· 
lig af Skagen fangede. Hummer
fangsten Haavel under Læsø som pall. 
Vestkysten har ikke yæret af nogen 
stor Betydning, fra Christianssand 
er tilført c. 7000 Stk. hyoraf 2000 
have transiteret til Tyskland, og fra 
Syerig 1000 Stk., Prisen er c. 80 
Øre pr. Pd. ab Norge en gros. Det 
ser ud som om Makrelfiskeriet under 
Norge er slaaet fejl i Aar, Tilførelsen 
fra. Christianssand er stadigvæk ringe 
og Prisen vedblivende høj, der betales 
11 Kr. pr. Kasse a 3 Snese ab 
N orge en gros. K!. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dan sk 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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København~ Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 21. Juni til 28. Juni 1896. 

L-
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...,:::: " o. L-
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m "" 
..., ...e ..., - '" Tilført af: ~2 G> 
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25 danske Fisker-li Pd. Pd. 1 Pd. Pd. 

1 

Pd. Pd. Pd. 

1 

Pd 

1 

Pd. Pd. i Pd. 

fartøjer • .. 44964 

8 danske Kvaser 28710 

2 svenske E'isker-
fartøjer ... 1800 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende Rejer 
Fiskerlejer ... 28402 260 7948' 207 

pr. Jernbane & 
Dampskib . . .. 2011 144801 8346 1 2518 288 110942161377 22244 20531 111516 712\l 

-------- ---------
lait. .. 77485 7320 8606 2518 288 10942 61377 30192 20531 11723 7122 

l) Helleflynder. 2) Skrupper. 3) Aal. 4) 72M Pd. Aal og 684 Pd. Aalekvabber. 

lait er der tilført 238104 Pd. 

Beta}t Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-5,50 pr. Lpd.; 
Makrel Kr. 8,00-10,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 1,50-2,00 pr. Snes; Sild Kr. 2,00-2,50 pr. Ol; 
Aal, blanke Kr. 0,55, gule Kr. 0.30-0,50 pr. PU.; Rejer Kr. 1,00-1,50 pl'. Pd. 

Ugens Tilførsel af levenue Rødspætter har ikke været meget stor og med livlig Om
sætning steg Priserne noget, særlig for prima Varer, der var stærkt begært. 

BEKENDTGØRELSER 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

m?d~ag~r al SlagsFisk iKom
mlSSlOn. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -For Krogfiskere. 
De saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalflskekr0$,fe 
med lukkede ret og omvendte øJer 
til Fangst af AaJ, Torsk og Flynder 
kan {'rh')Ides hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod~ 
tages oa Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskore, Nl'. I 
3 3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 60 Øro pr. 1000 
mod Efterkra.v. Prøyer sendes paa 
Forlangende og J! .... orhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsej. dug 
forhør Priser hos 

ilt. Jtalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kvase, 53/ '00 'l'ons. Hækbyg
g;et, Midtskibsdam, Sænkekøl 
og 1. Kl.s Sejler, er til Salg hos 
Fisker 

Hemming Christensen, 
Bakkebølle 

pr. Vordingborg. 

fiskekroge- Fabriken 
- Sølymedallle I A a I b o r It l8~3 ol! 

I Københayn 1888-
anbefaler sit l7dsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, sall. vel i Staal, .Tan·" 
som Messing, samt Pilke i 'rin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

XøbellhaYI1 X. 



Xø benha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Ton&" Manilla, (Joens, KOl"k og (Jateehn 
anbefales fra et godt sorteret I..Iager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Telofonnummer ,,75 HelliJlingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal;!;s Næt og Garn. Bom-

dsgarll, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigsh' Priser og 
edste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 

havespaa 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. Telegram adr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

HlJr- og Hampsejldug 
i :.Llle KV:11iteter. 

N ykjøbing p. :[1'alster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
tlisse sendes altid frit. 

F. N. Halmoe. 
Telefon 12g. 

Rodi~crct af cand.. ma~. Henr. J. Posselt. - Tl''ykt hos FrAntz Ohristt,'eu .. K!6benhiloVll 



Nr. 28. 9. Juli. 1896. 

::hII:edl.e=-sb~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Grønnegade 10, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Fi.keriberetningen for 1894-95. 
Ing0niØrkaptajn P. Hansens For81a~. Redninga~ 
bælte. - Mindre Medclelelser. - Fiskeriberetninger. 
- BekendtgØrelser. 

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

Modeisamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgæn gelig for Medlemmer og :Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al KOPI'espondance til Medlemi
bladet bedes fremtidig adresseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Kbhvn. V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villurnsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 18. Juli KI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London. 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Sølling, Hull. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 
(Fortsættelse.) 

Den islandske Klipfisk hder sig 
med Hensyn til Kvaliteten inddele 
i følgende fem Sorter: 

1. Jagtfisk fm 18" og dero\'er 
anses for at være den fineste Sort; 
den fiskes fra Dæksfartøjer med 
Haandline. og afskibes udelukkende 
fm N.Vestlandet, hovedsagelig til 
København, hVOl' den gaal' under 
Navnet Bildals Klipfisk. 

2. Spaniefisk fra 18" og derO\'el' 
fiskes saavel fm Dæksfartøjel' som 
fra auben Baad saagodt som udeluk
kende med Huandline. 

Den afskibes fra N. Vest, Vost og 
Sydlandet, til Bilbao, Barcellonu og 
flere mindre spanske Ha me, hvortil 
den forsendes med danske Skibe. I 
de senere Aur er en Del af denne 
Fisk bleven solgt til Bergen til 
videre Export summen med norsk 
Klipfisk. 

3. Vestlandsk Smaufisk under 18/1 
afskibes til Italien og England. 

4. østerlandsk Fisk findes saavel 
o,er som under 18" lang. 



Storfisken afskibes for en stor Del 
til København og afsættes hoved
sagelig i Indlandet. 

Smaafisken afskibes via København' 
til England og Italien. 

5. Klipkuller afskibes væsentlig 
til England og Skotland tildels via 
København. 

Fiskeriet fra Vestmannøerne. 
Ikkun Hovedøen "Heimaey" er 

beboet, Befolkningen tæller 500 
Mennesker, der ernærer sig ved 
Fiskeri, Faarehold og Fuglefangst. 
Fiskeriet drives med aabne Baade. 

8 Aarers Baade bemandes med 
18 Mand, 6 Aarers med 17 Mand 
og 4 Aarers med 6 Mand. 

Den egentlige Fiskesaison for 6 
og 8 Aarers Baade falder i Tids
rummet fra Medio Februar til Begyn
delsen af Maj; Februar anses for at 
være en daarlig Fiskemaaned begrun
det i d aarli gt Vejr og ringe Fangst. 

Perioden fra Medio Marts til 
Medio April betragtes som den bedste 
Fisketid, indenfor hvilken Silden 
staar under Land, af hvilken Grund 
Torsken søger til Stedet. 

Fra Medio April til Medio Maj 
er Fiskeriet i Aftagende. Udenfor 
den egentlige Fiskesaison fiskes kun 
lejlighedsvis. N aar ~ellefl.ynder fore
kommer, fiskes den fra V estmann· 
øerne i Juni og Juli. 

Paa Erlendsey, Bjarnarey, Sudrey 
& Alsey holdes Faar hele Aaret 
rundt. 

l!'uglejagten falder i Juni Maaned, 
Fugleæggene tages i Løbet af en 
Uge ved Udgangen af Maj. 

Fiskeriet fra Grimsey. 
Øens Befolkning tæller 80 å 90 

Mennesker, hvoraf 20 Fiskere, der 
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drive Fiskeri med 14 aabne Baade. 
Der er Fisk under Øen tidligst fra 
Begyndelsen af Juni, idet man da 
træffer smaa Torsk; i September 
faas den store Fisk, der formenes 
at komme vestfra, og som staar en 
~faaned. . 

Under Øen ses faa franske Fiske
fartøjer, derimod haves engelske 
Linefiskere i Juni, J uH, August og 
September; antagelig faa disse først 
større Fisk i August. 

Engelske Linedampere forment's 
væsentlig at fiske Helleflynder i 
August og September. 

Paa Øen drives betydelig Fugle
fangst; de Fuglearter, der fore
komme, ere Malmukker og Maager. 
Fuglene saltes ned og tjene som 
Føde; iøvrigt findes 300 Faar og 1 
Ht'st. Øen forsynes 2 Gange aarlig 
fra Firmaet Ørum & Wulff paa 
Husavik, der tager Øens Produkter. 
Den Klipfisk, der paa denne Maade 
afhændes, beløber sig til c. 100 
Skpd, Fisken synes at være smukt 
behandlet. Paa Grimsey findes 
Præst og Repstyrer; hvad der savnes 
her er godt og rigeligt Drikkevand. 

B. Ha v k al efis k eri et. Fiske
riet efter Havkale blev tidligere 
drevet hele Island rundt fra Begyn
delst'n af April til Medio September 
paa Nordlandet begynder Fiskeriet 
med Halvdæksbaade fra Siglefjord i 
Februar, hvorimod Assurancen ikke 
tillader Dæksfartøjerne at gaa ud 
forinden den 14. April; endnu drives 
denne Art Fiskeri enkelte Steder f. 
Ex. fra Reykjavik, Dyrefjord, Ønun
darfjord, Siglefjord og Øf jord. 

N aar der ikke længere fiskes 
Havkale i samme Omfang som tid
ligere, er dette begrundet i Tranens 
ringe Værdi. 



Fiskeriet foregaar dels med Dæks
fartøjer og dels med Halvdæksfar
tøjer j Dæksfartøjel'lle bestaa af 
Skonnerter, Slupper og Jagter· fra 
16 til 40 Tons Drægtighed; Halv
dæksfartøjerne (oprindelig aabne 
Baade) bygges paa Island og for
synes med Hlllvdæk for og agter; 
de ere riggede llled 2 Master og 
føre Klyver, Stagfok og 2 Sprydsejl, 
deres Drægtighed er fra 6, til 8 Tons. 

Havkalefartqjernes vigtigste Hjem
steder vare: 

Paa Østkysten Berufjord, Brei
dlllsbugt og Eskefjord, paa Nord
kysten Øf Jord og Siglefjord, pau 
Vestkysten Isafjord og Reykjavik, 
paa Sydkysten Vestmannøerne. 

Af Østkystens tidligere Havkale
fiskere leve endnu kun faaj blandt 
disse skal nævnes: John Jonsen paa 
Berufjord, Thordur Steffensen paa 
Breidalsbugt, Brynjolfur Jonsson og 
Thordur J ohnsen pau Eskefjord, 
Sigurd Eriksen paa HellistJord. 

Fiskeriet foregaar tilankers, op
rindelig paa Dybder fra 60 til 90 
Favne, senere op til Dybder paa 
100 a 110 Favne. 

Havkalelinerne have en Førlighed 
lf I l /,t" til 11/ 2/1, Linelængden er 
~O Favne, hvorfor man om fornødent 
hytter 2 Liner sammen. Til Tampen 
uf Havkalelinen fastgøres en Kæde
lengde, l Favn lang, forsynet llled 
en Havkale-Fiskekrog. 

For at faa Linen til at søge 
Bunden fastgjøres en Stjert af 2/1 
Line, 1/2 Favn lang, med et paa
naiet 10 Pd. Lod til Tampen af 
Linen. 

Lodlinerne ere af 120 Favnes 
Længde og 1/4," Førlighed med et 
7 Pd. Lod. 

Ankertougets Læn~de er paa 150 
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til 180 Favne; efter Fartøjets 
Størrelse varierer Førligheden fra 
3" til 6/1. Ankeret hives hjem med 
et Krøbelspil. 

. Fiskeriet foregaar paa den Maade, 
at man pall. Loddet maaler sig til 
Dybden, og undersøger Bundarten. 
Den bedste Bundart er Sand; blød 
Ler eller Mudder kan bruges, naar 
man kun sikrer sig at faa Linerne i 
Bund; Klippebund er ubrugelig. 

Naar Dybde og Bundart er under
søgt, gaar man til ,Ankers. Hav
kalen eftersøges væsentlig paa Steder, 
hvor der er Render eller Dyb, og 
Fartøjet opankl'es paa den Side af 
Dybet hvorfra Strømmen kommer, 
saaledes at Linen kan søge Dybet, 
naar den gaar i Bund. 

Efter den Maade, Havkaletiskeriet 
drives, faa Fiskerne stort Kendskab 
til Bundart, Dybder og Strøm, og 
særligt Kendskab til, hvor der tindes 
Render eller Dyb. 

Flere Havkalefiskere paa samme 
• Fangstplads forhindre hinanden i at 
faa Fangst, og det er derfor natur
ligt, at Fiskerne ikke meddele hin
anden indbyrdes deres personlige 
Kendskab til Dybder,Bundart, Strøm, 
Render og Banker; saaledes siges 
afdøde Havkaleskipper Olsen fra 
Vestmannøerne i længere Tid at 
have hemmeligholdt den af ham 
fundne "Elisabeth Banke" paa Syd
kysten. 

Islandske Havkalefiskere modN av i
gationseksamen fandtes ikke i tid
ligere Tid, derimod have adskillige 
danske Navigatører deltaget i Hav
kalefiskeriet, og utvivlsomt have disse 
gjort Optegnelser i deres Søkort, men 
desto værre synes der ikke at være 
Mulighed for llogensteds at opspore 
slige Kort, der i Tidernes Løb ere 



forsvundne blandt andet paa Vest
mannøerne. 
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Havkalen tages 3 Favne fru Bun
den. Der sættes to Liner ud hvoraf 
en fra Styrbord og en fra Bagbord 
e11\.'r en for og en agter. Linen 
holdes i Haanden ganske stille; naar 
Havkalen slaar til Loddet, eller man 
mærker, at den fanger Krogen, 
rykker man i Linen fol' at faa Bid, 
og n::HlI' der haves Bid, hales der 
ind paa Linen. 

Naar Havkalens Hoved kommer 
ove~ Vandet, bliver Dyret harpuneret 
og dræbt, hvorefter man ved Hjælp 
af en Tallie hejser det tilstrækkelig 
op udenbords til, at Leverpn kan 
skæres ud, hvorefter Havkalen med 
paahængt V ægt kastes i Søen eller 
fastholdes til en rundt Skibet gaa
ende Kætting, hvor deo døde Kroppe 
hæng!?, indtil man skifter Anker
plads, 

Paa Grund af Havkalens Graadig
h('d søger den til de Steder, hvor 
de slagtede Havkale blive kastede 
o,'erbord. 

Som Havkalebid benyttes Heste
kød og Sælhulldespæk, N aar en 
HavknktiskPr har lig-get 24 Timer 
paeL saJllme Fangstplads uden at faa 
Bid, lettes og skiftes Ankerplads. 

Saafremt to Havkaletiskere ligger 
paa Linie sammen, er det altid fo1'
delagtigst at ligge yderst eller i 'l'il
fælde af Strøm mest af IJæ til for 
Strømmen. 

S,laft'emt tre Havkaletiskere til
fældig i Taage kommer til at ligge 
paa en Linie med en indbyrdes Af
stand af c. 1/2 eller l/l dansk Mil, 
er det mellemste Fartøj sikker paa, 
aldrig at faa Fangst. 

En fuldvoksen Havkal kan være 

9 Alen lang og indeholder fra 1/2 
til 2 Tønder Lever. 

2 Tønder Lt>ver sættes lig 1 Tønde 
'l'ran. 

Besætni ngen paa et af 0fjordens 
Havknieskibe omfatter gennemsnitlig 
12 Mand. 

Fangsten deles i 20 Parter, hvor
af Føreren erholder 2 Parter. Resten 
af Besætningen erholder 11 Parter 
og Skibet erholder 7 Parter ialt 
20 Parter. 

Af Skibets 7 Parter fragaar 1 til 
Dækning af Assurancen (01Jords 
Havkale- og Fiske-Assurance Oie). 

(Fortsættes). 

Redningsbælte, 
som kan oppnstes ved Udvidelse 

af sammentrykkede Luftarter. 

Kjøbmand O. E. Haege i Munchen 
har i flere Lande bl. a. i Norge d. 
6te Juni d. A. faaet Patent paa en 
saadan Opfindelse. 

Bæltet hal' Form af en Slange, 
af vandtæt Stof, som bæres om Livet 
og i almindelig Tilstand ikke optager 
videre PIu'ds, saa at det godt kan 
bæres under Frakken, uden at man 
ser noget deraf. I Bæltets Indre et 

paa et Sted, som bekvemt kan naaeS 
med Haanden, anbragt en Meta:
kapsel, som er fyldt med en kompri
meret Luftart, som gjennem en d(f
til passende Indretning kan slippes 
ud i Bæltets Indre og derved op
puster det, saa at det forhindrer 
Bæreren i at synke i Vandet. Kap
selen er forsynet med to Kanaler, 
ved hvilke der dels kan tilvejebringes 
Forbindelse med en Beholder for 
den komprimerede Luftart og dels 
med Bæltets Indre. Man behøver da 
blot i det kritiske Øjeblik at dreje 



paa en almindelig Tregangshane for 
at Bæltet skul blive pustet op. 

Opfinderen har udtænkt en anden 
Anordning af Kanalerne fra Kap· 
selen, som for sna vidt er mere til
talendf', som den Forulykkede kun 
behøver at trykke paa en Knap for 
at den komprilnerede Luft skal 
strømme ind i Bæltets Indre. 

Ingenlørkaplain 

P. Hansens Forslag 
til en Veslerhavshavn ved Alum KUt. 

I Ugebladet "Ingeniøren" Nr. 22 
har Ingeniørkaptain P. Hu.nsen frem
sat et Forslag til en Fiskeri· og 
Trafikhavn i Vesterhavet ud for 
Aalum Klit og i Flade Sø samt en 
Kanalforbindelse med Limfjorden. 

Forslaget gaar ud paa at bygge 
en Yderhavn ud til 24 Fods Dybde 
i Vestel'havet ved Aalum, tæt nord 
for Agger, og en 12-15 Fod dyb 
Inderhavn i Flade Sø. Inderhavnen 
sættes ,ed pn 18 Fod dyb, ca. 100 
}1'od bred, ::taben Kanal gennem 
Klitten i Forbindelse med Y der
havnen og ved en 12 Fod dyb, 100 
Fod bred, med Skibsfartssluse for
synet Kanal i Forbindelse m ed Lim
fjorden ved Krik. Ved Diger og 
Skibssluser forhindres Højvandet fra 
gennem Havnen at trænge ind i 
}l'lade Sø og Limfjorden. Kanalen 
gennem Klitten bliver ca. 1200 Alen 
lang, og den ind til Limfjorden bliver 
godt en halv Mil lang, inden den 
naar det smalle Krikdyb, hvorigen
'Dem der er ca. 3 Fjerdingvf'j ind til 
Nissum Bredning. 

Der er Lerbund , hvor Havnen 
skal bygges. 

Efter Overslaget vil df'nne Havn 
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med tilhørende Kanaler komme til at 
koste 9 Millioner Kroner. 

Ved dette smukke Projekt er der 
ikke truffet væsenlige Foranstaltnin
ger til at hindre Havnens Tilsanding, 
hvilke dog formentlig blive nødven
dige, da Havnen, uagtet den ligger 
paa' Lerbund faUl" store Su.ndmasser 
pau alle Sider. 

For Fiskekuttere vil Inderhavnen 
inde i Flade Sø ikke være rigtig 
heldig, da den hurtig frysf'r til og 
vanskeligt slipper Isen, ligesom og
saa dens Kanalforbindelse med Y der
havnpn er for smal for Kuttere til 
at krydse igennem. Om mun derfor 
ikke kan haabe paa at se Projektet 
udført, har det dog sin store Betyd
ning for Vestkysthavnesagen, thi 
Ingeniøl'kaptain P. Hansen, Medlem 
af Kystforsikrillgskommissionen af 
1892, er pau Vandbygningsvæsenets 
Omruade en Autoritet, der, ved at 
~relllkomme med et Projekt til en 
V estkystha vn, som kun skal koste 
9 Millioner Kroner, forhaabentligt 
har givet den ved Nødhavnskommis
sionen og Fiskerihavnsundersøgelsen 
nærede Tro pau Nødvendigheden af 
langt flere, for Statskassen uover
kommelige Millioner til en saadan 
Havn sit Banesaar, og uprved er 
man efter ul Sandsynlighed kommen 
et stort og betydningsfult Skridt 
frpmnd mod det ~Iaal at faa en 
god dansk Vesterhavshavn. P. 

Mindre Meddele Iser. 

Dødsfald. Frederiksharuden 6te 
.J uH 1896. Købmand og Fislieexportør 
J. O. Isager er i Gaar afgaaet ved 
Døden, kun 48 AtlI' gammel, efter 
at have været syg i 7 Uger. Den 



afdøde nød i et og ult sine Med
borgeres Tillid, han har saaledes 
tidligere i en Aarrække været For
mand for Skatteligningskommissionen 
og i de sidste 6 Aar Byraadsmedlem, 
tier findes v .. l knapt en Forening i 
Byen uden at han paa forskellig 
Maade har været knyttet til dens 
Styrelse. Af vort Havfiskeris Ud
vikling har han indlagt sig stor For
tjeneste, hvorfor han ogsaa var en 
meget populær Mand blandt vor tal
rige Fiskerbefolkning. I 1890 blev 
han udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, den 6. Juli 1893. 
Ikke i lange Tider har der hersket 
en saadan Knaphed paa Fisk som 
i sidste Uge, paa Grund af uroligt 
Vejr kom Kutterne først paa Fiske
plads i Løbet af Tirsdag og Onsdag 
og da de saa, forøvrigt i usædvanlig 
kort rrid. havde faaet Fangst var 
Vinden dels kontrær dels meget svag 
af hvilken Grund de ikke formaaede 
at naa ind til Havnen; en Del 
Fiskehandlere gik da ombord i 
Bugserbaaden "Expres" og fik i 
Løbet af i Fredags og i Lørdags 
en Del af Kutterne bugserede ind 
fra Skagen, hvorved den første Trang 
blev afhjulpen, den i Gaar opkom
men de Kuling hjalp Resten af Fiske
Haaden i HaVn. Som Helhed 
betragtet maa Vestkystfiskeriet 
der saa godt SOIll udelukkende er 
foregaaet udfor Løkken 6 a 7 Mil 
af Land paa en 12 Favne Vand -
siges at have givet udmærket Ud
by th', ca. 40 Kuttere ere indkomne 
derfra alle med god I.!'ungst og her
til kommer at Fisken paa Grund af 
Markedets Knaphed betales ud
mærket, 20 il, 22 Øre pr. Pd. el' det 
almindelige, Kutterne have havt en 
Fangst af 150-250 Snese Rød-
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spætter hver, Fisk vejende fra 16-
24 Pd. Snesen betalte med fra 3-
41i2 Kr. pr. Snps. 10 Kmser ere 
allerede i Gaar og i Dag afgaaede 
fuldlastede til Kjøbenhavn. De inden
for Skagen i Kath'gat fiskende Kut· 
tere have ej heller ha,·t nogon Grund 
til at klage over UdbyLtet, fra Her
thas Flak indkom 5-6 Kuttere med 
Laster a 200 Snese, mindre Fisk 
veje>nde IO-H Pd. Snesen betalte 
med fra 1 Kr. til 125 Øre Snesen. 
En Del saave1 svenske som danske 
Kuttere ere indkoDlne med godt Ud· 
bytte fra Læsørende, Fisk af lignende 
li valitet som sidstnævnt. Enkelte 
indkom fra Far\'andet omkring 
rrrinde>lens Fyrskib med I,aster af 
fra 100 til 200 Snese Rødspætter, 
vejende fra 13-14 Pd. Snesen og 
betalte med fra 135-175 Øre pr. 
Snes samtidig havde de mindre 
Part~r af Slethmr og Pighvar, der 
henholdsvis opnaaede 10 og 35 Øre 
pr. Pd. De fra Joller fiskende i 
Sæb,)' hjemmehørende Fiskere klage 
over at de blive forulempede af de 
svenske Kutterfiskere, idet disse med 
deres Vaad trække Sæbynitternes 
Garn til dem og kaster det sao. 
overbord, istedetfOi' naar saadant 
skulde ske, da at beholde Garne>t 
ombord og aflevere det til rette 
Ejermand. Nu er den Tid nær, da 
Fredningstiden for HUIllmer i N org~ 
og Sverrig afskære al Fangst, l 

Sverri g indtraadte Fredningen alle
rede 1. Juli og i Norge varer 
Fangsten vistnok kun en 14 ~å!?es 
Tid, hvorefter al Salg og UdskIbmng 
er forbudt. Pl'isen har derfor været 
i rask Stigning, der betales nu c. 
1 Kr. pr. Pd. ab Norge eller Sverri g 
en gros, der el' tilført 10,000 Stkr. 
hvoraf kun ca. 3000 Stkr. have 
transiteret til Tvskland, Makrel
fiskeriet under N o;ge er endnu ik1\e 
ophørt !Den stunder .dog mod.' sin 
Slutning, del' er tilført ca. 250 Kasser, 
der have opnaaet sau høj en Pris 
som 18 Kr. pr. Kasse il, 3 Snese 
ab Norge en gros. Kl. 
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KØbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib· 

l Ugen fra 28. Juni til 5. Juli 1896. 

... ~ 

I 
.>I!. ... ... El I I~j I '" .., .. Cl> .>I!.~ ;:. ~-o co El CI>"" ., " q:: ... =- ""- ... co 

Tilført af: =,... Cl. ... '" Cl> .>I!. ... - ... SI:;::: c: .>I!. '" O:.: 'eJ I Ci) 0:1 .. -0:1 
Q. ., 

I 
... 0:1 ... ... I:~ I .... c-

~= o :E .>I!. 1- ... "'" en ... .., :z: ~ ø a:"" ø o 

16 danske Fisker- II Pd. 
Pd. 

I 
Pd. Pd. 

r 

Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd I Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer • " 21510 

11 danske Kvaser 41490 

6 svenske J:t'isker-
fartØjer ..• 4770 

pr. Baad og Vogn 
tra nærliggende 
Fiskerlejer ..• 140 3304 

Rejer 
3090 923a' 361 

pr. Jernbane & 3 

. Dampskib. • .• 3184J15746 27292 1440 6622 

,~i~ 21180 17824 112620 2213 
----

112981 laIt. •. 7095415746 27432 4744 662 2589 . 93023 30413 17824 2213 

1) 360 Pd. RØdspætter og 2824 Pd. Helleflynder. 2) 512 Pd. Torsk og 150 Pd. Kuller. S) Aai. 4) 8274 
Pd. A"l og 959 Pd. Aalekva.bber. 

lait er der tilført 268581 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levenrle Kr. 3,25-5,50 pr. IJpd.; 

Hornfisk Kr. 0,50-2,00 pr. Sues; Makrel, store Kr. 6,00-9,00, smaa Kr. 3.00 pr. Snes; /:lild 
Kr. 1.50-2.50 pr. Ol; AaI Kr. 0,35-0,55 pr. Pd.; Rejer Kr. 1.00-1.50 pr. Pd. 

Tilførselen i Ugens Løb af levende l:tødspætter llar ikke været stor, men den tif
førte Fillk har været af meget god Kvalitet, hvovfor den ved livlig Omsætning betaltes 
med mdtJl 51/ 2 Kr. pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

------J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

m?d~ager al Slags ~'isk i Kom
mISSIon. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -For KrOK'ft8ker~. 
De sall. meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftskekro,e 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til F8nist af Aal, Torsk og Flynder 
kan erhvldes hOB Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og S. BeBtillmger mod
tages OJ,t Krogene afsendes franco 
overalt i Da.nma.rk til Fiskeret Nr. 
3 S Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øro pr. 1000 
mod l!:fterkrav. Prøver sendes pa.a 
Forlangende og Forha.ndlere ind
rømmes Ra.bat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lllnsesade 2. Kjerteminde. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldng 
forhør Priser hos 

c7C. cJl!alm,,~, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Tydsk Kvase. 
En udmærket tydsk Driv

kvase. 5"/100 'l'OllS. Hækbyg" 
g·et, Midtskibsdarll. Sænkekøl 
og L Kl.s Sejle!', el' til Salg hos 
Fisker ' 

Hemming Christensen, 
Bakkebølle 

pr. Vordingborg. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølYllle4a.1I1e I A 1.1 b er l[ 1883 "II 

I KøbeDlta.TD 1888-
anbeflller sit {; dsalg a.f alle Bortor 
Fiskekroge, ø&a vøl i Staal, .Jæru 
som Mening, samt Pilke i Tin oj,{ 
Bly. Fonenda. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Slrandstrædil 41. 

København Ko 



Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Toug, Danilla, Coeus, KOI"k og Cateehu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner fOl'syuede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser ~ Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Borlt
uZtlsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigstp Pris pr og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bravadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede:Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
TelefoD 129. 

Rodigeret af cand. mag. Henr. J. Posselt. - Tl'ykt hOB Frantz Christtreu, KøbeDhovu, 
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Nr. 29. 16. Juli.· 1896. 

:Med.1.e::c::l.sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, GrønnegIlde IO, København K. Prisen er for Indlandet ]0 Øre pr. Petit· 
linje af lis Sides TIrede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiokeriberetningen for 1894-95. -
l<'iskeriberetninger. Bekendtgørelser. 

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

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for :Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
]2-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: FalKonergaardsvej 1'6, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Al KOl'Pespondanee til Medlems
bladet bedes fremtidig adI'esseret 
til Svanholmsvej Nr. 10, Kbhvn. V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede iSam

lingen Lørdag den 18. Juli KJ. 9-4. 

Capl A. Bølling, Danish Consulilte, 
5, :M.usoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølHng. London. 

Capt. A. Bølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: SøllIng. Hull. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 
(Fortsættelse.) 

O. Sælhundefangsten: Sæl
hunden er fra gammel Tid fredet 
forskellige Steder pau Island; Antallet 
af Fredningsstederne er mindrø lIU 

end tidligere. 
Mellet'n de Steder, hvor Sælhun

den endnu er fredet, skal for øst
kystens Vedkommende nævnes Lager
fljotsos,· Breida1bugt og Papos; paa 
Breidalsbugten er der af den Grund 
næsten intet Fiskeri, idet Fisken 
enten bliver bidt ihjel eller jaget 
bort af Sælhunden; formentlig er 
san ledes Sælhundens Fredning til 
stor Skade for Fiskeriet. 

Saavel i Lagerfljot som i den Aa 
der løber ud til Breidalsbugten er 
der Mulighed for at erholde et 
større Lu.xefiskeri, dersom Sælhun
den blev udryddet. 

Sælhundefangsten foregaar ved 
Hjælp af Sættegarn med store Masker; 
n1l'n det er kun Ungerne, der fanges 
pau. denne Vis, da de gamle Sæler 
ere for kloge til at gaa i Garnene. 



Sælhunden søger overalt paa Is
land til de Steder, hvor der findes 
Lax og forhindrer Laxen i at trænge 
op i Fjordene. 

N aar Fredningen existerer, skyldes 
det den Omstændighed, at enkelte 
Bonde- og Præstegaarde have faste 
Indtægter af de til deres G~ai'de 
hørende Sælhunde-Fangstpladser. 

D. Sild efiskeriet. Dette Fiskeri 
drives paa Island dels som Not- og 
dels som Garnfiskeri. 

a. Natfiskeri, der er efter norsk 
Mønster, blev oprilldelig forsøgt i 
nogle Aar af Nordmænd, da deres 
Hjemmefiskeri slog Fejl, og blev 
atter i 1879 genoptaget af fast 
bosatte Nordmænd pall. Island samt 
Islændere; for Tiden drives denne 
Art af Fiskeri fra Faskrudsfjord, 
Reydarfjord med Eskefjord, Seydis-
fjord og 0fjord. 

Blandt lsIandske Sildekøbmænd 
skulle nævnes, Otto 'Vathne, der 
har Stationer i Land paa Faskruds
fjord, Indre Reydarfjord, Seydisfjord 
og Øf jord, og som ejer 3 Notebrug 
til Anvendelse paa nævnte 4 Stationer. 
O. Tulinius, der har Stationer i Land 
paa Indre Reydarfjord, Eskefjord 
og Faskrudsfjord, og som ejer 2 Note
brug til Anvendelse paa nævnte 3 
Stationer. P. Randulff har Station 
pall. Indre-Reydarfjord og ejer 1 
Notebrug. F. Klausen har Station 
pall. Eskefjord og ejer et N otebrllg. 
J. Magnussen har Station paa Eske
fjord og Indre Reydarfjord og ejer 
1 Notebrug. 

N otefiskeriet drives tillige af Fiskere, 
der· eje de nødvendige }i~iskered

skaber, men som ikke raade over 
Etablissementer iland med hvad der
til hører af Tønder og Salt, og som 

derfor sælge derl's F"ngst til Køb
mændene. 

I Isu.fjordsdybet skal der i 1895 
efter Sigend(l være startet et Silde
foretagende fra Haugesund, hvor 
Silden fanges med Noter 0l!i saltes 
i Land •. idet' Noter, Tønder og fSalt 
bringes op fra Haugesund med 
Dæksfartøjer. 

I 0fjord skal der forrige .A ar 
være fisket godt fra Haugesund paa 

,lignende Maade. 
Sildefiskeri~t er forbunden med 

Risiko af. følgende Grunde: 
1. Der kan indtræffe Aar, hvor 

Silden ikke kommer i Stimer, og hvor 
dette Fiskeri saaledes er udelukket. 

2. Fiskeriet er afhængigt af Sil
dens Kvalitet. 

3. Konjunkturerne for Siloens Af
sætning i Udlandet ere meget variable. 

Efter Sigende er den islandsk" 
Sild uden Rogn fra Begyndelsen af 
Marts til Begyndelsen af November; 
fea Sild findes fra Medio Juli til 
,l\fedio Oktober; Silden er fedest i 
September og magrest i April og 
Maj; Silden har lagt sin Rogn i 
Marts; det vides, at en Del af Sil
den har gydet i Februar. 

Silden siges at lege paa dybt Vand, 
hvilken Udtalelse tiltrænger Bekræf
telse. 

Fiskesæsonen falder fra Begyndel
sen af September til Juletid, og der 
fanges da den saakaldte Flommesild. 
Da der til Markedet i Stettin ind-

. føres mere skotsk end norsk Sild, er 
Prisen mere afhængig af det skotske 
end af det norske Marked. 

Ligesom i Norge sorteres den sal
tede Sild efter' Størrelse som Stor-, 
Mellem- og Smaasildj Middelstørrel
sen opnnar i Reglen højest Pris. 

Fiskeriet foregaar enten ved Land-
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kast eller ved Rundkast j sidstnævnte 
Methode benyttes kun, hvor Land
kast ikke kunne faus, særlig i Bunden· 
uf Fjorde, hvor der ikke haves Vand 
nok til Landkast. 

Til et Notebrug udkræves: 
1. Af Materiel: 3 store N otebaade, 

1 forholdsvis :>tor Spilbaad, 2 Sjægter, 
4: å 6 Stkr. Noter med tilhørende 
Dræg og Bøjer. 

Bekostningen af et Notebrug skal 
beløbe sig til ca. 15 a "16000 Kr. 

Bekostningen ved Anlæget af et 
Etablissement i Land med tilhørende 
Tønder og Salt skal beløbe sig til 
6 å 7000 Kr. 

2. Af Personel: 1 Notebas, der 
har Ledelsen, og som opsøger Silden 
pa.a Loddet, 1 Underbas, der el' No" 
tebasens Stedfortræder og assisterer 
med at opsøge Silden, 1 Notekasten 
der styrer Notebaaden og leder Kast
ningen af Noten, 14 fastforhyre(le 
Folk til Anvendelse i Sjækter, N ote
og Spilbaad, 10 a 12 Arbf'jdsrnænd 
og 10 a 12 Arbejdersker til Arbejde 
i Land. 

Klargøringen til Fiskeriet bestaar 
i at 1 Sjækte klargøres al Notebasen, 
der har en Mand til at ro for sig j 
aJ Materiel medgives en smækker 
Line med et rundt 1 Pd. BIylod j 

Tampen til Afsøgning af Silden, samt 
en Skimle, der er et Apparat til at 
genne Silden ind i Noten. 1 Sjækte 
klargøres til Underbasen, der lige
ledes har en Mand til at ro for 'sig, 
og som forsynes med Lod og Line 
samt Skimle. 

1 Notebaad forsynet med Spil 
klargøres til Noten med tilhøremle 
Landdragningsliner, hvilken Baad 
bemandes med Notekasteren og en 
Mand til hans Assistance samt 6 
Mand til Aarerne. 

1 Spilbaad forsynet med fast Krø
belspil klargøres til de behørige Dræg, 
Drægtouge ogBøjer og bellmnues med 
Resten af Noternandskabet. 

N aar alt er klart, roes ud j N ote
basen befinder sig i Forhaanden og 
opsøger Silden ved Hjælp af Loddet. 
N aar han har fundet Silden og er 
klar paa den Retning, Stimen gaar, 
samt anser den for tilstrækkelig tæt, 
lader han Notebaaden kaste Noten 
i eu Bue uden om Stimen j samtidig 
tager Spilbaaden Affære, idet den 
tager Landtouget fru Notens først 
udkastede Ende til IJand og selv 
fortøjer ved Land, hvorefter den hiver 
ind pau Landtouget ved Hjælp af 
sit Krøbelspil. 

Naar Notebaaden har udlagt Noten, 
bringer den Land touget fra Notens 
sidst udlagte .Ende til Land som for
klaret for Spilbaaden, og Noten hales 
da til Land i begge Ender. Sjæk
terne holde sig hver til SIt Øre af 
Noten og skimle jævnlig for at for
hindre Silden i at slippe ud fra Noten. 
N aar Noten er halet til Laud og 
vel fortøjet, paasættes Bøjer, hvorfra 
udlægges Dræg, for at Notens Stil
ling ikke skal forandres af Strøm og 
og Vind. 

Silden sultes i Noten i Løøet af 
en Uge, for at den skal blive renset 
indvendig, og tages derefter op paa 
følgende ~Iaade: Inde i Noten an
bringes en mindre Note forsynet med 
Bund eller Pose, hvorved Silden 
trækkes op til Overfladen, og herfra 
øses den ved Hjælp af Oatchers op 
i de tomme Notebaade, der bringe 
Fangsten til Salteriet, hvor Silden 
underkastes følgende Behandling: 

Den kværkes, for at Blodet skal 
løbe af den, og lægges ned i Rader 
i Tønderne med Saltlagimellem, 



indtil Tønden er med Top, derpaa 
lader man den pakkede Tønde hen
stao Etmaal, efter hvilken Tidsfrist 
Silden er sunken betydelig i Tønden, 
hvorpaa denne paany fyldes op og 
paasættes Lage. 

Under gunstige Forhold kan der 
med et Notebrug i Løbet af en Sæ
son fiskes 5 il, 6000 Tønder Sild til 
Afskibning. 

Silden afskibes i saltet Tilstand 
via Norge eller København til Sverig, 
østersøhavne og Hamburg, og i fersk 
Tilstand til Grimsby eller Hull. 

I Vinteren 1894-95 havde s rigt 
Fiskeri og gode Priser. Fiskeriet 
t,lgner godt for Vinteren 1895~-96, 
llH'1l Priserne ere mindre gode. 

b. Garnjiiskeriet drives overalt 
paa Island, hvor der findes Torske
fiskeri til Erholdelse af Agn. 

Vedrørende et saa vigtigt Spørgs
lIlalll som Sild til Agn fortjener det 
at nævnes, at det i Reykjavik byggede 
Ishus efter am('rikansk Mønster til 
Dels er baseret paa at have Oplag 
af Sild til Agn. 

Ishuset er anlagt af en fra Amerika 
hjemvendt Islænder efter det Princip, 
at Fisken ikke ligger direkte paa Is, 
men opbevares i Frysekamre, der ere 
omgime af en dobbelt Væg, indenfor 
hvilken Isen pakkes (Model Vinepeg, 
Canada). 
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Midten af Huset tjemlr tillsoplag. 
De egentlige Frysekamre, hvoraf 

der findes to, ere omgivne af en do'ti· 
belt Væg, indenfor hvilken Isen pakkes 
ovenfra nedefter. 

Rummet mellem den dobbelte Væg 
har foroven en Bredde af 6" og 
forneden en Bredde af 4". 

I Frysekamt'et kan erholdes en 
Temperatur af -;- 5 () R.; man gaar 
dog ikke ned til en Temperatur, der 

er lavere pnd den, der behøves for 
at holde Fisken i frossPIl 'rilstand, 
hvorved der tillige tilstræbes at 
spare Is. 

Udenfor Frysekamrene findes en 
Forstue, hvor Fisken underkastes en 
forelobig A fkolingsproces; f'orllldC'n 
den magasineres i Rebe FrysekuIUl'et, 
hvilkon Fremgangsmaade benyttes af 
økonomiske Hensyn og for at holde 
en konstant Temperatur indenfor 
Frysekamref. 

I Forstuen lægges den større Fisk 
direkte pall, Is i Løbet af 24 Timer, 
medens Silden pakkes i galvaniserede' 
Zinkkasser med 25 il, 30 Stkr. i hver 
Kasse; disse stuves lagvis med Is og 
Salt imellem; efter 10 Timers Forløb 
har Silden en Kuldegrad af -;- 18° 
R. De to Fr~'sekamre kunne til
sammen tage 130 Stkr. Helleflyndere 
til en Vægt 40 il, 50 Pd. pr. Fisk, 
22000 Stkr. Sild til Agn, 5000 Stkr. 
Rødspætter. 

Ishusets Anlægskapital er' 4500 
Kr., udbudt i Aktier pan, 50 Kr. 

Ismagasinet kan tage 250 Tons Is. 
De maanedlige Drifts-Udgifter be

løbe sig til:, Forbrug af Is 30 Tons il, 
l Kr. pr. Ton i Hus, Forbrug af 
Salt 30 Tdr. a ;)1/2 Kr. pr. Tønde, 
Lønning til en Formand 80 Kr., 
Assistance for Formanden 30 Kr. 

Ishusets frosne Sild er meget ef
tersøgt da man med den som Agn 
har faaet god Fangst: det formenes, 
at den Omstændighed, at Silden ikke 
kommer direkte paa Is, bidrager til, 
'at Fisken beholder sin Fedme i sig; 
kommer den Ja i Vandet s~m Agn, 
giver den Fedmen fra sig, hvad der 
tiltrækker Torsken. 

Lignende mindre Ishuse ~ller Fry
sehuse efter samme Princip ere blevne 
byggede til Opbevaring af Sild til 



A~n, f. Eks. pua Midfjord, Nord
fjord og Seydisfjord, og have givet 
et sua. godt .Resultat, at der i Ef
teraaret 1895 puu mange Steder 
bygges Ishuse efter dette Princip. 

Slige Ishuse ville formentlig kunne 
fau deres store Betydning i Danmark, 
hvorfor dl>t vil være af Interess~ i 
kommende Aarsberntninger at erholde 
Oplysninger om Ishusenes videre Ud
vikling; særlig vil det være af Inter
esse at erholde Data for den relative 
Størrelse, som slige Ishuse skulle 
have for at opuaa det størst mulige 
Udbytte. 

1'il Islands Sydkyst kommer Silden 
indenfor den første Halvdel af Matts 
og forbliver under Kysten indtil Ud
gangen at April; lejlighedsvis kan 
Silden atter indtræffe i Juni, Juli 
og første Halvdel af September; i 
saa Fald indtræffer den en eller to 
Dage efter Ny- eller Fuldmaane. 

E. Hvalfangsten. De pau Is
land værende Hvalfangst-Stationer 
ere anlagte af fast bosatte N ord
mænd. 

285 

Antallet af Stationer er 5, der 
alle are beliggende pau. N. V'estlan
dets Fjorde ::l: Ønundarfjord, Dyre
fjord, Alftafjord, HesteyritJord og 
Tulknafjord. 

Stationen paa Ønundarfjord, der 
ejes af H. E. Ellefsen, er den største j 
Hr. Ellefsen niader over 5 Fangst
dampere, ::l: Nora, Ingolfur, Othar, 
Mosvalla og Snorri Stnrluson samt 
en Fangstslæbedamp<>r, Frithjof, der 
benyttes til Slæbning af Hvalerne 
fra Fangststedet til Stationen. 

Stationen paa DyrefJord ejes uf • 
Hr. L. Berg, der raader over 4 
]'angstdampere: Frithjof" Victoria, 
Ellida og Ingebjorg. 

Stationen paa Alftafjord ejes af 

Th. Ambi, der raader over 3 Fangst
dampere : Isufold, Reykjavik ogJ arien. 

Stationen paa Hc·steyrifjord ejes 
af J. Bull, der raader over 2 Fangst
dampere : Island og Falken: Hr. BuH 
er Stedsøn af Svend Foyn. 

Stationen paa Talknafjord ejes af 
J. Stixrud, der raader ov!.'r 2 Fangst
dampere: ~gil og Leif. 

Salli Hige Fa ngstd ampere og Fangst
slæbedamperen Frithjof ere indregi
strerede paa J sln.nd og gua under 
dansk Flag. 

De forskellige Fangstdampere have 
en Drægtighed mellem 72 og 85 
Brutto Tons. Fangstslæberen Frit
hjofs Dl'ægtighed el' 238 Brutto 'rons. 

Ellei'sens, Bergs og BuUs Fangst
dampere forblive pau Island Aaret 
tundt og tages paa Bedding Vinteren 
over ved Stationerne. 

Ambis og Stixruds Fangstdampere 
oPlægges for Vinteren i norsk Havn. 

En Hvaldamper med fuld Udrust
ning koster fra ny ca. 60,000 Kr., 
Skibene bygges i Christiania og Chri
stianssand j Skytterne rekruteres fra 
Tønsberg. 

Der findes Hvaler hele Island 
rundt, hvorfor Hvalfangst-Stationer 
ligesaa vel kunde oprettes pau øst
kysten SOlD pa,a N. Vestkysten. 

(Sluttes). 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, den 13de .Jll1i 96, 
Under samme gunstige Forhold som 
i forripe Uge have Kutterne ogsa[\, 
fisket i denne Uge, naar hrl'til kom
mer at Ud hyttet har været mindst 
lige san. godt OID ikke bedre, og at 
Pl'is<>rne vedblivende have holdt sig 



høje, ham vore KuUerfiskere kun 
god Grunl til at være tilfredse, to 
Ugers helJigt Fisk!.'ri i 'J.1ræk hører 
dll heller ikke til det almindelige. 
Fiskeriet er for!'gaaet paa Stræk
ningen udfor Løkken og Hirtshals i 
nordvestlig Retning, dels nærmere 
ved J Jand, hvorfra Rødspætten vejede 
15-17 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 1,75--21/ 2 Kr. Snesen, dels 6-7 
Mil fra Land paa dybere Vand, hvor 
Fisken VUl' noget større af en Vægt 
fra 18-24 Pd. Snesen, der opnaaede 
3-5 Kr. pr. Snes. De fleste af 
Kutterne fra disse Fangstpladser 
havde et Ubdytte af ca. 200 Snese 
hver, en Fangst, der altsaa ofte løb 
op til ca. 800 Kr., og ialt indkom 
ca. 50 Kuttere fra Vestkysten i Løbet 
af Ugens sidste Dage. I Kattegat 
er det egentlig kun Fiskeriet i Læsø
rende, der bar givet noget større 
Udbytte, de fleste af vore mindre 
K uttere og en halv Snes svenske 
Kuttere indkom derfra fuldlastede 
med Rødspætter af 10-12 Pd. Vægt, 
der betaltes med fra 85-1,25 Øre 
pr. Pd.; da hver Kutter havde en 
Fangst af ca. 200 Snese og derover, 
har Tilførselen været temmelig betyde
lig. E'ra Farvandet omkring Trin
delens Fyrskib ere enkelte Kuttere 
indkomne med gode Ijaster af Rød
spætter vejende 12-14 Pd. Snesen, 
der opnaaede ca.1 Kr. 50 Øre Snesen, 
af Krogfisk indbragtes herfl':1 mindre 
Partier. Endnu i nogle Uger maa 
der udskibes Hummer fra enkelte af 
de østlige Distrikter i Norge, hvor
for hertil er indført ca. 6000 Stk. i 
sidste Uge; vort hjemlige Hummer
fiskeri saavel paa Vestkysten som 
under Læsø har ikke været særlig 
godt i den sidste Tid; paa Grund 
af de høje Priser, ca. 1 Kr. 15 Øre 
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pr. Pd. en gros, giver en forholdsvis 
lille Fangst dog god Fortjeneste. I 
N Y .og Næ tilføres endllu mindre 
Partier af]\f akrel fra Christianssand 
pr. Dampskib, ialt i denne Uge ca. 
200 Kasser, medens ogsaa et ret 
betydeligt Antal svenske Dæksbaade, 
der fiske i Skagerak, ha ve tilført 
Makrel her. Prisen er ca: 51/ 2 Kr. 
pr. Snes. 

Fra Føreren af Kutteren "Prins 
Valdemar" meldes vedblivende om 
godt Fiskeri under Island, forrige 
Uge gav et Udbytte af ca. 900 
Snese Rødspætter a 30 Pd. Snesen 
og Ugen efter af ca. 500 Snese, saa 
det er jo et ualmindelig gunstigt 
Resultat. "Prinsesse Marie" og de 
andre Kuttere have ligeledes havt 
godt Udbytte. Fiskeriet· foregaar 
dels paa Dyrefjord dels endnu paa 
Ønundarfjord. Kl. 

Harboøre, den 6. Juli 1896. Amts
madet aflagde i forrige Uge Sognet 
et Besøg i Anledning af den paa
tænkte Jernbane fra Lemvig og her
ud, og det forlyder nu med Bestemt
hed, at Raadet vil bidrage det i sin 
Tid forlangte Tilskud, og saa vil 
Banens Anlæg være sikret. Arbej
det menes at ville blive paabegyndt 
til næste Aar. Hvis Banen kommer, 
vil det blive af den største Betydning 
for Udbyttet af vore Fiskerier, og 
man glæder sig allerede i Haabet 
derom. 

Havfiskeriet giver saa godt som 
intet fra sig i denne Tid. Fra vore 
unge Fiskere, der arbejder med 
K utterne, lyder forskellige Efterret
ninger om Udbyttet, og langt fra 
alle gode. s. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 5. Juli til 12. Juli 1896. 
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I) Skrupper. 2) Helleflynder. 3) 576 Pd. Torsk og 518 Pd. Kuller, 4-) 15777 Pd. Aal og 3G9Pd. Aale. 
kvabber. 5) Aal. 

lait er der tilført 434353 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøber:e: Rødspætter: levende Kr. 3.00-5,25 pr. Lpd.; 
Hornfisk Kr. 1,00-2,00 pr. Snes;. Makrel Kr. 5,0~-6,OO år. Siles; Sild Kr. 1,25-2,00 pr. Ol; 
Aal Kr. 0,25-0,45 pr. Pd.; ReJer Kr. 0,60-1,20 pr. P . 

Tilførselen af levende Rødspætter har i Ugeus ljøb været usædvanlig stur, men Fi
skens gennemgaaende gode Kvalitet, i Forbindelse med gunstige Strømforhold her i 
Havnen, gav livlig Omsætlllug til gode Priser. 

BEKENDTGØRELSER -----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags }fisk i Kom
mission. 

Dapllg Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Te',egramadr.: Storm,Nybrogade. 

• 
For Krogftskere. 

De saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftøkekro,e 
med lukkede ret og omvendte øJer 
til F.ngat af Altl, Torsk og Flynder 
kan E'rh'}ldes hOB Untlertegnede j 
tvende Nr. 2 ogS. Bmstillinger mod
tages o~ Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. I 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes pa .. 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Rabat, 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lang.Sade 2. Kjertøminde. 

Import af 

Amerikansk BomuldseJdug 
forhør Priser hos 

3. I/(almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

AnnOllcer 
Mede msbadet tilbydes og 

optages ved Hem'endelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønuegade 10. 

~'(1r staaende A 1"f\rtissementer 
lrl<lr"'nmes betydeli,- Habat . 

fiskekroge -F abriken 
- Søl_edallle I A II I b u r It 1883 Oll 

I KøbenlIa". 1Ij88-
anbef"lor sit {; ds .. lg n r "Uo ;,lort"r 
Fiskekroge, san ve! i ""'taaI, .læn, 
som Messi.ngj samt Pilke i '1'in ng 
Bly }'oroondo8 mod !,fterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.trædo 41. 

Køben~VJI It. 



I, 

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

M. L.Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, Manilla, (Joens, Kork og (Jateehn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Teler. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa brik en , "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner fOl'synede,F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
Hlds,qayu, HalllJU',qarll og HØ1".Qa1'/l i alle Nt,. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .<\.aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa l"ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares strakS'. 

fed UdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeau~tion. 
JOHANN COHRS, beediget Jj'iskeauctionator. 

Breva<lr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima :'llnerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 

, Vandtæt præpareret Dug 
Hør- og Hampsejldug 

i alle Kvaliteter. 

N,l/kjøbin,q p. Falster 
i ~'ebru:l.r 1896. 

Færdjgsyede:Sejl, solidt 
forarlH'jdede, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halm'oe. 
Telefon 129. 

Rodigeret a.f cand. mag. Henr. J. Posselt. - Trykt hos Frantz Qhristtreu. K~benh~rn 



Nr. 30. 23. Juli. 1896. 

l\l[eCll.&:x::rl..ebJ..adeti udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrlsttreQ, Grønnegade IO, Købenbavn K. Prisen er for bdlandet 10 Øre pr. Petit· 
linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeriberetn;ngen for 1894,-95. -
Om nogle for Fiskerierne skadelige Dyr. Fiskeri· 
beretnin~er. - Bekilndtgøre18er. 

D.ansk FllkerifctreningsKontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmcr og ~'iskere 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: Falkonergaardavej 16, 
København V. • 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden allJJlves. . 

Al KOl"I'espondanoe til Medlems
bladet bedes fpemtidig adresseret 
tll Svanholmsvej Nr. 10, Kbhvn. V. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumscn·vil være til Stede i Sam

liugen Lørdag den 1. Avgust KI. 9-4. 

Capt A. 'SøBing, Danish Oonsulate, 
15, .Musoovy Ooul't, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng. London. 

Capt A. Sølling, 
46, Waverley Sirøei, 

Hull. 
TeleQ'l'am-Adr.: Sølllng, Hull. 

Fiskeriberetningen for 
1894-95. 

(Slutning.) 

De Produkter, som uddrages a.f 
Hvalen, ere: Tran, der afsættes til 
Skotland, Bartler, der afsættes til 
Paris, Kraftfoder, der afsættes til 
Norge, Guano, der a.fsættes til Fran
krtg og Skotland, 

For Tiden er Prisen paa Tran og 
Barder sao, daarlig, at Fiskeri et aftel' 
Sigende ikke svarer Regning i Norge, 
men derimod nok paa Island. 

En Vanskeligh8d ved Fangsten er, 
at Hvalen ofte maa søges paa lang 
Afstand fra Stationen, hvorved der 

. hengaar længere Tid end ønskeligt 
er for at faa den slæbt til Stationen; 
jo friskere nemlig Hvalen er under 
Behandlingen, jo bedre Produkter 
opnans der. 

Prisen for Trannen varierer mellem 
3 It 4 Kr. ,pr. Tønde,eftersom Varen 
er lete, 2den eller adie Kvalitet. 

Den almindelige 8læbefart for en· 
kelt Hval, slæbt agter i enkel(Slæber 
med Halen forefter, er 4: Knob pr. 
Time. For enkelt Hval, slæbt agter 



enkelt Slæber med Hovpdet forefter 
regnes Slæbefarten til 6 Knob pr. 
Time; denne Slæbningsmaade frem
byder' imidlottid praktiske Vanske
ligheder, da det er ubekvemt at fast
gøre Slæberen til Hvalens Hoved. 

Slæbning langs Siden benyttes kun 
paa kortere Strækuing. 

290 

En anden V" anskelighed veq Fang
sten er, at tidligere jaget Hval bliver· 
sky og derved er vanskelig at komme 
paa Skud. 

Skudafstandf'n er ikke over 25 
Favne. Kanonens Krudtladning vejer 
25 Lod. 

Hvalfangst-Sæsonen falder fra 
Medio Maj til Medio September. 

Ifølge Meddelelse i Bladet Isafold 
var Fangstudbyttet i 1895 indtil 1. 
August følgende: 

for Ellefsen Station 226 Hvaler 
" Bergs 
" Amlies 
" BulIs 
" Stixruds 

" 
" 
" 
" 

120 
100 

90 
70 

II. Færingerne 

" 
" 
" 
" 

drive dels Kutterfiskeri og dels Fi
skeri med aabne Baad~. 

Kutterfiskeriet drives som Torske
fiskeri med Haandline; falder Fi
skeriet heldigt ved Færøerne, gaa 
de færøske Kuttere til Islands N. 
Ostkyst i Begyndelsen af Juli, hvor 
de forblive til Medio September; 
falder Fiskeriet uheldigt ved Fær
øerne, afgaa de til Islands 'Vestkyst 
i April Maaned, hvor de forblive 
til Juli Maaned; de gua da til Nord
kysten, arbejdende sig østerefter, til 
Medio September, hvorefter de re
turnere til Færøerne for at gaa i 
Vinterstation. 

Baadfiskeriet findes omtalt under 
Torskefiskeriet paa Islands Øskyst. 

III. Fiskeriselskabet Dan 
har i 1895 ligesom i 1894 drevet 
Helleflynder-Fiskeri udfor N. Vest
landet med de Selskabet tilhørende 
to Fiskedampere: K. 1 "Cimbria" 
og E. 46 "Dania" samt en tredje 
dertil lejet Damper ,; Tyne Bell". 

I Følge det Arrangement, som 
blev truffet i Sommeren 1894 mod 
et engelsk Fiskeriselskab, have 3 en
gelske Linedampere deltaget i Fi
skeriet sammen med de danske paa 
en saadan Maade, at de ligesom de 
danske Skibe have fisket Helleflynder 
udenfor Søterritoriet og afleveret 
Fangsten paa Ønundarfjord. hvorfra 
den samlede Fangst fra de engelske 
og danske Skibe hver Ilge er ført 
til England af en engelsk eller dansk 
Transportdamper. De Skibe, som 
ikke ere blevne benyttede som Trans
portdampere, have herved kunnet 
blive paa Fiskeri under Island hele 
Sæsonen. Hver Transportdamper har 
paa Turen til Island bragt Kul til 
Damperne, og disse ha ve faaet deres 
Isforsynh:fg fra' etpaa Ønundarfjord 
oprettet Isdepot, bestaaende af et 
af 'det danske Selskab Dan købt 
800 Tons Skib, som blev forsynet 
med Is i Norge og sendt til Island 
ved Fiskesæsonens Begyndelse. 

IV. Fiskekutteren F. N: iH Nordvest 
af Frederikshavn, tilhørende Fiske
handler K. Mikkelsen, har drevet 
Rødspættefiskeri medSnurrevaad paa 
Ønundarfjord og Dyrefjord. Kutteren 
afgik fra Frederikshavn d. 18. Juni 
og ankom til Island d. 4. Juli; den 
fiskede paa 0nundarfjord fra 6. Juli 
til 28 August og pau. Dyrefjord fra 
28. August til 25. September, hvor
efter Hjemrejsen tiltraadtes. Fiske
riet gav et tilfredsstillende Udbytte 



af 3104 Snese Rødspætter i 51 Fi
skedage. 

Fangsten blev i H('nhold til Kon'" 
trakt med FiskeriselskabetDan trans
porteret til engelsk Fiskemnrked i 
fersk Tilstand af S. S. Oimbria. 

Angaaende Rødspættens Legetid 
paa Island har man meddelt mig, 
at deri Tiden fra April til Oktober 
ikke skal være fisket Rødspætter med 
Rogn, hvilken Meddelelse tiltrænger 
Bekræftelse, saa meget mere som 
jE:'g paa anden Haandhar hørt sige, 
at Rødspættens Legetid paa Island 
falder i Maj; for Nordsøens Ved
kommende siges Rødspættens Lege
tid a t være i Februar og Marts. 
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V. Islandsk Købmand Thor E. Tulinius 
i København, har til Torskefiskeriet 
under Færøerne og Island anskaffet 
to engelske Fiskekuttere Helga og 
Thor, der afgaa fra København i 
Begyndelsen af April og lægge Vejen 
over Færøerne, hvor de tn.ge delvis 
færøsk Besætning ombord; de fiske 
Island rundt med Haandline til 
Udgangen a.f Juli og drive derefter 
Bakkefiskeri paa Østkystens Fjorde 
til Medio September, hvorefter de 
returnere til København for at gaa 
i Vinterstation. 

F angsten oplægges og virkes paa 
lsiand. Kutterne føre Last op og 
ned paaOverfarterne til og fra Island. 

U dbyttet af Fiskeliet for Aarat 
1895 er for den ene Kutters Ved
kommende 26 pOt. og for den anden 
15 pOt. 

Om nogle for Fiskerierne 
skadelige Dyr. 

Af Th. Mortensen, cand. mag. 

Det er ikke ubetydelige Værdier, 
der gaa til Grunde mellem Aar og 
Dag ved de Ødelæggelser, som for
skellige Dyr, navnHg Snegle, anrette 
pau Fisk, der sidde fangne i Gar
none. Hllr man en Gang set, hvilken 
Mængde Snegle og Søstjærner, der 
kan sidde paa en Rødspætte, glemmer 
man ikke let det Syn ige.n; det er 
rent ud modbydeligt. Der er næppe 
en Plet paa Fisken, hvor der ikke 
sidder en Snegl; j~ de sidde somme 
Tider i hele Lag oven paa hinanden. 
Blot de kunne faa saa megen Plads, 
at de kunne faa den lange Snabel ned 
mellem hinanden er det, nok. Et 
saadant IJag Slikmunde - i Ordets 
egentligste Betydning - . kan i en 
Fart ødelægge den smukkeste Rød
spætte, og det grundigt. Der bliver 
absolut ikke andet end Skind og 
Ben tilbage. Ovenikøbet bliver Fi
sken overtrukken med et tykt IJag 
væmmelig graa Slim, som Sneglene 
afsondre, saa selv· om Fisken ikke 
er bleven helt fortæret endnu, ser 
den dog højst uappetitlig ud. Om 
Rødspætten maaske er levende endnu, 
naar man faar den op, hal' den dog 
tabt sit smukke Udseende - der 
bliver en hvid PI~t, hvor en Snegl 
eller Søstjærne har siddet paa den 

og navnlig er den naturligvis mindre 
levedygtig paa Grund af de Huller, 
SnegleIlC have gnavet i dens Hud, 
saa den har tabt adskilligt i Værdi. 

For at give et lille Begreb om, 
hvor store Ødelæggelser det drejer 
sig om her i Limfjorden, . skal jeg 
anføre nogle faa Eksempler. 
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1. Juli 1895. I to Rødspættegarn, 
der paa Grund af Storm havde staaet 
ude i to Duge i SaIlingsund var der 
20 Rødspætter, 4 Torsk og 2 ffike. 
Deraf vare 3 Rødspætter levende, 
Resten udsugede. 

22. Juli 1895. I to Rødspættegarn, 
der havde staaet i Harrevig i to 
Duge, var der 64 Rødspætter. Deraf 
vare 7 levende, Resten ndl'lUgede. 

26~ August 1895. I 6 Rødspæt
tegn.rn, der havde staaet ude fra Kl. 
8 Fm. til Kl. 5 Em. i Sallingsund, 
val' der ca. 6 Snese Rødspætter, 2 
Skrubber og en halv Snes Isinger. 
Deraf vare 38nese uskadte, omtrent 
l Sues var mer eller mindre angrebne 
men ('ndnu levende; 2 Snese Rød
spætter og næsten alle Isingerne vare 
dræhte af Snegle. Nogle af de døde 
vare endnu brugelige til at tørre. 

29. August 1895. I 6 Rødspæt· . 
tegarn, der havde staaet ude i Sal
lingsund fra den foregaaende Dag 
var der 61/ 2 Snes Rødspætter, nogle 
faa Skrubber og ca. 1/2 Snes Isinger. 
Deraf vare 3 Snese levende, nogle 
faa. af dem lidt angrebne. 31/ 2 Snes 
Rødspætter, 8 Isinger (og l Torsk) 
vare dræbte af Snegle og Søstjærner. 
Oa. l Snes af dem kunde endnu 
bruges til at tørre. 

Disse Eksempler turde være til
strækkelige til at vise, at det ikke 
er Smaating, det her drejer sig om. 
Særlig man. man lægge Mærke til, 
at det er levende Fisk, Sneglene og 
Søstjærnerne angribe. Var det kun 
d0de Fisk, de angrebe, var det jo 
ikke saa slemt - en Rødspætte dør 
ikke af sig selv saa hurtig, fordi den 
sidder fangen i et Garn. Selvfølgelig 
er det kun de }j'isk, der ere fangne 
i Garnene, som Snegle og Søstjærner 
kunne angribe.; det skal lidt mere 

end Sneglefart til for at indhente en 
Rødspætte. . 

Saa vidt mig bekendt er det kun 
i Limfjorden, der finder saadanne 
Ødelæggelser Sted i større Maniestok. 

De Dyr, der gøre Skade paa Fi
skene paa denne Maade ere først og 
fremmest Snegle. navnlig 2 Slngs: 
den store Kongsnegl, der her i Lim
fjordpn ogsaa kaldes OOllcbylier, og 
hvis latinsko N avne er Buccinulll 
undatum, og en lille Snegl, der her 
blot kaldes "den lille Snegl"; dens 
Navn er Nassa reticulata. Endvidere 
el' den almindelige Korsfisk ellerSø
stjærne (Asterias rubens) ogsaa ret 
skadelig, skønt ikke sall. meget som 
de to Snegle. Om \ ogsaa det almin
delige lille Søpindsvin (Echinus mi
Haris) har nogle af den Slags Synder 
paa sin Samvittighed, tør jeg· ikke 
sige bestemt, men jeg tror det. I 
alt Fald gør dens stive Pigge den 
tilstrækkelig ubehagelig for Fiskerne 
til at den kan fortjene Navn af ska
deligt Dyr. J eg skal nu i det føl
gende 'give en lille Beskrivelse af· 
disse Dyrs Livshistorie og derefter 
søge at paavise, paa hvilken Maade 
man kan afværge denne Plage eller 
i alt Fald indskrænk'e den. 

Den storeKongsnegl er velbekendt 
af enhver Fisker. Naar man tager 
eller ryster den af Fisken, ser man, 
at den har to lange Snabler; den 
længste, som er rødlig, har den havt 
inde under Huden paa Fisken, den 
korteste, som er sort, rager frit ud 
i Vandet. Ude paa Spidsen af den 
lange, røde Snabel sidder Munden, 
som er forsynet med en mærkelig 
Tunge. I Det er en lang smal Plade 
af et haardt Stof, som kaldes Ohitin 

det samme Stof, som Insekternes 
Hud bestaar af. Paa denne Plade 



sid,ler der en Mængde smua, haarde 
'l'ænder eller Takker, ordnede i Ræk
ker pau tværs af Pladen. de vende 
Spidserne indad. Sneglen bruger 
dette Apparat paa lignende Maade 
som andre Dyr bruge deres Tunge 
- den slikker med den. Man vil 
nu let kunne forstaa, at Sneglen kan 
slikke Hul paa Huden og slikke 
Kødet af Fisken j Sneglens Tunge 
er jo i Virkeligheden en Raspe, og 
Raspetunge kalder man den ogsaa. 

Som sagt begynder Sneglen med 
at slikke Hul. paa Huden af Fisken; 
saa slikker den siS ind i Kødet, 
dybere og dybere, og efterbaanden 
som den kommer længere ind, stræk
ker den Snablen længere og længere 
ud af Hovedet, indtil den tilsidst 
bliver benved,. et Par Tommer lang. 
Naturligvis kan den dreje denne 
Snabel i !tlle Retninger. Sneglen kan 
altsaa fra dette lille Hul, den har 
gnavE't, æde alt Kødet bort i en Om
kr~ds af et Par Tommer. Derved 
bliver det muligt, at Skindet kan 
blive siddende. pau Fisken, efter at 
alt Kødet er ædt af den. 

Den anden Snabel, hvormed Sneglen 
er forsynet, er et AandE'i'ør, hvor
igjennem den faar frisk Vand til 
Aandedrættet. I den forreste Ende 
af Skallen er der en Fure, hvor
igennem den stikkes ud. Paa Bag
siden af Foden sidder et Hornlaag, 
som Fiskerne kun aItfor godt kende .. 
Traadene i 'Garnet faa nemlig meget 
ofte fat derom, og det er meget be
sværligt at faa dem af igen. N aar 
Sneglen trækker sig ind i Huset, 
folder den Foden sammen paa en 
saadan Maade, at Laaget kommer 
til at sidde yderst, og det lukker saa
ledes for Huden, nuar Sneglen ønsker 
at være i Fred og Ro. 

293 

De fleste Fiskere kende vistnok 
nogle store, gule Klumper, der be
staa af en Mængde smaa, sejge 
Hylstre, lidt større end en Ært og 
noget fladtrykte. Indeni hvert Hylster 
eller Kapsel er der en Mængde smaa 
gule Prikker - det er Kongsneglens 
Æg. Der er 600~800 Æg i hver 
Kapsel; hvert af disse Æg skulde 
nu egentlig blive til en stor Kong
snegl. Det bliver dog heldigvis ikke 
saa galt. De Unger, der komme 
først frem, spise nemlig saa mange 
af deres yngre Sødskende, som de 
kunne overkomme, saa der af hver 
Kapsel kun kommer en 10-15 Stkr. 
sjældent kan der naa at komme nogle 
og tredi:re, men S0I11111e Tider kommer 
der kun en 5 -6 Stkr. Det er alt
saa ikke saa faa af deres Sødskende, 
hver af disse Unger har paa sin 
Samvittighed. Alligevel bliver det 
et betydeligt Antal Snegle, der kan 
komme ud af en saadan Klump Æg, 
maaske faa i Sammenligning med 
andre Snegles Unger, lllen tllstræl.ke
ligt til at gøre Arten me~et talrig. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 28. Juni. Den 
golde Tid for Bundgarnsfiskeriet her 
i Bugten er nu indtraadt, og kun 
af og til ofte med flere Dages 
Mellemrum falder der en lille 
Fangst af Hornfisk og Sild. Med 
næsten lige saa stor lYer og Inter
esse som i Foraarstiuen, røgtes dog 
Bundgarnene nu, thi det er paa 
denne 'rid af Aaret, at Makrelen 
plejer at indfinde sig her i Bugten, 
og da een' Dags Fangst af denne 
undertiden. har givet saa godt et 
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Udbytte, at Indtægtskontoen af Som
merfiskeriet for flere af Bundgarns
fiskernes Vedkommende derved har 
udvist et ret tilfredsstillende Resul
tat, gælder det om at passe paa. 
Hidtil har Makrelen dog ikke vist 
sig her, men da Tiden endnu ikke 
er saa langt overskreden, tør det 
maaske haabes, at den i Aar, lige
som sidste Sommer vil indfinde sig 
og bringe Liy i Fiskeriet. 

Rejefiskeriet her i Bugten har i 
Sommer ligesom i de foregaaen: ~ 
Aar næsten været uden Betydning. 
Kun lejlighedsvis er der fanget ganske 
smaa Kvanta, der har fundet An
vendelse som Agn til Fangst af A al 
med Krog. 

Frederikshavn, den 20. Juli 1896. 
Atter kan man melde om udmærket 
Fiskeri, men denne Gang har des
værre det reelle Udbytte været be
tydeligt mindre end de foregaaende 
2 Ugers og det af forskellige Grunde. 
Først og fremmest har den stærke 
Varme og det stille Vejr, vi have 
havt i den sidste Uge, indvirket meget 
uheldigt paa Rødspættens Levedyg
tighed, m~nge af Kutterne ere ind
komne med op til Halvdelen af 
Fangsten i død Tilstand; dernæst 
trykkede manglende Konkurrence og
saa Priserne stærkt, største Parten 
af Handelskvaserne vare nemlig i 
København, den Gang Kutterne kom 
ind fra Fangstpladserne. I Farvandet 
omkring Højens Fløjtetønde og Vest 
efter ad Bulbjerg til have Hoved
parten af de paa Vestkysten værende 
Kuttere fisket, ofte paa meget dybt 
Vand, fra 20-30 Favne. Man kan 
jo godt forstaa, at Fisk, fangede paa 
disse kolde Dybder, ikke kan holde 
sig levende, naar den pludselig bliver' 
bragt op i det varme Overfladevand. 

U dbyttet har været omkring 200 Snese 
pr. Kutter og Rødspætten har vejet 
fra 20 til 30 Pd. Snesen og blev 
betalt med 2 il 3 Kr. pr. Snes, som 
man ser, et Prisfald af omtrent 2 
Kr. pr. Snes i Forhold til foregaaende 
U geo Mindre Partier Skærissing ere 
ogsaa indbragte herfra, hvorfor er 
betalt 5 Øre pr. Pd. Fiskeriet i Katte
gat har af enkelte Kuttere været 
drevet paa Trindel-Grunden, hvorfra 
er indbragt Laster af ca. 200 Snese, 
vejende 14 -15 Pd. Snesen, betalte 
med ca. 150 Øre pr. Snes; de under 
Svenskekysten fiskende havde ogsaa 
godt U dbytte, men liærlig mange døde. 
Fisken herfra vejede ca.. 22 Pd. pr. 
Snes og betaltes med 225 Øre pr. Snes. 

Fra Kobbergrunden Sydost af Læsø 
indkom nogle Kuttere med Fangster 
il ca. 100 Snese hver; for ikke at 
hele Fangsten skulde dø, turde man 
ikke tage lUere i Dammen, skønt der 
var god Lejlighed til at fiske fuld 
Last. Fisken vejede' ca. 18 Pund 
Snesen og betaltes med fra. 175 til 
200 Øre pr. Snes. Et ualmindelig 
stort Antal svenske Baade, der i den 
sidste Tid har dørget efter Makrel i 
Skagerak, ere indkomne i Ugens Løb; 
en Dag indkom der saaledes ca. 30 
Stykker. Udbyttet har været temme
ligt variabelt og ikke for nogens Ved
kommende særlig betydeligt. Til
førselen af Makrel fra Norge maa 
nu betragtes som endt. Svensk Ma
krel er betalt med ca. 3 Kr. Snesen 
for stor Kvalitet, l Kr. 50 Øre for 
lille pr. Snes. Hummertilførselen fra 
Norge har kun andraget ca. 3000 
Stk., hvoraf endda Halvdelen er di
rekte afgaaet til Tyskland; fra Vest
kysten tilføres stadig mindre Partier, 
der opnaa høje Priser, ca. l Kr. 20 
Øre pr. Pd. en gros. 

Fiskeriet under Island har givet 
mindre godt Udbytte i den sidste 'Uge, 
Kutterne ville nu blive satte paa Land 
for at blive eftersete og derefter vil 
man for Al vor tage fat paa N edsalt
ning af Rødspætter i de medbragte 
Tønder. Kl. 



Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr J'ernbane & Dampskib 

i Ugen ira 12. Juli til 19. Juli 1896. 
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22 danske Fisker, II Pd. Pd. I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. pd. 

Pd I Pd. Pd. I Pd. 
fartØjer • " 36486 

16 danske Kvaser 43920 

8 svenske 1<'isker-
fflrtØjer ... 6210 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 4 Rejer 
Fiskerlejer •.• 46481 U730 11064 622 

5 pr; Jernbane & , 
Dampskib. . . . • 1704137602 

Ial~ 188320 8408 

I~ ~ 24.42311488616516921972, 129261~~3881776 
4646 2906 24.42 14886

1
76899 j 330361 12923 190101776 

4 

4 

l) Skrupper. 2) 312U Pd. Helleflynder og 640 Pa. Skrupper. 3) 1190 Pd. Torsk og 1252 Pd. Kuller. 
4) 10321 Pd. Aal og 743 Pd. Aalekvabber. 5) Aa1. 

lait er der tilført 281240 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,65-4,25 pr. Lpd.; 

Hornfisk Kr. 0,50-1,75 pr. Snes; Makrel Kr. 5,00-7,00, smaa Kr. 1.00-1,25 pr. Snes; Sild 
Kr. 1,!)() pr. Ol; Aal Kr. 0,25-0,45 pr. Pd.; Rejer Kr. 0.50-1,00 pr. Pd. 

Tilførselen af levende Rødspætter, hovedsagehg fra Kattegat, har i Ugens lJøh været 
betydelig mindre end forrige Uge; men da Markedet stadig har været godt forsynet, var 
Efterspørgslen ikke stærk og Priserne dalede som Følge heraf noget, trods Fiskens gen
nemgaaende gode Kvalitet. 

BEKENDTGØRELSER _____ 1_ 
J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -For Krol;fi@lkere. 
De saa meget efterspurgte dobbelt· 
fortiuu~de øtaalftøkekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. B".tlllinger mod· 
tages og Krogene afsende. ·franca 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 5U Øre pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sende. pall. 
Forlangende og Forhandlere Ind· 
rømme. Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

LaniJellade 2. Kjerleminde. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsef dug 
forhør Priser hos 

i!f:. c7(!almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
G_Dnegade 10. 

J<'or staaende Avertiuementer 
indrømme. betydelig Rabat. 

. fiskekroge -Fabriken 
- S.h'IIUlllldlle 1 A a I b (I r It 18l!S 81! 

1 K.llenkavD 1888 -
anbefaler sit Udsalg af aUe Sorter 
Fiskekroge, sao, vel i Staal, .J seTn 
som !tIe •• ing, samt Pilke I Tin 0t!' 
Bly. Forsende. mod FJfterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

K~en~v~ K, 



Xø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M~ L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

TonI:, Manilla, (Joens, Kork og Cateehn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer .,,75 Helllinger" , 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn sam:t alle andre Slags Næt og Garn. Bom· 
u,zdsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~"-alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehn 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

red lJdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam· 

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede:SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres vi~
keligt billige. 

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

F. N. Ha11l188. 
Telefon 129. 

Redigerot af can.d. ma~. Hrmr. J. Posselt. - Trykt hos Frantz Christlreu. Købellh&Y11 
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N~. 31. 30. Juli. 1896. 

:M:ed..l.ex:r:Lsb1a.de'tl udgaar hver TOrsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrisltreu, Grønnegade IO, K!!benhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold: Henrik Julian Po.seU. - Fiskerøkolen Om nogle for Fiskerierne skadelige Dyr. - lu-
geniørkaptajn P. Hansens Forelag. - Fiskeriet i Randers Fjord. - N.ds",ttels. af Kommis.ion. - 1<'iskerl-
beretninger. Bekendtgørelser. . 

t 
Henrik Julian PosseIt. 

Mandag den 20de ds. afgik Foreningens tidligere Sekretær og Redak
tør af Medlemsbladet, cand. mag. Henrik Julian Posselt, pludselig ved 

Døden, i en Alder af 33 A ar, under et Ophold ved Sanatori'et Edd i 

Sverrig. 
Ved Begyndelsen af 1892 blev Posselt Sekretær i ,:Dansk Fiskeri

forening" og overtog samtidigt Redaktionen af Foreningens Medlemsblad, 
ved hvilke Virksomheder Posselt har arbejdet med Ihærdighed og Dygtig

hed, til Fiskerisagens bedst mulige Fremgang og under stadig Paaskøn
nelse af Foreningens styrende Medlemmer, indtil April indeværende Aar, da 
Posselt fratraadte ovennævnte Poster ved Foreningen for at indtræde i en, 

ved Siden af hans tidligere Stilling som conchologisk Assistent ved Zoologisk 
Museum, nyoprettet Plads, som palæontologisk Assistent ved det mine

ralogiske Museum, under Bestyrerens, Hr. Professor, Dr. phil. N. V. Ussings 
Ledelse. Som midlertidig Redaktør af Medlemsbladet, under Eftermandens, 
cand. mag. Lundbecks Bortrejse med "In golf-Expedition", fortsatte og ved
blev Posselt dog som bekendt at virke lige indtil sin Død. 

I "Dansk Fiskoriforening" vil Posselts Minde blive bevaret med 

Agtelse, Hengivenhed og Venlighed. 



Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Sager vedrørende Redaktionen 
afMedJemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

'Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og J;'iskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. VilllÆmsen vil være til Stede i Sam

!ingen Lørdag den 1. Avgust KJ. 9-4. 

tapt. A. Sølling, Danish Consulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegra.m Adr.: Sølling, London. 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, . 

Hull. 
Telegram-Adr., Sølling. Hull. 

"Fiskerskolen". 

Paa Vallekilde. Folkehøjskole pau
begyndes den 1. November d. A. et 
5 lYfaaneders' Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
enin!,:" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maancdligt 
Tilskud, dog paa Ilen Betingelse, at 
Fiskerne gennemgaar hele Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil kunne tilstaas Optagelse for kor
tere Tid. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
fOl'ening"s Kontor Storm gade 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. 
Forhold, særlig om han faar Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. U. V. 
A. w. Bonnesen. 

Om nogle for Fiskerierne 
skadelige Dyr. 

. Af Th. Mortensen, cand. mag. 
(Fortsættelse.) 

Den lille Snf>gl, Nassa l'eticulata, 
. der er let' at kende paa dens knud
rede Skal, er i Hovedsagen indrettet 
som den store Kongsnegl. Den har 
en lignende Snabel, rrunge, Fod og 
Aanderør, men den mangler Laaget. 
Det vigtigste Forhold i dens I.liv og 
Levnet, hvorved den adskiller sig 
fra Kongsneglen, er dens Forplant
ning. Æggene lægges i. smaa Kaps
ler, der sidde i en Række paa 
Bændeltangens Blade; de er trekan
tede og har et lille Hul i Spidsen. 
N aar U ugerne kommer frem, kryber 
de ud af dette Hul, og de svømmer 
da frit omkring' i Vandet. Paa 
hver Side af Hovedet har de en 
lille Hudlap, der i Randen er besat 
med lange fine Haar, som svinger 
op og ned. Ved Hjælp af dette 
Apparat, det saakaldte Svømmesejl, 
bevæger den lille Snegl sig livligt 
omkring i Vandet. De æder ikke 
hinanden som Kongsnejlens Unger, 
men leyer af smaa Dyr eller Planter, 
der svæver eller svømmer frit i Van
det, SOlll de selv (af "Plankton"). 
Naar de har levet nogen Tid, nogle 
Uger rimeligvis, pau denne Maade, 
forsvinder Svømmesejlet lidt efter 

• 



lidt og samtidig udvikles Foden. Den 
lille Snejl synker saa tilbunds og 
ombytter sit skønne svævende Liv 
med sine Forældres dyndbundne Liv, 
og den spiser nu Fisk og lignende 
rare Sager. 

Foruden denne Art er der en 
anden Snegl, N assa pygmæa, som 
ligner den meget,kun er den meget 
mindre, højst 1/4 N lang. Skønt den 
forekommer i temmelig stor Mængde, 
kan den naturligvis med sin bedste 
Villi e ikke gøre sall. megen Skade 
som dens større Slægtning. 

Et Dyr, der har faaet et meget 
slet Rygte, er den almindelige Kors
fisk eller Søstjerne, (Asterias rubens), 
Der er. næppe mange der har Begreb 
om, hvordan saadant et Dyr er byg
get, saa en lille Beskrivelse af dens 
forunderlige Bygning turde være paa 
sin Plads. Som enhver ved, har den 
5 tykke Arme, der udgaar fra en 
bred Skive. Paa Undersiden af 
hver Arm er der en dyb Fure, hvori 
der sidder en Mængde smaa, bevæge
lige "Sugefødder" , som kan strækkes 
ud og trækkes sammen. De 5 Furer 
støder sammen midt paa Undersiden 
af Skiven, og der ligger Munden, 
der er . et simpelt rundt Hul uden 
Tænder. Den fører lige ind i Maven, 
en stOl' Sæk, del' ligger midt i Skiven; 
den sender en lille Forlængelse ud 
i hver Arm. En egentlig Tarm 
findes ikke, der er kun en lille Kanal, 
der gaar fra Mavesækken op til 
Rygsiden af Skiven og aabner sig 
der. . Hos nogle andre Søstjerner 
findes denne Kanal eller Endetarm 
slet ikke, saa hos dem maa de ufo 1'

døjelige Dele føres ud igennem Mun
den. Skønt den mangler 'l'ænder, 
forstaar dog Søstjernen ret godt at 
hjælpe sig foruden' N aar den har 
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fundet et Dyr, den vil spise, krænger 
den bare Maven gennem Munden 
ud over Dyret. Mange har sikkert 
ofte lagt Mærke til nogen underlig, 
gennemsigtig, foldet Hud midt paa 
Undersiden af Søstjernen; det er 
Maven, den er i Færd med at trække 
ind. Den holder særlig meget af 
Muslinger i man kan ofte se' den 
sidde i en løjerlig Stilling, med Ryggen 
skudt i Vejret og ,Armene næsten 
helt samlede. Tager man en Søstjerne, 
som sidder i den Stilling. vil man 
næsten altid finde, at den er ifærd 
med at spise en Musling. 

Nuget af det mærkeligste ved Sø
stjernen er dens Bevægelsesredskaber . 
Indvendig omkring Munden ligger 
der en Ring, der er hul og fyldt med 
Vand. Fra Ringen gaar der en 
Kanal tvers gennem Kroppen op til 
Ryggen, hvor den ender i en Plade 
med en Mængde smaa fine Huller i. 
Derigennem kommer Vandet ind. 
Fra Ringen gaar der en Kanal ud 
i hver Arm; hver af d~sse Vand
kanaler sender en Mængde smaa 
Grene ud til hver Side, og hver 
lille Gren ender i en af de Suge
fødder, der sidder i Furen paa 
Armens Underside. Paa hver af 
Smaagrenene sidder der, lige før 
den munder ind i Sugefoden, en lille 
U dvidelse, hvis V ægge indeholder 
Muskeltraade. Denne Udvidelse er 
en meget vigtig Del af Bevægelses
redskabet. Ligesom alle Vand
kanalerne er den fyldt med Vand. 
N aar dens ::\Iuskler trækker sig sam
men, bliver den mindre, og noget af 
Vandet maa presses ud af den, og 
det er nødt til at gaa ud i Suge
foden. Paa den Side, der vender 
ind imod den store Kanal i Armen 
sidder der nemlig et Par smaa Hud-



klapper, der virke akkurat som 
Ventilklapperne i en Pumpe; de 
trykkes tilbage, saa Indgangen til 
den store Kanal bliver lukket. Vandet 
maa altsaa gaa den anden Vej, ud i 
Sugefoden, som derved bliver udspændt. 
I Sugefoden selv er der ogsaa Muskler, 
saa den kan bevæges i alle Retninger; 
den ender med en lille Sugeskive, saa 
den kan suge sig fast paa faste Gen
stande. N aar Sugefoden trækkes ind, 
maa noget af Vandet strømme til
bage til den omtalte Udvidelse. Naar 
man skærer Huden op langs Ryg
siden paa en Arm af en Søstjærne, 
ser man 2 Rækker smaa klare Blærer' 
som udvider sig og trækker sig sammen 
- det er netop de omtalte Udvidelser 
paa Vandkanalerne. 

Naar nu Søstjærnen vil flytte sig 
strækker den nogle af sine Sugefødder 
ud i den Retning, den vil, og suger. 
sig fast dermed. Saa trækker den 
dem sammen og trækker dened 
Kroppen efter sig; derpaa strækker 
den nogle. andre Sugefødder ud i 
samme Retning, suger dem fast og 
trækker Kroppen fremad, osv. Nogen 
stor Fart bliver det ikke, men afsted 
kommer den da, lige saa hurtigt som 
Sneglene. 

Nervesystemet og Blodkarsystemet 
ere ordnede paa samme Maade: en 
Ring om Munden, en Gren ud i hver 
Arm med en Mængde Smaagrene til 
hver Side. N aar ·saa dertil føjes, at 
den ikke, som andre Dyr, kan nøjes 
med 1 Lever, men har 10, to i hver 
Arm, og at den ligesaa har 10 Ægge
stokke eller Sædstokke, vil man have 
et nogenlunde fuldstændigt Begreb 
om disse Dyrs mærkelige Bygning. 
- Dog mere endnu l N aar man læg
ger en levende Søstjærne i en Sbal 
Vand, vil man se den bøje Spidsen 
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af Armene opad, og ser Illan nøje 
til, opdager man en lille rød Plet 
paa Spidsen af hver Arm - det er 
et øje. Den har altsaa 5 øjne -
"et paa hver Finger" kunde man 
fristes til at sige. Endelig har den 
et meget vel udviklet Skelet. I hver 
Arm er der ligesom en Hvirvelsøjle, 
der minder en Del om Rygraden hos 
et Hvirveldyr. Den ses ogsaa let, 
naar man skærer Ryghuden af. 

Søstjærnen er i høj Grad sejglivet, 
saalænge den faar Lov at blive i 
Vandet. Om den mister en Arm 
eller tQ, eller kanske dem alle 5, ge
nerer den ikke saa meget - de 
vokse bare ud igen. Nogle Søstjærner 
drive endog den mærkelige "Sport" 
at dele sig midt over, saa der kommer 
'2 Arme paa den ene Del, 3 paa den 
anden. Hver Del frembringer saa 
de manglende Arme paany. En Art, 
der lever ved Ostindiens Kyster, gaar 
endnu videre: Man kan skære alle 
Armene af den, saa frembringer hver 
Arm en ny Søstjærne og Skiven frem
bringer igen ligesaa mange Arme, 
som den havde før. 

Derimod kan Søstjærnerne ikke 
taale at være ret længe oppe af 
Vandet, før de dø; ligeledes dø de 
snart, naar de sættes i fersk Vand. 

(Sluttes). 

Ingenlørkaptain 

P. Hansens Forslag 
til en Veøterhavshavn ved Aalum Klit. 

Hr. Rerlaktørl Vil De være saa: 
venlig at optage Efterfølgende: 

I Anledning af de venlige Ud
talelser i Deres ærede Blad angaa
ende mit Projekt til en Havn i 
Vesterhavet ud for ~alum Klit, til-



lader jeg mig at bemærke Følgende: 
Den ærede Anmelder mener, at 

der ikke er truffet særlige Foran
staltninger mod Tilsanding. 

Til denne Indvending skal jeg 
bemærke, at Sundpumpen ,,'ryborøn", 
som nn arbejder i Tyborønkanal, 
naar Aalum Havn bliver færdig, vil 
kunne stationeres her og forhaabent
lig holde Aalullls Havnemunding m. 
m. fri for Sandophobninger. Om 
man skal fremstille kunstige Dyb 

. (Huller) ud for det nordre eller 
søndre Hoved, eller om man skal 
gaa til det ganske simple, at fjerne 
de Aflejringer, som Illaatte komme, 
maa Erfaringen lære j men " Ty-
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borøn" vil i ethvert Tilfælde ikke 
have nogen Opgave at løse i Ty
borøn Kanal, nuar Aalum Havn 
er ifærdig og kan derfor pa~sende 

anvendes til at holde sidstnævnte 
ren, hvad der netop vil ligge for 
den. 

Hr. P. mener dernæst, at Isen i 
Aalum Inderhavn vil genere. Denne 
Frygt er næppe fuldt begrundet: 
N etop ved Kanalfol'bindelsen med 
Limfjorden og den ofte forskellige 
Vandstand i Limfjorden og Vester
havet vil det være overordentlig let 
at sætte Isen i Bevmgelse til den 
ene elier anden Side og paa denne 
Maade blive fri for Fastisen. 

Endelig klager Hr. P. over, at 
Kanalen mellem Inder- og Yder
havnen ikke er saa bred, at Fiske
kuttere kunne krydse gennem den. 
Denne Bemærkning er rigtig, men 
jeg troer ikke, at disse Skibe ere 
nødte til at forcere det snevre Løb 
under Kryds. Krydsningen kan 
nemlig kun tænkes under Fralands
vind og i saa Tilfælde vil der være 
tilstrækkelig Ro .i Yderhavnen, saa 
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Kutterne kunne ankre op her og af
vente en' gunstigere Vind for at 
komme ind i Inderbassinet. 

Endvidere vil der, vistnok af andre 
Grunde, blive stationeret en mindre 
Slæbedamper i Havnen, og denne vil 
i paakommende Tilfælde kunne yde 
sin Assistance ,-ed Indbugsering af 
Kuttere til Inderhavnen. 

At Havnen ved Aalum koster 
meget mindre Summer at gennem
føre end tidligere af danske Ingeni
ører projekterede Havne paa Vest
kysten, ligger i den for Havnen 
valgte Plads, at det store Dyb ligger 
Aalum Klit forholdsvis nær, og at 
den egenlige Tra.fikhavn ligger bag 
Klitten, hvor den er forholdsvis billig 
at tilvejebringe, en Tanke som for
resten ikke er ny, navnlig ikke 
Holland og Belgien. 

Ærbødigst 
p. Hansen. 

Fiskeriet i Randers Fjord. 

Randers, 25. J uli. Landbrugs-
ministeriet har under 21de ds. nedsat 
en Kommission med det Hverv at 
overveje og gøre Forslag om, hvor
ledes Fiskeriforholdene i Randers 
Fjord og Gudenaa og mulig i For
bindelse dermed staaende Vande bør 
ordnes, saafremt Statskassen maatte 
erhverve Frijsenvold Laksegaard. 
Kommissionen bestaar af følgende 
Medlemmer: Amtmand, Kammer
herre Hoppe, Formand, Folketings
mand, Gaardejer SkaarU1J, Haslund, 
Hofjægermester Estrup, O!'lIlstrup, 
Byfoged Valeur, Randers, Fisker 
Lars Albæk, U ggelhuBe, su.mt For
stander for biologisk Station, Dr. 
phil.Joh. C. G. Petersen. (R. B.) 



Nedsættelse af Kommission. 

Landbrugsministeriet har under 
22de Juli d. A. nedsat en Commis
sion, med det Hverv at overveje, 
hvorvidt og i hvilket Omfang der 
ved en Revision af Fiskeriloven af 
5te April 1888 bør ske Ændringer 
i de bestaaende Regler om Fersk
vandsfiskeriet samt eventuelt at frem
sætte Forslag til saadanneÆndringer. 

Commissionen bestaar af følgende 
Medlemmer: Landbrugsministeriets 
Consulent i Fiskerisager, Havne
kaptain C. F. Drechsel, R. af D., 
som Formand, dansk Fiskerifor
enings Consulent i FerSKvandsfiskeri, 
fhv. Adjunkt A. Fedclersen, R. af 
D., <T. D. Clausen, Holbæk, Forst
ka:ndidat van Deurs, Glentholm, 
Rye, Fiskerifoged L Iversen, Strand
gaard, Fisker Jens Pedersen, Tissø 
pr. Ruds Vedby, Herredsfuldmægtig, 
Cancelliraad O. Lund, Silkeborg, 
og Toldkontrollør Stuv, Nexø. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 27de Juli 96. 
I Ugens første Dage holdt frisk 
Kuling Kutterne noget længere i 
Havn end sædvanlig paa denne Aars
tid, og efter at de ved gunstigere 
Forholds Indtræden havde begivet 
sig paa Vej til Fangstpladserne paa 
Vestkysten indtraadte desværre Vind
stille, der varede gennem flere Dage, 
saa at kun de faa Kuttere, der 
havde været fremme, naaede at 
komme ud paa de gode Fangst
pladser paa det dybe Vand; største 
Parten af de andre blev e af .For-
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holdene tvungne til at fiske temme
lig nær under Land, hvor Udbyttet 
var temmeligt variabelt, for manges 
Vedkommende mindre godt, fra 20 
-150 Snese Rødspætter pr. Kutter, 
vejende 13-17 Pd. Snesen og be
talte med fra 150-175 Øre pr. 
Snes. De længere til Søs fiskende 
havde forøvrigt ej heller tilfreds
stillende Udbytte, de fleste havde 
kun fra 30-50 Snese Fisk pr. 
Kutter, vejende 18-22 Pd. Snesen 
og betalte med fra 3-31/ 2 Kr. pr .. 
Snes. Som man ser, har Vester
havsfiskeriet i denne Uge gennem
gaaende givet et tarveligt Udbytte. 
En enkelt Kutter har fisket fuld 
Last af smaa Rødspætter i Far
vandet omkring Højens Fløjtetønde; 
de vejede 11 Pd. pr. Snes og be
taltes med 90 Øre Snesen. Nogle 
enkelte Kuttere have fisket paa 
Herthas Flak og der havt jævnt 
godt Resultat, c. 170 Snese hver, 
Fisk vejende 11.....,13 Pd. Snesen og 
betalte med fra 100-125 Øre pr. 
Snes. Fra Læsørende indkom flere, 
særlig svenske Kuttere, med Last 

fra 50-200 Snese hver -, Rød
spætter af den sædvallligeKvalitet paa 
c.10 PundsVægt, der opnaaede7 5-85 
Øre pr. Snes. Hummertilførselen fra 
Norge har været meget ubetydelig; 
og fra Vestkysten og Læsø har Til
førselen ogsaa været knap; der betales 
nu paa Stranden c. 1,30 Øre pr. Pd. 
Ogsaa i denne Uge er der indkom
met hele lnotiller af svenske Dæks
fartøjer, der driver Makrelfiskeri 
i Skagerak, Fangsten er solgt her 
til c. 3 Kr. pr. Snes for større Kva-
litet, c. 1 Kr. for mindre. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 19. Juli til 26. Juli 1896. 
-
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9 danske Fisker-II Pd. Pd. \ 
Pd. Pd. 

\ 

Pd. Pd. Pd. 

\ 

Pd 

1 

Pd. Pd. I Pd. 
fartØjer • •. 12060 

17 danske Kvaser 64710 

l svenske Irisker-
fartøjer ... 540 

pr. Baad' og Vogn 
4 fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer . . . 42241 15810 8950 302 

pr. Jernbane & 5 

Dampskib. . . . I 1500 153322 ~,~ 2594'J 15416 111247421570 159321122581 3996 

Ial~!i 78810 9556 2975 ,4058 i 2594 5416 ?28284 30520 15932 12560j 3996 
li 

1) Skrupper. 2) 5132 Pd, Helleftynder og 200 Pd. Skrupper. 3) 1044 Pd. Torsk og 1050 Pd. Kuller 
4) 8434 Pd. Aal og 516 Pd. AaJekvabber. 5} A .. J. 

, lait er der tilført 294701 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,00 pr. Lpd.; 

Hornfisk Kr. 0,75-2,00 pr. Snes; Makrel Kr. 6,50, smaa Kr. 1.00-2,00 pr. Snes; Sild Kr. 
0,80-2,00 pr. Ol; AaI Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,50-1,12 pr. Pd. 

De i Ugens'Løb tilførte levende Rødspætter har baade i Kvalitet og Kvantitet været 
noget mindre end forrige Uges. - Handelen rolig med god Omsætning til omtrent ufor
andrede Priser, 

BEKENDTGØRELSER 

I -
'J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daptig Afregning. 
KommIssionssalg 5 Ofo. 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -For Kroa;ftøkere. 
De ea .. meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftskekl'o~e 
med h,kkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hOB Undertegnede i 
tvende Nr.2 og 3. Bestillinger mod
tagee og Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr, 

a Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 ør. pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind
rømmee Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lansega.de 2. Kj erteminde. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsej . dug 
forhø; Priser hos 

c!Jr. c!/(almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

laleruser til Salg. 
3 Aaleruser med alt Til

behør, kun lidt brugt, er 
meget billigt til Salg hos 
Fisker 
Kristian Kristo1fersen, 

lilledam pr. Askeby. 
Møen. 

Til Salg' 
er en stor Jolle, 201/ 2 F. 
lang, 7 1/4, F. bred, saa 
god som ny, anvises af 
Fisker 
H. Th. Larsen, 

Masnedsund. 
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:Erø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, Manilla, (Joens, Kork og Cateehn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,'2'5 Helsin ... r". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
u,ldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtrre og Katechn 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegrama(lr.; Cohrs. Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

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

Hør- og Harnpsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N ykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede:Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

p. t. redigeret af Foreningens midlertid. Sekretær, cand. A. P. E. Hechmann. 
Trykt hos Prantz Christtreu. Københa.vn. 



Nr. 32. 6. August. 1896. 

