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MlDWlSBlAD ~ 
Nr. I. 7. Januar. 1897, 

::M:ed1e:z::c..sb1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. P"tit

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

Indhold: F .. rtøjer eller B .... in.r til Tran.port 
.. t Fisk. Fl.k ... iet i den svenlke 8kærg .. ard. 
Tlfrret Bokkesklnd. - Gener .. lfo .... "'llng.r. Fi-
skerlberetnlnger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redakffm,'" af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svanemose· 
gaardsvej 11 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktlonen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

ModelsamlIngen, Stormgade 20, er gratis 
tilv:ængelig for Medlemmer og }i'iskere daglig 
fra KI. 9-ll, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre .I!'orsendelscl' til For
eningens Konsulent bedes alti,1 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

hugen Lørdag den 17. Januar KI. 9-4. 

Capl A. Sølling, Danish Consulate, 
6, .uscov)" Court, 

London E. C. 
Telegr .. m Adr.: Sølllng. LondoD 

Capl A. Sølling, 
48, Waverle)" Street, 

Hull. 
Telegr .. m-Adr.: Sølllng. Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

I Bøssen i Foreningens Udklæk
ningsanstalt erindsamlet 2 Kr. 89Øre. 

Fra Fiskerikontrollør Holstein er 
indsendt 2 Kr, 46 øre. 

Fartøjer eller Bassiner til 
Transport af Fisk. 

Herpua er der den 18. Decbr. 96 
udstedt Patent her i Landet for 
"Transportaktiebolaget for lefvande 
Fisk", Thurenas ved Billeberga, 
Sverrig. 

Dette Firma har allerede i No
vember 95. faaet Patent het i Landet 
paa Ilaadanne Fartøjer, og det er 



Porbedrin~er Ted disse, paa hTilke 
der nu er udstedt Patent. 

Fartøjet eller Bassinet indrettes 
paa følgende Maade, for at der stadig 
kan skaffes Fiskene frisk Vand: 

Midtskibs i Fartøjets Bund findes 
et Bassin, der for og agter er be
grænset af lodrette vandtætte Vægge. 
Dette Bassin er ved to lodrette 
Tværvægge delt i 3 Afdelinger, der 
for Tydeligheds Skyld kunne betegnes 
med Numrene l, 2 og 3, idet Nr. l 
er forreste, Nr. 2 mellemste og Nr. 
3 den agterste Afdeling. Skillevægg(>n 
mellem Nr. l og:l er vandtæt medens 
den mellem Nr. 2 og 3 ved Bas
sinets Bund er gennem brudt for 
Vandet. Langs Buuden .af Fartøjet 
ligge to eventuelt med Lukkehaner 
og selvvirkende Ventiler forsynede 
Indløbsrør, der udmuncl"e bagud i 
Afdeling l og forud i Stævnen af 
Fartøjet. Ved Bassinets bageste 
V æg findes et lodret Afløbsrør, der 
forneden er delt i to Grene. en paa 
hver Side af Kølen. Afløbsrøret kan 
ligeledes være forsynet med Lukke
haner og selvvirkende Ventiler. I 
Skillevæggen mellem Nr. 1 og 2 findes 
foroven dels en selvvirkende Ventil, 
der aabner sig ba@;ud, og Rom under 
Bevægelse fremad eller ved Søgang 
ved at aabne sig lader Vandet strønune 
igennem fra et Indløbsrør til Afløbs
rør, dels en lille Propel ('lIer et 
andet passende Vandhjul. 

N aar denne Propel sættes i Be
vægelse ved Haandkraft, et Uhrværk 
eller en særlig Motor, overfører den 
Vandet fra Bassinets Afdeling Nr. 
l til Afdelingerne Nr. 2 og 3. Men 
naar Vandet bortføres fra Afdeling 
Nr. l, trænger der straks nyt Vand 
ind gennem Indløbsrørene. Hvis 
Va.ndet i N r. 2 og 3 stiger højere 

I 

end Va.ndet udenfor, løber a.ltid det 
overflødige' Vand bort. Den i Be
vægelse satte Propel bevirker, uden 
nogen som helst Hjælp, at en Vand
strøm gaar gennem Fartøjet, nemlig 
i Afdeling Nr. 1 nedenfra opad, i 
Nr. 2 ovenfra nedad og i Nr. 3 
atter nedenfra opad, 

Propellen er saaledes anvendelig 
baade til at fjerne det brugte Vand 
og indføre frisk Vand udefra, saa vel 
naar Aabningerne herfor findes an
bragte uden Rør eller Ventiler i 
Fartøjets Beklædning som ogsaa, 
naar disse Aabninger ere forsynede 
med Rør eller Ventiler. Et saadant 
Propelsystem er anvendeligt ikke 
blot, naar Fartøjet ligger stille, men 
under alle Fothold. 

Fiskeriet i den svenske 
Skærgaard. 

Af Beretning fra Generalkonsulatet 
Gøteborg. 

Vintersildefiskeriet i Bohus Len 
begyndte i Slutningen af September 
Maaned. Dette Fiskeri er af ind
gribende Betydning for hele Lenets 
Kystbefolkning, dets Produkter af. 
sættes for en stor Del til Udlandet, 
især til Tyskland, men ogsaa i be
tydelige Kvanta til Danmark. I 
Begyndelsen var Resultatet daarligt. 
Det har i de senere Aar været bedst 
i Gøteborgs Nærhed, medens Silden er 
udebleven fra de nordlige Steder. 

Fiskeperioden1ste April 1895-
lste April 1896 gav i Følge officiel 
Indberetning fra Fiskeriintendanten 
i Bohus Len et samlet Udbytte af 
3,592,328 Kr., hvilket var 60,000 
Kr. mere end Perioden 1894-95. 



8 

Af denne Sum falder 2/s alene pall. Sildefiskeriet, nemlig: 

Fang\t med Drivgarn (Efteraar) • . 142,055 Kr • 
do. 

" 
Vaad (Vjnter) . 1,4;50,499 

" do. 
" .Bundgarn do. 742,416 

" 
lalt 2,334,970 Kr. 

Derefter kommer Storsøfiskeriet med 509,175 
" Ma.krelfiskeriet 

" 
219,322 " Hummernskeriet " 176,381 

" og Østersfiskeriet 
" 

kun. 8,870 
" 

Udbyttet af Sildefiskeriet i Bohus Lens Skærgaard har i Efteraaret været 

Med DriTgarn. Med Vaad. 
Fra den 22. September-21. November 7,146 50,085 Hektoliter 

" " 22. N ovember-28. November 5,214 43,716 
" 

" " 29. November-Il. December 3,372 61,115 " 
" " 6. December-12. Dec('mber 1,922 23,504 

" 
" " 13. December-19. December 1,158 14,982 ,. 

Fra Sildesæsonens Begyndelse den 22. September til den 19. December 
fangedes ja.lt: 

Med Garn 18,812, med Vaad 183,4:02 Hektoliter. 

I samme Tidsrum nedsaltedes: 

Indmadssild. 
Fra den 22. September-21. November 2,154 . 

" " 
22. November-28. November 2,470 

" " 
29. November-5. December 4,259 

" " 
6. December-H~. December 1,709 

" " 
13. December-19. December 624 

l hele Tidsrummet 11,216 

Eksporten af fersk Sild fra Gøteborg var: 

Tyskland. Danmark. 
Fra den 1. Nvbr.-7. Nvbr. 613,495 174,260 

" " 
8. Nvbr.-14. Nvbr. 580,900 84,030 

" 
" 15. Nvbr.-21. Nvbr. 979,500 191,790 

" 
" 22. Nvbr.-28. Nvbr. 1,011,630 147,210 

" 
" 29. Nvbr.- 5. Dcbr. 923,380 122,000 

" " 
5. Dcbr.-12. Dcbr. 5:l2,100 31,000 

" 
" 13. Dcbr.-19. Dcbr. 608,050 26,730 

I hele Tid,rummet 5,239,055 777,026 

'romsIld. 
686 Tønder 

5,701 
17,425 

871 
441 

" 
" 
" 
" 

25,124 Tønder 

A.ndre Lande. 

" 
Kilogram 

10,600 
" 61,200 
" 63,000 
" 121,700 
" 127,800 
" 20,800 " 

4:25,100 Kiloiram 



En meget stor Del af Eksporten 
foregaar imidlertid fra Marstrand, 
Uddevalla og Strømstad direkte til 
Udlandet, saaledes udførtes aleue 
fra Marstrand i Ugen fra den 15. 
til den 21. Novbr. 988,800 Kilogram 
Sild og fra 22. til 28. 17,1:l6 Kusser 
fersk og 187 Tdr. salt Sild og lig
nende Kvanta i de følgende Uger. 

Prisen har varieret meget; i Be
gyndelsen af Sæsonen betaltes for 
Vaadsild 6 a 10 Kr. pr. Hektoliter, 
senen~re gik den ned til 4 a 41/ 2 

Kr. og i Slutningen af November 
var den nede i 2 Kr. ~5 a 2 Kr. 50. 
I Begyndelsen af December gik den 
med den ringere Fangst atter op i 
6 a 6 Kr. 50 og staar nu i Midten 
af December i 4 a 5 Kr. 

Som det vil ses, har baade Garn
og Vaadfiskeriet i den senere Tid 
været meget ringe, og man frygter, 
at Sildesæsonen skulde være forbi 
for i Aar. Det udtales ogsaa, at 
Aarsagen er de ugunstige Vejrfor
hold med N ord- og Nordvestvinde. 

For at faa Rede paa Aarsagen 
til Sildens Udebliven, har der paa 
Foranledning af Gøteborg Fiskeri
forening nylig været udsendt en 
Fiskeriekspedition med Kanonbaaden 
"Svensksund " . Denne Ekspedition, 
i hvilken deltog Professor Petterson, 
Professor Oleve fra Upsaia og In
geniør Gustav Ekman fra Gøteborg, 
har i Løbet af forrige Uge foretaget 
Observationor. Resultatet af disse 
Uudersøgelser ere endnu ikke be
kendtgjorte, da de nødvendige A.na
lyser endnu il{ke ere tilendehragte. 

I de sidste 14 Dage har man for
søgt Drivgarnsfiskeri i aa ben Sø. 
Fangstens Kvantitet var dog ringe, 
men Kvaliteten fortrinlig, bedre end 
indenskærs. Detkonstateredes herved, 

at Silden stod tykt udenskærs, men 
dybt. 

Generalforsamlinger. 

"Skibs forsikrings foreningen for 
Frederikshavns Tolddistrikt til ind
byrdes Forsikring for Fiskekvaser 
(og Kuttere) afholdt Mandag d. 28. 
December 1896 den aarlige General
forsamling paa Hoffmanns Hotel. 
Efter det fremlagte, reviderede og 
rigtig befundne Aarsregnskab var 
der ved Reguskabsaarets Begyndelse 
den 1. November 1895 indtegnet i 
Foreningen 91 Fiskekvaser og Fiske
fartøjer, hvoraf 65 med Danipspil og 
7 med Petroleumsmotorer samt 1 
Dæksbaad, ialt 92 til en samlet 
Taksationssum af 780,993 Kr. og en 
Forsikringssum af 624,794 Kr. 40 
øre. Ved Regnskabsaarets Begyn
delse udgik Fiskefartøjerne "Fyen", 
" Vega" og "A.nna Maria" pall. Grund 
af Salg, og der er afregnet med disse 
i dette Regnskabsaar. Tilgangen har 
i Regnskabsaaret 1895-96 været 4 
Fiskefartøjer, hvoraf 3 med Petro
leumsmotorer og 1 med Dampspil 
samt 1 Fiskekvase, ialt 5, saaledes 
at den samlede Tilgang i Taksations
summen er 42,300 Kr. og i Forsik
ringssummen 33,840 Kr. Ved Regn
skabsaarets Slutning vare herefter 
indtegnede 96 Fiskekvaser og Fiske
fartøjer, hvoraf 66 med Dampspil og 
10 med Petroleumsmotorer samt 1 
Dæksbaad, ialt 97 til en samlet 
Taksationssum af 823,293 Kr. og en 
Forsikringssum af 658,634 Kr. 40 
øre. Ved Regnskabsaarets Slutning 
udgaar formedelst Salg Fiskefartøj
erne "Danmark", "Stanley", "Robert 



Schou" og "Nordstrand", saaledes 
at der ved Regnskabsaarets Begyn~ 
delss d. 1. Novbr. 1896 er indtegnet 
i Foreningen 92 Fiskekvaser og Fiske~ 
fartøjer, hvoraf 63 med Damps)Jil og 
9 m{'d Petroleumsmotorer samt l 
Dæksbaad, ialt 93 til en samlet 
Taksationssum af 788,693 Kr. og en 
Forsikringssum af 630,954 Kr. 40 
øre. Ved Afslutningen af forrige 
Aars Regnskab ejede Foreningen 
91,373 Kr. 28 øre. Af Indtægts~ 
posterne kan fremhæves: Præmier i 
1895-96 20,488 Kr. 82 øre. Ind
vundne Renter i Sparekassen 3,158 
Kr. 13 øre. Hele Indtægten bliver 
med Beholdningen fra forrige Aar 
111,885 Kr. 96 øre. I Refusion 
udbetaltes 9,712 Kr. 45 0re. Far~ 

tøjernes Saldo den 1ste Nov. 1896 
bliver 99,709 Kr. 81 Øre, hvorefter 
Udgifterne tilsammen er 111,885 Kr. 
96 øre. Af Fartøjernes forannævnte 
Saldo, der er fremført paany den 
1ste November 96, indestaar i Spare~ 
kassen for Frederikshavn og Omegn 
99,680 Kr. 70 Øre og haves pr. 
Ka~s~ 29 Kr. 11 øre. I Regn~ 

skabsaaret 1896-97 vil blive at 
udbetale i Refusioner 14,695 Kr. 
89 Øre til de Fartøjer, som have 
indestaaende over 15 pCt. af Fol'~ 
sikrIngssummen, samt til Rhederiet 
for Danmark 693 Kr., for "Stanley" 
621 Kr., for· "Robert Sc~ou" 413 
Kr. 27 Øre og for "Nordstrand" 
828 Kr. eller tilsammen 17,231 Kr. 

Foreningens Formand, Hr. Konsul 
Chr. Cloos, aabnede Forhandlingerne. 
Regnskabet blov godkendt af Gene~ 
ralforsamlingen. Med Hensyn til et 
af Direktionen fremsat Forslag om 
Brandforsikring af Fartøjerne, naar 
disse befinde sig i Frederikshavns 
Havn, vedtoges, at der gaves Direk~ 

& 

• 

tionen Bemyndigelse til efter bedste 
Skøn at slutte Overenskomst med et 
Brandassuranceselskab om en fælles 
Brandforsikring af de til enhver Tid 
i Foreningen yærendeFartøjer, navnlig 
naar disse befinder sig i Frederiks
havns Havn. Nogle mindre Erstat
ningssager afgjordes. Til Direktører 
genvalgtes Skpr. J. P. Christensen, 
S. J. Nopper og P. L. Jensen med 
henholdsvis 44, 44 og 31 Ssemmer. 
Til Suppleanter genvalgtes Ole J. 
Mopper med 46 og valgtes Kaptajn 
Thomsen med 41 Stemmer. Kl. 

Forsikringsjoreningen for Fiske
redskaber i Frederikskavn afholdt 
sin aarlige Generalforsamling Mand;lg 
den 28. December 1896 paa Hoff
manns Hotel her i Byen, hvor det 
fremlagte, reviderede og rigtig be
fundne Aarsregnsbb blev godkendt. 
Efter dette var der ved Regnskabs
aarets Begyndelse den 1. November 
1895 30 Fartøjers (Kutteres) Fiske
redskaber indtegnede i Foreningen 
til en samlet opgiven Værdi af 30,000 
Kr. og en l<'orsikringssum af 24,000 
Kr. Formedelst Salg udgik 2 Kut
teres Redskaber med en samlet op
given Værdi af 2000 Kr. og en For
sikringssum af 1600 Kr., og da der 
i Regnskabsaaret ingen Tilgang har 
været, var der saaledes ved dettes 
Slutning den l. November 1896 ind
tegnet 28 Fartøjers Fiskeredskaber 
til en samlet opgive n Værdi af 28,000 
Kr. og en FMsikringssum af 22,400 
Kr. Efter forrige Aarsregnskab 
ejede Foreningen 1631 Kr. 80 Øre, 
indkomne Præmier i 1895-1896 an
drog 448 Kr, og indvundne Renter 
64 Kr. 66 Øre, desuden er ført til 
Indtægt: Bøder for forsilde betalte 
Præmier 30 Kr. og Foreningens An
del ved Afregning med 2 Kuttere 



33 Kr. Herfra gaar Renter af Far
tøjernes Tilgodehavende fra tidligere 
Aar 53 Kr. 99 Øre, Administrations
omkostninger m. m. 81 Kr. 24 Øre 
tilsammen 135 Kr. 23 øre. Der 
har ingen Skade5erstatninger været 
i Rl'gnskabsaaret, saa Præmieover
skudet bliver stort 98 Kr. 31 Øre 
pr. 100 Kr. Præmie, som er fordelt 
paa Fartøjernes Konti efter de i 
Aarets Løb indbetalte Præmier. Den 
samlede Indtægt bliver 1994 Kr. 20 
Øre, der paa Udgiftssiden er Saldoen 
pau, Fartøjernes Konti den 1. N 0-

vember 1896, som er fremført i 
ny Regning. Saldoen 1994 Kr. 20 
Øre indestaar i Sparekassen for Fre
derikshavn og Omegn. Ved det der
efter foretagne Valg af Bestyrelses
medlemmer blev Skipper Hans Mor
tensen genvalgt og valgt Skipper S. 
J ensen i Stedet for afdøde I..lars 
Larsen. 