::M:ed.l.e.::I:D..sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag, Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede j for staaellde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om nogle for Fiskerierne øka,delige 
Dyr. Otte Dage paa Statlon •• kibet under bland. 
- Fiskeriberetninger. - Bekendtgøreher. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Københavll V, el' aabent 
fra 9-11. Sager vedrørende Redaktionen 
af Medlemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

ModelsamUngen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Pnblikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam. 

!ingen Lørdag den 15. Avgust KJ. 9-4. 

Capt. A. SøDiDg, Dll.nish Oonsulate, 
IS, Museovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SøUlng. London. 

Capt. A. Bølling, 
48, Waverley Strøet, 

HuU. 
Telegram-Adr.: Ilølllng, HuIl. 

l Sælhundehale, 
skudt ved Kristiansø, er indleveret 
til Zoologisk 1\1 useum uden Adresse, 
kun forsynet med et Mærke. Nærmere 
Oplysning bedes sendt "Dansk Fiskeri-• • foremng"s Kontor. 

Om nogle for Fiskerierne 
skadelige Dyr. 

Af Th. Mortensen, cand. mag. 
(Slutning.) 

Nogen Parring finder ikke Sted 
mellem dem; Æg og Sæd uqtømmes 
frit i Vandet og træffer saa tilfældig 
sammen. De befrugtede Æg flyde 
frit i Van d,et, og ud af hvert Æg 
kommer der - ikke en lille Søst,jærne, 
som man skulde vente, men et lille 
vandklart Dyr af højst et Pal' Linjers 
Længe, som er forsynet med nogle 
fol'llOldsvis lange Arme. Omkring 
paa Huden og langs ud ad Armene 
løber der i sirlige Folder et mørket 
Baand, besllt med en Mængde fine 
Haar, som ere i livlig Bevægelse. 
Det er dens BevægelsesIlpparat ; ved 
Hjælp deraf svømmer den frit om i 
Vandet og lever som Snegleungerne 



af "Plankton"·Organismer. Nllar den 
har svømmet om i nogen Tid, nogle 
faa Uger, begynder Iler i den nedel;ste 
Ende af Dyret at udvikle sig et mere 
uigenn~msjgtigt Legenlf', og snart ser 
man 5 smaa Arme derpaa. Saa svindel' 
eftel'haanden hele den forunderlige 
Larveskikkeise bort, og der er tilsidst 
kun en lille Søstjærne tilbage, som 
synker til Bunds, hvor den saa krNber 
om Resten af ~it Liv. 

Ved første Øjekast ser et Søpind
svin ikke ud til at have noget med 
Søstjærner at gøre. Den mangler 
Armene, og den har lange Pigge, 
hvad Søstjærnen jo ikke har. Men, 
ser man nøjere efter, opdager man 
snart, at det hal' Sugefødder, og et 
Vandkanalsystem af samme Slags som 
Søstjærnernes. Det alene er nok til 
at bevise, at Søpindsvin og Søstjærner 
ere nær· beslægtede. Man kunde 
tænke sig et Søpindsvin opstaa ved, 
at Armene paa en Søstjærne bøjedes 
op mod Ryggen og voksede sammen 
der. Saa skulde de fem øjne altsaa 
komme til at sidde midt paa Ryggen; 
det gør de ogsaa hos Søpindsvinene 
- hos dem, der have øjne j der er 
nemlig t;logle Arter, der ingen have. 
r VIrkeligheden have t::)øpindsvinene 
san1me Bygning som Søstjærnerne, 
det kommer kun til at. se forskelligt 
ud derved, at de 5 Grene paa Vand
kanaler, Nerver og Blodkar her bøjer 
op mod Ryggen i Stedet for ud i 5 
lange Arme, En betydeligere Forskel 
er det, at Søpindsvinene ha ve 5 store 
Tænder i Munden; de behøve altsaa 
ikke at krænge Maven ud over de 
Dyr, de vil spise. Ungerne se noget 
lignende ud som Søstjærnernes j de 
ligne aldeles ikke et Søpindsvin, først 
senere udvikles dette inden i Ijarven. 

Vi kommer nu til det vigtigste 
Spørgsmaal i denne Sa.g: Kan der 
gøres noget for at afværge den Øde
æggeise, djsse Dyr fornarsage? Svaret 
bli\'el' et bestemt: Ja. Der kan gøres 
noget, og. hvordan? 

'Den Bldldring,· jeg har givet af de 
3-4 Dyrearters Liv, som gør Skaden, 
viser, at det ikke kan nytte noget at 

. ville søge at ødelægge Ynglen. Ungerne 
'svømme jo enkeltvis frit i Vandet, 
og selvom der til Tider kan være 
saadanneM asser, at Vandet er næsten 
opfyldt af dem - som det ikke sjældent 
Ol' Tilfældet i Limfjorden - er det 
aabenbal't upraktisk at ville forsøge 
at udrydde dem ved at fiske Ungerne. 
Kun en af dem kan man komme 
noget til Livs paa denne Maade, 
Kongsneglen nemlig. Som omtalt 
lægger den. jo sine Æg i store 
Klumper, som fiskes i Mængde i 
Snurrevaad og andre Redskaber. Den 
maa man altsaa ikke kaste ud igen j 
med hver nogelllunde stor Klump 
deraf ødelægger man mindst nogle 
Hundreder af denne Rødspættens 
Plageaand. De andre kan man kun 
øllelægge pun. en Maade: ved at tage 
alle dem med i Land, som sidder 

. paa Fiskene eller paa anden Maade 
komme med op i Redskaberne. A t 
det ikke er ubetydelige Mængder, 
viser et Par Tællinger, jeg hal' fore
taget, og hvis Resultat jeg her skal 
anføl'e. 

Paa de den 26. Aug. 1895 fangne 
Flyndere (ca. 6 Snese ialt) var der 
1935 af den lille Snegl, Nassa reti

.. culata, 425 ,af Kongsneglen, 125 
Nassa py.qmæ(~, 45 Søstjærnel' og 30 
Søpindsvin. 

Paa do den 29. August 1895 fangne 
Flyndere (ca. 7 Sneso) ml' der 1760 

. Nassa ,'etic1l1ata7 575 Nassa pygmæa, 

,I 

.J 



312 Kongsnegle, 80 Søstjærnel' og 50 
Søpindsvin. 

Nogle Fiskere her paa Stedet (Ny
købing M.) fortalte mig, 'at de en Tid 
toge alle de Snegle med hjem, som 
de fik op i deres Redskaber. Naar 
de havde blevet ved dermed' i et Par 
U gers Tid, kunde de mærke, at der 
ikke ml' saa mange paa det Sted 
mere. Det lover godt fol' RC'sultatet 
af saadanne Indsamlinger. 

Man mtH\. altsaa begynde paa saa
danne Indsamlinger. Men her gælder 
det om, at alle Fiskerne tage de 
SnC'gle og Søstjærnel' med hjem, som 
de faa op med deres Redskaber. Det 
kan ikke nytte, at enkelte gør det, 
andre ikke - det vil ikke føre til 
noget Resultat. Sandsynligvis bliver 
det nf:Jdvendigt, at give Fiskerne en 
passende Betaling for de indsamlede 
Dyr. Selvom det nok SM meget 
vises Fiskerne, at det er til deres 
egen Fordel, at 8.e tage Dyrene med 
hjem, vil det dog rimeligvis blive Re
sultatet, at kun en Del af Fiskerne 
gd!'e det, medens Resten lader det 
være, maaske i den Tanke, at det 
dog ikke nytter alligevel. Stor Be
taling for Skæppen, eller hvordan man 
nu vilde beregne det, behøvede det 
aabenbart ikke at være; gives der 
blot noget, er det jo ren Fortjeneste 
for Fiskerne at tagt;) Sneglene med 
hjem. Vilde nogle lægge sig efter at 
fiske Snegle, vilde de sikkert nemt 
kunne tjene en smuk Dagløn og sam
tidig gavne det egenllige Fiskeri be
tydeligt. Det turde nærmest være de 
lokale Fiskeriforeningers Opgave at 
ordne denne Sag. 

Man kunde maaske indvende, at da 
man bruger de store Snegle til Agn 
for Torsk, kan det ikke gaa an at 
ødelægge dem.. Det spiller imidlertid 
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saa ringe Rolle, at man næppe be
høverat tage det i Betænkning. Torske
fiskeriet med Krog spiller jo en langt 
mindre Rolle end Rødspættefiskeriet 
med Nedgarn i Limfjorden. (I 1892 
-93 var Udbyttet af Torskefiskeriet 
med Krog i IJimfjorden 44,430 Kr., 
af Flynderfiskeriet med Nedgarn 
164,270 Kr. [i Følge Fiskeristati
stiken ].) Desuden kan man jo nok 
faa anden Agn. 

Kunde man ikke finde nogen An
vendelse for alle de Snegle? Kanske 
nok. De store Snegle .kunde man 
nemmest finde Anvendelse for; ~p, kan 
spises. I England spises der store 
Mænger af denne og andre Snegle; 
her hjemme synes man ikke at have 
rigtig Smng . for saadant. Kansko 
kunde man ogsaa bruge Sneglene som 
Føde for Høns. Bedst kunde man 
vistnok bruge dem - og Søstjærnerne 
merl - som Gødning. Kalken i 
Snegleskallerne og i Søstjærnernes og 
Søpindsvinenes Skelet har, ligesom for
skellige Stoffer i Dyrene selv, stor 
Værdi gom Gødningsstof. Dersom 
man knuste Dyrene og blandede dem 
med Tørvesmuld, vilde man sikkert 
faa en ganske fortrinlig Gødning. Det 
kunde maaske nok lønne sig at gøre 
et J-j'orsøg dermed. 

Det er imidlertid en Bisag, om man 
. kan finde en passende Anvendelse af 
Dyrene. Hovedsagen er, at de bringes 
i Land og· dræbes. 

Otte Dage paa Stations
skibet under Island. 

Som det vil være bekendt afgik i 
Aar den 1. Maj Krydseren Ingolf 
fra Rheden for at foretage sit andet 
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Togt med Formaalet videnskabelige 
UndersøgelSeJ', navnlig Dybhaxsun
dersøgeiser i do arktiske Farvande· 
Medens Togtet sidste Aar, et 'l'ogt, 
der gav et overordentligt rigt Ud
bytte, for største Delen gik til de 
grønlandske Farvande, Davisstrædet 
og Danmarksstrædet, havde Togtet 
i Aar særligt Farvandene omkring 
Islu nd fol' øje. Man havde ytret 
det Ønske, at jeg, der var med pau 
Togtet sum zoologisk Assistent, skulde 
for en oUe Dages Tid gaa om Bord 
i "Heimdal", den hurtige Krydser, 
der i Aar ligesom sidste Aar er 
Stationsskib under Island, og hvis 
vigtigste Opgave er, at passe paa de 
fremmede Fiskere, særlig de engelske 
Trawldampere. Jeg havde den Op
/;tave fra "Heimdal" at foretage nogle 
U ndersøgelser over Fiskeriet og Fi
skeriforholdune pau Sydkysten og 
særlig da at undersøge Betingelserne 
for }'iskeridrift i Havnefjord, enFjord 
paa Sydøstkysten af Island. Efter 
at "Ingolf" havde været pau. Fær
øerne og derefter en Tid undar Syd
kysten af Island mødtes den om Af
tenen den fjortende Maj med "Heim
dal", der laa for Anker udfm' Havne 
Os. Soen val' temmelig høj, men 
Fm'billdelsc var dog mulig, og jeg 
gik ombord i "Heimdal". 

Fredag Morg<m skulde 'Undprsø
gelsen af Havnefjord hå..-e nlll'et 
paabegyndt, men Forholdene vare 
ugunstige, det stod med friskende 
Vind og meget stærk sy,llig Dønning, 
sall. Planen maatte foreløbig opgi,·os. 
Stationsskib(·t har jo desuden andl'e 
vigtige Opgaver. Vi lettede saa ved 
Nitiden og stod øst paa ad Ingolfs 
Høfde til. Udfor Ingolfs Høfd(l paa 
Sydøstlandet findes del' Trawlgrunde, 
og her have de engelske Trawlere 

særlig h01dt tillige siden det engelske 
Trawlfisked ved Island begyndt<:,. 
Noget øst for Ingolfs Høfde saas da 
ogsaa fem Trawlere i Færd med at 
trawle, og af disse tmwlt>dl.l j det' 
mindste en inde paa T('rritoriet; der 
find('s her Trawlgrund udenfor Ter
ritoriet, saa Trawlerne kunde. hel' 
fiske lo\"ligt, men Dybden er mindre, 
og Trawlingen del-for lettere inden
for Territorialgrænsen, og hvad der' 
især spiller en Rolle, der er mest 
Fisk paa Territoriet, i alt Fald 
Fladfisk, og den er det jo hovedsa
genlig . Trawlerne søge. 

Da de fem Trawlere først obser
veredes, var jeg gaaet ned i mit 
Lukaf, men den vagthavende Løjt
nant sendte straks Bud ned til mig, 
at nu kunde jeg faa en Trawl,erjagt 
at se; jeg kOlD da i Fart pall. Dækket 
og gik op paa Kommandobroen, hvor 
jeg havde det bedste Overblik over 
det følgende Skuespil. Paa Kom
mandobroen havde man travlt med 
nøjagtig at bestemme Trawlerens 
Plads fol' med Sikkerhed at kun'ne 
afgøre, at den var paa Territoriet. 
Vi kunne imidlertid i Kikkerterne 
se, at de~ bjergede sin Trawl. Ogsaa 
dens Bogstav og Nummer kunne vi 
se, det var A. 622, hvilket efter 
Listen viste sig at være "Curlew" 
af Aberdin. Der var imidlertid hpjst 
Stoppesignal til 'l'rawleren, men "Ctu·· 
lew", der nu havde' faaet Trawlen 
op, stod med fuld Hamp sydefter; 
"Heillldal" havde imidlertid sat Fa!'
ten op til 17 Mil og nærmede sig 
Trawlereu med rivende Hurtip,hed, 
san Tanken om Flugt fm 'fl'awlerens 
Side nlr fuldstændig absurd. Ikke 
destomindre vedblev den at dampe; 
"Hejmdal" fyrede da et løst Skud 
og kOl·t efter et til. Et Øjeblik sall. 



det ud, som om Trawleren nu vilde 
stoppe, mf'11 kort efter dumpede den 
atter af SIt·u, Der bragtes nu en 
uladt Granat op, Kanonen lad <,des, 
der toges et godt Sigte, thi man vilde 
jo fOl'clobig for enhv<,r Pris unugaa 
at gøre Ulykker, del' (yredl's, og 
Granaten slog i Vundet tæt agtl'n 
(Ol' Trawleren j i Kikkerten saa man, 
In'orledes Vanuet sprøjtede op, Dette 
sidste Skud indgød aabenbll.rt Tl~aw. 
leren Respekt, dC'n stoppede og af· 
,'entede roligt Sagens videre Gang, 
"Hejmdal" val' nu oppe ved den, pn 
Jollo fir'edes af, og en Officer med 
nogle Mand gik Oll! Bord; denne 
ForbimleIse ,'ar ikke just sua l(·t at 
iværksætte, thi Søen vur temmelg høj, 
og dur ml' BI'ug for al Paapussenhed 
og Aal'vaagenhed, Officeren kom 
kort efter tilbage med "Curlew"s 
Kaptujn, del' ofter Ordre havde Skibs
papirerne meu. Da Kaptajnen kom 
om Bord, vistes han op til Chefen 
paa Kommandobroen, og her foreholdt 
Ch(·fpn ham hans ulovlige Fiskeri. 
Kuptajnen opførte sig iøvrigt m(>get 
pænt og roligt og indrømmede ret 
hurtig sin Forseelse. Da han, efter 
at uet ml' blevet ham meddelt, at 
han vilde blh'e ført til Eskefjord og 
lJIulkteret der, atter forlod "Hejmdal" 
for a.t gaa om Bord i sit Fartøj, 
havde han aabenbart fa aet sin Lige· 
\'ægt tilbag(>, da J olIen satte af, slog 
han. flot ud med Ha.anden og hilste: 
"Good nigth gentlemen". Sammen 
med Kaptajnen gik der nu en Officer 
og tre Mand om .Bord i Trawleren, 
og Kutsen sattes efter Eskefjord, 
hvo!'til vi ankom den næste Morgen 
KI. 8. Paa EsketJord, hvor der er 
en SJssPlll1and, blev der nu sat Ret, 
og der blev ikendt Tra,wleren en 
Bøde paa 56 Pd., ligesom hans Trawl 
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og den ulovligt tagne Fangst konfi· 
skeredes i O\-erensstemmelse med 
Loven."') 

En suudnn Bøue tillige 1I11·d Tids
spildet og Kulforbrllget el' s(>h-fø]ge~ 

ligt et stort Afbræk, men Trawleren 
forhindres dog herved ikl,e fra at 
tage Lust, hvis den da har Kul nok. 
De fleste Trawl(>re have nemlig flere 
Net og Bomme med, foruden at de 
har den fuldstændig udriggede Traw
ler; ved Konfiskt\tionen tages imid
lertid kun den ene Trawl, den som 
ved Paagribelsen fint]es i Brug. En 
Konfiskation, hvorn'd Trawleren nød
tes til at gnu til England uden at 
kunne tage Last, vilcle værl' !!:lTlskf' 

tlllderl<'ues føh·lig. Den Offic,)!', d!'r 
havde ført Trawlel'en til Eskefjo](l, 
meddelte mig da ogsna, at Traw]
kaptajnl'n huvde sagt, ut Bøderne 
spillede ikke nogen stor Rolle, thi 
de Penge kunde snart fiskes ind 
igen" han havde blandt andet udtalt, 
at hvis han blot turde lade sin Trawl 
falde, naar han forlod Eskefjord og 
trawle ud gennem Røde-Fjord, saa 
vilde hans Bøde dermed være taget 
ind igen; han havde endvidere udtalt 
den sikre Formening, at der vilde 
blive dannet en gensidig Assura.nce
forening, saaledes at Bøderne deltes 
af alle Trawlerne ell pr disses Rhe
derier, .uet "ilde da m(>get kunde 
betale sig at trawle paa Søterritoriet. 
U dtalelser som disse illustrere bedre 
end nogen anden Statistik, hvilke 
Rigdomme det i Virkeligheden er, 
der fiskes sammen heloppe. 

') Kaptajnerne have aldlig Penge til BØ' 
ders Erlæggelse, men de levere en 
Veksel paa Rhederiet; en saadnn Vek, 
sel er sikker nok, thi indfrie den ikke, 
ved Rhederiet, at saasnart en Itf dets 
Trawlere Lntræffe8, vil den blive taget 
og ført i Havn, og da ikke blive givet 
løs, før Bøden er erlagt. 



"Curlew" havde den gamle Beam 
Trawl, og af de Trawlere, som "Heim
dal" havde set, til jeg gik fra Borde, 
havde kun en havt den ny Beamless 
Trawl, men df'nne vil dog sikkert 
efterhaanden trænge igennem. De 
nye Trawlere forsynes efter Sigende 
alle med Beamless T fil.wl , medens 
Beam Trawlen derimod maaske vil 
vedblive at finde nogen Anvendelse 
i N ordsøc:n. Det kan hos alle Fi
skere og Fiskeriinterpsserede kun 
vække Glæde, at der drives en 
saa virksom Kontrol heroppe med 
fremmedes, specieltmed Enghendernes 
Overgreb; det vil jo kOlllmo baade 
det islandske Fiskeri og det da nske 
Fiskeri heroppe til Gode; da jeg i 
1892 og, 93 laa heroppe pau Fjorden 
med en Kutter for at udføre Fiskeri
undersøgelser, lllf'dens Kutteren drev 
Snurrevaadfiskeri, havde vi et Par 
Gange det Tilfæluf', at de engelske 
Trawlere endog kOlli iuli og trawlede 
paa Fjordene; siden Hejmdal er 
blevet Statiollsskib heroppe, vil dette 
sikkert ikke kunne ske. 

Da vi forlod Eskefjord og gik vest 
paa, saa vi atter udfor Ingolfs Høfde 
ikke mindre end otte Trawlere, de 
vare dog alle udenfor Territorial
grænsen, kun en af dem var lige 
klols op ad Grænsen og blev derfor 
gennem Raaber varskoet 0111 at holde 
sig bedre ud. Ogsaa senere, da vi 
et Par Dage efter atter gik øst i, 
saas en Trawlerfiaade ved Ingolfs 
Høfde, men Hejmdals Tilstedeværelse 
havde aahenbart sat Skræk i dem, 
saa at de holdt sig udenfor Grænsen, 
og under mit Ophold paa Hejmdal 
blev jeg kun Vidne til den ene 
Trawlerjagt, hvilk~n jeg har ment 
kunde interessere Bladets I~æsere. 

WiII. Lundbeck. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 3die Aug. 96. 
Hele Ugen igennem har Tilførselen 
af Rødspætter fra Vestkysten været 
meget ubetydelig, hovedsagentIig paa 
Grund af ret urolige V pjrforhold ; 
først i Løbet af i Gaar og i Dag 
ere vel en Snes Kuttere indkommet 
derfra med ret godt Udbytte, moo 
det er jo ikke ~ærlig meget, naar 
henved et halvt hundrede Kuttere 
have drevet Fiskeri der i Ugens 
Løb. Rødspætterne fra Fangst
pladserne langs Vestkysten have taget 
betydeligt af i Størrelse i den sidste 
Tid. De større Fisk trækker nu ud 
paa saa store Vanddybder, at de 
ikke kan fanges; hvor man før, paa en 
forholdsvis saa betydelig Dybde som 
c. 28 Favne, tog Fisk af c. 30 Pd.s 
V ægt, fanges der nu kun Rødspætter 
der veje Halvdelen deraf. Kun faa 
Kuttere havde Fa,ngster, der VE'jede 
omkring ,"ed 20 Pd. Snesen, h,"orfor 
opnaaedes c. 3 Kr. pr. Snes, de 
fleste havde kun mindre Fisk til 
13-15 Pd. Sne~en, der betaltes 
med fra 150-175 Øre Snesen. Ud
byttet varierede mellem 50 og 250 
Sne,se. Fiskeriet er forpgaal·t udfor 
Strækningen fra Hirtshals til Lokken. 
Paa Herthas Flak har Fiskeriet 
ligeledes givet mindre Udbytte end 
sædvanlig; StrOlllmen har været ual
mindelig haard og virket meget 
generende; de fleste Kuttere havde 
c. 100 Snese Rødspætter hypr, enkelte 
noget mindre. De vejede H-I5. 
Pd. Snesen og betaltes med fru 
125-200 Øre Snesen. Ogsaa fra • 
Læsørende har Tilførselen været 
ringe; de forøvrigt i kun ringe Antal 
derfra indkomne Kuttere havde fra 
50-1~5 Snese hver, der dog op
naaede højere Priser end sædvanlig 
fra denne Fangstplads ; der .betaltes 
nemlig fra 90-150 Øre Snesen, 
saa Kvaliteten maa have været 
bedre end man plejer at se fra 
denne Fangstplads. Hummertilfør
selell fra Norge har nu indskrænket 
sig til 1 Kasse å 100 Stkr. daglig, 
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der endda afgaar cHrekte til Tysk
land, men vore Hummerhandlere 
have endnu ret betydelige Lagre, 
saa Afsætningen gaar f'OI'eløbig sin 
Gang. Fra Læsø og Vestkysten til-

føres jo ogsna stadig ræk ol1H>nd 
kun mindre Partier, døl' bettdes med 
l Kr. 30 Øre pl'. Dus. en gros. 

KI. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk. direkte fra Fiskeplads 
og pr. J'ernbane & Dampskib 

i Ugen ira 26. Juli til 2. August 1896. 
-

I .. I L ~ E I "" I I ~II-= ~ I .. = ~ & El 

I 
CD oM ii >. CD Ø 

: '..... . c: CL ~ CD .. :2 Tilført af: "Cl.... ..., 2 Cl> "Cl =:" = .. "" I iii -al I:;::'" "Cl .. Cl .. ø I:~ I~; I c(-
! =:- ~':, "CJ Cl I- :lE oM en II) ::c en i :c o (.II -

Pd., , j 
I 

I Pd. 15 danske Fisker-II Pd. 
Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd PIl. Pd. 

fartøjer . •. 1~590 

14 danske Kvaser 01840 

8 svenske ,r'isker-
fartøjer .•• 6300 

pr. Saad og Vogn 
3 fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer ••• 5208' 4240 8909 94 

pr. Jernbane &. 4 

Dampskib ~~11840" 270~11796 ~ 1800 75271 18748 104305 9376 2731 

79511 
[-

laIt ... 171950 :7048 2703 1796 788 1800 27657 10430 9470 2731 

1) Skrupper. 2) Helleflynder. S) 8409 Pd. AtlI og 500 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. 5) 6830 Pd. Lak. og 
3600 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 215884 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-4,50 pr. Lpd.: 

Hornfisk KJ'. 1,50 pr. Snes; Makrel Kr. 8,50, smaa Kr. 2,75 pr. Snes; ~i1d Kr. 1,75-3,06 
pr. Ol; Aal Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,50 pr. Pd. . 

l Ugens Løb er del' ikke tilført Markedet store Partier levende Rødspætter, men 
Kvaliteten har været god og Efterspørgslen ret livlig, hvilket gav noget højere Priser 
end forrige Uge. . -

.
J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5.. °10' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrog~de. _1 _____ _ 

En Kvase, 
"/ Reg. Tons drægtig, som 
i Nore Aar haJ'sojletpaa. Tysk
land med Aal, er meget bil
lig til l;alg eller Hytte med 
en større ve:!' Henvendelse 
til ]<'isker 