Tørret Rokkeskind. 

Fra Firmaet Knudsen Freres, Rue 
du progres 147, Bryssel, er der sendt 
os en Prøv3 af tørret Rokkeskind 
med det Opgivende, at nævnte Firma 
ønsker at købe store Kvantiteter af 
denne Vare. Skindet er af Søm
rokken, der jo er almindelig baade 
i Kattegat og langs Vestkysten, for
modentlig kan ogsaa Skindet af vor 
anden almindelige piggede Rokkeart 
(Tærben) bruges, hvorimod Skindet 
af Skaden saavidt vides ikke købes. 
Skindet er saltet og tørret, en Prøve 
af det kan ses pa:L Kon,oret, Storm
ga~e 20. 

6 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 4. Januar 1897. 
Ejheller i denne Uge har der været 
noget Fiskeri af Betydning, Fiskerne 
retter sig efter det gamle Ord, der 
siger, at Julen varer til Helligtre
konger, og~ganske vist have Vejrfor
holdene ej været særlig opmuntrende 
til at tage paa Havot, i Dag toge 
saaledes adskillige ud, men maa.tte 
allerede henad Eftermiddagen retur
nere paa Grund af opkommende 
sydlig Kuling. Det begynder snart 
at knibe med at tilfredsstille·, den 
daglige Efterspørgsel, Beholdningerne 

Havnen ere svundne stærkt ind, 
saa det er at haabe, at Fiskerifor
holdene snart maa bedre sig. Hum
mertilførslen, der udelukkende har 
funden Sted fra Christianssand, har 
andraget ca. 9000 Stkr., hvoraf største 
Parten til tyske Modtagere, Prisen 
er ca. l Kr. 30 Øre pr. Pd. ab Norge. 
Det er smaat bevendt med Sildetil
førslen, fra Gøteborg er hertil tilført 
ca. 100 Kasser, til tyske Modtagere 
ca. 350 Kasser, Prisen er ca. 6 Kr. 
Kassen li b Gøteborg en gros, desuden 
er der ankommen ca. 200 Kasser 
Sild fra Christianssand, afgaaede 
videre pr. Bane til Altona, det er 
noget helt Nyt at faa Sild tilført fra 
den Kant. . I.L 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplad~ 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira 27. December 1896 til 3. Januar 1S97. 

I ~ I· h 

Et 1:''-1 Imtl ~I~U) E .w. '-I +" Cl) cD 1'- ~ 
U) 

Tilført af: 1 .... _ .--= <I> <1>::::: ... .!! :E ;; '"'83 el: .;,I.~ "'Q -= .... ...., co "SS (h • jQ I;; <~ ,I:Cc., ,z>- .... 
~;;I J- et 

1 00 • q:: '" 
..: ......: Cl) 

---' CD co Cl) 

danske Flsker- il Pd. Pd. Pd. 
Pd. I Pd. 

1 
Pd. Pd. l'd Pd, I Pd. 1 Pd. 

fartøjer ... i. 
10 danske K vaser II 1 95310 

svenske ~'isker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn, I I I 
fra. nærliggende I 
Fiskerlejer .. , I, . I 1760

1, 1236 464 I 
pr . .r ern bane & • I' 

Dampskib _. _. _. _. i,', 1653U 124~~1 834~1 __ , 62621800 _11090001 [)O:)7 124iJ3
J

I
20962i_. 

lalt ...• 116530 2400 1 8345 1103832 800 111023615521 12433 209621 

1) 11743 Pd. Llikø og 690 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 280559 Pd. 
Betalt U ennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassdi~k Kr. 3,00-5.00 pr. Lp ,L . 

Torsk. l(lVende Kr. 1,00-1,65, Kassefisk Kr. 0,50 pr. Lpd.; ~i1d, svenske Kl'. 0.80 pr. Ol; 
Aal, blanke Kr. 0,55-0.65, !,'llle Kr. 0.25-0,40 pr. Pd. 

l TJgens Løb er der ikke tilført Markedet Rødspætte!' pr. Far·t0j, del'imon f'11 Del i 
Kasser. som ved livlig Omsætmng blev betalt med 3-0 Kl'. pl'. Lpd. efter h, alltllt. 
Tilførslen af Torsk rigelig; Handelen treven og Priserne gelluemgaaende uden Forandring. 

BEKENDTGØRELSER 

ArlT10Tlcer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse. til 

Frantz Christtreu, 
Grønnsgadø 10. 

Jt"or øtn.a.ende Averti8sementor 
drøJ.msa betyd., iJ Rabat. 

-J. J. Storm, 
GI. Strand 46, 

modtager al Slags Fisk iKom
mission. 

Oa91ig Afregning. 
Kommissionssalg 5 °10' 
Teiegra,"adr.: Storm,Nybrogade. -

fiskekroge- Fabriken 
- !MYmedallle I Aalboflt 18RS., 

I KehllltaTB 1888-
a.nbefaltlf Hit (;dsalg af alle !5ortef 
Fiskekroge, Ø3{\ vt'l i Staal. .rlfij'D 

som M.essing) samt Pilke i 'l'in 0l 
Uly. :FofBsndoø mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
oil. ::ltrand.træde 41. 

Køho"havn K 

En yngpe pask SølDand, 
helst tillige Fis~,er. der skrirer og regnnr lodt, og som har Lyst til videnskabelige Un
derskgeIser, ka:; faa Plads paa biologisk Statwn til Foraaret. Han maa heist have ført 
Skib og have dler snart kunne tage Styrmamlseksamen. Man henvenuer sig personlig 
medhavende gode Anbefalinger Classens&,ade IS, København. . 

C. ( •• .Joh. Petersen, 
Forstander for bio!. Station, 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, Il/j! il, 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit BanevogD. Stendalgaard . Savbrug, 

G. Jenssen-'l'usch, 
Forespørgsler besvarps omgaaende. pr. Kjellerup. 



:Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Uizon, 
Prima Sildegarn 

og prim.a kabelslaaet; TW"ist; 
i Numrene 12/9_1I/ao anbp,fales. 

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

Prima Dansk Fiskegarn , 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction:-
JOHANN COHRS, beediget Fiskeallctionator. 

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

Fiskenætfa brik en ' "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
levet'er efter Bestilling eller fm LUl!er fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, Fn.brik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Røjeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt Of! Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens 'billigste Priser o~ i 
bedste Kvaliteter. .<\.alekuber, I{ork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand, mag, H'W. Lundbeck, - Tl';rkt bos Frantz Ohri-sttreu, Kpbenhavu 
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Nr. 2. 14. Januar. 1897. 

lY.I:ed.l.e=.sbla.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optag-es ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for !adlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 1/3 Sides Brede; for staaellde Annoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold: Bestyrelsesraadsvalget, - Ny Fisker· 
forening. - De mikl'oskopiske Planter i dl-t ferske 
Vand. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aaoent 
fra 9-11. Rcdakt01'ca af Me(lJomsbla,let 
træffes desuden i Alm. 5-7 !-lvalloll\ose
gaardsvej Il A. 3 S, Sager vedrørellde Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, pr gratis 
til!," ngeligfor Medlemmer' og Fi"kere daglig 
fra KJ. 9-11, for Publikum S0rlllag fra 
12-2 mod ell Eutre af 10 01'('. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler. el' 
tilla~t. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villnrnsen vil være til Stede i Sam

hngell Lønlag den 17. Januar KI. 9-4. 

Bestyrelsesraadsvalget. 

Ved den i Henhold til I.Jovenes § 
ti foretagne Afstemning i den ene 
Trediedel af Landets Amter faldt 
Valget til Bestyrelsesraadet paa føl
gende Medlemmer: 

For Viborg Amt: 
Fiskehandler N. C. Brinch, Skive. 

Nyvalg. 

For Yejle Amt,-
Etatsraad C. Eckardt, R. af Dbg., 
Dbmd., til 0rumgaard pr. Daugaard. 

Genvalg. 