J. JohslIlIeII, 
Ma8tled6und. . 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

eX. cJ(a/m{fJ~, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

~~~f!~~~r ~!d ~~l~il_ 
behør, kun lidt brugt, er 
meget billigt til Salg hos' 
Fisker . 
Kristian Kristo1fersen, 

Lilledam pr. Askeby. 
Køen. 

Til Salg 
er en stor Jolle, 20112 F. 
lang, 71/ 4 F. bred, saa 
god som ny, anvises 'af 
Fisker' 
H. Th. Larsen, 

. Masnedsund. . 
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Rø benha, vns :Meka,niske 
Næt og Garn-Fa brik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, Manilla; Coens, Kopk og Cateehn 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Dan m ar·k", 
Grønnehave, Helsingop, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,'75 Hellllncør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner fOl'synede,F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Dont
uldsg(U'II, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves l,ua Lager. . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

f(}d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemeda.ille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bnwadr.: Johann Cohrs, Altona. Tele(O!;r~madr.: Cohn. Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N ykjøbillg p. Falster 
i Fehruar lR96. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F .N. Halmee. 
Telefon 129. 

p. t. rcdigeret af Foreningens midlertid. Sckrc~ær, cand. A. P. E. Heclunann. 
Tlykt hos Fmt.tz Ckri:lttreu. København. 



Nr. 33. 13. August. 1896. 

:M:edJ.ex:n.ab~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for ladlamlet IO 0re pr. Petit

linje af '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold: p, Hansens Forslag. Da.nma.rks 
FiskehandIerforening. - Ny Anordning af Kølen 
ved Sejlfartø'jer. Nybyggede Kultere. _.- IIlindre 
IIleddelelser.-Fiskerlberetninger.-Bekendtgørelser. 

Dansk fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Køhenllavn V, el' aabent 
fra 9-11. Sager vedrørende Redaktionen 
af Medlemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og .Fiskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 0re. 

Breve og andre Forsendelser til for
eningens Konsulent bedes altitl alene adres
serede til hans Bopæl: falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modetsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede iSam

lingen Lørdag den 15. Avgust KJ. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
5, Muscovy Court, 

London E. C. 
TelegTam Adr.: Sølllng, London. 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
'relegram-Adr,: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Unive1'sitetets Zoologiske M'useuln, 
Kjøbenhavn K. og dcke sil Forenin
gens Kontor. 

"Fiskerskolen". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. NorellIher d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk .Fiskerifor
ening," til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maalledllgt 
Tilskud, dog paa den Betingelse, at 
Fiskerne gennemgaar hele Kursus'et, 
sanledes at der kun undtagelsesvis 
vil kunne tilstaas Optagelse for kor
tere Tid. 

Andragend'er om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af næmte 
'eilskud indsendes til" Dansk Fiskeri
forening"s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den lste September d. A. og 
maa være ledsaget af AnhefaJi'nger, 
samt forsynede med nøjagtige Op-



lysninger om vedkommende Ansøger.s 
Alder, Trang og øvrige personlige 
Forhold, særlig om han faar Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 

Ingenierkaptajn 

P. Hansens Forslag 
til en Vesterhavshavn ved Aalum Klit. 

Da Hr.Ingeniørkaptajn P. Hansen 
dette Blads Side 300 har gjort 

nogle Indsigelser imod min Anmel
delse af hans Vesterhavshavneprojekt, 
skal jeg tillade mig at bemærke føl
gende: 

Vedligeholdelse af tilstrækkelig 
Dybde ved Mundingen af Aalum 
Havn vil næppe "ligge for" Sand
pumpen ,,'L'yborøn", men derimod 
langt ovel'gaa dens Evner. Saa meget 
som denne Sandpumpe udretter i Em 
Maaned vil kunne ødelægges ved en 
eneste Storm, og om Vinteren vil det 
sjældent være mange Dage mellem 
hver Storm, at Vesterhavet er roligt 
nok til, at Sandpumpen kan arbejde 
i Ha megattet. 

Det er rimeligvis ogsaa paa Grund 
af Sandpumpens Magtesløshed over
for lignende Forhold, at man, saavidt 
mig bekendt, aldrig ser den ude paa 
'L'yhol'ønkanalens Barre i Vesterhavet, 
hvor der ellers, i det mindste for dem, 
der ere SatL sangvinske at tro paa 
Tyborønkanalens Holdbarhed, vilde 
være god Grund til at anvende den. 

At imødegaa kommende Tilsanding 
ved at lade Sandpumpen forud grave 
Huller ved Molernes Ydersider, er 
vel med Held anvendt ved Frankrigs 
nordlige af England dækkede Havne, 
men jeg anser denne Methode for 
at være haahløs ved Jyllands Vest· 
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kyst, hvor en Storm den ene Dag 
kan grave en halv Snes Fod dybe 
Huller ved Høfuerne og den næste 
Dag tilføre saa meget Sand, at der 
bliver tørt Land paa det sanlIne Stod. 

At blive af med Isen til den ene 
eller den anden Side, ved Strømmens 
Hjælp, vil næppe være let, da Havnen 
paa den ene Side har den grunde 
Arm af Limfjorden, hvis Is enten 
følger med Strømmen ind i Havnen, 
eller, naar den bliver fastere, sh)pper 
for Isens Udgang af Havnen. Desuden 
vil Strømmen altid være ~n farlig 
Hjælper ved san snevre Forhold som 
her, da den kan skrue Isen i Bund 
og derved spærre Havne for Resten 
af Vinteren. 

Uheldigt for Fiskerne vil det være, 
at de ikke kunne krydse sig ud med 
en let paalands Brise. 

En Slæbedamper forslaar saa Idt 
mellem et Par Hundrede Kuttere, 
der samtidig skulle ud af Havnen. 

f. T. Kristians,», d. 9. Avgust 1898. 
B. Zahrtmann. 

Danmarks Fiskehandler-
forening 

holdt den 1. og 2. August Møde i 
Esbjerg under Ledelse af N æstfor
manden, Hr. Konsul Berthelsen, Ring. 
købing. Efter at Aarsregnskabet 
var fremlagt, stillede Hr. Kt,. Mik
kelsen, København, Forslag om Op
rettelsen af en Understøttelsesfond 
for Foreningsmedlemmers Efterladte. 
Efter nogen Diskussion vedtoges det 
om denne Sag at nedsætte et U d
valg, da forskelligee Lovændringer 
vil blive nødvendige. Til Udvalget, 
som i det Hele vil komme til at 
gøre Forslag til en Revision af For-



eningens Love, valgtes d'Hrr. G. 
Berthelsen. Kr. Mikkelsen og J. O. 
Lipmann. Dernæst drøftedes J ern
banens Fragttakster, de nye Fragt
breves Hensigtsmæssighed, den nu
værende sene Udlevering af Fiske
varer fra Danmark i Hamborg m. 
m., hvoraf noksom fremgik, at den 
danske Fiskehandel ved Siden af 
dens ret følelige TilbagC'gnng i ad
skilliglil Retninger finder sig altfor 
lidt støttet fra Statens Side ved de 
Bestemmelser for .l!'isketransporten, 
som nu gælder og fremtidig skal 
gælde. Foreningen har idelig gjort 
Statsbanernes Generaldirektorat op
mærksom paa de Vanskeligheder og 
Byrder, Banerne paalægge Fiske
handlen, til hvilken der for Fiskeri
gerningens Ophjælp burde tages sær
ligt Hensyn; men det er kun i en
kelte Tilfælde, at det kan siges, at 
Generaldirektoratet har været lydhør 
overfor Fiskehandelens Ønsker og 
Klager. Aarsmødet vedtog at indgaa 
paany med et Andragende til Stats
banerne, hvilket gaar ud paa, at 
fersk Fisk skal fremtidig kunne for
sendes paa hvidt Fragtbrev med alle 
Tog som Ilgods og Ilgodsrettighed i 
Henseende til Leveringsfristens For
kortelse. I Tilfælde af, at man atter 
blev afvist fra Generaldirektoratets 
Side, vedtoges en Henvendelse til 
Ministerium og Rigsdag. I Anled
ning af de nye Fragtbreve beklagedes 
disses .l!'orm, som nødvendiggør, at 
Teksten skrives to Gange; man vil 
foretrække Fragtbreve uden Kupon, 
lig de tyske. 

I Mødet deltog ikke faa danske 
og tyske Fiskehandlere, som alle 
følte sig meget tiltalte af Esbjærgs 
Virksomhed og med ikke liden For
undring iagttog dens overordentlige 
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V ækst. Mødet afsluttedes med en 
vellykket Tur til Fanø. 

Den nye Bestyrelse kom til at be
staa af (\Ted Genvalg) Oarl Bang, 
Konsul Bel'thelsen, H, Brinck, Skive, 
'V. Hansen, Snekkersten, Kongsback, 
Frederikshavn, J. O. IJipmann, Kjø
ben havn, Kr. Mikkelsen og dernæst 
(Nyvalg) d'Hrr. O. Holm, .l!'rederiks
ham og M. Rasmussen, Esbjærg. -
Revisor M. Asp, København og For
retningsfører A.Feddersen genvalgtes. 

Ny Anordning af Kjølen 
ved Sejlfartøj er. 

Skibsfører O. Stangebye af Sarps
borg har den 13de Juli d. A. i 
Norge faaet Patent paa en Opfin
delse af denne Art. Patentet, ~ l'. 
4749, er beskyttet fra den 24dc 
Oktober f. A. Opfindelsen, der særlig 
angaar Bande og mindre Skibe, til
stræber, at man under Bidevinds
sejlads skal kunne holde mere op 
imod Vinden, end Tilfældet er med 
Sejlfartøjer, sanledes som disse nu 
ere konstruerede. 

Det særegne for den nye Kon
struktion bestanr for det første deri, 
at Kølen gøres drejelig i Horizontal
planet, saaledes at den kan indstilles 
til at danne en Vinkel med Far
tøjets Længdeaxe; dernæst anvendes 
i Stedet for en enkelt Køl under 
Fartøjets Midte to eller flere paral
lelt med hinanden liggende Køle. 
Den sidstnævnte Anordning har navn
lig til Hensigt, at gøre Kølen mere 
effektiv i :;in Virkning, naar .l!'artøjet . 
ligger stærkt over, medens Bestræ
belserne for førstnævnte Anordnings 
Vedkommende har været, at kunne 



indstille Kølen eller Kølene under 
pn saadan Viu kel med Fartøjets 
Længdeaxe, at dette under Vindens 
Virkning paa Sejlfiaden og V nndets 
Virkning paa Kølen kommer til at 
bevæge sig i Retning af sin IJængdp· 
axe. Herved skæt'er Fnrtøjet gen
nem Vandet med mindre Modstand, 
end naar det bevæger sig med en 
vis A fclrift i Sideretningen, og mali 
kan som Folge deraf vinde betyde
lig mere op imod Vinden. 

En simpel Maade til at indstille 
Kølen paa, bestaar deri, at en i 
Raadens Bund anbragt Skive har en 
excentrisk Tap, der rager ned i den 
af et U-J;ern dannede Kol. Et 
Haandtag i Fartøjets Bnnd tjener 
til Drejning af Skiven, hvorved Kølen 
dl'ejes omkring en lodret Bolt i dens 
Midte. H:.wndtagene, der svarer til 
de forskellige Køle, kunne være ind
byrdes forbundne, saa at de let kunne 
haandteres samtidig fra et bekvem t 
Sted. 

Nybyggede Kuttere. 

Frederikshavn, d. 10. li vg. 
I Onsdags løb en nybygget Kutter 

af Stabelen fra Skibsbygmester N. 
Olsens Skibsværft her. Kutteren 
kom til at hedde "Ebba" J er ca. 34 
Tons drægtig Brutto og er bygget 
til et Interessentskab af Fiskere, 
llled Fiskehandler J. P. Kongsback 
af Frederikshavn som korresponde
rende Rheder. I fuldt udrustet Til
stand med Sejl og Petroleumsmotor 
til Indhivning af Vaaddt>ne vil Far
tøjet koste 12000 Kr. Den skal 
være hjemmehørende i Frederikshavn 
og have Skipper Carl Christiansen 
til Fører. 

316 

I Lørdags løb akkurat Magen til 
ovennævnte Kutter i Vandet fra 
samme Værft, baade lIled Hensyn 
til Pris og Størrelse. Den hedder 
"Marie Sophie" og er ligeledes bygget 
fur Regning af et Interessentskab af 
Fiskere, for hvilket Fiskehandler 
Ni"ls IJarsen af Frederikshavn skal 
vmre korresponderende Rheder. Hvem 
ucr skal væl'e Fartøjets Fører er 
endnu ikke afgjort. 

Det lader i det hele taget til at 
Bygningen af nye Knttere atter vil 
tage et Opsving; for 7 til 8 Aar 
siden var det ikke ualmindeligt, at 
henveu en halv Snes Kuttere sattes 
i Vandet aarlig, men i de senere 
Aar har Byggeriet stagneret en Del. 
I den nærmeste Fremtid vil der 
imidlertid paa Hr. N. Olsens Værft 
blive lagt Kølen til ikke mindre end 
5 nye Kuttere paa en Gang; de 
skulde alle være færdige til April 
Maaned næste Aar. De fire skulde 
være af samme Størrelse som oven
nævnte Kuttere, altsfla ca. 34 Brutto
Tons dr., og de bygges alle for Reg
ning af forskelligeIntel'essentskaber af 
Fiskere, et glædeligt Tidens Tegn. 
Idealet er jo dog at Fiskerne selv 
ejede deres Part øjer. Den femte 
skal bygges for et Aktieselskabs 
Regning og være noget større, nemlig 
45 Brutto-Tons og fuldt færdig koste 
15000 Kr. Hr. Olsen har i Anled
ning af disse Bestillinger faaet sin 
Arbejdsplads betydelig udvidet, lige
som ogsaa Arbejdsstyrken maa for
ø~es, sanledes at der Vinteren igen
nem vil blive arbpjdet med en Styrke 
af 50 Mand. For kort Tid siden er 
det· i nær Forbindelse llled Skibs
værftet bygget et Savværk, der drives 
af en Petroleumslllotor paa 8 Hestes 



Kraft, leveret fra Bolinders m('kani
ske Værksted i Stockholm. 

Det kan jo kun være til Glæde at 
se, at Bygningen af nye Kuttere l'et 
florerer, idet det samtidig med at 
give mange Mennesker Beskæftigelse 
tillige er et indil'ekte men sikkert 
Bevis for, at det søgaaende KuttAr
fiskeri i sin Helhed trives vel, og at 
alle i Fiskeriet interesserede faar til
fredsstillende Udbytte af de i de 
mange Fartøjer indestaaende Kapi-
taler. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

"Fiskerforeningen for København 
og Omegn" beder Redaktionen i An
ledning af en gennem flere af Dag
bladene udbredt Historief om "syge 
Aal", at optage følgende Erklæring 
fra Forsningens Fiskerikonsulent : 

København, den 10. Avgust 1896. 
Ved Fiskerifoged A. P. Nielsen 

har jeg til Undersøgelse modtaget 
nogle Aul fra Kalveboderne og Køge 
Bugt, altsaa fra Københavns Qmegn. 
Samtlige disse Aal vare levende og 
i bedste Kondition, som de pleje at 
være det fra nævnte Fiskepladser, 
og som de har væl'et det hidtil i Aar. 
Prøven indeholdt baade blanke og 
gule Aal. Ingen af dem viste, hverken 
i det Ydre eller ved at aabnes, det 
fjerneste Tegn til Sygdom. 

A'I'fhm' Feddersen, 
Fiskerikonsulent. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 10. Avg. 1896. 
Da Vestkystfiskeriet i forrige Uge 
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kun gav tilfre(lsstillende Udbytte til 
de færreste ~tf de der fiskende K ut
tere, have Hovedparten af disse i 
denne Uge været beskæftigede i Kat
tegat. G:wske enkelte indkom llled 
mindre Partier af større Rødspætter 
fra de længere bortliggende Fiske
pladser paa Vestkysten, Fisken vejede 
fra 25-30 Pd. Snesen og betaltes 
llled ca. 5 Kr. pl', Snes. I Hirts
halsrende er der ogsaa fisket af 
enkelte, som foruden et Udbytte af 
ca. 5000 Pd. Skærisinger, der betaltes 
med 6 Øre pr. Pd., havde ganske 
godt af Rødspætter, vejende ca. 15 
Pd. Snesen, hvorfor betaltes ca. l 
Kr. 60 Øre pr. Snes. Nogle fan nordlig 
af Skagen fiskende havde godt Udbytte', 
op til 200 Snese hver, men mimlre 
Fisk, kun vejende 11-12 Pd. Snesen, 
der betaltes med ca. 1 Kr. 25 Øre 
pr. Snes. Langt den overvejende Del 
afFiskeflaaden have fisket paaHerthas 
Flak og østen for denne Fangstplads 
helt over mod den svenske Kyst, og 
jo længere østlig Kutterne kom desto 
bedre var Fiskens Kvalitet, de bedste 
vejede fra 14 op til 20 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 1 Kr. 50 Øre-
3 Kr. Snesen; længere vestlig vejede 
Fisken kun fra 10-12 Pd. pr. Snes 
og betaltes med fra l Kr.-1 Kr. 
35 Øre Snesen. Udbyttet varierede 
mellem 100 og 200 Snese, lUIl1 guns]{e 
faa havde færre. Herfra iIHlbragtes 
ligeledes milHlre Partier af Pighvar, 
der for stor K y:tlitet betnltps med 
fra, 50-55 Øre pr. Pd., f'or.Slpthvar 
med 12-15 Øl'e pr. Pd. H 1II Il lIler
tilførselen fl'D Norge llmtL llll hell',lgtes 
som ophørt. De Dage Vtjll't er 
nogenlunde roligt tilføres l'd J igeligt 
af Hummer fra Vestkystens f()rskellige 
Fiskepladser, ligesom der ogsaa sta
digvæk finder Tilførsel Sted fra Læsø 



omend i 
holdt 
Tid, ca. 
gros. 

smaa Partier. Prisen har 
temmelig stabil i den sidste 
l Kr. 30 Øre pr. Pd. en 

Kl. 
Lemvig, d. 25. Juli 1896. I den 

sidste Tid hat>- Piskerne her i Bred
ningen (Nissum) gjort et godt In
skel'i af Aal; der er taget 50-100 
Pd. pl'. Baad og enkelte Gange der
over, alt i Løbet af en Nat. Den 
største Del af Pangsten gaar ind til 
Struer, hvorfra den eksporteres baade 
til Tyskland og England. I Mod
sætning til dette gode Resultat hører 
man, at Piskerne i andre Egne af 
Fjorden har et mindre godt Udbytte. 

s. 
Harboøre, d. 24. Juli 1896. Hav

fiskeriet giver meget daarligt fru sig 
i Sommer. N aVlllig fisker lllan ikke 
nær saa mange "H aa" (Haj), som 
man ellers plejer. Grunden dertil 
Cl' maaske at søge i den Omstæn
dighed, at Vejret har været alt for 
godt i Sommer, og at der navnlig 
har været fol' lidt af sørigt Vejr. 

Fra de af vore yngre Fiskere, der 
arbejde ved Kutterfiskeriet, er der 
kommen godeEfterretninger om smukt 
Udbytte i den sidste Tid, og Som
merens Arbejde synes at ville give 
et smukt Resultat. P. 

Fiskel'iberetning fra Kattegat. I 
sidste Uge af forrige Maaned har 
Piskeriet i Kattegat givet et bety
deligt ringere Udbytte end i de fore
guaende U gel'. Flere Kuttere, der 
have drevet Fiskeri i I~æsø Rende 
og paa Herthas Flak, have havt en 
Fangst af 50 il, 125 Snese Rødspætter, 
der dog rare smau, vejende 10 il 
12 Pd. pr. Snes, men som dog, trods 
den temmelig daarlige Kvalitet, paa 
Grund af den ringe Tilførsel betaltes 
med l Kr. il l Kr. 50 Øre Snesen. 

318 

Enkelte K vaser opkøbte Fisken fra 
en Del Kuttere og afgik saa til Kø
benhavn med denne, og der opnaaedes 
Priser af ~ Kr. 50 Øre il, 3 Kr. 25 
Øre pl'. Snes. Flere Kuttere, der 
have drevet Fiskeri paa forskellige 
andre Fiskepladser i Kattegat, have 
ligeledes kun havt ringe Fangst af 
temmelig smaa Rødspætter. Fiske
riet ved Jyllands Vettkyst skal lige
ledes have været mindre tilfredsstil
lende i nævnte Uge. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddenen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2J.en Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd Arthur Feddersen, 
(2.1en lJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
tilden Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. 6. Joh. Petersen. 

udleveres gratis til lt'oreningens Med
lemmer ved Henvendelse 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 

Ugen ira 2. August til 9. August 1896. 
lo E I lo .oc 

I I~~ I "Cl I Cl> .. 
-=~ E o.; 

I 
t ...r. en ","" >- ""en 

lo en q::: :E! '" .o .ocI.. "Cl Tilfort af: "" I (\1 ~ -"" ..... 
"Cl ...: :::I l.. = I en ",I.. 

I 
(\1 -'" a: æ " l.. co .. 

I 
....ICOI «-co. "Cl 

:lE .oc l- o «.!!: ...: en 
en Cl> 

(/) ::c '" "" (/) cg « co 

13 danske Fisker- II Pd. 
Pd. 

I 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer . .. 20790 

20 danske Kvaser 72900 5400 

4 svenske Fisker-
fartøjer ... 2880 

pr. Baad og Vogn 
1 fra nærliggende 

Fiskeri ej er .•. 4776 280 19530 10830 

" pr. Jernbane & 
Dampskib. . .. 810 1883 5100 I 52211278 i 8179628130 91003r2090 147 

Ial~i973s0lls83i 5100-. 41761 5922 1558 :101326,389601 9100 12090 147 

l) 10378 Pd. Aal og 452 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3)7600 Pd. Lak. og 1500 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 278242 Pd • 
. Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-5,35 pr. Lpd/; 

Makrel Kr. 8,00, Sffiaa Kr. 2,50 pr. Snes; Torsk levende Kr. 1,80 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,50-
2,75 pr. Ol; AaI Kr. 0,20-0,45 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00--1,50 pr. Pd. 

'l'ilførslen af levende Rødspætter hal' i Ugens Løb været noget større end forrige 
Uge. Ved livlig Omsætning betaltes Fisken efter Kvalitet med indtil Kr. 5,35 pr. I~pu. 
- Et i hel'Værende Dagblade og mellem Publikum verserende Rygte om, at der var Syg
dom udbredt blandt Aaleue, savner enhver Grund, og har tilføjet de Handlenue betyde
lig Tab. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daplig Afregning. 
KommIssionssalg 5 010' 
Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -For Krogtlskel'e. 
De saa meget efterspurgte dobbelt· 
fortinnede Staalftskekro,e 
tnl'il lukkede ret og omvendte øjer 
til .'angst af Aal, 'l'orsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnedo i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene afsendos fral1co 
overa.lt i Da.nmark til }"1iskere, Nr. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øro pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØver Bonde. pa .. 
Forlangende og Forhandlere ind
tømmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjetteminde. 

En Kvase, 
24 F. lang, 1 Aar gI. og 
godt udhalet er til Salg 
vetlRenvendelse til Fisker 

J. P. Klausen. 
Masnedsuud. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

JI!. Jt'almøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge -F abriken 
- 8ølYmeoll1lIe 1 AIlhorg lBPS 88 

i Køhen hlva 1888 
anbefaler ait Udsalg af alle Sor!o, 
Fiskekrogs, sJlJ,l. vel i Stad, ~Jronl 
som Alessins, samt Pilke i 'l'in Ht[ 

Bly. ForBandos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

A3al~f!~~~r ~l!d ~~l~il-
behør, kun lidt brugt, er 
meget billigt til Salg hos 
Fisker 
Kristian Kristoffersen, 

Lilledam pr. Askeby. 
Møen. 

Til Salg 
er en stor Jolle, 20 1/ 2 F. 
lang, 7114 F. bred, saa 
god som ny, anvises af 
Fisker 
H. Th. Larsen, 

Masnedsund. 

En Kvase, 
3/85 Reg. Tons drægtig, som 
i flere A ar hal' sejlet parI Tysk
land mell Aal, er meget bil
lig til ~alg eller Hytte med 
en større ve i Henvelldelse 
til :Fisker 

J. Johansen, 
Masnedsund. 
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:Kø benh~ vns :M:ek~niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Aalevaadsnet, 

Tong, Danilla, (Jocns, Ko.-k og Catechu 
anbefales fra et godt sorteret Lager. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer" 75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fca Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik :Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulclsg{lrJl, ]Jwll/lrgarn og J[orgarJl i ajle Nl'. til Dagens billigste Priser og i 
bedste K mliteter. . .<\uleknber, Kork, t'laadtræ og Kateehn 
haves ImR Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'evadr.: Johann:"Cohrs, Altona. 'relegramadr.: COhrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vh
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

p. t. redigeret af Foreningens midlertid. Sekretær, cana. A. lP. E. Hechmalln. 
Trykt h.os Frantz Christtreu. København. 
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Nr. 34. 20. August. 1896. 

M:ed.l.e::r:::n..sbl.a.a..et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for .!::ldlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Lidt mere om Søstjerner. - Islands
fiskeriet. - Fiskeriberetninger. - Fredningsliste. -

BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Sager vedrØrende Redaktionen 
af Medlemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfoJ' Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-11, for· Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 29. Avgust KJ. 9-4. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
UnivM'sitetets Zoologiske Mnsenm, 
Kjøbenhavn K. og ikke sil Forenin
gens Kontor. 

"Fiskerskolen ". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Mnaneders 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, dog paa (len Betingelse, at 
Fiskerne gennemgaar hele Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil kunne tilstaas Optagelse for kor
tere Tid. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
f OI'ening" s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den lste September d. A. og 
maa være ledsaget af Anbefalinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang og øvrige personlige 
Forhold, særlig om han fanr Amts
tilskud og hvor stort da dette er. 

P. U. V. 
A. W. Bonnesen. 



Lidt mere om Søstjerner. 
Af Th. Mortensen, cand. mag. 

Siden jeg skrev den lille Artikel 
Om noO'le for Fiskerierne skadelige 

" <::> 
Dyr"*), er der fremkommet nogle 
meget interessante Iagttagelser over, 
hvorledes Søstjernerne bærer sig ad 
med at aabne Muslingerne. Det er 
en tysk Zoolog, P. Schiemenz, der 
har anstillet disse Iagttagelser. **). 

At Søstjernerne spiser Muslinger, 
er en velkendt Sag; særlig paaøsters
bankerne mærkes dette, idet de ofte 
anrette betydelig Skade. (At østers 
ogsaa er M uslinger~ behøver jeg vel 
næppe at sige.) Men hvorledes de 
bærer sig ad med at spise M uslin
gerne, har hidtil ikke været tilstræk
kelig bekendt. 

Hos nogle Søstjerner særlig 
dem, der hører til Slægten "Astro
peeten" - er Munden overordentlig 
stor og udvidelig. De spise Mus
lingerne paa den ret simple Maade, 
at de sluge dem hele. Muslingerne 
lukke naturligvis Skallerne, men efter 
noO'en Tids Forløb maa den aabne 
de~ igen, for at faa frisk Vand til 
Aandedrættet; i Stedet for trænger 
saa Søstjernens Mavesaft ind i Mus
lingen saa den dør. Skallerne aabnes 
da og Muslingen fordøjes, hvorpaa 
Skallerne igen kastes ud af Munden. 

') En Fejl har indsneget ~ig i de!l!le 
Artikel, som jeg her gnb~r I~eJlIg. 
heden til at rette. Om den lIlle Snegl, 
Nassa reticulata, staar der, l!'t ?-en 
mangler Laaget. Dett8 er ul'!-gtlgt; 
den har Laag, men det

r 
,er hlle o~ 

lidet iøjnefaldende, I madene l 
Garnene faar ikke om det som 
hos Kongsneglen. . 

") Hans Afhandling, der bærer Tltle~ 
Wie offnen die Seesterne Austern? 
~taar i .1vIittheilungen des Deutschen 
Seefisch~reivereills." B. XII NI. 6. 
Juni 1896. 

Hos disse Søstjærner ere Sugefød
derne spidse, uden Sugeskaal iEnden. 

Hos andre Søstjerner, deriblandt 
vor almindeligeSostjerne eller"Kors
fisk" (a~terjas rubens) er Munden be
tydelig mindre, saa de ikke kan sluge 
Muslingerne hele; de man. paa en 
eller anden ~fa:lde aabne Muslin
gerne først og saa krænge Maven ud 
og udsuge dem. 

Der har været fremsat forskellig!) 
Formodninger om, hvorledes de bære 
sig ad med at aabne Muslingerne. 
Man har saaledes formodet, at Sø
stjernen ligger paa Lur og passer 
paa, naar Muslingen aabnerSkallerne 
og saa stikker en Arm ind imellem 
dem. Muslingen klemmer saa til og 
klemmer fast om Armen; men idet 
den lmuser Armen, skulde den presse 
en giftig Saft ud af den, som dræber 
Muslingen. Søstjernen bryder sig 
ikke om, at en Arm bliver knust, 
den kaster selv hele Armen af og 
en ny vokser senere ud; men imid
lertid benytter den Lejligheden til 
at fortære den af den giftige Saft 
dræbte Musling. Som bekendt lukkkes 
jo Skallerne op, naar Muslingen dør, 
saa der bliver Plads for Søstjernen 
til at stikke Maven ind og udsuge 
Muslingen. Denne Formodning er 
absolut urigtig, enhver der har set 
en Musling liggende uforstyrret i 
Vandet med aabnede Skaller ved, at 
ved den mindste Berøring lukker 
den lynsnart sine Skaller. At den 
langsomme Søstjerne i saadan en 
Fart skulle kunne stikke en Arm 
ind imellem Skallerne, er aldeles 
utænkeligt, blandt andet ogsaa af 
den Grund, at Muslingerne ikke lukke 
deres Skaller 8aa vidt op, at der er 
Plads nok til at Søstjernen kan faa 
en Arm ind imellem dem, 



En anden Formodning er den, at 
Søstjernen udgyder en Gift over 
Muslingen, som lammer den, saa 
Lukkemusklerne slappes og Skallerne 
derved aabnes. Denne Formodning 
er heller ikke rigtig, af to Grunde. 
For det første kunde Giften ikke 
komme ind i Muslingen, fordi den 
lukker Skallerne sammen, og at ud
gyde Giften udenpaa Skallerne vilde 
jo omtrent være som at "slaa V und 
paa en Gaas". For det andet har 
Søstjernen ingen Gift. Schiemenz 
har prøvet at tage Muslinger og Snegle 
(Søstjernerne spjser nemlig ogsaa 
Snegle) fra en Søstjerne, efter at 
den havde aabnet dem og begyndt 
at fortære dem. Muslingerne luk
kede sig straks, og baade de og 
Sneglene levede videre, som om intet 
var hændt dem, selvom de allerede 
ha vde Saar, hv{)r Søstjernen havde 
begyndt at spise af dem. Der kan 
altsaa ikke være Tale om nogen Gift, 
hvormed den dræber sit Offer. 

Der er kun en Mulighed tilbage: 
den aabner Mnslingerne med Magt. 
Enhver, der har prøvet at aabne en 
Musling, ved, at det er næsten umu
ligt pall. anden Maade end ved at 
skære Lukkemusklen over. Selvom 
man slaar Skallen saa mBget i Stykker 
i Randen, at man kan faa fat med 
Fingrene, holder Lukkemusklen dog 
Skallerne sall. fast sammen, at man 
før kan knække Stykker af dem, før 
Lukkemusklen giver efter. At Søstjer
nerne da skulde kunne aabne Skallerne 
med Magt, lyder jo næsten utroligt 
- dog forholder det sig saaledes. 

Ved Forsøg*) har det vist sig, at 
Venus-Muslingen (en Musling, som 

') ForSØget udfØres P'IU fØlgende Maade: 
Maar' Muslingen ligger med aahnede 
Skaller, lister man sig til at stikke 
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Søstjærnerne holder meget af) ikke 
aabner sine Skaller ved et Træk, der 
er 2071 Gange sall. stort som V ægten 
af dens egen Krop (uden Skaller), 
og Schiemenz prøvede at trække med 
en Kraft pan. 8 Pd., uden at Mus
lingen aabnede Skallerne. Ved et 
andet Forsøg fandt Schiemenz, at 
en almindelig stor Søstjærne kunde 
trække med en Kraft, der var mindst 
1350 Gram (2 7/ 10 Pd.) men derfra 
er der jo et langt Spring til de 8 Pd. 

Det er imidlertid kun ved et kort
varigt rrræk, at Muslingen kan holde 
Stand; hvis der trækkes i Skallerne 
i længere Tid, maa den efterhaanden 
aabne dem, selvom den Kraft, der 
anvendes, er langt ringere. Ved blot 
at anvende et Træk af 900 Gram 
(Pis Pd.) fik Schiemenz en Venus
Musling til at ·aabne sig i Løbet af 
lidt over 2 Timer; andre holdt Stand 
noget længere. Det ('r altsaa tyde
ligt, at Søstjærnen har tilstrækkelig 
Kraft til at aabne Muslingerne. Den 
bærer sig ad paa følgende Maade. 
Den lægger sig over Muslingen, krum
mer san den inderste Del af Armene 
i Vejret og holder kun med den 
yderste Del af Armene fast pall. 
Underlaget. Inde under den opad
krummede Del af Armene holder den 
Muslingen; den anbringer da en Del 
af Sugefødderne (der hos disse Sø
stjerner er forsynede med en Suge
skive) paa den ene Skal, de andre 
paa den anden Skal, og trækker saa til 
saa længe til Muslingen maa aahne 
sig. Saa krænger den sin Mave ud 

et Par Kroge ned mellem Skallerne. 
saa de faar fat i Randen af hver sin 
SkaL Til den anden :Ende af Krogene 
bintles der en Snor, hvori man kan 
hænge saa stor en Vægt, man viL 
Den p~mhængte Vægt er da don Kraft, 
hvormed der trækkes. 



af Munden og stikker den ind j Mus
lingen og fortærer den. 

Naturligvis kan ikke enhver Sø
stjærne fortære enhver Musling, lige 
meget hvor stor den er. De smaa 
Søstjærner maa nøjes med smaa Mus
linger, kun de store Søstjæl'ller kan 
tage store Muslinger ogsaa østers, 
(Om vor almindelige Søstjæl'lle ogsall 
spiser østers, er næppe tilstrækkelig 
bevist endnu.) Der gælder her den 
simple Regel, at Søstjærnerne ildw 
kan tage større Muslinger, end at 
de har Kraft nok til at aabne dem, 

Islands1iskeriet. 
Af Ca.nd. mag, Will. Lundbeck. 

Den 30te J uni ankom "Ingolf", 
der som bekendt i Aar er ude pall. 
sit andet videnskabelige Expeditons
togt i de arktiske Farvande, til 
Dyrefjord paa Islands Nordvestkyst, 
efter at have undersøgt Farvandene 
syd for Island, samt været 0n rl'ur 
tvers over Danmarksstrædet over mod 
Angmagsalik pall. Grønlands Østkyst, 
som vi havde ,'æret 30 Kvartmil 
nær. Paa Dyrefjord havde jeg ventet 
at faa Oplysninger om, hvorledes 
det danske Rødspætte- og Helle
flynderfiskeri under Island i Aar 
gik, men det blev mig meddelt, at 
ganske vist havde et Par af J;'iske
kutterne været inde pall. Dyrefjord, 
lllen det var særlig paa Ønundafjord 
at de holdt til og drev Fiskeriet. 
Sammen med en af Ingolfs Officerer, 
Løjtnant H. Kjær, en for det danske 
}'iskeri, specielt for det islandske 
Havfiskeri meget interesseret Mand, 
foretog jeg da den 4de J uH en 
Ridetur over til 0nundafjord. Vi 
tog af Sted om ,Morgenen KI. 6 i 
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smukt Vejr. Fra Dyrefjord rider 
man op gennem en Dal den meste 
Vej langs en Elv i ret smukke og 
og storartede Omgivelser; Vejen el' 
ganske god og magelig og f 01'01' kun 
ca. 500 Fod til V E'jl'S paa det højeste 
Punkt, man kommer OV0r. Efter
hnnnden som vi fra Højden red ned 
mod 0nundarfjord og langs denne, 
saa man strax, at den ikke laa i 
sin vante islandske RO I men var 
Sædet for en ikke ganske ringe 
Virksomhed; hertil bidmger ogsaa 
Kaptain Ellessens her liggende Hval
fanger-Etablissement. Vejen langs 
Fjorden hen til Handelsstedet "Flat
Eyre" fører netop gennem dette 
Etablissement, saa man har god 
Lejlighed til at faa et hurtigt Over
blik over dette og den travle Virk
somhed, som her udfoldes. Umiddel
bart udenfor Etablissementet laa en 
5-6 Hvaler, af hvilke nogle i øje
blikket bleve flænsede. Et Par 
Slæbedampere laa ligeledes i Nær
heden, og en af Hvalfangerne gik 
netop ud. Sall. man længere ud over 
Fjorden, saa man, at ogsaa en anden 
livlig Virksomhed, nemlig Snurrevaad
fb.keriet, for Øjeblikket blev drevet 
med Kraft her. Rundt om paa Fjor
den la.a KutV'lrne i travlt Arbejde. 

Det danske Fiskeri heroppe, der 
navnlig er baseret paa Rødspætte
fangst, synes i Aar at skulle tage 
et Opsving. Dets Udsigter have i 
de forløbne Aar været meget svæ
vende. Det startedes i 1891, da 
Kutterne "Maagen" og "Ternen", 
begge af Frederikshavn, sendtes her
op, og paa N ord- og Østlandet gjorde 
god Fangst. Fangsten, udelukkende 
Rødspætter, saltedes den Gang og 
gik til det hollandske Marked; der 
opnaaedes dette første Aar gode 
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Priser, Det paafølgende Aur sendtes 
ikke mindre end fem frederikshavnske 
Kuttm'e herop, De fiskede efter
kanden paa mange forskellige is
landske Fjorde; det bedste Udbytte 
fik de paa 0nundafjord og paa 
Adelvik paa Nordvestlandet, og de 
havde allesammen ret god Fangst. 
F:-mgsten saltedes for største Delen, 
men en Del af den førtes pan Is 
med engelske Oarriers til England, 
til Markederne i Hull og Grimsby. 
Det viste sig nu, at den salte Fisk 
paa de hollandske Markeder. denne 
Gang ikke opnuaede nogen god Pris, 
udelukkende paa Grund af, at Mur
kedet blev overfyldt; derimod blev 
den ferske Fisk betalt godt paa de 
engelske Markeder, men da dette 
var den mindste Portion, gav hele 
Foretagendet kun ringe Udbytte, I 
1894 og 1894 vare atter flere Kuttere 
heroppe, og Fangsten førtes saavidt 
muligt fersk til det engelske Marked, 
og kun hvad der ikke kunde faas 
rrem paa denne Maade førtes saltet 
til Holland. Foretagendet betalte 
sig imidlertid heller ikke godt i disse 
Aar, ieet der nemlig var kommet en 
ny Faktor til. Netop paa denne 
Tid begyndte de engelske Trawlere 
at gaa herop og trawle, og som 
Følge heraf tilførtes der det engelske 
Marked en Overflod af de store is
landske Rødspætter, hvilket havde et 
Prisefald til Følge. Tilmed val' 
Oarrier Forbindelsen noget mangel
fuld, saa at Fisken ikke altid kom 
frem i bedste Tilstand, (l::lluttes.) 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 17. Avg. 1896. 
I Følge mange Fiskeres Udsagn maa 

Vestkystfiskeriet betragtes som væ
rende endt for denne Sæson, yel at 
mærke det Fiskeri, som forega:lI' paa 
de storre Dybder, 6-7 Mil af Land, 
hvor den egentlige, gode og store 
VestCl'kystsrødspætte fiskes; Fisken 
fra disse PIadsor er nu trukket ud 
paa saa store Dybder, at den ikke 
er til at fange. Inde paa Grunden 
nærmere lÆ,nd er derimod Fisk endnu. 
Paa Strækningen fra Skagen ned 
til Hirtshals have ca. en Snes Kut
tere havt Udbytte af op til 200 Snese 
Røds~ætter hver, vejende fra l4-18 
Pd. Snesen og betalte med fra l Kr. 
50 0re-3 Kr, 50 0re pr, Snes, 
som man ser gode Priser. løvrigt 
har Støt'stedelen af Fiskeflaaden 
drevet Fiskeri i Kattegat. De fra 
Svenskekysten indbragte Luster haye 
som sædmnbg været af bedste Kva
litet, idet Rødspætter derfra har 
vejet 18-24 Pd. Snesen og er be
talt med fra 3 Kr. 50 0re-4 Kr. 
95 0re pr. Snes. Paa selve Herthas 
Flak har Fiskeriet været mindre 
tilfredsstillende; U d byttet har varieret 
mellem 50 og 150 Snese Fisk, vej
ende 12-14 Pd. Snesen og betalte 
med fra l Kr. 25 0re-2 Kr. pr. 
Snes. I Farvandet ved Trindel 
Grnnden er der denne Gang fisket 
rigtig godt; Kutterne haYde mellem 
100 og 200 Snese Rødspætter hver, 
der vejede 13-16 Pd. pr. Snes, som 
opnaaede fra l Kr. 75 0re-2 Kr. 
25 0re pr. Snes; desuden havde de 
forskellige lllindre Partier af anden 
Fladfisk, der opnaaedes følgend e Pri
ser, for Slethvar 10-12 0re pr. Pd., 
for Rødtunge og Skærising 6-10 
0re pr. Pd. og for Pighvar 45-50 
0re pr. Pd.. Enkelte Kuttere ind
kom med Last fru nordre Side af 
Trillegrunuen yed Læsø, mindre Rød
spætter, vejende IO-U Pd. Snesen 
og betalte med l Kr. og l Kr. 10 
Øre pr. Snes, En tidligere her nu 
i I1ønstrup hjemmehørende Kutter, 
der driver Hummerfiskeri med 'rejner 
i Vesterhavet, indkom i Gaar med 
ca.' 600 Hummer Udbyttet af ca. 
14 Dages Fiskeri; da Hummeren 
for Tiden betales med fra 1 Kr, 30 
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Øre-1 Kr. 40 Øre pr. Pd. hører 
dette Resultat jo ikke til de daar
ligst!'. Fra Vestkysten, særlig fra 
Løkken og Blokhus, tilføres hver 
Dag mindre Partier, medens derimod 
Fiskeriet omkring Læsø og i vore 
egne Farvande (Strandby og Hirts
holmene) kun giver daarligt Udbytte. 

Kl. 
Sildefiskeriet. Natten til d. 17. 

ds. tog Sildefiskeriet i Store Belt -
det saakaldte Efteraarsfiskeri, hvoraf 
:Piskerne for en stor Del skulle leve 
Aaret igennem - sin Begyndelse. 
Der var 16 Beltbaade ude den første 
Nat. 

Fredningsliste 
i Henhold til "Jagtloven af 8de lIaj 1894", 

Da her lejlighedsvis fra Fiskere 
er fremkommet Forespørgsler til Re
daktionen, om hvorvidt en eller anden 
nævnt jagtbar Fugl er fredet eller 
ej, tør man ikke anse det for over
flødigt, at optage i Medlemsbladet, 
saavidt Pladsen maatte tillade det, 
en sammentrængt Oversigt over Fred
ningsbestemmelserne, udarbejdet puu 
Grundlag af "Jagtloven" efter dennes 
seneste Revision og Omændring. 

Red. 

1) Fredløse hele Aat'et ere: Kron
'/- ildt, Daavildt, Ræve, Oddere, 
Ildere, lYlaarer og Sælhunde,. Dag
rovfugle, undtagen 1\lusvaagen; 
Ravne, Krager, Skader, Graa
spurve, Blishøns, Vild.flæs, und
tagen Grnagaasen, og Skarver, 

2) Fredede i 2 Maanedm', 15. Jttli 
-15. Sptbt .. ere: Raabtdcke. 

3) Ft'edede i 21
/ 2 Maa,ne(l, 15. Maj 

-31. Juli, ere: Bekkasiner, Brus
høns, Regnspover, Holtsnepper 
og Pommemntsfugle. 

4) Fredede i 3 Maaneder, 1. Maj 
-31. Juli, er: Den store Hav
maage. 

5) Ft'edede i 3 Maaneder, 1. April 
-30. .runi, ere: Graagæs og 
Dykænder. 

Anmærk.: Til "Dykænderne~ het.lfeg 
nes ifl. Kjærbøllings "Skandmavwns 
l"ugle", følg~nde Arter.: Troldande'j' 
(Fuligula enstata), BJærrJ.andm (Ii. 
marila), Tai/elanden (F. fenna), Hmd
ø.iet And (F. nyroea), Rødhovedet And 
(F. rufina), Sortanden (Oidemia nigra), 
Fløjelsanden (Gid. fllsea), Brillean~en 
(O. perspieillab), Hvina:uten (Glauc,on 
clangula og G. IslandlCum), .St1·Øm· 
anden (G. histrionicum), Havlltande.n 
(HareIda glacialis),StellersA~(Stelle~m 
dispar), Ederanden (Somatena mollIs
sima) og Pragt-Ederanden (S. specta
bilis), samt de 3 Skalleslugerarter 
(Mergas sp.) 

6) J/redede i 51/2 Maaned, 1. Fe
bruar-15. Juli, ere: Andre* ) 
Svømmefugle, hvortil bl. a. Svøm
meænderne høre. 

Anmærk.: Til "Svømmeænderne" hen
regnes, ifl. Kjærbølling, Gravanden 
(Tauorua vulpanser), Rustanden (T. 
rutila), Graaanden(Anas boscas), Spids
anden (A. acnta), Knaranden (A. stm
pe. a), Skeanden (A. clypeata), .Alling-
anden (A querqued Knkanden 
(A. crecca) og Pibea . Penelope). 

7) Fredede i 6 Maaneder, 10. Marts 
-15. Sptbr., ere: Fasaner. 

8) 1l'redede i 61/2 Maaned, 1. Fe
bruar--15. Avgust, ere: Andre*) 
Vadefu,gle. 

9) Fredede i 71i2 Maanecl, 1. Febr. 
-15. Sptbr., ere: Pindsvin, Fla
germus, Musvaager, alle Nat
rovfugle, Skovduer, Kmmsfugle, 
Sjaggere, Svaner og Terne, .. 

10) Fredede i 8 1/ 2 Maaned, 1. Jall. 
-15_ Sptbr., ere: Raaer og 
Agerhøns. 

11) Fredede i ca. 85/ 4 Maaned, 25. 
Decbr.-20. Sptbr., ere: Hare,.. 

12) Fj'edede i 9 Maaneder, 1. Nvbr. 
. Avg., ere: Urhaner. 

14) Fredede hele Aaret ere: Urhø
ner den sorte og hvide Stork, 
Sa~gfugle og Smaafugle i det 
Hele taget. 

Anmærk. 1: Oddere og Hejrer har Enhve:r, 
som m' flsleeberettiget, uden tillige at være 
jaatberettig Lov til at dræbe hele Aaret 
i ~ll(;r ved lee Vande, hvori Fiskeri 
drives (iflg Jagtl. § 6). 

Anmærk. 2: Ved de anførte Data rogn es 
begge Dagene inclusive. 

0) Ved Begrebet "Andre" forstaas alle 
til Gruppen henhØrende .Ar~er, som 
ikke ere særligt nævnte l Listen. 



Københavns· Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. J-ernbane & Dampskib 

l Ugen fra 9. August til 16. August 1896. 
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Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer . .. 63936 
3 

2 8 danske Kvaser i1OO602 360' 
7 svenske Fisker-

fartøjer ... 7020 

r. Baad og Vogn 
5 fra nærliggende 

Fiskerlejer .•• 4200 3803 18100 10721 

p 

r. Jernbane & e 

Dampskib .•.. 16161 3640 2915 I 6022 /426041151198 28100 92357 8936 44 

17317436401 2915 4200 
--------- - i-I-

laIt •.. 962 4640 169298 38821 9235 8936 44 
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1) Torsk. 2) 336 Pd. Tor8k og 266 Pd. Kuller. 3) Hornfisk. ~) 35:14 Pd. Makrol og 726 Pd. Hornfi8k. 
5) 10109 Pd. Aal og 612 Pd. Aalekvabber. 6) Aal. 7) 8000 Pd. I,ak8 og 1285 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 415865 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,60-4,75 pr. Lpd.; 

Makrel, store Kr. 8,00, smaa Kr. 3,00 pr. Snes; lIornJlsk Kl'. 0,75--4,00 pr. Snes; Sild Kr. 
, 1,25-2,00 pr. Ol; Aal blanke Kr. 0,50, gule Kr. 0,16-0.45 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter hal' afvigte Uge været meget stor, meu Jfisken 
var !l:ennemgaaende l·jngere i Kvalitet. - Prisenle som Følge heraf noget mindre, men 
Omsætningen livlig. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0' 
Telegramadr. : Storm, Nybrogade. -For Krogfiskere:-
De sat> meget efterøpurgte dobbelt
fortinnedo StaaHlskekroqe 
m(~{l lukkede ret og omvendte øjer 
till<'ang8t af AltI, Tor8k og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 oga. Bestillinger mod
tages Oli; Krogene afsendes franca 
overalt i Danmark til Fiskerp, Nl'. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 5Q Øro pr. 1(100 
mod Efterkra .... PrØver send •• pau 
Forlangende og Forhandlere ind· 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

En Kvase, 
24 F. lang, 1 Aar gI. og 
godt udhalet er til Salg 
vedHenvendelse til Fisker 

.J. P. Klausen. 
Masnedsuud. 

Import af 

Amerikansk Bomnldsejldug 
forhør Priser hos 

a. iKalmøø, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge- Fabriken 
Sel't'llledallle I A a I bo r g 18~3 (tI 

l Købenbal'I 1888-
anbefaler sit Ud8alg ae alle Sorter 
Fiskekroge, sa" vel i Staal, .Jæn! 
Bom J\le88!ng, Bamt Pilke i Tin ,,~ 
Bly. FonondoB mod Efterkrav. 

Conrad Christensen • 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

laleruser tIl Salg. 
3 Aalerusermed alt Til

behør, kun lidt brugt, er 
meget billigt til Salg hos 
Fisker 
Kristian Kristoffersen, 

Lilledam pr. Askeby, 
Møen. 

Til Salg 
er en stor Jolle, 20 1/ 2 F. 
lang, 7 F. bred, saa 
god salli ny, anvises af 
Fisker 
H. Th. Larsen, 

Masnedsund. 

En Kvase, 
8/85 Reg. Tons drægtig, som 
i flere Aar harsejletpaa Tysk
land med AaJ, er meget bil
lig til 8alg eller Bytte med 
en større ve1 Henvendelse 
til Fisker 

.J. Johansen, 
Masnedsund, 



Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og priJD.2 kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/9_1'4/30 anbøfales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer ,,75 HelsiJlgør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
l\faskiner forsynede,Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsganl) llwllpeganl og llorgar/l i alle X l'. til Dugens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .,,"alekuber, Kork, Inaadtræ og Katechu 
haves paa l.ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

YJd UdstiHingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevl1llr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

Nykjøbillg p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

p. t. redigeret af Foreningens midler tid. Sekretær, cand. A. ]t'. E. Hechmann. 
Trykt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 35. 27. August. 1896. 

:M:edle:r.o..sbla.det lldgaar hver Torsdag. Annoncer optag'es ved Henvendelse til 
Frantz Chrisftreu, Grønnegade IO, KlJbenhavn K. Prisen er fOl' Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig RaQat. 

Indhold: Island.fiskeriet, l<'iBkeriberetning. 
}i'iskeriberetninger. Bek<:ndtgJ~relser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, ~øhenhavn V, Cl' aabent 
fra 9-11. Sager vedl'ørende Redaktionen 
af Medlemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

Modelsamlingen, Storlllgade 20, er gratis 
tilgængelig fol' Metllemmer og Fiskere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum S,Jndag fra 

, 12-2 mod el! Entre af 10 øre. 

Breve og andre 'Forsendelser til For· 
eningens Korrsulent betles altitl alelle adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kobenhavn V. 

Eftertryk af l\IedlelllsbladctsArtikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. " 
RI'. P. Villumsen vil være til Stede iSam· 

, ,!ingen Lørdag den 29. Avgust KI. 9-4. 

Sælhundehaler, 
som' 'indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", beJes adresserede til 
Unive?'sitetets Zoo7ogiske ll.[useum, 
Kjøbi3/lhavn k .. -?~ ikke til Forenin
g~ns Kontor. 

"Fiskerskoleh" . 
, 

Paa V allekilde Folkehøjs~ple p:::ta-
begyndes den L N oyember ~" A. et 
5. Maaneders Kursus i Afde'lingen 

, for Fiskere. I LiglH~d med d~'fore
. gaaende Aar vil "Dn.Qsk Piskel'ifor

eui!)!?," til .~lette Kursus kunne. yde 
nogle unge Fjskere et mal:J,nedligt 
'l'ilskud, dog tJaa _len Betingelse, at 
Fiskerne gellIiemgaar hde Kursus'et, 
saaledes at' drI' kun undtagelsesvis 

, vil ,kunne tiJstaas Optagelse for kor
tere Tid. 

Andragender om ,at kommf"J,;Be
tragtnjng ved Fordelingen af nævnte 

. Tilskud indsendes til ,~.Dansk Fiskeri
fOl'Cning"s Kontor Stormg::tde.)'~'r. 20 
inden ·den lste Septemuerq. A. og 
maa· være ledsnget af Anbefalinger, 
samt forsynede nIed nøjagtige Op
lysningcl'om vedkommcnde Ansøgers 
Alder, Tl'ang og øvrige pql's~nlige 
}i'OI'l!old, særlig. om han f~Lar .4mts
tilskud og hvor stort. da dette er. 

. P, U. V. 
~. W. Bonnesen. 



Islands:6.skeriet." 
Af Cand. mag. WiU. Lundbeck. 

(Slutning.) 

Følgen af disse mindre gode For
hold blev, a.t Kutterfiskeriet heroppe 
syntes at skulle standse; i 1895 var 
der saaledes kun en Kutter, "Prin
sesse Marie", heroppe, dens Fangst 
gik fersk til England og betaltes ret 
godt. Forholdene syntes nu imidlertid 
at forandre sig til det bedre; dels 
sendte den danske Regering i 1895 
den hurtigsejlende Krydser" Heimdal III 
herop, og den ryddede grundigt op 
mellem de engelske Trawlere, der, 
saasnartLejlighed gaves, laa og 

. trawlede inde paa Søterritoriet. Tid
ligere, medens "Diana" var Stations
skib heroppe, havde der ikke været 
meget at gøre ved Trawlerne, men 
dette forandredes nu fuldstændigt, og 
Trawlerne maatte holde sig udenfor 
Territoriet, hvad jo attter influerede 
pan. deres Fangst. 

Samtidigt tog det danske Damp
trawlselskab fat heroppe. I 1893-
95 forsøgte de paa fOt'skelligeMaader, 
dels Trawling dels Helleflynderfiskeri 
med Langliner, med vekslende Ud
bytte og Held, saaledes havde Sel
skabet i 1893 det Uheld, at Dam
peren "Hafnia" forliste inde paa 
Rødefjord paa Østlandet. Imidlertid 
kom Selskabet efterhaanden ind i 
Forholdene heroppe; Lærepengene 
vare ikke faa, mon Belæring høstedes 
ogsaa. I Aar synes Forholdene at 
stille sig ret gunstigt, og dette skyldes 
hovedsagenlig Selskabets Maade at 
p;ribe Tingen an paa. 

Da vi kom til Ønundafjord laa 
der fem Kuttere og snurrede, nemlig 
"Prinsesse Marie", "Prins Valdemar", 
"Maagen", "Emilie Franciska" og 

"Kirstine Nielsen", den sidste af 
Esbjerg, samt Dampereren "Melpo
mene" , der ligeledes fiskede med 
Snurrevaad, medens "Dania" netop 
var i Færd med at gaa ud. End
videre ligger her Barken "Roma", 
der tilhører Selskabet "Dan" og 
fungerer som Isopbg. "Roma" havde 
i Foraaret, da dl'll kom op ca. 600 
Tons Is inde; sid.,te Aar, da den 
for første Gang forsøgtes som Isoplag, 
smeltede en stor Del af Isen, men 
i Aar er den bleven inddelt i mindre 
Rum, og disse ere tillige udklædte 
med Kokosmaatter, dette har vist 
sig at være meget hensigtsmæssigt, 
saa at Isen i Aar holder sig bedre. 
Isen leveres til Kutterne og til Fi
skedamperne, medens Carrierne have 
Is selv i deres Rum. Kutterne op
bevare Rødspætterne dels i deres 
Dam og i Hyttefade, dels. have de 
faaet indrettet Isrum, dette sidste 
er nødvendigt, thi naar Fangsten er 
god, kan den som Regel ikko opbe
vares levende, da man i Dam og 
Hyttefade ikke tør komme for mange 
Rødspætter, der indtræder da let 
stor Dødelighed iblandt dem, navnlig 
naar Kutterne, hvad næsten altid er 
Tilfældet, ligge stille paa ell Fjord; 
jeg har saaledes paa min Undersø
gelsesrejse paa Island i 1892-93 
set., hvorledes Rødspætterne baade i 
Dam og i Hyttefad døde i Mængder, 
saa at de maatte kastes uden Bords, 
og naar først nogle dø, skrider det 
altid raskt fremad; navnlig i 1892 
var Dødeligheden stor, og hvis jeg 
husker ret, blev der netop samme 
Aar ogsaa klaget over den store 
Dødelighed hjemme, det. er derfor 
sandsynligt, at denne Dødelighed 
skyldes en bestemt Infektion. 

Da vi havde faaet vore Heste af-



sadlede og anbragte pall. Flat-Eyre, 
gik vi om Bord i "Roma"; vi fik 
her Oplysninger om, hvorledes Fi
skeriet var gaaet i den forløbne Sæ
son; Kutterne havde gennemgaaende 
fisket meget godt. Det nu' i Aar 
atter hovedsagenlig pua 0nundafjOl'd 
og Adelvik samt til Dels pall. Dyre
fjord, at Fiskeriet havde fundet Sted. 
0nundafjord og Adelvik synes her
efter, uden at man kan sige af hvil
ken Grund, at være de for Snurre
vaadsfiskeriet bedst egnede Steder, i 
alt Fald paa Nordvestlandet. 

Efter at have været oUl Bord i 
"Roma" gik vi senere om Bord i 
"Prinsesse Marie"; her var Arbejdet 
i fuld Gang. Vi bleve dt:'r medens 
ot Træk toges til Borde; dette Træk 
indeholdt ikke mindre 35 Snese store 
ug meget godeRødspætter ; Kaptajnen 
anslog dem til ca. 1800 Pd. Saa
ledes som Prisen havde været, mente 
han, at der for dette Træk alene 
vilde blive ca_ 5 Kr. i Part til 
hver Mand; Mandskahet er ude
lukkende paa Part, og de havde til 
Data ca. 500 Kr. hver, hvilket mM 

kaldes en særdeles god Hyre, men 
Arbejdet er heller ikke let, og med 
de lyse Nætter heroppe arbejdes der 
undertiden 36 Timer i 'l'ræk. "Prin
sesse Marie" havde denne Dag ikke 
mindre end 120 Snese. 

Prisen paa Rødspætterne havde 
paa Ilet engelske Marked gennem
gaaende været rot god, Middelprisen 
mellem 2-3 sh. pr. stone. Fangsten 
bringes i Aar udelukkende fersk pall. 
Is til Markedet i Hull. Selskabet 
"Dan" har sluttet Kontrakt med det 
engelske Firma Andrew Johnsen & 
00. i HuU, saaledes at "Dan"s Dam
per" Oimbria" og den engelskeDamper 
"Gipsy~' skiftevis besørgeTransporten ; 
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Forbindelsen holdes regelmæssig hver 
ottende Dag. "Oimbria" har hidtil 
pall. sin bedHte Rejse gjort ca. 1000 
Pd. Ster1. Foruden "Oimbria", der 
altsaa udelukkende benyttes som 
Oarrier, har Selskabet "Dan" Da,mp
trawleren "Dania" heroppe, den be
gyndte med Langlinefiskeri efter 
Helleflyndere, men Udbyttet val' ikke 
stOl't; Helleflynderfiskeriet har i dot 
hele i Aar været mindre godt, dette 
skyldes sikkert udelukkende Isen, som 
i Aar har ligget saa nær pall. Nord· 
og Nordvestlandet, at den har for
hindret Fartøjerne i at komme til 
de gode Fiskepladser. "Dania" blev 
derfor udrustet med Snurrevaad og 
fiskede en Tid Rødspætter med meget 
godt Udhytte. Vi traf den senere 
paa Adelvik, hvor den endnu snur
rede, men dette Fiskeri var da ved 
at tage af der, og det var Kaptaj
nens Mening nu atter at gaa ud efter 
Helleflynder, hvilket Fiskeri han 
sikkert mente nu atter vilde give 
godt Udbytte. 

Baade Snurrevo..adsfiskeriet heroppe 
og Selskabet "Dan"s Arbejde synes da 
efter alt at dømme i Aar at skulle 
give godt Udbytte; dette skyldes for 
en stor Del Samarbejdet mellem 
Kutterne og Selskabet, og det er at 
haabe, at dette ~amarbejde maa 
fortsættes i Fremtiden til gensidig 
Støtte baa!fe for "Dan" og for Kut
terne; Fiskeriet heroppe vil neppe 
kunne eksistere uden dette Samar
bejde, og Selskabet ,.Dan". der har 
havt store Vanskeligheder at kæmpe 
med, synes nu at være kommet ind 
i en Gænge, der virkelig kan give 
Resultat. 

Da vi om Aftenen red tilbage til 
Dyrefjord, saa yi Kutteren"Nordvest" 
og "Dania" ligge pa.a Fjorden og 
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snurre; og· vi erfarede senere, at ogsua 
her havde Udbyttet været· ret godt. 

Medens' "Ingolf" Mandagen d. 6. 
Juni var i Færd med at gøre klar 
til Afgan'g for at gtta Ild og fortsætte· 
sin!}; 'Dybhan;forskninger, kom,· ('TI 

engelsk Orlogsmand ind pua Fjorden. 
Den 'hørte til den Eskadrepaa 5 . 
Skibe, . SOhl i Aar er sendt op til 
Isl:uid.Grunden til at England 
viser Orlogsfartøjer ved, Island el' 
uden '['vivI begrundet i det virksomme 
'l'ilsyn llled Overtnndelser fra engel
ske 'j'rawl~l'es Side, som i de to sidste 
Aar har fundet Sted. 'Der er bla 1H.Jt 
andet i Aar taget 3'l'rawlere, som med 
T]'awl . om Bord gik mellen Landet 
og Vestmanøerne pua Islands Syd
kyst,og' hver maattc betale 200 Kr. 
i Bøde,thi den islitndske Lov siger, 
at intet Fru'tøj ·llIaa komme paa Sø
teI'ritori~t med Trawl om Bord. OgS:.Ul· 
medens vi laa paa' Reykjavik Rhed 
koin en' Trawler ind sammen med 
en Carrier for at omlade, de blove 
ligeledes mulkterede. Nu man, det 
in(i!'ømmes, Ilt denne I~ovbestemlllelse 
er baard nok, men paa dell anden 
Side kendos dell jo ·eller bør være 
kendt<r'{lf 'l'mwlkuptajnerne. Disse 
Mulkteringer have givet Anh·.c!ning 
til en Del' Omtale i de engelske 
Blade, ' og endog tilInterpellationel' 
i Parlamentet. N l'I. spiller det, at 
Englrenderne ~~nde en Esku.dl'e til 
Island, .vel ingen stor Rolle>, men 
faar England nu i Sinde at gøre et 
Modtl'æk, kan det. gøre dette pall.' 
en mnget følelig l\fuade,' idet' det 
kaH:- lægge Told pua Indfør::;el af 
jilemmeddl'isk, en Forholdsr(:gel,som 
sua ut sige kun vilde ramme Dan
mark, men som ogsua her vilde 
ramme med stOl' Virkning. For
hau.l5'entlig ville disse Forhold dog 
klare sig uden slige Forholdsregler. 

Fiskeriberetning 
fra N. Draaby, Kulhus og Halsnæs 

Fiskerierne. . 
Af C. Brammer. 

I de 2 forløbne Sommerll1u:\IIedl'l' 
er Fiskeriet. drevd paa den sædvun
lige ihærdige Maade fra de forskel
lige LrjPl'; fra Neder-Draaby hoved
sagelig Rejefangst i Ruser og Aale-. 
fiskeri llHld Vaad, særlig for. at tuge 
Agn til Kroge, hVOl'red som bekendt 
fiskc"S den største Aal, i Vaad mindre. 
Udbyttet af Rejefangsten var i Aur 
som de foregaaende yderst tarveligt, 
sualedes at del' trods de høje Priser 
næppe tjentes til Udgifterne, hvoL'imod 
Aulefiskeriet lønnede sig godt og 
fortsættes fremdeles i Sommer med 
Undtagdseaf en kort Tid iSeptember 
Maaned, h\'is der viser sig Sild i 
Fjorden. Garn- og Krogfiskeri efter 
Rødspætter, Skrubber og Sletter i 
Roskildefjorden mislykkedes næsten 
aldeles. 

Ved Kulltusene lykkedes Rejefang
sten llled Ruset· og Glib ret godt,. 
idet der havdes et Udbytte af om
trent 7--800 Pd. a 1 Kr., ligeledes 
Aalefiskeri pua. Kroge og til Dels 
Vunddl'agning, skøndt man mna undl'o 
sig højligen over at Aul, om end af 
ringel'o Kvalitet i Aar, desuagtet 
kan vedblive at for&kornme i sau 
stOl' Mængde, at det ~an lønne sig 
for sna mange Fiskere a,t ligge uer
ovrH,. thi, det er, ikke alene vore egne 
Hjemmefisker.e, lllen bande J yder og 
0resundsfiskere Ill. iL, del' nu komme 
herind paa ll'jorden og skrabe Hav~ 
bunden pu.a Kryds og paa Tvers; i. 

. hlllldredevis af Baade . ser man om 
Dagen sejle omkring i Fjol'd~n, særlig 
i Neder.Draaby og ]'rederiksværks 
Bredning, hvor den meste og bedste 



Agn findes til at sætte paa Krogene. 
At denne grundige Skrabning uden 
'rvid skader baade Fiskebestanden 
og Fiskeemner er de fleste Fiskeres 
~Iening, hvorfor lllan vil søge at er
holde" Yedtægter" til Fredning i det 
mindste om Nattpll, i den Del" af 
Roskihlefjorden, dot' ligger inwllpm 
Dyrnæs- og K ulhusbl'Oen. Det el' 
bcgl'ibeligvis særlig de Fiskere, der 
næsten leve udelukk'ende af Garn- og 
Krogfiskeri og til Dels Aulel'use
Fiskerne, som protestere imod Vaud
drugeriet og derfor ønske" V edtæ!l:~er", 
fordi V an.ddrugnillgen om N atten ofte 
beskadiger deres Fiskeredskaber. 
Garn- og Krogfiskeri efter Fladfi~k 
var ubetydeligt, mest til et eget For
brug. Forøvrigt ere en Del Kulhus
fiskere særlig optagne af Stenfiskeri 
til deres Landgangsbro, der forhaa
bentlig vil blive fuldført til Sildefi
skeriets Begyndelse midt i Avgust. 

Fra Halsnæs-Fiskerierne Lynæs 
og Hundested Havno - dreves især 
:\hkrelfiskpriet i Aar med stor lhæ!'
uighed og godt Udbytte, uagtet den 
lange' Sejlads helt ud ved Anholt, 
bvor l\lakrclen næsten til Stadighed 
opholdt sig hele Tiden, gjorde dette 
Fiskeri temmelig besværligt og lang
varigt. Efter Journalerne kan Ud· 
byttet opgives tilnænnelsesds sart
ledes: 1557 Snese Makreler i:t 4 Kl'. 
Netto = 6228 Kr., efter at Omkost
ningerne til 'rransport og til Provi
sion er fradraget, thi Fiskel'lle sendte 
i AaI' selv deres Fangst til Køben
havns Fiskehandlere, der tage 8 % 

i Provision, i Stedet for at Fiskerne 
rimeligvis havde opnaaet ('n højere 
Pris ved at sælge hjemme. Aa1efi
skeriet angives til 33.5 Pli. it 50 Øre 
= 167 Kl'. 50 Øre, Tunger 160 Pd. 
å 50 Øre -= 80 Kr, Skrubber og 
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Sletter kun enkelte Rødspætter 
415 Sno af meget forskellig Stør

relse, V ægt og Pris, idet Illan saa 
Fisk, der mua1te indtil 12-16 ,!'om
III el , af Vægt indtil 2 Pd. og mindl'c 
paa 8-10 Tom. vog 1/4 Pd. Prisen 
for de store 10 Øre og de mindre 
5 Øre pl'. Stykke eller i Gennemsnit 
1 il. 11/:! Kr. pl'. Snes. Fisken var 
fortrinlig, især oppe fra Holbækfjonl 
eller rettere Isefjol'den under Kongs
øre Skove, 3 Mil fra Hjemmet, hvortil 
Fiskerne i Reglen sejlede med deres 
Kroge og Garn hen ad Eftermiddagen, 
satte olU Aftenen (liggendo i deres 
Baade om N atten paa Stedet) og 
trak om Morg\'nen; de havde sædvanlig 
fm 5 til 10 Stykker paa Garn og 
som bomærket, af udmærket Godhed. 

Hornnskefangst dre\'es ved Ind· 
ringning af et Buadelag i Store 
Carlsminde med ret godt Held i 
Isefjorden, men ikke i Kattegattet, 
hvor det mislykkedes aldeles, hvorfor 
Fiskerne selfølgelig maatte søge Fi
sken, hvor den fandtes. Da det Red
skab, hvormed Hornfisken blges ved 
Indringning, ikke Cl' Vaad - hvori 
som bekendt forf'nndes en Kalv -
men ligefrem kUD et Garn, der drages 
som et V::uHl, sna .forsøgte Pisl, erne 
at tage Hornfisk i Skansekrogen (ved 
Rørvig) trods "Vedtægter" dersteds, 
hvor der yar rigeligt Illed Hornfisk; 
dog det kom Fiskerne galt fra, d~t 

Piskerifogden str:lks kom ud og forbød 
dette Fiskeri undl'l' Trudsel af 
Stmf fOl' OVt'rtrædels(' O. S. V. 

Et sna godt som nyt Fisb'ri dreves 
af nogle Fiskere i Hundeskd, efter 
at Mnkrf'lfiskel'iet var sluttpt, ll('mlig 
Hummer- og Sælhundetan~st paa 
Grønnerevle og ved Anholt. Udbyttet 
var 192 Pd. Hummer 11 70 Øre og 
67 Stkr. Sælhunde il, 5 Kr. De 



Garn, som benyttes til Hummerfangst 
kan kun hruges 3 Gange, saa ere 
de ødelagte, hvorfor der selvfølgelig 
tages gi. Garn dertil. En stor Dæks
baad, Besætning 5 Mand med 20 
Garn, sejlede ud fra Hundested Havn 
om Eftermiddagen KI. 3 med god 
Vind og var ved Herreløse KI. 91/ 2 , 

satte Hummergarnene og gik i en 
lille Jolle ud pall, Nordvestrevet, 
hvor Sælhundene (fornemmelig unge 
Hmlpe) ligge pall, Stenene uden at 
ane Faren, idet Fiskerno ligefrem 
tage dem med Hænderne enten i 
Halen eller Finnerne og slaa dem 
ihjel pua Stenene; de bruge undertiden 
ogsaa en Knippel til at slaa Hundene 
paa Panden med. Ihvorvel ~'iskerne 
vare 7 Dage borte fra Hjemmet, 
havde de dog en Fortjeneste af 216 
Kr. (Brutto) fordelt i 6 Parter. 

Rettelser 
w "Fredningsl.isteB." l Nr. 34: 

I Punkt 10 skal Agerhøns udelades. 
Punkt 12 bliver: Fredede i 9 Maaneder, 

1. Feb~·uar-31. OktQbet', ere: Andre') 
Maager. 

Punkt 13 bliver; Fredede i 9'/9 Mnaned, 
1. Nvbt', -15, Avg., ere: Ut'haner, 

Punkt 14 bliver: Fredede i 10 !.[aaneder, 
15, Nvbr'. -15, Sptbr., ere: Agerhøns. 

Ptmkt 15 bliver: Fredede hele Am'et ere: 
o. s, v. Som Undlagelsl3t· fra denne 
Regel skal anføres, at Stærene maa 
jages i Tiden fra 1. Juli til 20, Av· 
gust, hvDt' de i Haver gøre Skade paa 
Frugten. 

Alle andre Fugle, som ikke ere nævnte 
eller henvist til i en fredede lste 
Febr. -10013 Sept. Red. 

Fiskeriberetninger. 

l'rederikshavn, d. 24. A vg. 1896. 
I de fleste af U gens Dage har Vejr
liget været af en rolig Karakter og 
der kan derfor meldes om godt Fi
skeri fra næsten alle Fiskepladser. 
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En enkelt Kutter har atter forsøgt 
ude pall, Dybet i Vesterhavet og palL 
28 Favne Vand gjort god Fangst 
af uumæt'ket Rødspætte, vejende ca. 
22 Pd, Snesen, d('r blev betalt med 
3 Kr. 71) Øre pr, Snes. Godt en 
halv Snes Kuttere have fisket i Far
vandet fra Højens Fløjtetønde nedad 
Hirtshals til temmelig nær Land og 
havt et Udbytte af fra 150--200 
Snese Rødspætter hver, vejende ca. 
16 Pd. Snesen !lg betalte med fra 
2 Kr. 70 0re-3 Kr. pr. Snes. Noget 
over 20 Kuttere ere indkomne fra 
Fangstpladserne paa Herthas Flak 
og Fiskeriet her har ogsaa været 
godt, Kutterne ere indkomne med 
I~aster af fl a 100 op til 300 Snese 
hver, Fisken har vejet 11-13 Pd. 
Snesen og betalt med fra 1 Kr. 20 
0re-1 Kr. 50 0re pr. Snes. Fra 
Østsiden af Læsø paa den saakaldte 
Rusmandsbanke er der ogsaa fisket 
af en Del, Fisken herfra har vejet 
13~15 Pd. Snesen og opnaaede fra 
1 Kl'. 25 Øre~l Kr. 60 Øre Snesen. 
Enkelte Kuttere have pall, Kobber
grunden sydøstlig af Læsø havt en 
Fangst af ca. 100 Snese hver, Rød. 
spætter af sjælden smuk Kvalitet af 
Kattegatsfisk at være, idet de vejede 
ca. ~4 Pd. Snesen og ogsaa blev e 
betalte med saa høje Priser som 4 
Kl'. å 4 Kr. 40 Øre pr. Snes. Fra 
Trillegrunden nordvest af Læsø er 
der indkommet en Del Laster af 
mindre Fisk, vejende 10-11 Pd. 
Snesen Ol!: betalte med 90 Øre-1 
Kr. 25 Øro pr. Snes. Fra samtlige 
Fiskepladser i Kattegat, særlig fra 
de østligst liggende~ er der indbragt 
forskellige Partiel' anden Fladfisk, 
som for Pigh\'ars Vedkommende er 
betalt med 40 å 50 Øre pr. Pd. for 
stOl' Kvalitet over 3 Pd. pr. Stk., 
15-20 Øre pl'. Pd. fol' mindre Kva
litet, 10-12 Øre for Slethvar og 6 
-8 Øre for Rødtunge og Skærising. 
Det gode V pjl' har ogsaa bidraget 
til at Hummerfiskeriet paa Vestky
sten i denne Uge hal' givet bedre 
Udbytte end sædvanlig, hertil el' 
saaledes tilført ca. 1000 Pd., hvilket 
jo ganske vist ikke er meget i Forhold 
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til Tilførselen fra Kristianssand pall. 
den Tid Hummerfiskeriet underNorge 
ret florerer, lllen pall. denne Aarstid 
er der ogsaa kun et daarligt M arkC'd 
for Hummer og dens Kvalitet lader 
nU ogsaa meget tilbago at onske~ 
Hummeron skyder i denno 'I'id sin 

Skal og faar den lidt efter lidt tor
nyet og medens dette staar pall. er 
der kun meget lidt "Føde" ved den. 
Prisen er paa Grunel af dpll rigeligere 
Fangst i Ugpns Løh dalet fra l Kr. 
40 Øre ned til l KJ'. 25. Øre pl'. 
Pd. en gros. Kl. 

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

i Ugen ira 16. August til 23. August 1896. 

.. E 1 
.. .. I I~i I 

..,. 
Oh 

., 
....:~ .. .. 

O" .,., E 

I 
Cl. ø" >. .,ø 

'Cl:::: Cl. ø- .. ..,. ....: .. Tilført af: -..,. ., .... 'Cl -= °æ -c .. ....: 

I CIS" C; -CIS .,>. ..,. .. Q~ CIS en I:~ I ...le! c(-=ø. ::c q:: 
..,. 

....: 1-= :E ....: UJ ø ., 
UJ = UJ cø Q Q -

Pd. 1 

1 1 1 

20 danske FiSker-II Pd. 
Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd. 

1 Pd. 
fartøjer . .. 41634 

16 danske K vaser 34380 19440' 

3 svenske ~'isker-
fartøjer ... 2520 

pr. Baad og Vogn 
s fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 2208 30320 7846 
4 pr. Jernbane & 

Dampskib .... 32016000 38831 1186214058111234814360 9132518338 527 

lait ... 78854 6000 3883 2208120626 4058 142668
1
22206 9132 8338 527 

l) Torsk. 2) 336 Pd. Torsk og 850 Pd. Kuller. 3) 7284 Pd. Aal og 562 Pd. Aalekvabber. 4) As!. 5) 8332 
Pd. Lak. og 800 Pd. Ørred. 

laIt er der tilført 298500 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,25-4,65 pr. Lpd.; 

'l'orsk Kr. 1,20 pr. Lpd.; Makrel Kr. 8,00, smaa Kr. 3,00 .pr. Snes; Sild Kr. 1,00-2,50 pl'. 
Ol; Aal blanke Kr. 0,50, gule Kr. 0,30-0,45 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,75 pr. Pd. 

Det i Ugens Løb tilførte Kvantum leveIlde Rødspætter har været tilstrækkeligt til 
Markedets daglige Forsyning, hvorfor Priserne holdt sig omtrent uforandred<l. - Der 
tiHørtcs ogsaa en Del Torsk, hvorfor kun opnaas smaa Priver, da de vanskeligt kan 
holdes levende i Ryttefad:me. -J. J. Storm, 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Dapllg Afregning. 
KommIssionssalg 5 0/0' 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. -For Kroll;ftskere. 
De Baa meget efteropurgte dobbelt· 
fortinnede Staalftøkekroqe 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst af Asl, TorBk og Flynder 
kan erboldes hOB Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og a. B.Btillinger mod· 
tages og Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskere, Nr. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 ør. pr. 1000 
mod Efterkrav. Prøver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere Ind· 
rømmes Rabat. 
Hans Chrlstensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjerteminde. 

Import af 

lmerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

c!K. c!Kalmøe, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

3 Aaleruser 
pall. 120.Masker, medRade 
og Kon'e, saa godt som 
nye, er billig til Salg, .Man 
hem'ender si~ til Fisker 
Hans Hansen, 

Kjerteminde. 

Muddermaskine. 
En brugt, men godt ved

ligeholdt Raandmudderma
skino med Spande, beregnet 
paa indtil 9 Fods Dybde, 
ønskes solgt snarest. 

Gilleleje Havnelaug. 



Kø benh~ vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og p:riJlla kabelslaaet TW'ist 
i Numrene 12/ 9_12/ 30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskanætfa briken "Dannlar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 Helsingør", 
leve t'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner fOl'synede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
nldsfJaru, llal1lpcgarn og Hørgarn i alle Nt·. til Dagens billigste Priser o~ i 
bedste Kvaliteter. ..\.alel{ubel', Kork, t'laatltræ og Kateehu 
haves Ilaa Lagel', 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

V0d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator .. 

Rt'C\'adr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. :. Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

HlJr- og Hampsejldug . 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbill(J p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede. Sejl, solidt 
forarbejded.e r leveres. Vil
keligt billige .. ! 

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

F. N., Halmøe. 
Telefon 129. 

Redigeret af cand. mag. l Vill. Luitdbeck. ~ Trykt h~s Frantz Christtreu.Købeuhavu· 



Nr. 36. 3. Se ptember. 1896. 

J),(tedl.e::n:::t.eble.a.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christfrcu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Imllandet 10 Øre pr. Petit, 

linje af lig Sides Brede; for staaeude Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: De mikroskopiske PJanter i Havvan· 
det. - Synkefrie ]<'iskerbaade ar Staal. - Mindre 
Meddelelser.- Fiskeriberetniuger.-Bek, udtg,;rel."r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabent 
fra 9-11. Sager vedrørende Redaktionen 
af Medlemsbladet bedes sendte til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og 1<'18kere daglig 
fra RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod ell Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Killlen angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. rillHmsen ,il være til Stede i Sam· 

IingCll IJørdag den 12. September lU 9-4-. 

Dansk Fiskeriforening. 

I Følge Lovenes § 6 er Købmand 
N. O. Bøjer, Hirtshals, for Resten 
af indm'ærende' Anr, mlgt til Be
styrelsesruadsmedlem for Hjørring 
Amt i afd. Fiskehandler Isagers 
Sted. 

De mikroskopiske Planter l 

Havvandet. 
Af C. Ostenfeld Hansen. 

Hvad leve Fiskene af? .Ja, de 
større æde ue mindre, det kender 
man nok, en Torsk med mindre Fisk 
i Maven er ikke nogen Sjældenhed. 
Men de mindre!· De fleste af dem, 
saasom Sild, holde sig i Overfladen 
af Vandet, og den Næring, de søge 
del', er det, man med et Fællesnavn 
kalder Svæv eller med et hyppigt 
anvendt fremmed Ord Plankton. 

Dette Svæv kan ha\'e et meget 
forskelligartet I~dhold, men Hoved
massen bestaar dog oftest af Smua
krebs (Oopepoder) etler SIllaa i V an~ 
det urirendePlunteorganisrner navnlig 
henhørende til Diatomem'nes og Pe
ridineernes Grupper. Her gentager 
saa den sædvanlige, ubønhørlige Loy 
sig; de store Oopepoderne 
æde de mindre - Planterne. 

Det er altsaa paa disse Planter, 
at alt organisk Lir i Havet (for 
Resten ogsaa i større ferske Vande) 
beror. Da de ere Planter, have de 
den Egenskab at kunne assimilere 



den i Vandet værende Kulsyre og 
af Kulstoffet deri opbygge deres 
Substans. Den særlige Betingelse 
for at dette kan ske er, at der er 
Lys til Stede, de kunne altsau kun 
Olll Dagen - i alt Fald pM vore 
Breddegrader opta,ge Kulsyren. 
Og det er ogSM derfor, at de kun 
findes i de øvre Vandlag, indtil en 
vis ikke ret stor Dybde; ligesaa lidt 
finder lllan de paa Bunden voksende 
Vandplanter ( Algerne) paa større 
Dybder; alt Planteliv er ophørt pM 
en 50 Favnes Dybde. 

Assimilationsevnen, denne for Plan
terne særegne Evne, hvorved man 
bliver i Srand til at trække en omend 
kunstig, saa dog praktisk Grænse 
mellem lavere Dyr og Planter, idet 
de sidste ere i Stand til at leve af 
uorganisk Stof alene, de første ikke, 
har sit Sæde i farvede Smaalegemer 
i Planters Celler, de saakaldte Klo
rofylkorn. Det er disse, der give 
vore almindelige højere Planter den 
grønne Farve, derfor ere de ogsaa 
blevne kaldte Grønkorn. Dog ikke 
hos alle Planter have de den grønne 
Farve, Algerne ved vore Kyster ere 
oft('st brune og de lidt dybere vok
sende røde; lllen alligevel hase de 
samme Evne til at optage Kulsyren, 
da de alle besidde den grønne Farve, 
blot er den dækket af den brune 
eller røde. Snaledes ogsaa med disse 
smaa encellede Svæv-planter. Hos 
Diatomeerne eller KiseIalgerne ere 
KI~rofy Ikarnene (Kromatoforerne) 
gulbrune, hos Peridineerne af ret 
forskellig Farve, eller ogsaa mangle 
de helt, derfor er denne Gruppes 
Plads meget omstridt, nogle anse 
dem for Plauter, andre for Dyr, men 
det naturligste er vistnok at betragte 
dem som en intermediær Gruppe, 

idet der findes Former, der have 
tydelige Kromatoforer af gul, gulbrun 
eller rødbrun Farve, ligesaa vel som 
Former uden Kromatoforer, men med 
karmosinrødeOljedraaber, eller ogsaa 
helt uden Farvestoffer. Dog er der 
endnu ikke gjort Forsøg for at vise 
hvilke Former dl'!' kunne assimilere 
altsaa. ere Planh't' og hvilke ikke. 

Alle disse small Planteorganismer,. 
der saaledes danne Urnæringen, sknlle 
jo holde sig i de øvre Vandlag, og 
det maa ske paa en af to Maader, 
enten maa de kunne bevæge sig og 
dermed aktivt holde sig oppe, eller 
ogsaa maa de være af samme V ægt
fylde som eller lidt mindre end 
Vandet. Begge Tilfælde eksistere, 
idet Peridineerne ere forsynede med 
2 lange, tynde Svingtraade (Cilier), 
hvormed de hvir\'le sig frem i Vandet 
under en samtidig omdrejende Be
vægelse. 

DiatomeerIle derimod mangle en 
hver Evne til aktiv Bevægelse, de 
holde sig i Orde:s egenligste Betyd
ning svævende. De to Faktorer, der 
bevirke dette, ere: Oljedraaber i 
Cellen og lange Vedhæng eller andre 
ejendOlUllH'lige Forhold, der forhindre 
dem i at synke hurtigt. Oljedraa
berne ereFrugterne af Assimilationen; 
Kulsyren lave de om inde i sig 
og det synlige Resultat bliver Olje
draaberne, der, da de ere mindre 
vægtfyldige end Vand, bidrage sit til 
at holde Organismen oppe. 

Den anden Faktor viser et af de 
sindrigste Resulta ter af Organismer
nes Evne til at tilpasse sig til de 
Forhold, hvorunder de leve. Alle 
Diatomeer (Kiselalger) ere indeslut
tede i en ganske tynd Kiselhinde, 
vistnok et ganske godtFOlsvarsmiddel 
mod mange Dyr, men for disso, der 



skulle svæve i Havvandet, uhensigts
mæssigt. De søge derfor Gt raade 
Bod paa denne Ubehagelighed ved 
at gøre Kiselskallen saa tynd som 
muligt og ved at optræde med alle
haande sære Former, alle beregnede 
pan. at gøre Modstand, naar Organis
men synker. 

Den alleralmindeligste Slægt (Chæ
to cems ), der i aldeles utallelige 
Mængder befolke de nordiske Have, 
har saaledes 4 meget lange Horn, 
der fra den korte cylindriske Celle
hop stritte ud til 4 Sider; da nu 
flere, ofte mange, af disse Celler ere 
forbundne med hinanden til lange 
Kæder, vil man let kunne indse, at 
en saadan Kæde vil yde en forholds
vis meget stor Modstand mod at 
synke. En anden Slægt (Baldp1'ia
strum) har endog en hel Krans af 
saadanne Spæt'rehorn fra hver Ende 

. af den cylindriske Krop. Anderledes 
er Tilpasningen hos en næsten ligesaa 
almindelig Slægt (Rhizosolenia). Det 
er her selve Cellekroppen, der er 
forlænget og danner et umaadeligt 
langt tyndt Rør med skraat afska:\rne 
Ender; at et saadant Legeme ikke 
let synker, naar det blot ikke kom
mer til at staa paa Spidsen, kender 
lllan jo godt fra det velkendte Forsøg 
med at lægge en Synart! pau. en 
Vandoverflade. I Virkeligheden ser 
man ogsaa, naar man med sit fint
maskede N et har samlet Svæv med 
talrige Rhizosolenict i, Masser af 
disse svømme paa Overfladen af 
Vandet i Skaalen som ganske tynde, 
smaa sølvglinsende Streger. 

Efter lignende Princip ere atter 
andre Slægter, som j,felosint og Coe
cirwdiscus byggede; det er lave mønt
lignende Æsker. 

Saaledes varieres deri det uendelige; 
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ogsaa hos Peridineerne ere lignende 
Svæveindretningl'r udviklede, men 
ikke i den Grad som hos Diatome
erne. 

I de nordiske Have er det, naar 
bortses fm nogle ganske enkeltstaa
ende Undtagelser, kun disse to 
Grupper, der danne Havenes svæ
vende Planteverden, men i de var
mere Egne blive i alt Fald Diato
meel'l1e sjeldnere, og andre Alger, 
navnlig de saakaldte blaagrønneAlger, 
træde i Stedet. 

Synkefrie Fiskerbaade afStaal. 
(Efter "Norsk Fiskel'itidende",\ 

En Mand i Laxevaag pr. Bergen, 
ved Narn Rasmus H. Kjellevold har 
opfundet at bygge synke- og kæntre
frie Bande af Staal; han bygger sine 
Baade med I.JUftkasser langs Siderne 
fra Sten. til Stevn, og de faa derved 
en betydelig Bæreevne og Stivhed, 
selv OID de ere fulde af Vand. 

Hidtil har han mest hygget 
Baade til Dampskibe, men for en 
'l'id siden henvendte han sig til Fi
skeriselskabet med Anmodning om 
Støtte til at bygge Fiskerbaade, og 
han val' under afvigte Lofotfiske oppe 
i Lofoten Illed Stipendium af Sel
skabet, for at studere Forholdene og 
Baad,'ne paa nærmere Hold. Han 
fandt 111'1' megen Sympathi for sine 
Planer, og det er nu hans Agt at 
bygge en sYllke- og kæntrefri Fisker
hnad af Staal. Som Bidrag hertil 
lu l' Selskabet bevilget ham et Beløb, 
r:l~t Betingelse af, at Baadens Teg
ning godkendC's af Selskabet, og at 
han sælger den til en Fisker nordpaa. 



Mindre Meddelelser. 

Ferskvandsfiskeriet i Snesere Sø. 
Snesere Sø, som indtager et Areal 
af ca. 19 Telt'. Land, bortforpagtedes 
af Baroniet Gaul1ø i Begyndelsen 
af Juni Maaned d. A. for et 'rids
rum af 5 Aur til Fisker A. Jensen 
ved Tappenøje, og d. 20. Juni be
gyndte han Fiskeriet dersteds. .Pi
sken er afsat dels til Omegnens Be
boere, dels paa Torvet i Næstved 
h l'er Lørdag. }I'angsten er hidtil 
drevet udelukkende med Gedderuser, 
men Fisket' A. Jensen har nu an
skaffet sig 11 Aaleruser af nyeste 
og bedste Konstruktion, hvormed han 
agter at drive Aalefiskeri, dels i 
Snesere Sø, dels i Præstø Bugt. 

I Løbet af de 2 Maaneder hal' 
han fisket hen imod 150 PI!. Geddet" 
som er afsat til en Pris af 40 iL 50 
Øre pr. Pd. Geddernes Størrelse 
har været fra ll/2--91/~ Pd., nwn 
Gennemsnitsvægten hal' været ca. 4 
Pd., og Kvaliteten har været af Eær
deles god Beskaffenhed, meget fed 
og velsmagende, fri fol' mudret Smag. 

Af Sudere er fanget omtrent 50 
Pd., men disse have været uf særlig 
fin og delikat Smag, saaledes som 
den kun findes i Indsøer med blød 
Bund. Vægten har varieret fru 1-
3n/4 Pd., Prisen fra 35-50 Øre pr. 
Pd. N aar Fangsten ikke har været 
større, formener Hr. Jensen, at Grun
den hertil er, at den egentIigeLege
tid allerede val' sall, godt som forbi, 
da. han begyndte Fiskeriet, da han 
ellers tror, at der er en betydelig 
Bestand af denne Art Fisk i Søen. 

Af Alion'er er fanget mange i 
Ruser, men kun smaa, fra 1/2-2 Pd., 
men denne Fangst har han udsat 
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igen dels af denne Grund, dels fordi 
den ikke godt kunde holde sig i Hyt
te fa II paa GrUJld af Varmen. Prisen 
har været 30 Øl'e pr. Pd. Endelig 
har han truffet en. i vore Indsøer 
sjældent forekommende Fisk, nemlig 
Guldslcallen llled røde Brystfinner og 
gylden Glans paa Siderne ligesom 
Ørreden. Han hul' afsat denne paa 
N æstved Fisketorv til en Pris af 40 
Øre pr. Pd. Størrelsen har varieret 
mellem l/~-lllt Pd., men Fangsten 
har kun været ubetydelig, Ca. 25 Pd. 

Efter at Hr. Jensen nu har an
skaft'et sig nye og fortrinlige Aule
ruser, vil han drive Aalefiskeriet med 
fuld Kraft, dels her, dels i Præstø 
Pjord. 

'ril Forual'et agter Hr. ,lensen at 
udsætte nogle Hundrede Ørreder og 
Karper i Søen. J. 

Fiskemadding ved Kunst. Fra 
J yllands V f'stkyst have vi modtaget 
følgende: 

Anskaffelsen af Madding til Bakke
fiskeriether for Vestkysten spiller 
en meget betydelig Rolle. Dels er 
U dgifterne ret store, og dels, hvad 
der er det værste, kan man ikke 
altid være forsynet dermed eller have 
den af tilstrækkelig god Beskaffenhed, 
Endvidere ødelægges megen Madding 
ved den. Omstændighed , at den ruud
nel', naar den, som ofte sker, er 
paasat, og U vejr forhindrer Piskerne 
i at gaa ud. .A.f disse og endnu flere 
Gmnde vilde det være af den største 
Betydning, om del' kunde fOl'egaa en 
.2Elldring i }I'orholået, og jeg tænker 
mig den foretagen i Retning af, hvad 
man ser yed adskilligt Perskvands
fiskeri, hvor man jo har kunstig Mad
ding, saaledes t. Eks. Smaafisk og 
Flue af blinkende Metal. Do, Fersk
vandsfiskene af disse Ting lade sig 



skuffe, synes det mig at ligge nær, 
at det sanIIne maa kunne lade sig 
praktisere for Havfiskenes Vedkom
mende. Jeg er ikke sagkyndig og 
ved ikke heller om Tanken kan ud
føres; dog har jeg talt med Hav
fiskere, som mene, at der ad Iden 
Vej kan udrettes noget. Hvis saa 
er, var det en Vinding, om en eller 
anden Institution vilde tage 'ranken 
under Armen og lade foretage For
søg. Fiskerne have ikke Raad til 
at gaa paa egen Haand; men kunde 
der udrettes noget, og kunde }l'or
syningen med Madding blive stadig 
og billig, var der gjort en god Ger-
ning for vore Havfiskere. A. L. 

Kan Karpen høre Lyden af en 
Klokke? Det er bekendt nok, at 
Fisk, f. Eks. Karper, som holdes i 
mindre Damme og fodres til be:>temte 
Tider, snart blive fortrolige med 
Foderpladsen og den, som giver dem 
at æde. Naar det derimod, bl. a. i 
Brehms "Tierleben" fortælles, at de 
lære at agte paa givne Tegn og 
lwmme svømmende f. Eks. ved Lyden 
af en Klokke, da synes dette at 
dømme efter nogle af Kreidl nylig 
anstillede Forsøg, at bero pau en 
fejlagtig Tydning. Han har nemlig 
overbevist sig om, at Fiskene svøm
mede til Foderpladsen, naar han 
indfandt sig, selvom der ikke blev 
sia aet paa Klokken, og Klokkens Lyd 
alene havde ingen Virkning, naar 
Fiskene ikke samtidig blev varede 
ad paa anden Maade. Han paastaar. 
at Fiskene ikke formaa at høre To
nerne fra en Klokke; naar de til
syneladende komme for at fodr~s ved 
dette Tegn, beror tiet paa, at de se 
Fiskeren eller blive opmærksomme 
paa ham ved den Rystelse i V lllldet, 
som hans Komme fremkalder, og 
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hertil hjælper dem deres vel udvik
lede Syn- og HlIdfølelse. (Ptitiger's 
Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 63, 
1896, p. 581-586. Ad. J. 

Islandsfiskeriet har i do sidste 
Par Uger givet temmelig knapt Ud
bytte Illed Hensyn til Fangst, men 
den høje Pris, der vedvarende op
mU1S paa det engelske Marked -
4 til 5 Kr. pr. Snes- baader godt 
paa det mindre kvantitative Udbytte 
og foranlediger ogsaa, at der endnu 
ikke el' taget fat med videre Kraft 
paa X edsaltning af den fangede 
Rødspætte i de medbragte Tønder; 
Fangsten forcgaar for Tiden paa 
Dyrefjord. Kl. 

I Skibsforsikringsforeningen for 
Frederikshavns 'l'olddistrikt afhold
tes i LørdagsGeneralforsamling, h VOl' 

der bl. a. foretoges Valg af et Medlem 
af Direktionen i Stedet for afdøde 
Købmand og Fiskehandler J. O. 
lisager, der i en Aarrække har været 
Medlem og Formand for denne For
enings Direktion. Valgt blev Konsul 
Ohr. Oloos og i et efter Generalfor
samlingen afholdt Dit'ektionsmøde 
valgtes han til Foreningens Formand. 
Generalforsamlingen hemyndigede 
endvidere Direktionen til at anvende 
et Beløh af indtil 500 Kr. til at 
bekoste et Jerngitter og rejse et 
GravlIlonument paa den afdøde For
mand J. O. Iisagers Grav. 

Foreningens Bogholder, Lodsolder
mand Ohr. Bærentz, Dblll. og R. 
af Dbg., der snart i 30 Aar har 
'virket som Bogholder og Regnskahs
fører for Foreningen, f('jrer i Morgen 
den 1. September sit 25 Aars Ju
bilæum som Lodsolderlllalld fol' Fre
derikshavns, Bangsbostmnds og Hirts
holmens Lodsejeer. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 31. A vg. 1896. 
Den sidst forløune Uges vedvarende 
urolige Vejrforhold hal' havt en meget 
uhelJjg Indflydelse paa Fiskeriet, paa 
Vestkysten har saaledes slet ingen 
Kuttere forsøgt, og de fleste have 
spildt Tiden med resultatløs Sojlen 
mellem Havnen og de forskellige 
Fiskepladser. I en lwrivarig Periode 
med roligere Vejr have en Del Kut
tere pila Herthas Flak lmvt Fang
sler af fra 20 hl 100 Snese hver, 
Rødspætter vejende 11-14 Pd. Snesen 
og betalte llled fra 1 Kl'. 25 01'e-
2 Kr. Snesen, men det er ogsaa det 
eneste Stedf hvorfra 'ri1 f!H'sel er sket. 
HurnmerfangstrIl hngs Vestkysten 
hltr ogsaa lidt under det urolige 
Vejr, og Prisen Cl' atter gaaet i 
Vejret, sanledes at ilian nu paa 
Stranden betaler l Kr. 35 Øre pr. 
Pd. en gros. Kl. 

Harboøre, den 27. Avgust 1896. 
Somlllerfiskeriet er fremdeles ubety
deligt, og det har i denne Periode 
været meget daarligt. Arbejdet i 
Fjorden og i vore Indvande har 
heller ikke været efter Ønske, hvad 
saa Grunden dertil kan være. Der
imod er der gerne om Sommeren 
gode Efterretninger fra de af vore 
Fiskere, som arbejde med Kutterne 
efter Rødspætter, og det er en Glæde, 
at dette for dem saa vigtige Fiskeri 
forløber SM godt. H. 

Ringkøbing Fjord, d. 25. Avg.1896. 
Havet har lIU omtrent i to Maaneder 
holdt Fjorden lukket, og dette uhel
dige Forhold har ikke mindst sviet 
til Fiskerne, idet der stadig er blevet 
mindre og mindre at fiske efter. 
N aur der ikke er Forbindelse med 
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Havet, maa saadant jo blive Følgen. 
Selv 0111 man ogsaa snart faar U d
gravningen aabnet, og 1!~orbindelsen 

oprettet igpn, er det ikke usandsyn
ligt, at den lange Lukning ogsaa 
vil medføre mærkbare Følger, selv 
for Efterull rsfiskeriets Vedkommende. 

P. 

Rettelse. 
r; !HIer den i ?vledlemsbladeLs forrige 

NU11l1l1or optagne Rettelse til Ji'rednings
listen er der ved en Fejltagelse kOIlllllen 
til at st<1l\ Hed. Der skulde Btaa Cand. 
Hllehmann, hvem Hettelsen skyldes. 

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, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd Arthur Feddersen, 
(2deu TJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. 8tormgade 20, Kø
benhavn V. 



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

i Ugen ira 23. August til 30. August 1896. 
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~ '" en I:~ I 
cC-D: Cl. ::c >. "Cl ...: 1- ... :::e ...: en '" ... C!> Cl en Q;) en o o -

Pd. I 
I I 

Pd', I I Pd. 1 danske. Fisker-II 
Pd. !lU. Pd. l'd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fartØ.ler ... 720 

22 danske K vaser 54540 441001 3500 

1 svenske Fisker-
fartøjer ... 540 

pr. Baad og Vogn 
" fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 1200 26720 7339 
4 pr. Jernbane & 

Dampskib .... 650110042 41991 2182'11180 111026410902 10763"1 6974 1548 

laIt ... 56450 10042 4199 1200 46282 1180 13698J2174-1 10763 6974- 1iJ48 

l) Torsk. 2) 982 Pd. Torsk og 1200 Pd. Kuller. 3) 6821 Pd. Aal og 518 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. o) 9042 
Pd. Laks og 1721 Pd. Ørred. 

laIt er der tilført 317363 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspættor: Kr. 3,25-4,50 pr. Lpd.; 'l'ol"Rk 
Kr. 1,00 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,10-2,50 pr. Ol; Aal blanke Kr. 0,iJ7, gule Kr. 0,25-0,52 
pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i U gens Løb været ringe paa Gnmd af uroligt 
Vejr. og er foregaaet pr. Kvase og i mimlre Partier. Priserne holdt sig. "ed rolig Om
sætning uforandret. 

BEKENDTGØRELSER -----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modta~l Slags Fisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 0/0' 

Teiegramadr. : Storm, Nybrogade. 

• 
For Krogfiskere. 

Do saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalflskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fangst ar AaJ, 'l'orak og Flynder 
kan erholdes hos Unuertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages og Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til }'iskere, Nr. 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 fire pr. 1000 
mod Efterkrav. PrØ"er sendes pau 
Forlangende og Porhandlere ind
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegade 2. Kjertominde. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

3. øralmøø, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

Muddermaskine. 
En brugt, men godt ved· 

ligeholtl t Haandmudtlerma
skine med Spande, beregnet 
paa indtil 9 Fods Dybde, 
ønskes solgt snarest . 

Gilleleje Havnelaug. 

fiskekroge -F abriken 
- SølvmedaIlIe I Aalbor/l: 18~S Oll 

I Købe·nhavD 1888-
anbefaler sit udsalg af alle Sortor 
Fiskekroge, sau. vel i Stanl, ,JæJ'lI 
130m Mes.sing, samt Pil1w i Tin OH 
Bly. Forsondos mod Rfterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Kllbenh",vn K. 
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Kø benha, vns :Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon,
Prima Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet T-wist 
. -,..T 12/ 12/ b f l l l.~ umrene 9- 30 an Po a es. 

København V. Telef. Nr:267IV. Vesterbrogade 70. 
~"""""""""'.,~""""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,, ... 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingø.', Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 Hehlingør", 
leverer efter Bestilling eller fra. Lager fra. vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. B01ll

nldsganl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ,,,"alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateeltu 
haves l)aa Lagel>. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rl'emdr.: Johann Cohrs, Altona. Tele~rainadr.: Cohrs, Altona. 

O:Wentlig A vktion. 
Lørdag den 12. September 1896 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig 

Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt 8600 'il: Tovværk, 6400 
'1J) Spild af Tovværk, 800 '1J) Klude, 550 rr gl. Zink, 214 'il: gI. KobbeL, 3000 
'il: p;l. Sejldug. 600 '1J) Kautsjuk, 765 'ft Messing, 12400 n Zink aske, 26400 
'il: Staalaffald, 61100 'il: gI. Jærn, 1600 'il: Papiraffald, 1 Symaskine, 0lkan
der og 'l'allerkner; emaillerede og af Fajance, Messing Sceptre, Riste og 
Indfatningnr, 50 Sejldugs Køjer, 1 Destillationsapparat, 1 Ur, 1 Sprøjte, 1 
Decimalvægt, 107 Bliklamper, 2 Høvlebænke, Nedgangskapper, Trapper, 
Skuffer, Køjebunde og Køjesider, Skylighter, 7 Fade, 2 store Kar, Krudt
tønder, 3 Fartøjer, 1 Mast med Tilbehør, 9 Kobber Luftkasser, 41 Lemme, 
102 Vinduer, 90 Døre med Laase og Greb, 2 Urinbakker af Kobber, 15 
Patentglas. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Onsdag d. 9. Septb\'. 
og følgende Dage fra KI. 10-2, hvor Kataloger til den Tid kunne erhold os. 

Orlogsvæ1j'tets Centmllco 11 tor, d. 2, Septb\'. 1896. 

Redigeret af cand. mag. lI'ill. Lundbeck. - Tl'lkt hos Frantz Ohristtrcu. Kpbcnl!<lYJl. 



Nr. 37. IO. Se ptember. 1896. 

Medl.e=.eb1a.a.et udgaar hver Torsdag, Annoncer optag-es ved Henvendelse til 
FrantzChristtreu, Grønnegade IO, København K, Prisen er for I:ldlandet 10 Øre pr. Petit

linje ai'la Sides BT'!:idc; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Ingolf-Ekopeditiollen. Jlehandling 
af F •• k, }<'iokeatrald o. 1. til Udvinding af Olje. 
Fiokeriet under Anholt 1896. - FiskeribeTetninger. 
- BekeDdtg~re1s.det. 

Dansk Fiskeriforenings Kor.for, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabcnt 
fra 9-11. Rtdaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm, 5-7 Svanernose
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
. til Kontoret. 

Modelsamlingen,' Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig fOl' Medlemmerog }l'iskere daglig 
fra K1.9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
HI', P. Villumsen vil være til Stede iSam

lilJgcn Lørdag den' 12. September RI. 9-4. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk FiskeriforeningsHjæl pefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
pall. Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Ingolf-Ekspeditionen. 

Den 20. Avgust ankrede Krydseren 
Ingolf pall. Københavns Rhed efter 
at have tilendebragt sit fire Maane
ders Ulldersøgelsestogt i Farvandent1 
omkring Island, og hermed er Ingolf- . 
Ekspeditionen ellel' som dens officielle 
Navn er: "den danske Dybhavseks
pedition 'i de arktiske Farvande" 
afsluttet. Ingolf-Ekspeditionen ha.r 
været en toaarig Ekspedition, hvis 
Formaa.l har v:eret at udforske Dy
relivet i Havene omkring Island og 
Grønbnd, altsaa de arktiskeFarrande 
omkring vore nordlige Bilande og 
for saa vidt danske Farvande. Eks
peditionens Opgave var hovedsagenlig 
Dyhhavsundersøgelser, men der er 
dog ogsaa foretaget Undersøgelser 
pall. lavere Vund og helt litorale 
U ndersøgelser og Indsamlinger, saa 
at Ekspeditioncns hjembragte Mate
riale kun give et nogenlunde fuld
stændigt Billcde af de undersøgte 
Havstrækningers . Fauna. Foruden 
disse zoologiske U ndersøgelser, er 
der ogsall. bleven foretaget Indsam -
linger af do i Havet levende Planter 



og endelig er der foretaget I' stOl' 
)Iængde nøjagtige og møget .nJgna
ende hydrografiske Undersøgeleer, d. 
\'. s. Undersøgelser af Havvandrt j 

forskellige Dybder med Hensyn til 
Vandets 'l'enlJwratur, og hmd det 
indeholder opløst af faste Bestand· 
dele og Luftarter. 

Ingolf-Ekspeditionen startede i 
1895, idet Ingolf' den 2. Maj dette 
Aar hejste Kommando for at gafl 

ud paa første Aars Togt. Ingolfs 
Chef var den Illed Opmaaling, ark
tiske Undersøgelser og Indsamlinger 
saa rel kendte Kommandør Vandel, 
der allerede tidligere lmnle indbgt 
sig store Fortjenester l SillO 1J 11-

JersøgeIser heroppe. ForL .. en om· 
cererne var der ombord fem VidGn
skabsmænd, nemlig tre Zoologer, en 
Fysiker og en Botaniker. Ledm'en 
uf de zoologiske Undersøger nH det 
første Aai' delvis, det sidste Aur 
udelukkende Dr. H. Jungersen. Ingolf 
var bl.even udstyret til sit. H rerv paa 
den bedst mulige 1\1 aade, de viden
skabelige Samleapparater vare alle 
af nyeste Konstruktioner, den var 