For Rillgkøbinry Amt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 

Genvalg. 
Sognefoged Chr. Gaj N oersgaard, 
Dbmd.,Harboørepr.Lemvig. Genvalg. 
DireKtøl'Clausen, Ri ngkøbing. Nyvalg. 

For Ma1'ibo Amt: 
Kammerhr., Ho(jægermester, Lelllls
greve Raben-Levetzau, til Aalholm, 

Nysted. Genvalg. 
Fisker Rasmus Nielsen, Dbmd., Skalø 

pr. Fejø. Genvalg. 

For Sorø Amt: 
Fisker HansHansen, Karrebæksminde. 

Genvalg. 

Fol' Præstø Amt: 
Apotheker A. Aarsleff, Præstø. 

Genvalg. 
Hofjægermester A. Hage, R. af Dbg., 

til Oremandsgaard. Genvalg. 



Ny Fiskerforening. 

I Bogense afholdtes d. 5. ds. et 
Møde af Fiskere og andre, der in
teresserer sig for Fiskerisagen, og 
paa dette Møde hvortil Lokale 
velvilligst var overladt Indbyderne i 
Byens Borgerskole besluttedes 
det at oprette en Fiskerforening for 
Bogense og Omegn og at indmelde 
denne i Dansk Fiskeriforening: Efter 
Opfordring var P. Villumsen kommet 
til Stede ved Mødet; der nedsattes 
et Udvalg til at føre Sagen igennem, 
og dette Udvalg holdt siden Møde 
for at affatte et Lovudkast. Som 
Medlemmer indmeldte sig straks om
trent 30, ikke Fiskere alene, men 
ogsaa andre af Byens Borgere, og 
Foreningen synes i det hele baade 
at kunne vinde Tilgang, at have Be
tin~elser for at kunne føre en livs
kraftig Tilværelse og at kunne gøre 
Nytte. Den er et nyt Led i Fiskernes 
Organisation, til hvilken der er set 
hen baade som noget umuligt og 
som noget unyttigt ja, som noget 
skadeligt men som dog baade 
eksisterer, vinder Fremgang og gør 
Gavn; Fiskerne har lært at se Sand
heden i Ordet: "glemmer du dig 
selv, maa du ikke vente at blive 
husket af andre." 

De mikroskopiske Planter i 
det ferske Vand. 
Af C. Ostenfeld·Bansen. 

I en tidligere Artikel i Medlems
bladet*) har jeg omtalt de mikro
skopiske Planter - det saakaldte 

') Nr. 36, 3. Septbr. 1896. 

10 

Svæv eller Plankton - i Havvandet. 
Da nu ogsaa vore Søer indeholde 
et rigt Plankton, vil jeg fortælle 
lidt om, hvordan de smaa Plante
organismer, hvoraf dette bestaar se , 
ud og leve. 

Det lllaa sikkert have sin prak
tiske Betydning for vort Ferskvands
fiskeri, Olll ger er meget Plankton i en 
Sø eller ej. Særlig aa vor artrigeste 
Fiskefamilie, Karperne, ere plante
ædende Dyr. For dem maa d'isse 
Smaaplanter, ligesaavel som de 
større Planters henraadnende Dele , 
være en god Næring. 

Plante-Planktonet optræderaltsaa 
her som .lirekte Føde for Fiskene , 
medens det i Havet kun ad Omveje, 
J: ved at fortæres af det dyriske 
Plankton (Smaakrebs o. 1.) kommer 
dem til Gode. 

Maaske vil man i Fremtiden 
komme saa vidt, at man indplanter 
disse Smaaorganismer i Søer og 
Damme for at skaffe Fiskene rigelig 
Føde. 

Søernes Plankton bestaar ligesom 
Havets baade af Smaadyr og Smaa
planter. Smaadyrene ere hoved· 
sag.elig Krebsdyr, Hjuldyr og Infu
soner, og Planterne ere forskellige 
Alger. 

De Alger, man ser optræde i 
størst Mængde, erede saakaldte 
Blaagrønne Alge1'. De findes dog 
kun i faa Maaneder af Aaret i 
rigelig Mængde, nemlig i J uli-Sep
tem bel'; det vil sige paa den Tid, 
Vandet er varmest. Man ser da 
ofte hele Vandets Overflade i stille 
Vige og Bugter bedækket af et 
underligt, gnul1set-spansktgrønt Lag, 
der let skummes af med en Ske. 
Undersøger man noget af det under 
et Mikroskop, _viser det sig at be-



staa af utallige tynde Traade; nogle 
ere rette og samlede i Knipper som 
Kornm'g eller enkeltvis og løse, og 
andre ere spiralformet oprullede som 
en Fjer. lYndertiden ser man mellem. 
disse Traade runde eller lllere uregel
mæssige Klumper, der bestaa af en 
Mængde smaa bitte runde Celler, 
indbyrdes sammenholdte ved en Sli111-
masse. 

Det er allesammen forskjellige 
Slags af disse blaagrønne Alger, der 
ere no[!et i Familie med Bakterierne. 

Sætter man en stærk Forstørt'!:'lse 
paa Mikroskopet og undersøger de 
enkelte Celler thi ogsaa Traadene 
bestaa af en Række Celler -, vil 
man se, at Indholdet i disse Celler 
er grynet og grumset, da der findes 
utallige smaa, mørke, uregelmæssige, 
ofte noget bntede Punkter i dem. 
Dette mærkelige Indhold, som man 
har kendt i længere Tid, har IlIan 
nu for et Par Aar siden faMt op
klaret. Det viste sig ved forskellige 
Forsøg, man gjorde, at det var en 
Luftart, som dannede disse Punkter 
eller rettere Blærer. Derved fik 
man tillige Forklaring paa den Evne, 
disse Alger besidde, til at svømme 
ovenpaa Vandet. Bragte man en 
større Mængde af dem under- stærkt 
Pres, saaledes at Luften blev drevet 
ud, og derefter lagde -dem i Yand, 
sank de til B_unds, og ved Mikro
skopet kunde man se, at de havde 
mistet de mange mørke Smaablærer 
og vare blevne lysere og mindre 
grynede. 

Det er dog kun meget lidt, at de 
ere mindre vægtfyldige end Vandet. 
Den svageste Brise sætter Søf'n i 
tilstrækkelig Bevægelse til at fordele 
dem mere jævnt i de øvre Vandla6' 
Og da jo Vandet kun undtagelsesvis 
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er helt stille, er det sjældent, de 
faa Lov at samle sig som Fløde paa 
det. Oftest ser man dem i Klumper 
imellem Vandplanternes Stængler veu 
Bredden, hvorhen Vinden har ført 
og samlet dem. 

Nytten af dette Luftindhold frem
gaar' tydeligt, naar man tænker paa, 
at alle grønne Planter skal have 
Lys for at kunne optage den fri 
Kulsyre, som findes i IÆften og 
ogsaa i den i Yan det indeholdte 
lJUft; thi paa Bunden af Søerne vil 
Lyset ikke kunne virke i nogen 
nævneværdig Grad. 

At det er dette, der søges op
naaet, viser sig ogsaa ved et andet 
Forhold. Mod Slutningen af deres 
YegetationsperiodC' uddannes hos 
disse Planter nogle af Cellerne paa 
en særegen Maade. De blive større 
og omgive sig med en tykkere V æg 
samt mangle i Almindelighed Luft
indhold. Disse Celler, som man 
kalder Hvilesporer, vedvare, naar 
de andre raadne bort, men synke 
pau Grund af deres større Vægt og 
Mangel paa Luft til Bunds og ligge 
roligt hen der indtil næste Sommer. 
Saa spire de, idet de afkaste den 
ty kke Væg og danne Luft inden i 
sig, hyorved de stige op til Vand
overfladen og begynde en ny Vege
tationsperiode. 

Disse blaagrønne Alger indtage i 
Kvantitet langt den første Plads 
blandt de Planter, hVQraf Fersk
vandsplankton bestaar. De findes 
sikkert i de fleste Søer og Damme 
og tillige i de Aaer, som ere Afløb 
for Søer. Som Eksempel kan jeg 
nævne Gudenaasøerne og den neden
for liggende Del af Gudenaaen, 
Birkerødsø og Fortundammen. Der
imod mangle de i de egentlige Hede-



søer med det brune Vand og i alle 
de vestjyske Aaløb. 

De fleste af de andre Plankton
Planter ere selvbevægelige og kunne 
derved holde sig i de øvre, lysrige 
Vandlag. De kuune bestaa af Em 
eneste Celle eller af flere, der ere 
sam lede i en lillp, oftest kugleformet 
Koloni. Hver Celle er forsynet mpd 
(1-)2 lange, bevægelige Baar, saa
kaldte Cilipr, hvorlllpd de drive sig 
frem i Vandet. 

Ligesom i Han'andet findes ogsaa 
i Søerne de saakaldte PeTidilleeT, 
encellede Organismer, som oftest ere 
beklædte Illed et sirligt mønstret 
Panser. De have i Almindelighed 
en Fure paatværs omkring sig, og i 
den ligger en Cilie, som ved sine 
bølgeformede Bevægelser fører Orga
nismen frem i en Spirallinie ; en 
anden Cilie el' strakt for- eller bagud 
og bruges som Styreapparat. De 
Arter, der optnede i Fershand, ere 
oftest mørkebrun{' af et Farrestof, 
der blandt andet ogsaa indeholder 
den sædvanlige grønne Plantefarve. 
De findes oftest kun som en under
ordnet Del af Planktonet, og blot i 
Smaasøer og Damme kunne nogle 
af dem dominere i Forhold til de 
øvrige Organismer. 

Lignende er Forholdet llled nogle 
grønne Alger, som kaldes VolvokaceeT. 
Nogle af dem ere encellede, og 
Cellen er omtrent rund og forsynet 
med 2 Cilier i den ene, lysere Ende; 
andre bestaa af en Mængde af saa
danne Celler s:unlede i en Kugle. 
Den største af dem, hvorefter de 
alle har Navn, Volvox, er til sine 
Tider meget almindelig i Smaasøerne 
i Nordsjælland. Det er en Hulkugle 
af Størrelse som et Sandkorn, hvis 
Periferi optages af Tusinder af saa-
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danne smaa Celler med deres Cilier. 
I Havet var, som tidlere omtalt, 

Dictlomeenle (Kisplalgerne) de vig. 
tigste Plrrnktonplanter. I det ferske 
Vand spille de derimod kun ringe 
eller ingpn Rolle i Planktonet. Der 
er fra PHin i Holsten, hvorfra de 
fleste U ndersøgels{'r af alle disse 
Smaaorganismer stamme, kendt et 
Par Arter, der skal optræde lJaa 
lignende M1!-ade som Havets Diato
meer. Men her hjemme, hvor vi i 
det Hele taget kun kende lidt til 
elisse Forhold, ere de endnu ikke 
fundne. Derimod spille Diatomeerne 
en vigtig Rolle paa Bunden af lavt 
Vand og paa alle Plantedele, der 
staa i Vandet. De danne ofte store 
slimede Bedækninger der. 

Formlen disse nævnte Planter, alle 
henhørende til Algernes store Klasse, 
findes ogsaa andre Alger i Fersk
vandsplankton,men de spille ikke nogen 
større Rolle. I alt Fald saa vidt 
man endnu ved, thi Forskningen paa 
dette Gebet er kun i sin Vorden; 
og navnlig herhjemme er det meget 
lidt, man kender til det. Dog vil 
det antagelig blive bedre, særlig da 
vi nu til Sommer faa en Slags Fersk
vandsbiologisk Station ved Furesø; 
omend det kun er i det smaa, dcm 
med de begrænsede 11 idler kan virke, 
vil den dog under Hr. \Vesellberg
Lunds Styrelse forhaabentlig bringe 
Resultater frem. 

Mindre Meddelelser. 
Salg af Fiskefartøjer. Frederi!cs

havn, d. 11. J an. 1897. Den her 
hjemmehørende Fiskekutter Nr. 86 
"Karoline" er af den bestyrende 
Rheder Skipper C. J. Suhr, solgt 



til Husejer Jens ('hr. Winther af 
Læsø m. fl. for en Købesum af 6000 
Kr., staaende 'og løbende Gods ind· 
befattede. K vasen llValrlemar" 
er af Ejeren Skipper Fr. Vilhllmsen 
solgt til Fisker Lars And('rsen ai 
Bangsbostrand for 2200 Kr., heri 
alt indhefattet. K1. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 11. Jan. l8~J7. 

I UgelIs to første Dage indkom en
kelte Kuttere fra Fangstpladsol'lh' 
nordlig af Læsø og pua Herthas Flak, 
men da del' kun hu nle nBHlt Lejlig
hed til at dl'ive Fiskeri i godt et 
Døgn, var Udbyttet kun ringe, det 
varierede mellem 30 og 60 Snese 
pr. Kutter; som man kan tænke, er 
Rødspætteprisen under de nuværende 
knappe :H'orhold højt oppe, Rød
spætten fra førstnævnte Sted af en 
Vægt fra 14-15 Pd. Snesell op
naaede 3 Kr. It 3 Kr. 25 Øre pr. 
Snes, de fm Læsø endnu mere nemlig 
31/t a 4 Kr. Snesen, meu Fisken 
vejede da ogsaa ca. 18 Pd. Snesen. 
Skagens .JolIefisken~ have ('jheller i 
længere 'rid ha vt tilfn'clsstillende 
Resnltat, i N Y og N æ tilfore's her
værende Forhamllelll lI1indre Partier, 
som pua Stl'and"1l betales med ca. 
3 Kr. 25 Øre Snesen, Fisken vejtr 
gerne godt et Lispund Snesen, en 
høj Pris for Fisk, der i Følge For
holdene kun kun kOlllllle frem i død 
Tibtund. Siden Tirsdag har alt Fi
skeri væn·t ,stands\": og vore K nttere 
ligget uvirksolllme paa Grund af 
østlig og sydostlig Kuling og Storm. 
Hummerforretningen sYlles at vise 
opadgaaende Tendens, fm Christians-
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sand er pr. Dampskib tilført ca. 6000 
Stk. HunlllH'r og fra Strøm stad pr. 
Kvase ca. 4000 Stk. alt til hervæ
rende Forhandlrrp, desuJen ca, 6000 
Stk. dir('ldl' fra Christianssand til 
dpt tyske Marked, Prisen holder 
dog stadigvæk høj, Cll. 1 Kl'. 45 Øre 
a 1 Kr. 50 Øre pr. Pd. ab Norge 
eller Sverrig en gros. Sildeforret
ningen guaI' vedblivende meget mise
rahelt, hrrtil er tilført ca. 300 Kaspl' 
og omtrent halvt san, mange ere af
ga:tede som Transitgods til Tyskland. 
Prispn pr 6 a 7 Kr. Kassen ab 
Go/phorg en gros. EndskøncH vi ikke 
endnu har \'æret generet af sreJ'lig 
stærk Kuldr, pr Vandets Varmegrad 
dog ualmindelig lav, hv:ttl der har 
hart ('11 skadrlig IndtlydeIse pall. 
herværpnde øst ers· L:\grps IJevedyp:
tighed, tll'l'l:' Forhandlere ha ve havt 
ikke ringe Tab ,'rd at op til Halv
dl:'len :1 f de i H yttefadt·ne værende 
Østers ved Optn gpl sen viste sig at 
være tomme SImller. K1. 

Fjaltring, den Ddo .Januar 1897. 
HavfiskeriC't i Fjaltring Kysttold
distrikt ndgjort i December Ma/med: 
600 Stkr. Torsk til en Værdi af 
450 Kr., 2200 Snese Kuller til en 
en Værdi af 3850 Kr. og 450 Stkr. 
Skader til en Værdi af 225 Kr. 

Nissumfjord: 30 8th. Pig- og 
Sletln'ar til en Værdi af 7 Kr. 50 
Øre og 700 Snese Flynder til 8n 
V ærdi af 280 Kr. 

'l'ilsammen 4,812 Kr. 50 øre. 
Siden 19. f. M. have vore Hav

fiskere ikke været pall. Havet og 
komme maaske heller ikke igpn paa 
Fiskeri før l"oraarsfiskeriet skal be
gyndp, thi det lidet, der kan~fiskes 
under Kysten nu, vil nok: næppe 
kunne betale sig at gaa ud efter. 

Pau Nissumfjord var Fiskeriet en 



Tid bedre, efterat Isen var borte og 
Sejhdsen for Baadene atter fri. 
Flere af vore Havfiskere ville nu 
nærmest bruge Fjordfiskeriet, for 
Fjaltrings Vedkommende dog nærmest 
kun som IJejlighedsfiskeri, medens 
Fiskerne ved 'l'horsminde altid bruge 
Fiskeriet som Hovederbverv. 