forsynet rigelig med Staalliner af 
forskellig Tykkelse til Indhivning af 
Redsbberne, forskellige Dampspil 
vare i samme Øjemed anbragte paa 

. FOI'dækket. agter ral' der bygget et 
rUlllmellgt Arbejdshus, i hvilket Vi
denskabsmændelle foretog deres Un~ 
dersøgeiser og Præparationer. 

Efter at vi havde anløbet FlUrø
erne, begyndte Arbejdet rest fol' disse, 
idet der blev tngetStutiOlWl' i en Linie 
til Island; det fm,ste AtlI' undersøgtes 
Havet syd og vest for Island, der 
arbejdedes navnlig en Del i Dan
marksstrædet mellem Island ogGrøn
land, clerpaaa gik Ingolf sønden om 
Grønland op i Davisstrædet, hvor 
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der arbejdedes de to sidste Maaneder 
af dette A ars Togt. Til 'l'rods for 
adskilligt ugunstigt Vejr, vi laa blandt 
andet en Gang underdrejet fem Dage 
i Træk i Dunmarksstrædet, var Ud· 
byttet dette. AuI' særdeles godt. Vi 
hnnle mange dybe Stationer, den 
største Dj'bde, vi naaede, var 1870 
Fr. Arbejdet !.lev udført ald~les 

planmæssigt, visse; Forvejen bestemte 
Linier bleve sejlede ud, og i disse 
toges saa med bostemte Mellemrum, 
f. Eks. for hver 50 Kvartmil, en 
Station. som ble\' ttfsat i KOl'tpt; Oll 

Station vil altsua ikke sige andet 
end en Unclersøgelspsplads. Arbejdet 
pan Oll suadun Pinds foretages altid 
i en regelmæssig Orden, før.,t loddedes 
dt'r med Sigsbees Loddeapparat, en 
nydelig Maskine, i hvilken Lodde
liuen er en ganske fin Klaverstreng, 
som muliggør en sikker og temmelig 
hurtig Lodning selv paa meget store 
Dybder. Derefter toges ved Hjælp 
af en 'smækker Staaltrandsline en 
Række Temperaturer i bestemte Af
stande fra Bund til Overflade med 
sæl'lige, fine Thermometl'e; samtidig 
spændtespaasammeLine Vandhentere, 
der tuge Vand fra de samme Dybder, 
hvilket derpaa blev undersøgt i kom
plicerede Apparnter af Fysikeren. 
Hermed ml' det hydrografiske Ar
bejdo paa Stationen færdig, og der 
toges fa t pau det zoologiske;' først 
sænkedes en 1'mwl illed en Munding 
pau 15 FOllsBredde ned til Bunden, 
del' tl'aYledes et Stykke~ og den toges 
sna ind, SOIll oftestf.rldt med Dyre
former, undertiden fyldtes den ogsaa 
med store Ladninger Mudder fra 
Bunden, som derpaa ved Hjælp uf 
flne Sigter blev nøje undersøgt, saa 
at alle de smaa Dyrefol'mer deri 
bleye fundne. Til Tmwlen var altid 



fæstet en Bundhenter, som tog en 
Prøve af Bunden op, disse Prøver 
opbevaredes, og de ville kUllne give 
et Begreb om Bundens Beskaffenhed 
og Udseende paa disse store Dybder. 

N aarTra wlingen var forbi, sænkedes 
fine N æt af forskellig Slags ned til 
forskellige Dybdl:!rfor at samle alt 
det i Havets Overflade lenv.endeDyre
og Planteliv, alle de smaa til Dels 
mikroskopiskeFormer, som i uendelige 
Mængder fylder Havets Overflade og 
med et fælles Navn kaldes Plankton; 
na3.f disseIndsamlingervare foretagne, 
var Arbejdet paa denne Plads forbi. 
Ved særlig dybe Stationer maatte 
Skibet ligge meget længe paa Pladsen. 
Trawlen kunde kun sænkes med 
en Hastighed af 100 Fv. i 6 Minutter, 
dn. der ellers kom Kinker paa Staal
linen, og denne derved udsattes for 
at knække over; paa en Dybde af 
1800 Fv. blev der stukket 2500 Fv. 
Line ud, og Indhivningen gik for sig 
mad samme Hastighed, det giver alene 
for Trawlens Vedkommende 6.Timer, 
og de øvrige Undersøgelser tilsammen 
toge en lignende Tid. 

Af Thermometerline og Trawlline 
havde vi 2 Mil med af hver Slags; 
Trawllinen, der var den sværeste, 
var en temmelig smækker Staalline, 
10 mm. i Diameter, og den vejede 
76 Pd. pr. lUD løbende Fod, den 
var beregnet til at have en Bæreevne 
af 10000 Pd. og havde sikkert be
tydelig mere, paa en enkelt Station 
korn sRaledes Trawlen, hvis Bonune 
dog var af temmelig svært Jern, op 
aldeles sammmenyredet uden atTrawl
trodsen led noget ved det. Indhiv
ningen af samtlige Apparater skete· 
ved et kraftigt Dampspil paa For
dækket. De zoologiske Samleappa-
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rater sænkedes fra en svær Bom pau 
Formasten. (Sluttei:l.) 

Behandling af Fisk, Fiskeaffald o. l. 
ti! 

Udvinding af Olie. 

P,ta en saadun er der udstedt Pa
tent i Norge d. 20 . .Juli d. A. for 
Opfinderen, the Fish Utilization Syn
dicttte Limited af London. 

Det Apparat, hyori Udvindingen 
fmegnar, bestaar af et aflangt, halv
rundt Kogekar fyldt med Vand og med 
Ildstell under. Fiskettffaldetføres ind i 
Ka l'ret veel den ene :B~nde, og en 1'8-

terende Aksel med Vinger ved Kar
rets Bund fører Affaldet lllngsomt 
hen til den modsatte Ende. Under 
denne Bevægelse findeles det af Vin
gerne, og derved i Forening llled ~en 
vedholdende Kogning afgives OIJen 
11lPget fuldstændig. Denne stiger til 
Vejrs op igennem en nær ved Orer
fladen anbragt Rist, som tilbageholder 
Urenhederne, saa Oljen i temmelig 
renset Skikkelse kan aftappes for
oven. I den Ende nf Kogekarret, 
der er modsat Tilføl'selsaabningen, 
findes en Fordybning, hyori en Slags 
Muddermaskine arbejder, nemlig en 
llled en Del Skaale forsynet Kæde 
uden Ende. Skaalene optage Fiske
resternl' og afsie under Bevægelsen 
opad Vandet, saa at de, naur de 
vende Bundell i Vejret og gaa nedad} 
udtømme den's Indhold uden meget 
Vand iblandet. De udtømte Rester 
kunne benyttes til ~'relllstming uf 
Gødningstoffer eller i andet Øjemed. 



Fiskeriet under Anholt 1896. 
(Efter Il Nationaltidende".) 

I 29 Dage have 30 Anholtere for
delte i 6 Baade fisket følgende Kvanta: 

I 2 Dage af Februar 35 Snese 
Rødspætter, i 3 Dage af Marts 59 
Snese Rødspætter og 100 Pd. Slet
hvar; i 10 Dage af April 20 Snese 
Rødspætter, 450 Pd. Tunger, 1635 
Pd. Pighvar og 10,580 Pd. Slethvar; 
i Il Dage af Maj 220 Snese Rød
spætter, 1010 Pd. Tunger, 1585 Pd. 
Pighvar, 5700 Pd. Slethvar Ol; 428 
Ol Hornfisk; i 3 Dage af Juni 90 
Snese l,lødspætter, 100 Pd. Tunger, 
245 Pd. Pighvar og 550 Pd. Slethvar. 

Altsaa en samlet Mængde af 424 
Snese Rødspætter, 1560 Pd. Tunger, 
3465 Pd. Pighvar, 16,930 Pd. Slet· 
hvar og 428 Ol Hornfisk. 

Priserne have gennemsnitlig været 
l Kr. pr. Snes Rødspætter, 31 Øre 
pr. Tunge, 22 Øre pr. Pd. Pighvar, 

, 8 Øre pr. Pd. Slethvar og 3 Kr. 
pr. Ol Hornfisk. 

Skøndt Udbyttet <-let kvantitative 
og kvalitative maa anses for ganske 
udmærket, vilde det utvivlsomt være 
blevet af langt større Dimensioner, 
i Fald Beboerne saa sig i Stand til 
at drive Fiskeriet med Dæksbaade 
og med bekvem Adgang til disse, 
hvilket eilde blive en af en eventuel 
Fiskerihavns produktive Følger. Nu 
kan der kun fiskes under særlige 
gunstige Vejrforhold, da Baadene ere 
smaa og maa trækkes paa Land bver 
Aften. For at belyse hvilkeRigdomme, 
ligge udenfor dn smaa Baades Ræk· 
kevidde, skal jeg iJ.'orbigaaende nævne, 
at Fiskerne fra Hornbæk have ~11l' 
kring 900 Kr. pr. Mand, n.t Besæt
ningen paa "Svalen" har i 2 Maa
m~der fisket for 600 Kr. pr. Mand, 
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, og at bemeldte Fartøj alene paa en 
Rejse havde ca. 180 Snese fortrinlige 
Fisk ombord. 

Ovennævnte '1'al turde være til
strækkelig som Bevis for, ,at Fiske
bestanden under Anholt endnu er 
til Stede i rige Mængder, og som 
under Udøvelsen af en mere rationel 
Drift, bl. a. ved Hjælp af tidssvarende 
Havn og Transportmidler absolut maa 
knnne blive langt mere indbringonde, 
end 'rilfældet er nu. 

N aar del' til de 29 Fiskedage -
hvis Udbytte jeg fortrinsvis har· frem
hroret, eftersom Fangsten straks fandt 
Afsætning til tilfældig nærværende 
Opkøbere - medregnes Dage i J a
nunr, j hvilke der pilkedes 80 Snese 
Torsk og Kuller, Dage i Foraaret 
med en Fangst saa rig, men som gik 
tabt af Mangel paa Afsætning, det 
store Tab, Beboerne lide, ved - paa 
Grund af B:ladpnes sm"l.a Dimensio
ner - at være afskaaret frn. lukrativ 
Deltagelse i det rige Dybvandsfiskeri 
som eksempelvis anført, og naar des
uden den enorme M ængde for Tiden 
usalgbllre Sorter, saasom Isinger, 
Rokker, Knurhaner, Stenbidere o. 
m. a., der under tiossvarende For
bindelse - (atter en af en eventuel 
Fiskerihavns produktive Følger) -
vilde komme de tusind smaa Hjem 
tilgode, men nu i langt overvejende 
Del gaa til Grunde, da tror jeg at 
have fredagt et nogenlunde fyldigt 
Bevis for, at Fiskeriet under Anholt 
er en Guldgrube af saa stor national 
Betydning, at dena vel fortjener at 
udnyttes. 

Ved at kaste et Blik pau. Kortet 
faar man straks øjet op for, hvor 
haardt en Fiskerihavn sn.vnes her. 
Fra Frederikshn.vn til Kronborg, i 
hele vor Del af det centrale Kattegat, 



findes ikke et eneste Tilflugtssted 
for Fishre. 

Det kn n dog ikke ikke nægtes, at 
dette, under eventuelt opstaaaet 
Uvelr at maatte forlade FiskCilpladsen 
og· Garnene, og først i Issefjorden 
eller under Kronborg at kunne finde 
sikker Bnkerplads, er forbunden med 
stort Tidsspilde og den eventuelt 
indmndne Fangsts Ødelæggelse -
kort et stort pekuniært Tab. 

Men afset fra dens eminente Be
tydning som Tiljiugtssted i Uvejr, 
vilde en Fiskerihavns Tilstedeværelse 
være den væsenlige og eneste bet yd
nhtllsfulde Faktor fil Kaitegatsfi
ske1'ints Opblomstring, idet Fiskerne 
derved bl. a. sættes i Stand til at 
afsætte Fangsten i umiddelbar N ær
hed af Fiskepladserne! undgaa en 
lang stundom besværlig Sejlads, og 
kun benytte hver mindste Chance, 
Eftet'aarets lunffulde Vejrlig i knapt 
Maal tilsteder Fiskeriet paa Havet. 

G. B. 

Fiskerib eretnin ger. 

Frederikshavn, den 6. September 
1896. Ejheller j denne Uge har 
Vejrliget været Fiskeriet gunstigt, 
vedvarende stærke sydostlige og øst
lige Storme har været fremherskende 
saa godt som hele Tiden og tvunget 
Fiskerflaaden til Uvirksomhed. bet 
var jo ogsaa at vente, at daarligt 
Vejr snart .. ilde indtræffe efter en 
saa udmærket Sommer, saavel hvad 
roligt Vejrforhold som god Fa ngst 
angaar; men naal' saaledes Fiske
riet har været afbrudt i en halv 
Maaneds Tid, mærkes det tydeligt i 
vel' Havn og i "01' By; det kan med 
Rette siges, at Fiskeriet er Frede-
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rikshavns nervus rerwn, en af Byens 
vigtigste, ja, næsten eneste Eksistens
betingeise. - 4 Kuttere indkom millt 
i Ugen fra Farvandet Nordvest af 
Hirtshals med mindre Partier, c. 40 
Snese hver, paa GI und af haard 
Sejlads næsten "opslidte" Rødspætter, 
der dog i Mangel af bedre Kvaliteter 
opnaaede 3,50-4 Kr. Snesen og var 
af en Vægt af 17-20 Pd. pr. Snes. 
2 Kuttere have i Farvandet Vest for 
Højens };'løjtetønde haft et Udbytte 
af iaIt ca. 4000 Pd. Skærising, der 
opnaaede ca. 12 Øre pr. Pd.; des
uden havdes ot lignende Kvantum 
Rødspætter som Q\'ennævnte Kuttere, 
del' opnaaede 4 Kr. 25 Øre Snesen, 
da de ikke havde lidt saa nH'get 
under Sejladsen. 

I Ugens Løb ere enkelte Kuttere 
indkomne fra Fangstpladserne paa 
Herthas Flak og Læsø Trillegrund 
med Fangster af fra 20-100 Snese 
hver, Fisk vejende 10--12 Pd. Snesen, 
der under den for Tiden værende 
Knaphed opnaaede saa høje Priser 
som fra Kr. 1,50-2,10 pr. Snes; 
der er vlst aldrig før i Frederiks
havn betalt san, høj en Pris for saa
dan Fisk. Ligeledes indbragtes her
fra mindre Partier af Pighvar, der 
betaltes med 45-50 Øre pr. Pund. 
Humlllerfiskeriet langs Vestkysten 
har været betydningsløst, først i Dag 
er der sket Tilførsel at' næme"ærdig 
Størrelse, og Prisen er nu ca. l Kr. 
20 Øre pr. Pd. en gros; fra Læsø 
er der derimed af og til tilføt·t noget, 
men Fiskerne der nyde destovæne 
ikke godt af den for Tiden høje Pris 
paa Hummer, idet de fleste af dem 
h:He solgt i fast Regnillg til et Ham
burgerfirma, der betaler 85 Øre pr. 
Pd. Aaret rundt. 

Efter at oTenstaaende var ned 
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skrevet indkom i Løbet af Dags Ef
termiddag 10-15 Kuttere, som i 
Ugens to sidste Dage have haft et 
heldigt Fiskeri paa Grundene Nord
vest af Hirtshnls langt ude til Søs, 
paa ca. 30/<'avne Vand, TIdbyttet 
varierede mellem 100-150 Snese, og 
Fisken var af god Kvalitet, vejende 
ca. 22 Pd. Snesen, og betaltes med 
fm Kr. 4-4,50 Øre Snesen. Be
gæret efter Fisk blev dog langt fra 
tilfredsstillet, hmd man bedst kunde 
se demf, at de sidst indkommende 
Kuttere opnaaede fuldt saa gode 
Priser som de først indkommende. En 
enkelt, der fiskede nærmere Land, 
havde et Udbytte af 230 Snese, der 
vejede 16 Pd. Snesen og betaltes 
med 2 Kr. 75 Øre pI'. Snes. Alle 

disse Kuttere ere bemandede med 
Skagfiskere, og de have under storm
fuldt Vejr holdt sig til Ankers under 
Skagen eller have været under Sejl 
til Søs, men frembyder der sig ved 
en kortvarig rolig Periode Chance 
1'01' Vestkystfiskeri, ere de jo ogsaa 
langt hurtigere paa Fiskeplads end 
de i Frederikshavn boende, og have 
saaledes ogsaa bedre Anledning til 
at udnytte den gode Chance. De 
frederik!lhavllskeFiskeres Udsagn om 
Vestkystfiskeriets Ophør holder saa
ledes ikke Stik; forøvrigt skal det 
være ualmindeligt, at Rødspætten san. 
hngt henne pM Aaret holder sig i 
Vestf'rhnxet pua. 3aadanne Dybder, 
at den endnu kan fanges. Il. 

Københavns Tilf'ørsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen Ira 30. August til 6. September 1896. 
-

I . .e IQ,~ E I ... "'...: I I OD~ "Q 

'" o", 00'" 
... 

E ... ...: >- ",'" 

I 
... 00 -q:: !! O""" ...:t "Q -'" Tilført af: ,*Cl..., -*Cl '" "'c I <U ~ .... æ Io; c '" 

L-

I 
j= <U -es "Cl o ...... æ «-, 1:1: ... ::c>- "Q ... 

I- "':0 «~ ...: Cl) 

! '" II:: '" 
...: 

:::c '" 1:11 Cl) 
CD Cl) .., o 

1 danske Fisker-II 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I Pd. I Pd. Pd. I Pd. 
fartøjer .. , 720 

7 danske Kvaser :' I 50220 

svenske E'iSker-1 
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn: 
3 fra nærliggende • Aborre 

}'iskerlejer ... 110 968 5201 106360 5765 
4 pr. Jernbane & 

Dampskib .. , , : 2609110760 3866 , 744 1700~ 7716313572 579P 5680 3178 

Ialt~.-:-13329- 107601 3976 I 968 509641 

2220 1i83523 19337
157915680 3178 

l) Hornfisk. 2) Makrel. 3) 5498 Pd. Artlog 267 Pd. Aalekvabber. 4) Aa1. 5) 21.00 Pd. Laks og 3391 Pd. 
Ørred. 

lait er der tilført 289726 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levendo Kr. 6,00, Kassefisk Kr, 
3,00 pr. Lpd.; Torsk, l!lyende Kr. 1,50 }ll'. Lpd.; Rild Kr. 0,75-1,50 pr. Ol; Aal blanke 
Kr. 0,57, gule Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 1.00-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter i Ugens Løj} 11ar, paa Grund af uroligt. Vejr, kun 
været 40 Lpd., der betaltes med 6 Kr. pr. Lpd. - Tilførslall af levende Torsk var ret 
god og betaltes med ea. 1'/2 Kr. pr. Lpd. 
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BEKENDTGØRELSER -----_. J: J.' Storm, 
GI .. ' Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i 1\UIII

mission. 
Dag,ig Afregning. 

Kommissionssalg 5 0
10' 

Teiegramadr.: Storm, Nybrogade. 

• 
For Kro&,fiskere. 

De saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede Staalftskekroqe 
med lukkede ret og omvenute OJer 
til Fangst af Aa], 'l'orak og Flynder 
kan erholdes hOB Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages 0R Krogene afsendes franco 
overalt i Danmark til Fiskcrf', Nr. 

3 Kr_. Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Efterkr4v. PrØver sendt,!'! pna 
Forlangende og Forhandlere iIlda 
rØmmes Rabat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Langegad~ 2. Kjerteminde. 

Import af 

Amerikansk Bomuldsejldug 
forhør Priser hos 

a. aalmøø, 
Nyhavn 53. Kjøbenhavn. 

fiskekroge -F aLriken 
- Sølymedallle I A a l b o r g 18>S ø~ 

l Kø h.n II aVD 1888 -
I anbcraler sit t'.t.,:dg- af lill,' Sorhn 

Fiskekroge, 811n ,'cl i :-;t.,., I, .Tærll 
Bom Messing, samt Pilk, Tin o~ 
l.3:y. Fonondos mod ~~fLl' r krav. 

Conrad Christen', t'n. 
St. Strand ,I.ræde H . 

København K. 

Anlloncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ,"cd Hcnvclluclsc til 

Frantz ChrisUreu, 
Grønnegade 10. 

~'or staaende Avertissementer 
indrømme. betyuelig Rabat. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Møde i Knllehave Færgegaard Søndag den 20. ds. KI. 4. Hr. 
Overretsprokurator Leth og Folkethingsmand J. Frederiksen kommer til Stede. 
Folkethingsmand Bojesen er ogsaa indbudt. Alle indbydes. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 12. September 1896 Kl. 11 Form. bliver vod offentlig 

Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt 8600 'tI Tovværk, 6400 
rE Spild af Tovværk, 800 'tI Klude, 550 'II gI. Zink, 214 'tI gI. Kobber, 3000 
'tI gI. Sejldug. 600 'U Kautsjuk, 765 'tI Messing, 12400 11 Zinkaske, 26400 
'tI Staalaffald, 61100 'lI gI. Jærn, 1600 'tI Papiraffald, 1 Symaskine, 0lkan
der og Tallerkner; emaillerede og af Fajance, Messing Sceptre, Riste og 
Indfatningnr, 50 Sejldugs Køjer, 1 Destillationsapparat, 1 Ur, 1 Sprøjte, 1 
Decimalvægt, 107 Bliklamper, 2 Høvlebænke, Nedgangskapper, Trapper, 
Skuffer, Køjebunde og Køjesidel', Skylighter, 7 Fade, 2 store Kar, Krudt
tønder, 3 Fartøjer, 1 Mast med Tilbehør, 9 Kobber Luftkasser, 41 Lemme, 
102 Vinduer, 90 Døre med Laase og Greb, 2 Urinbakker af Kobber, 15 
Patentglas. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods OnsdlJg d. 9. Septbr. 
og følgende Dage fra KI. 10-2, hvor Kataloger til den 'l'id kunne erholdes. 

Orlogsværftets Centralkontor, d: 2. Septbr. 1896. 



:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik: 

M. L. Utzon, 
Prin1a Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet T'Wist 
i Numrene 12/9~1't/30 anbp.fales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70 . 
.. """""""""", .. """"""""""""""","""""""""""""""~ 

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

Telefonnummer" 75 lIeisingør" , 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede,Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Sla~s N æt og Garn. Bom
nldsgar/l, IIal/l/JPganl og ]{organl i alle N l'. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Korli, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'evadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Fehru:u 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

RedIgeret af cand. mag. Will. Lundbeck. - 'l'lykt hOij .Frantz Christtreu. København. 
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:M:edl.e:cr::t.sbl.ade'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for I:1dlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Udstillingen i Stockholm 1897. -
Modeløamlingen. - Ingolf-Ekspeditionen. Unyttet 
Bund. - Mindre Meddelel •• r. Fiskeriberetninger. 
- BekendtgØreIsedet. 

O.ansj{ Fisk!lrifor.eninIlS· Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
f~a 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose· 
galwdsvej 2 A. 3 S. Sager vedr.ørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Storm gade 20, er gratis 
tilgængelig fol' Medlemmer og Fiskere daglig 
fra .Kl. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre. Porseudeiser til For
eninllens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl; Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk al Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam· 

lingen Lørdag den 26. September RI. 9-4 

l:l)lstillingen i Stockholm 1897. 

Efter Opfordring fra Komiteen for 
Danmarks Delta~else i Udstillingen 
i Stockholm 1897 har Bestyrelsen 
for Dansk Fiskeriforening besluttet 
at overtage Ledelsen og Ordningen 
af den danske Fiskeriafdeling af 

nævnte Udstilling. Bekendtgørelse 
om Anmeldelse af Udstillingsgen
stande etc. ville senere fremknmme 
her i Bladet. 

Modelsamlingen. 

"Dansk Fiskeriforening" har l lll

deværende Aars Sommermaaneder 
modtaget Besøg. i sin Modelsamling 
af følgende Udlændinge, som tage 
fremtrædende Del i Fiskeriet: Fi
skeriinspektøren i søndre Distrikt 
af Norge H. L. Buv.ig, fra Stavanger, 
Fiskerikon8ulent i lndredeparternen
tet Jens O. Dahl, fra Kristiania, og 
Fiskeriintendant L. Schmidt-Nielsen, 
fra Trondhjem. 

Ingolf-Ekspeditionen. 
(Slutning.) 

Den 1. Maj i Aar gik Ingolf ud 
paa sit andet Togt. Det var i Aar 
særligt Farvandene omkring Island, 
der skulde undersøges. Vi begyndte 
øst og syd fol' Island, særligSydlandet 
tog lang Tid paa Grund af det storm-



fulde Vejr llled stadig høj So, som 
vi havde her; i Slutningen af Juli 
vare vi oppe yed J an ]\(layen, den 
ejendommelige lille Klippeø nord for· 
Island med sin smukke snedækte 
Vulkan Beerenberg; vi vare en ganske 
kort Tur i Land paa Øen, der ikke 
før har været betraadt af danske. I 
Avgust arbejdede vi nord og nordost 
for Island, hvorpaa vi gik hjemad, 
og den 20. A vgust ankrede vi som 
omtalt paa Rheden, medbringende 
et endnu større M:lteriale end Aaret 
i Forvejen. 

Saaledes har i korte Træk Ingolf
Ekspeditionens Arbejde været, og det 
Udbytte, der er bragt lljun, svarer 
til de storste Forventninger. Af Dyb
ha vsfiske er der kommet mange 
sjældne og ejendommelige Former, 
torskeagtige FiSKe med lang, spids 
Hale, de saakaldte Macrurel', samt 
andre ejendommelige Torskefol'lller, 
den mærkelige røde Dybha yslisk, Rho
dichthys, af hvilken der tidligl're kun 
kendtes et Ekspl., Rokker fra 800 
Favnes Dybde og mange andre ejen
dommelige Fiskeformer. Af andre 
Dyreformer skal jeg af Krebs nævne 
en ejendommelig Form (Pentacheles), 
der ,er beslægtet med længst uddøde 
Former, den har Klosakse paa alle 
fem Par Ben, det første Par er over
ordentlig lange og spinkle, endddere 
ejendommelige tornede DyLha\'skrab
bel', Havedderkopper af enorme Stør
relser. Af Orme er der fundet en 
Mængde af de ejendommeligste 1)'01'_ 

mel'. Af Blæksprutter, Snegle og 
Muslinger er der ligeledes et over
ordentligt stort Materiale med en 
Mængde ejendommelige nye Former, 
men fremfor alt er der af Pighude: 
Søpølser, Søbarrer og Søstjærnel' 
fanget mange mærkelige Former, f. 

Eks. en Søborreslægt (Phormosoma), 
. der har tynde, bevægeligt sammen

føjede Kalkplader, saa at den ikke 
er haard, som vore almindelige Sø
borl'er, men blød og. bevægelig i 
Skallen, samt en anden Søborreslægt 
(Pourtalesia), der er langstrakt og 
omtrent ser ud ~();n en Flaske, en 
Form, man ikke \l'Ilter sig af en Sø
borre. Af Koraldyr er der ogsaa 
fundet de ejendommeligste og mærke
ligste Arter, store lyserøde, buskede 
Former, af hvilke man tidligere kun 
kendte smaa Brudstykker; og den 
prægtigste af dem alle en Art Sø~ier 
(Umbellula), der har en Stilk, langt 
over Mandshøjde, med. Dyrene sam
lede j Toppen som en BlomstlIrkrone ; 
endelig er der af Dyrerigets laveste 
Gruppe, Havsvampene, samlet et ko
lossalt Materiale af de mærkeligste 
fantastiske Former. Alt blev med 
OmhyggeHghed taget og opbevaret, 
thi det er jo ikke hver Dag, man 
har Lejlighed til at fau Dyr trukket 
op fra 1000 a 2000 Favnes Dybde. 

.J eg har troet, a t denne Fremstilling 
afIngolf-Ekspeditionen, dens Arbejde 
og dens Udbytte, kUlllle interessere 
Bladets Læsere; sandsynligvis vil dog 
mange sige: "Ja, det er godt nok 
med alle de mærkelige Dyr, men 
Ekspeditionen har kostet mange 
Penge, og til hvad Nytte er den?" 
.J a, Ingolf-Ekspeditionen er naturlig
vis i Hovellsagen ('n videnskabelig 
Ekspedition, og alt det Arbejde, som 
den i de kommende Aur vil give vore 
N aturhistorikere, og som ogsaa vil 
koste Penge, er først og fremmest 
videnskabeligt; dertil er nu imidler
tid at sige, at naar et Land vil 
hævde sin Plads som Kultm'stat, saa 
maa det tage slige Opgaver op, ellers 
vilde andre Lande undersøge disse 



Strækninger, hvilket vilde være en 
Skam for vort Land, men dernæst 
maa man ikke være for rask til fra 
et Nyttestandpunkt at forkaste de 
videnskabelige Undersøgelsers Betyd
ning. Først er der de hydrografiske 
Undersøgelser og Strømforholdsobser
vationerne, hvilke sikkert kunne give 
adskillige praktiske Resultater, mon 
ogsaa hvad de 'lidenskabelige natur
historiske Undersøgelser angaar, er 
det paa Forhaand umuligt at sige, 
hvilke praktiske Resultater, der mulig 
gennem dem kunne indvindes; det er 
hermed langtfra min Mening at sige, 
at videnskabelige Undersøgelser altid 
føre til praktiske Resultater, men 
slige Undersøgelser uden noget Nytte
formaal have før ført til uventede 
Resultater af stor praktisk Værdi, og 
vi have herhjemme netop paa Fiskeri
omraadet Eksempler paa, at viden
skabelig drevne Undersøgelser have 
givet gode praktiske Resultater. 

Foruden de i det foregaaentle om
talte Arbejder og Undersøgelser har 

I 

der ogsaa til Ingolf-Ekspeditionen 
været knyttet praktiske Undersøgelser 
til Gavn for Fiskeriet ved Island. 
Den islandske Landgrund er saaledes 
alle Vegne bleven afloddet og kort
lagt, og dens Bundbeskaffenhed saa
vidt mulig blevet konstateret. Ad
skillige Fiskebanker ere blevne op
maalte og kortlagte. Dyrefjord paa 
Island~ en af de vigtigste Fjorde for 
Fiskeriet, er bleven opmaalt, og dens 
Bundbeskaffenhed med Hensyn til 
Snurrevaadfiskeri undersøgt. Endelig 
er Hornefjo~d paa Sydkysten blevet 
undersøgt for at erfare, om man mulig 
der kunde drive Rødspættefiskeri. 

Ldbk. 
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U nyttet Bund. 

Enhver, som færdes i vort Land, 
vil godkende, at der i de svundne 
treti Aur paa de fleste Omraader 
har været mangeFremskridt. Landets 
Produktionsevne er vokset, og hidtil 
unyttet Bund er tagen under Drift, 
san at i Virkeligheden Landet ogsaa 
er vokset i produktivt Flademaal. 
Det intensivere Agerbrug og Kvæg
driften, Hede- og Mosedyrkningen 
o. m. 111. har tilsammen fremmet 
Landets Vækst, uden at den fulde 
Højde dog er naaet. Endnu ligge 
mægtige Hedestrækninger og vente 
paa at dyrkes, vandes eller plantes, 
efter som deres Kvalitet er. Hidtil 
have vi hverken i det Enkelte og 
endnu mindre i det Hele naaet det 
Standpunkt, som Agerbrug, Kvægdrift, 
Mælkeri, Hønseavl osv. kan naa. 

Oberst Dalgas og Heueselskabet 
hur den uvisnelige ~Ære at have bragt 
store Strækningcr undcl' Drift, som 
fol' største Delen laa aldeles unyttede 
hen, ikke alene i Jylland, men ogsaa 
paa øerne. Ingen tvivler nu om, 
at man, \ed at udnytte de hidtil som 
saa godt som golde vurderede Heder, 
efterlmanden øge deres Produktions
evne direkte og tillige indirekte frem
mer Landets kulturelle Evne. Lyng
skjoldet og det fattige Sand under 
det \';ekkes af Aarhundreden; Dvale, 
bringes til at yde og opdrages for 
saa vidt til med TidpIl at yde mere. 
Man undres Inen Grund ved at se 
N rw,leskoven sl;}de op over Lyngtop
pene og vrd at se, hvor lidt det 
h::tVde p:la sig, da man i sin Tid lod 
sig skræmme af Vestenvinden. 

JUen ved Siden af al denne Virk
somhed for at skabe et produktivt , 



Land kan man ikke tilbageholde sin 
U ndren over, at vidtstrakte og talrige 
Flademaal med produktil> Evne ikke 
hidtil i synderligt ManI ere blevne 
udnyttede. Slige Strækninger om
fatte ikke alene sure Lavninger i 
Enge eller Kær med Plantevækst 
uden eller med ringe V ffil'di som 
Foder, men tillige vore fleste Søer 
og Aaløb og i aller forreste Række 
mange af de Indvige, som trække 
sig ind i .Landet og som ikkun giro 
et meget ringe Udbytte. 

Hanbet om at indvinde ny produ
cerende Flademaal fik Folk til fol' 
omtren.t en Menneskealder siden at· 
kaste sig over Udtørringsarbejder. 
Der var snart ikke den Sø eller den 
Indvig,som man ikke enten prøvede 
paa at tørlægge, eller som man lavede 
sig til at indvinde fol' Agerbruget. 
Folk var som galne efter at finde 
passende Udtørrings-Emner, og store 
U dtørringsal'bejder bleve satte i Gang. 
Man syntes at have Penge nok til 
denne Landvinding, og man ligefrem 
øste Penge ud til milelange Afvan
dingskanaler, til Møller og til dyre
bare Maskiner, som skulde øse Vandet 
ud og skaffe Land. . Om det blev 
produktivt eller uproduktivt Land, 
man kunde vinde, syntes mindre magt
paaliggende. Der var som en Trang 
til Land~ mere Land for det plyn
drede Rige. 

Man kan nu uden Overdrivelse 
skrive, at de fleste Udtørringsarbejder 
ere opgivne. og at de Landvindinger, 
som man gjorde. blev e saa dyre, at 
det endnu svier, og at deres Udbytte 
næppe svarer til Udlæget. Man vil 
mindes saadanne Arbejder, som Ud
tørringen af Kolindsund, Stadil-Fjord, 
Flynder- ogStubbergaard-Sø, Sultbæ'k 
Vig og mange, mange andre, som 
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enten helt e11E'r delvis bleve opgivne, 
og som nu kun gi,'er et tarveligt Ud· 
bytte ved Fiskefangst, Rørskær osv. 

Naar det altsaa ikko lykkedes ved 
Udtørring af de nævnte Vand-Arealer 
at vinde produktirt Land, og riaar 
de paa den anden Side i deres nu
værende Tilstand ikke gi I'l' noget eller 
noget synderligt Udbytte, ligger det 
Spørgsmaal nær, om de da ikke have 
nogen produktiv Evne. 

Svaret herpaa er. at vi netop her 
har en vidstrakt, unyttet Bund Illed 
en i mange Tilfælde endog stor pro
duktiv Evne. Men denne ProduktioLs
evne kommer endnu ikke Landets 
Øeonomi til Gode, sOm den burde, 
fordi det producerede ikke er den 
Nytteproduktion for Mennesket,som 
det kunde være. 

Overalt, hvor vi udnytte Bunden, 
enten denne er tørt Land eller dæk
ket af Vanrl, (>r det vort Maal at 
omsætte dens Produktion i for vor 
Økonomi nyttige Værdier, medens vi 
til samme Tid sa.a vidt muligt hindrer 
Bunden i at øde sIn Kraft paaPlanter 
eller Dyr, som vi ikke have Brug for; 

. Ugræs og skadelige Dyr fjernes. 
Dersom man nu undersøger nær

mere saadanne hidtil unyttedeArealer, 
som ovenfor nævnt, vil mun finde, 
at de frembringe en rigelig Plante
vækst og talrige Dyr, som imidlertid 
have den Fejl, at de lidet eller ikke 
kunne udnyttes i vor Økonomi. De 
nævnte Arealer have i det Hele en 
langt, langt støne Produktionsevne 
end f. Eks. Hedesandet. Det gælder 
kun om at omsætte Bundens Fedme 
saaledes, at den blinger et brugbart 
Udbytte i Stedet for ubrugeligePlanter 
og unyttigt Kryb. Men dette kan 
ske ved at omsætte Bundens fri Pro
duktion til Fiskekød, idet man i 



Våndene indføre madnyttige Fisk, 
u(1rydde de ikke madnyttige,og idet 
man fylder daarlig Kærbund eller 
sure, lavt liggende Pletter i Enge 
og andetsteds med Vand og holder 
dette opstemmet som Fiskevand ; man 
bringer disse Arealer under regelret 
Pleje og A vI. 

Samtlige her udpegede Flademaal 
kan nemlig plejes og dyrkes saa godt 
sOm noget Agerland, dersom de rette 
Hensyn tages til deres Værdi som 
Produktionsbund. Grundlaget for al 
Fiskeføde er de smaa Dyr, som i 
utallige Skarer færdes fra Vandets 
Bund til dets Overflade, som udgør 
~n stor Del ·af Svævet i Vandet, der 
gør dette uklart, og som man skimter 
i det, dersom man fylder et Glas 
med Vand fra Vig, Sø eller Aa. 
Dette Utal af Organismer leve af 
Phtnter i Vandet, og det er igennem 
disse Smaadyr altsaa, at man kan 
ved Fisk, som er til Madnytte for 
Mennesket, vinde et Udbytte af hidtil 
unyttede Arealer. 

Det er en almindelig Klage, al 
vore Indsøer. Vandløb, mindre Ind
vige, N OI: o. s. v. indbringe saare 
lidet. Men Sagen er, at man kræver 
en Nytte, som kan smre til deres 
Udstrækning uden samtidig at pleje 
dem og at regulere deres Brug. Man 
lader alt Slags Kryb vokse op, som 
kun ere Medædere for de madnyt
tige Fisk, og disse tager man uden 
Hensyn til Størrelse eller Aarstid 
og lader dem, om og som de tykkes, 
drage ud fra. den Bund, hvis Fedme 
har givet dem V ærdi. Tidligere 
indstængede man Vige og Søer for 
at tage Vandet fra dem eller for at 
holde det ude fra dem. Man bør 
stænge dem, rens.::) dem for Fiske
fjender, regulere deres Produktions-
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evne, i det Hele pleje dem, og man 
vil kunne indvinde Værdier, som nu 
gaa tabte. 

Opgaven er ikke ringe; dens na
tionale Vigtighrd iøjnefaldende. 'l'id
ligt eller sent vil den blive tagen op, 
ogsaa fordi den langs Kysten vil være 
et Supplement for vort Kystfiskeri, 
og fordi den inde i Landet vil ud
nytte Emner, som nu gaa tabte for 
J orden ved at strømme bor til Fjord 
og Hav. 

Det er ikke gold Bund, som skal 
gøres produktionsduelig. 'l'værtimod 
er det en Fedme, som alene skal 
omsættes til en bmgelig Værdi. 

Althur Feddersen. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. I Følge de til 
Rhederierne indløbne Efterretninger 
stunder Islundstlskeriet nu mod sin 
Slutning, Udbyttet har stadig væk i 
den sidste Tid holdt sig meget knapt, 
men Pl'isen pall, det engelske Marked 
har til Gengæld været svært oppe, 
5 Kr. pr. Snes Rødspætter Netto 
har ikke været ualmindeligt. For 
sidste Gang i Aar er "Oimbria " af
gaaet med fersk Fisk fva Island og 
der ril nu ikke anløbe flere "carrier"s, 
men der blivet' næppe megen Tid til 
Fangst af Rødspætter for Nedsaltning 
i de medbragte Ton(]pl', nogle af 
Kutterne ville derimod forsoge at 
indfange en Ladning Torsk, som i 
Dammen i lc~"el1de Tilstand skal·føres 
hjem til Danmark, Fiskeriet fon'gaar 
endnu paa Dyrefjord, men nI mulig 
af enkelte blive forlagt til Adelvig 
eller til Sydostlandet specielt for 
Torskefiskeriets Sky Id. 1.1. 



Dødsfald. Forrige Lørdag afgik 
fhv. Kutterskipper Vaadfabrikant 
Lars Larsen, Dbm., ved Døden. Den 
Afdøde var Byraadsmedlem, havde i 
en længere Aarrække været ]\fedlem 
af Skibsforsikringsforeningens Di
rektion og ligc'ledes Medlem af Be
styrelsen af Fiskernes herværende 
forskellige Foreninger, Sygekasser 
etc., hvilke Foreninger nu vil sætte 
et Mindesmærke paa hans Grav. Hun 
var en ualmindelig afholdt M and, og 
hans Begravelse i Tirsdags fandt 
Sted uudel' stor Deltagelse. Kl. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, den 14. September 
1896. Under de i en Uel af sidste 
Uge nogenlunde rolige Vejrforhold 
forsøgte atter godt en halv Snes af 
Skagkuttrrne Fiskeri paa Vestkysten, 
samme Steds som i forrige Uge, 
Skagboemc ville nu en Gang nødig 
fiske fra Kutter andet Steds end i 
Vesterhavet; denne Gang var Ud
byttet knapt saa godt, det varierede 
mellem 50 og 150 Snese pr. Kutter 
og Rødspætten vejede mellem 16 og 
24 Pd. Snesen og blev betalt med 
fra 3 Kr. 25 01'e-5 Kr. 50 0re 
pr. Snes. De i Kattegat fiskende 
Kuttere have i denne Uge havt nok 
saa godt r dbytte, adskillige ha\'e 
været paa Herthas Flak~ Fangsten 
derfra har undraget fra .100-200 
Snese pr. Kutter og Rødspætten har 
veiet 11-13 Pd. Snesen, hvorfor 
betaltes fra 1 Kr. 40 0re-1 Kr. 
15 0re pr. Snes. 0stlig af Læsø, 
paa Rusmandsbanken og omkring 
Trindelen have enkelte Kuttere havt 
lignende Fangster af noget større 
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Kvalitet, betalte med fra 2 Kr.-;-2 1/ 2 

Kr. pr. Snes, ligesom ogsaa de nordlig 
af IJll,'lsø paa Trillegrunden fangod~ 
Fisk have været aflign'ende Kvalitet, 
medens Lasterne have være noget 
mindre. I den dybo Del af Læsø
rende er der filOket mindre Fangster, 
fra 50-100 Snese rI'. Kutter, som 
hare været af god Kvalitet, vejende 
13-16 Pd. Snesen, der opnaaede fra 
2 Kr. 25 01'e-2 Kr. 75 0re pr. 
Snes. Nogle Kuttf>re indkom fra 
Aalborgbugten med Laster af fra 
50~170 Snese hyer, ligeledes Rød
spætter af god Kvalitet, vejende 13 
-20 Pd. Snesen, betalte med fra 
l Kl'. 50 0re-3 Kr. 25 0re pr. 
Snes. Fra Kattegats forskellige 
Fangstpladser er der indbragt mindrE\ 
Partier af Pighvar, betalte med 45 
-50 0re pr. Pd., Slethvar med 10 
-12 0re og Skærising med 10 0re 
pr. Pd. Den i r gens sidste Halvdel 
vedvarende sydlige Kuling ha.r været 
meget hindrende for Tilførsel af Fisk 
til København, hermed har Afsætning 
dog ikke været afskaaret, Frederiks
havns Beliggenhed er heldigvis sua 
central, at man ikke er længere 
fjernet fl'a Norges end fra Danmarks 
Hovedstad, ca. cOOOO Rødspætter ere 
i denne rge pr. Kvase tilført Kri
stiania, ligesom ogsaa flpre Kuttere, 
saayel fra Vestkysten som fra Kat
tegats Fiskepladser ere afgaaede di
rekte til Kristiania eller andre norske 
Pladser. Hummerforretningen er 
ualmindelig slæbende i denne Tid og 
'lilførsierne saavel fra Læsø som fra 
Vestkysten meget knappe, der betales 
nu ca. 1 Kr. 25 0re pr. Pd. Kl. 



Kø,benhavns Tilførsel' af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira 6. September til 13. September 1896. 
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7 danske Fisker-li Pd. Pd'l 
Pd. Pd. 

l 

Pd. Pd. Pd. 
pd'ol 

Pd. Pd. I Pd. 
fartØjer . .. 16506 

17 danske Kvaser 23310 599401 5500 

svenske .l!'isker-
fartØjer .•. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende Aborre o 

Fiskerlejer •.• 36 1168 1175" 110030 8910 

" pr. Jernbane & 
Dampskib .•.. 11824116470 5524 22262 1240' i 134220 31412 362,51 8430 46 

- --~ 1-
laIt ... 51640 16470 5560 1168 62166 2415 !244f:lOO !45822 3624 8430 46 

1) Torsk. 2) 576 pd, Torsk og 1650 Pd. Kuller. 3) Hornfisk. 4) MakreL 5) Aal. 6) 8443pd, Aal og 4G7 
Pd. AnIekvabber. 7) 2874 Pd. Laka og 750 pd. Ørred. 

lait er der tilført 441591 Pd. 

Betalt 6enIjemsnitspri~ af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,65---4,75. Kassefisk 
Kr. 2,00-3,00 !fr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,50-2.25 pr. Lpd.; Hornfisk Ih. 12,00-14.00 
pr. Snes i Sild, svem;ke Kr. 2,00-2.20, danske Kr. 1,10-1,50 pr. Ol; Aal blanke Kr. 
0,50-0,57, gule Kr. 0,18-U,45 pr. Pd.; Rejer Kr. 1.25-1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været utilstrækkeligt til Markedets 
daglige Forbrug. Om~ætllingen var som :Følge heraf meget livlig og betaltes for bedste 
Varer med 43/ 4 Kr. pr. Lpd. ~ Torsk tilførtes ogsaa i mindl"e Kvanta og omsattes til 
gode Priser med indtil 2'14 Kr. pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Gl'ønneøadø 10. 

~o:r staaende Ave'l'tissementer 
indrømmes betydelig Rabat. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

m?u.~ager al Slags ]i'isk i Kom
mISSIOn, 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 010' 

Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -
fiskekroge.:. Fabriken 
- 88fTmedallll! f Aalhrg 18~S ilA 

l Køhn haTB 1888 -
anbefaler sit Udsalg af alle Sorter 
Fiekek"roge, san. vel i Staal .• T æru 
SOffi Jl1euing, ... mt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendo. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Stra.nd.t.æde 41. 

Køh"nhavn K. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Møde i Kallehave Færgegaard Søndag den 20. ds. KI. 4:. Hr. 
Ov~rretsprokurator Leth og Folkethingsmand J. Frederiksen kommer til Stede. 
Folkethingsmand Bojesen er ogsaa indbudt. Alle indbydes, 



:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet TW'ist 
i Numrene 12/9_1'4/30 anbefales. 

København VI Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 
, Telefonnummer ,,'75 Helsingør". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruspr, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Barn
nlds!lar/l, IIllln/)('garll og Hørgarn i alle Nr. til Dn.gens billigstE.' Priser og i 
bedste Kmliteter. _.\..aleknber,. Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lage.'. 

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

Alton.a Fiskeauction • 
. JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'cradl',: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februl.r 1896. 

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

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Redi~eret af cand. mag. lViiI. Lundbeck. - Trlkt hos Frantl Ol!risHI"e". Køben4a.vu' 



Nr. 39. 24. September. 1896. 

M:ed.1e:D1sbla.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 '/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Udstillingen i Stockholm 1897. -
lIIodelsamlingen. - ForelØbig Betænkning over For· 
slag til Lov om Fiskeriet i Danmark. Mindre 
lIIeddeleIBer.- Fiskeriberetninger.- Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København Y, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose· 
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgrongeJigfor Meu.lemmerog Fiskere daglig 
fra K!. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

M odel sam li ngen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede iSam

!ingen Lørdag den 26. Sep tem ber KJ. 9-4 

Sælhundehaler, 
30m indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske JJ;!useutn, 
København K" og ikke til For
cninsens Kontor. 

Udstillingen i Stockholm 1897. 

Efter Opfordring fra Komiteen for 
Danmarks Deltagelse i Udstillingen 
i Stockholm 1897 har Bestyrelsen 
for Dansk. Fiskeriforening besluttet 
at overtage Ledelsen og Ordningen 
af den danske Fiskeriafdeiing af 
nævnte Udstilling. Bekendtgørelse 
om Anmeldelse af Udstillingsgen
stande etc. ville senere fremkomme 
her i Bladet. 

Foreløbig Betænkning 
over 

Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. 
(Afgiven af Folkethingets Udvalg 

den 17. April 1896.) 

Med Hensyn til at nærværende 
Betænkning er betegnet som fore. 
løb (q, forudskikkes følgende: 

Efter at Lovforslaget havde været 
Genstand for en udførlig Behandling 
i en Række Udvalgsmøder, og det 
ved Afstemninger over de i Udvalget 
fremkomne .. ZEndringsforslag havde 
vist sig, hvorledes Medlemmerne, i 



alt Fald foreløbig, stillede ~ig til 
disse, blev Ordføreren valgt dun 11. 
Februar d. A. og afgav den 5. :Marts 
Udkast til Betænkning til Trykkerh·t. 
Dette Udkast blev dernæst, efter at 
være forhandlet i Udvalget, tilsendt 
Indenrigsministeren den 17. l\Iarts 
med sædvanlig Henstilling om Kon
ference, der afholdtes den 16. April. 
Da det herefter ikke er lykkedes at 
naa saa langt frem med Sagens Be
handling, at der formentlig vil blive 
tilstrækkelig Tid til at føre Forhand
lingerne til Afslutning i indeværende 
Rigsdagssamling, maa Udvalget anse 
det for ønskeligt, at der afgives en 
foreløbig Betænkning til Tinget, for
inden Samlingen sluttes; u:l;,;tet der 
ikke efter Konferencen med :Mini· 
steren har været tilstrækkelig Tid for 
Udvalgets enkelte Medlemmer til at 
tage endelig Stilling til Ændrings
forslagene, medens der utvivlsomt i 
Udvalget er afvigende Anskuelser til 
Stede om forskellige Afsnit i Betænk
ningen saavel som om flere af Æn
dringsforslagene, maa Udvalgets en
kelte Medlemmer forbeholde sig deres 
fri Stilling i saa Henseende under 
Sagens videre Behandling. 

Idet det foreliggende Lovforslag *) 
tilsigter en Revision af Jj'iskeriloven 
af 5. April 1888, vil det være at 
undersøge, hvorvidt det hele Syn paa 
Fiskerisagen, der hviler ovel' den af 
Fiskerikommissionen af 1873 afgivne 
Betænkning med' tilhørende af be
meldte Kommission udarbejdede Ud
kast til en Fiskerilov, hvorpaa Loven 
af 5. April 1888 hovedsagelig er 
bygget, har været det rette og kan 

') Lovforslaget findes optaget i Medlems
bladets Nr. 29, 1895. 

staa sin Prøve over for det Materiale, 
der siden den Tid er indvundet saa 
vel ad videnskabelig som ad Erfa
ringens Vej til Bedømmelsen af dette 
Spørgsmaal. Det maa nemlig er
kendes, at tilstrækkelig Støtte i de 
nævnte Retninger den Gang savnedes 
for :Berettigelsen fl f det Standpunkt, 
paa hvilket Fiskerikommissionen stod, 
og som var dette, at man alt var 
paa Veje til at ødelægge og udtømme 
Fiskeriet, og at, som det hedder i 
Betænkningen m~d Hensyn til Ind
holdet af en Fiskerilov, '"Bestemmel
serne maa saaledes i det hele blive 
hæmmende, indskrænkende, forby
dende", at derfor "er en Forbudslov 
nødvendig". Rigtigheden heraf paa
staas og forsikres mange Gange i 
Betænkningen, hvad der ikke afgiver 
noget Bevis, medens man forgæves 
vil søge en rationel Be~rundelse af 
samme i den hele i øvrigt meget 
omfangsrige Betænkning. Et ret 
interessant Vidnesbyrd herom finder 
man i en i Tidenden for 1889-90 
Tillæg B, Sp. 339 aftrykt Skrivelse 
af 18. April 1888 til Indenrigsmini· 
steriet fra zoologisk, Professor ved 
Universitetet ehr. Lfitken, der var 
det eneste :Me'dlem med vidensk'l belig 
Uddannelse af Fiskerikommissionen 
af 1872. Det hedder i bemeldte 
Skrivelse, hvis Øjemed er at anbefale 
Oprettelse af den da paatænkte bio
logiske Station, bl. a.: 

"Da Indenrigsministeriet i sin 
Tid (1873) anmodede mig om at 
indtræde i det Fiskeri-Udvalg"'), 
som skulde forberede det nu afslut
tede Lovgivl1ingsarbejde, gjorde 

') Fiskerikommissionen, der nu alminde
lig benævnes saaledes, kaldte sig selv 
et »Udvalg". 



jeg straks opmærksom -:- paa, at 
den zoologiske Videnskab ingen
lunde sad inde med den Kund
skab og de Oplysninger, som 
egentlig udkrævedes for at grund
lægge en virkelig rationel, viden
skabelig begrundet l<~iskeri-Lov
givning. Heller ikke har jeg 
under de Forhandlinger, der for
bered te eller efterfulgte U d valgets 
Lovarbejdo, undladt at fremhæve, 
at den manglende Kundskab ikke 
lod sig bringe til Veje i en 
Haandvending, men vilde koste 
baade Tid og Penge. Man maatte 
derfor foreløbig lade sig nøje 
med de formentlige Erfaringer, 
som forelaa, med et Skøn om, 
hvad der kunde være fornuftigt 
og rimeligt. Bag efter maatte 
man da søge at bøde paa, hvad 
der manglede, ved at tilvejebringe 
de videnskabelige Kendsgerninger 
og paalidelige Erfaringer, som 
til enhver Tid kunne skaffes" .. 

I bemeldte Skrivelse nævner Pro
fessor Liitken en Række Spørgsmaal, 
som trænge til Besvarelse. 

Det vil næppe kunne bestrides, 
at naar man tilmed paa et saadant 
Omraade maa nøjes med formentlige 
i Stedet for paalidelige Erfaringer 
og med Skøn i Stedet for videnska
belige Kendsgerninger, er man i ikke 
ringe Grad udsat for at fejle, og 
der har heri ligget en forøget Op
fordring for Udvalget til med de 
Midler, der have staaet til dets 
Raadighed, at forsøge at vinde Klar
hed over) hvorvidt og i hvilket Om
fang den Udtalelse om Loven af 5 .. 
April 1888 i det foreliggende Lov
forslags Motiver mItatte kunne til
trædes, at "selvom der med Rette 
lnr kunnet rejses Indvendinger mod 

adskillige Enkeltheder, maa det dog 
siges, at man i det hele og store 
har grebet det rigtigere ved denne 
Lov." 

Om nu end Lovforslaget, som det 
hedder i Motiverne, "el' i det ydre 
holdt næl' op til den gældende Lov", 
synes der dog at være en ikke uvæ
sentlig Forskel mellem begges Hoyed
principper. Fi5kerioven af 5. April 
1888 slutter sig væsenligst til Fi
skerikommissionens Udkast og Be
tænkning, hvilken sidste, som alt oven 
for berørt, havde det Syn paa Sagen, 
at der var Fare for, at Fiskeriet 
skulde udtømmes og ødelægges for 
lange Tider, dersom man ikke skred 
ind derimod med en formentlig højst 
paatrængende Forbudslov. Man be
høver kun at erindre Kommissionens 
Frygt for forøgede og forbedrede 
Kommunikatlionsmidler, hvorom det 

dens Betænkning hedder: 

"at den lettere Afsætning af 
vore Produkter til Udlandet, hvor 
ønskelig denne end i og for sig er, 
kan føre til, at det store Verdens
marked med stor Kraft udsuger og 
udtømmer den ene eller den anden 
Gren af denne Erhvervskilde, saa 
at den kan være ødelagt, næsten 
inden man aner det." 

og en Sætning som denne: 

"Det er overhovedet let nok ved 
en voldsom og hensynsløs Indgriben 
at forstyrre Ligevægten i Naturens 
Husholdning, men der hører mange 
'riders Arbejde til, forinden N a
turen kan bringe Ligevægten til 
Veje igen. Dette gælder med 
Hensyn til Fiskeriet som paa saa 
mange andre Omraader i Naturen, 
hvor dog Kunsten formaar langt 
mere at understøtte N a turens pro-
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ducerende Virksomhed, end muligt 
er med Hensyn til FiskelJet." 
Et noget herfra forskelligt Stand

punkt synes. nu at gaa saavel igen
nem den Motiverne til Lovforslaget 
vedføjedeBetænkning fraForstanderen 
for den biologiske Station som gen
nem Ministerens Udtalelser ved Lov
forslagets første Behandling. Dette 
fremtræder maaske tydeligst i Om
talen af Rødspættefiskeriet særligt i 
Kattegat. Man er her ikke længere 
bange for en U dryd~else eller Øde
læggelse af Fiskebestanden, saa at 

. denne skulde behøve lange Tider til 
at restitueres. Tvertimod gaar man 
ud fra, at der er Yngl'] nok, og at 
for Mangel paa denne og o\'orhovedet 
paa Opvækst behøver man ikke at 
frygte; men det, som man tilsigter, 
er ved Fredningsbestemmelser at 
bevirke, at Fisken opnaar en større 
V ækst, end den nu gennemguaende 
har, og derved en bedt'e og fordel
agtigere Handelsværdi; end den nu 
udbringes til, formentlig fOl'di den 
tages for tidligt, inden den er ud
vokset til den fordelagtigste Størrelse. 
Det er dette, som det hele væsenligst 
synes at gaa ud paa, i Virkeligheden 
at gavne Fiskeren ved at forhindre 
ham fra at tage Fisken for tidligt, for
inden den har opnaaet den fordelag
tigste Størrelse. Det er denne Tanke, 
der med megen Klarhed fremsattes 
af Ministeren ved Lovforslagets første 
Behandling, saasom Sp. 867, hvor 
det under Paaberaabelse af Beret
ningen fra biologisk Station hedder, 
at det er 

"sikkert, at Størrelsen af Rødspæt
ten i Kattegat er aftagen meget 
betydelig i Aarenes Løb .... det, 
hvorom det gælder, er at skaffe 
Rødspætten Lov til at vokse, inden 

den bliver fanget, saaledes at man 
derigennem kan komme til, at Rød
spætten fanges i en Tilstand, hvor 
den yderFiskeme en betydeligstørre 
V ærdi, end om de tage Fisken i 
mindre Størrelser. Det er jo nemlig 
saaledes, at Rødspættens Værdi 
stiger meget stft'l'kt for hver Tomme, 
som den vindeL' i Størrelse. Det 
er Vejen til overhovedet at opnaa / 
et værdifuldt Rødspættefiskeri i 
Kattegat, noget, som vi ikke have 
nu. Det er erkendt fra alle Sider, 
at man maa søge at opnaa en 
Fredning, hvorefter Fisken kan 
faa IJov til a t vokse til en Stør
relse, der virkelig giver den en 
betydelig V ærdL " 
Selvfølgelig staa disse Udtalelser 

fra Ministerbænken ganske i Sam
klang - maaske dog med nogen 
Undtagelse paa et ganske enkelt 
Punkt, hvorom nærmere neden(or
med den til Støtte for samme paa
beraabte Beretning IV fra Forstan
deren fra den biologiske Station, Dr. 
phil. Petersen. 

Vender man sig til den nævnte 
Beretning, finder man vel to Kapitler, 
der bære til Overskrifter henholdsvis: 

og 

"Hvorfor aftage Flyndet'fislceri~ 
ernes Udbytte i Farvandene in
denfor Skagen? 

Fordi der fiskes for kraftig," 

, .. Hvorledes kan man forøge det 
aarlige Udbytte af Flynderfiske
rierne indenfor Skagen? 

Ved at forhindre Misbrug af 
de værdifulde .Flynderarters In
dividet' under givne Størrelser 
(Længder)" i 

men disse Overskrifter er man· først 
i Stand til paa rette lIaade at for
staa, naar man har gjort sig bE'kendt 



mod det paagældende Indhold af 
Forfatterens Afhandling. Det skal 
her forsøges i Korthed at give en 
Fremstilling af Hovedpunkterne i 
Forfatterens Udvikling, saavidt mu
ligt, med Forfatterens da i Oitations
tegn anførte egne Ord. 

Yngel og Opvækst er der nok af. 
Den tilvejebringer Naturen selv i 
rigelig 'Mængde. "Mangel paa slllaa 
Rødspætter," hedder det, "har jeg 
aldrig kunnet tro pau; vore Kyster 
i Kattegat vrimle dermed, saa at 
man har ondt ved at tænke sig, at 
der overhovedet kan være flere In
divider end der er." 

Forfatteren tilføjer, "at Forholdene 
muaske ere noget anderledes end ved 
Storbritaniens Kyster; og det er selv
følgelig nødvendigt, at der er nogle 
Fisk, der blive kønsmodne; men med 
vore smaa Rødspætteracer, har dette 
ingen Fare; thi med det nærværende 
Maal af 93/ 4 Tomme (8 til Haleroden) 
fredes allerede mange legende Fisk. 
Hos os bliver Pointet ikke at frem
brir,ge legemodne Fisk, men tilstræk
kelig voksne Fisk, tilstrækkelig salg
bare Fisk." I denne Forbindelse 
kan nævnes Forfatterens Ord, at "de 
mindre Fisk leve den Dag i Dag i 
vore Farvande i stor Mængde, ja 
maaske endog i større Antal end i 
tidligere Aar, hvo!' der var flere 
store til at optage Pladsen." Lige
ledes kan her mærkes Forfatterens 
Ytring: "Det har altid været mig 
vanskeligt at tro paa, at der skulde 
mangle Rødspætter i vore Farvande, 
dels fordi Hensens*) fortræffelige U n
dersøgeiser have paavist deres uhyre 
Mængde, dels fordi jeg selv ser vore 
Vande opfyldte af saadanne Æg." 

') En bekendt tysk Zoolog; 
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Idet Forfatteren benytter en Sam
menligning med ell Græsplæne, som 
man slaar ofte, hvorred man holder 
de enkelte Græsstraa nede under en 
vis Længde, ytrer han, at man paa 
lignende J\hade holder Rødspætten 
nede under en vis Længde, fordi 
"man fisker Rødspætterne 1/4" 1/2, ja 
maaske et helt Aar for tidlig, før 
de have naaet en betydelig Salgs
væ1'di," og antager, "at et meget 
stort pOt. Antal af de 10 Tommer 
Rødspætter i Kattegat vilde naa 14 
Tommer," hvis de bleve fredede; og 
de vilde i saa Fald kunne yde en 
langt større Kødproduktion aarlig 
end de 10 Tommers." Det er dette, 
som Forfatteren siger, at han tror, 
man ganske har overset, 

"at fisker man Rødspætterne, 
medens de ere smaa, fa ar man 
ikke saa stort et Udbytte af dem, 
som man kunde og burde have," 

og ban tilføjer: 
Udelukkende heri bestaal', saa 

vidt jeg kan se, Øgelæggeisen. " 
Hermed turde den saa 9fte og saa 

højlydt fremsattePaastand være bragt 
ud af Verden, a t Rødspættefiskeriet 
i vore Farvande, særligt i Kattegat, 
skulde være drevet saa stærkt og 
hensynsløst, at det havde formindsket 
Bestanden. af Rødspætter, saaledes 
at dette Fiskeri var alvorligt trurt 
med Ødelæggelse. Forstanderrn for 
den biologiske Station, Dr. pilil. Pe
tersen, har sikkerligt KJ'av paa høj 
Grad af Paaskønnelse, fordi han ved 
sine paa Embeds Vegne foretagne 
Undersøgelser har paavist hin Paa
stands fuldkomne Urigtighed, og at 
vore Kyster i Kattegat tværtimod 
vrimle af Yngel og Opvækst endog 
i den Grad, at man har ondt ved at 
tænke sig, at der overhovedet kunde 



være flere, end der er, samt at hele 
Sagen ikke drejer sig om andet end 
om, hvorvidt der mulig maatte kunne 
opnaas en økonomisk Fordel ved at 
forhøje Maalbestemm!'lser for at lade 
de nu fangeværdige Fisk gaa 1/4, 1/2, 
ja, maaske et helt Aar længere og 
derved give en Del af dem Lejlighed 
til at vokse sig noget større. 

Det er Dr. Petersens Fortjeneste 
her at have ført et nyt Bevis for, 
hvor lidet man, og ikke mindst paa 
Fiskeriets Omraade, kan stole paa 
Paastande, der vel fremsættes med 
stor Sikkerhed som ubestridelige og 
uimodsigelige, men savne det eneste 
paalidelige Grundlag nøjagtige U n· 
dersøgeIser af, hvorledes det gaar 
til i selve Naturen, hvad man hver
ken kan spekulere eller gætte sig til, 
og som kan vise sig at være ganske 
anderledes, end man paa Forhaand 
havde tænkt og formodet. 

Dr. Petersen kalder sin Theori 
Vækstteorien i Modsætning til den 
anden, FormereIsesteorien. Det er 
her, at den tidligere oven for om
talte ikke uvæsentlige Forskel ligger 
mellem de Hovedprincipper, der have 
været raadende henholdsvis i Forar
bejderne til I-,oven af 5. April 1888 
og til det foreliggende Lovforslag. 
Fiskerikommisionen af 1873 stod paa 
Formerelsesteoriens Standpunkt, idet 
den hævdede, at der var Fare for, 
at Fiskeriet skulde ødelægges og ud
tømmes for lange Tider. Beretningen 
fra biologisk Station viser ingen Frygt 
herfor. Den staar paa Vækstteoriells 
Standpunkt og siger, at hele Tids
spørgsma[tlet kun reducerer sig til 
at give Fiskene 1/41 1/2 , ja, maaske 
l/l Aars længere Voksetid, men at 
Yngel og Opvækst Himler der af i 
større Mængder, større end da man 
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begyndte at fiske saa kraftigt som nu, 
og saa store, at man knapt kan tænke 
sig, at der overhovedet kunde 'lære 
flere. 

Det turde være indlysende~ at Be
stemmelserne i en Fiskerilov bør blive 
ikke lidet forskellige, alt eftersom man 
hylder den ene eller den anden af 
de nævnte Teorier. 

Medens de i det foranstaaeride om
talte pau vor biologiske Station gjorte 
Iagttagelser af Naturforholdene, eller 
med andre Ord, det, som Stationens 
Forstander, Dr. phil. Petersen, be
retter, selv at have set og erfaret, 
maa stna som Kendsgerninger, hvis 
Rigtighed maa anses ubestridelig, ere 
paa den anden Side disse Kends
gerninger ved at offentliggøres blevne 
N atm'videnskabens almene Ej,mdoro, 
hvorefter det staar enhver, der be
skæftiger sig med dette Omraade, 
frit at arhf'jde videre paa det herved 
givne Grundlag og at fremsætte og 
begrunde sin Bedømmelse af og Me
ning om, hvorledes og paa hvilken 
Maade dette rettelig bør benyttes. 
Herom kunne Meningerne være meget 
forskellige ogsau fra dens, hvem de 
paagældende Kendsgerningers Kon
statering skyldes. 

Disse Sætninger gælde ogsaa lige 
over for den Anvendelse, som For
standeren paa den biologiske Station 
og med ham Lovforslaget har troet 
at kunne gøre af de af ham angaa
ende Rødspætten i vore Farvande 
inden for Skagen tilvejebragte Op
lysninger, en Anvendelse, som gaar 
ud paa ved Forhøjelse af det lovbe
stemte MaaI for Størrelsen af den 
Fisk, der maa funges, og en Fisken 
derved indrømmet længere Voksetid 
ut ville bevirke, at Fisken skulde 
opnaa en større Vækst end nu og 



paa denne Maade en forøget Salgs
værdi, hvilket vilde være en Fordel 
for Fiskerne, saa at disse fik en bedre 
Indtægt af dette Fiskeri end hidtil. 

Selvom man imidlertid vil gaa ud 
fra, at det paa denne Maade kunde 
lykkes at opdrætte et nævneværdigt 
Antal Rødspætter li! en større Vækst, 
bliver dog det Spørgsmaal tilbage, 
om den Fordel, som herved kunde 
haabes opnaaet, vilde kunne ventes 
at opveje og overstige Tabet ved de 
Ofre, som Fiskerne maatte bære ved 
at slaa ind paa denne Vej. De 
meget betydelige Ofre, som Lovfor
slaget fordrer i det nævnte Øjemed, 
maa navnlig søges i § 11, hvis 2det 
Stykke med nogle specielle Und· 
tagelser forbyder Fiskeri rned Vaad 
af hvilken sorn helst Slags i Katte
gattet i Tiden fra lste Juni 
til 15de Avgust. Yderligere forbyder 
Paragraffens adje Stykke Fiskeri i 
Kattegat med Snurrevaad Sønden 
for en nærmere betegnet Linie i Maa
ned0rneDecember, Januar ogFebruar, 
ikke at tale om Forbudet i Para
graffens 5te Stykke mod Fiskeri med 
Aalevaad i Tidsrummet fra 15de N 0-

vember til 3lte Maj, altsaa i 61/ 2 

Maaned. Hertil kommer endelig det 
i Artikel X. af Konventionen med 
Sverige indeholdte Forbud mod Fi
skeri efter Hum.mer i Kattegat fn 
og med den 15de J uli til og med 
den 14de September, et Forbud, om 
hvilket det under lste Behandling i 
Tinget bbv oplyst, at det vilde være 
af en ruinerende Betydning for om
trent hele Fiskerbefolkningen paa 
Læsø og en stor Del Fiskere paa 
Østkysten af Jylland. 

Men dernæst møder selve det 
Spørgsmaal, om det i Virkeligheden 
forholder sig saaledes, at Rødspættens 
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Størrelse specielt i Kattegat skulde 
være gaaet kendelig, ja endog bety
delig tilbage i Aarenes Løb, navnlig 
siden Kutterfangsten har udviklet 
sig. Herom ytrede Ministeren ved 
Lovforslagets lste Behandling bl. a. 
(Sp. 866): 

"Endvidere er det blevet godt
gjort, at Rødspættebestanden i 
Kattegat er aftagen i St~rrelse i 
'ridens Løb", 

og (Sp. 867): 
"Det være nu med Tallet, som 

det være vil, saa er det sikkert, 
at Størrelsen af Rødspætter i Kat
tegat er aftagen meget betydelig i 
Aarenes J ... øb. Forstanderen for 
biologisk Station har godtgjort, 
hvorledes dette er fremkommen." 

For saa vidt disse Udtalelser ere at 
forstaa saaledes, at Forstanderen for 
biologisk Station har godtgjort en 
slig Nedgang i Rødspætternes Stør
relse. synes bemeldte Udtalelser at 
maatte bero paa nogenMisforstaaelse. 
Det hedder nemlig i den nævnte For
standeres paagældende Beretning: 

"Egentlige statistiske Beviser for 
Rødspættens Aftagen i Størrelse 
kan saaledes ikke gives - de ville 
dog desværre næppe savnes," 

og: 
"At Fisken i Kattegat nu er 

gennemsnitlig meget mindre rnd 
f. Eks. for 10 Aar siden, derpaa 
savrws ganske vist statistiske Be
viser, men i ugen, der lur havt med 
disse Fiskerier at gøre i denne 
Aarrække, tvivler derpaa." 

At sige, at ingen tvivler om en Paa
stands Rigtighed, er imidlertid ikke 
det samme som at godtgøre dens 
Rigtighed. Vi ere imidlertid ikke 
saa blottede for statistiske Oplysnin
ger om Rødspætternes Størrelse i 



Kattegat i det antydede Tidsrum. 
Vel fremgaar det af en Bemærkning 
i den oftomtalte Beretning, at lUan 
her ikke med nogen Sikkerhed kan 
benytte den officielle Statistik, fordi 
denne ikke skelner mellem de Rød
spætter, der fanges i Kattegat og i 
Vesterhavet - hvilke sidste ere be
tydelig større -, naar de blot ere 
fangede af de i Kattegat hjemmehø
rende Fartøjer, og hertil vil kunne 
føjes, at den officielle Statistik ogsaa 
af andre Grunde turde frembyde 
Vanskeligheder til den antydede U TI

dersøgeise ; men der er en anden 
. Kilde, som, om end den navnlig fra 
først af er flydt ikke lidet sparsom
mere, end ønskeligt havde været, dog 
i de senere Aar er ret righoldig i 
Henseende til statistiske Meddelelser 
i de her omspurgte Retninger. Der 
sigtes her til de Fiskeriberetninger, 
der findes i de 10 af Feddersen fra 
Begyndelsen af 1882 til Slutningen 
af 1891 udgivne Aargange af "Fi
skeritidende", og i dette Værks Fort
sættelse, "Dansk Fiskeriforenings 
Medlemsblad", der endnu stadig ud
kommer med et Nummer ugentlig. 

Den Tid, der er levnet et Rigs
dagsudvalg, er ikke tilstrækkelig til 
i saa fuld Udstrækning som maaske 
ønskeligt at gennemgaa samtlige i 
de foreliggende 14 Aargange af de 
nævnte Værker indeholdte Fiskeri
beretninger. Blandt disse findes dog 
gennem Aarenes Løb Meddelelser 
fra det Sted, hvor et stort Antal 
Fartøjer, der drive Rødspættefiskeri 
i Kattegat, ere hjemmehørende, nem
lig Frederikshavn, og disse Beret
ninger have den Fordel, at de ikke 
sjældent og senere endog ret jævnlig 
angive Vægten pr. Snes af de fangede 
Rødspætter. Det bliver herved mu-
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ligt at undersøge, saa Tidt disse Be
retninger række, h\orYidt de antydede 
Forandringer i Størrelsen af Rød
spætterne i Kattegat, og da navnlig 
saadanne, der sknlde gaa ud paa en 
kendelig eller endog betydelig Til
bagegang af Fiskens Størrelse, i Vir
keligheden have fundet Sted. 

Til <lenne Ende følger som Bilag 
l nærværende Betænkning en nu til 
det nævnte Brug udarbejdet rrabel 
over Angivelserne i hine Beretninger 
fra Frederikshavn angaaende de i 
Kattegat fangede Rødspætters Stør
relse. Tabellen omfatter samtlige 
Aargange af de nævnte Værker samt 
den første Tid af indeværende Aar, 
og er saaledes indrettet at den an
giver vedkommende Beretnings Da
tum, det Pagina, hvor denne findes 
i vedkommende Aargang, Fiskens 
hver Gang angivne Vægt pr. Snes 
samt Fangrstedet. Det vil paa denne 
Maade være let at kontrollere Ta
bellens Korrekthed. 

Gennemgaar man nu denne Tabel, 
vil man finde, at Rødspætternes Stør
relse her varieret ikke lidet, under
tiden fra Uge til Uge endog paa 
samme Fangeplads, og man kan finde 
frem og tilbagegaaende Bevægelser 
undertiden over længere undertiden 
endog over meget korte Tidsrum; men 
det ses ikke, at der af Tabellen vil 
kunne udledes noget, som antyder, 
at der i Aarenes Løb skulde have 
fundet en kendelig successiv Tilbage
gang Sted af Rødspætternes Størrelse, 
endsige en Bekræftelse af den Paa
stand, at dot er 

"sikkert, at Størrelsen af Rødspæt
ter i Krttegat el' aftaget meget 
betydeligt i Aarenes Løb." 
Det hedder om Røuspætten, som 

tidligere ovenfor citeret i Beretning 



IV. fol' 1893 fra biologisk Station, 
at, om end· det ikke kan bevises sta
tistisk, san tvivler dog ingen, som 
hal' med disse Fiskerier at gøre, om 

"at Fisken i Kattegat nu er gen
nemsnitlig meget mindre end f. Eks. 
for 10 Aar siden." 
Nu indeholder Tabellen der, som 

det ses, ikke er støttet paa den of
ficielle Statistik, vel ikke Efterret
ninger, der ligge 10 Aar tilbage fra 
1893, men den spænder dog nu i 
1896 over et Tidsrum af ca. 10 Aar, 
og sammenligner man 1'abellens om 
end sparsomme Vægtangivelser fra 
1885 og 1886 med Vægtangivelserne 
fra 1894, 95 og 96, vil man ikke 
kunde finde, at hine vise sig større 
end disse. Man kunde maaske sna
rere være tilbøjelig til at finde det 
modsatte. 

Det er, som tidligere fremhævet, 
Forstanderen for biologisk Station, 
Dr. phil. Petersens E'ortjeneste ved 
sine videnskabelige Iagttagelser af, 
hvad der foregaar og viser sig i selve 
Naturen, at have godtgjort, at den 
af E'iskerikommissionen i 1873 opstil
lede Forme1'elsesteori er urigtig, denne 
Teori, der under mange ofte gentagne 
Forsikringer gik ud pnu, at der var 
Fare for, at man udtømte Fiskeriet 
baade for Nutid og for lang Fremtid. 
Men naar den nævnte ansete Viden
skabsmand forlader det sikre Grund
lag, som alene hans eller undres 
positive Iagttagelser kunne afgive, 
kan han ikke undgaa at være kom
men udenfor, hnld der har viden
skabelig Værdi. Dette sidste gælder 
om den Paastand, at Rødspætternes 
Størrelse i Kattegat skulde i de se
nere AnI' være kendelig aftagen, 
Forfatteren erkender, som fornævnt, 
at han ikke kan bevise denne Paa-
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stands Rigtighed, men kun støtte 
den paa, hvad baade han selv og 
formentlig· andre tro og mene om 
denne Sag, At kun dette er Til
fældet, er allerede tidligere eftervist 
ved Oitering af Udtalelser af halll i 
Beretning IV. En lignende skul her 
endnu citeres. Det hedder i den 
nævnte Beretning om Kattegatrød
spætterne, 

"at disse sidste ere særdeles smaa 
og de have næppe altid været sact 
smaa, som de for Øjeblikket e1'e. 
Desværre kan jeg ikke give be
stemte Maal her, Undersøgelserne 
maatte da have været paabegyndte 
for ca, 10 Aar siden, men jeg tror 
ikke, at nogen kyndig Mand, der 
personlig har havt med Fiskeri at 
gøre i denne Aarrække, vil benægte 
det"Faktum, at Rødspætten i Kat
tegat er aftagen i Størrelse i de 
seneste Aar, hvis han vil tale efter 
sin Overbevjsning", 
En Formening om, hvad kyndige 

Mænd ville bevidne, hvis de ville 
tale efter deres Overbevisniug, turde 
være af ikkun relativ Værd i Sær
deleshed lige overfor positiv Oplys~ 
ning om, hvorledes Kendsgerningerne 
ere. De af Forfatteren savnede be
stemte Maal, der tilstede en Sammen
ligning af Fiskens gennemsnitlige 
Størrelse til de forskellige Tider, ere 
opgivne i den nærværende Betænk
ning som Bilag l følgende Tabel 
efter de til sammes Udarbejdelse 
benyttede Kilder, dm' navnlig i de 
senere og seneste Aat' have \"æret 
i ikke ringe Grad righoldigt. 

Om det, saaledes som forudsat i Kon
ventionen med Sverige, mnntte kunne 
lykkes ved sukcessiv Forhnjelse af 
MaalC'ne for de fangeværdige Rød
spætter, at tilvejebringe en gennem 



gaaende betydeligere Størrelse af de 
enkelte Individer, er et Spørgsmaal, 
hvis bekræftende Besvarelse i alt 
Fald ingen synes at ville indestaa 
for, end sige for, at et saadant For
. søg vilde kunne betale sig. Videre 
end til en Antagelse af eller For
mening synes man her ikke at være 
kommen fra nogen Side, og man er 
i saa Henseende endog gaaet ud fra 
en Forudsætning, hvis Rigtighed man 
ikke alene har maattet erkende ikke 
at kunne bevise, men hvis Rigtighed 
endog efter de j Tabellen i Bilag l 
sammenstillede Oplysninger maa friges 
næppe at kunne staa sin Prøve. 
Hermed synes de paa bemeldte For
udsætning byggede·· Slutninger for 
Tiden at have tabt deres Værdi. 
Et Moment synes man at have forbi
gaaetidevedkommendeBvtragtllinger, 
og det er, at vil man stille det Krav 
til Kattegat og vore andre Farvande, 
at de skulle kunne bære en For
øgelse af deres Fiskebestand med 
en hel Aargang, der endog skulde 
gaa betydelig frem i Vækst, saa 
maatte den første Betingelse herfor 
synes at være en betydelig større 
Konsum af Fødemidler, og at det 
maatte sandsynliggøres, at et hertil 
svarende Kvantum af disse enten 
allerede er eller vilde komme til 
Stede, naar ResultatE't ikke skulde 
blive, at en Forøgelse af Fiskemæng
den fik den Følge, at Kosten blev 
knappere, fordi der nu kom saa 
mange flere om at dele den, hvorved 
den forønskede Forøgelse af Indivi
dernes Størrelse maatte befrygtes at 
ville hæmmes og mulig ganske at 
udeblive eller endog at kunne vende 
sig til det modsatte. 

Ministeren ytrede under late Be
handling afKonventionsloven (Sp. 766): 
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"Det vil ikke være muligt for 
noget Menneske at paavise, at en 
Fredning overhovedet er nødvendig, 
og endnu mindre, at det er nød
vendigt, at gøre det paa den Maade 
som li'redningen er udført her i 
Konventionen" . 
Rigtigheden af disse Bemærkninger 

ses ikke med Føje at kunne mod
siges, men naar saa er, ses der heller 
ikke at være Føje til ved Frednings
og i det hele ved Forbudsbestemmel
ser at paalægge Fiskerne meget be
tydelige pekuniære Ofre til Fordel 
for Foranstaltninger, for hvis Nytte 
ingen Garanti haves eller kan gives. 

Det hedder i Beretningen fra Fre
derikshavn af 30. September 1895 i 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
for 1895 S. 477: 

"Rødspætten forekommer i denne 
Tid i rigelig Mængde paa Fangst
pladserve i Kattegat; Kutterne 
indkomme med fuld Last, fanget 

. i forholdsvis kort Tid, og Tilførs
len for de to sidste Ugers Ved
kommende regnes i Tusinder af 
Snese. Uden at overdrive kan 
man sikkert anslaa denne for de 
to sidste Ugers Vedkommende til 
ca. 40,000 Snese, heri altsaa ikke 
medregnet, hvad der er tilført 
anure Pladser direkte fra Fangst
plads ; efter ældre Fiskeres Sigende 
har der ikke i mange Aar været 
saa rigt Fiskeri i Katttegat." 
Denne Periode med rigelige Rød-

spætter i Kattegat synes ifølge Ef
terretningerne i det væsentlige endnu 
at holde sig. Staar Valget imellem 
om det er bedst at benytte denne 
gunstige I.;ejlighed til at sikre sig en 
rigelig lønnende Fangst af gode salg
bare Varer eller at vente dermed i 
Haabet om, at Rødspætterne om et 



Aars Tid skulde være blevne et Par 
Tommer længere, vil Valget sikkert 
ikke kunne være tvivlsomt. 

Hvad der i det foranstaaende er 
sagt om Anvendelsen af Vækstteorien 
lige over for Rødspætterne vil i alt 
væsenligt gælde ogsua lige over for 
de andre madnyttige Fisk i vore 
Farvande. Ligesom Dr. Petersen i 
sin ofte omtalte Beretning IV. om
taler, at Rødspætterne ere "gennem
snitlig større i Kattegats nordlige og 
østlige Dele end i Bælterne og disse 
igen større end i den egentlig østlige 
østersø" , saaledes er det en forIængst 
bekendt Sag, at alle Saltvandsfisk 
aftage i Størrelse, jo længere man 
kommer ind imod eller i østersøen, 
eller med andre Ord, jo mere brakt 
Vandet bliver (se Feddersen i geo
grafisk Tidsskrift for 1882, Pag. 143 
ff. og 147 ff.). Denne Forskel er 
endog i høj Grad paafaldende. H vod 
Aarsagen til samme med Rette er 
at søge, vil det være Videnskabens 
Oi'gave saa vidt muligt nærmere at 
efterspore, medens dette maa ligge 
udenfor, hvad det kan ventes, at et 
Rigsdagsudvalgs Betænkning skulde 
komme nærmere iud paa. Det samme 
gælder om Aarsagen til de saakaldte 
Fiskeriperioder, der bl. a. ere omtalte 
af P. Villumsen i Dansk Fiskerifor
enings Medlemsblad for 1892, Pag. 
249 og 266, d. e. snart den ene 
snart den anden Fiskearts Forsvinden 
fra vore Farvande eller dog følelige 
Aftagen, undertiden i en længere 
Aarrække, for da ofte pludselig at 
vende tilbage, ikke sjældent i store, 
ja endog overvæJdevde Mængder, en 
Rigeligbed, som da atter i kortere 
eller længere Tidsrum endog stundom 
omfattende en Række af Aar, kan 
vedblive at være til Stede. Det sidste 
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gælder f. Eks. om den nuværende 
Sildeperiode, der begyndte omtrent 
i Midten af Halvfjerdsernt', og om 
den nuværende Aaleperiode, d"r er 
begyndt langt tidligere. Det vil være 
tilstrækkeligt her kun at paapege 
disse Kendsgerninger. 

Derimod er der et andet Emne, 
som der nu her skal gaas over til 
at omtale; det er Spørgsmaalet om 
Nytten og Betydningen af de fredede 
eller saakaldte laasede Vande. 

Som bekendt hedder det om Fiskeri 
pan Havet og ud for de aabne Kyster 
i Fiskerilovens § 8, at i herunder 
henhørende Vande er Fiskeri med 
Vaad forbudt i Maanederne Marts, 
April og Maj i den Fjerdedel af 
diss(\ Vande, "hvor Fiskeynglen 
særlig udklækkes", og at Indenrigs
ministeren bestemmer Grænserne for 
de saaledes fredede Vande. Dette 
sidste er sket ved Bekendtgørelse af 
29de Januar 1890. 

Ser man hen til, hvorledes disse 
fredede Vande ere valgte, viser det 
sig, at de saa vidt muligt bestaa af 
det inderste af Fjordene af forskellige 
Nor, hvor disse findes, og overhovedet 
af lune og smule af det omliggende 
Land bedst beskyttede Vandarealer. 
Det er saadanne, som man tænkte 
sig maatte være de Vande, hvor Fi~ 
skeynglen særlig udklækkes. En Un
dersøgelse af, om dette ogsaa virkelig 
er Tilfældet, videa dog ikke at være 
gaaet forud for Fastsættelspn af disse 
fredede Arealer. Videre ad den Vej 
er man gaaet i Vedtægterne, hvis 
Antal, ef tor hmd der er meddelt 
U dvalget, nu er vokset til 29. Ved 
disse er et omtrC'llt tilsvareIlde Antal 
Vll.ndll.realer, udgørende en. en Fjer
dedel af det af hver Vedtægt om
fattende Søterritorium, blevet fredet 



i Reglen hele Aaret rundt i Henhold 
til Fiskerilovens § 41 mod Brugen 
af Vaad, Aalekam og Strygglib, lige
ledes i Egenskab af Vandarealer, i 
hvilke Fiskeynglen antagelig fortrins
vis udklækkes. En Undersøgelse af, 
om dette virkelig finder Sted i disse 
saakaldte "laasede Vande", vides 
imidlertid heller ikke at være gaaet 
forud for deres Fastsættelse. 

Vi ere nu i Besiddelse af Oplys
ninger om, hvorvidt det forholder 
sig saaledes, at slige Indvande ere 
steder, 11\'or Fiskeynglen særlig ud
klækkes. Disse Oplysninger skyldes 
videnskabelige Undersøgelser saavel 
af Forstanderen for biologisk Station 
som af andre, navnlig i Udlandet. 

De i økonomisk Henseende vigtige 
Saltvandsfisk, som der her kan være 
Tale OID, omfatte ikke lll~uge Arter. 
De indskrænke sig hovedsagelig til 
Silden, de forskellige Sorter af Tor
skeslægten og de hos os fortlkommende 
Fladfisk. Derimod kan der ikke væ~e 
Spørgsmaal omFisken afLakseslægten 
(Laks, Ørred, Helt), der som bekendt 
ikke yngle i Stranden, men gaa op 
i Ferskvande for at lege, og heller 
ikke om Aalen, der formodes ikke 
at yngle i vore Farvande. 

De antydede videnskabelig fast
slaaede Oplysninger gaa i Korthed 
ud paa følgende: 

Torskefamiliernes og Flynderfa
miliernes .Æg ere "p e I ag i s k e". Det 
vil sige: disse Fisks .Æg flyde i V und
skorpen og maa afsættes i Vand af 
saa stor Saltholdighed, at de kunne 
holde sig flydende i dette. De føres 
da vidt omkring med Havets Strøm
ninger, indtil Fosteret i dem udklæk
kes, og denneOmdriven i tilstrækkelig 
saltholdig Vand til at bæle dem er 
en Nødvendighed for dem, naar de 

372 

skulle opfylde deres Bestemmelse, 
idet det maa antages, at, dersom de 
synke til BUlllls, gaa de til Grunde. 
Disse Forhold medføre, at de af de 
nævnte Fisk, der have søgt Føde i 
Fjorde og lignende Indvande, maa 
forlade disse og søge ud til aabent 
og mere saltholdigt Vand, naar de 
skulle lege, og her gyde de da deres 
Forplantningsstofler, hvor ogsaa .Æg
gene udklækkes, for saa vidt de under 
deres Omdriven ikke af Vind og Strøm 
ere blevne førte ind paa Vand, der 
ikke er salt nok til, at de kunne 
flyde i samme. (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Lidt om "Piske-Mopse". Det hænder 
undertiden, at der ved vore Kyster 
fanges en Fisk, som i Krop og Fin
ner ser ud som en almindelig Torsk, 
men har et mærkeligt Hoved: Under
kæben er fremskydende, Snuden kort 
og stump og Panden puklet, kort 
sagt, den ligner en "Mops" blandt 
Torskene; dtlt er da heller ikke nogen 
særegen Art, kun en almindelig Torsk 
med vanskabt Hoved*). Torske
Mopsen er imidlertid ikke noget ene
staaende Fænomen; jndenfor Tor
skenes Familje kan man træffe en 
lignende monstrøs Hovedform hos 
Sejen, Kulleren og Brosmen, end
videre hos Ulken, Langebarnet, Kar
pen, Gedden, Laksen o. s. fr. 

Undersøger man Hovedskallen hos 
en Mopsfisk, da finder man, at næsten 

Ol Den, som ikke af Selvsyn kender en 
slig Vanskabning, vil i Kroyet's ).Dan· 
marks Piske" (2. Bd. S. 27) finde en 
ypperlig Afbildning af et særlig ka, 
rakteristisk Eksemplar fra Øresund. 



alle dens Knogler ere undergaaede 
mere eller mindre gennemgribende 
Forandringer, hidrørende fra Snude
partietsForkortning ; kunp ndelkæben 
har i Reglen bibeholdt sin sædvan
lige Form, hvorved den kommer til 
at rage frem foran Overmunden. H vad 
Aarsagen er til denne Misdannelse, 
derom kan der ikke siges noget be
stemt. Rimeligt er det, at Fostret 
paa en eller anden Maade har lidt 
en Beskadigelse, som har haft en 
hæmmende Indflydelse pau Snude
partiets Vækst. I U dklækningsan
stalter, hvor Misdannelser afforskellig 
Art skulle være ret almindelige, faar 
man hyppigere "Mopshoveder" end 
i Naturen, hvor Æggene klækkes 
under normale Forhold. 

Det er ikke til at undres over, at 
disse Vanskabninger forlængst have 
tiltrukket sig Fiskernes Opmærksom
hed og givet Anledning til allehaande 
mærkelige Fortællinger. Herom finder 
man saaledes hos Leem følgende 
Vidnesbyrd optegnet i hans ved Midten 
af forrige Aarhundrede udgivne Be
skrivelse over Finmarkens Lapper: 
"En Fisk, l-:aldet: Torske-Konge, be
findes og i de Finmarkiske Farvande. 
Samme haver en Pukkel pall Ho
vedet, som agtes for dens Krone, en 
steyl flad Pande og hongere Under
kjæbe end Overkjæhe, men er iøvrigt 
skikket ligesom de gemeene Torske. 
Som Bie-Kongen er Biernes Veyviser, 
saa siges benævnte Torske-Konge at 
være Torskenes Anfø~er, der efter 
Naturens Drift ledsager dem fra det 
storQ vilde Hav ind til I~andet i sao, 
nær samlet Hob, at de i Vandet 
lade sig anse e nesten som pakkede 
sammen; hvorfor og en saadan Sam
ling af Fiske bliver af Norges Be~. 
~oere kaldet Fiske-Bierg. Bemeldte 

~rorske Konge fanges sielden, uden 
iblant en stor Mængde, da Fangsten 
hyppig tilgaaer. Efter Fiskernps Be
retning giver dens Hud grtlllgivelig 
tilkjende, at den har havt mange 
flere Fiske i Følge nu'd sig, og af 
samme haverværetomgiven og trængt. 
I den Sted Hovedet nftages andre 
Torske, førend de blive i Luftun ud
hængte til at tørres, henger man denne 
op tillige med Hovedf't. Gemeene 
Mand holder for, at h,o der faaer 
fanget en saa kaldet Torske-Konge, 
bekommer fra den Dag af god Lykke 
til .Fiskerie." Og Kroyer fortæller, 
at han paa den norske Kyst har 
hørt de samme Fortællinger; i Al
mindelighed tørrede man disse Van
skabninger og hængte dem op i Sø
husene som et Slags Mærkværdighed, 
uagtet de ikke skulde være saa helt 
sjældne. Islandske Fiskere bragte 
Faber en saadan Fisk under Navnet 
"Fiskakøngr" . Det vides ikke, at 
vore Fiskere tillægge eller have til
lagt Torske-Mopsen noget særskilt 
Navn, men det angives, at jyske Fi
skere! ligesom de norske og islandske, 
have knyttet overtroiske Meninger 
til denne Form. Engelske Fiskere 
kalde Torskens Mopsform II Bulbider-
Torsk" (bulldog-cod). Ad. J. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 21. Septb. 1896. 
I længere Tid have vi været for
skaanede for den ellers paa disse 
Egne saa ofte fremherskende Vesten
vind, men i sidste TJ ge har den atter 
meldt sig og det til Gavns, saaledes 
at alt Fiskeri næsten har ligget stille. 
r Begyndelsen af Ugen indkom 



enkelte Kuttere fra Vestkysten med 
mindre Fangster ca. 50 Snese hver 
- af Rødspæter, vejende fra 18-20 
Pd. Snesen, som bleve betalte med 
fra 3 Kr.-3 Kr. 50 Øre Snesen, 
men det var ogsaa den eneste Til
førsel, der fandt Sted Ugen igennem, 
de faa Kuttere, der forsøgte paa 
Fiskepladserne i Kattegat, opnaaede 
næppe at faa Vaaddel\e i Havet, før
end de bleve forjagede af Stormen. 

:Med yestlig Kuling kan Vestkyst
fiskerne daarligt komme til at røgte 
deres Tejner, saa, Tilførsel af Hum
mer fra Vestkysten har kun været 
ringe, men nu nærmer Tidspunktet 
for Fredningstidens Ophør i Norge 
sig stærkt, og faar vi først Tilførsel 
fra Norge, kommer der snart mere 
Liv i Hummerforretningen, som i de 
sidste Uger har været ualmindelig 
stille. 

Den første større Sending af svenske 
Skærgaardssild - ca. 150 Kister
ankom mi"dt i Ugen med Dampskibet 
"Blenda" fra Gøteborg, det er For
løberne for de store Indsig, der 
ventes at ville ske i næste :Maaned, 
Silden forl'kommer endnu ikke saa 
talrigt, ut den kan funges i Vaad, 
d er maa bruges Garn for at faa 
tilfredsstillende Udbytte. Prisen er 
selvfølgelig endnu temmelig høj -
ca. 2 Kr. pr. Ol, hvilket bliver 12 
-14 Kr. Kasses; da Vejret endnu 
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er for varmt for længere Forsendel
ser, bliver Silden enten ispakket eller 
let saltet, først naar disse Konser
veringsmidler kunne undværes, bliver 
der Tale om Import i større Om
fang af denne til de fleste Tider 
meget billige Fisk. Kl. 

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, 

(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

n,d Arthur Feddersen, 
(2dell TJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. p'etersen. 

udleveres gratis til Foreningens :Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. Storm gade 20. Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

Jfor staaende Avertissementer 
Indrømme. betydelig Rabat. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagaFisk iKom· 
mission. 

Daplig Afregning. 
KommiSSionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -------

fiskekroge- Fabriken 
- SeI'nllfldaUle I .la Ihrg 1888_8 

t K.buha"'B 1888-
anbef"ler .it Udsalg "r alle Sorter 
Fiskekroge, .a" vel i Staal, .TØlTU 
.om M.ssing, .arnt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
st. Strandstr",de n. 

Xøbenb&n K, 



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

i Ugen Ira 13. September til 20. September 1896. 
-.. el 1 
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danske Fisker-II 
Pd. Pd. 

1 

Pd. Pd. 

1 

Pd. Pd. Pd. 

I Pd.; 1 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer •.. I 

30 danske Kvaser 48690 100620 14000 . 
svenske ]'isker-

fartøjer •.. 

p r. Baad og Vogn 
fra. nærliggende I 6 

Fiskerlejer •.. 1320 1835 4003 124480 8611 

r. Jernbane & ; 

Dampskib ••.. • 7450 11350 4552 90621 940"1135544 17810 50987 7~64 2740 -. 1-
1320103361 13W 1260024 40421 5098 lait •.. 56140 11350 4552 7964 2740 

i 

p 

1) TOl"llk. 2) 586 Pd: Torsk og 320 Pd. Kuller. S) Hornfisk. 4) Makrel. 5) Aal. 6) 8223 Pd. Aal og S88 
Pd. Aalekvabber. 7) 2878 Pd. Lak. og 2220 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 494310 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Røuspætter: levende Kr. 4,00-5,00, Kassefisk 
Kr. 2,00-2,50 pr. Lpd.; 'l'orsk. levende Kr. 1,50-2,35 pr. Lpd.; Horufisk~r.12.00-14.00 
pr. Snes; Sild, danske Kr. 0,75-1.50, svenske Kr. 1,25-1,50 pr. 01; Aal blanke Kr. 
0,4,15-0,55, gule Kr. 0,25-0,35 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. 

I Ugens Løb har Tilførslen af levellde ]'isk været noget større end forrige Uge. 
Torsk fra Limfjordell tilførtes rigeligt, og betaLtes med indtil 2 Kr. 35 Øre pr. Lpd. 
RØdspætter tilførte s pr. Kvase fra "Bugten" og "Herthas Plak", hvilke sidste kun vejede 
12-13 Pd. pr. Snes, men betaltes ved livlig Efterspørgsel med ca. 4 Kr. pr. Lpd. 

Bekendtgørelse· for Fiskerne i Nordsøen. 
Kanonbaaden "Grønsund" indtager Station paa .Jyllauds Vestkyst 

Begyndelsen af Oktober Maaned for 
paa dansk Søterritorium at paase, at Statens Højhedsret respekteres af 

fremmede r 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 1892 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Oirkulære Nr. 1 a1l
givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjerg". Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Samtidigt tændes de i "Efterretninger for Søfarende" af 2den Oktober 

1895 Nr. 40 omtalte Lanterner ved Kærgaarde og Ringebjerg Baaker. 
Postadresse: "Esbjwrg". 

Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen 
og Skagerak i September 1896. 

c. Bræstrup, 
Chef. 



Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og ppiIDa kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/9_12/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helldnarør", 
leverer efter Bestilling eller fra Luger fra vor med de nyest o og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde·, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
nldsgaru, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
Ilaves paa Lager. 

Hat:tdlende gives Rabat. Forespørgslerbesvaros straks. 
~.}d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bravadr. : Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs,Altona 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prillla amerikansk Barn

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Ngkjøbing p. Falster 
i Febr~ar 1896. 

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. 

Redigeret af cand. mag. Will. Lundbeck. - Tl'!kt hos Frantz Ghristtreu. K(:Sbellhav~' 



Nr. 40. I. Oktober. 1896. 

M:edl.e::c::J..sb~ad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

lndho I d: Foreløbig Betænkning over Forslag 
til Lov om Fiskeriet i Danmark. - Generalfor
samling. - Mindre Meddelelser.-Fiskeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren a.f Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svauemose
go.ardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra. 
12-2 mod eu Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villums en vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 17. Oktober Kl. 9-4. 

Capt. A. SøllinO, Danish Oonsulate, 
li, M.usoovy eourt, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London. 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølling. Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Mnsetttn, 
Københtwn K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Sælhundehaler 
af 3 Sæler, dræbte ved I...Iæsø, er 
indsendt til Zoo!. Museum uden 
Adresse. N avn og Adresse bedes 
sendt Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storrngade 20, København V. 

Foreløbig Betænkning 
over 

Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. 
(Afgiven af Folkethingets Udvalg 

den 17. April 1896.) 
(Fortsættelse). 

Med Hensyn til disse Forhold maa 
iøvrigt henvises til Dr. Petersens Be
retninger III. og IV., der findes ind
lemmede i de i Rigsdagen omdelte 
af Kaptajn Drechsel paa Indenrigs
ministeriets Foranstaltning udarbej
dede Fiskeri-Beretninger henholdsvis 



'. 
for 1892-93 og 1893-94. Paa 
dette Sted skal derfor kun citeres 
nogle enkelte Udtalelser af den nævnte 
Forstander for biologisk Station. Det 
hedder saaledes i sammes Beret
ning IV: 

"Rødspætten leger knn i vore 
mere aabne Farvande, saasom i 
Kattegats østlige Dele, Bælterne 
og Ostersøen. . . . . . .. Rødspætten 
kommer om Foraaret til Kysterne, 
dog ikke for at lege, men for at 
æde;!i 

og i sammes Beretning III: 
"Rødspættens Ilegepladser ere 

længst til Søs, Skrubbens og Isin
gens noget mindre, Hwn i hvert 
Fald uden for de ferske ug brakke 
Vande, hvor disse Fis'k ellers uden 
for Legetiden gaa ind." ....... . 

samt lidt senere i samme Beretning, 
at man vil 

"kun kunne vente :Lt træffe den 
spæde Yngel af Rødspætter og 
Skrubber paa saadanne Steder, 
hvor i Yngletiden (Foraaret) tem
melig salt Vand kommer lIær til 
Kysten, altsaa ikke i vore lave 
0g~arde eller Fjorde, 1lll'n i Kat
tegat, ved Store-Belt, Nord for 
Fyen etc.; og saaledes viser Udbred
ningen sig faktisk ogsaa at være." 
H vad endelig Silden angaar, der 

jo afsætter sin Rogn paa Bunden, 
da have vi af Beretningerne fra 
biologisk Station, Beretning I., om
fattende Fiskenes biologiske Forhold 
i 1890-(91) i Holbæk Fjord, hvor 
Stationen ~i det nævnte Aar ha,de 
sin Plads. Man finder i denne Be
retning, at der vel til sine Tider 
fangedes betydelige Mængder Sild i 
Fjorden, men ingen Silderogn fandtes 
i samme, hvorimod vel længere til 
Søs/ i hvilken Retning nævnes bl. a. 
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Ijysegrunden i Isefjordsbredning~rl) 

Nord for Ourø, men dog kun i 
ringe Mængde. Det hedder begrundet 
herpaa: 

"Det maa derfor antages, Sildetl 
i Aar har leget uden for Hol
bæk Fjord og i større Mængde 
paa de med Alger bevoksede 
Stengrunde N ord for Ourø eller 
i Bændeltangens Region i de 
større Bredninger S!1a vel Nord 
som Syd for Ourø; hermed syntes 
Fiskerue ogsaa at vide god Be
sked fra tidligere A!1r.~' 

Resultatet af det anførte bliver, 
at af de i økonomisk Henseende af 
Betydning værende Saltvandsfisk, 
nemlig hele Flynderfamilien, Torske
familien samt Makrelerne og Silden, 
udklækkes der overhovedet ikke Yngel 
i de ved Bekendtgørelsen af 29. 
Januar 1890 i Henhold til Fiskeri
Jovens § 9 jfr. § 41 i Marts, April 
og Maj fredede Fjerdedele af de
paagældende Vande og ej heller i 
de tilsammen betydelige Vandarealer r 
der ved det store, Antal Vegtægter 
ore erklærede for "laasede Vande" . 

Det blev med Føje fra Minister
bænken ved Lovforslagets 1ste Be
handling bemærket (Sp. 873): 

"Det er jo givet, at Laasning 
rammer de omboende Fiskere i 
ikke ringe Grad, og det er der..: 
for saa naturligt, at de ønske at 
hlive fri for Laasningen, og at 
dette Ønske kommer frem fra 
deres Repræsentanter her paa 
Tinge;" 

lIlen nnar Ministeren tilføjede, at 
disse Henstillinger vilde blive nær
mere undersøgte, men at han ikke 
troede, at man kan gaa bort fra 
Laasningen, 

"da den har -en saa stor Bet yd-



iling for Fiskeynglen, at det vilde 
være uforsv:nligt nu at opgive 
d:en-" , 

siå ~uh'de' de oven for gelIDemaaede 
O))lysningcr være skikkede til at vise, 
a:t ht:\,sflin:gen ingen nævneværdig 
BetyJniug har for lt<'iskf\YHgle'n, og 
at det har været d P',·jl;tjEl'r naa:li' 
man, forinden man havde paalidelige 
Oplysninger til sin Raadighed, havde 
paa Forhaand dannet sig den Me
ning, at Fiskeynglen overhovedet 
udklækkedes, ja endog særlig udklæk
kedes i saadanne Vandarealer, som 
ere blevne laasede ved Bekendt
gørelsen af 29. Januar 1890 og ved 
Vedtægterne. 

Den eneste Undersøgelsp, der vides 
direkte at have været rettet paa, 
om et laaset Vand har nogen Be
tydning for Fiskeynglen, foretoges af 
den Limfjordskommission, som gik 
forud for Loven af 22. Marts 1867. 
Det hedder i denne Kommissions 
Betænkning (Tidenden for 1866-67 
Tillæg A, Sp. 926): 

"Endelig skal Kommissionen 
ikke undlade at bemærke, at ved 
nogle under Kontrollørens Opsigt 
ef teJ" Kommissionens Opfordring 
foretagne Prøvefiskerier medAale
vaad i laaset Vand (ved Hensels 
Odde) har man ikke kunnet er
fare andet, end at Ji'iskebestanden, 
hvad ogsaa flere Fiskere have 
paastaaet, er den samme ilaaset 
Vand i det hele som uden for 
dette, og Kommissionen har der
ved troet at faa en Art Antyd
ning af, at den tidligere Anta
tageise, at Fiskeynglen især op
holder sig i laaset Vand, var 
mindre vel begrundet, i det 
mindste for de Steder, hvor Van
dets og Bundens Beskaffenhed 
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(Tangbevoksningen) tillader at 
fiske llled V aad. " 

Det "il lllnush i denne FOl'bin
delse være pau sin Plads at gaa 
over til at omtale Vedtægtssporgs
maalet, idet de mange i Hellbold til 
Loyen af 5. April 1888 stadf:estede 

, Fiskerivedt:{'gter have lagt meget be~ 
tydelige Baand paa Fiskeriet rundt 
om i Landet. 

Regeringen maatte vel ved Fiskeri
lovforslagenes ofte gentagne Behand
linger i Folketinget i Aarenes Løb 
slaa betydelig af paa de mange 
Forbud og de mange Skranker, som 
fra først af vare paatænkte og fore_ 
slaaede; men en Udvej syntes at 
staa aaben til nogen Oprejsning her
for, og det var gennem Vedtægterne. 
Det siges ikke sjældent af Fiskerne, 
og det kan ikke her afgøres, om det 
er med U rette, at der fra Regerin
gens Side gennem Kontrollen er ud
foldet ikke ringe Bestræbelser for at 
faa indført Vedtægter rundt omkring 
i Landet. Der er for de Bestem
melser, der kunne finde Plads i Ved
tægterne, kun sat meget vide Skran
ker, idet Vedtægterne i Følge Loven,> 
§ 43 kunne, som det hedder, "inde
holde de fornødne nærmere Regler 
om Tiden hvori og Maaden hvorpaa 
de forskellige Fiskerier maa drives, 
om, hvilke Redskaber der maa bruges 
m. m. samt Bestemmelser til Ord
ning af Fiskeli og Sejlads og om 
Ordenens Overholdelse under Fiske
riet. " Denne Ramme er saa vid, 
at det ikke lettelig ses, hvad der 
ikke skulde kunne bringes ind under 
den. KasH'r man nu Blikket paa 
Indholdet af den lange Række af 
Vedtægter - deres Antal er efter 
de officielle Indberetninger inklusive 
for Finansuaret 1894-95, vokset til 



29, hvortil mulig seuere er kommet 
flere finder man, at de næsten 
alle ere, om man tør bruge det Ud
tryk, skaarne over den samme Læst, 
om end med forskellige Varianter, 
og at de indeholde en større eller 
mindre Række af Forbud, derunder 
Laasning af Vande, som Tillæg til 
eller Skærpelse af de allerede i Fi
skeriloven foreskrevne Forbudsbe
stemmelser. Vel hidrører nu dette 
fra deu Paastand, at Hensigten her
med er efter Stedets Behov og Be
skaffenhed at befordre Udklækning 
og Fremvækst af Yngel og derved 
bidrage til Fiskeriets Vedligeholdelse 
og Forbedring, men d,,!' gælder i 
hvert Fald her i det miudre det 
samme som i det hele og store om 
vor nuværende Fiskerilovgivnings Be
st~mme1ser i denne Retning, nemlig 
at man er gaaet ud fra Forestillinger 
og Forudsætninger OlU, hvad der 
vilde være gavuligt og hensigtsmæs
sigt, uden hverkl\n at søge eller at 
skaffe sig nogen Garanti for disse 
Forestillingers og Forudsætningers 
Rigtighed. Det er nu en Gang saa
ledes, at Naturens Love ikke kunne 
findes ved Spekulation, men at 
Kendskabet til dem kun kan vindes 
ved omhyggelige Iagttagelser og en 

rigtig Forstaaelse af det sete. Mari 
træffer derfor paa Vedtægternes Om
made atter den fejlagtige Tro, at 
Saltvandsfiskene yngle i de laasede 
Vande og overhovedet alt, hvad der 
ligger til Grund for den af Dr. 
Petersen med en træffende Beteg
nelse kaldte Formerelsesteori. 

Ved Siden heraf gaar der imidler
tid en anden rød Traad igennem 
Vedtægterne, og det er de lokale 
Fiskeres Ønske om og Bestræbelse 
for gennem Bestemmelser i Vedtægten 
at gøre sig, saa vidt muligt, fri for 
Konkurrenoe af Fiskere andetsteds 
fra. Man indfører derfor iV edtægten, 
ganske vist idet man" paastaar, at 
det sker alene for Fredningens Skyld, 
saadanne Bestemmelser, der Tanske
liggøre Fiskere andetsteds fra at 
komme til med deres Fiskeri. At 
gennemgaa samtlige Vedtægter for 
nærmere at paavise dette vilde kræve 
mere Tid, end der staar til Raadig
hed for Ordføreren ved Udarbejdelsen 
af nærværende Betænkning, men et 
Eksempel herpaa i en enkelt Ret
ning turde maaske ogsaa være til
strækkeligt. Til den Ende følger en 
Oversigt over Reglerne i nogle Ved
tægter angaaende Rejefiskeri. 

Det vil være overflødigt pall. samIlle 

Vedtægt for Fiskeriet i Gttldborgsnnd etc. af ilte Januar 1890. 
Rf'jeruser: Kun tilladte fra 1ste April til 1ste Oktober. 

Maa ikke udsættes paa dybere Vand end 4 Fod. 
Afstand mellem Sættene mindst 60 Favne. 
Sættene s Længde maa kun være 100 Alen, hvorpaa kun maa være 

2 Ruser. 

Vedtægt for Nakskov Fjord af 17de Januar 1890. 
Rejeruser: Kun tilladte fra 1ste April til1ste Oktober.

Maa ikke udsættes paa dybere Vand end 4 Fod. 
Indbyrdes Afstand mindst 60 Favne. 
Sættenes Længde maa kun være 100 Alen, hvorpall. kun maa være 

2 Ruser. 
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Vedtægt fot· Skelskør Fjord af 7de Janum' 1890. 
Rejer: Fredede fra 15de April til 15de Maj. 

Rejenæt l 
og f forbudte fra 15de April til 15de Maj. 

Rejeruser 
Rejeruser: Afstand mellem Staderne mindst 20 Favne. 

Længde af sammenhængende Rad i Stader ikke over 10 Favne 
Afstand mellem Radene paa samme Stadene mindst 2 Favne. 

Maade at gennemgaa de øvrige Ved
tægters Bestemmelser om Rejefiske
riet. De ere alle i det væsentlige 
dannede efter samme Forbillede, men 
dog med adskillige Nuancer i En
kelthederne. Disse Bestemmelser 
om, at der skal være en Afstand ikke 
sjældent indtil 60 Favne mellem 
Sættene, eller med andre Ord mellem 
Staderne eller Ruserækkerne, at Ru
serne ikke maa anbringes paa dy
bere Vand end 4 (undertiden 5 
eller 6) Fod, at et Sæt ikke 
maa være længere end 100 Alen, 
og at der pau samme ikke maa 
findes mere end 2 Ruser, have 
ganske vist Udseende af og ere i 
Virkeligheden ogsaa meget fredel
skende lige over for Rejerne, men 
de have tillige den Fordel for de 
stedlige Fiskere, at de lade disse alene 
om at fange Rejer, dersom der ellers 
er nogen at faa, i det af Vedtægten 
omfattede Vandareal. Da nemlig 
de stedlige Fiskere have let ved at 
komme først med at udsætte deres 
Rejeruser, kunne de herved først be
sætte Pladserne, og kommer der 
senere Fiskere andetsteds fra og vil 
forsøge deres Lykke med at fiske 
Rejer paa Vedtægtsomraadet, saa ere 
Pladst1rne besatte, og saa holder man 
Vedtægten op for dem og siger, at 
flere Ruser, end der alt staa,r, maa 
der ikke komme. Ikke heller behøve 
de stedlige Fiskere at anstrenge sig 

med store Bekostninger fol' at kunne 
besætte Pladserne, da saadanne Be
stemmelser som om de landeAfstande 
mellem Sættene, at disse sidste kun 
maa anbringes paa lavt Vand, ikke 
være længere end 100 Alen og kun 
indeholde 2 Ruser etc., ikke stille 
store Fordringer til Mængde af Red
skaber for at kunne besætte Plad
serne. De stedlige Fiskere kunne 
saaledes beherske dette Fiskeri og 
gennem Vedtægten indrette samme 
paa den Maade, som de finde over
kommelig for deres økonomiske Vil
bar med Hensyn til Anskaffelse af 
Redskaber. 

Spørger man nu, om ikke disse 
mange Bestemmelser i Vedtægterne 
dog alligevel have ophjulpet Bestan
den af Rejer i vore Farvande, Sal 

maa man beklage at maatte svare, 
at det træffer sig saa uheldigt, 
at netop omtrent siden da ere Rej
erne blevne mere og mere sjeldne 
i en stor Del af vore Farvande, og 
at vi saaledes, sikkerlig uden at 'V cd· 
tægterlle have gjort hverken til eller 
fra, ere komne ind i en Periode, i 
hvilken Rf'jf'n i høj Grad svigter os 
til stor Skade for Fiskerne. Det 
Ta b, som herved foraarsages Fiskerne, 
hidrører ikke nlene fra det manglende 
Salg til Konsumenter, men endnu 
mere derfra, at Fiskerne i stor U d
strækning savne Rejen til Agn, som 
det er vanskelig at skaffe tilstræk-



kelig til Stede ad anden Vej. I 
øvrigt kender man kun meget ufuld
komment Rejens Forplnntningshi
storie, hvorom nærmere kan efterses 
en af Dansk Fiskeriforening udsat 
Prisopgave. 

Man kan spørge, om det dog ikke 
i og for sig kan være rigtigt og bil
ligt, at der sikres de stedlige Fiskere 
en Fortrinsret til Fiskeri i det Far
vand, der ligger dem nærmest, og i 
hvilket de derfor ere anviste paa 
hovedsagelig at søge del'es Erhverv. 
Det var dette, 30m foresloges af Fi
skerikommissionen af 1873, men som 
meget eftertrykkelig blev tilbagevist 
af Regeringen (se Tiden(len for 1875 
~76, Tillæg A., Sp. 1627) og vist
nok med ubestridelig Føje. Saa 
længe Fiskeriet ved vore san rigelig 
valldomflydte Kyster kun blev drevet 
paa den Maade, at de faa Fiskere, 
som der fandtes, kun benyttede de 
samme Slags Redskaber, som deres 
Forfædre i Generationer havde be
tjent sig af og kun fiskede i de nær
meste Vande udenfor deres Dør, be
fandt Fiskeriet sig i en Tistand af 
Stagflation, der udelukkede ethvert 
Fremskridt. Heraf var Følgen den7 
at dette Erhverv kun ernærede faa 
Statsborgere paa en meget tarvelig 
Maade. Den Tid ligger ikke længere 
tilbage end vel i Slutningen af Halv
tredserne og Begyndelsen af Tred
serne i indeværende Aarhundrede. 
Det, som bragte Liv og Opsving i 
vort Fiskeri, om end, som saa ofte, 
hvor noget nyt bryder sig Bane, under 
megen Misnøje, Kamp og Modsigelse, 
var Opkomsten af Vaaddene, med 
hvilke driftige Fiskere sejlede om
kring paa mange forskellige Steder 
og afvandt Havet et Udbytte, hvis 
rige Størrelse vakte de stedlige' Fi-
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skeres baade Forbavselse og Forbi
trelse, idet de mente, at disse Vaad 
udtømte Fiskeriet baade i Nutid og 
fol' en uoverskuelig Fremtid. Det 
endte med, at paa de fleste Steder, 
hvor Forholdene egnede sig dertil, 
gik de lokale Fiskere omsider over 
til at drive Vaadfiskeri og lode alle 
deres tidligere Klager mod Vaaddene 
falde, idet de nu lige sall. ivrigt bad 
om at maatte Leholde dette Hedskub, 
hvad der ikke udelukker, at en til
fredsstillende Ordning af Forholdet 
mellem Fiskeriet med Vaad og med 
staaende Redskaber endnu kan frem
byde Vanskelighed. Under den Vek
selvirkning' som paa den nævnte 
l\faade opstod, udviklede vort nuvæ
rende rige Fiskeri sig med forholdsvis 
stor Hurtighed. En saa at sige 
haandgribelig Forestilling herom gives 
ved et Blik paa den af Dr. Petersen 
i Beretning IV indeholdte Tabel over 
de i Frederikshavn hjemmehørende 
Kuttere, hvorefter disses Antal, der i 
1876 var 41, jævnt voksede gennem de 
følgende Aar og i 1893, da Betænk
ningen afgaves, var naaet til 116, 
altsaa i kun 15 Aar til henimod det 
tredobbelte. Fn Ordning, der gik 
ud paa at give Beboerne af de et 
Vandareal tilgrænsende Kommuner 
Eneret eller Fortrinsret til at befiske 
"dette, vilde aabne Vejen til atter at 
falde tilbage til Stagnation og For
sumpning. 

Med Hensyn til AalE'gaardsretten 
skal bemærkes følgende: 

Ved Lovforslagets første Behand
ling faldt fra Ministerbænken saa
lydende Ytring (Sp. 928): 

"Efter de vidtløftige U ndersø
gel ser om Aalegaardsretten, som 
man her er kommen ind paa, kan 
jeg kun være tilfred!? med det 



Standpunkt, som jeg har indtaget 
i det foreliggende Forslag, :It jeg 
har genoptaget Bestemmelsen 
uforandret og ikke har forsøgt at 
gøre det bedre. Det har vist sig, 
ligesom det viste sig forrige Gang, 
da Fiskerifol'holdene vare til For
handling her i Tinget, at man er 
i allerhøjeste Grad uklar over, 
hvad Aalegaardsretten er eller 
ikke er." 

Uden at fælde nogen Dom over, 
hvorvidt det kan indrømmes, at der 
saavel ved Fiskerisagens Behandling 
i de tidligere Samlinger og i inde
værende ikke maatte være opnaaet 
fuld Klarhed med Hensyn til Aule
gaatdsretten, har' der i hvert Fald 
været Opfordring for Udvalget til at 
søge saa klart som muligt at belyse, 
hvad der henhører til dette for Fi
skerbefolkningen saa særdeles betyd· 
ningsfulde Anliggende. I saa Hen
seende har der nu staaet flere Hjæl
pekilder til Raadighed end ved tid
ligere Lejligheder og navnlig en 
Literatur, der særlig har været rettet 
paa at belyse alt, hvad der vedkommer 
Aale5aardsretten. 

Der sigtes her til en Række Af
handlinger i Dansk Piskeriforenings 
Medlemsblad for 1892 om dette Tema 
af Fisker P. Villumsen, Medlem af 
Fiskerikommissionen af 1873 og af 
Dansk Fiskeriforenings Bestyrelses
medlem, Højesteretsassessor J.l1ouriet", 
der som Sekretær ved Fiskerikommis
sionen af 1873, hvis Formand FiedIer 
var, har staaet denne meget nær samt 
har skrevet en Række særdeles værdi
fuldeAfhandlinger om den ældreFiske
rilovgivning i Tidsskrift for Fiskeri og 
sammes Fortsættelser, og af Ovm"
retsprokurator Leth, der har beriget 
Kundskaben om Aalens Biologi med 
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den Iagttagelse, at den gule AuJ og 
den blanke Aal ikke ere, hvad saavel 
l!'iskerne som Videnskabsmændene 
hidtil havde troet, to forskellige Fisk, 
men den samme Fisk henholdsvis i 
V ækstdragt og Yngledragt. 

AItsaa disse 3 Mænd, der alle mna 
betegnes som særlig sagkyndige pau 
Jj'iskerisagens Omraade, have gennem 
en Række Afhandlinger i Dansk Fi· 
skeriforenings Medlemsblad for 1892 
ført en Diskussion angaaende Aalo
gaardsretten, sammes Oprindelse, 
V æsen og Betydning samt rette For
staaelse. Y lIerIigere har Leth, hvem 
der af Dansk Fiskeriforenings Be
styrelse bevilgedes Understøttelse til 
en Rejse j Efteraaret 1894 for ved 
S0lvsyn at gøre sig bekendt med Ind
retningen og Brugen af Aalegaarde, 
behandlet Sagen i sin Beretning til 
Bestyrelsen om denne Rejse, hvillwn 
Beretning i Manuskript har været 
stillet til Ordførerens Raadighed, og 
endelig har Leth i en Afhandling af 
indeværendeAar j "NæstvedTidende", 
hvoraf et Særtryk er blevet omdelt 
til Udvalgets :Medlemmer, givet en 
samlet Fremstilling af, hvad der er 
oplyst angaaende Aalegaardsretten, 
og hvad dermed staar j Forbindelse. 

Idet man hovedsagelig maa hen
vise til de nævnte Kilder, skal det 
dog her forsøges at give en sammen
trængt Fremstilling af det væsentlig
ste vcd disse oplyste. 

Danske Lovs 5-10~ 4a saaly
dende: 

"Enhver man nyde Aalegaarde 
for sin pgeJl Grund, undtagen i 
de Fjorde, som Kongen og den 
menige Mand haver Skade af," 

er ordret skrevet ud af de danske 
Kongers Haandfæstninger, hvor disse 
Ord første Gang findes i Kristian 



den tredjes og derefter i alle føl
gende Haandfæstninger uden U nd
tagelse. Anledningen til denne Be
stemmelse var den, at paa de Tider 
maatte ingen drive Fiskeri i Havet 
uden at svare Kongen Afgift deraf, 
men at den mægtige Adel, som ikke 
vilde finde sig i denne Afgift, paa
stod fra Arilds Tid at have Ret til 
Frihed for samme og tvang Kongerne 
til i Haandfæstningerne at indrømme 
Danmarks Riges Raad og Adel fri 
Fiskeri for deres egen Grund. Det 
hedder i umiddelbar Forbindelse 
hermed i Haandfæstningerne, at "skal 
besynderlig hver Mand (0: af Rigs
raad og Adel) nyde Aalegaarde for 
deres egen Grund undtagen i de 
Fjorde, som Kronen og den menige 
Mand haver Skade af; dog skulle 
de Fiskegaarde blive ved Magt, som 
have været af Arilds Tid." Denne 
Begrænsning af Tilladelsen til at 
bruge Aalegaarde er Aarsagen til, 
at disse særlig nævnes. Skaden, 
som dette Redskabs Anbringelse i 
Fjorde hvad endnu paa sine Ste
der sker i Mængde - gjorde, var 
den, at den menige Mand hindredes 
i sit Fiskeri hvad ogsaa er Til
fældet den Dag i Dag -, saa at 
han ikke knnde svare sin Afgift til 
Kongen. 

En Aalegaard bestaar af en Bro, 
der er ført ud fra J.Jand og hviler 
paa nogle i Vandet staaende Pæle. 
Langs disse Pæle og solidt fastgjort 
til samme staar i hele Aalegaardens 
Længde paa Havbunden og op imod 
Vandspejlet en tæt, for Aalene 
uigennemtrængelig V æg, bestaaende 
af en fast og stærk Risfletning, hvis 
Hensigt er at standse Aalene og lede 
dem ind i de paa Siden af Risgærdet 
anbragte Ruser, der paa de fleste 
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Steder, men ikke paa alle, kaldes 
"H '\mme". Røgtningen af Aale
gaarden sker paa den Maade, at 
man fra Land guar ud paa den med 
et Rækværk til at holde sig ved for
synede Bro. Ruserne hales op paa 
Broen og tømmes for Fangsten i en 
dertil medbragt Behold.er, hvorpaa 
Ruserne atter udsættes. For at disse 
Arbejder bekvemt kunne udføres fra 
Broen, el' der ud fra /Siden af samme 
anbragt et lille Sæde ved hver Ruse, 
paa hvilket Fiskeren tager Plads. 
Broen ligger al Tid højt over den 
sædvanlige V undstand, for at man 
ogsaa kan færdes pan den ved højt 
Vande og oprørt Sø. Den hele Be
tjening af en Aalegaard foregaar 
altid fra Land ved Hjælp af Broen, 
hvorimod der hertil aldrig benyttes 
Baad eller lignende. 

Man finder ganske kort før Dan
ske Lov, der som bekendt er af 1683, 
den Retstilstand nævnet som bestaa
ende, at Fiskeriet i Havet, eller 
rettere sagt i alle FOl'strande,. som 
Søterritoriet den Gang benævnedes, 
tilhørte Kongen. Det hedder nemlig 
i Grevernes Privilegier af 25. Maj 
1671 § 18: 

"End06 alle Forstrande Kongen 
tilhøre, saa bliver dog Greverne be
vilget, over alt paa deres Gods ikke 
alene at nyde frie l!'iskerie og For
del af alle Slags Fiske, af hvad 
Navn de og nævnes kan, for deres 
egen Grund, men endog alt Vrag 
for deres egne Grunde .. " 

Denne Retstilstand forandrede 
Danske Lov ikke, undtagen for saa 
vidt den ved 5-10-43 gav enhver 
ogsaa ikke adelig Grundejer Ret til 
uden at svare Afgift deraf at bruge 
Aalegaarde ud for sin egen Grund, 
dog med den samme Indskrænkning 

1 



for Fjordenes Vedkommende; som 
Adelen hidtil havde været under
kastet. At gire Grundejerne en For
trinsret frem for andre til at bruge 
Aalegaarde kunde del' ikke være 
Tale om, eftersom det fulgte af sig 
selv, at knn Grundejerne kunne be
nytte dette Redskab, da det er fast 
med Ijandjorden, og man idelig maa 
færdes paa og over denne ved dets 
Benyttelse. 

Saaledes stod Sagen og vedblev at 
staa i Tidernes Løb, i hdlket der 
lidt efter lidt udviklede sig den Rets
bevisthed, at Fiskeriet var frit for 
alle danske Statsborgere paa dansk 
Søterritorium, en Sætning, der maa
ske første Gang findes udtalt i en 
Forordning 2. Januar 1740 for Lim
fjorden, som dog kun havde en kort 
Levetid og derfor ikke findes i de 
almindelige Lovsamlinger. At 5-
10-43 skulde hjemle Grundejerne 
nogen Forret til Aalefiskeri var ikke 
antaget, hverken af Domstol :me eller 
af Administrationen, i hvilken sidste 
Henseende kan efterses 2de Kan
cellislnivelser, der ikke ere ældre 
end henholdsvis af 3. Oktober 1829 
og 5. Oktober 1830 samt findes i 
Reskriptsamlingen og ligeledes kunne 
eftel'slaas i Tidsskrift for Fiskeri, 
4de Aargang, Pag. 19. Et Aftryk 
af dem findes hoslagt som Bilag 2. 
Saa vidt vides var det først Fiedier, 
der forkyndte den Ijære, som han i 
sine Erklæringer til Brug for Dom
stolene og som Formand for Fiskeri
kommissionen llled megen Ihærdighed 
søgte at skaffe Anerkendelse, at 5-
10-43 skulde forstaas saaledes, at 
'led samme hjemledes Grundejerne 
Eneret til alt Aalefiskeri, enhver ud 
for sin Grund. Herom skrives i Fi-
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skerikommissionens af Fiedier af
fattede Betænkning: 

"Det følger af Grundejerens 
Eneret til Aalegaardsfiskeri, at 
ingen maa ud for hans Grund 
ved Ruser eller Garn, indrettede 
til Aalefangst, drive Aalefiskeri 
saa vidt, som Grundens Beskaf
fenhed tilsteder Anlæg af Aale
gaarde, uden Hensyn til om 
Grundejeren i Øjeblikket hal' 
Aaleruser udsatte paa det paa
gældende Sted, idet det beror 
paa hans Forgodtbefindende, hvor 
stærkt, paa hvilke Steder, og med 
hvormange Redskaber, han vil 
drive dette Fiskeri ud for hans 
Ejendom." 

Imidlertid fulgte man ikke Fiskeri
kommissionen heri ved Fiskeriloven 
af 5. April 1888. Medens nemlig 
Fiskerikommissionen altslul rilde give 
Grundejerne Eneret ogsaa til at 
fiske med Aaleruser, !!elv naar disse 
ikke udsættes i Forbindelse med 
Aalegaarde, bestemmer Fiskerilovens 
§ 3 akkurat det modsatte, idet det 
i samme udtrykkelig er tilladt andre 

. at dri\'e Fiskeri ud for Kysten med 
fritstaaende Aaleruser, naar de kun 
ikke anbringes i en saadan Nærhed 
af de i Forbindelse med Aalegaarde 
eller Aalestader udsatte Aaleruser, 
at det skader Fiskeriet med disse. 
Det er hermed, i Modsætning til, 
hvad Fiskerikommissionen vilde,slaaet 
fast, at med den nævnte Begræns
ning er det enhver tilladt at fiske 
med fritstaaende Aaleruser ud for 
Kysten. 

Hvad der dog i Praksis har været 
et meget føleligt Savn er, nt Loven 
ikke indeholder nærmere Bestemmel
ser om, hvor langt andres Fiskeri 
skal holde sig fra Aalegaardene for 
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ikke at anses at skade Fiskeriet med 
iJisse. Det er pall. Afhjælpning af 
!aette Savn, at Ændringsforslag 18 
:.gaal· ud. Selvfølgelig ere saadanne 
Regler lige sall. nødvendige med 

· Hensyn til Aalegaarde som paa andre 
Omraader, hvor Fiskeriloven kender 
lignende, saasom i § 10 om Bund-

· garn, i § 110m Fjorde og Vandløb 
· og i § 20 om Redskaber Lim
, fjorden. 

At del: i FiskerHovens § 3 staar 
"Aalogaarde eller Aalestader" har 

• sin \([.;ruml i, at Fiedier, som har 
'sI1,I'ilvet disse Ord, om end medUl'ette, 
~u.astod, hvad han udtrykkelig siger 
bl. a. i en Afhandling i Tidsskrift 
for Fiskeri, Bind I. Side 79, at Aa
legaarde paa Sjælland benævnes All.
lestader, hvorfor han i § 3 benyttede 
begge Udtryk som clJ",bctydende, 
medens han i § 34, Lvor der alene 
er Tale OlU jydske Forhold, kun bp
nyttede det ene Ord "Aalegaarde". 
Ligesom det gik med den mindre 
heldige Reda.ktion af Loven af 9de 
Marts 1872 om "Forbud mod Fiskeri 
llJed Bundslæbevaad ", at den uhel
dige Følge af samme blev, at man 
ikke vidste, hvad det var for et Red
skab, der var ment, hvilket Domstolene 
i længere Tid ikke kunde finde ud 
af, hvorfor der, som det hedder i 
Fiskeri kom missionensBetænkning, op
stod og den Gang endnu bestou "et 
Virvar uden Lige" (se Tillæget for 
1887 -88 i Slutningen med en sær· 
egen Paginering, Bilag I, Pag. 85), 
saaledes har Ordet "Aalestader" i 
Fiskerilovens § 3 foraarsaget lig
nende Ulæmper. Uagtet der staar 
"Aalegaarde" eller "Aalestader" og 
ikke "Aalegaarde" og "Aalestader", 
ha,ve Domstolene dog hidtil og navnlig 

Viborg Overret*) fortolket disse Ud
tryk saaledes, at de ogsaa omfatte 
pall. almindelig Maade i en Række 
udsatte A.aleruser, der ikke en Gang 
staa i nogen Berøreise med Kysten, 
samt for 6 saadanne Ruser ikendt 
Erstatningspligt efter § 59 af 5 Kr. 
pr. Etmaal pr. Ruse eller for en 
Fisketid af 38 Dage 1,140 Kr. Dermed 
er foreløbig Fiskernes Deltagelse i 
det mest indbringende af vore Fi
skerier, nemligEfteraarsfiskeriet efter 
den blanke Aal pall. sammes bekendte 
Vandring ud af vore Farvande, fore
løbig blevet lnmslaa,et, og baade for 
~"iskerne og for I,andet store V ær
dier ganede tabte, uden at komme 
nogen som helst til Gode. Det er 
forstaaeligt, at Fiskerne ikke tør 
vove at sætte Aaleruser ud for 
Kysten, naar de derved risikere at 
blive iuømte slige Erstatninger af en 
deres hele økonomiske Eksistens 
ruinerende Størrelse. En Afhjælp
ning her er saaledes paatrængende 
nødvendig, og herpaa sigte Ændrings
forslagene 17, 18 og 20. Ihvorvel 
Modsætningen i Fiskerilovens§ 3 
mellem paa den ene Side de "i l!'or
bindeise med Aalegaarde eller Aale
stader udsatte Aaleruser" og pall. 
den anden Side "fritstaaende Al'lle
ruser" ikke lettelig kan lade nogen 
Tvivl tilbage OID, at disse sidste ere 
sandanne, som ikke ere udsatte i hin 
Forbindelse, turde det dog anbefale 
sig, saaledes som foreslaaet i Æn
dringsforslag 20, udtrykkelig at sige, 
hvad der skal forstaas .ved Udtrykket 
fritstaaende Aale1'·uset·". 

I det i Samlingen 1887-88 af 

Ol Overretsdommen er senere stadfæstet 
ved HØjesteretsdom af 30. Juni 1896. 

Red. 



Regeringen i Folketinget forelagte 
Fiskerilovforslag lød Begyndelsen af 
§, 3 saaledes: 

"Ret til Fiskeri med Aalegaarde 
eller Aalestader tilkommer ude
lukkende Ejerne af Kysten, enhver 
ud fol' sin Grund i samme Omfang 
som hidtil". 
Ordene "i samme .Ånifang som 

hidtil" vare ifølge Motiverne til I .. ov
forsin get tilføjede fordi Ministeriet 
antog, at ellers vilde der, i alt Fald 
efter en bogstavelig Fortolkning, 
være indrømmet Grundejeren en langt 
videre gaaende Ret end den, der til
kom ham efter dansk Lovs 5-10-
43, hvad der ikke fra nogen Side 
havde været tilsigtet (Tillæg A., Sp. 
2637). Ved Vedtagelsen af et af et 
Flertal i Udvalget stillet ÆndriDgs
forslag bleve imidlertid Ordene "i 
samme Omfang som hidtil" udstemt, 
idet man fandt, at disse Ord ville 
medføre en Utydelighed, fordi en 
Højesteretsdom af 7de Maj 1873 
formentlig havde givet 5-10-43 en 
vid0re Fortolkning end forenelig med 
Paragraffens Bestemmelser om andres 
Ret til at fiske med fritstaaende 
Aaleruser (Tillæg B., Sp. 886). 

Det var saaledes ikke Hensigten 
fra nogen af Siderne at give Grund
ejerne en anden eller større Ret end 
den, som var hjemlet i o-IO 43. 
Ikke desto mind~e kom man dog til 
at give Grundejerne en stor Begun
stigelse ved i § 3 at paalægge Fi
skerne at vige for Grundejernes Aa
legaarde, medens 5--10-43 havde 
netop den modsatte Regel, nemlig at 
Aalegaardene skulde vige, hvor de 
vilde skade den menige Mands Fi
skeri. Man har dog ikke villet fore
slaa, at dette Forhold nu forandres, 
oaar Grundejerne i rette Tid udsætte 
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(Jeres Aalegaarde. Herom handlet' 
Ændringsforslag 19. 

Det vil endelig maaske være pall., 

sin Plads her i Betænkningens al
mindelige Del at fremsætte efterstfla

I ende Udtalelser angaaende Limfjvr
(Jens hidtilværende: Særstilling paa 
Fiskerilovgivningens Omraade. 

Uagtet der siden ~'Ol'ordningen af 
15de December 1750, der ophævede 
Forordningen af 2den Januar 1740, 
som havde stillet Limfjordsfiskeriet 
lige saa frit som i Kongens øvrige 
Strande, har eksisteret en særlig 
Lovgivning for Limfjorden. indehol
dende en stor Række Forbuds- og 
andre meget detaille-rede Bestemmel
ser, vilde man dog meget fejle ved 
at tro, at der herved kunde høstes 
en Erfaring om saadannes Virkning 
og Betydning for Fiskeriet. Der 
foreskrives vel i Forordningen af 15de 
December 1750 under s\'ære Straffe 
en Række Indskrænkninger, saasom 
bl. a. Forbud mod Brugen af alle 
andre Slags Aalevaad end Pulsvaad r 

og disse sidste maatte emhla alene 
bruges af Harboøre- og Aggersogns 
Beboere (ifølge Forordningen af 22de 
Juni 1661 dog ogsaa de om Fjorden 
boende U ndersaatter i Almindeligh0d) 
og kun i Tiden fra St. Hans til 
Bartholol11æus Dag, hvorhos Forord
ningen i sin § 12 under Nr. 1-9 
nævner en Række Vande, i hvilke 
det forbødes overhovedet til nogen 
som helst Tid nt fiske med Pulsvaad
dene. Forordningen af 15de Decem
ber 1750 bestod i o\'er 100 Anr, men 
efter alle Vidnesbyrd blev Foror.d
ningen saa godt som slet ikke (·fter
levet. 

(Fortsættes). 



Generalforsamling. 

Lørdag den 12te September 1896 
a.fholdt Understøttelsesjorenin,qen jor 
Enker og Børn efteT paa Søen jor
ulykkede FiskeTe, hjemmehørende i 
Tolddistrikterne inden Ribe Amt, en 
ekstraordinær Generalforsamling paa 
Damkjærs Hotel i Varde. 

Fiskeri- og U nderstøttelsesforenin
gen for Nyminuegab havde ved dens 
Bestyrelse givet Møde og garanterede 
ved denne for, at det for en Sammen
slutning af de to nævnte Foreninger 
betingede Tilskud, stort 1000 Kr., 
indbetaltes til den udvidede Fore
nings Hovedkasserm'. 

Toldforvalter Hassing afgav, som 
Formand for "Understøttelsesforenin
gen for Enker og BOlll efter paa 
Søen forulykkede Fiskere, hjemme
hørende i Esbjærg (med Hjerting) 
og Fanø Tolddistrikter", en Beretning 
om, hvorledes den udvidede Forening 
var tilbleven, og udtalte en allerunder
danigst Tak til Hs. Maj. Kongen, 
dernæst til de Myndigheder, del' havde 
medvirket i saa Henseende, nærmest 
Hs. Eksell. Indenrigsminister Hørring 
og Stiftamtmand Ahnfeldt. Der er 
nemlig givet den udvidede Forening 
Tilsagn om, at Renterne, c, 500 Kr. 
aarlig, af "Ribe Amts Kollektfond 
for Storm- og Vandlidte" maa til
flyde Foreningen. Formanden gen
nemgik derefter Lovene i deres Ho
vedb·æk. Lovene vare af Foreningen 
i Esbjærg, med nogle faa mindre 
væsentlige Ændringer, som Ministeren 
havde ønsket, vedtagne, saaledes som 
Bestyrelserne for ovennævnte 2 For
eniuger i sin Tid paa et Møde i 
Varde enedes om. 

Foreningens Status var i Øjeblikket 
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i Følge 2de for Generalforsamlingen 
fremlagte Bankbøger saaledes: 

"De efterladtes Fond" 
"Alderdomsfonden" .. 

1158 Kr. 84 

923 " 

Indestaaende i Esbjerg-
Fanø Bank ..... 2081 Kr. 84 

Tilskud fra Nyminde
gab-Foreningen ... 1000 

" 
Ialt 3081 Kr. 84 

For Fanø og Ribe Tolddistrikter 
meldte ingen sig til at være Medlem 
af den udvidede Forening. 

Ved Valget af Foreningens Be
styrelse valgtes enstemmig til For
mand 'l'oldforvalter Hassing, Esbjærg. 

Til Næstformand Proprietær P. 
Breinholt, Esbjærg, enstemmig. 

Til Suppleant som Næstformand 
Konsul O. Breinholt, Esbjærg, med 
overvejende Majoritet. 

TB Revisorer Købmand H. Wind
feld, Hjerting, og Konsul O. Brein
holt, Esbjærg, enstemmige. 

For Esbjærg valgtes til: 
Bestyrelsesmedlem og Hovedkas

serer Toldassistent Lorch-Madsen. Til 
Hjælpekassel'er Fisker Ole Ohri
stiansen. Til Bestyrelsesmedlemmer 
som Suppleanter Fisker Kr. Muff 
Kristensen og Fisker Jørgen Ohri
stiansen. 

For Esbjærg valgtes til: 
Hjælpekassel'er J:landmand P. 

Windfeld. Til Bestyrelsesmedlem 
Fisker N. O. Nielsen. Til Bestyrel
sesmedlem mersom Suppleanter Fisker 
Hans Andersen og Fisker Søren 
Nielsen. 

For Nymindegab valgtes til: 
Hjælpekassel'er Fiskeeksportør J es 

Ohristensen. Til Bestyrelsesmedlem
mer Fisker A. Pedersen og Fisker 
P. J. Pedersen. Til Bestyrelsesmed
lemmer som Suppleanter Fisker J ør-



gen Larsen. Fisker Iver Ohristensen 
og Købmand Mads Sillarsen. 

Det vedtoges at opslaa Bekendt
gørelserne om Foreningens General
forsamlinger, for Nymindegabs Ved
kommende ved Nymindegab Kro, og 
i Esbjærg som hidtil paa Fiskerhuset 
ved Fiskerhavnen samt i Hjerting 
ligeledes som hidtil paa Badehotellet. 

De vedtoges ved en Deputation, 
bestaaende af 3 Fiskere fra de 3 
vigtigste Fiskepladser i Amtet, at 
bringe Stiftamtmand Ahnfeldt en 
Tak for h...ad han havde udrettet for 
Foreningen. Til denne Deputation 
valgtos Fiskerne A. Pedersen, Ny
mir;degab, N. O. Nielsen, Hjerting 
og Ole J. Ohristiansen, Esbjerg. 

Fisker Ole Ohristiansen, Esbjærg, 
foreslog at optage Proprietær P. 
Breinholt, Esbjærg, som Æresmed
lem, hvilket enstemmigt vedtoges. 
Proprietær P. Breinholt har stiftet 
et Legat paa 1000 Kroner, hvor af 
Renten tilfalder U mlerstøttelsesfor
eningen. Fiskeeksportør J es Ohri
stensen; Nymindegab, der hidtil har 
været Formand for den dersteds i 
mange Aar bestaaende Understøttel
sesforening, udtalte derhos en Tak 
til Toldforvalter Hassing for hans 
Arbejde for Sammensmeltningen af 
de to hidtil bestaaende Foreninger, 
hvortil Generalforsamlingen sluttede 
sig ved at rejse sig. 

Til Slutning udtalte Formanden 
derhos sin 'l'ak til Bestyrelsesmed
lemmerne af den nu ophævede For
ening, for godt Samarbejde, og ud
talte Ønsket om, at den udvidede 
Forening maatte gan. en heldig Frem
tid imøde, og at enhver Fisker i de 
paagældende Tolddistrikter vilde ind
melde sig i Foreningen, at der maatte 
blive faaEnker men, mange Indtægter. 
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Generalforsamlingen ovefi'æredes
af ca. 20 Medlemmer og vilde sik
kert have faaet en langt ttllrigere 
Tilslutning, naar ikke et stort Antal 
Fiskere havde været dels ude paa 
Fiskeri, dels pau Høstarbejde i Søn
derjylland. 

Mindre Meddelelser. 

Torskekongen. I A.nledning af den 
mindr~ Meddelelse "Lidt om Fiske
Mopse" og af Henvisningen til 
Krøyers 'lDanmarks Fiske", i hvilken 
findes et Billede af den saakuJdte' 
"Torskekonge" , "il jeg dog minde' 
om, at allerede et Billede af ert 
saadan Fisk findes i "Fiskeritidende" , 
det nuværende Medlemsbluds For
gænger, nemlig i Tidendens Nr. 7 
for 1887. Krøyers Værk er mindre 
let tilgængeligt for de fleste af Med
lemsbladets Læsere, men der gemmes 
endnu i Foreningen en Beholdning 
af "Fiskeritidendes" Aargange, som 
er til Uddeling imellem Foreningens 
Medlemmer uden Vederlag. Mis
dannelser af nævnte Art er ret al
mindelige i Udklækningsanstalterne, 
hvor de og andre lignende Vanskab
ninger i Reglen fremkommer, dersom 
Æggene i deres første Udklæknings
tid udsættes for pludselige Stød eller 
anden :Forstyrrelse. 

At"thur Fedda"sen. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 28. Sept. 1896. 
I Ugens sidste Halvdel indkom 5-
6 Kuttere fra V estky~en, hvor de i 



Pl\'rvanJet udfor Rirtsha1s og vest 
efterillde pua Landgrunden ha.ye havt 
et Udbytte af fra 60--2~ Snese 
Rødspætter af en Vægt fra 13-15 
Pd. SU('lsen, der betaltes med fra 21/ 2 

-2 Kr, 75 Øre13nesen. Forøvrigt 
var det væsentligst j de to første 
Dage af Ugen, at vore Kuttere op
TIaaede noget Udbytte, i hvert Fald 
for Kattegat-Fiske-riets Vedkom
mende; omend Kutterne ofte senere 
vare ude, blev Fangsten for største 
Partens Vedkommende kun lille, 
Vejl'et var ofte uroligt, man har først 
nu ret mærket Efteraarets Indtræden. 
Paa Herthas Flak havde, som ofte 
før, de fleste søgt Fiskeri, men Ud
byttet har kun været tilfredsstillende 
for de færreste, det varierede mellem 
30 og 150 Snese, og Rødspætten 
vejede 11-14 Pd. Snesen og blev 
hetalt Illed saa høje Priser som fra 
1 Kr. 80 01'e-2 Kl'. 75 0re Snesen. 
Fra Trillegrunden nOl denfor Læsø og 
frll Rusmandshanken østen for samme 
tø er ligeledes indbragt forskellige 
L:lst<>raf lignende Beskaffenhed, som 
·OVØIIlI~nte. lbaade hvad Kvantitet 
-rrg Kvalitet a,ugaar. 3-4 Kuttere 
have prut Kobbergrunden sydostlig af 
I,æsø hllYt en Fangst paa kun ca. 
40 Snese ltødspætter hver, men Fi
skens udmærkede Kvalitet og deraf 
følgende høje Pris bøder godt paa 
det mindre gode kvantitative Udbytte, 
Fisken vejede nemlig 20-24 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 4 Kr.--
41/ 2 Kr. Snesen. Særlig fra sidst
nævnteFangstplads er ind bragt mindre 
Partier af Pighvar, betalte med fra 
45-50 0re pr. Pd., ligeledes Slet
hvar og Skærising, betalte med 10-
15 Øre pr. Pd. Ihvorvel saaledes 
Udbyttet af de.nne Uges Fiskeri i 
sin Helhed maa betragtes som t~rve-
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ligt, el' d:et dog paa Grund af det' 
stol'e Antal Kuttel'e ~d~J'etl vel herfra' 
ca. 90 Kuttere (Ol' Tid'e'l1i U.i!l{l'eli Be
manding) et ikke lille Kvantum FIslt-i 

der omsættes; foruden at altsaa en. 
18 Fiskehandlere en gros ere blevne 
mere eller mindre forsynede, ere en 
Del Kvaser afgaaede fuldlastede til 
Norge, og i Dag afgik 7 K vaser med 
ca. 3000 Snese Fisk til København 
herfra, efter nødtvunget paa Grund 
af den vedvarende sydlige Kuling at 
have henligget med Lasten inde i 
flere Dage. Den 20. ds. udløb Fred
ningstiden for Hummer i Norge, og 
da der allerede den 23. ds. maatte 
udskibes, har vi allerede havt bety
delig Tilførsel; pr. K vase fra, øst
norge er tilført ca. 8000 Stkr. pr. 
Dampskib fra Laurvig og Kristians
sand ca. 4000 Stkr.; først den 1. i 
næste Maaned udløberFredningstiden 
for Svel'igs Vedkommende, Prisen er 
straks falden en Del, der betales nu 
ca. 1 Kr. pr. Pd. ab Norge, Til
førslen fra Læsø har ogsaa været 
forholdsvis betydelig. KJ. 

Færring ved Bovbjærg, d. 22. Sept. 
1896. Vore Fiskere har nu et Par 
Gange været ude for at undersøge, 
om Kulleren mulig skulde være kom
men ind for Kysten; men Resultatet 
har været forgæves endnu. Som 
Regel plejer den ikke heller at ind
finde sig før hen i Oktober Maaned, 
og man er glad ved, at Vejret for 
'nden er uroligt og blæsende af Vest; 
thi saa kan der maaske ventes en 
god Begyndelse paa Efteraarsarbej-
det. P. 

Harboøre, den 21. Septbr. 1896. 
Endnu intet Havfiskeri for denne 
Plads af Kysten, men det haabes, 
at Sæsonen snart vil kunne tage Sill 
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Begyndelse. - Del' hersker afgjort 
Tilfredshed blandt vor Fiskerbefolk
ning herude over, at der nu er Sand-

synlighed for Banen hel' til t Løbet 
af 11/2 Aar. En saadan vil sikkert 
ogsaa gavne Pladsen meget. L. K. 

Københ~vns TiJ.førselaffersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 20. September til 27. September 1896. 
-.. E .. .. .III I ~~ -c cD l-

"Ila! 
.... E o:a. .III cD co co'" >. cD GO ",cD GO= q;: :5! o ... 

Tilført af: --c cD o:a. I '; ~ .III" -c -= -ea a;=. 'Q" .. 'I- ::I III en cos I- '; -cos 
" l- o:':: .. ...J ISI c-=o:a. ::I: q;: 'Cl .III ~= o c-'2 .III m co ~ m o ::I: :! CD m o 

3 danske. Fisker- II Pd. 
Pd. I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

Pd'si, Pd. 
Pd. Pd. ' 

fartØjer ; •• ,4860 6801 

19 danske Kyaser, 11340 838701 12400 

svenske Fisker-
fattøjer ... 

pr. Baadog Vore' . 
fra nærliggen e 4 

Fiskerlejer ••. 856 9801 1050 29550 6621 

pr. Jernbane & , s 

Damps~ib .•.. 9580 I ,9690 517] 1 1932
i 
1 110959312820 5613

5
,5569 5005 

.laIt .' •. 25780 9690 5171 856 87512 1050 139143 81841 56135569 
1--
331)0 

1) Torsk. 2) 850 Pd; Torsk og 1082 pd. Kuller. 8) Aal. 4) 6891 Pd. ,Aal og 230 Pd. Aalekvabbel'. 5) noa 
Pd. Lab og 4513 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 315580 Pd. 
Betalt <iennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 5,00-5,50, Kasscfisk 

Kr. 2,50-3).00 pr. Lpd.; 1'orsk, levende Kr. 1,25-2,50 pr. Lpd ; Hornfisk Kr. 12,00-14.00 
pr. Snes; ~ild, danske Kr. 1,00-2.00, svenske Kr. 3,00-8,25 pr. Ol; Aal blanke Kr. 
0,50-0.67, ~l~ Kr. 0,35-0,4.6 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,25 pr. Pd. ' ' 

L Ugons Løb har Tilførslen af levende"Rødspættt'r været meget ring!\ hvorfor Pri· 
eernd ere stegne betydeligt; indtil 51/, Kr.' pr. Lpd. Af forsk er det tilført betydelige 
Partier, der ved livlig .om,sætning opna.a.eue in~til 21/ 2 Kr. pr. Lpd. , -

, BEKENDTGØRELSER 

Annoncer J J S' ',' " fiskekroge- Fabriken .. . tarm, -Øem.eålUe l AaUu, 1881 8' 
i Medlemsbladet tilbydes og GI, ,Strand 46, ' l Ile hil Ila.,. 1888-

-opta.ges ved; Henvendelse til' modta.ger arSla.g' sF1s1dKom- Anbefaler.U Udaa.lg af alle 'Sorter 
• . . ' Fiskekroge, ..... vel i Staal J' ",rll 

Frantz Chrl'stt øu mlSSIOn. ',,' , Bom Me •• ins" lamt Pilke i .riu og 
, r, Daglig Afregning. U11. For.endol mod Efterkrn. 
Grø_egade 10. Kommissionssalg 6 %_ Conrad Christensen. 

li'or .tllliende Avel1i8llementer Teiegramadr.: sto'rlll"Ny,brcigaile. St. Strandatræde n. 
'tndrømmu'be\tdøll.s Rabat, , lt"bellha'!1i :a:. 
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Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prl:ma kabelslaaet Twist 
i Numrene 12/0_19/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsin«er", 
levcrer efter Bestilling eller fra Lager 'fra vor med de nyest(l og bedste 
Maskiner forsynede, Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
nldsgcml, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehn 
:haves I}Ra Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
f~1 Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'cvadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

N 1I1cjøbing p. Falster 
i Febrllar 1896. 

digoret af cand. mag. WiU. Lundbeck. 

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. 

T11kt hos Frantz Ohri8tlrcu. Kf'lbenhavn. 



''*
lUD LilSB LAD 

Nr. 41. 8. Oktober. 1896. 

~ed.1.e:J:D..sb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUrcu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
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Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm-
, gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11, Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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 ./!'orsende!ser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
I!Crede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villufflsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 17. Oktober Kl. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consniate, 
S, Musoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London. 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, ' 

Hull. 
Telegram·Adr.: søning, HuJL 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Fiskeriafdelingen 
, ved 

Knnst- og Indnstrindstillingen ,I 
Stockholm 1897. 

IJigesom der i Aaret 1888 afholdtes 
enUdstilling for Skandinavien i Køben
havn, vil der blive afholdt en lignende 
i Stockholm i Tiden fra den 15de 
Maj til den 1ste Oktober 1897. 

Ved denne Udstilling vil der ogsaa 
være en Afdeling for Fiskeri, som 
faar en egen Bygning, i hvilken der 
forud er indrettet Plads til danske 
og norske Fiskerisager, saaat hvert 
Land, ligesom Sverige, kan ndstille 
sine Redskaber, Produkter mv. som 
Helhed. 

Idet der henvises til Anmeldelses
Blanketten og til Programmets reg

Jementariske Bestemmelser, gengives 



disse her i Uddrag, for saa Yidt de 
vedrører Fiskeriet. 

l. Anmeldelses-Blanketten vil i 
tre ensartet udfyldte og underskrevne 
Eksemplarer være at indsende til 
"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, 
Stormgade 20 København V. og senest 
den lste December 1896, hvorefter 
Foreningens Udstillingsudvalg vii af
gøre, hvorvidt Genstandene vil kunne 
modtages. 

2. Fiskere vil som Udstillere kun 
have at sørge for deres Udstillings
sagers Indpakning og Transport til 
København, hvorfra de af "Dansk. 
Fiskeriforening" besørges uden Afgift 
til og fra Stockholm. 

3. De antagne Genstaillle maa, 
hensigtsmæssigt pakkede, være færdige 
til Afsendelse senest den 1ste April 
1897. 

4. "Dansk Fiskeriforening"s Ud
stillings-Udvalg afgør, hyorledes Ud
stillingssagerne opstilles og ordnes, 
ligesom under hvilken Klasse de bliver 
at bedømme. Ligeledes vil Udvalget 
drage Omsorg for et paalideligt Tilsyn 
i b dstillingstiden, men det paatager 
sig intet Ansvar for mulig Skade eller 
Tab ved Transport osv. 

5. Prisbedømmelsen vil ske ved 
en Jury, sammensat af Sagkyndige 
fra Sverige, Norge og Danmark. 

Fiskeriet henhører under Udstil
lingens Sjette /Sektion, hvorunder ogsaa 
hører Skibsbygger). og Søfart. I 
Henhold til Programmet omfatter 
nemlig: 

Gruppe 20. Produkter af samt 
Redskaber til Fiskeri og Fiskeavl. 

Klasse 90. 
Fiskenprodukter. 

Saltet Sild og "Strømming". 
Bavfiskeriprodukter af alle Slags. 

Saltet Laks, Aal ~amt andre sal-
tede eller tørrede Fiskevarer. 

Ansjos og Kryddersild. 
Røgede Fiskeval'er af alle Slags. 
Marinerede, hermetisk nedlagte 

eller paa anden Maade konserverede 
Fiskeriprodukter. 

Ferllk Fisk eller spiselige Vanddyr, 
opbevarede ved Hjælp,,- af Frysning 
eller paa Is eller pn.a anden Maade. 

Biprodukter af Fiskeriet, saasom 
Tr'ln m. m, 

Klasse 91. 
Fiske1'iredskaber. 

Redskabec til Maskinbinding af 
Garn samt Netbindemaskiner. 

Redskaber til Haandbinding af 
Garn, 

Redskaber til Fiskeri med Krog, 
Medning og Sportsfiskeri samt til 
Fangst af Agn. 

Klasse 92. 
Modeller og Tegninger af llislcerbaade 
eller Fiskerfartøjer samt Bru,qsgen
stande ved Fiskeriet med Undtagelse 

af Fiskeriredskabor. 
Modeller og Tegninger til Fisker

fartøjer og Fiskerbaade. 
Sejldug og Tovværk af alle Slags, 

anvendelige til Fiskeribrug. 
Klædningsstykker f!)r Fiskere, saa

som Oljeklæder m. m., Kompasser, 
Kikkerter, Barometre, Signalappa
rater, Redningsbælter, Apparater til 
at udgyde Olje for at dæmpe Braad
søer m. m. 

Klasse 93. 
Tilberedning og Transport af Fisk 
samt Konserveringsstoffer for Fisk. 

Modeller eller Tegninger til Røge
indretninger og Salteribygningel', Rø .. 
gerier, Frysehuse og Iskældere. Hyt
tefade og K vaser; Transportvogne, 



Pakkasser samt alle Slags Apparater 
i Original, Modeller dIer 'regninger 
til Befordring af levende, fersk eller 
frossen Fisk. 

Konsel'vC'ringsstuffer for al ISlags 
Tilbf'l'odning af Fisk. Redskaber, 
som udfordres ved Tilbpredoing af 
Fisk, saasom Reng0Iing'iknjve, Is
knuseapparater, Fisketønder, Kon
servesdauser sa.mt Maskiner til Til
virkning ogIiodning af saadanne m.m. 

Klasse 94. 
Avl af Fisk eller andre til Føde 

tjenlige Vanddy?' m. m. 
Udklækningskasser, Opsamlere af 

Ynglen samt Fiskeavlsapparater og 
Redskaber af alle Slags, Tegninger 
og Modeller til Fiskeavlsunstalter, 
Anlæg af Fiskedamme m. m. Sam
linger til Oplysning om Fiskeavl 
samt Fiskeynglens Udvikling ogV ækst. 

Modeller og Tegninger til Opgangs
render eller saakuldte Fisketrapper. 

Klasse 95. 
Fiskerivandes videuskabelige Under

søgelse samt Fiskerilitteratur. 
Samlinger af økonomisk vigtige 

Fiskearter samtDyre- ogPlanteformer, 
som have Betydning for Fiskeriet. 
Instrumenter og Apparater til Un
dersøgelse af Fiskerifarvande lU. m. 

Skrifter 'vedrørende Fiskerilovgiv
ning, Fiskeri-Statistik, Fiskeavl og 
Fiskerivirksomhed som Næringsvej og 
Sport. 

Søkort og Fiskerikort, Tegninger 
til Fiskeri-, Fyr- og Havnt'bygninger 
m. m. samt na.turvidenskabelige og 
hydrografiske Skrifter af Betydning 
for Fiskerierhvervet. 

Skrifter vedrørende Fiskeriets na
tionale Betydning, Undersøgelser og 
Betænkninger vedrørende forbedret 
Samfærdsel, Anlægsplaner for Fisker-

395 

lejer, Forsikringsforeninger ogLaane
kasser for Fiskere m. m. vedrørende 
Fiskerbefolkningens økonomiske For
hold. 

De nødvendige Blanketter erholdes 
ved Henvendelse til Forel1ing;ells 
Kontor. 

"Dans~ Fiskeriforening"s Udstil
lings-Udvalg bestaar af: 

Foreningens Præsident, Kammer
herre, Lensgreve Moltke-Bregentved, 
Kommandør A. Bonnesen, Grosserer 
O. Ekman (Udvalgets Forretnings
fører), Fisker P. Villumsen og For
eningeus Konsulent Arthu1' Feddersen 
(U dvalgets Sekretær) 

Foreløbig Betænkning 
over 

Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. 
(Afgiven af Folkethingets Udvalg 

den 17, April 1896.) 
(Fortsættelse). 

Kommissionen af 1855 foreslog i 
sin Betænkning at indføre en søgaa
ende Kontrol i Limfjorden ved den 
paatænkte ny Lov, for at det ikke 

"skal gaa med den, som med den 
ældre Fiskerilovgivning angatlende 
Limfjorden, at den i de fleste og 
vigtigste Henseender næsten bliver 
et dødt Bogstav. "(Rigsdagstidende 
1857 -58, Tillæg A, Sp. 239.) 

Kommissionen af 1865 anbefaler 
stærkt den ved Iiov af 29. December 
1857 indførte "Iøgaaende Kontrol med 
den Motivering, at Loven uden samme 

,: vil efterhaanden mere og mere, 
som Loven af 1750, blive et dødt 
Bogstav." (Rigsdagstidende 1866 
-67, Tillæg A, Sp. 950.) 



Regeringens daværende Fiskerikon
sulent Smidth udtaler sig i sin Be
tænkning af 1866 ligeledes for Bi
beholdelsen af den i 1857 indførte 
søgaaende Kontrol og siger (1. c. 
Sp. 978), at den tidligere Kontrol 

"formaaede før aldeles ikke at 
hindre Overtrædelserne, og det i 
den Grad, at jeg ikke har truffet 
en eneste Ji'isker ved Limfjorden, 
som ikke har tilstaaet, at han 
næsten daglig overtraadte Loven. " 

I en Afhandling af FiedIers Nordisk 
Tidsskrift for Fiskeri, 4de Aargang, 
Side 49, omtaler han, at det ogsaa 
utvetydig fremgaar al Kommissions
betænkningen af 1850 *). at Forord
ningen af 15. December 1730 i dens 
fleste og væsentligste Punkter ikke 
er bleven overholdt, men var bleven 
til sall. at sige et dødt Bogstav. De 
forbudte Redskaber holdt sig, lige-

,ledes de ulovlige Maskestørrelser, 
og der fiskedes uhindret med dem 
til ulovlige Tider. 

Der er saaledes Vidnesbyrd nok 
om, at af de 100 Aar, i hvilke For
ordningen af 15. December 1750 be
stod llled dens' mange Forbud og 
Indskrænkninger, derunder lansede 
Vande, kan man intut lære med 
Hensyn til disses Virkning, fordi 
Loven var bleven, som det hedder, 
et dødt Bogstav, hvis Forskrifter' 
ingen brød sig om. Nu komme vi 
imidlertid til Loven af 29. December 
1857, der indførte en søgaaenue 
Kontrol, som skulde sikre Lovens 
Overholdelse. Ogsaa denne Lov for
bød alle andre Vaad end Puls- og 
Bøtvaa,d samt tillod kun disses Brug 
fra l. Juni til L September og laa-

0) Denne Betænkning vides ikke at være 
trykt noget Steds. 

sede en stor Del Vande hele Aaret 
rundt. Pall. denne Laasning blev 
imidlertid allerede rettet og forandret 
ved Lov af 4. Januar 1861, og her
paa blev atter forandret ved Lov af 
22. Marts 1867, som forlængede 
Tiden for Puls- og Bøtvaadsfiskeriet 
til at være fra den 15. Maj til l. 
Oktober og aldples afskaffede de laa
sede VaIHlc>, idpt Kommissionen af 
1865, SOIll alt oHm for berørt, i sin 
Betænkning havde meddelt (Rigs
dagstidende 1866-67, Tillæg A, Sp. 
226), at den havde forebget Prøve
fiskerier med Aalevaad i laaset Vand, 
hvorved den ikke havde kunnet er
fare andet, end hvad ogsaa flere Fi
skere havde paastaaet, at Fiskebe
standen er den samme i laaset Vand 
i det hele som uden for samme. 
Det varede imidlertid ikke længe, 
førend man atter gjorde om paa 
Loven af 1867, nemlig ved Lov af 
25. Marts 1872, der basede nogle 
nærmere betegnede Vande i Tiden 
fra 1. September til 24. Juni. Ende
lig har Fiskeriloven af 5. April 1888 
nu atter ved sin § 31laaset en Række 
Vande i Limfjorden hele Aaret rundt. 
Bestemmelserne om laasede Vande 
i Limfjorden bevæge sig saaledes 
kun i en Ring, af hvilken intet Re
sultat kan udledes om slige Foran
staltningers Nytte eller Unytte. Dor
imod bliver det altid af Interesse, 
at Kommissionen af 1865 ved sine 
Prøvefiskniuger fandt, at der ingen 
Forskel var påa F~kebestanden i og 
uden for laaset Vand. 

Vender man sig .nu til det Spørgs
maal, om da Fiskerikontrollen i Lim
fjorden i N titiden hu været i Stand 
til, selv endog kun nogenlunde, at 
skaffe den gældende Limfjordslovgiv
ning overholdt, oplyses det i Be· 



mærkningerne til det Udkast til Lov, 
der udarbejdedes af det [tf Dansk 
Fiskeriforening nedsatte Udvalg, at 
dette pall. ingen Maade er 'l'ilfældet. 
Bemeldte Udvalg udtaler, at selvom 
de paabudte Forskrifter overholdtes, 
vilde dette i Virkeligheden ikke bringe 
den tilsigtede Nytte, men at de paa 
den anden Side udøve en ikke ringe 
demoraliserende Indflydelse paa den 
paagældende Fiskerbefolkning, fonli 
de daglig i stor Udstrækning over
trædes, og Fiskerbefolkningen, hos 
hvem der har udviklet sig en stor 
Færdighed i ikke at lade sig gribe 
heri af Kontrollen, med Rolighed 
finder sig i at afsone de Straffe, der 
følge paa, at dette dog en Gang 
imellem sker. Det nævnte Udvalg, 
i hvilket der sad flere med Forhol
dene paa Limfjorden nøje bekendte 
Mænd/ tilføjer, at Kontrollen er ude 
af Stand til selv med den største 
Agtpaagivenhed at opnaa nogen væ
sentlig Forandring heri. De Med
lemmer af nærværende Udvalg, der 
ere fortrolige med Limfjordsfol'hol
dene, kunne bekræfte Rigtigheden af 
disse Udtalelser. 

I Følge det anførte er det ikke 
gaaet meget anderledes, end at lige
som Forskrifterne i Loven af 15. De
cember 1750 forbleve et dødt Bog
stav, gælder ogsaa SE>nere i ikke 
ringe Udstrækning det samme uanset 
Kontrollens Oprettelse. Under disse 
Omstændigheder maa man anse det 
for rettest ikke længere at opret
holde en Særlovgivning for Limfjor
den, der ingensinde er overholdt og 
heller ikke vil kunne vent~>s at blive 
det, og. som saaledes allerede af 
denne Grund ikke har havt eller vil 
kunne faa den tilsigtede Nytte. 
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Man skal dernæst gaa over til at 
omtale de til Lovforslaget stillede 
Ændringsforslag. 

Liste 
over 

Ændringsforslag 
til 

Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. *) 

Af Udvalget: 
Til Indle(lningen. 

l) Efter Overskriften "Almindelige 
Bestemmelser" udgaa Ordene: "der 
gælde for alt Saltvandsfiskeri .... 
givne Forskrifter, se Kap. 2 og 3." 

ad 1. De paagældende Ord findes 
ikke i Lov af 5f.t 88, ere aldrig sav
nede, og hvad de sige, følger af sig 
selv, medens Henvisningen til Kap. 
2 i hvert Fald er uforeneiig med 
Ændringsforslag 4l. 

Af Udvalget: 
Til § 2. 

2) I 15de og 16 Linje forandres 
Ordene: "Anduvningstønden ..• Syd" 
til "Kystlinjen mod Havet Nord og 
Syd for Tyborøn Kanal". 

ad 2. Man henholder sig her til 
det herom af Udvalgets Medlem N. 
Andersen ved Lovforslagets lste Be
handling anførte. (Sp. 847). 

Af et -tal: 
Til § 3. 

3) I 2den Linje udgaar "samt at 
forsyne med Fiskericertifikater" , og 
i 5te Linje "Fiskericertifikaters Ud
stedelse og". 

ad 3. Hensigten med Mærkerne 
er nemlig i 'l'ilfælde af Konflikter 
at vide, !Hed hvem man har at gøre. 
Derimod vilde det være en ny Ind
skrænkning, til hrilken der ingen til
strækkelig Grund findes, at gøre Til
ladelse til at fiske afhængig af Brug 
af et hertil med Skibspapirer for-

0) Lovforslaget findes optaget i Medlems
bladets Nr. 29, 1895. 



synet Fartøj, derunder enhver lille 
Jolle eller Pram. 

Af Udvalget: 
Til § 4. 

4) Paragrafens andet Stykke ud· 
gaar. 

ad 4. Denne Uestemmelse findel' 
en bedre Plads nedenfor, se Ændrings
forslag 7. 

Af et -tal: 
5) Til Paragrafens sidste Stykke 

føjes et nyt saalydende Punktum: 
"Disse Tidsgrænser kunne dog 

ændres efter Fiskernes Begæring med 
Indenrigsministeriets Approbation. " 

ad 5. Det vil være en Fordel, 
dersom Erfaringen skulde vise en 
Forandring af disse Tidsgrænser øn· 
skelig, at denne da kan ske, naar 
Indenrigsministeren og de bornholm
ske Fiskere ere enige derom. 

Af Udvalget: 
6) Til Paragrafen føjes et nyt 

Stykke saalydende: 
"Snurrevaadsfiskere maa ikke ind

tage Fiskeplads efter Solnedgang i 
Farvande, hvor faststaaende Redska
ber ere udsatte, eller hvor Drivgarns
fiskeri finder Sted." 

ad 6. Bestemmelsens Hensigt er 
at bidrage til at beskytte de faste 
Fiskeredskaber mod at forulæmpes 
af Snurrevaaddene. 

Af et -tal: 

Til § 00. 
7) Efter § 4 indsættes en ny Para

graf saaledes lydende: 
"For at en Bundgarnsplads skal 

anses for optaget, er det tilstrække
ligt, at der i Strandkanten ud for 
Pladsen eller paa selve denne er 
anbragt en Pæl med Navnebogstaver 
eller paa Stedet en Bøje med SM

danne, dog kun for saa vidt U dsæt
ningen af Garnet paabegyndes og 
fortsættes saa hurtigt, som Vejrliget 
tillader det. 

Retten til at beholde den optagne 
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Fiskeplads bortfalder, naar den paa
gældende ikke længere paa samme 
har udsat og benytter lovligt afmær
kede Fiskeredskaber, dog at det el' 
Fiskeren tillndt at holde sit Redskab 
i Land. Bundgarn og Aaleruser i 8 
og andre Redskaber i 2 Etmaal 
uden derfor at behøve at borttage 
sine Mærker eller miste Pladsen, 
hvad ogsaa gælder, dersom ha'll'dt 
Vejr forhindrer ham i Anbringelse 
af sine Redskaber." 

ad 7. Hensigtsmæssigheden af 
disse Bestemmelser turde forstaa sig 
af sig selv. 

Af Udvalget: 

Til § 5. 
8) I Stykke l udgaar i Slutningen 

af 2den Linje ,,:" og tilføjes: "langs 
de aabne Kyster i Farvandene inden 
for Skagen." 

9) I Punkt 2, 2den og 3dje Linje, 
ændres ,,4" til ,,2" og ,,12" til ,,6" 
og tilføjes i 1ste Stykke, 4de Linje, 
efter Ruser: "Ved Aalestaderne i 
Øresund skulle Endestagerne have 
Topflage." 

10) I Punkt 3, Linje 4, ændres 
;,4" til ,,2" og ,,12" til ,,6", og i 
Linje 8 ændres ,,300 Favne" til ,,500 
Favne". 

ad 8-10. For saa vidt Forslagene 
paa ud paa at formindske Størrelsen 
af Afmærkningsredskaberne, er dette 
begrundet i de fremkomne Klager 
over, at disse Redskaber ellers vilde 
optage fol' megen Plads i Fartøjet 
til Ulæmpe for, hvad dette ellers 
skal rumme, derunder Mandskab, 
Fiskeredskaber og Fangst. 

I et saa stærkt besejlet Farvand 
som Øresund vil det være en Be
skyttelse for Aaleruserne, at den 
yderste Stage i en Ruserække fører' 
~ropflag. 

11) Af Punkt 4 udgaar 1ste 
Punktum. 

ad 11. Anbringelsen af de nævnte 

1 



Genstande vilde hi l. d 1'(' eller dog 
skade Brugen af disse Redskaber, 
der jo iøvrigt kun benyttes i umid
delbar Forbindelse med de paagæl
den de ~'artøjer. 

12) I Punkt 5, 2den Linje, udgaa 
Ordene: "eller fastgjort til Baad". 

ad 12. Naar der ligger en Baad 
ved den faste Ende, synes en Bøje 
samme Steds overflødig. 

13) I Punkt 6 udgaar sidste 
Punktum. 

ad 13. Bestemmelsen formenes at 
være uudførlig. 

14) Paragrafen tilføjes et nyt Punkt 
7 saalydende: 

"I Fjorde, Vige og andre Indva.nde 
gælde kun Reglerne for Afmærk
ningen i Punkt l, 2 og 3." 

ad 14. Forslaget er motiveret af 
Hensyn til, at i disse Vande bruges 
sædvanlig mindre Fartøjer med kun 
liden Rummelighed. 

Af et -tal: 
Til § 00 (ny Paragraf efter § 5). 

15) Paragrafens første Punktum 
affattes saaledes: 

" Undladelse af Afmær kning af 
Fiskeredskaber efter Bestemmelserne 
i foranstaaende Paragraf er vel ikke 
forbundet med Straffeansvar, men 
anden Afmærkning medfører, naar 
den skal hjemle de samme Rettig
heder, Forpligtelse til at godtgøre 
dens Tilstrækkelighed. " 

ad 15. Det fremgaar af de Lov
forslaget med givne Motiver til § 5, 
at Meningen er, at Paragrafens Af
mærkningsregler ikke skulle være 
obligatoriske, og at en Undladelse 
af at følge dem altsaa ikke skal be
tragtes som en efter § 64 strafbar 
0\ ertrædelse j men det synes glemt 
ogsaa at udtrykke dette ved en til
svarende Bestemmelse i selve Lovens 
Tekst; paa en saadan gaarÆndrings
forslaget ud. 
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16) Paragraffens andet Punktum 
affattes saaled es: 

"Ingen maa udsætte Mærker uden 
at drive Fiskeri paa det afmærkede 
Sted, og skal han, naar han borttager 
det til Fiskeriet benyttede Redskab, 
samtidig fjerne sjneMærker, undtagen 
h ror han ifølge § 00 (mellem §§ 4 
og 5) er fritaget herfor,ll 

ad 16. Hensigtsmæssigheden af 
disse Bestemmelser turde forstaa sig 
af sig selv. 

Af et -tal: 

Til § ~. 

17) I første Punktums første Linie 
udgaa Ordene: "eller Aalestader". 

18a) Andet Punktum affattes sau
ledes: 

"Ethvert Slags Fiskeri ud for Ky
sten af andre, ogsaa Fiskeri med 
fritstaaende Aaleruser, er tilladt, naar 
det udøves længere fra Land, end de 
i Forbindelse med Aalegaarde udsatte 
Aaleruser ere anbragte, eller paaAale
gaardenes Fangeside i en Afstand 
af mindst 75 Favne og paa deres 
lukkede Side i en Afstand af mindst 
25 Favne. 

18b) GrundejerensFortrinsr~t, hvor 
han har indsat Aaleruser i Forbin
delse med Aalegaarde, strækker sig 
dog ikke længere end til en Dybde 
af 3 Fayne Vand og i intet Tilfælde 
længere end 100 Favne fra Land." 

19) Efter første Stykke indskydes 
et nyt saalydende Stykke: 

"Hvor Kystejeren ikke senest den 
1ste September har paabegyndt Ud· 
sættelse af Aalegaard og uden ufor
nødtmt Ophold fortsætter sammes Ud
sættelse og Benyttelse, kan han ikke 
i det pangældende Efteraar formene 
andre ud fOl' hans Grund at udsætte 
fritstaaende Aaleruser uden Hensyn 
til foranstaaende Bestemmelser." 

20) Derefter indskydes fremdeles 
et nyt Stykke saaledes lydende: 

"Som fritstaaende anses alle Aale
rUS0!', der ikke Cl e forbundne med 
Aalegaarde paa en saadan Maade, 
at de kunne røgtes fra en over disse 



fra Iland førende Bro, uden Brug 
af Fartøj." 

ad 17-20. Angaaende disse Æn
dringsforslag, der vedrøre Aalegaards
retten, skal man henvise til, hvad 
om samme oven for i nærværende 
Betænknings almindelige Del er an
ført. 

21) Efter nuværende 2det Stykke, 
der ved Vedtagelse af foranstaaende 
Ændringsforslag vil blive 4de StykkP, 
indskydes et nyt saalydende Stykke: 

"Retten til Fiskeri i Aalestader, 
som nogen ejer i Følge særlig Ad
komst, berøres ikke af ovenst!laende 
Bestemmelser, men vedbliver i den 
Udstrækning, som Adkomstdukomen
terne hjemle." 

ad 21. Aalestaderne i Øresund 
ere Vandarealer, der ved kongelige 
Skøder ere bortsolgte. Fornemmelig 
til dette Forhold sigter Ændrings
forslaget. 

Af Udvalget: 
Til § 9. 

22) I 6te Linje udgaa Ordpne: 
"eller Landvæsenskommission ". 
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23) I l3de Linje udgaa Ordene: 
"ved 2 af Retten udmeldte Mænd", 
og i Stedet indsættes: "ligeledes af 
Synsmændene" . 

24) I l3de-14de Linje udgaa 
Ordene: "for hele . . . . under et", 
og i Stedet indsættes: "erlægges 
aarlig forud". 

25) Som næstsidste Punktum ind
skydes: "Sa.avel Ejerne som Fiskerne 
kunne indanke Synsmændenes Ken
delser for Landvæsenskommissionen 
efter Reglerne i Lov af 23. J anllar 
1862." 

26) I sidste Linje udgaa Ordene: 
"egen Bekostning", og i Stedet ind
sættes: "samme Maade". 

ad 22-26. Disse Ændringsfor
slag gaa ud paa at lette Omkost
ningerne og Byrderne ved de i Para
grafen omhandlede Transaktioner. 

Af Udt~alget: 

Til § 10. 
27) Til Paragrafen føjes et 3dje 

Stykke saaledes lydende: 
"Nanr der ved Spjlads eller Ank

ring tilføjes et behørigt afmærket Fi
skeredskab unødig Skade, paahviler 
der Skibet Erstatningsansvar herfor". 

ad 27. Det her foreslaaede er i 
Samklang med Lovforslagets Erstat
ningsregler. 

Af et Flertal: 

Til § Il. 
28) I Linje l forandres ,,'frawl" 

til "Bomtrawl" og efter "forbudt" 
tilføjes: "ind en for Skagen". 

ad 28. "Bomtrawl" er det beteg
nende Udtryk for det Redskåb, der 
menes. 

29) 2det og 3dje Stykke udgaa. 
:1d 29. Forskriften om Størrelsen 

af et Vaads tilladte Belastning be
ror paa dpn ikke rigtige Forudsæt
ning, at man ved en stærk BelaEt
ning af et Vaad kan benytte dette 
som Trawl. 

Forbudet i Paragrafens 3dje Stykke 
kan Udvalget ikke tiltræde, men 
maa anse det for en ufornøden Ind
skrænkning af Fiskeriet. 

30) I 4de Stykke ændres: »Egense 
. . . . Niddinge Fyr" til: "Fornæs 
Fyr-Anholt Fyr-Morup Taange 
Fyr". 

ad 30. De her foreslaaede Linjer 
gi.ver Udvalget Fortrinet. 

31) 5te og 6te Stykke udgaa. 
ad 31. Udvalget anser disse Styk

kers Indhold at være ufornødne 
Baand pau. Fiskt'riet. 

32) 7de Stykke udgaar. 
ad 32. Det samme gælder om 

dette Stykke, hvorved yderligere be
mærkes, at paa sine Steder anvende 
Fiskerne mest Agnvaad om N atten. 

1 
I 



Af et -lal: 
Til § 00. 

33) Efter § 11 indsættes ell ny 
saalydende Paragraf: 

"Paa Piglystre skal der være 
mindst 1/2 Tommes Afstand mellem 
FIæner og Tunger, midt imellem 
hvilke kun en Pig maa anbringes. 

Paa Savlystre skal der være mindst 
1/4 Tommes Afstand mellem de sav
dannede FIæner og Tunger. 

Bruges Plumpstang, maa hertil kun 
anvendes Savlystre. 

Aalekroge skulle have et Mellem
rum af mindst 1/4 Tomme mellem 
Od og Stang." 

ad 33. Naar, som foreslaaet ved 
Ændringsforslag 42, Kapitel 2, . om 
Limfjorden, udgaar, maa den i § 11 
sidste Btykke indeholdte Henvisning 
til Forskrifterne i Limfjordsbestem
melserne ogsaa udgaa, og de paa
gældende Regler derfor opføres hel' 
i en ny Paragraf. 

Af samme -tal: 

Til § 12. 
34) I 3dje og -tde Linje udgaar 

"udenfor .... uudtagne", og sættes 
i Stedet herfor: "Sildenæringer og 
Torskeruser" . 

ad 34. Ændringsforslaget antages 
bedre at udtrykke den tilsigtede 
Mening. 

Af et -tal: 

Til § 13. 
35) Paragrafen affattes saaledes: 
,~I den Tid, Fiskeri ,af Laks og 

Ørred samt Hælt er eller bliver for
budt i Aaer og Bække, maa intet 
Fiskeredskab udsættes eller Vaad
dræt finde Sted nærmere end 50 
Favne fra Aaers og Bækkes natur
lige Udløb i Havet." 

ad 35. Hensigten med Bestem
melserne i Fiskerilovens § 11, der 

. uforandret er genoptagen som Lov· 
forslagets § 13, er den at forebygge, 
at den Fisk, som vil gaa op i navnlig 
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de ferske Vande for at lege, bort· 
fanges, naar den staar i Begreb 
med at gaa op i disse o~ derved 
forhindres fra at yngle. Saaledes 
som Paragrafen lyder, bliver dens 
Resultat imidlertid, at Fiskerne skulle 
lade denne Fisk uhindret gaa op i 
Vandløbene til Fordel for Grund
ejerne, som saa dersteds kunne tage 
dem saa meget de lyste, da der ildm 
findes noget Forbud herimod. Her
over have Fiskerne, som det synes 
med Føje, besværet sig. Ændrin~s

forslaget gaar ud paa, at Fiskerne 
kun skulle sImane de Fisk, d!:'r gaa 
op i Ferskvande for at lege, naar 
Grundejerne ogsaa ere forpligtede til 
samtidig at skaane dem. Ellers op
naas jo heller ikke den Hensigt ikke 
at forhindre Fisken i at yngle. 

Bestemmelsen i Pal'agrafen om 
Forbud mod Fiskeri i en vis Afstand 
fra Fjordes Udmunding i Havet har 
hidtil staaet som et dødt Bogstav, 
hvis tilsigtede Nytte ejhcller indses, 
hvorfor der foreslaas, at den ikke 
gentages. 

Af et -tal: 
36) I 3dje Linie ændres: ,,100 

Favne (188 Meter) og 50 Favne (94 
Meter)" til: ,,50 Favne (94 Meter) 
og 25 Favne (47 Meter)." 

Af et Flertal: 
Til § 14. 

37) Paragraffen udgaar uIlc!bg.en 
sammes næstsidste Stykke, og løvngt 
affattes Paragraffen saa ledes: 

"Køb, Salg, Falbyden og Forsen
delse af Fisk under nedeDl1ævnteMaal, 
der regnes fra Snudespids til Hale
spids (Totallængde), er forbmlt, og 
Undermaalsfisl<en maa kun amrndes 
til Føde til eget Brug. 

Aal. . . . . . . . .. 12 TOlllmer 
Rødspætte . . . . 9 
Pighvar ...... 12 
Slethvar. . . . .. 12 



Tunge ........ 10 
lÆks og Gedde 14 
Ørred ........ 12 

l Vedtægtsfarvande og ud for 
aabne Kyster, hvor Fiskeyngel sær
lig opholder sig, kan Indenrigsmini
steren, paa Andragende derom af 
Fiskerne, tillige fastsætte Forbud 
mod n(mdbrin,qelse af U ndermaals
fisk og Anvendelse af IJanddragnings
vaad og Hestevaad. " 

ad 37. Med Henblik pan det i den 
almindelige Del af nærværende Be
tænkning anførte, maa de her fore
slaaede Maal og undre Bestemmelser 
anses tilstrækkelige, Tillige maa det 
anses for en ikke heldig Hindring for 
den i sig selv suu ønskelige Anvendelse 
af Sættefisk, at samme ikke skulde 
kunne finde Sted uden ministeriel 
Tilladelse, tilmed da i Tilfælde af 
Paatale, Bevisbyrden for at have an
vendt Ynglen som Sættefisk maa 
paahvile den paagældende. 

Med Hensyn til den i Paragraffen 
foresluaede Forhøjelse efter 2 Aars 
Forløb af Mindstemaalet for Aal, 
et Forslag, der har sit Udspring fru 
den af Dr. Petersen fremsatte nye 
" V ækstteat'i" og har til Forudsæt
ning, at man ved en }'orhøjelse af 
det tilladte Maal for fangeværdige 
AuI skaffer denne en længere Vokse
tid og derved bevirker, at Aalene 
gennemsnitlig opnaa en forøget Stør
relse og dermed en bedre Salgsværdi, 
skal særlig bemærkes følgende; 

Den Aal, som er gaaet over til 
at blive blank, hul' dermed afsluttet 
sin Vækst, tager ikke mere Føde til 
sig, kun ikke blive større og vundrer 
saft snart den kan, ud af vore Far
vande for, saa vidt vides, aldrig mere 
at vende tilbage, samt formodes at 
yngle paa os endnu ukendte Steder 
og derefter, som man med megen 
Sandsynli~hed maa antage at krepere. 
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. N u har Leth i en Afhandling i 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
for 1895 Pag, 135 ff. gjort gældende, 
at den gennemsnitlige Størrelse, som 
Aalen hul' opnaaet, naar den er 
blevet blank, er ikke lidet forskellig 
i de fOl'skellige Farvande og desto 
mindre jo mere indelukkede disse 
Farvande e1'e. Det vil følge heraf, 
at ud over den Størrelse, som den 
paagældende Loka litets Naturforhold 
tillade Aalen at opnna, kan man 
ikke drive den, hvor lang Levetid 
man end fOl'sskaffer den. FOl'stan
dm'en for den biologiske Station, der 
i sin Beretning III af 1892 udtalte 
den Formodning, at • 

"Anlen gennemsnitlig vil vise sig 
at have den samme Størrelse, 
nuar den bliver blank, i alle vore 
Vande", 

har i sin nys udkomne Beretning V 
for 1895, uden netop at nævne Leths 
Iagttagelse, bekræftet dennes Rigtig
hed, idet han siger: 

,:1 visse mindre brakke Vande, 
synes det ganske vist, at enkelte 
Aal, saavel Hanner som Hunner, 
kunne blive blanke med en meget 
ringere Totallængde end den, der 
er :\Iinimum i andre mere aabne 
Vande". 

I øvrigt vil Forfatteren ogsaa som 
meget medvit'kende til, at Aalens 
Gennemsnitsstørrelse i de mere inde
sluttede 'Vande er saa lille, unse den 
Omstændighed, at Antallet af Blank
nal fra disse Vande for en meget 
stor Del, han nævner her fra Ros
kilde Fjord indtil 94 pCt., bestaar 
af Hanner, hvis Størrelse i Reglen 
falder en Del mindre end Hunnernes. 

(Fortsættes.) 
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Fiskerimede i Kallehave 
Færgegaard. 

Den :lO. Sept. holdtes et Fiskeri· 
møde i Kallehave Færgegaard. For
manden aabnede Mødet med at byde 
Forsamlingen Velkommen og fortsatte : 
"Vi et'C', som De ved, komne sammen 
i Anledning afFiskerilovensRevision j 
der blpv jo af Ministeriet forelagt 
et Lovforslag i forrige Rigsdagssam
ling, og fra det til Behandling af 
dette Lovforslag nedsatte Udvalg 
foreligger der nu en Betænkning. Det 
er derfor· paa Tide, at vi Fiskere 
samles for at tales ved om, hvorvidt 
vi kan være tjent med en Lov i den . 
Form, som Betænkningen foreslaar, 
eller om vi maaske kunde ønske noget 
forandret, og dette er Aarsagen til 
Afholdelsen af dette Møde. 

Tanken faldt ret naturligt straks 
paa at indbyde Overretsprokurator 
Leth, hvem vi ved omfatter Sagen 
med stor Interesse, og endvidere har 
vi indbudt Folkethingsmand Frede
riksen, 30m jo er Ordfører for Fi
skeriudvalget. Vi havde ogsaa ind
budt Folkethingsmand Bojesen, H t'. 
Hojesen beklager imidlertid ikke at 
kunne komme, da han gerne vilde 
have været til Stede. Der er i sidste 
Vinter fra Hr. Bojesens Kreds ind· 
givet Andragende til Rigsdagen om 
Indskrænkning uf Vaadfiskeriet, jeg 
anser det for uheldigt at slige An
dragender indkomme fra denne Egn, 
men det maa bemærkes, at de af 
Andragerne, der kunne betragtes som 
Fiskere, benytte staaende Redskaber; 
de gik sall, vidt, at de androg om, 
at Vaadfiskeri maatte blive forbudt 
om Natten den ene Halvdel af Aaret, 
og at vi maatte beholde Frednings-

forbudet, som forbyder alt Vaadfi
skeri i de 3 Maaneder, dette Forbud, 
som vi har sat alt ind paa at blive 
kvit, og paa Grund af hvilket der 
gaar store KapItaler tabt hvert Aa,l', 
hvilket ikh er nogen løs Paastand, 
men er tilstrækkelig bevist. De Folk, 
som have vovet sig ind og fisket i 
de fredede Vande, have jo gjort gode 
Forretninger, medens vi, som ha,ve 
holdt os efter Loven og ment, at vi 
efter Fredningstiden skulde have rigt 
Fiskeri, vi ere blevne slemt skuffede, 
thi naar vi begyndte, har Fisken været 
borte; her gælder det gamle Ord: 
~man skal smedde, mens Jernet er 
varmt«, der skal fiskes, mens Fisken 
er der, ellers faar man ingen. Hvad 
er der ikke ogsaa gaaet tabt i Aar 
ved en Aalesygdom, her har været, 
det havde været bedre, at en Del af 
de Aal vare blevne fiskede i Foraaret. 
Vi maa bort fra de strellge Fred
ningsbestemmelser, ikke et Menneske 
kan paavise, at de have gjort for en 
Øre Gavn i den Tid, de have bestaaet. 
Det samme gælder VedtægternC', som 
Fiskerne de fleste Steder ere lede og 
kede af og søge at blive kvit." 

Derefter fik Folkethingsmand J. 
Frederiksen Ordet: "l'ak for Indby
delsen til Mødet, det er mig en Glæde 
at komme sa,mruen med Fiskerne ved 
vore Kyster, og at De har bedt mig 
komme, tager jeg som et Vidne om, 
at De har fulgt det Arbejde, der er 
gjort paa Fiskeriloven sid~te Vinter, 
og at De paaskønner dC'l Standpunkt, 
som mine Meningsfæller og jeg h:tve 
taget til det af Regeringen forelagte 
Fiskerilovforslag. Det er jo ret na
turligt, da jeg repræsenterer en af 
de Kredse, som efter sin Størrelse 
har flest Fiskere, at jeg, da en ny 
~'iskerilov kom paa Tale, søgte at 



danne mig en :Mening om, hvordan 
en saadan skulde være, og da jt>g 
gennem mange Aar har fulgt Fisker
nes Kamp for Tilværelsen, var jeg 
straks paa det rene mt>d, at en ny 
Fiskerilov skulde gaa i en anden 
Retning end elen nu gældende. Fi
skeriloven af 5te April 1888 lægger 
nemlig mange Baand paa Fiskerne, 
som hæmmer dem i Vdøvelsen af 
deres Næring, som skader uden at 
ga vne Fiskerit>t i det hele og store. 
Derfor har jegindtagetdetStandpunkt, 
som ogsaa ll(ltalte straks ,-ed forste 
Behandling af Fiskeriloven, at skulde 
vi nu have en ny Lov, sna burde dl'n 
ikke være hæmmende og forbydende, 
men den burde være løftende og 
hjælpende for Fiskerbefolkningen. J eg 
føler mig overbevist om, at de 6 :Millo 
Kr., som Fiskeriet indbringer os, er 
et altfor lille BelHb, se vi hen til et 
L~nd som Skotland, del' ligger paa 
sam me Breddegrad som en Del af 
Danmark, saa vise)' det sig, at det 
har en meget større Indtægt af sit 
Fiskeri, nemlig godt 30 MilL Kr., 
saa der kan for os nok være Anled
ning til at tage denne Sag alvorlig, 
thi derved ville vi vinde i national
økonomisk Henseende, Illen skulle vi 
naa noget saadant, maa Lovgivnings
magten ikke betragte vore Fiskere 
som en Stand, der sknl gives en Al
misse, men Fiskeriet som en Næring, 
der skal frem hjælpes ved human IJov
givning og to dir"kte Støtte, fordi Fi
skerne har vi~t deres Liv og Kræfter 
til denne Gerning. I en saadan 
Retning ønskpr jeg, at den ny Fi
skerilov skal gnn, men det synes, at 
det Forslag, som sidste Efteraar frem
lagdes fra Regeringen, ingenlunde til
fredsstillede disseFordringer, og derfor 
har jeg i Udvalget gjort, hvad jeg 
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har kunnet for at omkalfatre Loven, 
saa at den nogenlunde kunde komme 
til at gaa i den af mig antydede 
Retning, og jeg maa tilføje, at det 
er lykkedes mig at faa i alt Fald 
dell oven'ejende Del af Udvalgets 
)feulemmer med paa mi n Betragtning. 
Resultatet af lJlit Arhejde foreligger 
i den Betænkning, som blev afgivet 
i Thinget i Foraaret. Om denne 
Betænkning nu tilfredsstiller Fiskerne 
er noget, De maa afgøre, og netop 
for at flla Deres Mening om denne 
Ting, er jeg glad ved at komme til 
l\l øde med Fiskerne. Jeg kommer 
for nt lære af Dem og ikke for at belære 
Dem, og hvor de finder, at Udvalgets 
StandiHUlkt burde være anderledes, 
beder jeg Dem gøre opmærksom der
paa, og mulig vi saa i den kommende 
Samling kan faa tIet l'cndret, i alt 
Fald skal jeg gøre mit bedste dertil." 

(Fortsættes.) 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Nu er Vrugningen med Drivgarn 
efter Sild ophørt over hele Bornholm, 
og vore Fiskere pna Østlandet drive 
Sildefiskeri med faststaaende Garn. 
Sommersildefiskeriet med Drivgarn 
har paa Vestlandet givet et nogen
lunde godt Udbytte, llIon derimod paa 
Østlandet hal' det gennemgaaende 
været daarligt. 

Nu ved denne Tid holder Silden 
sig nærmere Land, og der har i de 
sidste 3 Ugers Tid været rigeligt af 
dem paa Østlandet, men nu mangler 
der paa sine Steder Afsætning, da 
den jo skal til rfyskbnd, og saalænge 
vi ikke har Dampskibsfart dertil, saa 
kniber det med at faa den derover. 

1 
i 



Fiskerne længes derfor meget ef t et· 
at faa det Statstilskud, som der i 
manO'e Aar er ansøgt om, da det o 

vilde lette Afsætningen iSildeperioden. 
Paa Vestlandet har man begyndt 

pa:1 Torskefiskeriet og flere Kvaser 
ere allerede ufgaaede fra Rønne med 
fuld Last. Pa:1 Østlandet er der 
ogsua godt med '1'orsk, men Kvaserne 
begynde først nu at købe Torsk hel'. 
Dn Del af Fiskerne ved Nexø, Aars
dale, Svaneke, Listet! og rrein begynde 
allerede at sætte Laksetov ud, og det 
vil ikke vare længe, inden dette Fi
skeri er i fuld Gang paa de nævnte 
Pladser. Der er ogsaa de Baade, 
der tænke paa at drive Laksefiskeri 
med Drivgarn en kort Tid. - Paa 
Forsommeren og i Høsten har det 
været daarligt med Fiskeriet efter 
Smaalaks i Garn, men derimod nu 
i den senere Tid hal' der været godt 
af den, og den har været fm 4-6 
Pd. pr. Stk. gennemsnitlig. 

Adjunkt Feddersen har været her
ovre for kort Tid siden for pua "Dansk 
Fiskeriforening"s Vegne at undersøge 
U dklækningsanstaltern e herovre. Sam
tidig undersøgte han nogle Aaløb paa 
Vestlundet, og han blev vist ikke 
lidet forbavset over den lVlaade, hvor
paa Ejerne af Aaløbene stænge for 
Ørreden, at den ikke kan komn~e 
rigtig op i Aaen for at kaste sm 
Rogn. Dersom dette Rovfiskeri ved
blivende faar Lov at gua paa den 
}laade, SM vil alt Ørredfiskeri snart 
ophøre herovre, hvilket maa heklages 
fordi en Del af vore Fiskere tidligere 
havde en god Fortjeneste herved. 
Det er muligt at den Kommission, 
der er nedsat angaaende Ferskvands
fiskeriet, vil made Bod paa disse 
Ulemper, da der jo dog burde vær
nes om denne værdifulde Fisk. St. 
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Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. S0111 d(-i1 første 
af de under Island fiskC'nde frede
rikshavnske Kuttere i ndkol1l Kutter 
"Prins Valdemal''' , Skipppr Pi'. 'L'hi~l, 
i Jjørdags Formiddag efter ell helchg 
og hurtig Hjemrejse. Kuttenll maa 
siO'es at have fisket ualmindelig hel
di~t i Aar, idet dens Fungst er ud· 
bragt til et Netto-Beløb af overlO,OOO 
Kroner; det gode Resultat maa først 
og fremmest tilskrives den Ol1lstæn~ 
dio-hed, at den fangede Rødspætte l 

iSI~akket Tilstand, ved hurtigspjlende 
Dampskibes Hjælp kunde skaffes frem 
til det engelske Marked i saa god 
Condition, at der kunde opnaas de 
i Aar ualmindelig gode Priser. Sna 
godt som hele Fangsten blev omsat 
paa denne }Iaade, idet der kun. er 
medbragt 12 Tønder fyldt med FIsk 
i nedsaltet Tilstand, Illen det er selv
følgeligt ogsaa en langt mere mtionel 
A.fsætningsmaade at sælge Fisken 
straks, som den er, vel at mærke 
naar nogenlunde gode Priser kunde 
opnaas. Projektet om at fiske en 
Ladning levende Torsk maatte op
gives, der hvor man var, fandtes ingen 
Torsk og til Sydostlandet, hvor det 
gode Torskefiiskeri mentes at være, 
kunde man ikke kOllllne paa Grund 
af vedvarende kontrære Vindforhold. 
]'iskeriet er foregaaet paa, tre Fjorde, 
Ønundarfjord, Dyrefjord og Adelvig. 
Det samlede Udbytte er 3600 Snese 
Rødspætter. De øvrige Kuttere ventes 
hjem i den Ifærmeste Fremtid. "Prins 
Valdemar" underkastes nu Efstersyn 
for om en Maaned at udrustes til 
Østersfiskeri i Nordsøen. Kl. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 5. Oktober 1896. 
Endskønt Vejrforholdene i den største 
Del af Ugen lllaa siges at ha,'e værpt 
Fiskeriet ret gunstige, i hvert Fald 
i Forhold til Aarstiden, har U dbyt
tet dog i sin Helhed været temmelig 
knapt; mange Kuttere have arbejdet 
i over 3 Døgn paa Havet uden at 
kunne opnaa mere end godt et halvt 
Hundrede Snese, men den bedste 
Tid for Fiskeriet maa jo ogsaa nu 
anses for at være forbi. De paa 
Herthas Plak fiskende havde et U d
bytte af fra 50-150 Snese hver, og 
Fisken vejede fra 12-14 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 2 Kr ... 50 Øre til 
2 Kr. 75 Øre pr. Snes. Fra Rus
mandsbanken øst for Læsø indkom 
en Del Kuttere, hvoraf enkelte havde 
fuld Last, op til 200 Snese hver, 
medens andre maatte nøjes med 
mindre; skønt Rødspætten vejede fra 
12-17 Pd. pr. Snes, opnaaedes ikke 
højere Priser end fornævnte; Kutterne 
fra denne Fangstplads indkom nemJlg 
paa et Tidspunkt, hvor det saa ud 
til rigpligere 'l'ilførsel, af hvilken 
Grund Priserne straks faldt noget, 
da tlet saa næste Dag blev stormende 
Vejr, stpg de straks igen. Paa Læsø 
'l'rillegrund har Fiskeriet kun givet 
tarveligt Udbytte, der var Kuttere 
der fra, som kun havde en Fangst 
af ca. 20 Snese, omend enkelte havde 
op til 150 Snese, Pris og Kvalitet 
var som for de fra Herthas Flak. 
Enkelte paa Kobbergrunden sydost
lig af Læsø fiskende Kuttere havde 
smaa Fangster - 30-80 Snese -
af god Rødspætte, vejende fra 20-22 
Pd. Snesen og betalte med ca. 41/ 2 

Kr. pr. Snes; de indbragte ligeledes 
ret rigeligt af Slethvar, betalt med 
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fra 12-17 Øre pr. Pd. og mindre 
Partier Pighvar, betalt med 50 Øre 
pr. Pd. I Ugens Slutning indkom 
ca. en halv Snes Kuttere fra Vest
kyi:>ten, }wor de i Farvandet fra Skagen 
og nedad Hirtshals til have fisket 
uden særlig godt Resultat, de havde 
fra 80-150 Snese Rødspætter hver, 
der vejede ca.16 Pd. Snesen og betaltes 
fra 21

/ 4-21/ 2 Kr. pr. Snes. Største 
Delen af Hummertilførselen fra Ohri
stianssand i denne Uge er afgaaet 
direkte til Altona, hvortil er afsendt 
ca. 4000 Stkr.; fra Norge og Sverrig, 
fra hvilket sidste Land der nu atter 
maa udskibes, er hertil dels pr. 
Dampskib dels pr. Kvase tilført ca. 
6000 Stkr. Fiskeriet efter Hummer 
paa Vestkysten maa nu betragtes 
som værende endt, fra Læsø har 
Tilførselen ejheller været betydelig 
i denne Uge~ en gros Prisen er falden 
noget, der betales nu ca. 90 Øre pr. 
Pd. ab Norge eller Sverrig. Kl. 

Sjællands Odde, den 3. Oktober. 
U dbyttet af Sommerfiskeriet her ved 
Kysten har i Aar været temmelig 
ringe, idet de Sildestimer, der i Slut
ningen af Juli ellel Begyndelsen af 
Avgust pleje at indfinde sid ved Odden 
og som i visse Aur have givet Kystens 
Fiskere en god Indtægt, udebleve 
helt, og først henimod Begyndelsen 
af September viste der sig Sild her 
ved Kysten. 

I den forløbne Maaneds Tid, Ef
teraurssildefiskeriet nu har været 
drevet, hul' Udbyttet dog gennemgaa
ende været ret godt. I den sidste 
Halvdel ai September var Resultatet 
for enkelte af Baadene endog om
kring ved 200 Ol. 

. Efteraarssildefiskeriet er en Faktor 
af særlig stor Betydning for Fiskerne 
her ved Kysten. Paa. Grund af Od-
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dens isolerede t3eliggenhed vilde Ud
byttet af dette Fiskeri imidlertid sik
kert blive temmelig ringe, hvis ikke 
Nedsaltning a.fSild var saa almindelig, 
som den er i denne Del af Landet, 
det meste af den ved Odden fangede 

Sild afsættes til Landkørerp, der 
forhandle den i større og mindre 
Partier omkring i Odsherred til Ned
saltning. Prisen har hidtil geunem
gaaende været 80 a 120 Øre Olen. 

S. J. 

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

Ugen Ira 27. September til 4. Oktober 1896. 
-

~ I ~ j 
~ ~ ... .,..: 1 1 .. 1lluo~1 <I> .,..:<1> C:>uo ~ 

.:: cL<&) co. >. <l>UO co. uo= -q:: ::! o..c ~ ... .", Tilført af: "C.... -'eS <1> .. - ... 
0ilj 10.;" ~ 

~= 

I 1:1, j~ I -<d 
c:> lIII: ~ ... (;j er: Cl. :z: >. "":c:> en «-
1-= ...: en 

'" q:: c:> ~:z: en 

15 danske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd, Pd. 

I 
pd'.1 

Pd. Pd. I Pd. 
fartøjer • .• 41040 

20 danske Kvaser 32400 743401 21000 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 6 

Fiskerlejer ..• 1232 13801 1170' 89990 8866 
5 pr. Jernbane & 

Dampskib .... 14690 7880 7755 36452 200Sj~ 10654 77807 j13382 76 -- '---««-1 ----«««, ---- - -
laIt ... 88130 7880 7755 1232 79365 1370 1440520 7780 13382 76 

1) Torsk. 2) Kuller. 3) Makrel. 4) Hornfisk. 5) AsI. O) 8464 Pd. 'Aal og 402 Pd. Aalekvsbber. 7) 800 
Pd. Lak. og 6980 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 419564 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkø1)ere: Rødspætter: levende Kr. 3,70-4,35, Kassefisk 

Kr. 2,00-3,00 pr. Lpd.; 'l'orsk Kr. 1,50-2,53 pr. Lpd ; Hornfisk Kr. ]4,00 pr. Snes; Sild, 
danske Kr. 0,50-1,50, svenske Kr. 2,75 pr. Ol j Aal blanke Kr. 0,50-0,1)7, gule Kr. 
0,35-0,45 pr. Pd. . 

Der er i Ugens Løb tilført Markedet betydelig større Partier Rødspætter end for
rige Uge, og af Torsk var Tilførslen omtrent uforandret. Da de fleste Fartøjer ankom 
samtidig l L'gens Slutning trykkedes Prisel'lle som Følge heraf for begge Sorter; men 
Handelel1 var livlig og Efterspørgslen god, for Rødspætter. 

BEKENDTGØRELSER 

Sildeftskebaad. 
En god Baad med 

Sejl, 290/ 100 Tons er bil
lig til Salg i Gilleleje hos 
Fisker 

Svend Petersen. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Dapllg Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0' 
Te,ogramadr. : Storm, Nybrogade. _1 _____ _ 

En Kvase, 
4'7B TOlls netto, laster 4500 
Pd. 'rorsk, ligger 4 Fod, har 
i de sidste Aar været brugt 
til Aalesejlads paa Tyskla.nd, 
er meget godt udhalet og en 
god Sejler, er billig til Salghos 

C. Johansen, 
Bogense. 
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K,0 benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet TW'ist 
i Numrene 12/9_12/30 anbefales. 

Kebenha vn V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

'relefonnummer ,,75 Delsill&"or". 
leverer efter Bestilling eller fra T.Juger fra vor med de nyest o og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom-
1tldsgaru,lIctmpegam og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekober, Kork, Flaadtræ og Katechu 
ba,res paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
f'~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rl'emJI'.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjobt, tilbydes langt under 
ga,ngbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N ykjøbiltg p. Falster 
i Februar 1896. 

Redigeret af cand. mag. lrill. Lundbeck. 

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. 

Tl1kt hos Jlrantz Christtreu. KøbenhaYll. 



Nr. 42. 15. Oktober. 1896. 

M:ed3.e::o::l..sbl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: FI8kerlafdelingen ved Kunst- og In
dustriudstillingen I Stockholm 1891. - 1<'oreløbig Be
tænkning over Forslag til Lov om Fiskeriet i nan-
mark. Fi.kerimjlde i Kallebave Frergegaard. 
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. ~-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktlonen af MedlemSbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

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

Eftertryk af Medle~sbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede iSam

lingen Lørdag den 17. Oktober KI. 9-4. 

tapt. A. Bølling, Danish Oonsulate, 
IS, Muscovy Court, 

london E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng. London. 

tapt. A. Bølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Fiskeriafdelingen 
,ved 

Kunst- og Industriudstillingen i 
Btockholm 1897. 

Ligesom der i Aaret 1888 afholdtes 
en Udstilling forSkandinavien iKøben
havn, vil der blive afholdt en lignende 
i Stockholm i Tiden fra den 15de 
Maj til den 1ste Oktober 1897. 

Ved denne Udstilling vil der ogsaa 
være en Afdeling for Fiskeri, som 
faar en egen Bygning, i hvilken der 
forud er indrettet Plads til danske 
og norske Fiskerisager, saaat hvert 
Land, ligesom Sverige, kan udstille 
sine Redska.ber, Produkter mv. som 
Helhed. 

Idet der henvises til Anmeldelses
Blanketten og til Programmets reg
lementariske Bestemmelser, gengives 
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disse her i Uddrag, for saa vidt de 
vedrører Fiskeriet. 

1. Al/1neldelses-131allkett(mv~1 j 

tre ensLLrtet nMyldteog underskrevne 
Eksemi~hll'rr, være' at . indsende' til ' 
1l0ailsk .. Fiskeriforening"s Kontor, 
Stornagade 20 København V. og senest 
den lste December l8V(J, hvorefter 
Foreningens Udstillingsudvillgvii af
gøre, hvorvidt Genstamlene vil kunne 

~odtages. 
2. Pislcc1'e vil som Udstillere kun 

have at sørge for deres Udstillings
sagers Indpakning og Transport til 
Købellhavn, hvorfm \le af "Dansk 
Fiskeriforening" besørgrs uden Afgift 
til og fra Stockholm. 

3., De antagne Genstande 1Il lUL, 
hensigtsmæssigt pakkede, vmrefærdige 
til Afselldelsp ge!ll',~t de!! l;:;te, Aln'i1 
1897, 

4. "Dansk Fiskeliforening"s Ud
stillings-Udvalg afgør, hvorledes Ud
stillingsstLgcrne opstilles og ordnes, 
ligesom under' hvilken Khlsse de bliver 
at beflømme. ~igeledes vil Udvalget 
dl~;ge Omsorg fQ~ et paalideligt 'l'ilsyn 
i TI dstillingstidcn, Inen det paaJager 
sig intet Ansvar for mulig Skade (~ller 
Tab ved Tl'ansport os\'. 

5. Prisbedømlllel~lm vil ske ved 
en .Jury, sammensat af Sagkyndige 
fm Sverige, Norge ug Danmark. 

Piskerirt henhører under Udstil
lingens Sjette Sektiou, hvorunder ogsaa 
hører Skibsbyggeri og Søfart. I 
Henhuld til Progrtll1llUet omfatter 
nemlig: 

Gruppe 20. Produkter af samt 
Re.dskaber til Fiskeri og Fiskeavl. 

Klasse 90. 
Pis lær iprodukta. 

S:dt et Sild og "StrøJ1llllillg". 
Ihvflskel'ipl'Ollukter af alle Slags. 

Saltet Laks, Aal samt andre sal-
tede eller tørreue Fiskevarer. 

. Ansjos og Kryddersild. 

Røged.e :B'iskevareF af alle ;Slags. 
Marin'erede, 'herlll!ilt1.sk' nedr~gte 

eller paa anden MafHle'kcmserverede 
Fiskeriprodukter. ' . 

Fersk J;~isk eller spiselige V ti'nddyr, 
opbevareue ved Hjælp af Frysning 
E'11er pall. Is eller paa anden M3,1!Ae. 

BiproduktE'r af Fiskeriet, l;;aasom 
Tr'ln m. m. 

Klasse 9i. 
Piskqrh'edslcaber. 

RE'dslmber til Maskinbinding af 
(hem samt Netbilldemaskiner. 

RedsImher til Haandbinding af 
Garn. 

Redskaber til Fiskeri med Krog, 
Medning og Sportsfiskeri samt til 
Fangst af Agn. 

Klasse 92. 
Modeller' og Tegl/inger af lt'iskerbaade 
elle'I" Piske1/artøjet· samt Brugsgen
stande ved Piskeriet med Undtagelse 

af Piskeriredslwbo1'. 
Modeller og Tegninger til J;'isker

fartøjer og Fiskerbaade. 
Sejldug og 'fovværk af alle Slags, 

anvendelige til Fiskeribrug. 
Klædning,sstykker for Fiskere, saa

som Oljeklæder m. m., Kompasser, 
Kikkerter, Barometre, Signalappa
mter, Redningsbælter, Apparater til 
at udgyde O1je for at dæmpe Braad
søer ffi. m. 

Klasse 93. 
Tilberedniug og Transport af Pisk 
samt Ko w;e~'l'eringsstofJel' for Pisk i 

Moueller ellet Tegninger til Røge
indretninger og Salteribygninger, Rø
gerier/ Frysehuse og Iskældere. Hyt
tefade og K mser; 'l'mnsportvognc, 

',~ 
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Pak1msser samt alle Slags A plmrater . 
i Original, Modeller eller Tegninger 
til Befordring af levende, fersk eller 
frossen Fisk. 

Konset'veringsstoffer for al fSbgs 
Tilbrl'l'dning af Fisk. Redskaber, 
som udfordres ved Tilberedning af 
Fisk, sausom Rengøringsimive, Is
knuseapparuter, Fisketønder, Kon
servesdaaser samt Maskiner til Til-. 
virkning ogLodning uf saadanne m. m. 

Klasse 94. 
Avl af Fisk eller qndre til Føde 

tjenli,ge Vanddy?' 'In. 'In. 

Udklækningskasser, Opsamlere uf 

Ynglen samt Fiskeavlsapparuter og 
Redskaber af alle· Slags. Tegninger 
og Modeller til Fiskeavlsanstulter, 
Anlæg uf Fiskedamme m. m. Sam
linger til Oplysning om Fiskeavl 
samtFiskeynglens Udvikling ogVrokst. 

ModHller og Tegninger til Opgangs
render eller saakaldte Fisketrapper. 

Klasse 95. 
Fislcerivan(les videnskabelige Under

søgelse samt Fiskerilitteratur. 
Samlinger af økonomisk vigtige 

Fiskearter Slun tDYl'e- ogPlan teform er, 
sOm have Betydning for Fiskeriet. 
Instrumenter og Apparater til Un
dersøgelse af Fiskerifarvande m. m. 

Skrifter vedrørende :b'iskerilovgiv
n1ng, Fiskeri-Statistik, Fiskeavl og 
Fiskerivirksomhed som Næringsvej og 
Sport. 

Søkort og Fiskerikort, Tegninger 
til Fiskeri-, Fyr- og HuvnC'hygninger 
m. m. samt naturvidenskahelige og 
hydrografiske Skrifter af Betydning 
for Fiskerierhvervet. 

Skrifter vedrørende Fiskeriets na
tionale Betydning, U nJer~øgelser og 
Betænkninger ve(ll'ørende forbedret 
Samfærdsel, Anlægsplaner for Fisker~ 

lejer, Forsikringsforeninger ogljaane
Imss(~r for Fiskere m. lll. vedrørende 
Fiskerlwfolkn i llgens økonomiske For
hold. 

De nødvendige Blankettc·l' erholdes 
ved Henvendelse til Fonmingens 
Kontor. 

"Dansk Fiskeriforening"s Udstil
li ngs-C d valg bestaar af: 

Foreningens Præsident, Kammer
herre, Lensgreve Moltke-Bregentved, 
Kommandør A. Bonnesen, Grosserer 
O. Elonan (II uvalgets Forretnings~ 

fører), Fisker P. VillumscJl og For
eningens Konsnlent Arthur ]i'Cllden1en 
(Udvalgets Sekretær) 

Foreløbig Betænkning 
over 

Forslag til Loy om Fiskeriet i Danmark. 
(Afgivcu af Folkct;,ingllts Udva.lg' 

dcn 17. April 189ft) 
(Fortsættelse). 

Som Følge af det anførte el' det 
uuen Hpnsigt at sætte noget Maal 
for 'l'illadelse til at fange de bbnke 
Aul, som Feddersen i Ringkøhing 
Fjord hur fundet af en Størrelse af 
endog kun 8 1 It og 7.1/ 4 Tom mG (Dansk 
Fiskeriforenings Medlemsblad for 
1894, Pag. 513), Forstanderen for 
biologisk Slation Dr. pl1il. Petersen 
tager i sin Beretning III ligeledes 
Ordet for, at ,,]i'ttllgst af etUe StØf
t'elser af ægte BlankaaZ tillades". 
Se ogsaa Andragende· fra Harboøre 
Punkt 4. 

Umle1'æwlriugsforslag til Nr. :37: 
Af et -tal: 

38) I ljinie 7, i Stedet fOl' 9 sæt
tes: ,,8 1

/ 2 ", 

ad 38. Større formenes lVlaalet 
ikke at burde sættes. 



Af Ddval.qet: 
Til § 15. 

39) Pamgrafen udgaar, og i Stedet 
for slettes: "Fiskerikonventionens 
ændrede Art. VIIL" 

Af Udvalget: 
Til § 16. 

39 b) Til Pumgrafen føjes som nyt 
Stykke: 

"Forbudsbestemmelserne i §§ 14 
og Hl mod Ilandbringelse af Under
maalsfisk sn.a og Hummer komme 
ikke til Anvendeh;e paa Fisket'jet i 
Vesterhavet. Dog maa Undermaals
fisk, der ilandbringes fnt Vesterhavet, 
alene anvendes til Føde for Menne
sker i de paagældende FiskOl'byCl', 
til Sættefisk eller som Agn, medens 
alt andet Køb og Salg af slwdanne 
U ndermaalsfisk el' forbudt." 

ad 39 b. Der formenes ikke at 
være Føje til at paalægge danske 
Fiskere Forbudsbestemmelser til For
del fol' de fremmede Nationers Fi
skeri i Nordsoen. 

Af Udva7.Qet: 
'l'jl § 17, 

40) I Linje 1 efter "Kattegat" 
indskydes: "uden for Søterritoriet". 

:1(1 40. Forslaget gaar ud paa at 
sikre }l'iskerne Ret til Hummerfiskeri 
paa SøtelTitoriet. 

Af Udval.qet: 
'I'il § 20. 

41) Parngrafen udgaar. 
ad 41. En saadan Bemyndigelse 

for Indenrigsministeren anses for 
ul'ornøden og en Henvendelse til 
Ilovgivningslllaghm i hvert Fald til
strækkelig. 

Af Udvalget: 
'l'il Kapitel 2. 

42) Kapitlet mlgaar. 
ad 42. Med Hensyn til dette Æn

dt'ingsforslag hemises til det i Be
tænkningpns almindelige Del om Lim
Ijo!'den anfol'tlo. 
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Af Udval.qet: 

Til § 46. 
13) Linje 2 efter "HavetU ind· 

skydes: "hvis Mundingers Bredde er 
undel' 4 danske Mil,". 

ad 43. Forslaget gaar ud paa 
nærmere at betegne, hvilke Vande 
der kan henregnes til de i Para
grafen omhandlede. 

44) 2det Stykke omredigeres saa
ledes: 

"I saadanne mindre Dele af de 
forannævnte Vande, dog ikke over 
en Tolvtedel af disse, hvor det efter 
biologiske Undersøgelser bn paa
vises, at Fiskeyngel fortrinsvis ud
klækkes pau. Bunden, kan i Vedtæg
terne fastsættes Forbud mod ethvert 
Slags Fiskeri under Udklæknings
tiden. " 

ad 44. Forslaget gaar ud paa til 
Betingelse for Laasningen at fordre 
en bestemt Eftervisning af, at Fiske
yngel fortrinsvis udklækkes i disse 
Vande, og at indskrænke det laa
sede Antal til en Tolvtedel, eftersom 
der kun kan være Tale om Yngel 
af Ferskvandsfisk. 

Af Udvalget: 

'1'il § 47. 
45) I 2det Stykke, 7de Linje, 

efttlr "Forslaget" tilføjes: 
"Dette bortfalder dog, saafremt 

ikke over Halvdelen llf de mødte Fi
skere stemme for dets Vedtagelse." 

ad 45. Det omhandlede Møde er 
hidtil af Administrationen kun be
tragtet som raadgivende, saaledes at 
det staar saavel det i Paragrafen 
nævnte Udvalg i sin Indstilling til 
Ministeriet og dette sidste frit for 
at tilsidesætte de paa Mødet tagne 
] ~eslutninger og skete Afstemninger. 