Kullerne, som bleve fangede den 
19de, afsendtes først til Hamhorg 
2den Juledag her fra Fjaltring, da 
vore Fiskerll en Gang have faaet 
Anmodning om, ikke at afsende Fisk, 
sa'11edes at den ankommer til Ham
borg i ,Tnledagene, da den pau den 
Tid er delsvis usælgelig, IlIen da 
hellere saavidt l1Iuligt beholde den 
paa Fiskepladsen nogle Dage, saa 
at den kan antræffe paa Markedet 
i Hamborg mellem Jul og Nytaar, 
paa hvilken Tid der gives den bedste 
Pris for Fisken. Fjordfiskeriet, der 
som sagt paa Grund af Isens Bort
gang fra Fjorden var tiltagen en 
Del, er atter for den nordlige Del 
af Fjordens Vedkommende delsvis 
standset igen, da de senere Dages 
Frost atter har lagt Is her, hvilket 
hurtigt lader sig gøre, da den nord
lige Del af Nissumfjord nord for 
Thorsminde og op efter Fjaltring 
og BøvlIng kun er nogle fau Fod 
dyb. Dog har der i de første Dage 
af denne Maaned været fisket en 
stor Del Helt paa den østlige Side 
af Fjorden fra Bøvling nedefter Nees, 
og ved Thorsminde, hvor Fjorden er 
temmelig dyb, fiskes endnu ret godt 
med Flynder. 

U dbyttet for mit Distrikt har i 
1896 været: Havfiskeriet 47,555 Kr. 
700re, Fjordfiskeriet 5614 Kr. 50re. 
Ialt 53,169 Kr. 75 0re imod 42,359 
Kr. 25 0re for 1895, nemlig Hav
fiskeriet 31,065 ~r. 30 0re, E'jord-
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fiskeriet 11,293 Kr. 95 0re, eller 
iaIt større Udbytte i 1896: 10,818 
Kr. 50 0re. 

Aal'sagen til den store Forskel 
imellem Udbyttet 1895 og 1896 for 
Nissumfjordens Vedkommende maa 
dels søges i den Omstændighed, at 
Thorsmindestl'ømmen ret syd for 
Thorsminde flere Gange har været 
tilsandet i Aarets Løb og derved 
skadet Fjordfiskeriet direkte, da det 
har vist sig, særlig for Flynderfiskeriet, 
at det er af største Betydning, at 
der haves Afløb og Tilløb til Havet 
ad den omtalte Strøm; dels har den 
megen sydlige og stormende Vind i 
Efteraaret hæmmet Fiskeriet meget, 
da sydlig Vind fører saa meget Tang 
og anden UrenhE'd med ind i Fjorden, 
:\t Fiskerne af den Grund ikke kunne 
have deres Garn ude derfor. 

Jørgensen. 
Færring, den 8. Jan. 1897. Paa 

Grund af uheldigt Vejrlig har der 
nu en rum Tid ikke kunnet gøres 
Fiskeri paa Havet. Østenvinden er 
som i Efteraarstiden, stadig den 
fremherskende. Et godt E'iskeri, 
der fortjener atnoteres,gjordeAnd1'eus 
Bjm'gs Baadelav her lige før Jule
dagene. Banden tog nemlig paa en 
Tur ikke mindre end 165 Snese 
Kuller. Denne Fangst viste sig at 
have en V ægt af ca. 3600 Pd., og 
omsat i Penge blev Værdien over 
200 Kr. Men en saadan Fortjeneste 
hører jo ogsaa til Sjældenhederne. 

J. 
Harboøre, d. 9. Jan. 1897. Her 

har intet Havfiskeri kunnet finde 
Sted siden Julen gik ind. Vejret 
har nemlig baade været ustadigt og 
haardt. Udsigterne for Havbrug ere 
lange, og der er al Sandsynlighed 
for, at om man ogsaa faar Havvejr, 
vil E'angsten blive at tage meget 
langt ude, ligesom Arbejdet bliver 
besværligt. P. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir·ekte fra Fiskepladfl 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 3. Januar til 10. Januar 1897. 

I ~ I' .. l,... <pc;) 

Tilført af: 11'1:1_ ='1:1 
co IB I'" C = .... :c>-ø q:: 

8 danske Fisker- II Pd. 
fartøjer . . .1 9900 

Pd. ! 

9 danske K vaser r 
svenske J!'isker-

fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ..• 

I 

E 
E 
'" '1:1 

"Cl 

'" C.II 

Pd. 

pr. Jernbane & 
Dampskib . . . . 8050 

laIt. . . 8050 

1) 6000 Pd. Laks og 580 Pd. ørret!. 

'~0.1 .:.tI. o. 

lO. ~ ø "'::: o. ~ 
""., o ;; 
c- l-=V) i :.I: 
I- i 

Pd.! 
Pd. 

194050 
! 

Pd. 

1380 

I 
I 
! 

\"§ 1·~I·l· :5! I ~~ I ~ ~~ ø 1< .....I .:.tI. V) 
~ V) 

Pd. 

I 
Pd I Pd. I Pd.! Pd. 

13921 461 

238 

238 

lait er der tilført 470122 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,75-4.25, Kasscfisk 

Kr. 3.65-4,00 pr. IJpu.; Torsk. IevclHle Kr. 1.30-2,00, Ka,sefisk Kr. 0,50·-1,00 pr. Lpd.; 
8ild. svenske Kr. 0.85-1,00 pr. Ol; Aal. blanke Kr. 0,60-0.65. gule Kr. 0,28-0,42 pr. Pd. 

'Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens L"L V,l'l'ct ubetydelig paa Gruud af 
d"t stormfulde Vejr. r ~'orhold til den sidiite 'l'ids ringe Tllfylrsel vare Pri:i0l'1lC ikke 
store, hvilJ,ct skyl,lcs FiskeHs mindre gode Kvalitet. Torsk uden Foranrlring med 
Tendens til lidt højere Priser. 

En yngre rask SøJDand, 
helst tillige Fisker, der skriver og regnnr !ladt, og som har Lyst til videnskahellge Un
dtlrskgclsel', kan faa Plads paa biologisk Station til FOl'aaret. Han maa heist have ført 
8kib og have eller snart !wlllle tage Styrmandseksamen. Man henvender sig personlig 
lIledhavelHle gode Anbefalinger Classensgade 13, København. ~ 

C. G. 3011. Petersen, 
Fors~allder for biol. Station, 

Fiskestagere 
Af Gmn 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a 2'i i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i aile :\Iaal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaa~d Savb~ug, 

G. Jenssen-'l'nsch, 
Forespørgsld' besvares omgaaende. pr. Kjelleru p. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, dil'ekte ind
kjøbt, tilbydes lu 'lgt 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, 
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Xø benha vns Mek~niske 
Næt og G~rn-F~brlk 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og printa kabelslaaet Twist 
i Numrene 12/ 9_12/30 anlwfales. 

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

Prima Dansk Fiskegarn 

Vejle Bomuldsspi~deri 
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. 

Altonn Fiskeauction:-
JOHANN COHRS, beediget Piskeanctionator. 

Rrevatlr.: Johann Cohrs, Altona. Tp, le{'!:ra. m adr. : Cohrs. Altona. 

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

Tel ef Oll Il Uln m er' ,,75 Helfilingør" • 
leverer efter Bestilling eller fra Lager tra vor med de nyestf' og hedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn, Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre SLa~s N æt Ol! Garn. Bom-
1dds,qurll, llaJll/JP.i/w·1l og Hørqarn i alle Nl'. til Dagens hilligstl' Priser Oll i 
bedste Kvaliteter. .,,"alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redl~eret af eand. mag. \Vill. Lundbeck. Tl,ykt hos J?rantz Qhristtreu,. J{øb9nhavu 



Nr. 3. 2t, Januar. 1897. 

_et~efb1a4e't udg'!laf live"!" Tørsdag, Annoncer opta~es ved I1envendelse til 

Ftalffz. ClrttsUreu, Grlftllleg_ Ilt, ItøDe~n K. Prisen er for !:ldlandet IO Øre pr. Petit· 

til'lj:e af 'ts SKi!eg llWeds; for staaeude Annoncer lnd'rømmes lJetJ'lelig' Rabat, 

Indhold: Forulykk<lde Fiskere. Efterladte. -
Ga". til ltlod.h .. mHn~n. BeTetnin~ vl tf" de-n 
biologiske Statiott. - Fiskerit:t i den svenske Skær
g*&rdi. _. een"l'1l'lt"rsorrrrii'ng'. - Piskerlbe'l'etnil'lger. 

Beke1)d,til0rel ""r. 