Man formener imidlertid, at disse 
bør være bindende, saa at Fiskerne 
ikke kunne paatvinges hverken Ved
tægt overhovedet eller Bestemmelser 
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i en saadan, naar herfor ikke er 
Flertal paa Mødet. 
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Angaaende den Maade, paa hvil
ken der hidtil er forholdt ved Ud
førelsen af Lovens Forskrifter an
gaaende Vedtægter, er det ikke' op
nanet, at de paagældende Fiskere 
have haft en saadan Indflydelse pau 
Vedtægtens Indhold, at dette kun 
kan blive overensstemmende med 
Flertallets Ønske, hvad dog Loven 
maa forudsættes at have villet. Naar 
nemlig nogle Fiskere, ikke sjældent 
vejledede og opmuntrede hertil af 
Kontrollen, have indgivet en A'nsøg
ning til Ministeriet om at faa Ved
tægt' har Ministeriet i Reglen fulgt 
den Fremgangsmaade at opfordre 
v.edkommende Amtmand til at ind
hente Oplysninger fru Kommunalbe
styrelserne i de det paugældende 
Farvand tilgrænsende Kommuner om, 
hvor mange af de i hver Kommune 
boende Fiskere der stemte for eller 
imod Indførelse af Vedtægt. Kom
munalbestyrelserne have da kaldt Fi
skerne sammen, og efter at have ad
spurgt disse indberettet deres Stem
megivning til Amtet, der saa atter 
har indberettet det samlede Resultat 
til Ministeriet. Ved den ved denne 
Lejlighed rettede Forespørgsel til 
Fiskerne, har der dog aldeles ikke 
kunnet være Tale om, hvorledes deres 
Ønsker maatte være med Hensyn til 
Vedtægtens Indhold. At gøre nær
mere Forslag herom er efter § 47 
det deri 'nævnte Udvalgs Sag, et 
U dvalg, af hvis Medlemmer kun en 
over Halvdelen ere Fiskere. Selv 
om Fiskerne i Udvalget ere enige, 
hvad i øvrigt langt fra behøver at 
være Tilfældet, er det dermed ikke 
givet, at de' have Medhold hos et 
Flertal af deres Kammerater, og 

v!ser det sig paa det. i § 47 om
handlede "Milde, at et Flertal over
hovedet ikke vilde have en Vedtægt 
af den af Flertallet foreslaaede Be
skaffenhed eller forlanger Forandrin
ger i Udvalgets Forslag, har man, 
som fornævnt, hidtil troet at kunne 
sætte sig ud derover, og paa denne 
Munde er der paa sine Steder pau
tvunget Fiskerne Vedtægter af. et 
imod Flertallets Ønske stridende Ind
hold. Nærværende Udvalg tror at 
handle efter, hvad dE'l' i Virkelig
heden har været tilsigtet ved I.oven, 
ved at stille .. Ændringsforslaget, der 
gaar ud paa at forhindre, at saadant 
kan ske. 

46) 3dje Stykke udgaar og i Stedet 
sættes: 

"Paa samme Maade, som ovenfor 
anført, bliver der at forholde med 
Hensyn til Forandringer i Vedtæg
terne og Ophævelse af disse. N aar 
det af tre Fjerdedele af alle i det 
paagældende Fiskeri interesserede 
maatte blive besluttet, at Vedtægten 
skal bortfalde, bliver den paa samme 
meddelte Stadfæstelse at ophæve. 
Paa de Steder, hvor der nu haves 
Vedtægt, bortfalde disse.2 Aar efter 
nærværende Lovs Ikrafttræden, med 
mindre Flertallet af de Fiskere, der 
bo i de det paagældende Vandareal 
tilgrænsende Kommuner, forinden af
give Erklæring om, at de ønske Ved
tægten opretholdt. En Vedtægt er 
stedse at ophæve, naar tre Fjerde
dele a.f de nævnte Fiskere erklære 
sig for dens Bortfald, der da ind
træder 6 Ma::tneder derefter, hvorom 
Bekendtgørelse bliver at udstede af 
Indem'igsmi nisteriet. " 

ad 46. Med Hensyn til dette Æn
dringsforslag, der i det væsentlige vil 
være motiveret ved <let nys ::tnførte, 
skal kun bemærkes, ::tt da Vedtægh"r 
overhovedet, som nærmere paavist i 
denne Betænknings almindelige Del, 



maa anses, som IJovgivningen for 
Tiden er, for at \'ml'e af meget tvivl
som ~ ytte, lig~lsOJll der er kOlllmet 
Jll egf>n Mi sfol'lløjelse med dem til 
Orde, h'ar, man anset det for rigtigt, 
at de bortfalde, naltr ikkc inden to 
Aar et Flertal af de i de pa.agæl
elende Kommuncr boende Fiskere 
forlanger at behold!=) dem. 

Af et --(al: 
47) Af 4de Stykke, 2(]('n Linje, 

udgaar " enten " "eller væsentlig Bi
erhven". 

ad 47. Del' hal' lydt ikke fua 
Klager over, at del' til Stemlllegiv
ning Olll Vedhegt er medtaget Per
SOller, som kun meget uegentlig kunne 
Imlde:5 J:;-'iskel'e. Man maa anse det 
fol' rigtigt, at kun de regnes fol' Pi
skere, hvis Hovederhverv er Fiskeri. 

Af Udvalget: 
'1'il § 48. 

48) Linje 4 "og om deres Afmærk
ning ll udgaar. 

Af e't }I'le1'tal: 
49) Linje 5, "og 15" udgaar. 

50) Linje 7, ,,15" rettes til ,,14". 

ad 48-50. Disse Forslag ere kun 
RedaktionsændringerJ der maa fljlge 
af, hvad andet Steds er fOl'eslaaet. 

Af Udvalget: 
,51) 4de Stykke affattes saaledes: 
"Endelig kan det i Vedtægterne 

forbydes at bruge Aalemad om Nat
ten i Tidsrummet 1ste September-
15de November, saafremt faststaa
ende Redskaber optage en større 
Del nf Vedtægtsvandet, samt i en 
Tolvh'del af dette overhovedet for
bydes at bruge Aalevaad i Tids
rummet 15de NO\'embel'-lste Maj. 

Vedtægterne malt ikke hjemle de 
omboende Fiskere særlige Fisl{eri
l'Pttigheder fremfor andre danskeFi
skert>. " 

ad 51. .Forslaget tilsigter en Be-
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skytteise af de faste Redsimher mod 
FOl'ltlæmpelse af Vaaddene. 

52) 5te Stykke, IJinje 4, efter "By
mad" sættes: "med Indenrigsmini
sterens Danl.:tion". 

5:3) 5te Stykke, Linje 4, efter "af" 
bidtes: ,~med Halvdelen af Stats
kas;,;en og mell Halvdelen af". 

nd 52 og 53. KOllllllunerne have 
ikke san. stor Interesse i Ansættelse 
af en s:erlig lønnet 'l.'ilsynsm::tnd med 
Vedtægtens Overholdelse, at det 
tindes rigtigt at paalægge dem Ud
redelsen af mere end Halvdelen af 
hans TJonning, medens Udredelsen' 
af den anden Halvdel paalægges 
Statskassen, paa hvis Vegne Inden
rigsministerens Sanktion af Udnmv
nelsen er foreslaaet. 

54) Nyt Stykke 6: 
"Fiskerifogderne ere underlagte 

Fiskerikontrollen. " 

Af et -tal: 
'Til § 51. 

55) Unje 1 efter "af" indsættes: 
,,1 Fiskeriinspektør og". 

Til § 52. 
56) Der indsættes som nyt Stykke 1: 
"Fiskel'iinspektøren udnævnes af 

Kongen og lønnes med 4000 Kr., 
der fol' hver 2 Aars Tjeneste for
højes med 200 Kr., indtil IJønnen 
naar 5000 Kr. 

57) Stykke 4, Linje 1, efter "oppe
bære" indsættt>s: "Fiskeriinspektoren 
8 Kr. 

ad 55~56 -57. Det fo:r:menes, at 
dpn nuværende Organisation af Fi
skeriadministration og Kontrol er 
lidet virksom, og: at der navnlig 
savnes en Oentralstyrelse, der paa 
fyldestgørende Maade kan virke som 
den ledende og tillige være Rege
ringens Konsulent. Under den nu
værende Ordning mangler Koustl-
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lenten Myndighed til at tage Ansvar 
for Ledelsen og vilde ejheller magte 
denne ved Siden af anden Embeds
gerning, og da Chefen for Fiskeri
inspektionen, der skifter hvert 3dje 
Anr, ejheller har eller, SOlll Følge 
af denne Omstændighed, kan have 
tilstrækkelig praktisk Indsigt i Fj-_ 
skerigerningen og Lovgivningen til at 
kunne gives Myndighed overfor Kon
trollen, bliver Tilsynet i høj Grad 
uden System. Efter Mnrillellliniste
rens U dtnlelser i Folketinget vil 
"Hauch" ikke være tjenstdygtig fra 
1897, og da - -- -tallet maa anse 
"Havømen"s Stationering i IJimfjor
den som overflødig, idet Kontrollen, 
før Loven af 5te April 1888 udkom, 
blev udført alene med Sejlfartøj, 
mener man, at nævnte Kontroldain
per kundeafJøse "Haueh" og blive 
særlig Stationsfartøj for den fore
slaaede faste Inspektør, medens Be
villingen til "Haueh" benyttes dels 
til dennA Embedsmands Lønning dels 
til Fiskerifogderne. Den nuværende 
Kontrollør Olll Bord i "Hamrnen" 
burde formentlig stationeres ved Lim
fjorden som forhen og foretage 
Rejser i sit Distrikt over IJand, 
hvorved Kontrollen blev mere effek
tiv. Ved Fiskeriinspektionen kunde 
ligesom ved Krydstoldvæsenet an
sættes for 3 Aar ad Gangen en 

, yngre Søoffieer, hvorved Marinen be
holdt denne Adgang til Uddannelse 
i Fal'vandskundskab for en Offieel', 
medens Inspektøren havde en Sted
fortræder om Bord, naar han maatte 
foretage Landrejser eller Inspektion 
med de andre Kontrolfartøjer. 
Den foreslaaede Lønning er 400 Kr. 
lavere end Kl'ydstoldinspektioncn. ~, 
Diæterne som for den nævnte Lon
ningsklasse. - Det er en Forudsæt-

ning fur denne Omordning, at Be
villingen til "Hauclt" og til I~'iskeri
konsulenten inddrJges, og at Fiskeri· 
fogder delvis limnes af Statskassen. 

Af et -tal: 
Til § 55. 

58) Til 2det Stykke føjes et nyt 
Punktum saalydende: 

"Indenrigsministeren er dog be
myndiget til Il t bevilge U udtagelser 
fra disse Regler, hvor hun skønner, 
at dertil kan være Anledning paa 
Grund af, at de ville gribe alt fol' 
forstyrrende ind i de paagæltlendes 
Erhverv. For øvrigt kan Indenrigs
ministeren ved ethvert Stemme- eller 
Sluseværk og enhver Indretning for 
Fiskefangst i et offentligt Vandløh, 
nanr det anses for nødvendigt, paa
byde Ejeren at skaffe Opgang for 
spæd Aaleyngel (Aulefaring) i Vand
løbet i Tiden fra 1 ste Maj til1ste 
Avgust." 

ad 58. Stykkets Bestemmelser ere 
hidtil ikke hIevne overholdte. Deres 
Overtrædelse har kun været under
givet privat Paatale, og hvor en 
saadan nu og da har fundet Sted, 
t. Eks. over for Frisenvold Lakse
gaard, have de paagældende Ejere 
foretrukket at betale Bøderne og 
vedblive med Overtrædelsen, idet eu 
Efterlevelse af Bestemmelserne, saa
som ogsaa for Vandmøllernes Ved
kommende, griber stærkt ødelæggende 
ind i Indtægten og Driften af For
retningsvirksomheden. Det vil der
for være nødvendigt, at Indenrigs
ministeren erholder den foreslaaede 
Bemyndigelse. 

59) 3dje Stykke affattes sanledes: 
Ved Engvandings- eller lignende 

A~læg i Forhindelse !1lC'cl et Fiske
\'andkall der; fol' at hilld 1'0 Pisk(>Jl('s 
Indtra'ngon. all bringes Stanltrauds
gittere eller lignende "Forhindringer 
for Indløbene. 



Af et -tal: 
Til § 58. 

60) 7 de Linje affattes saaledes: 
"Gedde fra 15de Marts til1ste 

Maj." 

Af Udvalget: 
Til § 62: 

61) 6te Stykke udgaar. 
ad 61. Udvalget kan ikke tiltræde 

denne Bestemmelse, der ikke findes 
i den gældende Lov. 

Til § 63. 
62) lIste IJinje udgaar "i anden 

Mands Fiskevand eller". 
ad 62. Fiskeri i anden Mands 

Fiskevand, navnlig Fiskepark, vil 
elter den almindelige Lovgivning være 
at straffe som Tyveri. 

63) Til Paragrafen føjes et nyt 
saalydende Stykke: 

"Den ovenmeldte Erstatning be
regnes dog kun fra den Tid, da den 
berettigede ved Stævningsmændene 
nedlægger Forbud mod det forment
lig uberettigede Fiskeri. Forkaster 
Domstolene Forbudet, skal der for 
dets uberettigede Nedlæggelse ydes 
vedkommende en ved Rettens Skøn 
fastsat Erstatning." 

ad 63. Efter den nuværende Lov 
kan en Kystejer eller en anden for
mentlig berettiget rolig lade Fiskerne 
sætte Aaleruserækker ud for Kysten 
og først, naar Fisketiden er til Ende, 
forlange en Erstatning af 5 Kr. pr. 
Ruse pr. Etmaal. 

Af et -tal: 
Til § 64. 

64) lIste Linje efter ,,§ 4" sættes 
,,( undtagen 4de Stykke)" og tilføjes 
Paragrafen tvende ny saalydende 
Stykker: 

"Paatale til Straf efter nær\'ærende 
Lov finder ikke Sted, naal' et Aar 
er forløbet, efter at Forseelsen er 
begaaet. 

Forinden Retstrætte mellem Fi
skere forelresges Dom!)tolene~ skal 
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Forlig prøves over for Kontrollen, 
hvis Erklæring i Sagen indhentes." 

ad 64. Der har lydt formentlig 
berettige Klager over, at naar faste 
RedobLer beskadiges af Vaaddene, 
skal dCll forurettede anlægge privat 
Søgsmaal. Forslaget gaar ud paa 
at afhjælpe disse Klager. Derimod 
vil det formentlig ikke være tilran
deligt i det hele at foreskrive offent
lig Paatale, da ganske private Stri
digheder, saasom angaaende lovlig 
Indtagelse af Fiskeplads, ikke ville 
egne sig hertil, og f. Eks. Meningen 
med § 12 ikke kan være, at den 
deri fastsatte Afstandsbestemmelse 
skal iagttages, undtagen naar Und
ladelse heraf vilde være til andres 
Forurettelse. 

65) 1ste Stykke affattes saaledes: 
"Overtræd eIser af Bestemmelserne 
denne Lov samt af Reglerne i de 

i Afsnit I, Kap. 30mmeldte Ved
tægter paatales af det offentlige og 
behandles som offentlige Politisager." 

Til § 65. 
66) Paragrafen udgaar. 
ad 66. l!'orslaget følger af Æn

dringsforslag 64. 

N. A.ndersen. Blem. Bønløkke, 
Formand. 

Dalsgaard. Frederiksen, 
Sekretær og Ordfører. 

A .. Jensen. K. Jensen (Hjørr.A.2.V.). 

K. Jeitsen (Svendb. A. 4. V.). 

H. Jørgensen. H. Madsen. 

Markvorsen. Meyer. Ousen. 

P. Pedersen. Trolle. 

FiskeriInøde iKallehave 
Færgegaard. 

(Slutning.) 

"J eg skal ikke komme ind paa. 
udførligt at gennemga.a Fiskeriloven 
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i dens Enkeltheder eller udtale mig 
om Udvalgets Standpunkt til de for
skellige Paragraffer, selvom jeg end 
kunde det, vilde det føre for vidt ved 
et Møde som dette. Derimod skal 
jeg kortelig paapege, hvad jeg under 
Arbejdet i Udvalget særlig har IUlVt 
min Opmærksomhed heftet paa. Der 
er for det første Rødspættefiskeriet 
i Kattegattet, Indenrigsministeren 
sagde ved Fiskerilovens første Be
handling i Fjor, at det er af stor 
Betydning, og deri er jeg enig med 
ham, men han mener, at det -vilde 
blive mere indbringende, hvis vi lod 
være at fange Rødspætten, indtil den 
blev en eller to Tommer større, end 
den nu er, og heri er jeg ikke enig 
med Ministeren, ligesaa lidt som jeg 
kan erkende Rigtigheden af, at Rød
spætterne i Kattegat ere betydelig 
mindre end for nogle Aar siden j for 
at have nogen Ret til at tale med 
om den Ting har jeg udarbejdet en 
Statistik, som er vodhæftet Betænk
ningen, og den viser, at en Snes 
Rødspætter for ti Aar siden ikke 
vejede mere og endda knapt sna 
meget som Snesen af dem, der ere 
fangede i Fjor og i Aar, og med 
dette for øje mener jeg det ubilligt 
at forbyde Fangsten af Rødspætter 
i et saa betydeligt Fiskevand som 
Kattegat, indtil Rødspætten er blevet 
en Tomme større. Det vilde blive 
et stort Tab for de Fiskere, som 
leve af at fiske i nævnte Farvand· 
Rødspætten var i Fjor til Stede i 
rigelig Mængde i den Størrelse, hvori 
den nu fanges, vil man lade den gaa, 
til den bliver blot en halv Tomme 
støn'e, saa er den maaske fangot af 
fremmede Fiskere eller har forladt 
vore Farvande for i de større Have, 
i det dybere og mere salte Vand at 

søge den N æring,- hvoraf den kan 
blive en Tomme st~rre, men om den 
mere ven~'er her til~age er et Spørgs
maal, som maaska hverken Inden
rigsministeren eller. biologisk Station 
kan besvare. Teorjer om denne Sag 
bør man efter m'in Mening være 
varsom med at bringe ud i det vir
keligeLiv, hvorfor jrg i Betænkningen 
har taget AfRtand derfra. 

Det næste Punkt, jeg med et Par 
Ord vil omtale, er Aalegaardsretten. 
Denne Sag har vUlret Genstaml for 
megen Behandling baade i 'fhinget 
og Udvalget. Indenrigsministeren og 
mange Grundejere ere tilfredse med 
Forholdene, som de DU ere, men det 
er Fiskerne ikke, thi at Kystejerne 
have Ret til enhver udfor sin Grund 
at sætte fritstaacnde Aaleruser og 
kalde dem Aalegaarde, er jo at drive 
Fortolkningen af, hvad en Aalegaard 
er, lovlig vidt, men saaledes bærer 
man sig som bekendt ad og forbyder 
derved vore Fiskere at deltage i Fi
skeriet efter Blankaal ved vore Kyster 

• om Efteraaret, vel omtrent det mest 
indbringende Fiskeri, vi have. Dette 
er urigtigt, og det bør ikke blive ved 
at gaa paa den 1fIaade. Vi Lægfolk 
kunne ikke forstaa, at fritstaaende 
Aaleruser er en Aalegaard, men have 
altid forstaaet det saaledes, at en 
Aalegaard skal være indrettet, saa 
at man kan røgte Ruserne, der høre 
til den, fra en Bro, der er ført ud 
fra Tjand, og længere end man kan 
bygge en saadan Bro ud i Havet, 
bør Kystejernes Forstrandsret ikke 
strække sig; skal man have Lov til 
at røgte sine Ruser fra Baad, er 
man inde paa det aldeles vilkaarlige, 
og det er netop det, vi nu ere, men 
det medfører ogsa~ et Tab for Fi
skerne, som er uberegneligt, derfor 



have mine Meningsfæller og jeg stillet 
Forshl{;. som ganr i Retning af at 
fua J{lu,i'llOd OVt)') hvad dor er G rllnd
ejernes) og hvad der er Fiskernes, 
noget som er hilst med Glmde [tf 
alle de FiskPre, som jeg har helt llled 
OIll den Sag,og det er ikke faa. 

Det sidste Punkt, jeg skal omtale, 
er det Kapitel af Fiskeriloven) som 
omhandler Vedtægterne, mcd særlig 
Interesse har jeg taget mig af dette 
Kapitel, fordi jog har noret Vidne 
til, hvilken Nidkærhed Avtoriteterne 
have udvist i Retning af a.t skaffe 
Vedtægter, og det endda Vedtægter, 
som ere ~tik Hlod Fisl,ernes Ønsker, 
men nnar Fisl,erne vil af Illed dem 
igen, san la~gges der dem sun, mange 
Hindringer i Vejen, Sall at det slet 
i klee ser ud til, at en Vedtregt kan 
hæv::s, naar den først er komIllen i 
Stand. Ogsaa disse Forhold have vi 
foresJaaet forandrede, saaledes at 
ingen Vedtægt i Fremtiden kan op
rettes uden Fiskernes Ønske, ligesom 
det kommer an paa dem selv, hvor 
længe lIen skal bestaa. 

Disse og andre Punkter har jeg 
gjod, hvad jeg har kunnet for at faa 
Udvalget med til, og det er til Dels 
lykkedes mig. For at kunne forsvare 
og begrunde mit Standpunkt suu 
godt som muligt, har jeg søgt sag
kyndig Hjælp, og ikke mindst skyl
der jeg Hr. Overretsprokurator Tleth 
Tak for den værdifulde Støtte, han 
har ydet mig. 

rril Slut skal jeg ikke undlade at 
omtale, at Lovgivning pau dette 
Omraade er yderst vanskelig for Re
præsentanter, blandt hvilke der ikke 
el' en eneste praktisk Fishr, hnJl'
for jeg tror, at' det vilde være hel
digt, om der hlev nedsat en Kom
mission, i hvilken praktiske Fiskere 
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fik Sædp, de kunde tale Fiskernes 
Sag hed re end vi amIre og gi\'e Op
lysninger, vi nn llIau savne. Dette' 
vilde maaske forhale Gennemførelsen 
af den /ny Fiskerilov et Aarstid, men 
det hal' efter min Mening mindre at 

IHUtl' vi saa til Gengæld fik en 
god Lov, der kuude være hjælpende 
og støttemle fol' FiskPrbefolkningen, 
og ikke en Lov, der vil blive mere 
indskrænkende og bæillI1lende end 
Loven af 5. April 1888. 

Ordet grt\'es derpaa til OVeJTets
prokurator Letb: ".lErede rrilstede
nerende, jeg vil som min Ven Frede
riksen begynde med at sige en Tak 
for Indbydelsen til dette Møde, jeg 
skylder Fiskerne her en Tak fol' 
meget, for den Opmærksomhed, de 
have vist mig; den smukke Gave, 
bestaaende af et Billed, som de fol' 
nogle Aar tilbage forærede mig, 
hænger paa min V æg. .J eg skal 
fatte mig i Korthed, da Hr. }<'rede
l'iksen har talt saa udførligt; jeg 
betragter det som en Del af mit 
Livs Opgave at arbejde for Fiskerne, 
og det er mig en Glæde, at der i 
Fiskeriudvalget sidder en saa dygtig 
Mand som Hl'. Frederiksen. Skal 
der udrettes noget til Gavn for 
Fiskerne, saa maa de slutte sig 
sammen, thi Enighed gør stærk". 
Han omtalte, at Fiskeribetænkningen 
af 1873 vat' hæmmende og forbydende, 
men dette blev mildnet en Del ved 
Forhandlingl'rne i Rigsdagen. En 
Del af det hæmmende og forbydende 
ganr gennem Loven af 5te April 
1888, og hvad mnn ikke i den Hen
seende naaede at faa ind i Loven, 
kOlli ind i VedtægternQ. Der er 
hlevet givet Fiskerne Vedtægter, som 
gik imod, hvad ele ønskede. "Jeg 
hnJ' fraruadet at gaa ind pan Vec1-



tægterj fra Sallernp, Karrebæks
minde og .ÆJl'ø har man henvendt 
sig til mig for at blive fri for Ved
tægteme, men de ere na~sten ikke 
til at blive af med. Det ny af 
Regl'ringen forelagte Lovforslag vil 
lægge yderligm e Bnand paa Fiskel'lle; 
Paragraf 11 forbyder saaledt·s Brugen 
td' Vaad i 'riden fra 15. NO\'br. til 
31. 1\1 aj, det bliver det meste a f 
Aaret. I samme Paragraf fOl'l'slnas 
hestemte 1\1 askestørrelser, ethnn·t 
Vaad skal regnes for et Anleycuul, 
som har undl'r en bestemt M aske
størrelse . Jeg hal' i Da g I ært en 
'ring af en Fiskel', nl'mlig af Fol'
JntLllden for denne Forening, han 
siger, at da de hel' begyndte at fiske 
med Vaad, var Aalon ikl{e større 
I'nd nu; hvis de vare hlevne hel' og 
havde voxet dem store, nmatte der 
den Gang have været en Mængde 
store AaJ~ hvilket ikke var Tilfældet. 
Vaaddene have saaledes ikke skadet, 
saasnart AaJene have fa aet en 
bestemt Størrelse,· gaa de ~ deres Vej. 
Aalcn falder i forskellig Støl'l'else i 
de forskellige Vande, og Fiskenes 
Størrelse retter overhoVE'det efter 
Farvandet. Fiskene komme i Perioder, 
hvis Aarsager vi ikke kende, hvorfor 
da paalægge Fiskerne Tvang; det er 
et Spørgsmaal, hvormeget man kan 
opnaa ved Fredningsforbucl, basede 
Vande o. s. v., det hedcler, at vi 
skulle hjælpe Fiskerne, men har den 
nuværemle Fiskerilov hjulpet? X ej, 
at være Formyndere for Fiskt'me 
skulle vi ikke indlade os paa, da 
det hæmmer istedetfor at hjælpe. 
Ved Fiskerikommissionen i 1873 frem-
11ævede Professor Lfitken, at man 
skulde danne sig et Skon 0\'1.'1', hvnd 
der var fornuftigst, men et Skon 

duer ikke, man maa hl.'I' vide. Man 
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skonnede og troede, at Fiskeyngelen 
udklækkedes i laasede Vande, men 
nu viser Videnskaben, at Yngelen 
ikke udklækkes der. .J eg vil till'a~t(le 
Fiskerne at gan ind i Foreningen 
og gOl'e sig gældende gennem dCllllO j 

naar };'iskerne slutte sig sammen og, 
g01'e deres Krav gældcll(ll.', kunno de 
udrette meget, og ele uør slutto sig 
RU 111 l1l en , saaledes gor f Ja 11l1bruget " . 
Sluttplig }legte 'ruInen paa, at der 
ved FiskerikongecSS('l1 hlev vedtaget 
en Resolution om at nrdsætte en 
blandet Fiskerikoll1mission, i hvilkpn 
pttLktiske Fiskere sklllde have Sæd!', 
han bad Fiskerne udtale sig. 

fisker A, Jakobsen, Ridinge, Møen, 
spurgtr, om det var lovligt at lade 
Kalkslam løbe ud i Aaer og Bække, 
hvilket slnar l!'iskl'ne ihjel. fJeth 
mente, at her var et Punkt, der 
nærmere burde oplyses. Fisker O. 
Hansen, Petel'sværft : .J eg har gennem
læst Betænkningen og finder den god, 
og jeg tror at kunne bringe Udvalget 
de her tilstedeværende Fiskeres Tuk 
for dets Arbejde. Betænkningen til
fredsstiller j det væsentlige vore 

. Ønsker, soa vi kunne ønske den t·il 
Lov med faa Ændringer. Nu siger 
Hr. Frederiksen, at der kunde være 
Grund til at nedsætte en Kommission. 
Naar vi har en Betænkning, som vi 
kunne være tjent med, er der sall, 
ikke Fare ved at nedsætte en Kom
mission, da det· vil trække Tiden ud. 
Hvem skal v<l.'lge Fiskerne til en 
saadun . Kommission? Bliver det 
Ministeren, kan det jo lot blive 
praktisl<e Fiskl'l'e, som ikke.vil fremad, 
der kommer ind i Kommissionen. 
Hmd der er ITndermaalsfisk, bM 
ikke tnges i lÆnd, men mna kastes 
ud strux, hpr hal' dot æl'C'de Udvalg 
ikkC' været heldig. V C'd at gennem-



læse Betænkningen har jeg erfaret, 
at der til Udvalget et· indkommet 
25 Andragender med 715 Under
skrifter, der kun taler om en For
bedring af A alegaardsretten, og det 
vedrører ikke os stort. 10 Andra
gender med 607 Underskrifter udtale 
sig mod Vaadfiskeri, men 15 An
dragender med 1200 Underskrifter 
ønske at beholde Vaaddene og at 
faa yderligere Frihed. Vi have noget, 
der hedder Told paa Fiskegarn, der 
er 33 Ofo Indførselstold paa denne 
Vare, og med den Handlendes For
tjeneste bliver der let over 40 Ofo, 
som vi maa betale, det bør der 
tages Hensyn til ved Toldlovens Re
vision. Folkethingsmand Frederiksen 
udtalte med Hensyn til Jakobsens 
Bemærkning, at det omtalte Forhold 
var utilstedeligt, og at man vilde søge 
at hindre sligt. Det glædede ham, 
at O. Hansen var tilfreds med Be
tænkningen, kunde Betænkningen gen
nemføres med faa Ændringer, var 
der ikke Grund til at nedsætte en 
Kommission, men han frygtede, at 
Landsthinget vilde stille sig afvisende 
og forlange Loven ændret paa for
skellig Vis, og det kan med en vis 
Ret henvise til de Andragender, som 
O. Hansen talte om, han frygtede, 
at man ligesom i 1888 maatte tage 
Loven som et Kompromis mellem 
Folkething og Landsthing; vi maa tte 
da hellere faa en Kommission med 
praktiske Fiskere i, den vilde faa 
stor Betydning overfor Loven. Skulde 
Ministeren ha ve saa stor Myndighed, 
som af O. Hansen omtalt, vilde Ta
leren ikke være med til en Kommis
sion; Ministeren skulde selvfølgelig 
vælge nogle Mænd og f. Eks. to af 
Folkethinget og tre af Landsthinget, 
og dernæst ]'iskere i saa stort Tal 
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som de øvrige tilsammen. Tolden 
paa Fiskeredskaber baade pau, Træ 
og Fiskegarn var uforsvarlig. O. 
Hansen tilraadede efter Frederiksens 
Oplysninger N edsættelsen af en Kom
mission. Formanuen udtalte, at Un
dernlUalsfisk absolut hurde kastes ud, 
det var cleu fornuftigste Fredning, 
man kunde tænke sig. 

Det kunde maaske være heldig at 
vente med Kommissionen, man kunue 
se, hvordan Lanusthinget stillede sig 
til Loven, var det ikke efter Ønske, 
kunde der senere nedsættes en Kom
mIssion. Redskaber paa dybere Vand 
end 5 iL 10 Favne burde om N atten 
afmærkes med Lanterne, ellers kunde 
man ikke se dem. Afstandsbestem
melsen mellem Redskaber var uheldig 
og burde ikke indføres. Leth spurgte. 
naar Sorteringen af Undermaalsfisk 
skulde finde Sted, da man ikke kunde 
se om N atten. O. Hansen oplyste, 
at Sorteringen var en let Sag. J. 
Frederiksen ndtalte: "Vi havde for
skellige Deputationer til Udvalget, 
en af dem erklærede, at det var i 
egen Interesse at kaste Undermaals
fisk ud. Med Hensyn til Afmærkning 
med Lanterne frygtede man, at den 
skulde blæse ud." Han sluttede med 
at udtale, at det ikke er godt at 
vide, om Landbrugsministeren, under 
hvem Sagen kommer til at sortere, 
fremlægger Forslaget, og Spørgsmaa
let er da, om der skal gøres noget. 

Formanden stillede da følgende 
Forslag: Fremlægger Ministeren ikke 
i den kommende Samling Loven, stille 
vi Forslag om, at der nedsættes e~ 
Kommission. Dette vedtoges enstem
migt. Formanden bragte derpaa 
Hr. Frederiksen og Udvalget en Tak 
for det smukke og gode Arbejde, der 
sikkert vil blive hilst med Glæde af 



FiskerbefolkningenLandet over. Han 
takkede derpaa Talerne og udbragte 
et Leve for dem. Leth takkede, 
hvorefter Mødet sluttedes. B. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Til Frederikshavn 
indkom forrige Onsd.ag Kutteren 
"Prinsesse ]\f arie", Skippel' Johan 
Bast af Frederikshavn, fra de island
ske Farvande efter kun 10 Dages 
Rejse. Ogsaa denne Kutter har haft 
ualmindelig heldigt Fiskeri; for den 
i fersk ispakket Tilstand solgte Rød
spætte er der indkommet et Netto 
Beløb af ca; 10000 Kr., og desfor
uden medhaves ca. 84 Tdr, saltet 
Rødspætte til en Værdi af ca. 1300 
Kr. samt 200 Snese levende Torsk 
fangede med Snøre og Vaad. Tor
sken er afhæudet til Rederiet" Vend
syssel Fiskeeksportforretning" . Fi
skeriet er foregaaet pall, Ønundar
fjord, Dyrefjord og Talknafjord. 

Knapt saa godt et Resultat havde 
den, tidligere i Frederikshavn, nu i 
Holbæk hjemmehørende Kutter "Maa
gen", Skipper Andreasen, men den 
fiskede ogsaa i Begyndelsen under 
uheldige Forhold og kom sent pall, 
Fiskeplads, idet Rejsen til Island 
varede ca. 6 Uger paa Grund af 
idelige kontrære Vindforhold. Den 
ferske Rødspætte er udbragt til 
Netto 5500 Kr.; desuden medbragtes 
36 Tønder saltet Rødspætte og 100 
Snese levende Torsk, der ere solgte 
i Frederikshavn med Eksport til 
Norge for øje for 6 Kr. Snesen. 

Kl. 
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Fiskerib eretnin ger. 

Frederikshavn, d. 12. Okt. 1896. 
Paa lange Tider har der ikke hersket 
saa uheldige Forhold for vore Kutter
fiskere som i den sidst forløbne Uge; 
vedvarende stan'ke sydlige Vinde have 
holdt Kutterne bundne i Havnen, 
først i Fredags stilnede det sall. 
meget af, at godt en Snes Kuttere 
attet' vovede sig pall, Havet. I Løbet 
af Løl'dag Aften og Søndag indkom 
en Del af disse fra Fangstpladserne 
østen for Hirtsholmene og nordlig og 
østlig af Læsø med smaa Fangster 
- 30-100 Snese hver - af Rød
spætter, vejende 13-15 Pd. Snesen, 
betalte med fra 2 Kr. til 2 Kr. 50 Øre 
Snesen. Et Par Kuttere indkom 
fra Vestkysten, hvor de i Farvandet 
udfor Hirtshals havde havt en Fangst 
af 100-150 Snese Rødspætter hver, 
vejende 15-16 Pd. Snesen, betalt 
med ca. 21/ 2 Kr. pr. Snes. De med 
Skagboere bemandede Kuttere blive 
nu eftet'haanden lagte op for Yinteren; 
naar den Tid nærmer sig, at Fiskeriet 
ofte Uger i Træk bliver afbrudt, og 
der ovenikøbet maa betales Extra
Præmie for Vintersejlads, fore
trække Skagboerne at rigge deres 
Kuttere af og tage hjem for fra deres 
egne Strande med aabne Baade at 
drive det ofte meget indbringende 
Vinterfiskeri af snavel Rødspætter 
som Torsk. De -urolige Vejrforhold 
have ogsaa lagt Hindringer i Vejen 
for Hummerfiskeriet i den .)venske 
Skærgaard, herværende Exportører 
have i længere Tid forgæves ventet 
bestilte større Tilførsler; fra Norge 
er pr. Dampskib tilført mindre Pa.rtier. 
Der betales nu 1 Kr. a 1 Kr. 10 
0rp pr. Pd. f>n gros. 



Køge BUllt d. Il. Okt. Sa,tt godt 
som O\'erall her paa KystC'n, hvor 
Bunclg;trnsfbkeriet drivC's, er døtte nu 
ophørt for i Aur. Udbyttet af d(,tte 
Fiskeri har salt ,el i Sommer Rom 

i Efteruaret gellnemgaaende yu~ret 

meget tarveligt, idet Makrelen ikke 
indfandt sig her i Bugten i An!', og 
af Hornfisk og Sild er det ogsaa 
kun ganske smaa Kvantiteter, der 
af og til er fanget i Efteraaret. 
]'iskeriet af Aul med Krog har 
imidlertid i ~oml1ler været betydelig 
bedre, end det lll~r været i de senere 
Aar. ']'idligere blev der Itmsten ude
lukkende anvendt Rejer som Agn 
ved dette Fiskeri, men da Reje
fangsten siden den strenge Vinter i 
1892-93 har været uelen Betydning 
her i Bugten, har det ofte været 
forhundet med stor Vallskelighed at 
faa tilvejebragt passende Agn. I 
Aar har man imidlertid for en 
væsentlig Del betjent sig af Tobis, 
og for flere af Fiskernes Vedkom
mende kan det siges, at Krogfiskeriet 
i Sommer har været af ikke ringe 
Betydning, især da dette faldt paa 
en Tid, da saa godt som alt andet 
Fiskeri ikke gav noget llævneværdigt 
Udbytte. 

Det hænder, at der kommer store 
Stimer af Brislinger her ind i Bugten. 
I sidste Uge var der saaledes i X ær
heden af Havnen ved Køge en Stime 
paa Tusinder af Ol, som nogle Fiskere 
fik sat Garn for, men da Maske
vidden var for stOl', gik Brislingerne 
igennem, og Fangsten blev derfor 
uden noget l: dbytte. 

I ca. en Maaneds Tid har AaIe
rusefiskeriet nu været i fuld Gang 
her i Bugten, og da Rusefiskeriet er 
det Illest hetydningsfulde, el' det 
ganske naturligt, at Forventningerne 
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i en særlig Grad ere knyttede til 
dette Fiskeri. Resultatet hal' dog 
hicltil . ikke været stort, men som 
Regel er elet ogsau først hen i Slut
ningen af Oktober eller Begyndelsen 
uf N o\'elUber, at Rusefiskeriet her i 
Bugten giver det bedstel:dbytte. 

J. 

Srriaaskrifter 
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 lide" Fiskebog 

vod Arthur Feddersen, 
(2dcn UdgR.ve.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den;'Udgavc) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart 

udarbcjdet af C. 6. Joh. Petersen. ' 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2dcll Udgavc. 

udleveres gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. Stormgade 20, Kø
benhavn V. 
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KøQ!3nh~vns Ti~rsel af fersk Fisk direkte fra F~skeplt),ds 
og pr.~Jernbane '& Dampskib, ~',:) 

• ..' -.' ~ '~ __ r ~ " 

, i Ugen ira 4. Oktober til 11. Oktober 1896. 

'. " 

I ; :'L.. I' ' li I ";s.. ~ : s.. ,I ....: r I ~r ~ I~ ?? I' ~ •• : ~ 

'" ~ " <- ;~ "',~ 'E 

"1 

Cl. .. ~~ <I) ,.~~. ~-tn E ~<I) 

Tilført af: "0_ 

l~~ 
~ 

Q. (1)- q:: "C 

I-;;~ I ~~ '"'Ql "C :::I ... :::I c' 

I I 
-;; =~ ... o~ ... (J) «-D: Q. :r:>- "C 

.:ti. 1-0> o « ~ ~ ....: (J) 
<I) ~ , ~ 

ø o' :r: ro O> (J) 

.9 « o 

Pd, 'I 
.. 

I 
4 dansIw Fisker- 1\ Pd. Pd. Pd. Pd. P,1. Pd. 

,I Ild'l Pd. Pd. 

I 
Ild. 

fartøjer 110674 l 3 

25 danske Kvaser 119420 115110 ,12000 , 
svenske E'isker-

, , 

fartøjer 

pr., Baad og VogI! 
" " f . ' t ;,!- : fra p~rUggende 

Fiskerlejer 
. 

664- 15001 570 45640 10064 ".. .. 
I 

3 pr. Jernbane & 'I' ' 

Damp~ki~ ~ j ,57~-i I ~040 65051 1356" I 13348+ 15712 7790" 11&18+ 7877 

" laIt ~ .. 128808 '5i}40. ,6505" 6&4 117966 570' 79124:37'776 ;7790: 13;184 7377 

1) Torsk. 2) 556' På.) 'Torsk 'og 800 Pd. Kuilcr. 3) Aal.· 4)-9813 Pd. ,Aal Dg 251" Pd. Aalekvabucr. 5) 400 
Pd. J.ak. og 7390 1',1. Ørred. 

lait er der tilfort 304854 Pd. 

Betalt Uelluernsllitspris af OpkØ.bere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,00, K~ssefisk 
Kr. 0,75-1,00 [Jr. Lpd.; 'I'ol'sk Kr. 1,00:""'1,50 pr. Lpcl,; Hornfisk Kr. 14,00 pr. Snes; Sild, 
svenske, Kr. 3,25 pr. Ol, fra Bnmlet Kr. 1,00-1.50; AnJ blanke Kr. 0,;)0~0,57j gule Kr. 
0,30-0,40 pr. Pc!.; Ul'l'ed Kr. 0,65-0,75 pr. P,I, 

I Ugens Løb har Tiiførslen af levende Rpdspætter kun været ubetydelig og wIen 
væsenlig .Forandring i Priserne. - Torsk tilføl'tes 'rigelig, men treven Omsætning' tryk
ke,le Priserne tilla ]l/2 Kr. pr Ijpd. 

BEKENDTGØRELSE], 
.~ - o,, .,>\ .. _.~.~:. I .;'. ~., ..•.• ",; " .. ,~ . 

t111d 'fi k b' d 'j'< ',' -1 <'En Kvase ~l, e s e aa. J. J. Storm, '4"HTonsnetto, laster 4JOO 
En god Baad med GI. Strand 46, ~)d. 'I'l?rsk, ligger 41<'ocl, har 

Sejl, .2~0 111),0 Tons, er b-I,'l- m?cl~ager al Slags Fisk i~om- l de sld"st,o Aur været l!~ugt 
. " " ". .', mH'SlOn. ' ',~ hl A!j.le,e,llads 1?a~r 'fy.sklan,l, 
h~ til Salg l GlllilleJe hos Daglig Afregning. er ~eg-et god~ '~dh~l~t og en 
FIsker, : Kommissionssalg 5 Olu' g0 SeJI"r, Cl' bllhgtll Salg hrlH 

Svend Petersen. Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. C. J ohans~n, 

For Krogfiskere. 
De saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede StaaUlskekroge 
med lukkede ret og omvendte øjer 
til Fan!!"t af Aal, Torsk og l<'lynder 
kan erholdes hos Undertegnede i 
tvende Nr. 2 og 3. Bestillinger mod
tages 0R' Krogene afsendes franco 
overalt i I)anmark t.il Fiskere, Nr. 
3 Kr:, Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 

mod Efterkrav. PrØver sendes paa 
Forlangende og Forhandlere ind
rØmmes Babat. 
Hans Christensen, Skibshandler. 

Lungegade 2. Kjerteminde. 

_ Bogense. 

----~---------,--------
fiskekroge -Fabriken 
_ SølvmedalUe I A a lborg 1883 08 

I KøbenhaVD 1888'
anbefaler sit Udsalg af .aJle Sortol 
Fiskekroge sall vel i SfaaJ, .JæJ'I1 
som :Messi~g, samt !lil1,e i Tin o~ 
Bly. Forsendes mod" Efterlnav. 

Conrad Christensen. 
St. Stran(lstræl1f' 41. 

Køh~n~.8vn K 

AIlllOllcer 
Medlemsbladet tilbydes 'og 

optages ved Henvendelse til 

Frant~ Christtreu, 
Grønne gade 10. 

I".q :,t:l:1ende Avertissrmrmtcr 
illlll'Jlllllllt":::i hctyuclig Rabat. 



424 

Kø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og priJlla kabelslaaet T'Wist 
i Numrene 12/9_19/30 anbefales. 

',' 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade. 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
GrøJlnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsio&,ør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt a.lle andre Slags N æt og Garn. Dont
u,ldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."'alekn.ber, Kork, Flaadtræ og Kateehn. 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler bøsvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN C\l.BRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
, i Februar 1896. 

Redigeret af cand. mag. lVW. Lundbeck. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halma8. 
Telefon 129. 

Trlkt hos Frantz Christtreu. København. 



Nr. 43. 22. Oktober. 1896. 

JM:ed.l.e:n:::Lsb~a.det 1lIlgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for I::tdlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af '/. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes bet,Ydelig Rabat. 

Indhold: Udlaan fra Motlelsamlingen. -
Skaf Fiskedamme. - Foreløbig Betænkninglover For
slag til Lov om Fiskeriet i Danmark. - Aa.lega.ard~ 
Spørgsmnalet. - Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svallemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret.' 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere Jaglig 
fra KI.. 9-11, for Publikum Sømlag fra 
12-2 mod en Entre af 10 0r('. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamiingen. 
Hr. P. Villums en vil være til Stene iSam

lingen Lørdag den 31. Oktober KI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulu.te, 
6, Muscovy Court, 
. london E. C. 

Telegram Adr.: SølUng, London. 

Capt. A .. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
T~gram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved ArthL r Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd Arthur Feddersen, 
(2deu TIdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2deu Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2den Udgave. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. Stormgade 20, Kø
benhavn V. 
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U dlaan fra Modelsamlingen. 

Samsø Landboforening havde ved 
. sin Formand, Hr. Landbrugskandidat 
Holm, skrevet til Dansk Fiskerifor
ening om at faa nogle for Fiskeri 
ved Samsø passende Redskaber og 
Modeller udleverede, med det For
maaI at bruge dem ved en Udstilling, 
Landboforeningen vilde foranstalte 
afholdt paa Øen i nogle Dage. Des
uden ønskede man en Sagkyndig paa 
Fiskeriets Omraade sendt over, væ
sentlig for at han skulde holde Fore
drag om Fiskeri. I et Bestyrelses
møde i Dansk Fiskeriforening vedtoges 
det at efterkomme Anmodningerne, 
og det overchoges til Bestyrelsesmed
lem Villumsen at varetage det for
nødne med Udstillingsgenstandene, 
samt rejse over til Samsø og holde 
de ønskede Jj'oredrag. 

Til Øen afsendtes derefter Torske
og Aaleruser i fuld Størrelse og 
Model, Bundgarnsmodeller, Makrel
Hornfisk-, Silde- og Rødspættegarn 
- alt hørende til Monelsamlingen 
-- og Villumsen rejste over nogle 
Dage senere for at opstille Sagerne 
og udføre den øvrige Del af sit 
Program. Efter først at have sat 
sig i Forbindelse llled nogle af Øens 
Fiskere holdt han Foredrag paa U d
stillingspladsen om Fiskerisagen, og 
derefter holdt han et snævrere Møde 
med Fiskerne, der var til Stede. 
Sagen syntes at vække Interesse og
saa udenfor Fiskernes egen Krt>ds, 
og dol' vil mulig paa Øen blive op
rettet en lokal Fiskerforening, der, 
ligesom andre Poreninger af lignende 
Art rundt om i Landet, træder i 
};'orbindelse med Dansk Fiskeri
forening. 

Skaf Fiskedaillln~. 

Efterhaanden synes det virkelig, 
at Fiskeavl skal arbejde sig frem 
ogsaa til mindre Ejendomme, hvor 
der til den findes tjenlig Bund. Det 
er glædeligt at kunne skrive: Piske
avl og særlig Damkultur er nu i Gang 
paa mange Egne af Landet lige fra 
Vendsyssel til Kolding, fra Vestjyl
land til Bornholm. Et Sted dæmmer 
man op for en Tværdal eller en 
Kløft i Bakkerne, et andet Sted har 
man nogle Skæpper Land lidet ind
bringende Kærjord, et tredje Sted 
sætter man et gammelt tørt Aaløb 
pau ny under Vand; dotte er i Vir
keligheden at indvinde produktiv 
Bund; paa en Maade at lægge nyt 
Areal til Ejendommen. 

Foruden dette gaar anden Fiske
avl sin jævne Gang fremad: Aa
løbene iaar ved Udsættelse af U ng
fisk fra Udldækningsanstalterne Er
statning for det 'l'ab, de lide gennem 
Rovdriften~ som den braadløse, hidtil 
gældende Lov ikke kan komme til 
at standse, fordi kun faa vil bruge 
den; de ældre Kultnranlæg plejes, 
og man søger at give dem et nyt 
Liv, hvor de var ved at blive tH :intet. 

Det er selvsagt af megen Værdi, 
at større Anlæg tages op; de giver 
god Indtægt og de tjene til følgerigt 
Eksempel. Men allervigtigst for 
Landet er det dog maaske, om det 
blev almindeiigt for de mindre Ejen
dOlllJne med dertil tjenlig Bund, at 
udnytte den til F'iskefedning. Saa 
snurt Fisken er bleven stor, kan 
den nemlig ikke alene sælges, men 
den kan ogsaa gaa ind i det 
daglige Forbrug paa den vedkom
mende Ejendom, og heraf bliver saa 



Følgen, d der kan spares paa andre 
ædelige Produkter, sum maIl altsaa 
vil kunne sælge. 

Adskillige spørg(>r: kan det nu 
ogilua lønne sig for den mindre Ejen
dom, at gi.ve Jord og Arbejde O!l; at 
gøre Udlæg for at avle elle l' f!('de 
Fisk? Svaret er: llU:1T lluml ug 
Vand er, som de skal være, skal 
ingen lade sig skræmme. Folk vil 
nu engang ikke gerlle vo\'e sig til ny 
Ting, udeu at. haH~ set dem lykkes 
i Nabolavet. Derfor skal da ogsa a 
her nævnes et Eksempel. 

I Nærheden af Fakse strømmer 
en Aa, Faksd Aa, ud i Præstø-Bugt. 
l nogen Afstand løber Aaen gennt'm 
Prøvegaardens Jorder, hris Ejer er 
Amtsraadsmedlem N. Kristensen. 
Aaen er et 0rredvand, hvor ad lege
dygtige Ørreder hvert Efteraar søger 
op efter Legepladserne, um de alle 
kunde naa dem. Det kan de nemlig 
ikke alle, skønt Loven skulde kunne 
hjælpe dem dertil. Tvært om tages 
de fleste, om ikke alle, lige i Op
gangen. Følgen er den, som alle kan 
slutte sig til: der bliver ingen synderlig 
Opvækst af Ørred, hverken i Aa eller 
Fjord. Man maa ikkun undre sig 
over, at der endnu kan fanges Ørred 
i Bugten og at der endnu er Opgang 
af Ørred. Man kan heraf slutte sig 
til, hvqrledes ]'orhuldet vilde være, 
dersom Ørrederne fik Lov til i ],'red 
at lege: Aaen og Bugten vilde faa 
et rigeligt Fiskeri af <len dyrebare 
Ørred. 

Gaardejer N. Kristensen har set, 
at der kun kunde hjælpes paa 
Nøden gennem Udklækning under 
Kontrol, og han har da bygget sig 
et TI dklækningshus lige ved Aaen, i 
hvilket han kan udklække mange 
Tusinder Ørred æg. Dette er saare 

vel gjort, og man ~iæder sig end 
mere dero\'t'r, fordi Kristensen har 
omtrent bygget Hm: og Ldklæknings
render llled egne Hæ.nder. Han vil 
ikke alene selv faa Udbytte af sit 
Udklækningsarbejde ; han "iJ lige saa 
megf't ophjælpe Fiskeriet af 0lTed 
i Præstøbugten. 

Men Hr. Kristensem har gjort mere 
endnu. Op til Aaen er der et Stykke 
Jord, som til Høslet eller Agerbrug 
er saa godt som ubrugeligt. .Torden 
er sid Tørvellllncl. Ved Udgravning, 
ved Opstæmning og ved Diger har 
han skaffet sig en Dam, omtrent 6 
Fod dyb pua det dybeste. Dammen 
er et Par Skpr. Land stor. l denne 
Dam blev der i Mnj udsat nogle 
faa Han- og Hunkarper, som var 
legC'dygtigp. De ynglede hurtigt, og 
Dammen \'ar først i denne l\faaned 
fuld af Yngel i sæl'd('les god Kon
dition. Hl', Kristensen havde nemlig 
Dled sikker Opfattelse fodret d~ ullge 
Fiskt', og til ]'oder hMde han brugt 
Malt fra et Bryggeri. Man vil indse, 
at Udbyttet af disse A rbl'jder ikke 
er fjæmt eller ringe, naar der alle· 
rede fOl' en Del af Yngelen er taget· 
halvandet Hundrede Kront'r ind, og 
at der endnu er Yngel at afhænde. 

En(lda lUaa man huske, at det 
aldeles ikke er lIød\'endigt, at man 
selv skaft'er Yngel; man kan købe 
spæd Yngel og sætte den ud i pas
sende Vand og endda opnaa et 
rigeligt U dbytt(>. Endog en ikke 
synderlig· stor Vandin(Ssdam vil i 
Reglen kunne fede saadan Karpe
yngel til madn~·ttig Større-Ise (~ .v. s. 
omtr. 3 Pd.) l J~øbet af to tll tre 
AaI', Yngelt'n er let at s('nde paa 
dt'nne Aarstid. Det var gudt, om 
mange kunde se Prøvegaardens An
læg; Adn~ssen er over }i'akse. 

Arthur Feddersen. 
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Foreløbig Betænkning 
over 

Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. 
(A.fgiven af Folkethingel,s Udvalg de!l 17. April 18!l6). 

(SlutniDg). 

Bilag 1. 

Statistisk Oversigt 
over 

Størrelserne af Rødspætter i Kattegat i Tidsrummet fra 1887-1896. 
(U darbejdet efter Beretningerne fra Frederikshavn i "Tidsskrift for Fiskeri" 

og "Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad".) 

Datum. 

11/8 
71 
I~ 

7/10 
1892 

3/1 
10/

1 
7/2 
G/3 

Pag. Vægt 
pr. Snes. 

Pd. 

Anmærkning. 

137 10-12 Ud for Frederikshavn. 

53 
78 

210 
280 

c. 14 
c. 12 
c. 15 

9-1F/2 

do. 
Læsø Rende. 
Ved Læsø. 
Ved Læsø og Hirtsholmene. 

246 c. 10 \ Ud for Frederikshavn og Aalborg Bugten. 

Varen lille U nder Læsø. Ingen god Handelsvare. 238 

268 c. 16 Herthas Flak. 
277 16-18 Herthas Flak og ved Læsø. 

54 10-12 Fangestedet inden for Skagen, men ikke opgivet. 
130 Beretning fra Fiskehandler Isager. 
183 c. 16 Kattegat, uden nærmere- Angivelse. 
230 c. 14 Fangestedet inden for Skagen, mJn ikke opgivet. 

112 c. 10 
254 12-14 

c. 10 
270 10-11 
302 10-13 
33'3 12-20 

Fiskegrundene, ellers ikke nærmere opgivet. 
Herthas Flak. 
Omkring Læsø. 
Fangestedet ikke nærmere opgivet. 

do. 
Herthas Flak og under Læsø. 

8 14-17 Herthas Flak. 
19 15-17 do. og øst for Hi.rtsholmene. 
55 10-13 Norden for Hirtsholmene og Inderkanten af Læsø 

Rende. 
86 10-14 Trillegrunden ved Læsø Nordside og Norden for 

Hirtsholmene. 
9-11 Inderkanten af Læsø Rende. 



Datum.l-p,... Vægt 
. • pr. Snes. 

1892 
13/ 

3 

271 
13 

171 
/4 

3/5 
16/ 

15 

27/ r. 

3' 
/9 

10/ 10 17/ 
10 

241 
110 

Sl/ 10 

14/ 
11 

20 ' /11 

Pd. 

98 11-13 
8-10 

122 

154 14-21 
8-11 

169 9-10 
215 14-17 
222 13-14 

13-16 
9-10 

231 c. 9 

247 14-18 
10-13 

263 9-10 
14-15 

271 13-14 
10-12 

297 12-14 
307 10-12 
315 11-13 
331 10-13 
339 12-16 
346 12-15 

10-13 
354 12-14 

10--12 

364 11-15 
377 11-14 
389 11-14 

12-14 
401 11-14 

14-15 
408 11-14 
416 11-15 

425 12-20 
14-15 

433 c. 12 
12-14 

441 12-14 
13-15 

449 9-10 
469 15-20 

12-13 

429 

Anmærkning. 

Trillegrunden og Herthas Flak. 
Læsø Rende. 
Norden og Sønden for Skagen 14-18 Pd., ved den 

svenske Kyst 18-24 Pd. pr. Snes. 
Herthas Flak Sydost for Skagen. 
Læsø Rende. 
øst for Hirtsholmene og i Læsø Rende. 
Kobbergrunden øst for Læsø. 
Herthas Flak. 
Kobhergrunden. 
Inderkanten af Læsø Rende. 
Læsø Rende. Under den svenske Kyst 20-22 Pd. 

pr. Snes. 
Hprthas Flak. 
Nordre Side af Læsø og Aalborg Bugten. 
øst for Hirtsholmene og i Læsø Rende. 
Kobbergrunden. 
IH eHem Læsø og Trindelens Fyrskib. 
Aalborg Bugten. 
Herthas }t'lak og Kobbe unden Sydost for Læsø. 
Hovedsagentlig Aalborg gten. 
Herthas Flak og Læsø Rende. 
Herthas Flak. 

do. 
do. 

N ord for Læsø. 
Herthas Flak. 
Nord for Læsø, under den svenske Kyst c. 30 Pd. 

Snesen. 
Herthas Flak. 

do. 
do. og ved Nordsiden af Skagen. 

TrillPgrunden. 
do. 

Gjerilds Bugt i Nærheden af Grenaa. 
Trind .. lens Fyrskib og Trillegrunden. 
Herthas Flak, N ord for Hirtsholmene, Trillegrunden 

og Læsø Rende. 
Herthas Flak og omkring Trindelens Fyrskib. 
Trillegrunden. 
N ord ost for Hirtsholmene og paa Kobbergrunden. 
Trillegrunden. 
N ord for Læsø.. 
Aalborg Bugten. 
Trillegrullden og Læsø Rende. 
Omkring Trindelens Fyrskib. 
Forsk. andre Fangstpladser, ikke nærmere angivne. 



Datum. Pag. Vægt 
pr. Snes. 

1892 
5' 
1]2 

12' 
/12 

19/
12 

26/
12 

17/ 
/4 

241 
! 7 

16/ 
/12 

~31 
10 

6' /u 
13/

11 
20/

11 

~'~/ ]2 

Pd. 

477 12-14 
485 13-14 
497 13-14 
505 13-14 

7 10-14 
98 c. 16 

107 10-ll 
114 11-15 
121 12-16 

10-12 
20-22 

131 13-14 
8-9 

143 16-18 
159 11 14 

c. 12 
174 
191 
207 11-13 
221 c. 12 

235 
24~ 
250 12-13 
281 11-13 

290 10-12 

298 9-11 
310 11-14 
317 10-13 
346 14-16 
354 10-11 
369 10-12 
378 10-11 

394 lO--11 
402 12-13 
417 12-13 
426 ljl-13 
433 10-12 

13-15 
c. 12 

473 12-14 

430 

Trillegrunden. 
do. 
do. 

Nord for Læsø. 

Anmærkning. 

Atdbæk Bugten og ved Læsø. 
Herthas Flak. 
øst for Hirtsholrut'::e. 
Herthas Flak. 

do. 
Læsø Rende. 
Kobbergn;mden. 
Omkring Læsø og paa Herthas Flak. 
Læsø Rende. 
øst for Skagen. 
Læsø Rendt'. 
Den nordlige Side af Læsø. 
Vnder den svenske Kyst 18-24 Pd. pr. Snes. 
Vnder den svenske Kyst ca. 20 Pd. pr. Snes. 
Under Læsø. 
Trillegrunden. 

Under den 2venske Kyst 18-24 Pd. pr. Sues. 
V nder den svenske Kyst 20-30 Pd. pr. Snes. 
Herthas Flak og Kobbergrunden. 
Herthas Flak. 
Under den svenske Kyst ca. 24 Pd. pr. Snes. 
Herthas Flak. 
Under den svenske Kyst ca. 24 Pd. pr. Snes. 
Herthas J;'lak. 

do, 
do. 
do., ved Læsø, Nord for Tl'indelens Fyrskib. 

Herthas Flak. 
do. Und('r d"n svenske Kyst ca. 16 Pd. pr. Snes. 

øst for Hirtsholmene og Herthas Flak. Under den 
svenske Kyst ca. 20 Pd. pr. Snes. 

Trillegrunden. 
Aalborg Bugten. 
rrrHlegruudell. 

do. 
Herthas Flak. 
Læsø Rende. 
Trindelen. 
Herthas Flak. 



Datum. Pag. Vægt 
pr. Snes. 

201 
/8 

271 8 

Pd. 

6 9-10 
13-14 

14 12-16 
22 14-17 

HI-14 
32 11-14 

15-20 
41 c. 15 
51 l3-H) 
67 10-1~ 

76 10-12 
84 11-13 

10-11 
100 12--14 

c. 10 
112 10-13 
120 11-14 
163 c. 10 
180 c.] O 
208 12-14 

9-10 
225 lO--U~ 
256 11-13 
283 10-12 
292 10-12 
308 c. 10 
317 10-1~ 

9-10 

325 10-14 
15-18 

346 c. 10 
c. 16 

353 10-12 

15-17 

381 10-12 
390 c. 14 

e. 12 
397 9-10 

c. ~6 
12-14 

406 13-19 
4~1 16-20 
433 10-12 

431 

Anmærkning. 

Aalbæks Bugten. 
Nord for Hirtsholmene. 
Herthas Flak. 
K ord ost for Hirtsholmene. 
Trillegrunden. 

do. 
Hirtshals Flak. *) 

do. 
do. 

Aalbæks Bugten. 
Trillegrunden, 
Herthas Flak. 
Under Læsø. 
Herthas Flak. 
Under Læsø. 

do. 
do. 
do. 

Knallen under Læsø. 
Herthas FInk. 
Knallen 
Læsø Rende. 
Aalborg Bugten. 
Herthas Flak. 

do. 
do. 
do. 

I.1æsø Rende. 

Højens Fløjtetønde og Herthas Flak. 
Østsiden af Læsø. 
Herthas Flak. 
Knnllen. 
Hertlul,s Flak. 

Knallen. Under den svenske Kyst 15~17 Pd. pr. 
Snes. 

Korden for Læsø. 
Herthas Flak. 
Fra Tdndelen og omkring Læsø. 
Herthas Flak. 
Kobbergrunden Sydost for Læsø, 
Omkring Tdndelens Fyrskib. 
Aalborg Bugten. 
Østsiden af Læsø. 
Herthas Flak. 

*) Trykfejl for Herthas Flak, 



Datum. 

1894 

5/ 11 12/ 11 Hl/ 
11 

2HI 
111 

3/ 
/12 

P Vægt ag. 
pr. Snes. 

Pd. 

10-16 
9-10 

469 11-13 
478 c. 14 
487 c. 16 
496 15-18 
507 10-12 

432 

Anmærkning. 

Aalborg Bugten. 
Læsø ~ ordvestrev. 
Herthas Flak. 

do. 
Østsiden af Læsø Rende. 
Nordlig for Læsø ud imod Trindelens Fyrskib. 
Ardbæk Bugten. 

1°/12 515 10-11 do., og længere ude i Farvandet mellem Hirtsholmene 
og Skagen. 

17' /12 

c. 20 
523 c.25 

38. c. 13 
53 10-12 

113 12-15 
10-11 

127 c. 14 
9-10 

145 12-20 
157 11-14 

c. 10 
174 18-23 

9-10 
205 10-12 
221 14-20 
237 13-22 

9-10 
253 
265 9-10 
289 c. 10 

320 10-13 
9--10 

329 11-13 
348 
388 c.10 
398 An~ives 

sædvan
lig Stør

relse. 

Omkring Trindelen. 
do. 

Herthas Flak. 
Mellem Aalbæk og Skagen. 
Herthas Flak. 
Omkring I,æsø. 
Herthas Flak. 
Læsø Rende. 
Herthas Flak. 

do. 
Knallen. 
Herthas Flak. 
Knallen. 
N ord for Læsø. 
Herthas Flak. 

do. 
KnaUen. 
Under den svenske Kyst 18-24 Pd. pr. Snes. 
Sydvest for Læsø. 
N ord for Læsø. 

Rødspætten fra Vestkysten angives i denne Beret
ning og paa den Tid ikke sjældent at have været 
af en V ægt af 100 Pd. pr. Snes. 

Herthas Flak. 
N ord for Læsø. 
Herthas Flak. 
Under den svenske Kyst 18-20 Pd. pr. Snes. 
Herthas Flak. 

do. 

j 
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Datum. Pag. Vægt Anmærkning. 
pr. Snes. 

_ ... _-~ 

1895 
Pd. I 

c.9 i Læsø Rende. 
5/S 410 9-10 Do. 

14-15 Kobbergrunden. 
10-15 Herthas Flak. 

121 
/8 417 10-12 Herthas Flak. 

18/
S 425 14-15 Trindelen. Under den svenske Kyst 16-22 Pd. pr. 

Snes. 
21

/8 433 10-13 Herthas Flak og Læsø Rende. 
c.9 Trillegrunden. 

9/9 449 10-11 Herthas Flak. 
16

/9 457 9-12 Trillegrunden og Læsø Rende. 
23

/9 465 12-14 N ord og Nordvest af Ilæ3ø og Herthas Flak. 
7/10 485 10-14 Omkring Læsø. 

12-15 Aalborg Bugten. 
14/ 493 10-11 Omkring Ilæsø. 10 

13-15 Trillegrunden. 
10-14 Aalborg Bugteen. 

201 10 501 10-15 Omkring Læsø. 
28/

10 510 14-16 Store Grund N ord for Læsø. 
9-10 Ilæsø Rende. 

lS/ 549 10-12 Aalborg Bugten. 11 
25/11 565 9-10 Aalbæk Bugten. 

13-16 Trillagrunden. 
21t2 581 9-10 Aalbæk Bugten. 

13-16 Trillegrunden. 
10-11 "Aalborg Bugten. 

"/ 590 c.10 Fangstpladser nærmest Havnen. • 12 
16/ 597 10-:-13 Aalbæk Bugten. 12 

1896 
6/1 13 16-17 Nordsiden af Læsø. 

13
/1 21 12-16 Herthas Flak. 

10-14 Læsø Rende. 
a/2 45 13-16 Herthas Flak. 

17/2 61 10-12 N ord for Hitsholmene. 
15-16 Herthas Flak. 



·Aalegaard-Spørgsmaalet. 

. Redaktionen har i Anledning af 
,det atter i Folkethingsudvalgets Be
tænkning omhandlede Spørgsrnaal 
,om, hvad der i Lovgivningen, særlig 
Danske Lovs 5-10-43, rettelig 
forstaas ,'ed Udtrykket "Aalegaard " , 
modtaget følgende Bemærkninger, 
som man har troet at burde med
dele Læserne. 

Den Art af "Aalegaard", som 
bestaar af et fra Kysten udsat 
Gærde af Risfletning eller lignende 
Træindretning med en Bro over til 
at røgte de ved Gærdet anbragte 
Ruser fra, findes kun paa faa Steder 
her i Landet: paa Vestkysten af 
Helgenæs, paa Nordsioen af Ind
løbet til Vejle Fjord, et enkelt Sted 
paa Samsø og maaske Endelave, paa. 
Nordsiden af Kallundborg Fjord og 
paa Halvøen Helnæs i Lillebælt. 
Ellers kendes delte Fiskeredskab 
ikke p1la de lange Kyststrækninger, 
hvor Gaardaalen fanges i Ruser, 
Sjællands Kyst fra Helsingør Syd 
om og helt op til Kallun.dborg, Fyns 
0slkyst, Langeland, J yUands 0"~

kyst. Overalt bruges kun Aalegaal de 
bestaaende af et Gærde af Fiske
garn med Ruser ved, saakaldte Aale
rusestadel'. Er det nu troligt, at 
Lovgivningen om "Aalegaarde" i 
Kongernes Hnandfæstninger fra Kri
sti:1Il den tredje ar, Ret;;esserne og 
sluttelig i Danske Lov alene skulde 
sigte til de enkelte ·Ris- eller Træ
aalegaal'de, som ovenfor ere anførte? 
Bestemmelsen i D. h 5-10-43: 
"Enhver maa nyde Aalegaarde for 
sin egen Grund undtagen i de Fjorde, 
som Kongen og den menige Mand 
ha ver Skade af", gør ikke Indtryk 
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af kun at være en Lovregel for 
ganske enkelte Lokaliteter i Landet. 
Hvad er det for Fjorde, der tales 
om? Vejle Fjord og Kallundborg 
Fjord, skulde det være alt? Aale
gaardene paa disse Steder sættes 
knnpt nok i Fjorden, det er i det 
aabne Indløb til Fjorden, de findes. 
Bestemmelsen i 5-10-43 har ganske 
vist Karakteren af at være· en For
skrift, der bar Anvendelse for en 
stor Del af Landet, bvad ogsaa 
stemmer med den Betydning, som 
Forskriftens idelige Gentagelse i 
I.Jovene før Danske Lov vidner om, 
at den maa have havt. Det er 
ikke oplyst, at der noget Steds, 
hvor man nu fisker Gaardaal med 
Aalerusestader, tidligere bar været 
brugt Ris- eller Træaalegaarde. Der
imod er det af Hr. Mouriel' ved 
den i Medlemsbladet for 1892, S. 
~84 ff. refererede KOl'sørske Retssag 
oplyst, at man ,ed Korsør har brngt 
Aalerusestader aldeles som de nu 
brugelige allerede j Aar 1660 og 
maaske tidligere, og at man efter 
Udstedp]sen af Danske Lov ansaa 
dennes Bestemmelser i 5 -10-43 
om Aaleguarde ligefrem anvendelig 
paa dissfl Aalerusestader, som man 
altsaa der antog indbefattede under 
Udtrykket Aalegaal'd. Endvidere er 
det at mærke, at det ikke er oplyst 
og sikkert ikke buler sig oplyse, at 
der nogen Sinde i Limfjorden er 
blevet brugt Aalegaarde af Risgærder 
med en Bro o\'er o. s. v. eller brugt 
anden Slags Redskab til Fangst af 
Gaardualene end Aaleruser med en 
Garnrad ind til Kysten, og dog 
taler jo Frdn. af 15. Dec. 1750 om 
Aalegaal'de i Limfjorden. Lovgiveren 
har altsaa kaldet disse Garngærder 
med Ruser "Aalegaarde". Det er 



Lovens Forstaaelse af Ordet Aale
gaard. 

Ordet "Gaard" betyder i ældre 
Dunsk i Følge Kalkars Ordbog l) 
Gærde, jfr. Ordsproget "man gaaI' 
gerne over Gaarden der, som han 
er lavest, 2) Have, 3) Gaard i Nu
tidens Betydning. I Videnskabernes 
Selskabs danske Ordbog (fra 1802) 
hedder det, at "Gaard" fordum har 
bemærket· et Gærde eller en Ind
hegning, hvilken Betydning endnu 
haves i det Islandske, men sjælden 
i det Dansk", undtagen i Sammen
sætning som Aalegaard .... , og 
en "Aalegaard" forklarer Ordbogen 
(1793) som "et Gærde, som sættes 
tvers over en Aa og nøder Aalen, 
som ej kan komme derigennem, til 
at søge den eneste Aablling, der 
findes ved en af Siderne paa Gærdet 
og for ved hvilken er stillet et Garn, 
hvori den fanges". Aalegaarden er 
Gærdet, der hindrer Aalenes Gang, 
uden at der spørges om, hvoraf dette 
Gærde er dannet; det er nok, at 
det kan afspærre. Et Indelukke er 
ikke nødvendigt til Begrebet "Gaard" 
i denne Betydning. - I Nordisk 
Tidsskrift for Fiskeri, 7. Bind, S. 
226 ff. berettes om en Retssag fra 
Jylland angaaende ulovligt Fiskeri 
Aar 1686, der giver nogen Oplys
ning om Aalefiskeriet. Ejeren af 
Tjele med flere Godsf>l' havde i 1685 
ladet tinglæse et Forbud imod, at 
N og en fiskede ved Vauddræt, Ruser 
eller Aalegaurdsstuder *) pau hans 
Grund uden at have Bevisning eller 
Fæste derpaa, ligesom det befales, 
at ,;hvis Aalegaard allerede er be-

*) Mærk her Udtrykket at fiske ved 
"Aalegaardsstade", der stemmer med 
med Brugen af Udtrykket Aaleruse
stade om i'iskeredskabet. 
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vilget, skal saaledes bebygges og 
vedligeholdes, at ingen Gang kan 
overkomme og derover ulovlig Skov
hug begaas"; d. v. s. Ingen maatte 
kunne gaa over Aalegaarden fra den 
ene Side af Aaen til den anden, da 
saadan Overgang kunde benyttes til 
at komme i Ejerens Skov og der 
begaa ulovlig Skovhugst. Aale
gaarden hat· altsaa bestaaet af Træ
værk. U anset det tinglæste Forbud, 
viste det sig under Retssagen, at 
Flere havde fisket Aal med Ruser 
i de pa agældende Vandløb, og det 
hedder da om nogle af disse Ruser, 
at de vare "saa lange paa begge 
Armene, at de overspændte Aaen 
paa begge Sider til Landet" eller 
som et Vidne forklarede: "bemeldte 
Personer havde brugt Fiskeri i Aaen 
Illed Rusesætning mere end et Aars 
Tid og vare samme Ruser saa lange, 
at de naaede til begge Lande". Der 
kunde altsaa i disse Aaer fanges 
Aal lige saa vel ved Afspærring 
med Radgarn tvel'S over Aaen som 
ved Afspærring med en Træaale
gaard. 

Er det nu ikke rimeligt, at den 
ældste .J\faade, hvorpaa man har 
fanget Aal i Aaen, er den af de 
ulovlige Fiskere benyttede !Ded Garn~ 
redskab og ikke med Træaalegaanlen ? 
Fiskegarn er en gammel Opfindelse: 
det se vi af Beretningen i Edda
sangene OID, at det var Loke, der 
fandt paa at knytte sv.adant Garn. 
I Sangen OID Ægirs Gæstebud be
rettes, at Loke, da han havde for
nærmet Guderne, flygtede for deres 
V rede til Fraanangers Fos, for i 
Skikkelse af en Laks at gemme sig 
i denne, hvis Guderne kom efter 
ham. Da han sad i sit Hus ved 
Fossen, tog han Lin og Garn og 



bandt det i Masker pau samme 
Maade, som man siden plejer at 
binde N et, men da Odin havde op
daget hans Tilflugtsted, drog Aserne 
derhen, og da Iloke opdagede dem, 
kastede han Fiskenettet paa Ilden 
og styrtede sig som en Ijuks ud i 
Fossen. Aserne saa Asken af det 
opbrændte Net paa Arnen og knyttede 
derefter et andet Net for dermed at 
fange Loke. De kastede det ud i 
Fossen, og idet Thor holdt i den 
ene Ende og alle de andre Aser i 
den anden, trak de det ned ad 
Fossen, men Iloke, der svømmede 
foran, lagde sig ned mellem to Stene, 
saa at Nettet gik over ham. Aserne 
gik da op og kastede Nettet anden 
Gang ud efter at have bundet saa 
tunge Lodder ved det, at Intet kunde 
komme under det. Loke svømmede 
foran ud mod Havet, men da der 
ikke var langt til dette, sprang han 
op over Nettet og gik op i Fossen 
igen. Tredie Gang delte Aserne 
sig i to Hobe, hvoraf hver trak i 
sin Ende af N eU et, medens ,:rhor 
vadede bag efter midt i Elven, og 
da de saaledes trak det ned ad 
Elven, maatte Loke enten svømme 
ud i Havet, hvad der var livsfarligt, 
eller prøve pau atter at springe over 
N ottet. .Dette sidste gjorde han, 
men Thor greb ham i Luften, og 
saaledes blev han fanget. 

Vaaddræt i et Vandløb er saa
ledeR en gammel Kunst, og det synes 
naturligt, at man snart er kommen 
efter, at ligesom man med et Vaad 
kan drive Fangsten foran sig og 
jage den i en l!'ælde, kunde man 
ogsaa afspærre et Vandløb ved et 
saadant Vaud og tvinge den op
eller nedgaaende Fisk til at søge 
igennem paa et bestemt Sted, der 
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da førte den i et Fangstredskab. 
Et saadant staaende N et vil imid
lertid naturligvis ikke kunne holde 
længe mod Vandets Magt og hvad 
deri driver, og· man har da fundet 
paa at benytte Træværk til Afspær
ring i Stedet for Net. Denne TId
vikling turde i dette Forhold være 
naturligere, end at man straks skulde 
have fundet paa at opføre Trægærder 
i Aaerne fol' at fange Fiskene. Det 
el' dernæst troligt, at man efter at 
have bemærket, at Fiskene kunne 
trække lige saa vel gennem Fjordene 
som i Aaerne, har flyttet sit Fangst
redskab ind i Fjordene eller rettere 
søgt at tage Fisken der paa samme 
~faade som i Aaerne og da anbragt 
Fiskegarn i Fjordene, opstillet fra 
TJand ud san langt som gørligt med 
dertil anbragt Ruse, i Lighed med 
Fiskegaardene i Aaerne. Kun paa 
Steder, hvor stærk Søgang og Bølge
slag har hindret Garnredskabet i 
at staa fast eller slidt det for hurtigt 
op, har man i Fjordene ligesom i 
Aaerne afløst det med Træredskab, 
Risgærde, Fletteværk o. desl., et 
langt mindre handeligt Redskab, men 
nødvendigt paa Grund af Forholdene. 
Hr. Mouriers Antagelse i Medlems
bladet for 1892, S. 90, at der "har 
været en Tid, da Redskabet helt 
bestod af Træværk. og at det synes 
troligt, at "Gaarden" oprindelig har 
været dannet af Brædder eller Planker 
ligesom nu Aalekister", er næppe 
l'igtig. Den forudsætter, at Træred
skabet har været det oprindelige og 
i Tidens Løb er blevet afløst af 
Garnredskabet, at Træaalegaarde ere 
blevne omdannede eller afløst& af 
Aalerusestader. Men saadant lader 
sig næppe bevise. Fiskerne have 
sikkert valgt først Garnredskab som 



det naturlige til Fiskefangst, og kun, 
hvor Gam ikke kunde staa sig, tyet 
til de klodsede Risaalegaurue. Da 
Lovgiverne i det Hi. og 17. Aur
hundrede gav Love om "Aalegaarue", 
hUL' han derved sigtet til de Aale
gaurdsredskaber, som brugtes, lige 
saa godt Garnaalegaarden, (): Aale
rusestadet, som Træaalegaarden eller 
Træaalegaardsstadet. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 19. Oktbr. 96. 
Vejforholdenes Karakter har i den 
sidst forløbne Uge været ret omskif
telig, dog have rolige Forhold særlig 
i Ugens Begyndelse været til Stede 
paa en saadan Maade, at adskillige 
af de fiskende Kuttere have opnaaet 
tilfredsstillende Resultater. Tiltrods 
for den sene Aarstid forsøges Vest
kystfiskeriet stadigvæk, udfor Hirts
hals nær Land har U dbyttet ~æret 
fra 20-200 Snese hver, ja, en i 
Gaar indkommen Kutter havde endog 
250 Snese, og Rødspætterne vejede 
15-18 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 2 Kr. 20 0.-2 Kr. 75 0re pr. 
Snes. I Bugten udfor Aalbæk, have 
ca. en Snes Kuttere drevet Fiskeri 
og haft et Udbytte af fra 100-250 
Snese hver, men Rødspætten herfra 
er kUli af ringe Kvalitet, vejer 10 
Pd. Snesen, som paa Grund af mindre 
rigelig Tilførsel dog betaltes med fra 
1 Kr.-1 Kr. 40 0re pr. Snes. De 
østlig herfor paaHerthas Flak fiskende 
Kuttere havde en Fangst -af fra 50 
-200 Snese, og herfra har Fisken 
vejet 11-14 Pd. Snesen og opnaaede 
fra 1 Kr. 25 0re-2 Kr. pr. Snes. 
Pau Fiskepladserne omkring Læsø 
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har Udbyttet været meget bll'yeligt, 
derimod havde et Par fra Aalbol'g:
bugten indkommende Kuttpre c. 100 
Snese Rødspætter bH'r, af CIl lig
nende Vægt som de fm Hprthas 
]'ia,k. Har Hummerfiskerict stagneret 
i lang Tid og 'l'ilføl'selen SOIll ]'ølge 
heraf ogsaa, saa har den til Gen
gæld i sidst afvigte Uge taget et 
vældigt Opsving, fra Sverig er dels 
pr. Dampskib dels og hovedsagentlig 
pr. Kvase tilført over 20,000 Stkr. 
Hummer, desuden er fra Kristians
sand tilført c. 7000 Stkr., hvoraf 
Hovedparten dog er afsendt direkte 
til Tyskland; til Trods for den store 
Omsætning, der gærne medfører Pris
fald, er Hummerprisen steget en Del, 
ab Sverig betales ca. 1 Kr. 15 0re 
pr. Pd. en gros og ab Norge endog 
1 Kr. 250re. K1. 

Fra Nissum Fjord (Thorsminde) 
skrives den 17. Oktbr.: 

Efter at denne Fjord lige fra 1870 
til 1890 paa Grund af Tørlægnings
forsøg var afspærret fra Havet ved 
Sluseværk, blev Tangen gennemgra
vet, og de gamle Naturforhold ere 
nu ved at komme til Stede igen. 
Navnlig har dette nu hjulpet pan. 
Lakse- og 0rredfiskeriet, der lige 
var ved at uddø, og man haaber, 
dette Fiskeri endnu vil blhe meget 
bedre. I forrige Uge var hel' megen 
Storm og Højvande, og det saa 
næsten ud til, at mange af Beboerne 
herude skulde tB at forlade Huse 
og Hjem, ligesom under den store 
Stormflod sidste Efteraar. G. P. 

Sjællands Odde, den 18. Oktober. 
Efteraarssildefiskeriet er nu helt til
endebragt her ved Oddens Kyster. 
Skønt enkelte Aar har kunnet op
vise et langt bedre Resultat af 



Eftpl'aarssildeflskeriet, blev tidbyttet 
dog i Efteraaret for Flertallet af 
Fisk('rnes Vedkommende betydeligt 
bedre, end det har været det sidste 
Par Aar. Hertil har for en væsent~ 
lig Del de temmelig høje Priser bi~ 
draget, thi medens Fiskerne ofte 
ha ve maattet afsætte deres Fangst 
til en Pris af 40 il, 50 Øre pr. Ol, 
ha ve de i Efteraaret gennemgaaende 
opnaaet 80 å 125 Øre for Olen af 
den her ved Odden fange Sild. 

S. J. 

Fra Nørre-Nebel meddeles, at del' 
som Følge af Tilsandingen af N y
mindegab har været meget rigt Aale
fiskeri i den nederste Del af Fjorden 
i de sidste 2-3 Uger. Fiskeriet 
har ofte givet flere Tusinde Pund i 
Døgnet. Udbyttet af dette Fiskeri 
menes langt at ville overstige Ud
byttet af det Havfiskeri, som vilde 
ha ve fundet Sted, saafremt Løbet 
havde været twJJcnt. 

Prisen paa Aalen har været fra 
12-45 Øre pr, Pd. efter Størrelsen. 
En Fordel ved dette Fiskeri er det 
ogsaa, at det udføres ved Vaaddrag
ning fra Land og saaledes ikke er 
forbundet med nogen Fare. Det er 
ikke alene N ymindega bfiskerne, som 
drive dette Fiskeri, men :Fiskerne 
langs Kysten helt oppe fra HarboØl'e 
er komne til Nymindegab for Aale
fiskeriets Skyld. Det el' jo meget 
heldigt fol' NYlllindegabfiskerne, del' 
havde ventet Tab af Tilsandingen, 
at den tværtimod giver dem Fordel. 
løvrigt el' LøbHt nu atter aabent, 
idet det stormfulde Vejr i Slutningen 
af sidste Uge foranledigede Vand
standsforhuld, der havde til Følge, 
at Tilsandingen skylledes bort. 

o. 
Færring (ved Bovbjerg), den 16de 
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Oktober, Endelig kom vore Fiskere 
i denne Uge paa Havet.· Der fangedes 
dog kun Torsk, og Kulleren ser man 
endnu intet Tegn til. Torsken af
sættes til gode Priser i Omegnen, 
Vejret holder sig desværre meget 
ustadigt. L. P. 

Thyborøn, den 17de Oktober 96. 
Aalefang'3tens bedste Tid er nu 

forbi for denne Gang her i Fjorden. 
Der er bleven fanget altfor lidt, og 
mange Fiskere have haft Tab, idet 
de have sat sig i Hæld for Anskaf
felsen af dyre Ruser, og ikke nær 
fanget til Udgifterne. 

Ved Thylandssiden fangede to 
Fiskere i en Nat Aal for over 1000 
Kr., hvilket meddeles som Bevis paa 
dette Fiskeries Lunefuldhed. 

J. G. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
snavel en Gang for alle som aarlige 
pau. Dansk E'iskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
Københoon K., og ikke til .For
eningens Kontor. 
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Københavns Tilførsel a.f fersk Fisk direkte fra Fiskeplad~ 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen Ira 1 t. Oktober til 18. Oktober 1896. 
... 

E I L- I I - L- -= .... '" ",,'" 
lo. 

-0$ ",,,, E c. ~ .. » ","" c. "" .2: ~ ... "" - "" I \ .. li 

I I~] Tilført af: --= ... :E lSI+' a;;, ::I lo. 

I "," 

I 
C; -'" =Sl -= lo. o :; (jj I ...Ic <-c. ::Co;: "" ~ I- :III: <~ ~ tf) 

"" 
... tf) I '" "" rn CD « o -

Pd. l l I l l Pd. 5 danske ]'isker- 1\ Pd. 
Pd. Pd. Pil. Pd. Pd. Pd Pd. Pd. 

fartøjer . . . i 12582 

2F1 danske Kvaser' 19890 131130 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
1 fra nærliggende 

l!'iskerlejer ..• 912 1160 153310 8511 

pr. Jernbane & 2 

Dampskib .•.. 9534 720 7846 121103 9430 3929 
---I-I~ 

39611160 I 6140013029 

132686-1160 .2147W2154() 
- 1-

laIt ... 42006 720 
i 

7846 912 
i ! 

12110 9430 9 392. 

1) 8147 Pd. 'Aal og 364 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) 2300 Pd. Laks og 9810 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 447049 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levCIHlc Kr. 4,00, Kassefisk Kr. 
1,25-3,00 pr. Lpd.; Torsk Kr. 1,50 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 4,00. fra Sundet Kr. 0,75-
1,10 pr. Oli Aal blanke Kr. 0,40-0,50, gule Kr. 0,30-0,40 pr. Pu.; Ørred Kr. 0,60-
0,75 pr. Pd, 

I Ugens Løb har Tilførslen af levende Fisk været noget større end forrige Uge; 
llCraf er der af 'forsk tilført betydelige Partier, der ved livlig Omsætnillg betaltes med 
1'!2 Kr. pr. Lpd. - af Rødspætter er Tilførslen vedblivende kan ringe, men af gelllH'm
gaaende god Kvalitet og .betaltes med 4 Kr. pr. Lpd 

BEKENDTGØRELSER 

Sildeftskebaad. 
En god Baad med 

Sejl, 290/ 100 Tons er bil
lig til Salg i Gilleleje hos 
Fisker 

Svend Petersen. 
For Kro&,fiskere. 

Da saa meget efterspurgte dobbelt
fortinnede StaalftskekI'o,e 
med lukkede ret og omvendte øJer 
til Fangst af Aal, Torsk og Flynder 
kan erholdes hos Undertegnode j 
tvende Nr. 2 og 3. Bo.tilhuger mod. 
tage. og Krogene afsende. franco 
overalt i Danma.rk til Fiskere, Nr~ 

3 Kr., Nr. 2 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 
mod Eflurkrav. PrØver sendes p.a 
Forlangende og Forhandlere ind
rØlumeB Rabat. 
Hans Christensen, Skibsllandfer. 

Langegade 2. .Kjertemlnde. 

------J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °io' 
Teiegramadr.: storm,Nybrogade. -------
fiskekroge -Fabriken 
- Søl_cullle I .la Iborg 1888 o~ 

l KøhellhaYD 1888-
"ubeiuJ.er sit Ud,a!g "r ane Sort.! 
Jf'iekckroge:, ean. vel i Staal. fJæ)U 
som l\lessing, samt Pllko i Tin ,,~ 
Bly. Forsondes mou l!:fterknv. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træ,l" 41. 

Københa.vn K. 

En Kvase, 
4'7B TOIJS netto, laster 4500 
Pd. Tcrsk, ligger 4 Fod, har 
i de sidste Aar været brugt 
til Aalesejlads paa Tyskland, 
er meget godt udhalet ol! en 
god Sejlor, er billig til i::lalg hos 

C. Johansen, 
Bojtense. 

Anlloncer 
Medlemsbladet tilbyuos ug 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
GI'ønnegade to. 

b'or staaende Avertissementer 
indrømmes betydelig Raba.t, 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/9_12/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
. Grønnehave, Helsingø1', Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bo'llt
nldsgaru, Hampegarn og Hør,garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste KvalitetN', .<\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa I.ager. 

Handlende give8 Rabat. Fore8pørgsler besvares straks. 
Yed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohr8, Altona. 

Offentlig A vktion. 
Onsdagen den 28. Oktober 1896 Kl. 11 Form. bliver ved oHenWg Avk

tion, der afholdes vaa Orlogsværftet, bortsolgt 45 Klædes Søtrøjer, 220 Par 
Klædes Benklæder, 160 blaastribede Uldtrøjer, 20 blaa nldne Skjorter, 150 
Overtræksbuserunner, 150 Par Overtræksbenklæder, 200 hvid45 Skjorter, 
350 Par Lædersko, 900 Par Sokker, 100 Par Sejldugssko, Huer, Halstør
klæder m. m., endviuere 

1 Dækshus, 
2 Master med Spil, 2 Gafler, 2 Bomme, l Spryd, l Klyver, 1 Stagfok, 1 
Storsejl-Mesan, ·1 Gaffeltopsejl, en Del staaende og løbende Gods med Blokke 
og tJ erntovværk. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Lørdag den 24. Okto* 
bel' og følgende Hverdage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

Orlogsværj~ets Centralkontor, d. 21. Oktober 1896. 

Redigeret af cand. mag. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Jlrantz Ohristtreu. København. 
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N ... 44. '\29~' Okto,ber. ·1896. 
; ! 

Kedl.:e:r::.c:sbl..ad..Ø'b udgur :hn'rTarsdag. Annoncer optages ... ed'Henvendelse -til 
Frantz Chrlattreu,Gr.lneaadu',IOj' Kne.ma".. K. Prisen er for hdlandet 10 Øre pr.' Petit

linje af l/a:Sldes Bredlli"forl3taaende Annoncer indrømmes betydelig' Rabat. 

Indhold: Kommis.ion. - Mallen. Fred-, 
nmgoliste. - Mindre Meddelelser. - l'iøkeriberet- \ 

"n&b(pl'. - 'B.k.ii4 ....... r. ! 
I 

Dalialf 'fflkertronnlnøe Ilontor ,Stol'trl- , 
19ade '20'Stuen, \Æøbenha.vn V, er aabent : 
;fra 9-11. Redaktøren .af Medlemsl:>ladet : 
træffes desllden i Alm. 6-7 Svanemose- , 
gaardsvej 2 A, a S. Sager vedrørende Re· 
daktionen . ar Melllllm81iladet bedes sendte 
til ;Iditoret. 

,lIodf!laamlingen,Stormgade 20, er gratis 
tilgængeUgfor Medlemmer og J!'iskere daglig 
fraKt. 9-11, for Publikum SØn'dag fra ' 
12-2'mod en Entre,' af 10' øre. • 

Breve og andre' Forsendelser til 'for
eningens KOISulenibedes altid alene adres
'sered:etilbanslBopæl: Falkonergaar.t"j 16, 
København V. 

Eftelitryk af MødlemshladotsAriiklerer 
tillaJt. nur Kilden angives. 

, M odelsamJingen. 
; Hr. fP.,Vilttfmøefl. 'vil være tiLStøde i Sam

lillgcn LØrdag den 31. Oktober KI. 9----4. 

Capl-A. SøD.ing,Danish Oonsulate, 
a, Museovy Court, 

London E. C. 
'l'elegram ,Adr.: •• lUng., LeadollL , 

Capt. A.) Sel1bag, 
M,W.v.rle.,. ~ Strøet, 

Hull. 
Te1fl81'1'l1l"Ad:ll.: ' .. lUa8" HUlI. 

Kommissionen 
til 

,BehadliDg ,alPerlll:vUtlsfiskeri-
101gi'UflØlL 

&1111 : bekehdter 4er' nedsat 'Sh 
'Kommissitm tilO",erve~ls&.f Sptmgs

'ima.a1ene' vedrørende ,Fe!'!ilpandsfiske
.riloven~ Kommissionen. 'siges at !"lete 
nær' ved' Afslutningen -af dens ,;-A-r
hejder, 'og ma..n :ma.;da haa-be, .• ait 
Fisktlre I'lg'audr.e 'iha ve beny;tetLflj
ligheden til ved mnndtl:igeller.-skrift
lig HoovendelsetilKommissionen 'At 
fremmomma med Ønsk6l", 'og; Forsia:f$ 
til Farandr,ing i de "'l1ugældende ,Be
stemmelser.Vel 'er der jo ,i1orrl~ 

'Rigsda-gssa.mtiøg indgivet, forskel. 
And\l'agender til Regøring ''Og Rigs
dag, ,som maa. fot"Udsætte8 ,H:'ol1mlis~ 

:sionen bahndte, JlII8ll.' RedaktiOlIeD 
'har dog ikke, viUet;undlade, at .:rm'Dtle 
Fiskerne oID :.denne hejligbed til:>e:t 
gøre ,deres Krav ~ 'g'æ'ldende, .' og I R&
da.ktionen skal være villig til ~t 1D'0~- ' 

tage.Skri\'elser eller Audragender -til 
~ommis8iOJren og sørge bf · ... tr. 
tilstilles den. 

" . 

• I. t~ 



Mallen. 

Den 11. Oktober blev der bragt 
. mig en Malle, omtrent 16 Tommer 
lang, som er fnnget ved Marebæk~ 
Botø N or's Udløb til Guldborgsund. 
Denne i danske Farvande sjældne 
Fisk er tagen i Ruse imellem Aal, 
og den er sandsynligvis vildfarende 
kommen ind under dansk Kyst, f. Eks. 
fra Frische Haft', hvor den jævnlig 
tages. I Fyrrene blev der ogsaa 
fanget en Malle inden for vort Lands 
Grænser, llemlig i Køge All, (H. 
Krøyer). 

Endnu tidligere var imidlertid 
Mallen' en indenlandsk Fisk, som 
levede i Sorø-Sø og i den nærliggende 
Tule~Sø. Til disse Søer var den efter 
Sagnet indført afOistercienser-Munke. 
Hos Peder Syv hedder det "at en 
Abbed paa Sorø havde paalagt nogle 
Munke til Bod at indhente denne 
Fisk fra Tyskland og sætte den i 
Sorø-Sø", og man har endog tillagt 
Bisp Absalon Æren herfor. Det er 
dog ikke nødvendigt at tage sin Til
flugt til en saadan Tydning af Mal
lers N ærværelse i Sorø-Søerne, sall, 
. meget mindre som Mallen just ikke 
er nogen videre lækker Fisk og til
med er en glubsk Kammerat i et 
Fiskevand. Botanikeren Tb. Holm 
(Gehejmeraad Holm skjold) , som 
kendte Sorø-Søerne meget nøje, og 
som i forrige Aarhundredes Slutning 
skrev udførligt om Mallen, skriver 
udtrykkeligt, at Sorø-Sø er "det ene
ste Sted, man ved, at den nu falder 
her til Lands". Han synes ikke at 
være sikker paa, om Mallen er en 
indført Fisk, "thi", skriver han, "end
skønt der berettes, at Mallen ved 
Bisp Absalon, eller maaske ved Mun-

kene, i fordum Tid skal være hentet 
fra Tyskland og sat i Sorø-Sø, er 
det dog ej ullluligt, at den selv fra 
Havet er kommen derhen igennem 
de Aaer, hvorved ommeldte Søer 
endnu med Havet have Samkvem, og 
hvilke i ældre Tider have været 
langt anseligere, end de nu ere. ,. 
Holm har vistnok Ret i sin Gisning, 
thi Mallen lever i Skaane og igen
nem hele Midt-Sverrig. Efter miLt 
Opfattelse kan Sorø-Søerne m ('get 
godt have været det vestligste Punkt 
for denne Fisks Optræden i det nord
lige Evropa. 

Desuden kan man maaske ogsaa 
i Navnet se et Vidnesbyrd for ·Mal
lens Ret til at regnes imellem de 
oprindelige danske Fiske; thi det er 
langt mere ligt det svenske "Mæl" 
end det tyske Navn Waller, som 
kun bruges i Bajern og i Tyrol; der
som Munkene have indført Mallen 
fra Tyskland, havde de snarere kaldt 
den "W els", hvad den hedder i 
Nordtyskland og i Bøhmen. Endelig 
maa man ikke glemme, at Skaane 
er et gammelt dansk Land. *) 

Men hvoIledes det nu end hænger 
sammen, enten Mallen er indført til 
Sorø-Søerne eller den har hørt til 
Sjællands oprindelige Dyreverden, 
saa er det sikkert, at den sidste 
Malle i Sorø-Sø fangedes 1799. Den 
vejede 36 Pd., men hvert af de for 
ud gaaende to Aar havde man og
sall, fanget et Stykke, af hvilke det 
ene vejede 78 og det andet 60 Pd. 
(Henrik Krøyer) .. 

For omtrellt en Snes Aar siden 
gjorde man Tilløb til at indføre 
Mallen paany i Sorø-Sø, og en Del 

*) Jvfr. Arthur Fedderaen: Ferskvands
fiskenes geogr. Udbredelse i Dal1mal'k .. 
(Geogr. Tidskrift IV. B. 1880. § 5-6.) 



Ungfiske blev bragt fra Tyskland og 
sluppet ud. Man har ikke senere 
set det ringeste til disse Fisk, saa 
at det synes, at Søen ikke længer 
passer for Mallelivet. Dette er vir
kelig et Held for Fiskeriet i Søen. 
Mallen kræver nemlig for at kunne 
Hvnæres og blive til noget mf'gen 
Føde; og denue udgøres af andre 
Fisk, og hvad der ellers kan fulde 
af, saasom Aadsel, Svømmefugle og 
i det hele ethvert større Bytte, hvad 
den kan spænde det store Gab over. 
Mallen er en Grovæder; men den 
faar ogsaa noget ud af Æderiet, 
eftersom den kan naa en Vægt af 
indtil 700 Pd. og en Længde af 
mere end en halv Snes Fod. Kun 
Støren gør den Rangen stridig som 
Kæmpen imellem de ferske Vandes 
Fisk. En Rovfisk af slig Størrelse 
skal selvsagt have megen Føde, og 
det er slet ikke utænkeligt, at den, 
som det hedder, kan være farlig for 
badende Folk. I Donau (,'ed Press
burg) har man en Gang fundet Re-
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sterne af en Dreng i en Malles Mave, 
og en anden Gang (ved Wien) en 
Pudelhund. I Wittingau (Bøhmen) 
satte man en Malle, som vejede et 
Pund, i en Karpedam ; fire Aar 
senere var dens Vægt fjorten Pund. 

Af og til hænder det,. at Fersk
vandskvabben tages for en M alle, 
fordi de bpgge har et bredt, flad
trykt Hoved, et stort Gab og smua 
øjne samt ogsaa nogen Lighed i 
Bagkroppen, fordi de begge have en 
lang GaUinne. Men Mallen har i 
Modsætning til Kvabben kun en 
meget lille Rygfinne, og den kendes 
da ogsaa let paa de to lange Famle
traade, den har pau Overkæven, 
medens der sidder fire mindre Skæg
trævler nær Kanten af Underkæven. 
Dernæst e!' den forreste Straale i 
Brystfinnerne en stærk og tornet 
Benpig. Farven er meget mørk og 
glinsende over Ryggen med svage 
Afskygninger; Bugen er hvidgraa. 
!<'or Resten er Mallen glat som en 
Aal og uden Skæl. 

Fig. 1. 
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Fig. 2. 

Af foranstaaende Afbildninger er 
Fig. len Malle, medens Fig. 2 er 
en Ferskvandskvubbe; denne hører 
som bekendt til Torskefiskene. 

Det brede' Hov:ed med de talrige 
Føletraade og de smua øjne tilsam
men med den mørke Farve viser 
noksom, at Mallen hører Dybderne 
og mørke Afkroge i Vandet til. I 
Virkeligheden træffes den ogsaa kun 
saare sjældent na'r Orertladen. Der
imod lurer den, gemt paa eller i 
Dyndet, under Trærødder, Brinker 
eller Sten, efter Bytte, og det hedder 
sig, at den da bruger de lange Famle
truude SOUl Lol,kE'middel, idet den 
ved at bugt~ dem skal bringe andre 
Fisk til at tage dem for Orme. Dette 
er dog maaske mere en Gisning end 
Udslaget af sikker Iagttagelse; men 
det. er af den Slags Udsagn, som 
gaar igen om saa mange Dyr, mun 
kun kender lidet til. 

Den Malle, som har givet Lejlig· 
hed til ovenstaaende Linjer, blev 
bragt levende hertil i lidt vaad 'rang. 
Den blev straks sat i Vand, og den 
ha]' nu i omtrent fjorten Dage levet 
i det samme Kar, hvis Vand dog 
jævnlig skiftes. Jeg har prøvet paa 
at fodre den med store Regnorme, 
men den vragede dem og Kødstumper. 
Den holdt sig træg og næsten altid 
stille paa· Karrets Bund, undtagen 
naar man stampede i Jorden i dens 
Nærhed. 

En Gang har jeg paa en Elb-

Dampbaad set en omtrent 100, Pd. 
tung Malle ligge levende i tlei'e Timer 
paa Dækket, fastgjort ved et Reb 
gennem Kæft .og Gælle; hverken Sol 
eller Vind syntes at gøre Indtryk 
paa den. Arthur Fedderø811. 

Fredningsliste 
1 Henhold til "Jagtloven af 8de lIlaj 1894". 

Da der lejlighedsvis fra Fiskere 
er fremkommet Forespørgsler til Re
daktionen, om hvorvidt en eller an.den 
nævnt jagtbar Fugl er fredet eller 
ej, gives her en sammentrængt Over
sigt over Fredningsbestemmelserne, 
udarbejdet paa Grundlag af "J agt
loven" efter dennes seneste Revision 
og Omændring. 

1) Fredløse hele Aaret ere: Kron
t ildt, Daavildf, Ræve, Oddere, 
fldere, Maarer og Sælhunde; Dag
rovfugle, undtagen Musvaagen; 
Ravne, Krager, Skader, Graa
SpUr'lie, Blishøns, Vild.gæs, und
tagen Graagaasen, og Skarver. 

2) Fredede i 2 Maaneder, 15. Juli 
-15. Sptbr. ere: Raabukke. 

3) Fredede i 21/ 2 Maaned, 15. Maj 
-31. Juli, ere: Bekkasiner,Brus
høns, Regnspover, Holtsnepper 
og Pommerantsfugle. 

4) Fredede i 3 Maaneder, 1. Maj 
-31. Juli, er: Den store Hav
maage. 



5) Fredede i 3 Maaneder, 1. April 
-30. .runi, ere: Graagæs og 
Dykænder. 

Anmærk.: Til "Dykænderne" henreg
nes ifl. Kjærbøllingss "Skandinaviens 
Fugle" følgende Arter: Troldanden 
(Fuligula oristata), Bjærganden (F. 
marila), Taffelanden (F. felina), Hvid· 
øjet And (F. nyroca), Rødhoved<3t And 
(F. rufina), Sortanden (Oidemia nigra), 
Flø,jelsandeYl (Oid. fusea), Br'ill<3anden 
(O. perspicillat3.), Hrinunclen (Glaucion 
clangula og G. Isiandicum), SI1'øm
anden (G. histrionicuni), HavlUanden 
(Hareldaglacialis),StellersAnd(Stelleria 
dispar), Eddemnclen (Somateria mollis
sima) og Pr-agt-Eddcmnden (S. specta
bilis) , samt de 3 Skallcslugemrte1' 
(Mergus sp.). 

6) Fredede i 51/ 2 Maaned, 1. Fe
bruar-15. J~tli, ere: And-re* ) 
Svøm.mefugle, hvortil bl. a. Svøm
m.eænderne høre. 

Anmærk.: Til "Svømmeænderne" hen· 
regnes, Hl. Kjærbølling, Gravanden 
(Tadorna vulpanser), Ru,standen (T. 
rutilal, Gr-aaandlm (Anas boscas) Spids
anden (A. acuta), Knamnden (A. stre
pena), Skeanden (A. clypeata), Atling
anden (A. querquedula), Krikanden 
(A. crecoa) og Pibeanden (A. Penelope). 

7) Fredede i 6 Maalleder, 15.Marts 
-15. Sptbr., ere: Fasaner. 
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8) Fredede i 61/ 2 Maaned, 1. Fe
bruar--15. Avgust, ere: Andre*) 
Yadefugle. 

9) F"edede i 71
/ 2 Maaned, 1. Febr. 

-15. Sptbr., ere: Pindsvin, Fla
.qennus, Jlusvaager, alle Nat
rovfugle, Skovduer, Kramsfugle, 
Sjaggere, Svane?' og Terner. 

10) Fredede i 8 1/ 2 Maaned, 1. Jan. 
-15. Sptbr., ere: Raaer. 

11) Fredede i ca. 5 5/ 4 Maaned, 25. 
Decbr.-20. Sptbr., ere: Harer. 

12) Fredede i 9 Maaneder, 1. Febr. 
-31. Oktober, ere: Andre*) 
Maager. 

') Ved Begrebet nAndre" forstaas alle 
til Gruppen henhørende Arter, som 
ikke ara særligt nævnte i Listen. 

13) Fredede i 9 1/ 2 Maat/ed, 1. Nov. 
-15. Avg., ere: Urhaner. 

14) Fredede i 10 Maaneder, 15. 
Nvbr.-16. Sptbr., E're: Ager
høns. 

15) Fredede hele Aaret ere: Urhø
ner, den sorte og hvide Stork, 
Sangfugle og Smaafugle i det 
Hele taget Som Undtagelser 
fra denne Regel skal anføres, at 
Stærene moa jages i Tiden fra 
1. Juli til 20. Avgust, hvo~' de 
i Haver gøre 8lcade paa Frugten. 

Alle (mdre Fugle, som ikke ere 
nævnte eller henvist til Listen, ere 
f,'edede lste Febr.-15de Sept. 

Anmærk. 1: Odd!1'C og Hejrer hiu Enhver, 
som er jiskeberetliget, uden tillige at, vmre 
jagtbewttiget. Lov til at dræbe hele 1l.aret 
i elle1'verl f(;l'ske Vande, hvori Piskc1'i 
dril'es (iflg. Jagtl. § o). 

Anmærk. 2: V.ed de anførte Data regno;; 
begge DaYtile indu!';ive. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Frederikshavn, 
den 26. Oktbr. Som den sidste af 
de 5 danske i Aar under Island 
fiskende Kuttere indkom Kutteren 
"Emilie Franziska", Skipper Amund
sen af Frederikshavn, j Torsdags fra 
de islandske l~'arvande efter 14 Dages 
Hjemrejse. Den har ligesom de øv
rige fisket med tilfrec1sstillende Re
sultat. Den ferske Rødspætte ud
bragtes til et Netto-Beløb af godt 
7000 Kl'. Der blev kun nedsaltet 
ubetydeligt; Skibet medførte hertil 
kun 6 Tønder. Levende i Kuttprens 
Dam medbragtes ca. 250 Snese Torsk 
til en Værdi af ca. 1500 Kr. Da 
Torsken blev solgt til Rhederiet 
" Vendsyssel Fiskeeksportforretning"s 
københavnske Afdeling, afgik Kut· 



teren kort efter sin Ankomst til Kø
benhavn. 

Fiskel'iberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 26. Oktbr. 1896. 
Det hører til Sjældenhederene i en 
Efteraarsmaaned at have saa godt 
og roligt Vejr en hel Uge igennem, 
som vi havde i sidste Uge. Kutterne 
have da ogsaa ret benyttet sig af 
Lejligheden og fisket langt omkring 
paa forskellige Fiskepladser, og ved 
Hjælp af det rundelige Tidsrum, der 
var indrømmet til at :.ll·bejde i, havde 
de fleste ogsaa et tilfredsstillende 
Udbytte. I Ugens Løb indkom en 
Del Kuttt>re, dt>r h.Lvde fisket i Far
vandt't østen for H oln;ene ud efter 
Trindelen til: Udbyttet varierede 
mellem 50 og 200 Snt>se og var af 
en Vægt fra 14-16 Pd. pr. Snes, 
der betaltes med fra 1 Kr. 80 0re 
til 2 Kr. 50 0re Snesen; de fra 
Herthas Flak indkomne havde lig
nende Udbytte, men Kvaliteten var 
noget ringere. Ligesom i forrige 
Uge har Fiskeriet nord for Læsø 
paa 'rrillegrunden været temmelig 
knapt, Kutterne havde kun fra 30 til 
100 Snese hver, ltødspætten vejede 
14-17 Pd. Snes(ln og betaltes med 
fra 2 til 21/ 2 Kr. pr. Snes. Fra 
disse Fangstpladser indkom ret 1 ige
ligt af Slethvar, der opnaaede 11-12 
0re pr. Pd., samt mindre Partier 
af Pigbvar, betalte med 50 0re pr. 
Pd. for stor, 25 Øre pr. Pd~ for lille 
Kvalitet under 3 Pd. pr. Stk.; Skær
ising hetaltps med 120re. Des
værre som Sjældenhed kan meddeles, 
at enkelte Kuttere i denne Uge have 
ræret saa heldige at faa den dyre 
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Tunge i Vaaddet, en Kutter indkom 
saaledes fra den lille Fiskegrund 
"Knallen " , nordøst af Læsø, med 
ca. 300 Pd. Tunger, der betaltes 
med 80 0re pr. Pd., foruden et 
mindre Parti Rødspætter, der op
naacde 2 Kr. 25 0re Snesen. Da 
det gode Vejr endelig Lørdag Efter
llliddag slap op og blev afbrudt af 
en sClnden Storm, indkom et ret be
tydeligt Antal Kuttere fru de længere' 
bortliggende Fangstpladser, saaledes 
indkom 4~5 Kuttere fra Kobber
grunden, sydøst af Læsø, med ret 
gode Laster Rødspætter,vejende 
15-16 Pd. Snesen, betalte med fra 
2--2 1/ 2 Kr. pr. Snes, desuden havde 
disse Kuttere ligeledes mindre Par
tier Tunger, vel hIt ca. 300 Pd. 
Fra den sydvestlige Side af Anholt 
indkom 05saa en Del Kuttere med 
et Udbytte af fra 100 til 200 Snese 
hver, og fra Vestkysten indkom ca. 
en halv Snes Kuttere, der i Far
vandet fra Hirtshals og østefter 
havde havt lignende Fangster; Rød
spætten vejede omtrent ens fra disse 
to Pladser, 16-18 Pd. Snesen, og 
betaltes med 2-3 Kr. pl'. Snes. I 
denne Tid have de vel ca. 10 Baade, 
der her fra Havnen og fra Strandby 
dels i Aalbæksbugten dels i Læsø
rende drive Kullerfiskeri, havt ganske 
godt Udbytte af denne Fiskesort, 
men desværre eL' Kuller temmelig 
smaatfaldende, vejer kun 15--16 Pd. 
pr. Snes og betales med ringe Priser, 
40-50 Øre pr. Snes. Største Parten 
eksporteres til Norge, Sverrig og 
Tyskland. Hummertilførslen har ogsaa 
i denni) Uge været meget rigelig, 
særlig fra den svenske Skærgaard, 
bvorfra hovedsagentlig pr. K vase er 
tilført ca. 20,000 Stkr.; fra Norge 
er kun tilført ca. 4000 8tkr. Prisen 
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synes at have Tendens til at dale, 
til liden Bande for de Eksportører, 
der ligge med stølTe LagC'r af dyrt 

købte Hummer; der h<>tales nu 1 
Kt'. 10 Øre a l Kl'. pr. Pd. ('11 gl'os 
ab SVl'rrig. Kl. 

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

i Ugen ira 18. Oktober til 25. Oktober 1896. 
~ ..... e .. 

1 
lo. ,"- G> I~jll 1I)"g lo. 

-c,~ G> G> E Cl. .:.!. lo. » ",<I) 

Tllf.rt af: =11 ., Cl. II) 
., 

::! I~~ I-=~ 
"Cl _CO! 

"æ "Cl ::s ... :; 

I 
i:i.) Cij -«I .,» ... (:> <-= Cl. %q: "Cl .:.!. l- l..: <-'" ~ .:.!. ti) 

II) 
., 

ti) '" CO! ti) c:ø ..:: (:> 

~ danske Fisker- \\ Pd. Pd.] 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I Pd 1/ 
Pd. Pd. 

/ Pd. 
fartøjer . •• 29862 

4 danilke Kvaser 2 40089 88920 28000 

svenske ll'isker-
fartøjer , .• 

r. Baad og Vogn 
2 fra nærliggende 

Fiskerlejer .•• 1280 2480 25100 9848 

p 

r. Jernbane & ! 1 

Dampskib ...• 13370 4000 10608 108711600 1 79188 7098 93693121280 1697 
------

449461 9369-
i
21280 

-
laIt .•. 83264 4000. 10608 1280 92487 1600 i 104288 1697 

p 

1) Aa.l. 2) 9421 Pd. hl og 427 Pd. Aalekva.bber. S) 1539 Pd. La.kø og 78S0 Pd. ,Ørred. 

lait er der tilført 374819 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25--4.25, Kassefisk 
Kr. 2,00-3,50 pr. Lpd.; 'l'orsk levende Kr. 1,35-2,25 pr. Lpd.; Sild, svenllh Kr. 3.00. fra 
Sundet Kr. 1.85-2.00 pr. Olj Aal blanke Kl'. 0,40-0,5&, gule Kr. 0,25-0,35 pr. 1'd.; 
Ørred .ltr. 0,50 pr. Pd, 

I Ugens LØb har Tilførslen af levende Rødspætter været ret betydelig og hovedsa
gelig af god Kvalitet, hvilket i Forbindelse med livlig Omsætning holdt PriilerllC i ind
til 4' /4 Kr. pr. Lpd. - Tilfø"slcn !l.f Tor~k var noget mindre end forrige Uge; Omsæt
ningen god og Priserne uforandrede. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- 1hI • .,.edallle I A a I b er II: 1883 _, 

I K.bnk ... 1888 -
anbef&ler sit Ud.&lg af alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Sta .. l, J ærn 
Bom Mening ... amt Pilke i Tin "II 
Bly. Forsondos mod EfterkraT. 

Conrad Christensen. 
St. Strandetræde 41. 

!\:ØboUbaTll K. 

... -.. ---J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. ---_ ...... 
Annoncer 

i Medlemsbladet tilbydes cg 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grauuegade 10. 

J:!:lor staaende Avertissementet' 
indrømmes betydelitl Raba1. 



Xø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og pl'im.a kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/9_12/30 anbp,fales. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsillgør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. BQ'm

uldsgan" Hmj/ll(>iJa~'/t og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa l"ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed UdstiUingerne i Helsingør og Banders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 

Altona Fiskeaucti'on. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

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. Halmø8. 
Telefon H19. 

Redlgeret af cand. mag. 1Vill. Lwndbeck. - Trykt hos F:antz Ohristtreu. l\øbenhavn. 



Nr. 45. 5. No ve mber. 1896. 

M:ed.l.e=sb~a.d.et uclgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for l::ldlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: l<'i.kcriafdeHngen "ed Kunst· og 
Indnslrindstillillgen i "tockl;.olm18~7. - Fremgangs, 
maade til Konlervering af }!'i'iJkcleve;.'. - Dansk o~ 
tysk Havtlskeri.I- Mimlre Meddelelser. - F'jskeri-
beretn;nger~ Bekt u.dtgøre]ser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade 20 Stuen, København V, el' ~ah')llt 

fra 9-11. Redaktoren af MClllem"lJht<lut 
træffes desuden i Allll. 5-7 Svanotllo~'.~

gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vcdn1rcIIlle Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes scllLlte 
til Kontoret. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gl'l.l.tis 
tilgængelig for Medlemmer og :Fiskere 
fra KI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 1.0 Ørl'. 

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adl'l's
serede til hans Bopæl! Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. ViUumsen vil være til Stede i Sam

lingen LØ;-dag den 14. November KI. 9-4-. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
3, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegr"m Adr.: SølUng. London. 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Sølling, HuU. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Ved Fisker ,Torgen Jensen er ind
SPildt Indholdet af 2 Bøsser fra 
SHtl'l] - laIt lU Kl'. 46 0re. 

rhwsk {<'iskeriforeni 11gS Hjælpefond, 
som har til .b'ormual at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Eftel'ladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en G:.wg for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Fiskeriafdelingen 
ved 

Kunst- og Industriudstillingen i 
Stockholm 1897. 

Ligesom der i Aaret 1888 afholdtes 
en Udstilling forSkandinavieniKøben· 
havn, vil der blive afholdt en lignende 
i Stockholm i Tiden fra den 15de 
Maj til den lste Oktober 1897. 

Ved denne Udstilling vil der ogsaa 
være en Afdelin,q for Fiskeri, som 
faar en egen Bygning, i hl'ilken der 
forud er indrettet Plads til danske 



og norske Fiskerisager, saaat hvert 
Land, ligesom Sverige, kan udstille 
sine Redsk:l.ber, Produkter mv. som 
Helhed. 

Idet der henvises til Anmeldelses
Blanketten og til Programmets reg
lementariske Bestemmelser, gengives 
disse her i Uddrag, for saa vidt de 
vedrører Fiskeriet. 

1.:' Anmeldelses-Blanketten vil i 
tre ensartet udfyldte og underskrevne 
Eksemplarer være at indsende til 
"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, 
Stormgade 20 København V. og senest 
den lste December 1896, IlVorefter 
Foreningens Udstillingsudvalg vil af
gøre, hvorvidt Genstandene vil kunne 
modtages. 

2. Fiskere vil som Udstillere kun 
have at sørge for deres Udstillings
sagers Indpakning og Transport til 
København, hvorfra de af "Dansk 
Fiskeriforening" besørges uden Afgift 
til og fra Stockholm. 

3. De antagne Genstande maa, 
hensigtsmæssigt pakkede, være færdige 
til Afsendelse senest den 1ste Ap1'il 
1897, 

4, "Dansk Fiskeriforening"s Ud
stillings-Udvalg afgør, hvorleues Ud
stillingssagerne opstilles og ordnes, 
ligesom under hvilken Klasse ue bliver 
at bedømme. Ligeledes vil Udvalget 
drage Omsorg for et paalideligt Tilsyn 
i Udstillingstiden, men det paatager 
sig intet Ansvar for mnlig Skade eller 
Tab ved Transport osv. 

5. Prisbedømmelsen vil ske ved 
en Jury, sammensat af Sagkyndige 
fra Sverige, Norge og Danmark. 

Fiskeriet henhører under Udstil
lingens Sjette Sektion, hvorunder ogsaa 
hører Skibsbyggeri og Søfart. I 
Henhold til Programmet omfatter 
nemlig: 
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Gruppe 20. Proiukter af samt 
Redskaber til Fiskeri og Fiskeavl. 

Klasse 90. 
Fis lceripr odukter. 

Saltet Sild og "Strømming" . . 
Havfiskeriprodukter af alle Slags. 
Saltet Laks, AaI samt andre sal-

tede eller tørrede Fiskevarer. 
Ansjos og Kryddersild. 
Røgede Fiskevarer af alle Slags. 
Marinerede, hermetisk nedlagte 

eller paa anden l\Iaade konserverede 
Fiskeriprodukter. 

Fer!lk }j'isk eller spiselige Vanddyr, 
opbevarede ved Hjælp af Frysning 
eller pa:l. Is eller paa anden Maade. 

Biprodukter af Fiskeriet, saasom 
Tr'\n m. m. 

Klasse 91. 
Fiskeriredslcaber. 

Redskaber til Maskinbinding af 
Garn samt Netbindemaskiner. 

Redskaber til Haandbinding af 
Garn, 

Redskaber til Fiskeri med Krog, 
Medning og Sportsfiskeri &amt til 
Fangst af Agn. 

Klasse 92. 
Modeller og Tegninger af li'iskerbaade 
eller Fiskerfartøjer samt Brugsgen
stande ved Fislce1'iet med Undtagelse 

af FilJkeri1'edskabm'. 

Modeller og Tegninger til Fisker
fartøjer og Fiskerbaade. 

Sejldug og Tovværk af alle Slags, 
anvendelige til Fiskeribrug. 

Klædningsstykker for Fiskere, saa· 
som Oljeklæder m. ni., Kompasser, 
Kikkerter, Barometre, Signalappa
rater, Reduingsbælter, Appa.rater til 
at udg;-de Olje for at dæmpe Bl'aad
søer m. m. 



Klasse 98. 
Tilb~"l;dning og Transport af Fisk 
samt J{onserverinrlsstoifer for Fisk. 

Modf.\ller eller Tegninger til Røge
indretn~"ger og Salteribygninger, Rø
gerier, Frysehuse og Iskældere. Hyt
tefade og Kvaser; Transportvogne, 
Pakkasser samt alle Slags Apparater 
i Original, Modeller eller Tegninger 
til Befordring af levende, fersk eller 
frossen Fisk. 

Konserveringsstoffer for al Slags 
Tilberedning af Fisk. Redskaber, 
som udfordres ved Tilberedning af 
Fisk, saasom Rengøringsknive, Is
knuseapparater, Fisketønder, Kon
servesdaaser samt Maskiner til Til
virkning ogLodning af saadanne m. m. 

Klasse 94. 
Avl af Fisk eller andre til Føde 

tjenlige Vanddyr m. m. 

Udklækningskasser, Opsamlen' af 
Ynglen samt Fiskeavlsapparater og 
Redskaber af alle Slags. Tegninger 
og Modeller til Fiskeavlsanstalter, 
Anlæg af Fiskedamme m. m. Sam
linger til Oplysning om Fiskeavl 
samtFiskeynglens Udvikling og Vækst. 

Modeller og Tegninger til Opgangs
render eller saakaldte Fisketrapper. 

Klasse 95. 
Fiskerivanrles videnskabelige Under-, 

søgelse samt Fiskerilitteratur. 

Samlinger af økonomisk vigtige 
Fiskearter samtDyre-ogPlanteformer, 
som have Betydning for Fiskeriet. 
Instrumenter og Apparater til U n
dersøgeise af Fiskerifarvande m. m. 

Skrifter vedrørende Fiskerilovgiv
ning, Fiskeri-Statistik, Fiskeavl og 
Fiskerivirksomhed som N æringsvpj og 
Sport. 

'Søkort og Fiskerikort, Tegninger 
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til Fiskeri-, Fyr- og Havnebygninger 
m. m. samt naturvidenskabelige og 
hydrografiske Skrifter af Betydning 
for Fiskerierhvervet. 

Skrifter vedrøreude Fiskeriets na
tionale Betydning, Undersøgelser og 
Betænkninger vedrørende forbedret 
Samfærdsel, Anlægsplauer for Fisker
lejer, Forsikringsforeninger ogLaane
kasser for Fiskere m. ll1. vedrørende 
Fiskerbefolkningens økonomiske For-
hold. .. 

De nødvendige Blanketter erholdes 
ved Henvendelse til Foreningens 
Kontor. 

"Dansk Fiskeriforening"s Ud stil- ' 
lings-Udvalg bestaar af: 

Foreningens Præsident, Kammer
herre, Lensgreve 1lfoltke-Bregenfved, 
Kommandør A. Bonnesen, Grosserer 
O. Ekman (Udvalgets Forretnings-, 
fører), Fisker P. Villumsen og For
eningens Konsulent A.rthur Feddersen 
(Udvalgets Sekretær) 

Fremgangsmaade til 
Konservering af Fiskelever . 

Herpaa har Fabrikantfirmaet "The 
norwegian medicaI cod. liver com
pant' i Kristiania faaet udstedt 
Patent i flere Lande, bl. a. ogsaa 
her i Danmark. 

Hidtil har man ved Konservering 
af Fiskelever i Reglen anvendt føl
gende Fremgangsmaade: Den friske 
Lever vadskedes, rensedes og befriedes 
for Blod og Orme, hvorpaa den hen
lagdes i et enkelt La~ paa Rammer 
og underkastedes en høj Temperatur. 

N aar den var helt tør, blev dIn 
lagt i Kar med en med steriliseret 



Vand tilberedt Kogsaltopløsning for 
derved at fjærne mulig tilstedevæ
rende Fermenter og afkøledes der
næst til ca. 20 o O. Naar I~everen 
havde henligget i Opløsningen i nogen 
Tid, aftørredes den omhyggelig, h\'or
efter den kogtes i Olje. Paa Grund 
af Oljens høje Kogepunkt ml' denne 
Kogning imidlertid forbnnden med 
store Ulæmper, idet Leverens Hinder 
sprængtes, lworved en Diffusion fandt 
Sted. 

Ved den her omhandlede ny Frem
gangslllaade tilvejebringe!' man en 
rigtig Oljekogning af I~ev{'ren, uden 
at den Temperatur, kiler højst kan 
tillades, f. Eks. 110-115 o O., over
skrides. Dette opnans ved at lade 
Oljen koge Ulllh'r d Tryk, som el' 
mindre end Atmoslwrens, eller i del
vis lufttomt Rum, hvorved Koge
punktet blirPl' lan-n°. Et saadant 
formindsket TI'} k fl'0mbringes paa 
en silll!wl J\badl', \"(·d at man o\'er 
Kmllen tlnbl'ill::;Pl- pt J~aag med Rør, 
del' er forsynd llIed en eller flere 
Hatte, der dl'l·je sig efter Vinden, 
som da suge l' Luften ml af Røret. 
Paa denne Mande opnaar man at 
faa Oliens Kogepunkt helt ned til 
110-115 o O,} hvilken Temperatur 
hat' vist sig passende til Leverkog
lling. 

Dansk og tysk Havfiskeri. 
Af Arthur Feddersen. 

For ikke mang0 L<\.ar tilbage, ikke 
en Gang for en Snes Aar siden, 
kunde man lIled en vis Tillid se paa 
den Fremgang i Værdi, som det 
danske, søgaaende Fiskeri havde, det 
Fiskeri, som blev drevet Dag for 
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Dag fra vore pgne Strande, Ef ter
haanden· var Fiskemarkedet, dels 
gennem hurtig Transport og ikke 
Illindst ved omhyggeligere Pakning og 
Sortering af Varerne, udvidet stærkt; 
Efterspørgslen steg, og Afsætningen 
var blenm langt sikrere end tidligere. 
n:ln ræsenligste Grund hertil var 
den, at man i det store tyske Fast
land lidt efter lidt fik Smag for Hav
fisk, vistnok fordi den i Sammenlig
ning med tidligere kom friskere frem 
i Ma.rkedet. Især den jyske, krog
fiskede Kuller var sikker paa at op
naa en god Pris, og den tyske Fi
skehandel var meget ihærdig med 
forud at sikre sig Fangsten. Alle
rede længe før Fisketiden faldt ind, 
kOllI tyske l!~iskehandlere eller deres 
Agenter op til Jylland og fik Kon
trakt med Baadelavene om den 
Fangst, de kunde ilandbringe. 

Men efterhaandell har Stillingen 
ændret sig, og desværre ser det mørkt 
ud for vort hjemlige Havfiskeri. I 
Aar har man endog oplevet, at 
Kuller fra vore bedste Pladser er 
bleven solgt for 50 øt'e pr. Snes i 
Hjemlandet, fordi der var Fisk nok 
fra det tyske Vesterhavsfiskeri, som 
dog kun leverer trawlfanget Fisk, 
altsaa en Vare af langt ringere K va
litet end vor krogtagne Fangst. I 
1895 solgtes der i Geestemiinde fra 
de der Steds hjemmehørende Fiske
fartøjer alene af Kuller for en Sum 
af henad halvanden Million Reichs
mark. 

Det tyske Fiskeris Fremgang i de 
senere Aar kan lIlan imidlertid bedst 
skønne over, nuar man ser dets hur
tige Stigning i Værdi. Medens denne 
i 1889 var 8 Millioner Rmk., gik 
den i 1894 op til 15 Millioner Rmk.; 
næsten til det dobbelte i Løbet a 
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fem Aar. Til samme Tid val' V ær
dien af det samlede danske Fiskeri 
i 1889 snavel som i 1894 kun ca. 
4,700,000 Kr. (ca. 5,300,000 Rmk,). 
Medens altsaa det tyske Fiskeri 
næsten fordobledes, staar Udbyttet 
af vort Fiskeri pna det sanlIne Punkt. 
Dette bøl' kunne vække Opmærksom
hed ove'mlt i vort Samfund, og saa 
meget mere som Sandsynligheden 
snal'est er fol' en V rerdineJgang, 
eftersom Tyskerne allerede fuldt ud 
naal' til at tilfredsstillede Efter
spørgslen ved Hjælp af deres nu saa 
stærkt udviklede Fiskeri i Vester
havet og endog helt op under Island. 

Den i Berlin i Sommer afholdte 
Fiskeriudstilling viser tydeligt, hvor 
stærkt det tyske søgaaende Fiskeri 
har udviklet sig. I 1880 dristede 
Tyskland sig til at indbyde til en 
international Fiskeriudstilling i Ber
lin, og mange undl'ede sig derover, 
thi det tysl(e Fiskeri var den Gang 
ikke synderlig vurderet. lIen Planen 
var godt nok udtænkt: det tyske 
Folk skulde ved Selvsyn have at 
vide, hvor værdifuld en Næringsvej 
der ventede paa den vakte, nationale 
Virkelyst. I Aar viste det tyske Fi
skeri, hvad det hal' udrettet i de 
svundne femten Aar, det har saa 
godt som naat sit Mual, at forsyne 
Tysklands Marked ved sin egen Virk-
somhed. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Røgeri. Det meddeles os, at Fir
maet Brinck-Spollerberg i Skil'e ved 
den nylig sluttede Fiskeriudstilling i 
Helsingfors har faaet tilkendt Sølv
medalje med Diplom for. udmærket 
røget AaI. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 2. November. 
Atter have vi haft en Uge, S0111 paa 
Grund af vedblivende urolige Vejr
forhold maa betragtes som spildt for 
vort Fiskeri; ganske vist vare saa 
godt som alle Kutterne i Løbet af 
Tirsdagen komne paa Havet, men 
pludselig opkommende Storm nød
sagede dem efter faa Timers Forløb 
til at søge HarTlrl1, i hvilket Tids
rum kun de fæneste havde naaet at 
fan, gjort enkelte Vaadtræk, der vare 
uden nævneværdigt Resultat. Kun 
4-5 Kuttere have, ved under Stor
nH"n at holde den gaaende paa Plad
sen ridende for Ankrene, fra Kobber
grunden synøstlig af Læsø indbragt 
iaIt ea. 1000 Pd. 'runge og et noget 
større Kvantum Sletva.r foruden min- . 
dre Partier Rødspætte; lUeD det har 
ogsall været den eneste THførsel. 
Tungpn betaltes med 75 0re pt·. Pd. 
og Sletvar med 15 0re pr. Pd. Det 
urolige Vejt· Ilar ogsaa bevirket Af
tagende j Hummerfiskeriet ved Sver
rigs og Norges Kyster og samtidig 
dermed foranlediget en mindre Pris
stigning. Fra Sverrig er tilført ca. 
7000 Stkr. Hummer samt 98 Kurve 
Krebs hestemte til direkte Eksport 
til Tyskland; fra Norge el' tilført 
omtrent det halve af nævnte Kvan
tum af HUlllmer; Prisen er fra l Kr. 
10 01'e-l Kr. 20 0re pr. Pd. ab 
N orge og Sverrig en gros. 

Kl. 

Fjaltring. den 30. Oktbr. rporsdag 
den 29. ds. KI. mL. 9 Fmd. tog de 
fleste af· de i Distriktet hjemmehø
rende Fiskerbaade paa Havet for at 
fiske Kuller. 

Vinden var· paa den Tid østlig 



med jævn frisk Kuling og graa Luft; 
henimod Middag tiltog Vinden imid
lertid i Styrke saaledes, at de paa 
Havet værende Baade skyndsomst 
maatte søge Land, for at naa dette 
før Braaddet paa Revlerne skulde 
gøre Landingen farlig eller maaske 
endog umulig. 

Det var en drøj, kold og vaad Tur 
for de arme Fiskere, som med 3- og 
4-rebede Sejl pressede ind mod den 
frelsende Kyst, efterladonde en stor 
Del af deres Fiskeredskaber i Havet; 
en enkelt Baad, Jens Kjærsides, end
ogsaa 23 Sæt Kroge; men det er jo 
muligt, at disse senere kan bjærges. 
Da der var stærk norden Vande, og 
det gjaldt om hurtigt at naa Kysten, 
forefaldt Landingen for flere Baades 
Vedkommende omtrent en hel Mil 
Sønden fol' deres sædvanlige Landings
steder. 

Fangsten blev selvfølgelig kun 
ringe, fra 2~6 Snese Kuller samt 
nogle faa Stlrr. Torsk, Skader og 
Haa, hvilket alt blev solgt i Om
egnen. De fangede Kuller har iøv
rigt haft en ganske god Størrelse, 
men der er endnu kun ganske faa 
ankommen under Kysten. 

De herværende Fiskere har iøvrigt 
endnu kun været faa Gauge paa 
Havet og kun haft ringe Fangst; en 
Gang før, den 17. ds., maatte flere 
Baade atter forlade en Del af deres 
Redskaber, hvoraf en Del dog senere 
bleve bjærgede. 

Efteraarsfiske ri et har saaledes i 
det hele været paabegyndt under 
særdeles uheldige Vejrforhold; men 
det maa jo haabes, at det bliver 
bedre. J. 
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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 Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Fedderssn, 
(2deu lJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed!Jersen, 
(2den Udgave.) 

. VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Jøh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af Brredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2den Udgave. 

udleveres gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. Rtorm!;ade 20, Kø
benhavn V. 

SæJhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske ]l.fuSeltm, 

København K., og ikke til For
eningens Kontor. 



Københavns Tilfø~sel af fersk Fisk direkte fra Fiskepladg 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 25. Oktober til 1. November 1896. 
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--f----I--
lait. .. 82890 7170 10345 856 177014 390 41:160 11908 5490 

, 

l) 4.4840 Pd. Aal og 528 Pd. Aalekva.bber. 2) Aal. 3) 1200 Pd. Lak. og 4290 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 346738 Pd. 

-
L-
>- ..,'" "Cl _co 
-.; -al <-...: r.n 
(J) 

Pd. 
1

1
'<1. 

9028 287 
--

9028 287 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-4,00, Kassefisk 
Kr. 1,25-2,50 pr. Lpd.; 'L'orsk Kr. 1.25-2,00 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 1,80-3,00, fra 
Sundet Kr. 1,10-1,50 pr. Ol; Aal blanke Kr. 0,50-0,57, gule Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; 
Ørred Kr. 0,50-0,60 pr. Pd, 

Der er i Ugens Løb tilført .Markedet store Partier levende Fisk. særlig' Torsk. 
Priserne holdt lng desuagtet uforandret, beg'rundet paa livlig Omsætning og Fiskells gode 
Kvalitet. - RØdspætterne vare for Størsteparten fiskede i Kattegat mellem Anholt og 
Aalborg Bugten og Torsken ved Bornholm. 

fiskekroge- Fabriken 
- 8ø11'Baedallle I ,la J Ile r g 1888 08 

t K.ben Ila· ... 1888 -
anbefal. r .it Udsalg at ,,110 Sortor 
Fiskekroge, .... vel i Sta.l, .Tæ"lI 
lom Mossing, samt Pilke i Tin up 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

KøbenhAvn K. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 4:6, 

modtager al Slags Fisk i Kom
missioD. 

Da~lig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Tsiegramadr.: Storm,Nybrogade. -
En Fisker/ 

kan faa til Leje 1 Hus med 
4 Værelser og Køkken, be
liggende vel! RoskildeiJord, 
hvor del' er stort Fiskeri lIIed 
Yaad, Rusm' m, m. ::\1111l 
henvender sig til C •• ard-

:;eFr~d~~i:~~~k.' Kregome 

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

TelefoDllummer ,,75 HeI8illgør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde:-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgar'n, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kva.liteter. ."-alekuber, Kork, lj'laadtræ ol' Kateehu 
haves paa Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
YeaUdstillingefOe i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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X,ø benha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prima kabelslaaet T-wist 
i Numrene 12/9_12/ 30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle :Somuldsspinderi 
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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : 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 Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. }l'alster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmlle. 
Telefon 129. 

RedIgeret af cand. mag. H'ill. L~lndbeck. - Trykt hos Jlrantz Ghri8ttreu. Københa."fll. 



Nr. 46. 12. November. 1896. 

JY.Ced1e::D:l..sol.a.det udgaar hver '1'orsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
,Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold: li'i.keriafdelingen ved Kunst- og 
Industriudstillingen i Stockl,olm 1897, - Fisk.riud-
stilling i Moskwa, Dansk o~ tysk HavfiskerI. 
Gøneralforsamliug. - Mindre Meddelelser. }'iske~ 
riberetninger. Bekend tg"rel •• r. 

Dansk FISkeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager ve']l'ørende Re
dak.tionen af Medlemsbladet berles sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og ~Fj8kero daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villutilsen vil være til Stede i Sam

lmgen Lørdag den 14. November KJ. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
S, Musoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sø1l1no. London. 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: SøIl1no. Hull. 

Sælhundehaler. 

Til Zoologisk Museum er indsendt 
Halerne af tre Sæler, skudte ved 
Læsø, samt af en Sæl, skudt i Ribe 
Aa af Baadfører N. H. Andersen. 
N avn og fuldstændig Adresse bedes 
afgivet til Dansk Fiskeriforenings 
Kontor, Stormgade 20 København V. 

Fiskeriafdelingen 
ved 

Kunst- og IndustriUdstillingen i 
Stockholm 1897. 

Udstillings Udvalget gør opmærk
som paa, at Fristen for Indsendelse 
af Anmeldelses Blanketter udløber 
den 1. December 1896. 

Fiskeriudstilling i Moskwa. 

Atter i 1897 vil der i Moskwa i 
den derværende Jagtklubs store Lo
kaler blive afholdt en Udstilling for 
:Fiskeri, Fiskeavl og de dermed for
bundne Industrier i Tiden fra 22. 
Marts til 3. April. 



Af Programmet fremgaar, at Ud
stillingen vil omfatte følgendeGrupper : 
l) Fisk, samt Dyr og Planter for 

Akvarier. 
2) Redskaber til Lystfiskeri. 
3) Fiskeavl. 
4) Nyttefisk (saltede, røgede, hen

kogte, Fiskeoljer, Fiskelim osv.). 
5) Redskaber til Erhvervsfiskeri. 
6) Videnskabelige Samlinger. 

U dstillingen er international. Præ
mierne ere Diplomer for Guld- og 
Sølvmvdaljer, samt hædrende Omtale. 

Deltagere i denne Udstilling maa 
gøre Anmeldelse derom forinden 20. 
tI anual' og under Adresse: Le Pre
sidentdu Oomited 'organisation (Musee 
Polyteehnique, Pluee Loubianka, il. 
l\Ioscon), tillige med en Opgivelse 
af den Phuls, de ønsker for deres 
11 dstillingssager. Pladsen er gratis, 
og de Sager, som ikke sælges, ere 
toldfri. Arth. Feddersen. 

Dansk og tysk Havfiskeri. 
Af Arthur Feddersen. 

(Slutning.) 

Med Rette fremhæves det, at det 
tyske Havfiskeri i 1870, paa lidt 
Sildefiskeri i hollandsk Stil nær, var 
et feut og skært Kystfiskeri, som 
ikkun knnde tilfredsstille de nærmest 
liggende Egnes Efterspørgsel. Hav
fisk, som Næringsmiddel for de bre
dere Lag i Folket, var aldeles ukendt. 
Nu er det anderledes. Sildefiske
rierne i Vesterhavet drives, foruden 
fra Emden, fra Elbmundingen og fra 
\Veserftodens Udløb, og med ny og 
sødygtige Kuttere; omtrent 100 Damp
trawlere, af hvilke der kun var en i 
1885, hjembringer smukke E'angster 
af Kuller, Torsk, Rødspætter, Tunger, 
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Pigvarer o. s. v. I Geestemunde, i 
Hamburg-Altona og i Cuxhafen 
har man store Fiskerihavne, Fiske
markeder , A vktionshaller og Fabriker 
for Tovvrork, N æt og andre U drust
ningssager. 

Alt dette har mdn naturligvis ikke 
kunnet udrette uden den virksomste 
Statshjælp, men denne er heller ikke 
udebleven, fordi Fiskeriets Udvikling 
netop faldt saa godt i Traad med 
Flaadens, som el' bleven en N ød
vendighed for det mægtige Rige . 
. Æren for Udviklingen tilkommer dog 
nærmest den udmærket ledede For
ening for det tyske Havfiskeri 
(Deutscher Seefischerei -V erein), og 
dersom man skal nævne den Mand, 
som med vidtskuende Blik har sat 
Maalet op og fundet Vejene til det, 
er det Klosterkammerpræsident, Dr. 
Hencig. Han har med et over
ordentligt Organisationstalent faaet 
Redere og Fiskehandlere i Trit, og 
man kan med Rette sige, at han er 
Skaberen af det nuværende tyske 
Havfiskeri. 

Ved Siden af det praktiske Fiskeri 
staar den videnskabelige Undersøgelse 
af Vilkaarene for dets Trivsel. I 
saa Henseende er der ogsaa arbejdet 
særdeles dygtigt. Herved skal vi 
dog ikke opholde os. Derimod er 
det nok værd at gøre opmærksom 
paa, hvor praktisk man havde ud
nyttet Udstillingen til at gøre den 
store Almenhed kendt med Havets 
Produkter, dog ikkun med dem, som 
kan blive Mad for enhver og til over
kommelig Pris. Umiddelbart ved Fi
skeriets stemningsfulde U dstillings
bygning havde man nemlig indrettet 
et Køkken og en Madhalle, hvor 
man kunde faa en rigelig og billig 
Portion Havfisk, enten kogt ellel' 



eller lavet i Frikadeller. Desuden 
fik man Brød og Øl; intet andet. 
Tillavningen var overtaget af et af 
Berlins fineste Restavratør-Firmaer, 
Hiller &: D1'essel, som har skilt sig 
udmærket derfra. Der var Plads til 
500 Personer, og i Tværmaal blev 
der fra 9. Maj hver Uge brugt 300 
Centner Fisk; paa enkelte Dage 
endog 100 Centner. Fisken fangedes 
af tyske Nordsøfiskere, den bragtes 
i Kølevogne til Berlin, og den op
lagredes forinden 'rillavnlngen i et 
Rum med Kølemaskine. Fiskearterne 
vare ikke meget forskellige, og Spise
kortet var følgelig omtrent det samme 
fra Dag til Dag. Siden den 9. Maj 
blev der brugt 2700 Centner Kuller, 
1300 Centner Torsk, 700 Centner 
Kulmule og 300 Centner Graasej. 
Det er højst rimeligt, at ikke syn
derlig mange Mennesker i Danmark 
kender de to sidstnævnte Torsh :Isk, 
og endnu færre hal vistnok spist 
dem, uagtet de have et godt og næ
rende Kød. Men naar man husker, 
hvor vanskeligt det er at faa det 
danske Publikum til almindeligt at 
.bruge Kuller og slagtet Havtorsk, 
kan man ikke undres over, at hver
ken Kulmule eller Graasej falbydes 
her; ingen vilde have dem. Vort 
konservative Køkken vrager fremdeles 
slagtet Havfisk, skønt den baade er 
sund, billig og smager godt. Der
imod falder det ingen ind at klage 
over, at hverken Laks, Ørred, Ma
krel, Hornfisk eller Sild kan vrikke 
med Svansen eller gispe, naar de 
falbydes. 

Dersom denne V ragen af slagtet 
Havfisk ikke var, knnde man dog 
vente nogen Anvendelse inden for 
Landets Grænser for Vesterhavsfisk, 
naar denne ikke længer kan sælges 
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til Udlandet, hvad der bliver større 
og større Fare for. Jltfedens det 
tyske Fiskeri støttes og fremmes ved 
en høj Grad af Ihærdighed, ved vil
lig Kapital, ved Rygning af gode 
Havne og ved en levende Følelse af, 
hvor vigtig Fiskeriets 'l'rivsel er for 
N ationen, snekkes den danske Virk
somhed, som ydes .1<'iskerigerningen, 
fordi del' mangler villig Kapital til 
større Foretagender, til Havne og til 
meget andet, som er nfidvendigt, der
som vi skal kunne modstna vore 
Nabolandes stærke Konkurrence, 
Kommer den Tid, da Tyskland helt 
og holdent kan dække Markedets 
Efterspørgsel, som Englund altid har 
kunnet det, lUaa der søges andre 
Veje, ad hvilke ,"ort Fiskeris 1: d
bytte kan nyttiggøres, saasolll ved en 
Forædli ng af :F'iskekødet. Df't blirel' 
muligvis en Udvej. 

Hvorledes det end gaar, bør vi 
ikke undhde at være forheredte i 
'l'ide, og heller ikke bør vi slaa os 
til Taals ved de nuværende Tilstande. 
Men til at møde Fremtiden ligger 
Havnesagen først i Vej; der lmn 
ingen Konkurrence tnges op, saa 
længe vore Vestkystfiskere ere saa 
taneligt udrustede og væl'l1ede, som 
de ere. 

Generalforsamling. 

"Grenaa Fiskeriforening", som 
stiftedes sidste Vinter, afholdt sin 
første Generalforsamling Mandag d. 
2. November. Mødet overværedes af 
noget over Halvdelen af Foreningens 
ordinære Medlemmer. 

Formanden (Krydstoldassist.Olsen) 
aabnede Mødet samt bød FOl'sam
lingen velkommen og @'i1v derefter 



Meddelelser om Foreningens Virk
somhed. 

Angaaende en af de foreliggende 
Sager udtalte Formanden sig derefter 
omtrent saaledes: 

"Som De sikkert alle "ille erindre, 
indbragtes i Fjor kort før Jul til 
Rigsdagen et af 112 Fiskere herfra 
Egnen underskrevet Andragende, der 
nærmest tilsigtede at lllodarbfljde en 
Fredningsbestemmelse, der indeholdes 
i den mellem Danmark og S"erig 
indgaaede Fiskerikonventions Art. V, 
og som vil forbyde Rødspættefiskeri 
med Vaad i Kattegattet syl! for en 
Linie fra Egense ved LimfTorden, 
over Kobbel'grundpll til Niddingen 
ved den svenske Kyst. Det kan ikke 
andet end være en vis Tilfredsstillelse 
for Andragerne a t (Jrfare, at Fiskeri
udvalgets :Flertal i sin foreløbige Be
tænkning til Pi sk cl'ilovforslaget har 
foreslaaHt Grænselinien lagt sydligere 
nemlig: fra FOl'rlæs Fyr over Anholt 
Fyr til MOl'uptallge Fyr paa den 
svenske Kyst. Alt nord for denne 
Linie: Tangen, Aalborgbugt, Anholts 
Nørdside osv. kan nJtsaa herefter 
ventes frigiven til Vaadfiskeri hele 
Aaret, hvvrimod Forhudet vil om
fatte alt sønden for den trukne IJinie 
og da bl. a. Fiskepl:tdsen "Sydvest
hagen" og Anholt Sydside, paa hvilke 
Steder den største Mængde rogn fyldte 
Fisk lldop i den Tid er fanget. Fi
skerne her kunne vistnok tiltræde 
dette og takke Udvalget for Forslaget. 

I Betænkningen synes i det hele 
taget at være lagt et stort Arbejde 
med en Bestræbelse for at give Fi
skernfl saa frie Hænder som muligt 
i Udøvelsen af deres Erhverv. 

Desværre har U dvalget jo ikke 
bestaaet og har af selvforstaaelige 
Grunde ikke kunnet bestaa af prak-
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tiske Fiskere fra Ilandets forskellige 
Egne med deres forskellige Fiskeri
forhold, men derimod af Folk, der 
trods al Intelligens og Interesse for 
Sagfln dog væsenligst have maattet 
søge dflres Standpunkter og Begreber 
Idarede ved saadanne Oplysninger 
udef.ra, der v\ll hver for sig utvivl
somt ere rigtige, uden at de dog kunne 
gælde og passe for ethvert Fiskevand. 
Intet Under da, om Udvalget i sine 
Bestræbelser er kommet for vidt, 
kommen ud over det egentlig tilsig
tede og dets i Fremtiden gavnlige. 

Der er nemlig i Konventionslovens 
Art. 8 en anden Fredningsbestem
melse, som gaar ud paa at forhøje 
l\1aalet paa Rødepætter, som maa 
fanges og haves om Bord i Dæks- . 
fartøjer lldenfor Søterritoriet. Maalet 
skulde fra 1. Jan. 97 sættes op til 
11 1/ 2 Tom. Totallængde, og om end 
dette sikkert er noget for vidtgaaende, 
sau vare Fiskerne ved Grenaa Havn 
dog særdeles tilfredse med en For
højelse af Maalet, hvad der ogsaa 
uiltaltes i det i Fjor herfra indsendte 
Andragende. Fiskeriudvalget vil dflr
imod foreslaa at gaa nedad med 
Maalet og at sætte dette til 9 ':J..1m., 
et Maal, som altsaa skulde gjælde 
baade' paa Søterritoriet og uden for 
dette. Udvalget motiverer sit Forslag 
med, at Rødspætten i Kattegattet 
ikke, som der paustaas, er aftagen 
i Størrelse i Aarenes Løb. En Ud
talelse af Forstanderen fol' den bio
logiske Station, Dr. Petersen, lyder 
omtrent saaledes: 

"Man mangler en Statistik for be
stemt at kunne paapege denne Rød
spættens Aftagen i Størrelse, men 
det betvivles ikke, at hvis lUan havde 
en s:ludan, vilde den desværre bevise 
Rigtigheden af denne Paastand". 



U dvalget har imidlertid forskaffet 
sig en Slags Statistik og vil med den 
modbeviseRigtigheden af Paastanden. 

Den Statistik, som Udvalget saa
ledes bygger sit Forslag paa: er et 
U ddrag af Fiskeriberetninger fra 
Frederiksha vn og omfatter navnlig 
Tiden fra 1892. Den gaar dog .til
bage helt til 1885, men for de mel
lemliggende Aar er enten kun et 
enkelt eller kun ganske faa Eksempler 
anførte. Statistiken omfatter navnlig 
det nørdlige Kattegat - enkelte af 
Eksemplerne ere fra Skage rak -
hvorimod der kun er anført 12 Ek
sempler for den Del af Kattegat, som 
ligger syd for Læsø. Disse 12 ere 
fra 92 indtil Udgangen af 95, altsaa 
i alt 4 Aar eller gennemsnitlig 3 
Eksempler pr. Aar. Et er fra Gjerild 
Bugt, de andre fra Aalborg Bugt, 
uden at nogen bestemt Fiskeplads 
er angiven. Ved et flygtig Syn paa 
Statistik en synes der maaske heller 
ikke at være nogen Nedgang i Vægten, 
men ser man nærmere efter, og f. 
Eks. holder sig til den eneste Fiske
plads, der er nævnt nogenlunde ofte 
og betegnet nogenlunde tydeligt, 
nemlig "Herthas Flak", saa blirer 
Forholdet alligevel anderledes. Gen
nemsnitsvægten pr. Snes Rødspætter 
for Aard 1889 bliver da 161/ 2 Pd. 
1891: 141/ 2 Pd., 1892: 14 Pd., 1893: 
12 Pd., 1894: 1P/2 Pd., 1895: 13 l

/ 2 
Pd. Her vises altsaa først en regel
mæssig Nedgang af ialt 5 Pd. pr. 
Snes i Løbet af 6 Aar og derpaa 
en Opgang af 2 Pd. i Aaret 1895. 
Stor Fisk kan periodevis fanges baade 
her og der, og det viser sig ogsaa, 
at Aarsagen til Stigningen i 1895 
væsentligst ligger i, at der fra sidst 
i Marts til først i Maj det paagæl
dende Aar er fanget usædvanlig svær 
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Fisk paa Herthas Flak, nemlig Fi:;k 
op til 23 Pd. pr. Snes, og disse 
Tilfælde bidrage selvfølgelig til at 
give en højel'o Gennemsnitsvægt for 
hele Am·et. Efter Maj Maaned 
kommer man atter ned til en bngt 
ringere Vægt: nemlig 10 til højst 15 
Pd. Udelades f. Eks. de 'rilfælde, 
som ere angivne fra 25. Marts til 
6. Maj, da bliver GennemsnitsV<l'gten 
pr. Snes kun 113fl Pd. 

(Foltsmtte::;. ) 

Mindre Meddelelser. 

En mærkelig Aal blev SøIlllag dt'n 
8. Novbr. fanget af Fisker Reisz, 
Ke,l)l':lharn, i en Ruse ved SydspidsPIl 
af Amagerskovpn (Kongelunden). 
Hr. Reisz var saa venlig at bringe 
mig elen levende, og jeg har den nu 
gaaende for at se, om den vil ændre 
sin sjældne Farve eller ikke. Aalen 
er en Blankaal, meget godt ved 
Magt, og den har ikke det ringeste 
Tegn til at være syg. Men gennem 
den almindelige Aalefarve skinner 
over hele Kroppen et karminrød t 
Skær, som vistnok skyldes en under 
Overhuden værende Bundfane, fordi 
det karminrøde især viser sig paa 
enkelte Steder, hvor Kroppen er 
reven. Den hvide Bug og Siderne 
faa paa Grund af Bundfanen lige
frem det samme Skær, som man kan 
se hos fine, blege Roser. Desuden 
ere Brystfinnerne (,Ørerne') helt kil'se
bærrøde eller blodrøde, og den samme 
Fane viser hele Ryg-, Hale- og 
Gatfinnen. Farven er saa stærk, f. 
Eks. paa Rygfillllen, at denne, naar 
Aalen ligger i Vandet, ser ud som 
en Blodstribe. "N avlen" er ogsaa 
stærkt blodrød, men den er langt fra 



fremtrædende, snarere indkneben. 
Hr. Reisz tænker sig, at de revne 
Steder hidrører fra, at Aalen har 
trykket sig stærkt i Bunden et eller 
andet Sted, og han tilføjer som sin 
Iagttagelse, at Aalene ved Norden
Strøm gaa dybt i Bunden og blive 
dl'r, indtil Jer paany kommer Søn
den-Stnml. 

.T eg har ikke tidligere set ell Aul 
som denne fru Amagerstrund, og jeg 
"('d, at jeg heller ikke nogen Sinde 
har hørt eller læst om en saadan. 
Derimod kender jeg noget til, . at 
Aalen kan være aldeles hvid eller 
aldeles gul. Tidligt paa Foraaret 
1888 stangedes saaledes en helt hvid 
Aal af ull,lindelig St<wrelse i :Far
vandet under Borgnæs (Ærø). I 
Efteraaret 1887 fik jeg en aldeles 
æggegul Aal fra. Raagø Sund; 0111 

deune har jeg skrevet i "Fiskeri
tidende" Nr. 40 for det nævnte Aar. 

Arthur Feddersen. 

Fiskeriberetnin ger. 

. Frederikshavn, den 9. November. 
Mfldens vi i Fjor først paa Ef ter
auret i et 'ridsrnm af over en Maa
nd havde endog udmærket Fiskeri, 
særlig paa Dvalegrundene og den 
,,<;tore" og "lille" Grund nordlig af 
Læsø, maa Fiskeriet i dette Efter
aar betragtes som mindre rigeligt; 
der har ikke været nogen enkelt Fi
skeplads, der særlig har giyet store 
Resultater, i hvert Fald ikke til 
Dato, men det kan jo komme plud
selig. Den rigelige Fremkomst af 
Rødspætter er afgjort periodisk; sær
lig pau Vestkysten er dette Forhold 
efter Fiskernes Sigende meget iøjne
faldende. I denne Uge har Udbyttet 
nll ogsaa i sin Helhed været ualmin
delig tarveligt; det urolige Vejr har 
kun givet ringe I~ejlighed til at drive 
Fiskeriet. Fra Herthas Plak er ind
kommet en enkelt Kutter mel! ca. 
100 Snese Rødspættor af en V ægt 
fra 14-15 Pd. Snesen og betalte 
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med 2 Kr. 10 Øre Snesen. Ligeledes 
indkom enkelte Kuttere fru Aalborg
bugten og Fangstpladserne ved An
holt med mindre Laster, fra 40-80 
Snese pr. Kutter; fra førstnævnte 
Fangstplads vejede Fisken 13-14 
Pd. Snesen og betaltes med 1 Kr. 
70 Øre Snesen; fra sidstnævnte var 
Kvaliteten noget bedre. Baade om
kring 'l'rindelens Fyrskib og paa 
Kobbergrunden sydost af Læsø have 
en Del Kuttere drevet Tungefiskeri, 
og der er vel i Ugens I~øb indbragt 
ca. 2000 Pd. fra disse F'angstpladser, 
Prisen var fra 75-85 Øre pr. Pd.; 
Prisen steg til 85 Øre sidst j Ugen. 
Fra Sverrig er tilført ca. 8000 Stkr. 
Hummer til herværende Forhandlere; 
fra Norge er kun tilført ca. 3000 
Stkr., udelukkende til det tyske Mar
ked. Prisen er ca. 1 Kr. 15 Øre 
pr. Pd. en gros ab Sverrig og Norge. 

Endnu er Silden ikke kommen 
rigtig ind i den svenske Skærgaard, 
men den skal staa tæt ude i Katte
gat nogle Mil fra I..iand. Faa vi nu 
kun en kraftig Vestenstorm, kommer 
Sildefiskeriet nok til at florere. Men 
"Indsigene" i Fjor fandt betydelig 
tidligere Sted; allerede i Slutningen 
af Oktober havde vi Tilførsel her. 
I Tirsdags syntes det, at det simide 
være Alvor, idet "Blenda" ankom 
med ca. 1000 Kasser fra Gøteborg, 
hvoraf dog Størsteparten afgik di
rekte til Tyskland. Prisen er endnu 
yel høj for Eksport til Provinsen, 
der betales 6-7 Kr. Kassen ab 
Gøteborg. 11. 

Bovbjærg, den 4. Novbr. Stadig 
daarligt Udbytte af Havfiskeriet her 
for Kysten, og dette ikke alene paa 
Grund af meget ugunstigt Vejrlig, 
men ogsaa af den Omstændighed, at 
der endnu er tyndt med Kuller. Man 
har hidtil saa godt som ikke fanget 
andet end Torsk, som har fundet 
Afsætning i Omegnen. Et Par Gange 
har Fiskerne været i Bekneb med 
Landingen, saa det paa ingen Maade 
kan siges, at denne Sæson er be
gyndt med for gode Varsler. P. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 1. November til 8. November 1896 . . 
II ... i E I ... 
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10 danske Flsker- ! • . II Pd 
Pd. 

I 
Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd I Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer . . . I, 18680 7900 1 
I 

2 ° danske Kvaser 24930 98820 130001 
1 svenske l!'isker-

fartøjer ... 1800 

p r. Baad og Vogn 
fra nærliggende 2 

p 

Fiskerlejer . . . ; 872 3240 315O, 5470 

r. Jernbane & 1 

Dampskib ...• II 17 8136' 7850 1904
1 684 11<9840\0300 6000'1"600 121 

laIt . . . 1155407 
,-
8136 I 7850 872 ,112964 H84 :152090128800 6050 11690 121 

1) AaJ. 2) 4876 Pd. Aal og &94 Pd. Aalekvabber. 3) J650 Pd. Lak. og 4400 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 385564 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: RØdspætter: levende Kr. 2,75-3,15, Ras~cfisk 
Kr. 1,50 pr. Lpd.; 'l'orsk Kl'. 1,50-2,25 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-1,50 pr. Ol; Aal blanke 
Kr. 0,50-0,57, gule Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; klrred Kr. 0,60-0,65 pl'. Pd, 

I Ugens Løb htlr Tilførslen af levende Fisk været nog'et llllntll'e end forrige Uac. 
Rødspætter solgtes noget lavere pall, Grund af Markedets rIgelige Forsyning og Fisk;ns 
ringere Kvalitet. Torsk ogsaa mindre tIlført til uforandrede Priser. 

Hvidling, Skælfisk 
søges tilkjøbs uf en be
tydelig contant Kunde. 
Tilbud mrk. J. K. 8726 
bedes tilsendt 
Rudolf Mosse, 

BerUn S. W. 

-------J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags .Fisk i Kom
mission. 

Daplig Afregning. 
Kommissionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -------

En Fisker 
kan faa til Ll'je 1 Rns med 
4 Værelser og Køkken, be
liggelHle ved Roskildefjord, 
hvor der er stort FIskeri med 
V aad, R\I~l'r m. m. MUl! 

henvender sig til (Jiaard· 
ejer.Jaeobsen, Kregome 
pr. Frederiksværk. 

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

Telefonnummer ,,1'5 Helsiugor", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
b'edste Kvaliteter. _~alekRber, Kork, Flaadtræ og Kateehll 
haves paa Lager. 

Handl,ende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Itanders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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:Københavns Mekaniske · 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prima kabelslaaet TW"ist 
i Numrene 12/9_12/ 30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SalvmedailIe 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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionatol'. 

Bremdr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

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

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

N ylcjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vil

keligt hillige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmae. 
Telefon 129. 

Redigeret af cand. mag. lVill. Lmtdbeck. - Tl'ykt hos Fmntz Ohristtreu. Københa.vn, 



Nr. 47. 19. November. 1896. 

M:ed.l.e::c:c.:sbla.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Gronnegade IO, København K. Prisen er for ladlamlet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Urede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: ForulJkkede Fiskeres EfterlRdtc. 
}t'jl:'k~riafdelingen ved Kunst- og Industriudstil

lingen i ::-;tockl .... olm 1897. - "Bombebøssell':. G
ne'alfouamling. Mindre Meddelelser. Fiskeri· 
beretninger. - BekendtgØrelser. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Storm-
20 Stuen, København V, el' anbent 

fra 9-11. RerlaktlJre;t af Mmllemsblatlct 
træffes desuden i Alm. 5-7 SvanCI1l0SC
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vodrørelHle Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
t il' Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeli g for Medlemmer og Fiskere uaglig 
fra RI. 9-11, for Pnblikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 ørr. 

Breve og anure .Forsendelser til For-' 
eningens Konsulent bedes alti,l alene aell'cs
serede til hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Ettertl'yk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

, Modetsamlingen. 
Hr. P. Villumse?t vil være til Stede i Sam

Engen Lørdag deu 28. November KI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr,: Sølling. London. 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Af Færgemand,Fisker Huns Larsen 
i Humlebæk er inusentlt Indholdet 
af to Bøsser: 2 Kr. 

Af Fiskelutlldler Gottliebsen i Hel
singør Indholdet af en Bøsse: l Kl'. 
39 øre. 

Fra L')dskontoret i Helsingør nf 
Lodsinspektør Kommandør Barden
f1ethIndholdetaf enBøss-e: 3Kl'.76Øre. 

Af Færgemand, Fisker L. M. An
dersen Indh()ldet af en Bøsse ved 
Espergærde Havn: 2 Kr. 65 øre. 

A f Fisker ,Tens ThoIllusen, Snek
kersten, Indholdet af to Bøsst>r: 13 
Kr. 39 ør(>. 

laIt 23 Kr. 10 øre. 

Fiskeriafdelingen 
ved 

Kunst- og IndustriUdstillingen i 
Stockholm 1897. 

Udstillings Udvalget gør opmærk
som paa, at Fristen for Indsendelse 
af Anmeldelses Blanketter udløber 
den 1. December 1896. 



"Bombebøssen" . 

Vi henlede Opmærksomheden palt, 
at der i Stiftelsen "Bombebøssen " i 
København af og til er Plads ledig 

som kan søgl's af ældre værdige 
Sømænd - der "henhøre Ul Coffar
difa'rten, og have }~jemme i Køben
havn, ellet· have faret derfra i .fic1'e 
Aa'ra, De erholde "frit Husly og 
Varme i Stiftelsens Hus" og "saavidt 
llluligLys,Beklædning ogFol'plejning", 

Forsaavidt der blandt ældre Fi
skere, der opfylde de ovennævnte 
Betingelser, maatte være nogen, der 
ønsker at søge Optagelse, kan Schema 
til Ansøgning erholdes udleveret hos 
Bombebøssens Inspektør Hl', Kapt. 
Fænø, Overgade o. V. Nr. 48. Kø
benhavn C. 

Generalforsamling. 
(Slutning.) 
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Dette er saa vidt man tør regne 
P[!.alideligheden; men Statistiken, 
som forøvrigt slet ikke er affattet 
med noget' saadant Formaal for øje, 
mangler i det hele taget alle Forud
sætninger for at være et gyldigt og 
brugbart Grundlag for Lovbestem
melser, som man maaske vil komme 
til at arbejde under i en hel Men
neskealder. De opgivne Eksempler 
ere baade for faa og for spredte, 
Fiskepladserne for unøjagtig angivne, 
og hvad der er mest iøjnefaldende 
mangelfuldt er, at der ingen som 
helst Oplysninger findes om de fiskede 
Kvantiteters Størrelse, hvad der dog 
maa være en absolut Nødvendighed· 
for at kunne komme til den reelle 
Gennemsnitsvægt. 

Hvad de faa Eksempler angaar, 

der i Flæng ere angivne for den Del 
af Kattegat, som ligger sønden fOl' 
Læsø, da el' det indlysende, at disse 
paa ingen 1\1 aade kunne bl'inge til 
et blot nogenlunde rigtigt Billede af 
eller Overblik orer Tilstande eller 
mulige Afvekslinger i do forløbne 4 
Aar. 

Man vil endelig ogsaa kunne gaa 
ud fra, at Fisken i det sydlige Kat
tegat meget vel kan være under en 
successiv Aftagen i Størrelsp, selv 
om en saadan Aftagen ikke bestemt 
kan paavises i det nordlige Kattegat, 
som vistnok faar sin Fiskebestand 
betydelig rekruter~t af stor Fisk fra 
Skagerak. 

Hvad man overhovedet tør til
lægge mere Værdi end den paabe
raabte Statistik, er Videnskabens Er
klæring !amt erfarne Fiskeres U d
taleiser angaaende denne Sag. Saa
vel fra Frederikshavn som her fra 
Grenaa lyder Svaret ens, naar man 
spørger. Alle ere de enige om, at 
Rødspætten i Kattegattet bliver om 
ikke just regelmæssigt, saa dog gen
'nemgaaende mindre og mindre i Ti
dernes Løb. 

Ved den nylig stedfundne første 
Behandling af Konventionslovforsla
get i Rigsdagen ser det meget ud, 
som om man ved Siden af den føl' 
omtalte Statistik væsentligst lægger 
Øresundsfiskeriet til Grund for Maal
bestemmelsen. Det gaar imidlertid 
aldrig an. Der paastaas, at Rød
spætten i Øresund er en egen Art, 
der, skønt kønsmoden og udvokset, dog 
aldrig bliver saa stor som f. Eks. 
Rødspætten i Kattegattet, og gamle 
Fiskere derovre sige, at Rødspætten 
i Øresund ikke har været kendt 
større i Mands Minde. Det er da 
let forstaaeligt, at Øresundsfiskerne 



ikke knnne være tjente med Indfø
relsen af et større MaaI, da de saa 
maaske ikke kunne fange en eneste 
Rødspætte af lovlig Størrelse, skønt 
deres Fisk er fuldvoksen og en god 
Madvare. En Kattegatsrødspætte 
paa 9 Tom. Totallængde vil derimod 
næppe være kønsmoden og vil altsaa 
ikke kunne faa Tid til at yngle, før 
den maa fanges, altsaa et Tab for 
Fiskebestandens Bevaring. Den vil i 
alle Tilfælde være saare langt fra 
at være udvokset, og Fiskens Mad
værdi afhænger ikke af, om Fisken 
er stor eller lille, men derimod af, 
hvorvidt den er fuldvoksen. 

Helt bortset fra den fOl' Bestan
dens Bevaring nødvendige Grænse 
for Størrelsen af Rødspætter, som 
maa fanges enten her eller der, er 
der anden Anledning for Kattegats
fiskerne til at ønske et større l\[aal 
eller dog ikke mindt'e end del for 
Tiden er. Der vilde jo ganske vist 
efter det mindre Maal kunne tages 
en Mængde Fisk, som allerede nu, 
men navnlig hvis Konventionen med 
et hvilket som helst større Maal 
kommer i Kraft, maa ln.stes over 
Bord; men det er et Spørgsmaal, 
om det ikke i Stedet for at blive en 
Fordel vil blive et Tab for Fiskerne 
at tage disse Smaafisk, som jo saa 
aldrig blive store, medens de ved 
atter at udsættes maaske paa et 
halvt eller helt Aar vilde opnaa den 
lobbelte V ærdL 

Det er jo nemlig saaledes, at Fi-· 
skens Værdi som Madvare og som 
Følge deraf ogsaa som Handelsvare 
tiltager efter et langt større Forhold 
end Fiskens Størrelse. Kvali ets
spørgsmaalet har sin store Betydlling 
for Fiskeren saavel som for enhver 
anden Producent. Fiskeren fabrikerer 
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vel ikke Fisken selv, men han træk
ker den frem af Havet, saa at den 
faar en bestemt Værdi ligesom enhver 
Vare, og Fiskeren er saaledes indi
rekte en Producent. Det maa være 
i hans Interesse at bevare et godt 
Renomme for den Slags Fisk, han 
væsentligst skal leve af at fange, og 
at bidrage sit til, at den vedvarende 
kan være en efterspurgt og søgt Vare. 
Han har sin Interesse af stedse at 
levere saa fin en Vare som mulig, 
da han har Konkurrencevarer i andre 
Fiskesorter. Ved at møde frem med 
Rødspætter af den Størrelse, som 
Fiskeriudvalget vil foreslaa at tillade, 
vil vor Rødspætte tabe det gode Ry, 
den hidtil har haft, og dermed tror 
jeg ikke, at nogen Kattegatsfisker er 
tjent. 

Det maa herefter være klart, at 
man ved Ansættelse af Minimums
maalet bør tage Hensyn til hvert 
Fiskevand for sig og forud undersøge, 
om disse kunne indordnes under den 
sanllue Bestemmelse uden Skade for 
de Mennesker, der skulle leve af 
Fiskeriet. 

For Øresunds og Kattegattets Ved
kommende turde det være tilstræk
keligt oplyst, at disse to Vande under 
ingen Omstændigheder for Rødspæt
tens Vedkommende kunne underkastes 
den samme Maalbestemmelse, uden 
at Fiskerne det ene eller det andet 
af Stederne komme til at lide der
under. 

Endvidere har Udvalgets Plet·tal 
fOl"l\slaaet, at Fiskerilovforslagets § 14, 
som vil forbyde al Amendelse af 
U ndermaalsfisk, forandres saaledes, 
at denne Fisk maa anvendes til 
Føde for Fiskeren selv. Det siges 
at være en unødvendig Tvang pan 
Fiskerne) naar U ndermaalsfisk slet 



ikke maa anvendes; men jeg tror dog, 
at Fiskerne i Fremtiden ville være 
bedst tjente med ikke at have en 
Bestemmelse i Loven, der er saa 
elastisk og udsat for saa stor Mis
brul!: som denne. 

End('lig har Fh'rtallet foreslanet 
Ophævelse af Forbudet mod Vaad· 
fiskeri paa Soterritoriet i Tiden fra 
1. JUlji til 15. A'-gust. 

Jeg lwnstiller til Forsamlingens 
Afgørolse, om der i Anledning af 
de her omtalte Punkter mn atte være 
Gmnd til, at Foreningell udtnlar sig 
overfor I.lovgivningsmagten . .r eg skal 
hertil føje, n t denne l\1aade er den 
eneste, paa ln ilkell Fiskerne kunne 
have nogen Indflydelse paa Lovgh-. 
nillgsarbejdet, og fo!baabentlig ville 
de paag<ddende Faktorer ikke være 
utilbøjelige til at modtage Vink og 
Underretlling,el' fra paalidelige Kil· 
der." 

Fisker L. P01l7Sell, der i mange 
Aar hal' været Kattegatstisker, frem· 
drog dereft0r tiere Eksempler paa, 
hvorledes Fiskens Vægt er gaaet 
nedad i de Aar, han saaledes har 
praktiseret SOIll Fisker. De anførte 
Eksempler, der alle vare her fra 
det sydlige Katt<'gat, tale som et 
Bevis for, at den paastaaede Aftagen 
i Størrelsen desværre fuldt ud har 
fundet Sted. 
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lJpl',fter han]e forskellige Med
lel1ll11el' Ol'(let i Anledning af de [lf 
Formanden omtalte Punkter. Af de 
faldne UdtalelsPl' fremgik, atFiskerne 
hel' fremdelps ere stemte for et større 
Maal paa Rødspætter, som Illaa 
fanges, og i al Fald ingenlunde for 
et mindre Maal end det, man for 
Tiden har. Kutterfiskerne Inge i 
Heglen ikke Fisk, som kun netop 
bolde det lovbestemte Maal, da de 

mene, at disse Smaafisk ville ned
sætte Prisen paa den bedre Vare. 

Man drøftede Hensigtsmæssigheden 
af de forskellige Maal for Søterri· 
toriet og Kattegattet i Almindelighed, 
SOUl Konventionen vil foreskrive, men 
fandt, at Indførelsen af dette System 
vil blive særligt uheldigt for J oIlefi· 
skern r', ar hvilke der hel' paa Kysten 
og ved Havnen findes et betydeligt 
Antal, hvoraf de allerfleste intet Bi
erhverv have, men ere henviste til 
udelukkf:'nde at leve af Fiskeriet. Med 
Maalet 91/ 2 Tm. Totall. ville de rel 
kUlllJe fange Fisk, men de ville ikke 
som hidtil kunne sælge deres Fangst 
til Handelskvaserne, da disse Dæks, 
fartøjer ikke skulle have L,ov til at 
have Fisk under 11 1/ 2 'fm,- om Bord 
hverken paa Søterritoriet eller udenfor 
dette. Jollefiskerne ville altsaa blive 
tvungne til at afsætte deres Fisk til 
de 'lokale Mellemhnndlere og blive 
saaledes Illed Hensyn til Prisen paa 
deres Vare fuldstændig pl'isgivne disse 
Mellemhandlere. Med det store Maal, 
11 1/ 2 'l'm., ville .rollefiskerne endelig 
heller ikke kunne være tjente, da de 
saa næppe ville kunne fange en eneste 
Fisk IJaa Søterriloriet, der kan holde 
det lovbestemte MaaL Begge ~faader 
ville blive uheldige for J ollefiskl>rne. 
I første Tilfælde ville de kunne fange 
Fisk nok, men de ville ikke kunne 
sælge deres Fangst og faa tilstræk· 
keligt U d bytte af deres Arbejde, og 
i andet Tilfælde ville de saa godt 
som intet kunne fange. løvrigt ere 
Kuttel fiskerne her enige om, at 
Maalet lP/2 Tomme er fol' yderlig
gaaende ogsaa udenfor Søterritoriet, 
da det nu for Tiden er et Mindretal 
af Fisk, der kan holde saa stort et 
Maal. Man tænkte sig egentlig 101

/ 2 

Tomme .som et passende Maal uden-



for Søterritoriet, men da det maa 
anses for heldigst med et ensartet 
Maal, og 101/ 2 Tm. vil blive for 
stort fol' selve Søterri todet, vedtog 
man at anbefale 10 Tommer Total
længde som Fællesmaal. 

Med Hensyn til den foreslaaede 
Tilladelse til Anvendelse af U nder
maalsfisk til Føde for Fiskerne selv 
gik Forsamlingens fælles Mening ud 
paa, at Fiskerno i Fremtiden ville 
være bedst tjente med ikke at have 
en saadan BestemmelsI' i Loven, da 
den let giver Anledning til Mishrug 
og O\'ergreb, som vanskeligt ville 
kunne ram mes gennem Kontrollen. 
løvrigt gik man ud fra, at Forbudet 
mod al Anvendelse af Undermaals
fisk vil blive en af de virksomste 
Fredningsbestemmelser samtidig med, 
at der ikke ved dette Forbud vil 
foraarsages Doget føleligt Tab for 
andre Fiskere end saadanne, der 
ville gøre Misbrug af den foreslaaede 
Tilladelse. Man anbefaler den Passus 
i Fiskerilovforslagets § 14, der vil 
forbyde hvilken som helst Anvendelse 
af U ndermaalsfisk. 

Man anbefaler ligeledes Bibehol
delsen af Forbudet mod Vaadfiskeri 
paa Søte1'l'itoriet i Tiden fra 1. J ulli 
til 15. Avgust, da Ophævelsen heraf 
vil blive til stor Skade for det paa 
den Tid dreven Garnfiskeri fra Kysten. 
Samtidig er Forbudet i al Fald her 
paa Stedet uden videre Skade for 
Kutterfiskerne, der med det paa den 
Aarstid overvejende gode Vej\' viU~ 
have tilstrækkelig Lejlighed til Fiskeri 
udenfor Søterritoriet. 

Det vedtoges at llenvende sig til 
Regeringen med Andragende angaa
ende disse Punkter. 

Kassereren (Toldassi stentPetersen) 
gav Meddelelse om ForeningensStatus 
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samt om den paaskGlnnelsesværdige 
Maade, paa hvilken Foreningen støt
tes ved Gaver og Bidrag fra ærede 
'Borgere i Grenaa og Omegn. Han 
foreslog en Tak, særlig til Hr. Konsul 
l\Iommø og iøvrigt til alle velvillige 
Bidragydere, hvilken Tak Forsam
lingen tiltraadte ved at rejse sig.. 

Et mindre Tillæg til Lovenes § 3 

vedtoges. 
Det vedtoges at søge "Grønaa Fi

skeriforening" inJlemmøt som Filial 
af "Dansk PislccTifo1·enillg". 

Der foretoges Valg af et Besty
relsesmedlem samt 2 Revisorer. 

Forsamlingen tilkendegav sin Tak 
til Bestyrelsen, hvorefter Mødøt, der 
i et og alt forløb særdeles smukt, 
hæl'<!des. 

GrenClJa Ha1j11, d. 4. Novbr. 18~(j. 

Chr. Olsen, 

Form. for "Grenaa Fiskeriforening". 

Mindre Meddelelser. 

Den mærkelige Aal, som forrige 
N nmlller af Medlemsbladet gu v Oplys
ninger om, døde ottende Dagen efter, 
at den v:.tr 'bragt mig. Den røde 
Farve har hos den døde Aal nogen
lunde holdt sig. Æggestokkene vare 
meget fyldige, blegrøde til hvidlige. 
1\1 ave og Tarm vare tomme, Leve
ren ved at indskrnmpe og Huden 
tyk, endda særlig tyk; altsaa havde 
Aalen samtlige den udvikled(Blank
aals væsentligste Kendetegn. Ved 
U ndersøgelsen af Finnernes stærkt 
røde Farve, viste det sig, ... efter at 
Aalen var flaaet, at samtlige Finne
straaler i Ryg- og Gatfinne vare 
blodrøde. Arthur Feddersen. 



Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 15. November 1896. 
Den 13. ds. blev da endelig en Fi
sked ag igen for Fiskerne, og U dbyt
tet det bedste det endnu har været 
i dette Efteraar, skønt ganske vist 
III oget forskelligt for de enkelte Baades 
Vedkom mende, hvilket taler for, at 
Fisken endnu ikke er almindelig jævn 
under Kysten, men dog i Anmarsch. 

Den største Fangst af en enkelt 
Baad val' 30-40 Snese, nogle havde 
fra 20-- ~5 Snese og et Par Baade 
kun ca. 10 Snese Kuller. 

Kullerne ere som tidligere med
dplt af udmærket Kvalitet, og den 
erholdte Pris for de faa, der har 
været sendt til Tyskland, har været 
15 Pfennige pr. Pd., lidt Torsk har 
ligeledes været sendt og opnaaede 
sa IIlme Pris pr. Pd. 

Enkelte Baade tog paa Havet om 
N;ttten, men fik paa Grund af stiv 
Kuling og svær Sø kun fall. Kroge 
i Havet, hvorfor disse kort efter at , 
de vare satte atter bleve bjergede, og 
Baadene søgte Land; imidlertid løjede 
Vinden noget af hen paa Morgellen, 
og alle Baadene tog da atter ud og 
fik denne Gang alle Krogene j Havet 
og som anført den bedste Fangst, 
der har været opnaaet i dette Efteraar. 

Siden Fredag den 13. ds. hal' det 
ikke været Havvpjr, da det stadig 
bLeser en haard O. S. S. Vind, og 
naar den ophører, begynder vel sag
tens Vestenvinden, som hal' ladet 
høre forholdsvis lidt fra sig endnu i 
Efteraaret, saa Udsigterne tegne til 
en muger .Tul for Fiskerne, dersom 
dpI' ikke snart indtræffer Forandrin
ger til det bedre med Fiskeriet. 

I. 

470 

Frederikshavn, den 16. November. 
To Gange i Ugens Løb er Fisker
flaaden staaet til Havs, men begge 
Gange blev der kun levnet den ringe 
Tid til Opfyldelsen uf dens Gerning. 
Den første Tur i Ugens Begyndelse 
var fuldstændig resultatløs; den 
anden Gang var det dog Fiskevejr i 
ca. 1 Døgn, og det kunde den Gang 
have set ud til at være bleven et 
rigeligt 'l'ungefi::.keri, del'sol11 Tiden 
ikke havde været saa knapt tilmaalt. 
Henved en Snes Kuttere havde saa
ledes i ovennævnte Tidsrum paa 
Fangstpladserne omkring Trindelens 
Fyrskib og paa Kobbergrunden syd
ost af IJæsø en Fangst af ialt ca. 
7000 Pd. 'l'unge. Tungen fra Trin
delen holder sig tcmmelig smaatfal
dende, vejer ikke mere end 10-12 
Pd. Snesen, medens Tungen fra 
Kobbergrunden vejer ca. 16 Pd. 
Snesen; fra førstnævnte Sted betaltes 
de med 75 Øre, fra sidstnævnte med 
85 Øre pr. Pd. Henved 5000 Pd. 
Sleh-ar og mindre Partier Pigvar og 
Ising, men meget lidt af Rødspætte, 
indbragtos ogsaa fra disse Fangst
pladser. Sletvat' opnaaede 12-15 Øre 
pr, Pd. 

Rødspættefiskeriet har været drevet 
med desværre kun ringe Udbytte, 
dels pall. Herthas Flak, hvor Fang
sten ikke naaede højere for de hel
digste end til 50 Snese pr. Kutter, 
dels pall. Trillegrunden nordlig af 
Læsø med Fangster af lignende Stør
relse. Fra Fangstpladserne nordlig 
af Anholt indkom en Del Kuttere 
med Udbytte fra 50-150 Snese; det 
var den pludselig opkommende syd
østlige Storm, der bevirkede, at disse 
Kuttere kom herind, ellers gaa. de 
gerne til København, da Rejsen dertil 
kun er ubetydelig længere end hertil, 
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og de der ofte opnaa bedre Priser. 
Rødspættens Størrelse fra disse Plad
ser var nogenlunde ens, fra 14-16 
Pd. Snesen, Anholtsfisken muaske 
noget vægtigere, men saa til Gen
gæld af ringere Kvalitet, mere rogn
fyldt; der betaltes fra 2 Kr.-2 Kl'. 
75 Øre pr. Snes. 

Hummertilførslen har været noget 
i Aftagende, dog er der fra Sverrig 
tilført ca. 6000 Stkr. og fra Norge 
ca. 4000 8tkr., disse sidste hoved
sagentlig overlossede direkte i Jærn-

banevogn til tyske Modtagere. Prisen 
er i Stigning, der betales nll 1 Kr. 
20 Øre-1 Kr. 30 Øre pr. Pd. en 
gt'OS ab Norge og S\'errig. 

Det trækker red blivende ud mp<1 
Sildesæsonens rigtige Begyndelse; der 
er vel tilført ca. 400 Knsser i Ugens 
Løb, men det er kun Bagateller 
imod, hvad der bliver tilført, naar 
det rigtig gaar løs. Prisen er endnu 
6-7 Kr. pr. Kasse ab Gøteborg. 

lU. 

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

i Ugen fra 8. November til 15. November 1896. 

- I . ~ el .. 
I I ~ I ~ .h li> .. 

li> li> el 

I 

Cl. .>ol .. ~~ .: f » ..,1» 

Tilført af: ~i -~ li> Cl. ø ~ :E ~ - co -IO ~ ::s .. :; ;,; ltii~ i .i; tii -Oll 
lI>>> .. Cl <-
::Ces:: ~ .>ol I- :w: < .., , ...I .>ol U) , ø li> -.; I co U) 

(ti U) 
"'" Cl 

li PlI. Pd. \ 
Pd. Pd. 

\ 

Pd. Pd. P,I. 

\ 

Pd 1 \ 
Pd. Pd. I Pd. 3 danske Fisker- il 

fartøjer ... I 1440 1>400 

20 danske Kvaser 8870 111852 6000 

svenske ~'isker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
2 fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 448 4200 1210 3654 
l pr. Jernbano & 

Dampskib ...• 9020 7064 M18 1002\ 18261251618 5575 6490317384 711 - 1-
122454 1826 25213B115!29 6490 7384 "711-lait ••. 18880 7064 5518 448 

1) Aal. 2) 3216 Pd. Aal og 438 Pd. Anlekvabber. 3) 3600 Pd. Laks og 2890 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 438792 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,35-4,75, Kassefisk 
Kr. 2,00-3,76 pr. Lpd.; 'l'orsk Kr. 1,40-2,00 pr. Lpd; Sild svenske Kr. 1,00-1,50 pr. 
Ol; Aal blanke Kr. 0,50-0,62, gule Kr. 0,30-0,40 pr . .Pd.; Ørred Kr. 0,55-0,70 pr. Pd, 

I Urens Løb har Tilførslen af levende Rødspætter kun været meget. ubetydelig,. o~ 
ere Priserne som Følge heraf stegne med ca. 1 Kr. pr. Lpd. - Torsk tIlførtes stadIg l 

rigelig Mængde, hovedsageli, fra. Bornholm, og betaltes med indtil 2 Kr. pr. Lpd, 

fiskekroge -Fabriken 
- S.tnledaiUe t Aanng 1888'1! 

t X:ellnha'n 1888 -
anbefaler Bit Udsalg ar alle Sorter 
Fiøkekroge, Bsa vel ! StaaI, Jærv 
som Messing, samt Pilke i Tin OIJ 
Bl,.. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Stra.ndltnede 41. 

ltlfbenbllV'll. It. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk i Kom
mission. 

Dapilg Afregning. 
KommIssionssalg 5 %, 

Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. ---_ ... -
En Fisker. 

kan faa til Leje 1 Hus med 
4 Værelser og Køkken, be
liggende ved Roskildefjord, 
hvor der er stort Fiskeri med 
Vaad, Ruser m. m. )bn 
henvender sig til Gaard
ejerJaeohsen, Kregome 
pr. Frederiksværk. 



Kø benha, vns :M:eka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prima kabelslaaet Twist 
i Numrene 12/9-_12/30 anbf>:fales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
hlev 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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget I!'iskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. TelegramalIr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsin~9r, Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 HelsillgØ'r". 
leverer efter Bestilling eller fra, La/l:er fra vor med de nyeste og bedste' 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader, Bundgarn samt alle. andre Slags N æt og Garn. Bom
ttlds.qanl, HaU1J1f'ganl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed. Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sol v· og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. mag,. H'ill. Lundbeck. - Trykt hOB F1'antz Christtreu. København. 
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:M:edle=..sbla.det hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/" Sides Brede; for staaeud() Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: BcstyreJsesraauf't. - .. Ihnnbf!bøescn .... 
Vippegiuuet. - Statistikeu. :Mindre Meddele1~ 

tlt7T. l<"'iskeriberetninger. - Bekl ndtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\Icdlomsbladet 
træffes desmlt'll i Alm. 5-7 SV<lnemoso
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kil, toret. 

Mliddlsamlingen, Stol'mgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fisl{()l'e 
fra KJ. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod ell Entre af 10 øre. 

Breve og andre .Forsemlelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adl'es
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kobenhavn V. 

Eftertryk af :Medlemsbladets Artilder eI" 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villwnsen vil være til Stede iSam· 

Engen Lørdag den 28. November KJ. 9-4. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter ForeningensI,ove ereStemme
s('dler med tilhørende Medlemsforteg
nelse pr. Post udsendte i de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesruadet 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: 

Ringkøbing A.cmt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 
Sognefoged Ohr. Gaj Noersgaard, 

Dbmd., HarboØl'c pr. IJemvig. 
Strandfoged Anders Hansen, Søn

dervig. 

Vejle Amt; 
Etatsraad O. Eckardt, R. af Dbg., 
Dbmd, til0rumgaard pr. Daugaard. 

Viborg Amt: 
Konsul J. Jensen, R. afDbg., Dbmd., 

Viborg. 

]"!ctl'ibo A.mt: 
Kammerhr., Hofjægermester, Lelms
greve Raben-Levetzau, til Aalholm, 

Nysted. 
Fisker Rasmus Nielsen, Dbmd., Skalø 

pr. Fejø. 

Sm'ø Amt: 
FiskerHansHansen, Karrebæksminde. 

Præstø Amt: 
Hofjægermester A. Hage, R. af Dbg., 

til Oremandsgaard. 
Apotheker A. Aarsleff, Præstø. 



"Bombebøssen". 

Vi henlede Opmærksomheden paa, 
at der i Stiftelsen "Bolllbebøssen" i 
København af og til er Plads ledig 
- som kan søges af ældre værdige 
Sømænd del' "henhøre til Coffar
d i farten, og have hjemme i Køben
lwvn, elle'r have faret derfra i flere 
Aar". De erholde "frit Husly og 
Varme i Stiftelsens Hus" og ,~saavidt 
muligLys,Beklædning ogForplejning". 
. Forsaavidt der blandt ældre Fi
skere, der opfylde de ovennævnte 
Betingelser, maatte være nogen, der 
ønsk-er at søge Optagelse, kan Schema 
til Ansøgning erholdes udleveret hos 
Bombebøssens Inspektør Hr. Kapt. 
Fænø, Overgade o. V. Nr. 48. Kø
benhavn C. 

Vip p egarnet. 
Af Arthur Feddersen. 

Man kan ikke sige, at der just er 
nogen større Ulighed imellem de 
Redskaber, som bruges ved Fersk
vandsfiskeriet inden for Danmarks 
Grænser; i Almindelighed er de des
uden kun lidet ændrede Former af 
Kystfiskeriets. 

Imidlertid er der dog et Redskab , 
som er noget for sig, nemlig det til 
Fangst af Vandreørred indrettede 
Vippegarn, som bruges langs Kol
ding-Aa og som næppe ses andet 
Steds hos os. Dette Redskab bruges 
paa flere Steder langs den nævnte 
Aa og mest ved Omløbene i de saa
kaldte Hulker (Høl'er), altsaa hvor 
Aaen er dybest. Dette Fiskeri falder 
fra Juli til Oktober. Men saa snart 
man naar noget ind i November , 
holder Ørreden sig til de grusede, 
stenede Grunde, hvor dernæst Gar
nene i Reglen kommer i Brug. Endog 

nogen Tid, forinden Ørreden leger, 
gaar den fra Høl'ernes jævne Sand
bund og søger hen til Stenbunden. 

Billedet viser et saadant Garns 
Konstruktion, og hvorledes det tager 
sig ud, efter at det er hævet op af 
Vandet. N aar det deri m Q(l fisker, 
er det sænket under Vandet og hviler 
paa Bunden. Det fanger bedst i 
rørt Vand og under uroligt Vejr med 
nordøstlige Vinde og med Højvalllle 
i Fjorden. 

Saa snart Fisken er paa Opgang 
fra Fjorden, kommer Vippegarnet i 
Brug paa de Steder, hvor man kender 
til, at Fiskene ynder at holde sig. 
Som Regel "letter" Fiskeren Garnet 
hvert Minut, men ellers kun, saa 
snart han tænker, at en Fisk er 
kommen ind over det. Vippegarnets 
Flade fylder saa godt som hele 
Hulken; derfor kan næppe nog(ln i 
Hulken komlnende Fisk slippe. 

Alligevel er det en Selvfølge, at 
der ogsaa til dette Fiskeri skal 
Øvelse og et vist Haandelug; saa kan 
det ogsaa hænde, at man ikke alene 
faar Em eller to, men mange Fisk. 
I en læseværdig Artikel "Lidt om 
Ferskvandsfiskeriet j Kolding Aa og 
Omegn" af P. Nissen ("National
tidende" for 26. Avgust d. A.) skriver 
Forfatteren, at en Mand i Halvtres· 
erne kunde "en Nat undertiden fange 
flere Lispund; ja, der er flere end en 
Gang endog fanget p:HL et enkelt 
Vippegarn over 300 Pund". Det er 
da ikke paafaldende, at man i "den 
gode Tid", da der val' rigeligt med 
Ørreder, kunde se Garn ved Gar-n 
langs Aaen.*) Efter 1864, skriver P. 
Nissen, hørte man helt op at bruge 

') Jvfr. J. J. Fyhn: Efterretninger om 
KØbstaden Kolding. Kbhvn. 1848 
S.246. 



Vippegarn, thi fra den Tid kunde 
Ørreden nemlig ikke læng&r gaa op, 
fordi Ejerne af Kolding-Tenegaard 
ved Grinder over Engene aldeles 
spærrede Opgangen. Da Ørred
gaarden senere blev nedlagt, kom 
Vippegarnene atter frem; men Fang
sten var ringe, eftersom "Ørrederne 
vare for tynde paa Bunden". Skal 
man heri se et Tegn paa de ødelæg-

gende Følger af den skrappe Af
spærring' ved Tenegaarden ? Eller er 
det Følgerne af Slæbevaaddene i 
Aarnundingen og paa Grundene i 
Fjorden? 

Saa vidt man kan skønne, er der 
ikke ved Koldingegnens Vippegarn 
nogen sikker Konstruktion eller noget 
almengældende Maal for Garnets 
Omfal1g eller for dets Maskevidde. 
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I det hele er Redskabets Konstruk
tion nogenledes primitiv. Dette frem
gaar ogsaa af Billedet, som skyldes 
en Kunstmaler, der sikkert nærmest 
har tænkt paa at tydeliggøre Fiske
riet. Alligevel vælger vi hellere 
dette Billede end en skematisk Teg
ning af Redskabet. 

Vippegarnets firkantede og stor
maskede Xæt er naturligvis i alle 

fire Sider spændt over et stærkt Lig, 
og Hjørnerne er ved Liget fæstet til 
Bøjlerne ("æ Bævl", "Bævlerne"), 
som laves af nnge Bøge og som oven 
til krysser hinanden. Bøjlerne har 
ved Krysningel1 en Tykkelse omkring 
ved to 'l'ommer, hvor de to Stykker 
Cl' lagt over hinanden (skarrede). 
Bøjlernes Længde retter sig efter 
Størrelsen af Garnet i de kunne være 
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fra 5-7 Alen til Krysningen. Pafl, 
denne Krysning er der en Sammen
binding, hvorfra en Løkke gaar til 
11l:ppestall.gen, der virker ligesom 
Vippen paa de gammeldags Vippe
brønde, men lIled den Undtagelse, 
at Fiskeren her ved sit Tryk udgør 
Modvægten, naar Garnet skal lettes 
fra Vandet. Vippestangen er omtrent 
24~30 Fod lang. Den hviler paa 
llippepælen, hvis Højde retter sig 
efter ib.brinkens Højde over Vand
fladen, og i en OInkring en Bolt 
drejelig Gaffel, "Vrieren". Paa dennI} 
"V rier" kan Vippestangen køres om· 
kl'ing og let svinges ind over Land, 
f. Eks. naar Garnet ikke er i Brug 
eller naar det skal tørres; det holdes 
da i Stilling ved den i Billedet an
bragte Pæl til højre for Fiskeren. 
Fangsten udtages, enten idet man 
svinger Garnet ind over Land eller 
ved Hjælp af en Kætser. Naar 
Vippegarnet har tilstrækkeligt store 
Masker, tillader det Smaafisk at 
slippe hurtigt igennem, og det sor
terer derfor paa en nyttig Maade 
Fangsten. Maskerne er efter det 
stedlige Regnlativ 11/4 Tomme i Fir
kant. Overhovedet kan et Vippegarn 
ikke have smaa ::\1asker, fordi det 
da bliver for tungt at drage op. 

Da Fiskeriet sker baade ved Dag 
og ved N at, og tit i daarligt Vej!', 
finder man hist og her et af ,,'l'ag" 
opstille L Læsted ved Fiskepladserne: 

(Sluttes). 

Statistiken 
i 

Folketbingsudvalgets Fiskerilovsbetænkning. 

Fra Frederikshavn have vi mocl
ta!5et følgende: 

Hr. Redaktør! 
X ærmest foranledigetafFormanclen 

for GrenaaB'iskeriforening, Hr.Kryds
toldassistent Olsens Udtalelser i de 
sidste ~ Ulme af Medlemsbladet an
gaaende de af mig herfra leverede 
Fiskeriheretninger vil jt'g tillade mig 
at poiutere, at disse Fiskeriberetninger 
i Følge Sagens Natur kun kunne 
betragtes som en ugentlig Oversigt 
over Fiskeriets Gang og saaledes 
karakterisere Fangsten fra de for
skellige af vore her hjemmehørende 
Kuttere benyttede Fangstpladser til. 
forskellige Tider. Til sanlIne ']'id 
at være Statistil{ prætenderer disse 
Beretninger sandelig ikke, skulde en 
saadall Statistik leveres herfra, hvilket 
ubetinget i mange Henseender nU' 
meget formaalstjenligt. vilde den 
ikke alene koste betydeligt mere Ar
bejdt', men ogsaa maaske blive uover
kommelig for Bladet i pekuniær 
Henseende. Hvad det ærede Folke
thingsudvalg for det nye Fiskerilov
forslag har uddraget af Beretningerne 
staar selvfglgelig for dets Regning, 
kun skal jeg fastslaa, at Basis for 
disse Uddrag (nemlig Rødspættens 
Vægt) er paalidelig, Opgivelsen stam
mer fra ugentlige Konferencer med 

. erfarne Fiskere og Fiskehandlere; 
~m Konklusionen er rigtig, ja derom 
er jeg ikke competent til at dømme. 
Anken over Unøjagtighed af Angivelse 
af Fiskeplads maa jeg bestemt til
bagevise, det er vel heller ikke Me
ningen, at Længden og Bredden skal 
angives, hver Gang nogle Kuttere. 
have gjort Fangst, Betegnelserne ere 
sikkert nøjagtige nok for de i Fiskeri
sagen interesserede, og det maa vel 
anses for tilstrækkeligt. 

Med Tak for Optagelsen er jeg 
Deres forbundne 

Klingeman, 
"Dansk Fiskeriforening'is Medlemsblad" 

faste Korrespondent i Frederikshavn. 



· Mindre Meddelelser. 

Fiskere i Fare. Fra Harboøre 
skri res der tilos den 20. d. 1\:1.: I 
Gaar var 24 af vore Fiskere i al
vorlig Livsfare paa Havet. Inden de 
kund e komme i Lallel, lller Havet 
IlH'get pludselig oprørt, og de beslut
tede sig til at blire ude, indtil der 
mulig kom Hjælp. Fra Land gjordes 
Flyvholm Redningshaad klar, og der 
telefoneredes efter Dampskibet" V est
kysten", som straks satte Ull, og for 
hvilket det ogsaa lykkedes at bjærge 
baade de 4 Baade og deres Besæt
ning. Redningsbaaden holdt sig ude, 
indtil Bjærgningen var ovelstaaet. 
Fiskernes Taknemmelighed imod den 
lille Damper er stOl', og det er ikke 
godt at vide, hvorledes det vilde 
være elldt uden dette Skib. Havets 
Oprør kom baade aldeles mentet og 
var særdeles stærkt, saa Landing 
havde været umulig. Vinden var øst· 
lig, altsaa gunstig, men det N ordost
vejr, vi har i Dag, var nok Aarsagen 
til Havets Farlighed i Gaar Efter-
middags. J. 

Dampskibet "Vestkysten" har nu 
mange Gange og sidst den 19. d. M. 
vist sig som sin Post ualmindelig 
voksen, og der er allerede ved dets 
Hjælp i dets korte Virketid reddet 
mange Menneskers Liv. Det er og
saa ret betegnende, skrives der til 
os fra Harboøre, at høre om den 
Tillid, som Fiskerne nære til Sbbet, 
og den Frimodighed, hvormed de nu 
med denne Hjælper i Ryggen gaa 
ud paa Havet. De ere ikke langt 
fra at udtale, a t den værste Livsfare 
er borte, uaar de, under paakom
mende Fare, blot holder sig udenfor 
Revlerne, indtil "Vestkysten" kommer, 
og naal' det da blot er om Dagen. 
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Men A vtoriteterne burde faa øjnene 
op for, at der i Thyborøn Kanal 
trænges til nok et Skib af samme 
Art; thi det kan saare let træffe, at 
Fiskerne komme i Bekneb baade 
Syd og N ord for Kanalen, og et 
Dkib kan jo umuligt g(jre Front i 
mere end en Retning. De i det 
sidste Aar saa jævnlig indtrufne fare
fulde Sitnationer for denne Kysts 
Fiskere m,lDer stærkt til en snarlig 
Opfyldelse af dette berettigede Krav. 

J. Gr. P. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 23. Noypmuer 
18%. EndskOIld t rolige Vejrforhold 
harc' \;\'1'et fremherskende Ugen igPlI
nem, i hred Fald i den langt OVPl'
vejpnd e DpI af samllIe, har U d byttet 
i sin Helhed været temmelig knapt 
og har langt fra svarl't til de For
ventninger, man, med det gode Vejr 
for øje, havde gjort sig. Nordost 
af Hirtsholmene, langt til Søs, helt 
ude i det saakaldte Dampskibsløb, 
have de fleste af Kutterne fisket; 
Udbyttet varierede mellem 50 og 150 
Snese pl'. Kutter og Rødspætten var 
af god Kvalitet, saa de( opnaaedes 
høje Priser, 21/ 2-4 Kr.- pr. Snes for 
Fisk, vejende 14-20 Pd. pr. Snes. 
Det el' særlig Tungefiskeriet ved 
'rrindelens Fyrskib, der har skuffet 
Forventningerne; omtrent en halv 
Snes Klltten~ fiskede der og havde 
et Udbytte af fra 100 til 400 Pd. 
hver: Prisen er falden noget, der 
betales nu kun 50 til 60 Øre pr. Pd. 
Derimod er der indbragt betydelige 
Kvantiteter af Slethvar fra disse to 
Fangstpladser, vel ca. 10,000 Pd., 
men denne Fiskesort er jo desværre 
ikke saa højt i Pris, fra 8 til 12 



Øre opnaaedes pr. Pd. Fra Kobber
grunden indkom enkelte Kuttere med 
mindre Partier Tunge og Pighvar; 
Tunge betaltes med 60-65 0re, 
Pighvar med 40-60 0re pr. Pd. 
fOl' store (over 3 Pd. pr. Stk.), det 
halve for mindre; herfra indkom lige
ledes to Kuttere hver med godt et 
Tusind Pd. Torsk, betalt med 8 11 
10 Øre pr. Pd. Nogle i Læsørende 
fiskende havde kun uvæsentlig Ud
bytte. Hummertilførselen har gaaet 
livlig i den sidste Uge; fra Sverrig 
er hovedsagentlig pr. Dampskib til
ført ca. 13,000 Stkr. og fra Norge 
ca. 7000 Stkr., disse overvejende til 
tyske Modtagere; Prisen holder sig 
stadigvæk h0jt, omkring l Kl'. 30 
Øre pr. Pd. ab Norge eller Sverrig 
en gros. Endelig er Sildepl'isen 
falden noget i Sverrig, og man mærker 
det straks ved forøget 'Pilførsel; fra 
G oteborg er pl'. "Blenda" tilført ea. 
1400 Kasser og fra Smøgen unkom 
i Gaar en mindre Damper med 300 
Kasser; Prisen holder sig omkring 
ved 5 Kr. pr. KasRe ab Sverrig en 
gros, men i Følge de allersidste 
Efterretninger el' Fangsten atter i 
Tilbagegang, saa den lavere Pris 
hol der sig vistnok ikke længe; erfarne 
Folk spaa allerede et daarligtSildeaar. 

Kl. 
Køge Bugt, den 22. Novhr. Det 

er gennem Aalefiskel'iet om Efter
au ret, at Fiskerne her i mange Aar 
have haft deres Hovedindtægt, og 
Aar for Aar have de derfor saa 
vel ved at fOl'øge Antallet af Ruserne 
som ved at forbedre Redskaberne i 
det hele taget - søgt at udnytte 
dette Fiskeri paa bedste Maade, og 
om end Udbyttet af Rusefiskeriet 
langt fra hvert Aar har været 
lige godt, har det endelige Resultat 
for Flertallet af Fiskernes Vedkom
mende dog som oftest været nogen
lunde tilfredsstillende. r Aar synes 
Forholdet imidlertid langt fra at ville 
blive saaledes. thi i de 2 a 3 Maa
neder, ltusefiskeriet nu har været 
drevet her, har Udbyttet været saa 
ringe, at selv ældre ]'iskere ikke 
kunne mindes noget lignende. 
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Da Vejrliget i den sidste Tid imid
lertid har været temmelig gunstigt, 
har Haabet om, at der muligvis lige 
paa Slutningen kunde blive et godt 
U dbytte, bevirket, at de fleste af 
Fiskerne endnu ikke have optaget 
Ruserne, men Sandsynligheden herfor 
er desværre kun ringe. 

Den overvejende Del af den i 
Køge Bugt fangede Ruseaal føres til 
:3brkedet i København. Prisen, der 
er opnaaet i Efteraaret, har i Al
mindelighed været 50 a 60 Øre pr. Pd. 

J. 
Færring, den 19. November. Her

værende Havfiskere have for inde
værende Sæson solgt deres Kuller
fangst, dels til F. \Vejmerster, Altona, 
til en Pris af 6 0re gennemsnitlig 
pr. Pd. Kuller rengjort, dels til 
Fiskehandler Knuck, Lemvig, for 5 
0re pr. Pd., fol' Fisk, der vejer op 
til P/2 Pd. pr. Stk. Derfra og op
efter er Prisen 8 0re pr. Pd., og 
fra Januar Maaned 7 og 9 0re pr. 
Pund. 

Fjaltring, den 20. Novbl'. r denne 
U ge har der været 3 Fiskedage, og 
Udbyttet har været ret godt, nemlig 
indtil 60 ~nese Kuller og nogle 
Torsk pr. Baud. Det er egentlig 
først i indeværende Uge, at man har 
haft noget Udbytte i hele Efteraars
tiden, der jo har været saa godt 
som uden Fortjeneste. Desværre er 
Priserne for Kuller i Eksport ogsaa 
meget smua for Tiden, saa Ulykken, 
at man fisker for lidt, er ikke den 
eneste. 

r Gaar, den 19., da Harboøres 
Fiskere var i Fare, turde man ikke 
gaa ud her. r paakommende farlige 
Tilfælde ha,r Dampskibet "V est
kysten" jo en lang Vej at gaa herom. 

G. 
Harboøre, den 20. N ovbr. I de 

sidste Dage er der her gjort nogen 
Fangst af Kuller og Torsk paa Grund 
af de til det gode forandrede Vejr
forhold. Men ellers har jo Stillingen 
hele rriden været meget miserabel i 
den Del, der er forløben af Sæsonen. 

P. 



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

i Ugen ira 15. November til 22. N~vember 1896. 
1 ... E I ...... 

I I~~I ø~ .... 
I~~ 

... 
!-=i: Q) Q> E .:tf. ... >. Q)0 

Tilført af: - .... Q> ... - 0 Q) ;g - ';'! ~ .... .... -"" <DI!! -c .... =~ .. :; I i (1:S...:..:, Øe c.; -as 
Q)>. "m Cl m <-11:1: ... Xc;::: .... I- • <.!!!I..J .:tf. m 

I ø 
.., 

.:tf. = i:i : m <;Il rn e 

8 danske Fisker- li Pd. Pd'j 
Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
l'd. Pd. I Pd. 

fartøjer ..... 21870 1225' 3060 
li 

18 danske K vaser 1 12150 124272 

16 svenske Pisker-
fartøjer ... 29790 3930 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 3 

Fiskerlejer . . . 632" 3420 15760 3422 

pr. Jernbane & 4 I 
Dampskib ~ 167~16380. 885~1 __ ~~~I 2550 12931(){)10950 9865~116960 2773 

lait ... 15073016380 I 15850 11857 1 164638 i 6480 3088601 14372j \j865 i16960 2773 

l) Slotter. 2) Skrupper. 3) 3G~8 Pd. Aal og :l2<Pd,A"lekvaliuer. 4) Aal. 5) 83Qo Pd. Laks og 1565 Pd. Ørred 

lait er der tilført 591765 Pd. . 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter; levende Kr. 3.50-4,50, Kassefisk 
Kr. 1,75-3,75 pr. Lpd.; T01·sk. levende Kr. 1.40-2, IO, svenske Kr. 2,25-2,85, Kasselisk 
0,75-1,00 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,75-1,10, fraSundetO,40~1,15 pr. Ol; Aal, blanke 
Kr. 0,50-0,60, gule Kr. 0,32-0,45 pr. Pd.; Ørred Kr. 0.60 pr. Pd, 

l Ugens Løb er der kun tilført smaa Partier levende Rødspætter. Priserne holdt 
sig desuagtet uforandret, da der tilførtes Markedet en stor Del Kassefisk - Torsk til
førtes uforandret rigelig og til gode Priser. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sølqaedalllll I A.lborg lS8ll 811 

I Københ ..... 1888-
anbefaler .it Udsalg af alle Sorter 
Fiskekroge, aaa vel i Staal, ,TæJ'lJ 
som Messing, samt Pilke i Tin UH 
Bly. Forsendeø mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

-----_. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al SlagsFisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 Q/o' 
Teiegramactr.: Storm,Nybrogade. 

• 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Gl'ønnetJade 10. 

b'or staaende Avertissementer 
dr Ømmes betydelig Rabat. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vil
keligt billige. 

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

F. N. Halma8. 
Telefon 129. 



4so 

X,0 benha, vns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og priDla kabelslaaet T'Wist 
i Numrene 12/~_12/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjelHlt 

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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann COhrs, Altona. Tele~ramadr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,15 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Ji':tbrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulds.garu, Hampe9ani og Hør9arn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtrre og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
RedIgeret af cand. mag. lVill. Lundbeck. - Tl'ykt hos Jlrantz Christtreu. KøbcnhaYll 



Nr. 49. 3. December. 1896. 

M:ed.:le:x::n..sbJ..a.det udgaar 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 Aunoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: V;ppegarnet. - Flekermøde om Vest· 
kysthavu€sagen. - Fisktriberetninger. - Bek~'ndt

gØreIser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Meulemshladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 SV<1nemose· 
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Storrngade 20, er gratis 
tilgæJlgeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Puhlikum Syjndag fra 
12-2 mod ell Entre af 10 øre. 

lIreve og andre ~'orselldelscr til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres· 
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Bftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. VillulIlsen vil være til Stede i Sam

Illlg'Cll LØrJag den 12. December KJ. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølUng. London. 

Capt. A. Salling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng. HuH. 

Vip p e garnet. 
Af Arthur Feddersen. 

(Slutning.) 

Efter Sugnet*) hanle man, da Kol
dinghus var i Velmagt, ikke nok i 
'rellcgaarden ved Koluing. Der blev 
derfor "sluuet" endnu en 'renegaurd 
(omtrent en Mil) højere oppe, nemlig 
ved Ejstrup. Resterne fra denne 
Tenegaard staar den D:tg i Dag, og 
endnu i Hctlrfjerserne var den for
pagtet hen. Ved uens Anlæg skal 
Bønderne have faaet Ordre til at 
rydde deres Fangekasser bort, og de 
maatte da uuspekulere andre Fange
muuder; muligvis har man StW. faaet 
Hold paa Vippegamet. Endelig vil 
Sagnet vide, at 0rredfiski'riet i Kol
ding Au tilhørte et Kloster i Kolding, 
hvis Munke røgtede Fiskeriet, og at 
ler tb ml' enuog tre 'renegaanIe. 

Det kunde Here interessant at vide, 
om Vippegarnet ved Kolding Aa er 
et gammelt dansk Red:skab dlp!' om 
det er et Laan fm fn'lllllll'll I.Llnd. 

') Fol' denne og flore OplY';lling"cr om 
Fbltcriot i Kolding Art, "amt om Vip
peganwt, kan jog takko af 
H\-ilustedgaard Smidt Nis:-;cn. 



Desværre kende vi ikke synderligt til 
vort Fiskeris tidligere Historie. Ingen 
haT i ældre Tid \(tgt V ægt Fua at 
optegne noget nærmere om det. I 
Almindelighed har man lmn nogle 
spredte Efterretninger om Fangsten; 
IIIelI om Fungel'cdskaberne saare lidet 
eller rettere skl'cvet intet. }\fan Imn 
tl'mffe N avne JHl:1 Redsimbel' af for
skellig Art; (lerimocl hat' deres l tld
retning ikke ft'istet nogen til at clnde 
ved den. Imidlertid vilde det af 
Hensyn til vort Fiskeris Historie vrere 
af ikke ringe Vænli, om der endtlu 
kunde skaffes S[ta mange Oplysning(>r 
til Veje, som muligt, og ister 0111 

Re(h;kaber, som ere ejclH!olllHleligo 
fol' visse Egne. Der bil ViNe ikke 

Grund til at opfatte Vippegarllet 
som et af det tlanske F'sh'li:; gnIDle 
Rl\<!skalwr, og ikke milltbt ,wklwr 
(lob LJfuldkoml11enhecl'.'i' i J\::onstl'uk
tionC'n dellne Opfatte,lse, i J"orhinddse 
dog med den Kendsgel'llillg, at deL 
sua vidt. villes ellers iH:e bl'llges 
nærmere Danmark end ved Elben 
og syd for denne FIOll. 

Hvorledes dette nu end hænget' 
sammen, er det en Kendsgerning, at 
Vippegal'll af samme Grundform som 
VejleegnE'IlS ere i Brug over hole 
X OL'lltysklnllll, lige fra 0stproussen 
til Elbmullllingell og syd pua i det 
mindste indtil LoireHoden. 
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Men medens Vippegal'l1et hos os 
klin bruges, som her omtalt, finder 
man det uden for Landet brugt ba'llU. 
som ot Redskab, der føres 1l1('c! 

Haanden, og fOl:t fm en fast Stander 
pan Land eller paa en Pram eller 
Eaad. HaaIlllredskabet bruges mest 
til Fangst af mIndre Fisk og Agnfisk. 
Nettet er 4-6 Fod i~'irkant og 
Stnngt'n er 9-15 J<'od lang. I denne 
mindre Form bruges Vippegamet 

knn pau lidet dybt Vand (6 Fod). 
N atnrligvis Cl' Maskestørrelsen til 
dette Redskab ringe, og man har i 
Almindelighed mindre Masker midt 
i Nettet t'lld i elets Udkant. Fangsten 
lettes, idet man lokker Fiskene tli 
mod udkastet Grundagn paa Pladsen, 
eller ogsaa rodes Bunden igennem 
mod en Stage, umiddelbart forinden 
man sænker Nettet imod den. Ogsaa 
ved dette mindre Redskab nma Bøj
leme fj:!dre godt, der mUfl være nøje 
og afpasset IJigevægt i ulle Ga,mets 
pnkelte Dele og Nettet maa holst 
pose liJt, bvorved Fangsten lettere 
holdes tilbage, Hver Bøjle er, netop 
for at øge Bøjdigheden, samlet af 
to Stykker, saa at den bliver 
tykkest over Midten og smalner af 
lHl efter N ethjornet. Desuden lader 
llliltl være en lille Afsta nd i mellem 
lkjlot'nes KrydslIing og Stangeu (om tr. 
:2 Tom.), hvorved opnaas en bedre 
S t;yri Il g ved L dlæggelsen. Disse 
Haa,ndvippegarn Ol' sjældent mere 
ond 2,5 D Meter i Firkanten; med 
delll kan man fiske snart hist, snart 
hel'. 

Store, faststaaende Vippegarn 
bruger IlIU n (f. Eks. paa \Vesel'flodens 
Stigning ,'ed Hallleln) til Laksefangst ; 
lig'osaa langs en Strækning [LI' Rhinen 
og i Schweiz. Ved Loire er Vippe
stangen 30 Fod lang og Nettet 
Forhold hertil. 

I November 1891) kunde jeg j 

Luxemburg ved den lille J<'lod Pl'iim, 
som yder den fra Rhinen ad Mosel 
optl'ækkende Laks Legepladser, over
v,ere Laksefangst med Haandvippe
garn, PJ'um er i Virkeligheden en 
stølTe Vildbæk, som i den øvre Del 
strømmer mellem Klipper og Klippe
stykker. Hist og her el' Vandstanden 
meget lav, andre Steder er der dybe 



Hulker, som hel' kaldes "Kolk" og som 
afgiver livilepladser for den optræk
kende Ijaks. Disse Hulker inH,llem 
Klipperne ere dog ikke overalt til
gængelige for Fiskeren, eller ogsaa 
kau har. yed adskillige nf dem il; ke 
faa Plads nok tHat fange, og paa hrel' 
Fangeplads, "Hm'de", er der kun 
Rum for en Fisker. Ved Priim el' 

Vippegurnets Net cn. 4 1ft Fod i 
K vaclrat. Maskerne ere store, og 
N ettet ligger løst paa Lejet lllellem 
de fire Bøjlestykker, hvorved Fiskens 
vældige Slag mindre anstl'engel'N ettet. 
Det er nemlig Storlu1l:s, som fanges 
her; man havde sualecles netop fanget 
en Hanlaks, som vejede 38 Pd.*) 
Stangens Længde retter sig efter 
Pladsens Rummelighed, og den kan 
derfor ikke yære stor, sua meget 
minure som Fiskeren ved N u ttetid 
tit ikke i den trange Flodkløft kan 
øjne Stang og Garn, naar han f· )J'er 

dl'm ud. 

Vippegarn, som lægges 11(1 i oi.!; 
atter loftps op Ir,t Vandet alPIH' YI'd 

ArllJkrmfter, el' ikke noget illle Rtod
skab. Det fanger godt, uden samtidig 
at volde nogen Ødelæggelse pau ij;i;y 

fungeværdige Pisk, liersom det da. 
har en passende Maskevi(lde. :Ma
skerne holdes nemlig i dette Redskah 
næsten helt udspilede, saa at Smaa
fiskene kan slippe igennem. Vippe
garnet er derfor et langt mere olw
nomisk Redskab at bl'uge1 end Vand 
og Glib og Brile, thi dets store 
Masker skaLlIler Smaafiskene og giver 
allenfals mindre Lejlighed til at odsle 
med dem. Men det er jo rigtignok 

') ::l1ærkeligt nok blev der i 18~)5 f1l:1get 
talrige, ualm ndelig store Hl1l1laks 
haade i Weseren og i Rhinen med den el 

Bifloder. 
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heller ikke et san gruadigt Redskab 
som et Vand. 

Fiskermøde 
om Vestkysthavllesagen. 

'1Fislwriforeningen for Sim gen og 
OnlPgn" afholdt i Ganr Eftermiddag 
KL 4: et MiHle, hvor 120-1BO Fi
sken' vare til Stede, ovenejencle alle 
Medlemmer af Fiskerifol'eningen. 

FiskeriforeningellsPol'mand,Konsul 
Fabricius, llJeddelte, at l\IfHlet aJ
hold tes efter Forlangencle af de Fi
skere, der vare l\1edlellllnor aJ Be· 
styrelsell, og tIenne haxde derfor 
imlhudt Foreningens :Medlemlllel' til 
:.\lodet fol' li t drofte det for Fiskerne 
her sau vigtige Spørgsmaal H:tvnc-

sagen. 
Konsulen indledede med at med

dl'h- nogle Oplysninger om Hnme

S,\gl'IlS nmtl:'l'('IHle Stilling: 
J:;;['trr at Hyra~tl:d havut' indsendt 

s:tAlIllragl'l,rje OlU et rClJtefl'it Laan 
i :W Aai' til Anla:g af ell FiskerihaYll, 
lmvt!e lilan g()ntagll(~ Gallgl':l!lllldtlig 

forhandlet ml,tJ Hs. I~ksellellce 1n
dl'lll'ig"ministeren san vcl som !lied 
adskilligt' Medlemmer af Hjgsll:tgell 

o:n Sasl'Il. og 'l'aleren ha "dC' den 
fulde Cherberisning, at c!nl' Y:U' god 
Interesse for den. X aa t' SagPIl des
uagtet ml' kørt fast, i al Fald I'ore
lohig, saa var dettl' lll'gl'llndet paa, 
at Indeuri;sministerell hard e sd sig 
foranlediget til at tage denne Sag 
tillige med alle de øvrige Hll rnesager 
under samlet Orenejelse. Dette V[L1' 

uheldigt fol' os, da det p:UL den l\luade 
kuude vare mange Aal', inden de 
fornødne U ndel'søgelser og Bel'egnin-
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ger vpdrøremle de store Vesterhavs
projekter kunde foreligge. M:ln maatte 
ikke fortænk!' Indenrigsministeren i, 
:lt lwn var lJleven forsigtig, efter at 
Projpktet om en Havn ved Sandnæs
ha [2;<', der kom frem i Fjor og øje
blikhlig vandt lwgejstret Tilslutning 
ogsna af cl:tv:erende Trafikminister 
] ng"!s1p,', ve(l nærmere G Pllllemsyn 
ristl' sig at ,"ære noget Illeget tvivl
SOIlIt. IUter Meddell'lser, som han 
ha \"(1(' :Hl privat Vej, syntes ilian 
imidlertid nu at skulle komme til 
(l en Erkend81se, at de store Vest
l,ysthamoprojekter ikke harde Udsig
tl'1' til at blive frrlllmede, men at 
derimod Fiskerihavne re(l Anholt og 
Skagen havde Mulighl~der for sig. 

Spørgsmaalet va I' altsaa: "Kan 
Foreningen foretage noget til Sagens 
Fremme og hvnlr" • 

Da Sagen helt og holdent var i 
Regeringens Haand, kunde Taleren 
ikke indse andet, end at det alene 
var hos Indenrigsministeriet, at man 
maatte henvende sig. Taleren troede 
ikke selv, at der paa Sagens nuvæ
rende Standpunkt var stort at udrette, 
h vilket han ogsaa havde gjort gæl
dende i Bestyrelsesmødet; Illen samt
lige andre Medlemmer af Bestyrelsen 
mente, at det var rigtigt, at gøre Re
geringen bekendt med det stadig 
stigende Savn af en Fiskerihavn. 
Vilde Illan sende en Deputation, da 
burde denne bestaa af 2 Fiskere, 
og Deputationen maatte da for at 
kunne optræde paa Fiskernes Vegne 
have en Legitimation; denne kunde 
enten best:J.a i, at ma n her opfordrede 
Bestyrelsen til for Foreningens Reg
ning at sende pn Deputation til Re
geringen, og at man derefter valgte 
et Par Delpgerede, eller at man lod 
dis:se overbringe et Andragende fra 

samtlige Fiskere. Taleren anmodede 
de Tilstedeværende om at udtale sig 
om Sagen. 

Skipper J aeobChristensen : Havne
sagen er et Livsspørgsmaal fOl" os. 
Vi ere lIødsagede til at gøre alt, hvad 
vi kunne for at oplyse vedkommende 
Oll! vor Stilling. Det har været det 
stadige Emne imellem Fiskerne i 
Sommer, at naar vi kom hjem i 
Efteraaret, vilde vi sende en halv 
Snes Mand over til København for 
at tale med Regeringen og Rigsdagen. 
Fiskerne kunde ikke forstaa, at der 
ikke kumle gøres noget for at faa 
gennemført dette Havneanlæg, som 
der var saa stærk Trang til. Han 
mente, at 2 Mand var for lidt at 
sende. 

Fiskerne Peter Andersen og Niels 
0. Nielsen sluttede sig til J aeob 
Christensen. De mente, at der i al 
Fald burde sendes 3 Delegerede. 
Man burde sende et Andragende, 
underskrevet af Fiskerne. 

Fisker Jens Chr. Jensen foreslog, 
at man vedtog Følgende: 

"Forsamlingen opfordrer Be
styrelsen til at foranledige send t 
en Deputation af Fiskere med et 
Andragende om, at Spørgsmaalet 
om en Havn ved Skagen adskilles 
fra de andre Havnesager, og at 
Ministeren vil forelægge et Forslag 
til dets I,øsning." 

Hvilket enstemmig vedtoges. 
Formanden henstillede til Forsam

lingen, om man vilde sende 3 Dele
gerede, hvilket han skønnede, at der 
var Stemning for, hvorefter han an
modede Forsamlingen om at vælge 
disse. 

Efter at Forsamlingen havde udtalt 
sig for at overlade Valget af Dele
gerede til Bestyrelsen, erklærede 



Formanden paa. Bestyrelsens Vegne, 
at denne var villig til at sende De
putationen for Foreningens Regning 
samt at udarbejde et Andragende til 
Indenrigsministeriet, idet han forbe
holdt Bestyrelsen Ret til at forhandle 
med det af Bynladet nedstttte Udvalg 
om Andragendets Form. 

Fisker Simon Sørensen rettede en 
Forespørgsel til Bestyrelsen, om man 
havde tænkt pall, at deltage i Ud
stillingen i Stockholm. 

Formanden svarede, at man ikke 
havde forhandlet derom. Han antog, 
at det vilde hlive dyrt, og det v:u 
altid vanskeligt at faa overladt 
Redskaber til at udstille. Desuden 
vilde Dansk Fiskeriforening vistnok 
udstille en Samling Fiskeredskaber, 
saaledes at Danmark paa den l}1aade 
turde ventes at blive godt repræsen
teret. 

Vore Fiskeriprodukter egnede 
ikke for Sverrig, han kunde derfor 
ikke indse, at det havde nogen In
teresse for os, hvilket flere af For
samlingen gav deres Tilslutning. D. 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring. iSiden sidst jeg skrev til 
Medlemsbladet, har Fiskerne været 4 
Gange paa Havet nemlig den 16., 17., 
18. og j Dag den 25. ds. 