D'ansk Fiskerifor8lliBgS Kont~r, StoMn
glide 20 Stuen. KøbenhavII V. er aahellt 
f:ra 9-rr. Redukturen af Mmllemsblauet 
trries <fclIuden i "Uur. 5-7 :;vallemose
gRlalr(lsvej :.il &. I)~. Sag~r 'Vedr0felJ'de RI', 

oKtlonen af Medlem8blalle' bedes sendte 
tJl Kontoret. 

lItiilfel'8aml1ogen, Stormgade 20, er gratis 
ti1i;å1r.gcligfi:n· Medlemmer og J:<'iskere daglig 
fra .K,L !t-H, for Publikum sømlag fra. 
11l~2 mou en Entl'B af 10 ørt·, 

Breve og andre f'orseudels61' til Førw 

eniafeRs KBAlIlllent betteS' altid alene adl"es
screuetil hausBopæl: FalKonergaardsvej 16, 
K',lil!1lliavn V. 

Eftertr'yk af JUedJemsbJackts Artikler er 
tlrIadt. naar Killlen angives. 

M odelsam I ingen. 
Hr. P. Fill'U1Itsen vil være til Stede i Sam

lmgcll Lør'dag den 30. Januar KJ. 9-4. 

Capt.. A. lølliDg-j Danish Corrslllate 
&~ MnBOOVY Cou-øt, 

Londen E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng. London 

'Oapt. A. SølliD.g, 
48, Waverley Street, 

Hall. 
TelelJl'tmt·Adr., lIø'lllnø. lIaIl. 

Sælhundehaler, 
SOlll llJ.lfsl'nues til' "Dansk Flskeri'
fore ni.ng " , bedes adresserede til 
Unive1'siteteis Z(Yulo.qisk~ l1<fuseum, 
Københa/l//; K., og ikke tHB'ol'
eningells Kontor. 

Forulykkede Fiskere-s 
Efterladte. 

Fra Hr. Fiskeriejer .T. O.Olausen, 
Holbæk et' indsendt Indholdet af' to 
Bøsser, en i Fiskerhusf't ved Ravnen: 
90 øl'P, og pn paa V æl'tshnset Bør"ell: 
52 Øl'l', tilsammen 1 Kr. 42 Øre, 
som af IIHlsendf'ren er supleret med 
2 Kr. 58 ørt'; ialt 4 Kr. 

Fra F'i"kl'( N. Christoffersen, For
mand for Møens Fiskeriforening, el" 
indsenut Indholdet af 2' Bøsser, en 
i Dampskibsekspeditionl'ns Ventesal 
i Stegu: l Kr, 24. Øre, og en paa 
Pa villioHen raa ~tore Klint: 1 g KI', 
2'5 Øre; jalt 14 Kr, 49 øre. 



Gave til Modelsamlingen. 

Af Fiskeriejerne, Bl'ødn>lH' Clausen, 
Holbæk, er til Models:'lInlingNl skam
ket et Skind af en Aal, fanget i l!pn 
imldænll1lPt!e Lanllueljordssø. Aalell 
hu vdr en V ægt af 6 Pund. 

Beretning VI fra den 
biologiske Station. 

Om Rødspætteyngelens aarlige Indvandring 
i Limfjorden fra Vesterhavet, om den aarlige 
Opfiskning af Maalsfisken i Fjorden, samt 
om Paavisning af en Maade til ved Ind
plantning af Rødspætteyngel i væsentlig 
Grad at forøge Indtægterne af Rødspætte-

fiskeriet, der nu anslaas til omtrent 
300,000 Kr. aarllg. 

Af Ilr. G. (;. Juh. P!'If'YSell. 

Anmeldt af Th. },[(jrfem"('tl, cand. mag. 

Denn',) 6te Beretning fra den biu
logiske Station er trods sin ringe 
Størrelse et meget betydningsfuldt 
Arbejde. Det gaar nemlig ud paa 
intet mindre end at indføre plan
mæssig Kultur af Rødspætter, saa
llHles at Rodspættpfishriet b11 .. (>1' til 
Rødspætten vI, og RødspættelI næsten 
til en Slags "Husdyr". 

A It i længere Till har man lllNl 

Held drevet Kultur af forskellige 
Ferskvandsfisk, særlig ]{ arper og 
Ørreder; overfor SuJtvambfiskene 
har man saa\,jd~ mig bekendt 
hidtil sta:'H~t magtesløs i tlen Ret
ning. Der har kunnet være 'fule 
om at dl'i\'e Fiskeriet efter uem 
mere eller mindre stærkt, mere eller, 
mindre forlluftigt, lllen lllan har ikke 
kunnet skaffe flere og bedre Fisk, 
end U"1' var i Forvejen. Nu er 
Vejen til at kunne dette paavist for 
Rødspættens Vedkommende ~ i alt 
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Fald for vore mindl'e Farvandes 
Vedkommende. 

Dr. Petersen giver først en Skil
dring af Rødspættens Li,·sforhold i 
Limfjorden; de ere meget mærkelige 
og l1IPget interessante. Det har vist 
sig, at Rødspl.etten ikke yilglel' i 
Limfjorden, men "flt dens spæde 
Yngel, ,der i Mængde lever langs 
Vesterha-vets Revler og i særlig Grad 
ved Thyborøn, af Strøm.men drives 
eller frivillig vandrer ind igennem 
"Kanalpn" og derefter p:aar videre 
ind i Fjorden, idet den stadig "okser 
sig større og større". Fisker man 
om Forsommeren efter de sllIaa Rød
spætteunger fm sidste Yngletid ved 
Kysterne rundt om i Lim(jorden, 
finder lllan ikke en eneste. Kun 
helt ude ved Thyborøn findes de, 
og det i store l\Iasser. Ungerne fra 
forrige Aar (I-Gruppen), der nu ere 
2~-4 'l'onuner lange, kan ilian der
imod finde længere inde i Limfjorden, 
men saaledes, at jo længere man 
kommer ind i Limfjorden, des færre 
er der, jo længere man kommer mod 
Vest, des flere er der. Helt inde 
i de inderste Dele af Limfjorden, 
som Thi~ted· og Louns Bredninger, 
findes ikke en eneste af dem. I 
SOlllmerens Løb vandrer flere og 
flere af dem ind til de indre Bred-, 
ninger af Fjorden, og samtidig be
gyndpr ogsaa Anrets Yngel at vandre 
indad, saaledes at man hen i Sep
tember 0i! Oktobllr kan træffe dem 
i Venø Bugt og Kaas Bredning. 
Disse Forhold kan sikkert ikke tydes 
paa anden ::\1aadp, end at der finder 
en stadig Indvandring Sted. af smaa 
Røllspætter fra Thyborøn (d. v. s. 
oprindelig fra Vesterhavet) til de 
indre Bredninger. Pae denne l\laade 
rekruteres Rødspættebestanden i Lim-



fjorden; Rødspætten yngler i1<ke dm'
inde. 

Hvorfor yngler Rodspætten ikke i 
Limfjorden ? Næppe fordi den ikke 
kan, I1lpn fordi den ikke f:wr Lo\' 
til det; dpn bliver DPmlil,l: fisk('t 
inden dpn pr kønsllloden. Man kan 
en sjælden Ga.ng finde pn Rødspættp 
nwd moden ROjrn ellp\, Mælke der 
om .Fora a.ret, mpn det pr altid Fisk 
paa. ea. 15 Tommers IJængde ellpr 
mere. Rødspætten bliH'r ikke køns
moden i Lim(jorden før dpn pr on'r 
12 'l'onnner lang:, mPn det er kun 
megpt f:t:1, der ikke blive fiskedp, 
før de have naapt dpn Støl'rplse. 
Hele Rødspættl'n.skpript i. Lim(jonll'n 
er baseret paa Fangsten nf II-Grup
pen, d, v, 'l. ]'isk paa 9-12 'rom
mers Længde (ea. 9-] 2 Pund 
Snesen), og Limfjorden er et saa 
lille Farvand, og Fiskl'riet dri\'(>s 
saa stærkt, at ligefrpm al salgli:i!' 
Fisk bliver fanget hvert Efteruar. 
Rødspætten har saaledes god Grund 
til ikke at yngle i Fj()rden. Om 
den kan yngle der, i Faltl den faar 
Lov at leve længe nok, er et andet 
Spørgsmaal, som man ikke kan be
svare pall, ,Forhaand. 