Udbyttet har for de første il Dages 
Vedkommende været fra 20-30 Snese 
Kuller, en enkelt Band har opnaaet 
op til 63 Snese, hvilket er den bedste 
Fangst, der endnu er gjort; i Dag 
var Fangsten meget forskellig, hvilket 
nærmest havde sin Grund deri, at 
enkelte Baade, der kom noget sent 
paa Havet, ikke søgte saa langt til 
Søs, og da Fisken endnu staar tem
meligt langt fra Land, fik disse Baade 
kun en lille Fangst, nemlig fra 5-
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10 Snese; enkelte Baac1e, som vare 
længere til Søs, fik ca. :10 Snese 
Kuller. 

Vinden staar meget variabel fra 
So. til Sv., enkelte Dage kortvarig 
vestlig med ustadig Kuling og diset 
Luft. Man havde almindelig venh>t, 
da de 3 Dages gode Havvcjr indtraf, 
og Malwen var i tiltagende, at Vinden 
skulde have bidt sig fast i øst med 
Frost og givet lidt Gang i FislH'l'iet, 
men Haabet blev foreløbig skuffpt. 

Det var jo forresten snart at ønske 
for Fi;;kerne, at Vejret vilde atlægge 
sit flygtige Lune og gafL hpl1 og lægj:l:e 
sig til R.o i øst fol' Oll 'rid til Ga, ,I 

for I<'iskpl'iet pau Haret. 
FiRk('j'iet pna Nissnmfjol'd (~r for 

sfI:I\idt at b,·tr:lgte som llet bpd"tp 
her i .Na~rh(·dell, det er i det mindsto 
konstant, om llnd Inc1twgtpn lwr ju:,t 
ikb, bn komme i Betragtning 1I1t'd 

Ha\'h~kl'l'iets, naal' dette Ol' nogen
lnnde>. sa:L pi· den til C;Pllgrdd 
og e~ dygtig Fj()nlfis~('l'. ved Th~l's
minde kan godt Illye at FJonlfiskenet, 
hvilket der- som Regel vilde fulde 
vanskeligt for Havfiskeren, hvis han 
ikke havde et og andet som Bierhverv. 

AfFlynder*) fiskes mange i Xissum
fjord og af Rød5pætter o~saa en 
Del, der vel gennelllguaende lkke ere 
store, men meget kødfulde og vel
smagende. 

Desforuden fiskes Pig- og Slethvar, 
Laks og Ørred; llisse Sorter gftt1ske 
vist ikke j store Kvantitetel', Aul, 
Helt samt Gedder og Aborre>, til Tider 
ogsaa Sild. 

I den nordlige Del af Fjorden \)1' 

E'iskeriet kun forholdsvis ringe, Skrup
per er her H oveJfnngsten, til Ti(~er 
ogsaa lidt Aal og Helt" men de øvnge 
bedre FiskeSOl'ter træffes hpI' san godt 
som aldrig, eller i det mindste meget 
sjældent. . 

Ved Thorsminde og FJund, hvor 
det egentlige Fjordfiskeri . fOl't'?aar, 
afsættes Fisken hovedsagebgt t11 Is
huset j X es til en Pris af 25 a 30 
Øre pr. Snes for Flynder og Rød-

') Den Fladfisk, som Fiskerne kort beo 
nævne Flynder, er Skruppen. Red. 



spætter, hvilken Pris omtr. er konstant 
for hele Aaret, for Laks og Ørred 
fustsættes Prisen som Regel hver 
:\launed og varierer for Luks fru 80 
-100 Øre pr. Pd .. Ørred 
Aal 30 ~t 31, Helt 5 og Pighml' 10 
11 12 Øre pr. Pd. 

Udenfor Ishuset er Priserne i Om
egnen lidt hojere. 

I Oktober Muuned fangedes i Nis
sulllfjOl'd, F'jand og omliggende Fjord
bredder ikke medregnede: 

Rodspætter og Flynder. 1000 Sno 
Gedder. . . . . . . :JOO Pd. 
Helt. . . . . . . . . . . . 35 Sno 
Ørred 80 Stk. . . . 105 Pd. 
Pig- og Slethvar. . . . .. (iO Stk. 
Aal ... , . . . . . . . .. 60 Pd. 
(Alt til en samlet Værdi af 505 Kr.) 

Men det er enkelte ~Iaaneder he
t,Ydeligt llJere, særlig naal' Fjorden 
ej' islagt, saa der kan brajles pua 
Isen, fanges der en stor Mængde Fisk, 
men da fornemllleligst Flynder og 
Rødspætter. 

I Aaret 1895 var U dbvttet fm 
detl angivne Fjordstl'ækning, altsaa 
Fj'llld undtagen, 11.293 Kr. 95 øre. 

Havfiskeriet for hele FjaltrillgKyst
di:stl'ikt 31.065 Kr. 30 øre. 

J Aarell~l 18~n-92 nu' helo Pi
skeriudbyttet fra Nissumfjord stOlTe 
end Havfiskeriet. 

Toldktr., 20. :;';o\'hr. \Jo. 
Jørgensen. 

Frederikshavn, cl. 30. Novbr. 1896. 
Udbyttet af Fiskeriet i den sidst for
løbne Uge Jllaa atter karakteriseres 
som temmelig knapt, ganske vist er 
det et ikke ringe Kmntum, der er 
tilført, da hele Fiskerflaaden har 
været paa H II vet, men den enkelte 
Kutters Udbytte htu' ikke staaet i 
Forhold til "den paa Fiskeriet an
\'('ndte Tid under de gunstige Vejr
forhold. Rødspætter forekommer i 
denne Tid kun sparsomt paa Fangst
pladserne, og mange Kuttere have 
kLln Dpnaaet nogenlunde Fangst ved 
ihærdigt Arbejde paa forskellige af 
Kattegats .Fangstplad-'er. Paa Stræk
ningen nord og nordost af Herthas 

Flak, for de yderst fiskendes Ved
kommende helt over under den svenske 
Kyst have et stort Antal Kuttere 
fisket, Fangsten har været fm 50-
150 Snese ]ll'. Kutter og Kvaliteten 
telll melig forskelligartet, jo mere østlig 
og nordlig jo større Rødspætter, 
V ægton varierede mellem 12 og 22 
Pd. pl'. SIlOS, som opnaaede fra 1 
Kl'. 75 Ø1'e-4 Kl'. Snesen. De 
omkring Trindelens Fyrskib fiskende 
htlYe ha vt mindre Partier 'Punge uf 
den sædmnlige slllaatfaldende Slags, 
pua hvilken Prisen el' sunken, del' 
hetales lIU kun 40-45 Øre pr. Pd., 
den fra KobbergrUlIden indkolllmende 
opna:u't!e 50 Øre pr. Pd.; ligeledes 
fiskedes mindre Partier af denne Fi
skesort i Læsørende, ialt indbragtes 
vel 7 til 8000 Pd. Fra de tre sidst
mevnte Pladser er indkommet' ret 
betydelige K nlllta af Skærising og 
Slethvar, som opnaaed e 6-8 Øre 
pr. Pd. og mindre P.:trtier Pighvar 
40 -50 Øre pr. Pd. Stadigt stigende 
Hummerpriser hare medført en be
tydelig :\.finskning i Tilførselen, som 
mesten udelukkende har fundet St.ed 
pr. Dampskib fra Kristianssand, Til
forselen har andraget ca. 8000 Stkr., 
hvoraf Hovedparten ca. 1")000 Sth. 

ere afgaaede direkte til tyske 
Modtagere, Prisen er nu 1 Kr. 35 
Øre 11 1 Kr. 40 Øre pr. Pd. en gros 
ab ~orge. Omend Sildeprisen i den 
sidste lT ge el' falden betydelig, har 
Tilførselen dog ikke været særlig 
fremragende, n~l ialt 1000 Kasser, 
overvejende til h3rværendeModtagere, 
Prisen er au 31/ 2 il. 4 Kr. pr. Kasse 
ab Gøteborg en gros. SvenskeFi
skere klage vedlivende over den 
knappe Fangst, Silden skal ikke være 
nær sall. rigeligt til Stede i Aar som 
pM samme Tid i tidligere Aar, kun 
ganske enkelte Steder i Skærgaarden 
kan Fiskeriet siges at have været 
tilfredsstillende. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen Ira 22. November til 29. November 1896. 

Tilført af: 

) danske Fisker- II Pd. 
fartøjer .•. i 65286 

L danske Kvaser II 
5 svenske Fisker

fartøjer ... [, 

pr. Baad og Vogn I 
fra nærliggende I: 
Fiskerlejer ... 

pr. Jernbane & 
Dampskib . . .. 4886 

lait. .. 70122 

:::: 
Ci5 

Pd. P<1. I 1'<1. I Pd. I 1'<1. 

856' 3H22 ! 4428 1 

, 1
25461? 

Pd. 

!15060b 

I~~I ca 
...: I <IIQ I -' , 

=1 , <= 

Pd I Pd. 

... 
>. .., 
ca 
.!II: 
(/J 

Pd. 

.,'" _ Cl> 

-<II ...:-
(/J 

I Pd. 

260 

260 

",'li 
Pd. 

Pd. Pighvar 
6) 3720 Pd. 

Pd. Tunger. 2) Slettor. 3) Skrupper. 4) Torsk. il) 12420 Pd. Tor.k og 2';<0 
og 17% Pd. Kuller. il 7014 Pd. Laks og 11bO Pd. Ørred. 

lait er der tilført 784119 Pd. 

Betalt Uennemsnitsnris af Opkøbere: Røusnættcr: levende Kr. 2.75-3,50. Kasselisk 
Kr. 1,50-3,50 pr. l~pd. j'Torsk. levcJlde Kr, 1.00~L50, Kassensk 0,40-0.50 pr. l.pd 8ilu, 
svenskc Kl'. 0,75, f't-a 8unuet 0,50-0,60 pr. Ol; Aal, blallkl, Kr. O,·jR--O,GO, gulo Kr. 
-0,40 pr. Pd. j Urredl\-r. 0.60-0,G5 pr. Pd, . 

l Ugens Løb har Tilførslell af loyclH!e RØdsl)<l:'tt"r været ret gor!. men Prisornn varo 
nedadgaacnde. hvilkot hovedsagelig sky ldte~ ,Markedets Ovel'fyl(ling af Torsk. Handelen 
var noget t r.. ~ell. og Omsætnillgen ringe. 

fiskekroge- Fabriken 
- SalYllledaille 1 A a I bo r g 1883 _II 

1 Køhen ha". 1888 -
annefaler sit Ud.alg ar alle Sorte, 
ltiekekroge, Btla vel j Stanl, læn! 
som 1\lcnins, samt Pilke i 'rin Pi 

Bly. Fors.Ulloa mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København X 

------. J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modi ager al 8lagsFisk iKom
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr,: Storm, Nybrogade. -

.;;~nnorlcer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvelldelse til 

frantz ChrisUreu, 
Grønnegade 10. 

.hlnr staaDllclc Avertissemento r 
tlrvlnmes betYlloHg Rabat. 

Offentlig A vktion. 
Onsdag den 9. Deoember 1886 Kl. 11 Form. bliver ved Offentlig Avk· 

tion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 2400 Pd. Tovværk, 6200 
Pd. Spild af Tovværk, 1100 Pd. Klude, 951 Pd. gI. Messing og Kobber, 
4400 Pd. malet Sejldug, 1000 Pd. Bly, 200 Pd. Læder, 2100 Pd. Papiraffald, 
13600 Pd. Zinkaske, 10700 Pd. gl. Gasrør, 27500 Pd. gI. Staal, 45800 Pd. 
gl. Jern, 106 Slingrestager, 107 Lunterner, 5 Signalhorn, 16 Køjer af S"jldug, 
5 Par Vandstøvler, 26 Læder- og Sejldugsslanger, 40 Læderkoggerser, 1 
Drivskrue, 3 Fartøjer, 9 Raperter af Træ, 8 Jernslæder, Ilanonvogn, 16 
Beltønder, 600 Smørfustager, 57 Krudttønder m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Lørdag den 5. December 
og følgende Hverdage fra Kl. 10-2, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

O,-l0[Jsvæ,jtets Centralkontor, d. 1. Decbr. 189r;. 



Kø b'enha, vns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og prima kabelslaaet Twist 
i Numrene 9_

12
/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle :Somuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN 'COHRS, beediget Fiske:1Uctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Tdegramadr.: Cohrs. Altona. 

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

Telefonnummer" '75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fahrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
n/dB,qanl, HallljlPga'/'ll og Jlør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
V~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Rcthgeret af cand, mag, lr-ill. Lundbeck. - Tlykt hos Fl'anlz CM·isttreu. København 



Nr. 50. IO. December. ·1896. 

:M:edle=:usb~a,det udgafl.l' hver Torsdag, Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu. Grønnegade IO, København K. Prisen er for I::ldlandet IO Øre pr: Petit

linje af li3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Be,tyrclsesraadet. - Ctlstillingon i 
Stockholm. Li(lt 0111 Fisl{(!riet i Kina. Literatur. 
~ Ryukefrie f!~iskerhaa(le af S aa}. ~findre .Med
dele·lser. - }I'iskt'riueretninger. - BekpndtgørelseI'. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gode 20 Stuen, Køhcllhavn V, Cl' aahent 
f,';, 9-11. Reallk/orc;! af ::\ledlemshladet 
træffes dcsud"l\ i .\lm. 5-7 SvancmoRe
gnanlsvej 5:! A. 3 S. Sag·cr vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet betles sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra Kl. 9-] l, for Pnblikum SØndag fra 
12-2 mod ell Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladots Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam

lIngen Lørdag den 12. December KJ. 9--1.. 

Fiskeriafdelingen 
yed 

Industri- og Sløjdudstillingen 
Stockholm 1897. 

Indmeldelser til Udstillingen i Stock
holm mod tages end nu fra Fiskere 
indtil den 20. December. 

Bestyrelsesraadet .. 
:1 

,: i rytr;. 

Efter ForeningensIlove et'eStemme
sNller med tilhørende ::\fedlelllsfor.teg
llel~e pr. Post udsendte i· de Amter, 
hvor nyt Valg af Medlemmer til Be
styrelsesraadet skal finde Sted, og 
fonentes de tilhagesendt? til KOI\tpret 
i udfyldt Stand inden 15, December. 
De a"fgaaende Bestyrelsesraader, der 
efter J10l'l.'ne kunne genvælges, ere for: 

RiJiqkøbing Arnt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøhing. 
Sogul'fogl'd ellI'. Gaj Noersgaard, 

Dbmd., H!u;boøre pr. I1emvig. 
Strandfoged Anders Hansen, Søn

dervig. 
Vejle A?il:t;. 

Etatsraad C. Ec.kn,l'dt, R: . af Dbg., 
Dbmd., til.0rumg:inrd pr. Daugaå:rd. 

Vib01·g Amt: " 
Konsul J. J ensen, R. aJ Dbg:, Dbmd., 

. . Viborg. 
MaTibo Amt: 

Kammerhr., Ho(iægerIilester~ Lehns
greve Raben-Levetzau, til AaJholm, 

, Nysted. 
Fisker Rasmus Nielsen, Dbmd., Skalø 

.pr. Fejø .. 
Sorø Amf: 

FiskerHansHansen, Karrebæksminde. 
Præstø Amt: . 

Hofjægermester A. Hage, R. af Dbg., 
til Orernandsgaard.

Apotheker A. Aarsh~ff, Præ~tø; -



Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Af Strandfoged P. Ohr. Odder, 
Klitmøller, er insendt Indholdet af 
en Bøsse: 8 Kr. 50 0re. 

Fra Havnemester O. A. Bonde, 
København er indsendt Indholdet af 
de i Havnen ophængte Bøsser: 15 
Kr. 41 0re. En af Bøsserne var 
opbrudt og en anden stjaalen. 

Fra Fiskehandler Malling Nielsen, 
Thurø, er indsendt Inholdet af en 
Bøsse: 2 Kr. 250re. 

Fra Agent H. Taabbel, Esbjerg, 
er indsendt Indholdet af en Bøsse 
ved Esbjerg Havn: 5 Kl'. 28. 0re. 

Fra Kvaseskipper P. Kock er ind
sendt 2 Kr. 12 0re og fra Told
kontrollør StUb, Nexø, Indholdet af 
en Bøsse ved Dampskibsbroen i Gud
hjem: 60 0re. 

bIt 34 Kr. 160re. 

Udstillingen i Stockholm. 

Saa vidt man hidtil kan skønne. 
er dpI' en ikke ringe Deltagelse fr~ 
dansk Side i Udstillingens Fiskeri
afdeling, idet større Fabrikanter, 
Handlende og adskillige A vtoriteter 
ktr anmeldt eller forbereder sig 
t.lertil. Derimod synes Fiskerstanden 
at holde sig ret meget tilbage og 
mere end den ~burde,. siden -det gælder 
at hævde det nanske Fiskeris Plads 
o\'er for Sveriges og Norges. Til
bageholdenhed fra Fiskernes Side er 
saa meget mindre heldig, som Ud
giften for dem væsentligst er ind
skrænket til Udgiften ved Forsendelsen 
til Køhenhavn; Transporten derfra 
og PladselI i Udstillillgen er jo gratis 
fol' d"'llI. Fiskerne man tilligc mindes, 
at det ingenlundc Cl' om at gøl'e, at 
sende nye Redskaber, men at gamle 
nok sna gCl'lle modtages, naar de 
ellel's ere rene og rigtigt udhalede. 
Fiskel'l\e burde sælte en Ære i ved 
!o.:I:\ <1:\11 T,pjlighed at vis"" hvad Standen 
ful' Illa a 1'. Endnu er det Tit.l, at sende 
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Anmeldelser, som modtages af" Dansk 
Fiskeriforening" . 

Lidt om Fiskeriet i Kina. 
Af StrandkontrollØr Jørgensen. 

Fiskeriet i Kina staar vel ikke l 

noget Forhold, der kan sammenlignes 
med det evropæiske eller amerika~ske 
Fiskeri, men der drives dog et ikke 
ringe Fiskeri med Djunker, ogsaa i 
de aabne Have langs Kinas Nord
og Sydkyst, og paa Floderne er Fi
skeriet meget udstrakt. 

En Fiskerdjunke, som driver Fi
skeri paa Kysterne, har som Regel 
en Størrelse af mellem 40-60 Tons 
og el' Fiskernes stadige Hjem, idet 
de gifte Fiskere har Familien om 
Bord hos sig og tillige altid en Del 
Høns og Svin, hvilke i Forbindelse 
llled Fisk og Ris udgør deres kæreste 
Føde. 

Fiskeri",t fra disse Djunker udføres 
med Slæbegarn, noget i T,ighed med 
vore Nordsøfiskeres Trawl, og der 
fiskes regelmæssigt et Par Dage ja 
stundom en hel Uge, dog sjældent 
længere, hvorefter Fiskerne søgeHavn, 
dels for at hvile og forny deres 
Proviant, dersom saadan mangler, 
men dog fornemmeligst for at afsætte 
Fangsten til Markedspladserne iI.Jand. 

Efterhaanden som Fisken fanges, 
kommes den i Fiskedammen, da disse 
Fartøjer egentlig ere Kvaser, og 
Behandling med Is forefalder kun 
paa de nordlige Kyster, hvor det 
hverken er vanskeligt eller dyrt at 
erholde denne Vare og derfra for
sendes hyppigt en Del Fisk til syd
ligere Havne; navnlig skulle vi af 
denne Forsendelsesvare særlig frem
hæve Laks, 0n'ed og Hummer. 



IJaksen forsendes 0bsaa i røget 
Tilstand fra Nordkina til Shanghaj, 
Oanton, Amoj og større sydlige Byel;, 
hvorfra den saa finder hen til de 
mindre Bser og konsummeres mest 
af Evropæel'e. 

I Hoihau, en mindre By paa Øen 
Hainan, der ligger i Kinasøen c· 
120 engelske Mil sønden forHongkong, 
kunde man undertiden købe røget 
I,aks til c. 30 å 40 Øre pr. Pd., og 
man kan da forstaa, at Priserne 
maatte være meget ringe paa Fisker
pladserne. Overhovedet er Fisken 
meget billig i Kina, man kan paa 
Torvet, hvor der hver Dag er store 
Mængder af Fisk, købe nok til at 
bespise en Familie paa 4 il, 5 Per
soner for 10 å 15 Øre, og den maa 
da selvfølgelig købes yderst billig fra 
Fiskerbaadene, men en Kinesers 
Fordringer til Livet er ejheller store, 
Nydelse af Spiritus er meget sjælden, 
og det er som Regel da kun det 
kinesiske Samsouo, Ri&brændevin, 
der ganske vist er berusende, men 
som kun meget sjældent nydes i større 
Kvantiteter ; dernæst gives blandt 
Kineserne ingen offentlige Forlystel
ser, naar undtages et Par Gange om 
Aaret en Slags Theaterforestilling 
paa aaben Gade, hvilke Forestillinger 
gives for :Magistratens Regning, og 
Klædedragten er som Regel, i det 
mindste blandt de lavtstillede, halvt 
paradisisk Kostume, 

Som Følge af Kinesernes ;store 
N øjsomhed og som Regel l igesaa 
store Stræbsomhed kan en l,incsisk 
Arbejder eller Fisker, naar han har 
en daglig Indtægt af 20 Cents 
50 il, 60 ør., meget godt opspare 
nogle Skilling heraf, seh' 01\1 halJ 
har .J;'amilie, ja endog naa at opspare 
til et lille Stykke Havejord eller som 
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Fisker til on lille Part i en Fisker
djunke. 

~Ied Hensyn til Fjo"~l
fiskeriet maa muu sne:.'. 
Cantonimlløbet; dette Ind11ll, 
uhyre Rigdom af Fisk, særlig GeJlt· 
Brasen og andre Ferskvandsfisk, Jer 
i Mængde og Størrelse er enestaa
ende. 

Fiskeriet fmegaar som Regel paa 
den ~Jaude, at der bliver spændt 
Garn tværs over en lille Bugt paa 
Fiskepladsen, og Baaden, som er uden 
for Bugten, vrikkes nu af en Mand 
langsomt ind mod Garnene. medens 
de øvrige Mænd i Baaden slaa iVandet 
med Bambusstager, samtidigt med at 
de raabe, saa højt de, kunne. Fisken 
jages paa denne Maade ind i Gar
nene, og Udbyttet er altid stort. 

H vel' Morgen bringes storeMængder 
af Fisk om Bord paa Hongkong og 
Macao Damperne for at forsendes 
til disse Byer, og for at Fisken kan 
holdes levende til Ankomststedet, 
bliver den fyldt i store Kar, der stilles 
langs i Borde og blive sat i FOl'bin
delse med h\'erandre ved Trærør, saa 
fyldes der Vand i Karrene, hvori 
Fisken er; ved hver Ende af Fiske
karrene staar et andet meget stort 
KUT, h,'ori Vandet fra Fiskekllrl'ene 
strømmer ned saaledes, at der bliver 
VandstrøWllling imellem Fiskene, 
naar Vandet i Fiskekarrene er Olll

trent halvt udtømt, fyldl'S paany 
ind af de store Kar, og saaJedes 
vedblives der Jlled Høro iblandt Pi
skelle, til de ankolllme til Bestem
melsesstedet, hvorfra do afhentes i 
store Hyttefade og blive solgte ved 
Kajerne elkr hl'ngte op paa Fiskt,-
tonet i Byen. ISlutte,.;,) 



Literatur. 

Dr. Carl Apsteiu: Das Siisswasser
plankton. Isn6 er en Bog af betydelig 
Interesse for enhver, der 1m!' lIleu 
Stndiet af Ferskvands-FiskPriet at 
gøre. Bogen er ligefrem en Hannd
bog foruden at være bygget for en 
meget stor Del pall. originale Un
dersøgelser af hele det organiske Liv 
saavel Dyre- som Planteliv, der findes 
i selve Vandet, svømmende eller 
svævende, og som man med et fælles 
Ord har kaldet Plankton. 

At dette Planktons 1'ilstedenerelse 
i større eller mindre Grad i vore 
ferske Søer spiller en Hovedrolle for 
Fiskebestandens Ernæring, det kan 
enh\'er sige selv, det er dog forst 
de sidste Aru-tier, der hare ført N a
turforskningen ind paa bestemte Un
dersøgelsesmethouer her, Methoder 
som føre ud over det Skøn, som 
enhver praktisk Mand kan danne sig, 
og som synes at skulle blive af megen 
Betydning for Bedømmelsen af Fi
skevandes Pl'Oduktionsevne, og vel 
ogsaa derved for den hele Drift og 
Indretning af saadanne. 

Om disse Methoder, saavel SOl'1l 

qm de i Reglen smaa, ofte mikro
skopiske Organismer, der sammen
sætte Planktonet, vil man faa klar 
og nøjagtig Besked ved at læse Dr. 
Apsteins Bog, han taler som den, 
der har Myndighed paa dette 0111-
made, en Myndighed, erhvervet saavel 
ved 'reOl'i som Pmksis; men jeg skal 
dog straks meddele, at uden l)etyde1ige 
Forkundskaber saa\'el pall. det zoo
logiske som botaniske Omraade vil 
man ikke have nogen Nytte af Bogen; 
Apstein har kun skrevet den for 
"Biologerne af Faget", og for disse 
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dl den utvivlsomt rære kærkommen, 
thi de finde her samlet alt denne 
Sag vedrørende: J\Jethodik, Afbild
nil1ger af alle de Organismer, cl(>l' 

høre til Planktonet i de ferske Vunde, 
Diskussion tlf de vundne Rl'sultater og 
endelig .B'urtegnelse over Literaturen. 
Bogen pr l"ltL 200 store Oktavsider 
og kostel' ti Kr. 

C. G. Joh. Petersen. 

Synkefri Fiskerbaade 
af Staal. 

I Medlemsbladet Nr. 36 for 3clje 
September d. A. meddeltes en Notits 
herom. Fra Norge meddeles nu yder
ligere, at disse RUldes Konstruktør, 
Hl'. Kjellevold, paa Bestilling af en 
Fisker har bygget en større Baad 
af denne Slags til Garnbrug. Den 
blev den 23. September prø\'et i 
Overværelse af mange Sagkyndige. 
Baaden laa paa Vandet med Rig
ning, Sejl og fuld Ballast. Lænse
proppen blev taget ud, og Baaden 
blev ved en 'ralje krænget over, ind
til Vandet løb ind i den. Den sank 
kun lidt og holdt sig fremdeles meget 
stiv. Da der ikke løb mere Vand 
ind, blev der firet i rraljen, hvor
paa Baaden rettede sig op, og den 
var da omtrent halv fuld af Vand. 
Saa sattes Lænseproppen i, og man 
pumpede Vand ind, til den var hel 
fuld. Da den var fuld, gik alle om 
Bord, og der var da fuldt af Folk 
paa Ruf og Sidedæk ; dog var den 
stiv og støt og laa temmelig højt. 
Derpaa gik alle Mand, iaIt 4S, i 
I,and, og Baaden laa nu omtrent 
som passende lustet, og Vandet inden
bords stod noget højet'e end uden-



bords. Baaden krængedes nu atter 
over, og en stor Del af Vandet løb 
da ud af sig selv, saa at da Banden 
atter rejste sig, var den kun halv 
fuld af Vand som ved Begynd!'lson 
af Forsøget. 

Baaden har Ji'olkenllll fol' og agtl'r, 
som kunne lukkes tæt, og langs Si
derne er der paa hver Side 3 yand
tætte Rum, adskilte ved tætte V ægge, 
Der er altsaa bIt 8 vandtætte Rum. 
Stødes der Hul i et af dem, vil 
Bauden dog kunne flyde paa de 
øvrige. Materialet er meget stærkt; 
man har Illed en Hammel' slaaet <'n 
Bule i en af Pladerne, uden at del' 
kom nogen Revne. 

Hvorvidt slige Baade kunne C'gne 
sig til Fiskeribrug her hjemme, vel 
særlig pau Vestkyston, l\Unne vi ikke 
afgøre, men det forekommer os dog, 
at dpI' er Grund til at henlede 0;'
mærksomhec1en paa denne Sag. 

Mindre Meddelelser. 
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Angaaende "den mærkelige Aal", 
SOl}} har været omtalt i Medlems
bladet for 12. Nov. d. A., oplj'ser 
Formanden for KøbenhaYIl og Om
egns Fiskerforening, A alefisker Zlll
genberg, at hun i dette Efteraar har 
set flere lignende Eksemplarer ved 
sit Fiskeri, svarende fuldstændig til 
Beskrivelsen af den, som var fisket 
af Fisker Reizs. Hr. ~il1gellberg 

meddelf'!' endvidere, at saadanne 
"rødfinnede Aul" i Rt'glen forekom
mer efter stormende Kuling llled 
haard Strøm, hvilke Forhold medfører 
en suadRn Masse Tang (i Fisker
sproget lntldet "Rødmøg" ), li t RnSl'l' 

og Rader kan blive ganske hlindede 
deraf. Han kan naturligvis ikke 

afgøre, om disse rødfinnede Aal har 
taget Parve efter Opholdet i "Rød
møget", men anser det ikke for usand
sj'nligt, da det er en kendt Sng, nt 
Fisl, tage Fane efter den Bnmhnt, 
som de fOl'll0111nwlig opholde sig }lua. 

l,ignemle "TødjillllCdc Aal" er lige
leges ikl;e sjældent observerede af 
Fisker Hans Nielsen af København, 
som meddeler, at saadanne Eksem
plarer ere forekomne i hans Fiskeri 
til forsl{ellige Tider paa AarHt, lige 
saa vel yt'd hans Aalefiskeri i For
SOlllHwren i Ferskvand, som senere 
ved hans Fiskeri efter "blanke Aal" 
i Saltvand. Blandt Blankaalene har 
han dog sjældnere tndfet disse rød-
finnede Aul. F. 

Tirsqag d. 27. Oktober indleveredes 
af Fr. 'V. Fiedier pau Dansk Pi
skeriforenings Kontor et Eksemplar 
af en "blank Aal" i fuldstændig leve
dygtig Tilstand, skøndt den h:rvde 
mistet hele Bagkroppen (omtrent det 
halve af dens Længde), fra 1 Tomme 

ved N avle hu Het. Den var taget 
i et Vaaddræt udenfor Toldboden i 
det saakaldte Fregatløb Natten mel
lem d. 25. og 26. Oktober. Den 
bley indIenlInet i Foreningens Sam

ling. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 30. N ovbr. 1896. 
I,igesolll Drivgarnsfiskeriet i Sundet 
og paa Koge Bugt forlængst el' af
sluttet med et gennemgaaende magert 
Cdbj'tte for de fleste, saaledes er 
ngsaa Rusefiskeriet efter" blunke Aal" 
ved November Mørkets Slutning til
endebragt. Dog hul' de sidste 14 
Dnges stuuige og rolige Vejr bevirket 



at nogle af Fiskerne har gjort Forsøg 
med at lade nogle af Ruserne stan, 
efter at det var hragt i FJrfaring, at 
Aal endnu vandlede, skøndt kun i 
ringe Mængde - men Priserne ere 
jo nu gode. 

Vaadfiskeriet er nu ogsaa ophørt, 
efter at det har gjyet et jæmt godt 
Sommerudbytte til de }l'ishre, der 
har brugt det til Stadighed. Man 
er nu begyndt at tage fat pau Aale
stangeriet, men der klages over, at 
Aalene falder saa urimelig smalt. 

F. 

Frederikshavn, 7. December 1896. 
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I noget over H ahdelen af sidst<l 
U ge var Vejrliget vedblivende Fiske
riet gunstig, indtil det endelig i Løbet 
af Torsdagen 'slog om til en heftig 
sydostlig Storm, der endnu i Dag 
varer paa 5te Dag. Udbyttet af 
Rødspættefiskeriet, var ligesom i de 
foregaaende Uger temmelig knapt, 
medens derimod Tungefiskeriet synes 
atter at have bedret sig noget, der 
er vel indbragt godt 10,000 Pd. af 
sidstnæ\ nte FiskesOl·t. Rødspætte
fiskeriet er hovedsagenlig foregaaet 
i Fal'Yandet nordost af Hirtsholmene 
mellem Skagens og 'l'rindelens Fyr
skib; Fangsten har andraget fra 50 
til 100 Snese pr. Kutter; Rødsp~Btten 
er af rigtig god Kvalitet og betaltes 
med fra 3 Kr. 25 Øre til 4 Kr. pr. 
Snes. De ved 'l'l'indelen fiskende 
havde ogstta mindre Partier Rød
spætter, vel ca. 50 Snese Iwer af 
lidt mindre Størrelse, vejende 16-20 
Pd. Snesen, betalte meu fra 2 Kr. 
5(1 Øre til ::! Kr. 25 Øre Snesen; 
af Tunge havde de fra 300 til 700 Pd. 
hver, Prisen er atter stegen noget, 
der betales 45-50 Øre pr. Pd. 
Tungen fra Kobbergrunden, der vejer 
15-20 Pd. Snesen, opnaar ca. 5 

Øre pr. Pd. U dhyttet fra sidstnævnte 
Sted varier ~e mellem 100 og 60U 
Pd. pr. Kutter. Fra disse 3 F'angst
pladser Cl' indbl a:5t betydelige K \'anta 
af Slethvar og Skærissing, der op
naaede temmelig lave Priser, 6-8 
Øre pr. Pd., Pighvar derimod be
taltes højt, 45-60 Øre pr. Pd: 
Nogle Kuttere forsøgte Fiskeri i 
Læsol'ende op imod Læsø Norvestrev, 
men nla atte opgive det uden Resultat, 
da Strømmen løb altfor rivende. Fra 
Kristianssand er tilført ca. 10,000 
Stkr. Hummer, hvomf dog kun ca. 
3UOO Stkr. til henærende Modtagere. 
Der er for Tiden lmn ringe Omsæt
ning med Hummer, en naturlig Følge 
af den usædva.nlig høje Pris, ca. l 
Kr. 45 Øre pr. Pd. en gros ab 
Norge, det bliver jo dyr Spise, inden 
den kommer paa selve Konsumentens 
Bord. Foreløbig lader det til, at 
de Folk, som spaaede et daarligt 
Sildeaar, skulle faa Ret; efter at 
Priserne i lJgens Begyndelse havde 
været nogenlunde normale, ja endog 
lavere end nogensinde før i Aar, 
nemlig ca. 3 Kr. pr. Kasse ab Gøte
borg en gros, aftog Fiskeriet plud
selig, og Prisen steg straks til 7 Kr. 
pr. Kasse, Tilførselen h:n andraget 
ca. 800 Kister og har kun fundet 
Sted fra Gøteborg. Kutteren "Prins 
Valdemar", Skipper Fr. Thiel af 
Frederikshayn, indkom i Fredags 
Aftes fra Østersfiskeri nord for den 
hollalldskc Kyst med ca. 57,000 Stk. 
Øster~, et Resultat, der maa kaldes 
udmærket, særlig naa.r lilan ser hen 
til, at Kutteren kun har været fem 
Uger til Søs. Fangsten er afsat til 
Rhederiet, Finuaet BrøllIlUll1 & Co. 

Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplad~ 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 29. November til 6. December 1896. 

.. ." E / Lo 
~ I I I I 
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7 danske Fisker-!l P,l. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

/ 

Pd 

I 
Pd. Pd. I !'d. 

fartøjer ... I 13284 750 7110 

16 danske Kvaser 117540 

14 svenske 1!'isker-
fartøjer ... 35730 3720 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 3780 550 1025 

pr. Jernbane & 
Dampskib ...• 14486 5500 8555 I 4928/3450 /33327810132 11530/35644 7001 

--
lait ... 27770 5500 8555 I 750 1169088 71703338~811157 1153035644 7001 

: ~ 

lait er der tilført 617993 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: _levonde Kr. 2.50-4,00 pr. l.pd.; 
'l'orsk. levende Kr. 0,75-1,25, Kassefisk 0,50 pr. Lpd; ~ild, svenske Kr. 0,50-0,6\) pr. Ol; 
AaJ, blanke Kr. 0,50-0,60, gule Kr. 0,30-0,40 pr. Pd. 

Tilførs1en af leven,!e Rødspætter har i Ugens Løb været betydelig milllh·e. en,l i for-
rigt' Uge. HaIHlelen val' livlig med stigende Priser. Torsk tdførtes vedblivende i store 
Partiel', hvilket trykkede Priserne og Omsætning betydelig. 

BEKENDTGØRELSER 

13undgarn til Salg. 
Bt to Aar gammelt to Kaliet 
Bundgarn Hl Fods Dybde, 
150 Favne Rad, samt ell 4 
Aar gammel Egetræs 17 Fods 
Jolle er til Salg straks ved 
Henvendelse til 

Fisker A. Ry ting, 
... nedsund. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtageT al Slags Fisk iKom
mission. 

Dapllg Afregning. 
Kommissionssalg 5 °10' 
Teiegramadr.; Storm,Nybrogade. -

En god 

Fisker kvase 
28 Fod er billig til Salg, 
naar Handelen kan ske 
snarest. Anvises fra 
Bladets Kon:tor . 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam· 

uldssejldug, direkte ind· 
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt pr·æpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Febl'uar 1896. 

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. 



496 

Xø benhavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M.. ·L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og ppiD1.a kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/U_12/30 anbefales. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjend t 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med~ldenl~ske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og bHligere. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs,' Altona· 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", . 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest(' og bedste 
Maskiner forsynede, J!-':abrik: Silde~, Rødspættegarn , Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
{l,ldsgarll, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser oe: i 
bedste Kvaliteter. .4..alekuber, Kork, Flaadtl'~e og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand, mag. Will. Lundbeå, - Trykt hos F/'ant" Christtreu. København 



Nr. 51. 17. December. 1896. 

:M:edle:r.:o..l9b1a.d.et mlgaal' hver Torsdag. Annoncer optages vetl Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen Cl' for !~ldlanclet IO Øre pr. Petit

linje af Ila Sides BI'ede; for ,taaende Annoncel' indrømmes b(\tydelig Rabat. 

Indhold: 1!:y r.okult\neniu;.;. :;-:'rOl'kf'H ::;nm 
}""it;ketyy, - Lidt OH! }I'lsknl'iet i Kill:t, Hal~1HV8~ 

fiskerierne m. ti, .l\1indre :Meddelelser. }1'iskn'i-

beretninger. - Dekehdtgørelsel'. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Htllrtn
gade 20 Stuell, Køhenhavll V, "1' :lahellt, 
fra 9-11. Redaktøren af :lletllelllshlad"t 
træffeR desuden i Alm. 6·-7 HI'anetno;;o
gaanbvej 2 A. 3 S. Sagor yed1'01'ende Re· 
daktionen af Medlemsbladet b.,d",; ,.,w.lte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gmti
tilgængelig for Medlemmerog Fiskere dagliv 
fra KJ. 9-11, for Publikum SiJlldag' fl'a 
12-2 mod en Hutre af 10 øro. 

Breve og andre .I!'ol'sendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adrGs
seredetil hallS Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Bølling, Dallish Consulate, 
5, Museovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London" 

Capt. A. Bølling, 
46, Waverley Street, 

Hun. 
Telegram.Adr.: Sølling, Hul}. 

Sælhundehaler, 
SOIll inds('ndcs til "Dansk Fi;,;km'i
forening", bedr;,; adresserl'dr> til 

Universitetets Zoologiske Jfusenm, 
Køuenhavil K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Ny Lokalforening. 

Fi"kl'rlte H·d -'faring l'fjol·tlhave i 
dea :;eilertJ Tid adlOldt l:'LLl.i' _\lø'ller, 
paa hvilke FOl'mualet var nt faet op
rettet en Fiskerfol'f'l1illg. Der skete 
Henvendebe til Dansk Fiskerlfor
ening :lngaacndn forskellige Oplys
ninger, ligesom der kom Anmodning 
om, at P. Villumsen maatte kOlllme 
til Stede den 7. ds. i Mariager, hvor 
Møder skulde holdes. 

Anmodningen bevilgedes,' og Sagen 
bragtes ved de nævnte l-løder i Orden 
saaledes, at der daniledes e'n Fisker
forening for hele Mariagerfjord. Lo
vene :tfl'attedes og vedtoges, Besty
relsen valgtes, og alle de tilstede
værende Fiskere indtegnede sig som 
Medlemmer. Der syntes i det hele 
at være en meg('t god Stemning for 
en Forening, som ogsaa den rette 
Forstaaelse af dens BetydniI1g. 

I Henhold til sine Loye vil den 
ns Fon·nillS 1:11 '\;(' <::; i LJilw-ik 

Fi sk"ri fol'( '11 ing. 



Storken som Fisketyv. 

I F,oraaret satte Gaardejer Uth 
~Rød~~ksgaard ved Kolding) 150 
Stkr.'Kltrpeyngel ( etaars) i pn de'rtil 
it1'drettet lille Dam. Ved Dammens 
Tøliming i Efterattret var der ikke 
en eneste Karpe tilbage i den lav
vandede Dum. Da Karperne ikke 
kunde være slupne bort fra Dammen 
med Vandet, tænkte Hr. Uth sig en 
anden Aarsag til Tabet, siden han 
nemlig havde set flere Storke samle 
sig omkring Dammen. Han kunde 
fra Bakkerne ved Gaarclen se Stor
kene komme helt ovre fr:t Nabo
sognene og slaa sig ned ved hans 
Dam, for ln'ilken de syntes at have 
faaet en sær Interesse. )fen da han 
er uvis om hvorvidt Storken O'her 
.. o 

SIg af llledFlskefangst, har han spurgt, 
om lIlan virkelig kan tillægge Storken 
en saadan Dfænl. 

Desværre er det ikke muligt at 
frikende Storken. Den har nn en 
Gang faaet Ord for at være saadan 
en skikkelig Fyr, som fredelig span
ker i Enge og som Il vil saa gerne 
bo, hvor del' er J;~red og huslig Ro". 
Den tørre Sandhed er imidlertid, at 
Storken er en stor Hykler og en 
slugvorn Røver, som ikke skaaner 
hverken Kryb eller Kræ. Det er 
ikke alene Frøer og Tudser, Snoge 
og Hugorme, som den hug6er i sig, 
men ogsaa Harekillinger, .Muldvarpe, 
Mus og Fugleunger; kun den sau 
endda spidde en Aal eller en anden 
Fisk, gaar den heller ikke dem forbi. 

N etop medens Storken fra Kolding
egnen stemples som Fisketyv, bringer 
en tysk Tidende for Fiskeavlere *) 

') Correspomlenzbla: t fii r Pis('hzikhter, 
I. Sovbr. 18SJli. 
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den Oplysning, at Storke have tømt 
en Dam for de i denne værende 
Guldfisk. U agtet man ved Skud med 
løst Krudt søgte at skræmme Stor
kene, slap de dog ikke de tagne Fisk. 
men fløj bort med dem. Derimod 
kom de ikke mere til Dammen om 
Dagen; de valgte den tidlige Morgen 
og Aftenskumringen til Fangetid ; 
først da alle Guldfiskene vare ædte 
blev Storkene borte. Den samm~ 
Tidende nævner ogsaa, at man har 
set en Gedde,· som vejede 32 Kvint, 
falde ned fra en Storkorede. En 
Gang faldt en over et Pund tun lY 

Aal ud fra en Storkerede, efter a~ 
Storken forgæves havde søgt at sluge 
den. Den navnkundige Fuglekender 
Brehm skriver ogsaa om Storken at , 
den fanger Fisk sua store som en 
Haanel. 

Alligevel el' del' ingen Grund til 
at hade \'01' Ven Storken. Den gør 
Nytte endda, om der ogsaa gaar 
nogle Bekkasinunger, Agerhønsekvl
linger eller nogle Pisk med. Vi m~a 
kun passe at skræmme den fra Fi
skedammene, dersom den vil fiske i 
disse, enten ved Skud med løst Kmdt 
eller \'ed Hjælp af Vind!\kraller som 

. ' 
stIlles op omkring Dammene. Thi 
Storken bør læ t-e, dersom den vil 
røve vore Damfisk, at "der er Storke 
nok om de Padder". 

Men for Resten ser vi den gerne 
vende tilbage tilos, naar J;'røerne 
"krotter" og Gedden gaar i Leg. 

Arthur Feddersen. 

Lidt om Fiskeriet i Kina. 
Af Stl'a.ndkontrollør Jørgensen. 

(Slutning.) 

Da jeg nu efter ringe Evne og 
Hukommelse alt hal' omtalt lidt af 



Fiskeriet i Kina, dels som Hav- eller 
Kystfiskeri, dels lidt om Fjordfiske
riet, særlig ved Kanton, skal jeg nu 
til Sllltni ng kun tale lidt om Fiskeri 
og FiskenlUade pua Hoihauindløbet. 

Hoihauindløbet er en lang smal 
B'lod, som fra Hainanstrædet løber 
op til Byen Hoihau paa Øen Hainan. 

Indløbet er fra sin yderste Mun
ding H-d Strædet og op til Byen 
Hoihau ca. 1/2 dansk Mil langt, men 
lober videre forbi Hoihau i nordlig 
og østlig Retning flere Mil ind i 
Landet og er farbar for fladbundede 
Baude (Sumpal'11), del' fører Varer 
fra det indre af Landet til BJen. 
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Fra den saakaldte Sandspids, den 
yderste Ende af Indløbet og ind til 
tre Forter, hvoraf de to ligger paa 
den ene Side af Floden omtrent 1/4 
Mil fra Søen, er Iler bredest, ca. et 
Bøsseskuds Bredde, og den største 
Dybde ved Sandspidsen er omtrent 
2 Favne Vand, medens der fra For
terne og omtrent hde Indløbet langt 
kun haves 4~5 Fod Vand, og det 
er med Lavvande helt tørt fra For
terne til Hoihau, saa man kan vade 
rigtignok ikke pau fast Bund, men 
i Mudder til midt op p[la Livet. 

N aar Floden er i denne Tilstand 
gaar Fiskeriet for sig paa en ganske 
ejendommelig Maade. Forsynede med 
smaa Kune pau Ryggen gnar Kine
serne ud i Mudderet og griber med 
Hænderne ned i dette, som de da 
kniber samlllen i Haandell, og de 
kun p.Ul den l\Iaade føle de smaa 
FIsk, som findes i Mængder i Dyndet. 
Disse Fisk ere af Størrelse som 
Brislinger og kastes, efterhaanden 
som de fanges, i Knrn'n. 

Om Aftenen, j<t langt hen pau 
N atten gaar Kineseren trolig og 
griber Fisk i Mudderet) og da hver 

Fisker om Natten er forsynet med 
eu lille Lygte paaBrystet, er det et 
ganske ejendommeligt Syn at se Ind
løbet oplyst af stundom Hundreder 
af Lys, saa det ser ud som en hel 
oplyst By. 

Disse Smaafisk, som her fanges, 
er en særlig yndet Spise for Kine
seren, der koger dem S!lmmen med 
Ris og lidt Grøntsagtll'. 

N aar Vandet atter stiger, gaar 
Fiskerne udenfor Forterne og træk':' 
ker Garn tværs over det smalleste 
Sted af Floden, og den større Fisk, 
som strømmer ind med Vandetfi'a 
Søen, fanges lIa i stOl' Mængde 'og 
bringes paa Torvet i Byen. 

N aar der derimod er Højvande, 
fiskes der med Garn, Bræjl o. lig~. 
N aar der bræjles, gaar Fiskerne 
langs med Flodkanten og skyder 
Bræjlen, der som Regel kun bestaar 
af en lille tætflettet Bam buskurv paa 
en Stang, foran sig. Med Garn 
fiskes der fra Baade enten udenfor 
Forterne eller ude v~d Saridspidsen 
eller længere inde paa Floden' paa 
sammenflettede Bambusflaa~I'er, p~a 
hvilke der er oprejst en Slags Kran 
af to krydsdunnede Grene. I Kryåset 
for oven hegges en anden lang G~e'n, 
paa hvis ene indadvendende En'de 
er fastgjort et Reb, • og' paa dt;n 
anden Ende, der rækker ud over 
Vandet, f<tstbindes N ættet, der er 
udspilet nwd en Bambusgren, saa at 
Nættet kun faar en ringe Dybde. 
Naar nu Rebet slippes, gaarNættet 
ned i Vandet, og efter nogle Minu
ters Forløb trækkes det atter op ved 
at trække i Rebet, og paa denne 
Maade fiskPs (In. ogsaa mange Sm;a
tisk. 

Meget i Lighed med denne sidste 
Fiskemaade fiskes iøvriit ogsaa efter 



Sardiner i flere franske Ha.mp, sau
ledes i Havre, DunkerquC' III. ti .. n:1-

turligvi:; træder en lille al\llinuelig 
Ba,a,d her i Stedet for Bambus· 
flaaden. 

Kineserne fisker alle Vegne i Have 
og Floder, Grøfter og Damme, kort 
sagt ingen Steder, hvor del' findes 
Vand og er Mulighed for at finde 
Fisk om end nok san, lille eller nok 
saa lidt, undgaar deres Efterstræ
belser,. særlig Frøen er Genstand for 
stor Fangst, men denne Delikatesse 
er ganske vist ikke fol' almindelige 
Kinesermunde ; de sælges paa '['orvet 
sammenbundne 4 a 5 i Knipper, og 
de agtes jo i Kina, som en Ret for 
Guder. 

Halsnæsfiskerierne 
m. fl. 

Af C. Brammer. 

Forinden Sildefiskeriet kunde tage 
sin Begyndelse som sædvanlig 
midt i Avgust _., blev Hundested 
Havn, der næsten var tilsandet i Ind
løbet og ~den søndre Side, grundig 
opmudret, idet Havnebestyrelsen 
havde lejet Dampmuddermaskinen 
"Falster", tilhørende Entreprenørfir
maet Gundesen & Hoffmann. Ved 
at tage ca. 100 Kubikfavne Sa,nd op 
inde i Havnebasinet og 10 Kubi!,:
favne i Indsejlingen opnaaedes en 
Dybde' a,f henholdsvis 71/i og 9 Fod 
Vand. 

Vel val' dette ikke noget billigt 
}'oretagende, da hver Kubikfavn Sand 
kostede 71/ 2 Kr., saa Udgifterne alt 
i alt beløb sig til 900 Kr., lllen det 
mr ogsa,lt en fortrinlig Forbedring 
uf Havneu, som aldrig hul' VHlret 
i/aa sod eller holdt sig sa:1 godt og 
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længe som i dette Efteraar. Hvis 
der nu blot var an bragt en Fodum
gelse af nordl'e Mole og et Par 
Fangarme ud for Bakkeskrænterne 
imod Nord, for at Sandmndringen 
kan forhindres, saa vilde Hundested 
HavIl være evig god. 

Den 15, Avgust sejlede den første 
store Dæksuaad med en Besætning 
af 5 Mand og 90 Stkr. Sildegarn ud 
i Kattegat for som FOI'$fjg at fiske 
Sild \,e(l Drivning omkring Anholt, 
i Stedet for som tidligere omkring 
Hesseløen, idet Fiskerne gik ud fra, 
at Silde1l ikke endnu pall sin Van
(]ring nord fra var nanet længere 
end i :\1 idtell af Kattegat og derfor 
kunde tages i Farvandene omkring 
Anholt. 

FO~'s0get lykkedf's langt over For
ventning. Allerede df'n følgende Dag 
indkom Baaden i Hundested Havn, 
hyor baade Fiskere og Fiskeprangere 
havde indfundet sig, med 18f) Ol 

Sild, der solgtes til 2 Kr. 75 Øre 
pr. Ol, thi alle vare Ijiebhavere til 
elen først indkomne fede Høstsild. 
Selvfølgelig blev denne gode Begyn
delse en mægtig Spore for de andre 
Fiskere til skyndsomt at hlive "klar 
til Udrykning", og snart vare 21 
Btuu1e fra Hundested og 16 fra 
Lynæs Havne i fuld Virksomhed ved 
Sildefiskeriet. 

Imidlertid bleve l!'iskerne, som 
sædvanlig i de senere Aar, skuffede 
i deres Haab om et godt og heldigt 
Sildefiskeri i Aur, uagtet der fort
sattes ufortrødent med stor Udhol
denhed i næsten 8 Uger, lige til 
Silden var aldeles forsvunden fra 
vore Farvande, sall Resultatet viser 
sig desværre at være under etl\Iiddel
aa!'. 

H vis ikke Priserne næsten hele 

. l 



'riden havde været usæthalllilJ; hojl', 
en~og indtil 3 Kr. pr. Ol til Eks
port, saa vilde det have været et 
yder:;t slet Sildefiskeri; men da Gen
nemsnitsprisen nok kan regnes til 2 
Kr. pr. Ol, saa bøder dette noget 
pna det mindre Antal Ol Sild. 

Efter .Journalerne og PrOCtHlterne 
til Havnene af Bruttofortjenesten 
kan Illan nok tilnærmelsesvis ans\n.t1 
Udbyttet til 13000 Ol Sild til Hunde
:;t"d, 8000 Ol til Lynros og 2000 Ol 
til Kulhusene med N ederdraaby Lejer, 
altsHd. ialt 23000 Ol Sild a 2 Kr. = 

46000 Kr., hvilket næppe er det 
halve af tidligere Aars Sildefiskeri. 

(tSluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

501 

Smaa røgede Aal udføres i nogen
lunde Tal til Berlin. A f en nylig 
dersteds falden retslig AfgHrelse lærer 
man, at skønt der i den tyske Lov
givning ikke findes noget Mindste
maal for røget Au'!, kan den dog 
ikke sælges und~r en vis Størrelse. 
Det tyske Mindstemaal for fersk AaI 
er 35 cm. (ca. 13 l / 2 'romme), og da 
man i September d. A. falbød i 
Central-Markthalle en større Mængde 
røget A al, som kun var 2H cm. (lidt 
over 11 Tom.) lange, blev disse der
for konfiskerede. Aalenes Ejermand 
intlvendte, at Aalenc i røget 'l'ilstand 
vare indførte fra Danmark, som har 
et andet Minds\.emaal en Preussen, 
og at Aalene i fersk rrilstand havde 
haft den lovgyldige Længde (35 cm.). 
Da imidlertid en Sagkyndig) som 
blev tilkaldt, erklærede, at Aal, som 
vare 35 cm. lange, nok kunde skrulll pe 
ind til en Længde af 30-31 cm., 

men ikke derunder, blev Ji]jeren dømt 
i Bøde og Konfiskationen opretholdt. 

Arth. F. 

Fiskerit~eretniDger. 

Frederikshavn, den 14. December 
1896. Saavcl i 'Ugens første som i 
dens sidste Dage vare Vejrforholdene 
Fiskeriet ugunstige og som Følge 
heraf, ligesom ogslLa paa Grund af 
den i den sidste Tid fremherskende 
Klll1phed af Rødspætter paa Fangst
pladserne, ml' Udbyttet særlig af 
nævnte Fiskesort temmelig ringe. 
Fiskeriet er foregaaet væsentlig paa 
de samme Steder, som i foregaaend~ 
Uge, men Udbyttet fra Farvandet 
N ordost af Hirtsholmene kom for 
ingens Vedkommende over 100 Sno 
pr. Kutter, de fleste havde kun ca. 
50 Snese; Rødspætten var af god 
Kvalitet, vejende 18--22 Pd. Snesen, 
og betaltes med fra 3-4 Kr. pr. 
Snes. Dels paa Grund af den korte 
Fisketid, dels ogsaa paa Grund af 
den stærke Strøm, har Tungefiskeriet 
ved Tl'indelen ej heller giyet godt 
U dbytte, det har varieret mellem 50 
og 300 Pd. Tunge pr. Kutter, men 
de stigende Priser bøder noget paa 
den knappe Fangst; sidst i U gen 
betaltes Tunger med 80 Øre pr. Pd· 
IJignende Kvanta havde de fra Kob
bergrunden indkommende Kuttere og 
desuden ca. 40 Snese Rødspætter 
hver. Fra disse tre Fangstpl'adser 
er indbragt mindre Partier Slethvar, 
Skærising og Pighvar, betalte med 
henholdsvis 10, 8 og 50 Øre pr. Pd. 
Fra Anholt indkom 4-5 Kuttere, 
som paa Sydvesthagen havde haft et 
Udbytte af fra 50 til godt 100 Sno 
hver, som opnaaede fra l Kr. 25-



2 Kr. pr. Snes. Hummertilførselen 
har \'æret uallllindelig ringe, godt 
4000 Stkr" tilførte fl':l Kl'istianss~llHL 

men Prisen ('l' nu ogsaa oppe i l 
KI'. 50 øl'(' pl'. Pd. :lb )\o]'ge. 'Pil· 
forslen af SH'llskp Sild fra (Jotebol'g 
l'r dl's\";clTe \'p(lblirpmll' uhetydelig, 
det hal' Pli ikk(, ringe B!'tydnillg for 
Byen lwl' Olll det bliver et godt e11pl' 
da~nligt Sildeaul', idet den maaIlPd 
lige Omsætning fnr('t:l~Pll af de 
stC'uligu Forhandlere - unuer de al· 
lllin<ldigeFol'hold undmgel' C~l. 60(11} 

Kasser, hvis Besørgelse p,w mUlIge 

~Iander kOnlJllCr Befolknillgen til 
Gm!P, mell det lader til, at Sild C" 

tOJTPtni i Aar, paa Grund af 
det daarlige Fisl\pri, vil slaa fpjl; 
del' er kun tilført ea. 300 Kasser 

" , 
IJ\'m'af endda ea. Halnlelen er af· 
semIt dirpkte fra Gøtehorg til tyske 
Modtagere. Pris('n er nu ('u. 5 Kl'. 
50 Øre pr. Kasse ab Gøtl'lwrg en 
gros. Fiskekutteren "Nordrest" • Skpl" 
Madsen af Ji'rederiksha \'n indkom 
midt i egen fra Nordsøen lIled ca' 
37,000 Stkr. østers, del' Mere af· 
hfØndede til Rhederiet "Vendsyssel 
J:;'iskeeksportforretning"; med den af 
"Prins Valdemar" indbragte Ilast PI' 

der :ultsaa ... tilført ca. 100,000 Stkr. 
østers i Løbet af en Ugestid ; des· 
uden ~Lllkom en Vognladning fra Uux· 
haven med ca. 14,000 Stkr. østers 
tilien herværende~]<-'iskehandler, men 
denne ~Forsendelse havde en trist 

. Skæhne,_,omtrent 11,000 østers \'iue 
døde ved Ankomsten,' og Størsteparten 
af de tilbageværende 3000 døde, kort 
efter at de ~ vare"komne i Hyttefad. 

KL 

Fja'tring,~,deu .. 5.:De('('lIlb('r 1896. 
IHa n hal',) fillutningen <tf N orell1 bel' 
og Begyndels.,n af December Maaned 
haft et ganske godt. Havfiskeri her 
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pua Kysten. Der har været fanget 
daglig omkring ()O~70 Snese Kuller 
pr. Band, snu fol' Fungstens Ved
kOlHlIll'JHle har der \'æret Grund til 
Tilfredshed, lllen derimod ikke med 
Afs:l.'tningsforholdene i Hamburg, 
del' iJaa Grund af den derrærende 
sto!'e Ha\'!lestrejke har været meget 
daarlige, saa rOl'e Fiskere heller 
ikke gaal' Strejken Rum forbi, og 
fOl' Øjeblil,ket er Ji'iskel'ifol'retning i 
Ha III burg llled Fisk herfra tildels 
ophørt. 

JJ(~r opnaaedes en Betaling pr. 
Snp;; a r K lIUer for de sidste Sendin
ger i )\(wcJlIber l Kl'. 50 Øre, hvil· 
ket knap rillmhne dække Udgifterne, 
men for Sendinger først j denne 
:\laaned knap l Kr. pl'. Snes, hvil· 
ket vil give Underballance, og da 
kan sehfølgelig under saaJanne For
hold ikke bli\'e Tale om rider e For
sendelse af Fisk til Hamburg herfra 
foreløbig. 

I de sidste Dage har det ikke 
ræret Havvejr hel' paa Kysten, da 
Jet blæser h\'(1r Dag en stiv østlig 
Kuling. Jørgensen. 

Harboøre, den 8. Deebr. 18'6. I 
sidste Uge havde vi indtil 120 Snese 
Kuller ~\r. Baad, !lien derimellem 
jkke lidt undervægtig Fisk. Tilmed 
er jo Prisen, SOlll vi hal' solgt Kul· 
leren til i Eksport, ikke saa lidt 
IMere end forrige Sæson. P. 

Bovbjærg, den 9. Decbr. 1896.' 
A ttl'l" synes det, som Olll en død Tid 
staar for Døren, og Olll saa er, bliver 
Portjellesten særdel~ mager for Fi
skeriet i dette Efteraar. Der er til 
Orerflod miste't en Del Redskaber, 
du H;Het hele Tiden hal' vist sig 
saa upaalideligt. J. 



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

i Ugen ira 6. December til 13. December 1896 . 
... _-~ 

Il ,;~ 
I 

I- ~ E "- ..lO: "-
eS ., ... rn >- .,rn .,., - rn ~ ::! Tilført af: I~~ 
., - "- ;; ..lO: "Cl _Cl> 

-Oll 'cæ "Cl ., C :; o« Oll ;; 0«-a:: o. :x;>- og I- lIC 
(J) ~ .x (J) 

rn <;:: Cl> (J) 
(J) c::s 

14 danske Fisker- il Pd. Pd. Ild. 
Pd. \ 

Pd, N. PIL Pd Pd. Pd. I Pd. 
fartøjer ... ii 22464 131i5 180 

II 
13 danske Kvaser 1124120 74070 2600 

16 ~venske Fisker- il 
fartøjer I 1080 100 32ii44 HiOO 

pr. Baad og Vogn I fra nærliggende 
Fiskerlejer .. i SilIiO 720 lia8 

:i 

pr. Jernbane &1 
1j]44 1i51i0 '15126 Dampskib ~. ~. ~. _. !~~51613~40 5890 

~;i82' 61160 I Hj126 

2~75 

laIt ... !! 6:)180 i 3940 5890 2970 

lait er der tilført 410200 Pd. 

Betalt Gemwmsnitspris af Opkøbe]'e; levpnde K,'. 3.00 ··4,00, Kassofisk 
Kr:- 2.50=4;"00 pl'. Lpd.; Torsk. danske Kl'. 0.75-1.'>0. ,~('nRke Kr. 1.35·~1.65 pr. Lpd.; 
Sild, svenske Kr. O,75-1,1O pr. Ol: Aal, blanke Kr. 0,f}()-0,1i0. gllle Kr. 0:28-0,40 pr. P<1 

Afvigte Uge har Tilførslen af le\'onde Rød,pn>ttel' været ret bety.lelig, og solgte~ 
efter Kvalitet til gode Priser. -- Torsk wien yæi;elllig Foran,lring. Handelen ved
varende treven og' Priserne ~Illaa. 

BEKENDTGØRELSER 

J3undgarn til Salg. 
Bt to Aar gammelt to KalIet 
Bundgarn 16 .I<'ods Dybde, 
150 Favne Rad. samt en 4 
Aar gammel Ege'træs 17 Fods 
Jolle er til Salg straks ved 
Henvendelse til 

Fisker A. Ry ting, 
lIIasnedsuml. 

J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slag~ Fisk iKom
mission. 

Daplig Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0' 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -------

En god 

Fisker kvase 
28 Fod er billig til Salg, 
naar Handelen kan ske 
snarest. Anvises fra 
Bladets Kontor. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11ft It 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
F l b I G. Jenssen-Tusch, 

orespørgs er esvares omgaaen(e. pr. Kjellerup. 
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Xø benha -mS Mekaniske 
Næt og Gam-Fabrlk 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og pl'illla kabelslaaet T-wist 
i Numrene 1"2i~~12/no anbefales. 

København V. Telef. Nr.2671V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
f1':t 

Vejle Bomuldsspinderi 
hhw 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. 

Altona Fiskeauction:-
JOHANN COHRS, bee<,liget };'iskeauctionator. 

Brevadr. : Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs. Altona 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Sla;;s N æt og Garn. Bmu
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. J\.alekuber, Kor),-, 11'laadtræ og Katechu 
haves paa Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. mag. lVill. Lwndbeck. TJykt hos F't'n'l!fr IJlI.rj,qftren. Køht)uhavll 



Nr. 52. 24. December. 1896. 

:M:edle=.sbla.det udgaar hver rrorsdag. Annoncer optages Ted Henvendebe til 

Frantz Christtreu. Grønnegade IO, København K. Pl'isen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af II" ~idcs Bl'c,le; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I nd hol d: En lhyn for FiHkon' veu Kohenhavlls 
Havn. - !So,u;le i (Jill H:'8t1IlJisk Fisketl. 
- Ha)~lla'::.fiBkeri(,'rue 111. Fiskt'ribeTetningef. ~ 
Bekendtg(lrf»ser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade ~O Stuel!. K~jh('llha ni V, el' aahcnt 
fm 9--11. H"r!(1klilH"iI af ?lIedlemsbl;ulcl 
trwffcs dt'stt<I"1l i :\1111. n-, i;"31101lIOSC

gaanlsvej ~ A, il S. SH?!l'r vt',lnjn'nde Re
daktionen af Medlemsbladet 1)1·<1es sCIHlte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Slorlll?!,,,le 20, pr gr'atis 
tlli!'ff'n~\'Jlh fut, :\I(,d ll'llUlIUr (}!.!" Fi:-- kere dag! i f..!
fra J\L ~--11, 1'''1' l'uhlii;1l111 '-;ill"lag I,.a 
1'2--2 mod ell EnId, af 10 ~,l'('. 

Hl't'\'e og: H1Hlrt; FOl':-:eudebelo 1 i1 For
eningens Konsulent hedes altid "J"lIe :1(\1'('.,

scrc,ln til hall" 1301';<'1: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Etludr,yk al M(,dJetn,hJH,lc,b, Artikl<'r er 

tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. VilllllilSI'11 vil nel'!, hl Sted\' i SlIm

llllgell L0rJag dpl\ 2 .• Januar KI. 9-+. 

Capt. A. Sølling, Dctllish COllsnbte, 
6, MUS30VY Court, 

London E. C. 
Tele~rul1l Ad\".: Sejling. London' 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hul!. 
T .. it·~(""IIl-_·\A .. ,: Sølllng, Hull. 

SælhundehaJer, 
SOIlI indsendes til "Dansk Fiskeri
fon·ning", bedes adresserede til 
Uui/:r:1'sitetets Zoolo,qiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningi.'ns Kontor. 

En Havn for Fiskere ved 
Københavns Havn. 

Kohenknn og OlllPgllS Fi"kpdor
elling tillader hervpd ~ellIIPm 

Ihn,;k Fi,.,hl iforoningt Medlelll:>hlad 
at bringe t)n I';Lk til ,tiLe Ullder

skl'i\"l'I'IIP :\.1' lien Adressc, som i Løhet 
:d' de sidst forlolmc 2 a 3 Uger har 

"i rl\lller .. t ti l U IJdl'l'skritl ~aa vel bbndt 
Kobenl!a\"l1S Fi~kl'l'e SOlll IJlandt Fi
"kt'l'tl fr;t Kystf.·!l N 01'.1 cft.;!' sOIa Syd 
pU,iL. 

Adl'p,'" !wll\'pnder sig Iii H lvne
kaptctjnf' l . )1' Ktjhnnhavns Hanl, vor 

t'urste H I 'ea.rtnt'itet. med cn ind
,.:;Uendig D l om ved den ny O )fyld
ning i NiCl'lldden af Ga.s\'æd{~h lvnen 
at skcdfo Fi"kpre, s:l:lvel hjemluehø
rende hm' som ogs<w. tilsejlende som 
søge Havn ildr for Afsætning m. Dl., 
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en LiggepladR for deres Baade ete. 
Den er j rl'il'sclags ved Netfabl'ikant\ 
Utzon hersteds illlllel'eret til Havne
kaptajnen, Herr Kaptajn Drechsel, 
som modtog den Illed t'n ret tillids
fuld :Eirklæl'ing om, at han paa 
Grundlag af et saadant 1\Jasseamll'a
gellde fra Fiskere, saa vel fm Pladsen 
som fra nærmeste Kyster, tU1Saa det 
nmli.lJt at kunne gellllPlIlfore denne 
for Ji'iskerne saa højst vigtige og be
tydningsfulde Sag, hvortil han lovede 
sin Stotte. 

Adressen bal' ef te)' Optællillg Illod- , 
taget r nderskriftel' fra 381 Fiskere 
fra By og nærmeste Kyster, et 
talende Bevis fo!', at Fiskt>rne, SOIll 
ellers ikke have Ord fOl' at kUllll(' 

ellPS Olll rælh's Illh'l'psser, i demw 
S~lg have staad fllldstælHlJg enige. 

N:uu' K{·)honha\'lls og Ollll'!OlS 

Piskeriforeni ng har taget denne 
H<I,\'ulJsag op, san sige I'i ikke for 
meget, uaaI" vi sige, at Foreningen 
eller dens Bestyrelse kuu har gjort 
si Il Pligt, lllell Pligten pr ti l 1'ide!' 
nlllskelig: at op(yldf', især som i 
Jette Tilfæidc, hror Pladsell til et 
s:tadunt Hax!H'hastiin for Pbkebaade 
er Stla dyr at f"tta, som 1'ilfældet 
er paa Urund af den illdshænkede 
Plads ved Københams Havn. .Men 
vi haahe det bedste ved at have 
lagt denne Sag i Hændeme paa 
Havllekapt:'lJ!wnfol' KøbonlJaHls Havn 
og udd..:e for hans gnnstig(' Mod-

tage1sp ~l f ~\ dl'(~ssell. F. 

Nogle Oplysninger 
om vestindisk Fiskeri. 

_\f ~larillPI\ljtn<lllt C. Hansen. 

Di, dpt J1111ligl'is kau interessere 
llogle a r :\1 {'dlclllshladets l,æscl'e at 

høre om enkelte Dele af det Fiskeri, 
vore sorte dansk-vestindislw Lands
lllænd drive paa St. Thomas og om
liggende 0er, har jeg tænkt mig at 
gi\'e ,en kortfattet Beskrivelse her
ol·er. 

Det hyppigst brugte Redskab er 
utridsomt den saakaldte "Fish pot", 
der noget nær kan bruges overalt, 
baade paa lægt Vand og paa Dy bet, 
og tillige er meget let at haandtere 
og passe. 

En Fish pot er en Kurv, flettet 
af Vidier. Set fra oven ligner den 
en Sekskant, hvis ene Hjørne er 
højet indefter. I dette Hjørne er 
Indgangen, del' fortsættes indefter 
llled en pærefol'met Udvidelse i en 
Slags KullP. SOlll er aaben foroven, 
og ad dl'llm~ Vej kOlllmer Fisken 
iud i Kurven. POl' at forhindre 
Fisken i at slippe ud igen, findes 
der pa,a hver Side af Kuben inde i 
Klll'\'(~n en Afviser, ligeledes fløttet 
af Vidier, der afviser Fisken, naal' 
den paa sin Vandring langs Kunens 
Sider næl'llWl' sig Kalven. Paa de 
st,jl'ste Eksemplarer ere Siderne ca. 
3 fl'od lange, og Kurvens Højde er 
lige saa stor. Endvidere findes for
oven en I,aage, h\'origennem Fangsten 
udtages, 

Fra Kurven gaaI' en Line pau en 
hah Snes Fame hen til en V ægt, 
der har Bøje i Overtladen, Paa 
salllme Række udsættes indtil' 3 
Kurve. 

Midt i KUl'I'cn lægges da Baiten, 
som i Allllindelighed bestaar af en 
lille Fisk, Sprut. Af Sprat findes 
allllindeligst 2 Arter, hvoraf den 
ene, der kendes paa gule Plettør 
ved Halen og Brystfinnen, til visse 
Tider af Aaret ør giftig. Det el' 
sildelignclI(] (~ Fisk, ca. 6 rrom mel' lange. 



Kurven røgtes til alle Tider paa 
Dugen, som oftest dog om Morgenen, 

,for nt Fangsten kan blive bragt ind 
til Pisketorvet og solgt inden Solen 
hennd Kl. 9 om FOrlnitlc1agen funr 
for megen Magt. Alle Slags Fisk 
fanges i Kurven, desuden ogsaa [lan
guster (en Art Krebs) og See-cats 
(Blæksprutter). 

Til Skil!lpadch.'fangst udsættes Næt 
halvtredje hundrede ~'od hnge og 
ca. 9 Fod dybe med Træfla ad for 
hver Alen. Maskernes Sider elC CIl. 

l ~'od lange. De staa nær Over
fladen og fortøjf~s Illed Sten fol' hver 
Ende, men have ellers ingen Vægte. 
Prisen er en Snes Kroner, og Illan 
regner en Varighed fra 1/2 til P/2 
AaI'. De benyttes enten i snævre 
Indløb, hvor de da sættes' t\-æI'S 
over Lobet i en Bue fra Kyst til 
Kyst, og udenfor anbringes atter et 
Næt, der gaar fra den ene Ende af 
det første N æt, og sættes i lige 
Linie skøns udefter omtrent til Midt
strømslinien. De sættes ogsaa inde 
i Bugter, som f. 1<Jks. i Coral Bay, 
og sættes da i lige Linie. De røgtes 
med flere Dages Mellemrum. I 
Yngletiden bruges som Flaad Træ
stykker, SallI ligne Skildpadder, der 
flyde paa Vandet, hvorfor de andre 
nærme sig for at legtl med dcm, 
især fanges Hannerne paa denlIe 
::\laade. 

Sjældnere fanges Skildpadder i 
Land og da helst om N atten; den 
Maade, de allerførste Nybyggere 
brugte, at harpunere Padden, er 
selvfølgelig uanvendelig nu. 

Af Krabber, Rejer og HUllIluer 
findes forskellige Arter, Den sidste 
Slags tages om Nattt'f1 \'etl at ro 
med en Buud ind mod lægt Vand 
og lade en Fakkel brænde agter. 
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Dyrene følge da med ind, og helt 
inde springe nogle Drenge ud og 
tage dem op med Hænderne. 

Pau Krog tages Fisk udenfor 
sllIaa Rev inde i Bugter eller paa 
Bankel'lle mIe til Sos, Pan St. J an 
og St. Cl'Oix fiskes 0111 Dagen, men 
pau St. 'l'homas om N atten for at 
Piskemc kUlIne naa ind nwd Fangsten 
til Tonet om :\Iorgenen. Hvad 
Fiskerne paa St. J an ikke> selv bl'Uge, 
sC'jle de l1lf'd til St. 'l'homus. Krogen. 
der allllindl'lig el' ca. 3 TOlllmer lang 
og l r1'ollllll(' brNI f O l'lIed l'lI, hul' en 
Forløber af tYlld :\Il'ssingtraad pau 

l Pams Længde. 
Pau Krog tages nandig Barrllcuda, 

en mogf't graadig Pisk med et fttst 
og velsmagende Kod, skondt dpn, 
fanget p::w visse Banker, siges at 
nere giftig. Endvidere King fish, 
den almindeligste Fisk, som er meget 
velsmagende uden derfor tilnær
melsesvis at kunne samIllenlignes 
GOlllH'd Illed vore hjemlige Arter. 

pak bruges ogsau noget, idet man 
luder den slæbe agter fra et Fartøj, 
ultsaa en Slags Døl'gning. 

Vaad haves af en temmelig anselig 
Storrelse. De udsættes med Bande 
og bruges klin som Il[lIlddragnings
vaad. De minder meget 0111 \'ol'e 
Snurrc\'HtLd: et, jeg saa paa St. 
Croix i '\Vestpnd, ha rde ti Fod lange 
Stylter; lllPdells Side1'lle af Maskpl'Jle 
i Al'melle vare patL ca. ] I!~ 'l'oIllIllP, 
vare dl' i :-iækken lnm pau ca ,i; i 
To III IIlP. 

Kastenæt bruges fol' at fa nge Yngel 
(Sprut), (ler jo blandt andet :111-

v(,Tldes til Madding i Fiskekul'lell. 
Dt't ]H'sta:u' :d' d tint. cil'kf>lfol'llIl't 

Xæt, 5 it (j AlplI i Di:lIllCter, med 
en SrH's Ophalel'e fra Omkl'!:'dsen ttl 
Midten, hvor alle Opltalel'lJe mødes 



og samles i en Line, mnn holder i 
Hnanden. Langs OmkrC'dsC'n er end· 
videre anbragt ca. ] 00 smaa Bly
lodder. Det udkastes lliel' Strand
kanten, man vader hen mod Stimell 
og idet man med n'nstre Haand 
holder Toppen eller :Midten afNa'ttet, 
tages et Sted af Omkredsen i Munden 
og det herfra diallletralt modsatte 
Punkt i højre Haand, hrorpaa det 
hele kastes ud, saa det falder paa 
Vandet i en Cirkel OH'r det Sted, 
hvor Stimen opholder sig. Blylod
derne trække det nu til Bunds og 
idet man heiler i OphalC'rne, samles 
Nettet til en Pose, der i sig inde
holder Fangsten. Der horer seIr
følgelig en Del Øvelse til for at 
kunne udføre Kastet med Ullu}'tte. 

Angaaende den Pnesrrrering, <Ir 
vestindiske Fiskere allH'llde paa deres 
Garn, erkyndigede jeg mig hos nogle 
Fiskere; kun ganske enkelte koge 
dem lidt en Gang imellem, men de 
fleste gøre intet andet for at bevare 
Garnene end nu og daa at torre 
dem. 

Med klart Vand kan man seh' paa 
en halv Snes :Favnes Dybde se, hvor 
utrolig mange "Pisk Han,! indeholdE'r 
herude. I J!'orhold til ,lette store 
Antal fiskes meget lidt, kun akkurat 
nødvendigt til Øernes daglige For
syning af Fisk, det vilde ogsaa paa 
Grund af Varmen være umuligt at 
forsende Fisk noget Steds hen. 

Halsnæsfiskerierne 
m. fl. 

Af C. Brammer. 
(Furt:'w( t dSB.) 

Foruden de nævnte :)7 store Driv

baade1 som den meste l'id fiskede 

omkring Anholt hror dl'll store Sild 
holdt konstant i Aar, ddtoge og
sau 15 mindre S<'jlhnucle I11P<! ell 

Besætning af 2 1\1:tnrl ]Jr. Band og 
40 0:\1'11 i Sildunskel'iet; dog dissn 
"dl'er8 og hundsatte" llO\"l'usagl'lig 
mel' Kysten og i l selJordens lnclloh; 
men del1ll8 Sikl var hetydelig mindre, 
og selvfølgelig Prisen derefter. 

}\[ ed H ('nsYll til Fiskeredskalwrnes 
A ntal pr. Baad skal lwmærkes, at 
de store Drivhnade Illed 5 Mands 
Bl'sætning, dpI' tidligere kun førte 
10 Cl arn pr. Mand, nu bruge fra 16 
ti l :20 G um; ti e mi ndre Sejl baad e 
som foran benuerket 15-20 Gal'll 
pr. Manet. Alhmu en langt størrE' 
Bekostning og Risiko :\t udrede til 
Sildefiskeriet nu for Tiden end tid
ligcl'(', og d esut! gtet pn mindIl' For
tjmH'ste. Ihmn8 varierpr som s:ed
valllig i høj Unit), fra 80 til 200 
Kl'. )lan Part hvoraf man vil slutte, 
at Nettoindtægten pr. Mand ikke har 
været overnettes stor, 

I Folge StatistikE'n Hil' Totalind
tægten af Sildefiskeriet 187(; ollltrent 
130000 Kr. (1 I Kr. pr. Ol), 1886 
70000 Kr. (l1/2 Kr. pr. Ol) og nu 
1896 46UOO Kr. (2 Kr. pr. Ol); alt
saa en temlllclig betydelig Nedgang 
i dette Piskt>ri, som skulde kaldes 
Fiskernes Hovederhverv. 

Hvad kan man tænke sig at rære 
Aarsagen il E' ørst formentlig (Jen 
store Mællgde Sild, der tages i de 
svenske Skærgaarde, og uprnæst til 
dels u gunstigt V t>jr. 1\1 en det mindre 
Antal Baade, der nu deltage i Silde
fiskeriet, Cl' muligvis ogsaa en Aar
sag til, at der fanges færre Sild nu 
('ml tidligere; og Grunden derti,l er 
den Vallskelighed, Haadejel'ne have 
yed at faa Hæhtelllllmnd til at del· 
tage i Sildefiskeriet, da det ikke 



lønner Slg at ligge oyer i et Par 

Maalll'del' i Høstens 'J'id. i hvilken 

Du[?;lonnpn Ol' forhøjet af I~andbru· 
gP1'IH'. 

lhldig,\'is er Hiskøl'1\l's aarlige Er
]l\'(>l'V ikke formindsket ved Sildens 

Aftag:l'n, idet Tungefiskel'iet i For
hindl'lse med Aale- og Hornnske
fangstPIl rigelig erstatter dette, saa
ledes n t trod:-: };~iskt'l'fa llliljp1 nes 'ril

tagen pall. Fisker!pjernø, særlig i 

HUllllested og Lyngerup (en ny By, 
. som er opstaaet paa 'rømmerl1p Over

lIn'v langs mød Vejen midt imellem 
Lynæs og Hundested) erø desuagtet 
nile Fiskernes Indtægtøl' omtrønt dø 
samme som tidligere. 
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Angaapndø HomnskPfangstl>n i 

Sommer kan meddeles, at denne har' 
været ret heldig; Iler er !'anget fOl' 
omtrent 800 Kr. D0t salllme gælder 
Aalefiskel'il't, navnlig med \' aad o.; 
paa Kroge i lse(jordell, me(kns Ruse
fiskeriet var lllindre heldigt, npllllig 

omtrent 500 Pd. il 50 Øre i 25 
Ruser ve·d Hundpstpd (j lsdjonlens 

Indløh) ()~ ItiOO Pd. i K ulllllsrell<!ell 
(pUll heg:!!:E' :-lidN og vod A I hulm') i 
100 RusC'l'. 

Eftn SihlenskPriets Slutning P_IU
bC'gyndte nogle Ba:lllpjere Kartoffel

hu,ndel og SteufJskeri, hE'gge Dele 
paa København. Andre [rjorde For
søg pau at fiske Tun~C'r omkring 
Anholt, og atter undre fiskede Torsk 
og Fladfisk paa Gam og Kroge, uds 
til Salg og dels til eget Jlmg. 

Den første Bund, der spjlmle til 

Anholt (den 20. Oktober), med ell 

Besætning af 5 Mand og 60 Garn, 
var ret heldig, idet Ve.iret val' sær
deles gunstigt, sualedes a t Rl'jsen 
endtes pac< a Dage, da tip:' allerede 

. kunde sættes Garn den 21. og dragps 

den 22. Oktb., og den 23. om Mor-

gpuen indkom de i Rundest('d Ravn 

med følgende Udbytte: 4!ft Snes 
'l'unger, 55 Pd. ~t (55 Øre, 4 Pd. 
Pigvar il 3.5 Øre, 18 Pd. Sletvar it 

ti 0re, ] ti Snese Rødspætter il l Kr., 
1) Hajer il 5 Pd. il 4. Øre, 2 Snese 
Krebs il 2.5 Øre, 2 Snese Sletter it 
250re, 2 Snese Rokk0l' il 25 Øre 
og 5 Taskekrabher it 5 Øre, ialt 

fOl' .5 7 Kr. 18 01't'. 
:Fiskerne beklage dem over, at 

Vaaddrag0rne ba\'de ødelagt ti Garn, 
idet Vaadtnekkerne ikke tage Hen
SJ'1l til de faststllaende Garn, sl;ønt 
IJanterner og Vagere maatte advare 

dPlll og tilkendegive Garnlængden. 
Dpt iøHigt ret gode Resultat af 

det første Forsøg paa Tungefiskeri, 

guv naturligvis Fiskerne "Blod paa 
Tandpn", hvorfor dpn samme Baud 
li ttl'r lob ud (kIl 24. Oktb. i M ags

n'jr og satte pa'.l Sydvestsidcn af 
Anholt, omtrent 2 Mil fra Øen paa 
12--14 .B\tvne Yand, og kU!:ltede 
Anker foran Gal'l1længden i ]'onent

ning af, ligesom forrige Gang, at 
kUl1Iw t1'[pkl;:e meste Morgen. 

::\len det hIp\, del' ikke noget af, 
t hi allerede hpn imod,Aften begyndte 

det at kule (lP af SSV .. og det tog 
til hde Nnttpn, sludedes at det blev 

til pn orkanagtig Storm, som holdt 
vcd i 4 Døgn, i hvilken lange Tid 
Fiskerno ikke kunde komme til at 
trække Uarnl:eJlgdcl1; de Illautte 
t'ndog sejle fra den, søge be under 
Øens :Xordvestside og ]'0 i Land !lied 
.Jollen fol' at !wute Proviant og Vand, 
SOlll natlll'ligvis var sluppet op i saa 
lang Tid, Ihvorvel Baaden ikke var 

udsat for nog(·n ]'are i Læ af Øen, 
vilde ullder saadanne Omstwndig
heder PIl Nødhavn pau Anholt selv
følgelig værp til Gam for Fiskerne 

saavel S()ID for andre Sejlere. 



Endelig stillede Stonnen af, saa 
E'iskerne kunde sejle Ild til Garn· 
længden og trække deres Uarn; l11en, 
som det var at vente, fik de ikke 
alene et dam'ligt Pdbytte, idet Fi
sken for største Delen ml' ødelagt, 
suget og fortæret af Korsfisk, Krab
ber o. dsl., llIen Simen ml' knækket 
paa Midten, saa at Halvdelen af 
Garulællgden (30 (hrn) ikke var til 
at finde; Stormen og Bølgeslaget 
havde slidt Vagere, Skuer m. m. 
helt op, saa det var ullluligt den 
Dag at finde Spor af Redskaberne, 
hvorfor Fisl{erne maatte sejle hjem 
med et yderst simpelt Udbytte, nem
lig kun 3 Snese Tunger it 35 Pd., 
l Pigvar paa 5 Pd. og 10 Snese 
Rødspætter af ret god Kvalitet, 
medens Resten som sagt var ødelagt, 
kUIl Skeletter af Fisk tilbage. 

(~lntt(;,,;.1 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, d. 19. December 1896. 
Ha vfiskeriet har siden sidste Beret
ning været særdeles godt her i Fjal
tring Distrikt, store Kvantiteter af 
Kuller er mdbragt fra Ha.vet og for
sendt til Tyskland, hvor Priserne 
for 1'iden ere ret gode; og de i for
rige Beretning angivne ht\'e Priser· 
vare kun ganske forbigaaende, idet 
det hurtigt viste sig, at Havnestrejken 
i Hambllrg ingen skadelig Indvirk
ning fik paa det derværende E"'iskeri
mar ketL 

Fiskerisæsonen løber nu hurtigt 
sin Afslutning i Møde for denne Gang, 
idet Fisken stadig søger hengere og 
længere fra Land, og efter ,J ul vil 
Fisken være saa langt fra Land, at 
der aldeles ikke vil være Tale om 
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at gaa saa langt til Søs, som fordres 
for at træfi'e den. 

Allerede nu gaar J~'iskerne hele 3, 
ja har endog enkelte Gange været 
over 3 "Mil til Søs, og skøndt der 
som Regel tages ud om Morgenen, 
kan de sjældent llaa Land før Kl. 
8 Aften, det kan gua an i disse 
mnaneklare Aftener, men naar den 
mørke 1'i<1 atter indtræffer, vil Lan
ding saa sent ikke let lade sig gøre. 

Overhm"edet kan Efteraarsfiskeri -
sæsonell bE'tragtes som forholdsvis 
kort, i det Fisken kom SE'nt og gaar 
tidlig herfra Kysten, sagtens S01l1 

Følge af den overordentlig langvarige 
Østenvind, hvortil der næppe kan 
huskes Mage her paa Vestkysten, 
det maa betragtes som stor Sjælden
hed at have blot 8 Dages østen her, 
men vi har siden fOl'ste September 
i Aar havt 6:3 Dage med 0stlig Vind, 
og den ovrige Del derefter lllest sydlig. 

Pan ~issumlJord har været Is .fru 
Begyndelsen af denne Maaned, men 

da. den ikke hal' været stærk nok 
endnu til at bræiltl puu, har den kun 
hevirket delsvis Standsning af Fjord-
fiskeriet. Jørgensen. 

Køge Bugt, den 15. Deebr. 1896. 
Overalt her ved Kysten er Rusefi
skeriet nu helt afsluttet for i Aar. 
Paa Gl'llnd af det daarlige lj dbytte, 
dette Piskeri hele Eftemaret igen
nem har givet, lode enkelte af Ky
stens Fiskere, som omtalt i sidste 
Beretning, nogle Ruser hli ve staa
ende lige indtil for et Par Dage siden 
i Haab om, at der muligvis til det 
sidste kunde blive noget lIdbytte, lllen 
Forsøget blev uden Resultat. Et saa 
daarligt Udhytte af Aaleruseflskeriet, 
som det har været i Efteraaret, er 
heldigvis ikke i den sidste Menneske-
alder kendt her paa Kysten. J. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen Ira 13. D'ecember til 20. December 1896. 

I ,~ I ~; ti 1 g's.. ...: I I 
I "Cl 1 .. 

E I ~. 
.. 

I~~I 
>. s.._ fh ~ :=! (;j "Cl Tilført af: -=..... --o "" ""- s.. 

I 
(;j 

Ca! I~ '" "Cl ... <1:1 co :; (i.) 

I 
cC a: co. :s:: >. 'Cl c- l- x ...: 

, fh q:: "" =U) U) c:,g I-

18 danske Fisker-il Pd, 
l'd. 

I 
N. 

1'<1, I P,l. Pd. Pd. 

I 
Pol 

I 
Pol. Pd. 

fartøjer . . . : 28008 1718' 2592 

16 danske Kvaser 

I 
161010 

9 svenske Fisker-
fartøjer ... 

I 
3060 402 16200 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 

2340 2010 467 Fiskerlejer ... 
! pr. Jernbane & 

Dampskib. . . . 988615540 6602 I 367012340 1184600 5614 10801 r5356 

185812, ~2340~ ,18661 oi 6081, 1080 l 25356 laIt . . . :.4095415540 6602 1758 
li 

1) 102 Pd. Tunger og 1616 Sletter. 2) Tunger. 3) 9301 Pd. Lak. og 1500 Pd. Ørred, 
lait er der tilført 471900 Pd. 

""fifl _1:11 
-<li 
cC-

U) 

I Pol. 

46 
-

46 

Betalt Uemlemtinitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 3.50-4,40, Kassefisk 
Kr. 4,00 pr. L])d.; 'l'orsk. danske Kl'. 1.30-1,75, svenske Kr. 1.65,~2,OO pr. Lpd.; Sild, 
sveJlske Kr. 0.75-1,10 pl'. Ol; Aal, blanke Kr. 0.50-0,60, gule Kr. 0,28-0,45 pr. Pd. n 'filførsleu' af !cvclllle Rødspætter hal' afvigte Uge ikke været meget stor. men enkelte 
Kuttere bragte hel'til .Fisk fra Anholt østrev som vejede ca. 30 Pd. pr. tinos og betaltes 
med 41i2 Kr. pr .. Lpd. Torsk tilførtes vedbliveude i htOl'e Partier, men Prisen ste~ 
desuagtet. ea. 50 i1l'e pr. Lpd. 

Bundgarn til Salg. - En god 
J. J. Storm, Fisker kvase Et to Aar gammelt to Kaliet 

Buud~arn 16 Fods Dybde, 
150 E avne Rad, samt ell 4 
Aar gammel Egetræs 17 Fods 
Jolle er til Salg straks ved 
Henvendelse til 

GI. Strand 46, 
modtager al Slags Fisk iKom- 28 Fod er billig til Salg, 
mission. 

naar Handelen kan ske 

Fisker A. Ry ting, 
Illasnadsund. 

Dapllg Afregning. 
KommIssionssalg 5 °/0, snarest. Anvises fra 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. 
_ Bladets Kontor. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, P/~ a 2/1 i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard SaVbrug, 
F d G. Januan-Tusch, 

orespørgsler besvares omgaaen e. pr. Kjellerup. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Sam-

uldssejldug, direkte ind~ ~Ø.E N'yy~ 
kjøbt, tilbydes langt under ~ ~~ 
gangbare Priser. ~ ,~ 
Vandtæt præpareret Dug ~ :z. 

Hør- og Hampsejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon LiW. 
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Eø benh~ vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og ppi:tna kabelslaaet TW'ist 
i N umrene 1~!! .. _12!:HI aub8faJes. 

København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjfmdt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det HHl Konkurrrmce mell ud l: li hllllsl{(' (hU'IH'!' 
viste sig at være hedre, stærkere og hilligere. 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..- Bemærk: Hver Pakke er forsynet med OV9IlSt. Varemærke. 

Altona Fiskeauction.-
JOHANN COHRS, beedig8t }~isktl<Llldinll;l.tor. 

Bre\'aur.: Johann Cohl's, Altona. Telegralll:tdr.: Cohrs. Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, HelsingøI', Stengade 15. 

'felefonnurmncr ,,75 H el liIi na-øl'" , 
leverer efter Bestilling eller fm Lager f I'a vor med (le nyeste og hedste 
Maskiner forsyne(le, Fn,hrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla,~s N:l't og (hll'n. Bom
u,ldsgaru, Hampegarn og Hø(qarn i alle Nr. til fhgens hjlli~stp Prisf'l' O!! i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, ~"'laadtræ og liu,techu 
haves paa Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Solv- og Broncemedaille' 
Relligm'ct l,f calJll. mag. lf'ill. Lm!dbeck. -- 1'lykt. hos Franl; C/",'ultr('l!. Kyll,enl",vll 



Nr. 53. 31. December. 1896. 

:M:edle=-sb1a.det ndgaar hver Torsdag. Annoncer opta!,\'es ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for bdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: "Bombebøs.en", - I,JterMur, Hal.· 
næafiekerierne m. fi, Højosteretsdom i en Fiskeri-
sag. Fiskeriet ved Bornholm. - Fiskeriberetnin-
ger. Bekendtgørelser, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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 til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
seredetil hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Et'tertryk at' Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modetsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam

lingen Lørdag den 2. Januar KL 9-4. 

tapt. A. Bølling, Danish Consulate, 
II, Muscovy COUl"t, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølUnø. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Wavel"ley Stl"eet, 

Hull. 
Telegram-Adr.; Bølling. Høll. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske 111ttSettffl, 

Købe II. h a7:tt K., og ikke til For
eningens Kontor. 

"Bombebøssen". 

Vi henlede Opmærksomheden paa, 
at der i Stiftelsen "Bombebøssen" i 
København af og til er Plads ledig 
- som kan søges af ældre værdige 
Sømænd der "henhør'e til Coif.'ar
dtja'rten, og have hjemme i Køben
havn, eller hare jaret derfra i jle're 
Aar". De erholde "frit Husly og 
Varme i Stiftelsens Hus" og "saavidt 
muligLys,Beklædning ogForplejning". 

Forsaavidt der blandt ældre Fi
skere, der opfylde de ovennævnte 
Betingelser, maatte være nogen, der 
ønsker at søge Optagelse, kan Schema 
til Ansøgning erholdes udleveret hos 
Bombebøssens Inspektør Hr. Kapt. 
Fænø, Overgade o. V. Nr. 48. Kø
benhavn C. 



Literatur. 

Beretning til Indenrigsministeriet 
fra den danske biologiske Station -
Nr. VI af Dr. phil. C. G. Johs. 
Petersen, er udkommet. Den inde
holder: Om Rødspætteyngelens aarlige 
Ind vandring i Limfjorden fra Vester
havet, om den aarlige OpfiskHing 
af Maalefisken i Fjorden, samt om 
Paavisning af en l\faade, til ved 
Indplantning af Rødspætteyngel i 
væsentlig Grad at forøge Indtæg
terne af Rødspættefiskeriet, der nu 
anslaas til omtrent 300,00 Kr. aar
lig, og den slutter med et Forslag til 
Forsøg med Indplantning af Rød
spætter fra V esterhavet til Thisted
Bredning og Vilsund. 

Vi skulle senere komme ind paa 
en mere udførlig Omtale af dette 
interessante Arbejde. 

Halsnæsfiskerierne 
m. fl. 

Af C. Brammer. 
(Slutning.) 

Efter at have været hjemme med 
de vaade Garn og Fisken, sejlede 
Fiskerne den næste Dag atter ud til 
Anholt for at søge efter den mistede 
Garnlængde, da Vejret nu var stillet 
af; de vare ogsaa saa heldige at 
finde den, men slemt medtagen, itu
reven og sur, ligesom næsten al Fi
sken var ødelagt. 

Garn- og Krogllætte i Oktober og 
November gav et ret godt Udbytte. 
Eksempelvis kan anføres som Bevis 
paa, hvilken Mængde Fladfisk der 
forekommer til visse Tider paa Fjor
den trods al Efterstræben. En Fisker 
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i Hundested gik den 12. Oktober 
om Formiddagen ud paa de tørlagte 
Grunde Syd for Havnen og gravede 
Orm til at sætte paa 300 Kroge, og 
om Eftermiddagen bleve de satte lidt 
Nord for Havnen, kun ca. 200 Fv.' 
fra I-land paa ca. 2 Fv. Vand. Efter 
en Times Tids Forløb røgtede vi 
(thi jeg var selv med) de 300 Kroge, 
som til min store Forbavselse næsten 
alle havde "Bid", idet Udbyttet var 
15 Stkr. Skrubber, 7"-14/1, og 5 
Stkr. Rødspætter, 9/1, tilsammen 
8 Pd., Pris 1 Kr., 9 Snese Sletter 
il, 3 Pd.: 27 Pd., desuden 8 StkJ. 
Aalekvabber, 4 Ulke, 3 Krabber og 
5 Korsfisk, altsaa næsten en Fisk 
paa hver Krog. Da en Del Orm 
forblev paa Krogene, efter at Fisken 
var pillet af, bleve de staaende endnu 
en Times Tid, hvorefter de bleve 
tagne op, og Udbyttet var da: 1 stor 
Skrubbe, 14/1, en lille Torsk, 7/1, og 
4 Snese Sletter. Alt i alt kan Ud
byttet anslaas til en Værdi af 3 Kr. 

Saaledes fiskes .der næsten hver 
Dag, naar Vejret er gunstigt, dels 
til Salg og dels til eget Brug; deraf 
kan man forstaa, at Fiskerne kunne 
leve ret godt uden store Udgifter 
til Kosten, medens Udgifterne til 
Baade og Fiskeredskaber ikke ere 
ubetydelige. 

Fuglevildt, Edderfugle, Ænder o. 
dsl., skydes og fiskes paa Garn i 
denne Tid. 

Høj esteretsdom i en Fiskerisag. 

Bødker Niels Pedersen og Arbejds
mand Sm'en Lauridsen i Ribe havde 
i Forsommeren 1894 udsat en Fiske
ruse i "Vadderne" (0: den nærmest 



det faste Land beliggende flade Del 
af Havbunden, der ved Lavvande 
ligger tør, men ved Højvande over
skylles af Havvandet) udfor Ribe A,a 
paa et Sted, der vel laa over 100 
Favne udenfor Vaddernes Begyndelse, 
men kun var fjernet 45 1

/ 2 Alen mod 
Syd fra det l..Jøb gennem nVadderne" 
- en gravet Kanal - hvorigennem 
Aaen falder ud i Havet. Da Læge 
Vilandt i Ribe, der el' Ejer af Fi
skeriet i Ribe Aa, imidlertid ansaa 
dette som et Indgreb i sin 1!'iskeril'et, 
bleve de efter hans Begæring satte 
under Tiltale ved Politiretten for 
Overtrædelse af Lov om Fiskeriet i 
Danmark af 5. April 1888 § 11, der 
bl. a. bestemmer, at intet Fiskerired
skab uden særlig Adkomst maa ud
sættes eller Vaaddræt nnde Sted 
nærmere end 100 Favne fra Aaers 
naturlige eller ved Kunst frembragte 
Udløb i Havet eller Fjordene. Det 
var under denne Sag oplyst, at Ma
gister Mathurin Carstensens Legat 
fra midt i forrige Aarhundrede havde 
havt Eneret til Fiskeriet i Nips- eller 
Ribe Aa, og at der i Anledning af 
Anlæget i 1855-56 af Ribe Kanal 
med dens Fortsættelse i ovennævnte 
Løb, til Erstatning for den Skade, 
som Fiskeriet i Aaen muligt vilde 
lide herved, ved Indenrigsministeriets 
Resolution af 24. Januar 1857 blev 
tillagt Legatet Fiskeriet i dee nye 
Løb indtil dets Udmundig ved Vad
derne med samme Berettigelse, hvor_ 
med Fiskeriet i det gamle Aaløb 
havde tilkommet Legatet. Den Legatet 
saaledes tilhørende Eneret til Fiskeriet 
i Aaen var derefter i 1888 af Legatets 
Bestyrelse afhændet til Dr. Vilandt. 

Fra de Tiltaltes Side var det under 
Sagen gjort.., gældende, at Kanalen 
maatte anses at udmunde der, hvo l' 
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det faste I,and til enhver Tid ligger 
tørt; men i Viborg Overretsdom gaves 
der dem ikke Medhold heri, idet der 
henvistes til en Skrivelse fra Inden
rigsministeriet af 11. Juli 1889, hvori 
det er udtalt, at Kanalen i ethvert 
Fald strækker sig til det Punkt, hvor 
Strømmen nu bøjer af mod Sydvest 
- hvilket Punkt ligger et Stykke 
udenfor det Sted, hvor Rusen var 
udsat hvorhos det udtaltes, at 
Fiskerilovens § 11 maatte antages 
at indeholde tilstrækkelig Hjemmel 
for Ejeren af Eneretten til Fiskeriet 
i Anen til at modsætte sig, at andre 
anbringe Fiskeriredskaber i mindre 
Afstand end 100 Favne ikke blot 
fra Kanalens Udmunding ret ud for 
samme, men ogsaa fra Siderne af 
den Del af Kanalen, del' gaar gennem 
de saakaldte Vad der. Som Følge 
heraf vare de Tiltalte ved Dommen 
ansete for Overtrædelse af den an
førte Lovhestemmelse med en Bøde 
af 20 Kr. for hver især. 

Højesteret frifandt derimod de 
Tiltalte med følgende Begrundelse: 
Foreløbig bemærkes, at det ikke 
under nærværende af det Offentlige 
for Overtrædelse af Fiskeriloven af 
5. April 1888 § 11 anlagte Sag er 
af afgørende Betydning, bvilken Ud~ 
strækning den Læge Vilandt tilkom
mende }<'iskeriret i Rike Aa og Kanal 
maa antages at have. Da derhos 
den i den indankede Dom nævnte 
Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 
11. Juli 1889 ikke kan anses at 
indeholde en for de Tiltalte bindende 
Bestemmelse angaaende Kanalens 
Udstrækning. og da der efter de 
Højesteret foreliggende, for en væ
sentlig Del efter Dommens Afsigelse 
tilvejebragte Oplysninger angaaende 
Kanalens Tilstand mangler tilttræk-



kelig Føje til at antage, at Aaens 
eller Kanojens Udløb i Havet ligger 
længere ude en der, hvor Landjorden, 
den saakaldte Grønning, hører op, 
og de saakaldte Vadder begynde, 
ville de Tiltalte, idet den under Sagen 
omhandlede Ruse var fjernet mere 
end 100 Favne fra dette Stad. være 
at frifinde for Overtrædelse af for
nævnte I,ovbestemmelse. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Her har i Eftcrnaret været drevet 
et godt Torskefiskeri, men desværre 
har her manglet Afsætning; thi der 
har ikke al Tid va~ret Opkøbskvaser 
overalt paa Fiskepladserne. Torsken 
har ogsaa været gennemgaaende 
større i At\r end Anret forud. Prisen 
har været fra 50 til 80 Øre pr. Snes 
til K vaserne. 

Laks(>fiskeriet er nu i fuld Gang 
baade paa Bornholm og Christiansø, 
og det tegner nogenlunde godt. 

Her er i den sidste Maaneds Tid 
blevet fisket en Del Laks, men Vejret 
har været en Del stormende, saa 
Fiskerne ikke have kunnet passe 
Redskaberne saaledes, som de skulde. 

Der er indtruffet en Mærk"lighed 
ved Laksefiskeriet, idet der fra Hasle 
er fangd 5 Laks (den sidste d. 24. 
X ovember), som er mærkede med et 
,V I. Paa den sidst fangede var 
Mærket anbragt paa venstre Side, 
hvorimod de 4 først fangede havde 
Mærket anbragt paa samme Maade, 
men nærmere Gatfinnen. - Da der 
i 'ryskland udklækkes mange Millio
ner Lakseyngel om Aaret, som ud
sættes i Floderne langs østersø
havnene, saa antager man herover, at 
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de mærkede Laks hidrøre derfra. De 
maa i saa Fald være holdte inde
lukkede i et Basin indtil de vare l 
Aar gamle eller mere, før de ere 
mærkede og slupne ud. Dell mindste 
vejede 12 og den største 21 Pd. 
Det vilde være interessant at faa 
oplyst, hvor disse Laks ere mærkede, 
thi man fik derigennem Kundskab 
til, hvor gamle de vare og hvor langt 
de havde vandret. 

Ørredfiskeriet har ogsaa i Aar 
været uden Betydning for Fiskerne, 
men derimod gaar det bedre for 
Ejerne af vore vigtigste Aaløb; thi 
de tage dem alle, førend de komme 
op i Aaen for at kaste deres Rogn. 
Det er et rigtigt U drydningssystem, 
der her er givet Tilladelse til ved 
Fiskeriloven af 5. April 1888. -
Mærkværdigt er det, at Fiskerne 
ikke maa fange dem udfor Aaløbene, 
men derimod Ejerne. - Tiden vil 
vise, hvad den nye Ferskvandsfiskeri
lov vil føre til, og om Ejerne faa 
mere end de 25 Favne ud fm IJand, 
som er fuldtud tilstrækkelig. S. 

Fisk erib eretninger. 

Frederikshavn, d. 21. Decbr. 1896. 
Først N atten til Fredag tillod Vejr
forholdene vore Kuttere at tage paa 
Havet og allerede i Løbet af i Gaar 
(i Søndags) maatte de forlade Fiske
pladserne paa Grund af den atter 
opkommende friske østlige Kuling, 
saaledes at der altsaa kun var levnet 
ca:. 2 Døgn til at arbejde paa Havet. 
I dette korte Tidsrum er der dog 
opnaaet forholdsvis ret ordentlige 
}i'angster. De Kuttere, der toge paa 
Rødspættefiskeri, gik ikke saa langt 

• 



til Søs som de plejede; dels paa 
Herthas Flak, dels I1/2 ~lil nordost 
af Hirtsholmene dreve de Fiskeri og 
han]e et udbytte af fra 30 til 160 
Snese pr. Kutter, Rødspætten \0jNle 
]4--20 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 2 Kr. 25 0re-3 Kr. Snesen; 
ca. en halv Snes Kutter dreve Tunge
fiskeri i Farvandet omhing 1'rinde
lens Fyrskib, og de fleste opnaaede 
i Forhold til Tiden godt Udbytte, 
Fangsten varierede mellem 200 og 
100 Pd. pr. Kutter; Prisen el' atter 
stegen, de rige Handelsmatadorer i 
Hamborg og Berlin holdt ]flpget af 
"Seezunge" paa deres Bord i ~Tule

tiden! Fiskerne opnaaede- fra 95 01'e 
-105 0re pr. Pd., i Sandhed en 
smuk Pris for et Pund Fisk. Enkelte 
pau. Kobbergeunden fiskende Kuttere 
havde ogsaa mindre Partiel' Tunge 
betalte med lignende Priser, foruden 
ca. 50 Snese Rødspætter hver, betalte 
med fra 3 Kl'. 50 0re-3 Kr. 15 
Øre Snesen, af en Vægt fra 20-22 
Pd. Snesen, ligeledes mindre Partier 
Pighvar betalte med 50-60 Øre Pd. 
samt Slethvar og Skærising med 10 
-12 Øre pr. Pd. Endelig indkom 
4-5 Kuttere fra Anholts 8ydvest
hage, hvor de havde haft et Udbytte 
af fra 50 til godt 100 Snese Rød
spætter pr. Kutter, Fisk af temmelig 
sløj Kvalitet, vejende 16-18 Pd. 
Snesen og betalte med ca. 2 Kr. pr. 
Snes. Trods de vedvarende høje 
Hummerpriser - ca. l Kr. 50 0re 
pr. Pd. ab Norge - har Tilførslen 
der udelukkende har funden Sted fra 
Kristianssand, andraget ca. 13000 
Stkr., hvoraf ca. 6000 Sth. til her
værende Forhandlere. Sildetilførslen 
gaar vedblivende kummerlig j den har 
næppe andraget mere end ca. 200 
Kasser, og paa denne Side Nytaar 
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bliver det næppe bedre, selvom Fi
skpriet pludselig skulde tage en gun
stigere Vending j J uledagene hal' altid 
været en daarlig Forretningstid for 
den tarvelige Sild. 

Den 29. Decbr. 18~16. Dels pau 
Grund af uroligt Vejr i U gens første 
Dage, del::; paa Grund af Juletidens 
mange Helligdage har Fiskeflaaden 
i hele Ugen igjennem holdt sig roligt 
liggpnde i Havnen, saa der er altsao. 
ingen Tilførsel sket. Hummerprisen 
er dalet noget, der betales nu kun 
l Kr. 35 Øre pr. Pd. ab Norge en 
gros, men til Trods derfor har 'fil
forslen fra Kristianssand kun været 
ringp, i hV9rt Fald her til Byen, kun 
ca. 11/ 2 'l'usind Stkr.; direkte til tyske 
Modtagcl'e er derimod afgaaet ca. 
8000 Stkr. Tilforslen af svenske 
Sild hul' været uden al Betydning. 

Kl. 

Tørringhuse ved Nissum Bredning, 
den 21. Dechr. 1896. I denne Maaned 
har her foregaaet et ret righoldigt 
Fiskeri paa Vildænder. Disse tages 
i de saakaldte Nedgarn, og der er 
endog sket saa god Fangst, at en 
enkelt Mand i et Døgn har taget 
omtrent 200 Stkr . ..:l<Jnder i sine Garn. 

J. 

Færring Fjord, den 23. Decbr. 1896. 
A alestangningen her paa Fjorden og 
de tilstødende Indvande har nu 
været drevet en Tid lang, og skønt 
A alene ere SIlutO., har det kastet 
mangen god lJagløn af sig. Det er 
et rent Under, at dette lille Vand 
fremdeles kan holde sig sao. fiskerigt 
og med sao. god Bestand. P. 

Bovbjerg, den 22. Decbr. 1886. 
I det sidste Par uger har Htwfiskeriet 
her for Kysten kastet godt af sig. 
Vi have baade haft mange ]'iskedage 
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og rige Fangster. Afsætningsforhol
dene lade vel en Del tilbage at ønske; 
lllen alligevel blev Resultatet bngt 
hed re end Hlan fra Sæsonens første 
Halvdel kumle have entaget. 

Det blev da ogsaa denne Gang 
til en glædelig.J ul her hlandt Fiskerne. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

S. 

Dansk Pi skeriforenings Hjælpefond, 
som har til Pormaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med 'raknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aartige 
paa Dansk Fisk;:>riforenillgs 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 Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2Jen Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den l; dgavc) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

uf Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2den Udgave. 

udleveres gratis til Foreningens "Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor. St.ormgade 20, Kø
benham V. 

BEKENDTGØRELSER 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen bnge, l a 2" i 'rop (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle .Maal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaal'd Savbrug, 
G. Jonssen-Tusch, 

pr. Kjellerup. PorespørgsIer hesvares olllgaaencle. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk diI'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 20. December til 27. December 1896. 

Tilført af: I
I ... I .... 
I 

. .e ø Q.i 

~..... =-g 
E 

~ I I I.:~I ... 
E lo. >. .,GI> GI> '" ::: ., .,- lo. Ri "Cl _"" 

I -0$ "Cl ""., = :; ø C Ri C-"Cl c- l- lIoC ~ U) 
Qj ::lU) 

U) iQ:~I~~ 
:1 --:-I-=-+~---+---+---j--+-=-";'---+-

danske Fisker- ii Pd. Pd. 

fartØjer . . . Il 
6 danske Kvaser il 

16 svenske Fisker- I 

fartøjer ...• 

I~~ 
I I~:I 

c:.l:I l- I = i 

Pd. Pd. 

I 
Pd. l'd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. 

I 
Pd. 

1
1
'd. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... I 

616:)0 

24030 

HoO 

341)0 

i 
2520 117 

pr. Jernbane & i 

1) k 'b 9248 7400 46fJO 25601 HOO nlOOO 70ilO 81001 19626 amps 'l .•.• I -
--1.--1 1---'-~-lli'~'-" _._.i._ .... -- _ .. ~ --- .. 

Ialt . .. 9248 7400 46HO i S!l2QO '!(li'l0 513:)20 1,!H7 8100 i19626 

1) 7000 l'd. Lak. og 1100 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 202971 Pd. 
Betalt G:ennemsnitspris af Opkøbcre: Rø,[spmttcr: K~l,sdi~k Kr. 1.50-4,00 pr. Lp'l.· 

Torsk. danske Kl'. 1,00·--1,75, "'cnske Kr. 2,00 pl'. Lpd.; ~ild. svenske Kr. 1,00 pr. Ol ~ 
Aal, blanke Kr. O,50-0,HO. gule Kl'. 0,25-0,40 pr. Pd. 

Afvigte Ug,: Cl' tf':r lkke tilf(lrt Rødspættor pr. Fartøj .. Ka,;s{·ti~k fra Fl'pflerikshavn 
betaltes ;ued indtil 4 K r. pr. r'l'd .. ~ Torsk tilf,lr(, i mindre Partier, men tIt.,lllcien var 
trevcn og P,>iscl'llc derfor vedvan'mlc StlHHl. 

}3undgarn til Salg. 
Et to Aar gammelt to Kallet 
Bundgam Hi Fods D;yhllo, 
150 Favlle Rad, samt ell 4 
Aar gammel Eg'otræs 17 Fod~ 
Jolle er til Salg straks ved 
Henvendelse til 

Fisker A. Ry ting, 
ltIasnedsund. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 4(l, 

modtager al Fisk i Kom-
mission. 

Daglig Afregning. 
Kommissionssalg 5 "Io. 
Teiegramadr.: Storm,Nybrogade. -

fiskekroge- Fabriken 
SølvmedaIlIe l Aalhrg 1883.111 

l Køb .. nbavn 1888-
anhefalet' sit lJthalg af alle Hortor 
ll'iske-kroge, san vel i Stanl, .Treru 
som Messing, samt llilke i Tin og 
Bly, J.~or90ndcs mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand--ltræde 41. 

Køhenhavn K. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrændsende Vande 

afholder Gen::~'alforsamling i Kallehave Færgegaard Søndag den 10. Ja-
nuar 11. 4. Bestyrelsen. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima ameri bnsk Bam

uldssejldug, d i t'ekte ind
kjøbt, tilby(1,.~ L \ ngt under 
gangbare p, i·,(~!·. 
Vandtæt pra:., t eret Dug 

Hør- og Ha.l1psejldug 
i alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

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. 



Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og priD1.a kabelslaaet Tw-ist 
i Numrene 12/f(~~2/30 anbpfales. 

København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SalvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenla.ndske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

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

Altona Fiskeauction:-
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bremdr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramttdr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,1'5 Hel!!lillK'ØT", 
leverer efter Bestilling eller fra Luger fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Born
~tlds,qaril, Hampegam og Hm',qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .~alekuber, HOl-k, l"laadtræ og Katechn 
haves l-aa Lager_ 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkr.ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. mag, Will. Lundbeek. - Tl'ykt hos Frantz Ohristtreu. København 
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