Som man kan tænke sig~ bliver 
ikke alle Dele af LimfjOl'dpn lige 
rigeligt befolkede med Rødspætter 
vpd den omtalte Indvandring. De 
Dele af Fjorden, dpr ligger nærml'st 
Vesterhavet, blivl'r langt bedre be
folkede end de, der ligger længere 
borte derfra. Fisker man med snmme 
Vaud og samme Længde af TJiner 
paa forskellige 3teder i Fjorden, 
finder. man det ene Sted maaske 
2 -3000 Rødspætter, det andet Stf>d 
maaske kun 2-3 Stykker eller slet 
ingen. Dr. Peters(\n har dels yed 
Hjælp af statistiske Oplysninger, dels 
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ved "Provpfiskninp;er" med Vaad o~ 
IJin(>r af en lwstl'mt Størrelse regnet 
ud, ll\'or mange Røf!spætter, dl'[ 
findes ]H" 'l'ølldp lJaml i de fOl'skel
lige Bredning{'1' nf Lim(jordpn. Hnn 
hal' fundet, at (]Pr i ~issulll BrNI
ning leyer mind8t 932, i Kans Bred
ning 375 o~ i V ('nø Bugt 297 Rod
spætter pl'. T0nde I .. uml. l 'l'histed 
Bredning pr dpr knn 7, og {le P]'(\ 
oYl>nikøbpt allesa lOll1pn indffirte, ikke 
selvnllldredp ind. RodspættPJl bn 
npllllig lnPget vanskplif!,t splv finde 
dprind. I dpt smaU{\ Farvand V pst 
om Mors er der nr.mligMassPI' af 
Ba~nd(>lt:Lng, som den skulde yandl'f\ 
igpnnplll for at kom me derind; men 
Rodspætten forladpr JllPgpt sjældent 
dpn rene Sund- eller Lerhund. Dell 
anden Indgang til Thistpd Bredning, 
Feggesund, pr heller ikke let at finde 
for Rødspætten, dels fordi den er 
meget smal, dels fordi dpn munder 
helt oppe i det øVl'rste Hjørne a.f 

I 

Li\'ø-Bredllillg; selv IJivø-Bl'edning 
el' nlnskplig nok at finde fol' cl\m. 

Det rispr sil!. nu, at i de indre 
Bredning'er, hvor der kun er faa 
Rodspætter, er disse til Gl'llgæld 
nWbet storf', medens de paa de 
Stec!pr, hvor der er særlig mange, 
knn opnaa en ringere Størrelse, Ved 
direkte Forsøg med mærkede Rod
spætter har Dl'. Petersen paavist, at 
de vil'kPlig I'okser hurtigere i de indre 
Bredninger end længere lldH mod 
Vpst. G1'I1nden til den ulige hurtige 
Vækst kan næppe være den, at del' 
er mere Næring det ene Sted end 
det andet - er dPI' nogpn Forskel 
i den R.etning, saa P]' dpt snarpst 
Thisted Bredning, der er den fat
tigste, men nptop der vokse Rød
spættPrlle hurtigst. GrUlHlpn, IllPIler 
Dr. Petersun, el' at søge i det for-



flkeUige Antal Rødspætter, der findes 
pr. Td. Land pall, de forskellige 
Stedpr. I de indre Bredningpr er 
der meget faa, i de ydre overordentlig 
mange, san. mange, 'at man man 
antagt>, at der er overbp!-olkl't. Det 
er med Rødspætterne som med 
Træern-e i en Slrov: hvor de staar 
meget tæt sammen, bliver de tynde 
og s"age, hvor de staar vidt fra hin
anden, bliver de tykke og kraftig~. 

Naar man nu "ed, at df'r i dpn 
'Vestlige Del af Fjord-en er over 
Maade mange, men smaa Rorlspætter, 
længere inde mpget fa a, men nlf'get 
store Rødspætter, saa ligger d-en 
j1anke nær. om man ikke kan flytte 
nogle af de mange sm~ltt Rødspætter 
ude fra d"n vestlige Del længere ind 
og der\"ed fna manlJB stort> df'rinde 
~g saaledps forbedre FiskPriet. Hr. 
Ohr. M~He]sPfl og F. H. Mt>hlsen 
begyndte i Foraaret ] 892 at indplante 
Rødspætter fr:l Vesterh:1xet til Thi
sted Brcdnin/I, og Forsøget lykkedes. 
Siden er der hvert Foraar hleyet ind
plantet Rødspi\Mer til Thisted Bred
ni'l1g, og ligpsaa er der mf'd Held 
fOTsøgt Indplantning af Rødspætter 
i Livø- og Lonns-Bl'edni'llg. De smaa 
R0flspættf'T ran 6-10" Længde 
fanges ved Thyhorønom Foraaret 
og tra'Bspol'teres i K vaser iDd til 
:re ~st.(> mmtllsesstedet. 'Om HlOstnm p:f'tT.e 
'fOr ikh ~t>ølTe, end at h'reT af de 
:i:ndsatte Roosplat1!ertk>ommf'T'Paa 2-3 
øre. I Løbet af Somme'FMl ,,!"okser 
de ~u betydeligt, og der'fiskt's en 
stør De:ltif dem og sæ1j!:ps til en 
Gennemt.nitsl'ris af 13 Øre. Men 
fl'eJliffi'C, henad Nytaar, er ~ ;'b'lm'ne 
(mdnn lan!2;t større, 18--lJ.4'" 'lange, 
vf'jerea. 25 Pd. :Snesen øg betales 
med 2.1) Øre p.o., 1tltsaa ea. 33 Øre 
"pr. 81!k. . (Sluttes.) 

Tø~t Rokkækind. 

F-ra Firmaet Knud1"en Freres, Rue 
du progres ]47, Bryssel, 4:'r der !'wndt 
QS en Prøve af tørret Rokkeskind 
med det Opgivende, at nævnt!" Firma 
ønskeT at købe store Kvantiteter af 
denne Vare. Skindet er af Søm
rokke>u, d{'r jo er almindelig hIlade 
1. Katt~t og langs Vestkysten, for
IDodentiig kan ogsaa Skindet af vor 
anden aimindf'lige piggede Rokkell.rt 
(Tærhen ) bruges; hvorimod Skindet 
af Skadf'n saavidt vides ikb købes. 
Skindet f'r 8"J.1tet og tørret, en Prøve 
af det kan ses pRR KOl\toret , Storm
gade 20. 

Fiskeriet i deR 8vensk~ 
Skærgaard. 

Af Beretning fra Generalkonsulatet I 
Gsteborg. 

I Tiden fra den 20de Dec(lmber 
1896 til den 2den Januar 1897 har 
Udbyttet af Sildefiskeriet i Bohus 
LE'n i Følge Fiskeriintendantens Rap
port været: 
Fangst med Garn: 32 Hektol. 

" " Vand: 26:792 " 

I samme Tid nedsaltedes: 
IodmadsiId : 8 Tønder. 
·Tomsild: 350 ." 

Fra Såldesæso.nens Begyndelse, ,d. 
22de Sep.tember f. A.. til den 2den 
J.a.nuar d. A" lLur hele Fangsten: 

med Hun: 18,844 Hekt:ol 
" Vaad; ;210,194. '" 

Ne.d:saltet Endmadsil.d.: lL,.i24 lIdr. 
" 'ir'MlSitl4l:: 2,i"4174,, 

IDkspol"'teJt fra IGI'18eborg 1tf oiorsk 
Sild \Var fr-a den '0000 'Oecembør f· 
Å. til *m :2den ·J.lIlDUM' ,d. A.: 



Tyskla'l'ui. Denma,,,k. andre Lø;llde. 
688.656 59,500 29V,SØO lilog. 

og for Tiden fra iste Novem,ber f. 
,.A.. til 2dell Januar d. A.: 
'3,'927,705 836,326 ,722,400 Ki'eg. 

Prisen angives til 3 a 4 Kr. pr. 
Hektoliter for V.:ladsild. 

Generalforsamling. 

FiFllCerijorfmin.qen for UlfS'lmd og 
tilg1'æuBenåe Yande afholdt G.eneral
;forsamling i Kallehave Færgt'gaard 
Søndagpn d!'n 10. Januar. 

Formanden gu v en Oversigt over 
Foreningf'ns Virksomhed i dl't for
lobne Aar. 

Kassereren gjorte derefter bekendt 
nH'd det forløbne Aars Regnskab, 
som fremlagdes i revideret Stand og 
gorlkPnutps. Fem Bestyrelsesmed
lemnl!~r afgik efter Tur og genvalgt 
blpv H. P. Hansen, Kallehave, F. C. 
Hansen, K~llleha\'e, O. Hansen, Peters
værft og C. HllllSPIl, Kallehave. Ny
v.algt blevChl'. Petersen, Kallehave. 
'Til Revisorer valgtes J ens Olsen, 
Kallehave" og N. Andersen, Kalle
have. 

Det vedtoges a:t indsende 2 Re
præsentanter til Dansk Fiskerifor
enimgs Generalforsamling; valgte her
til blev, O. Hansen, Petersværft og 
C. Hansen, Kallehuve. Det vecltoges 
at andrage Landbrugsministenet om 
-at !aa. Maj Mu.aned fi.ighet fra. Fred
ningi!for.budet for dette Au'fs Ved
~ommende. 

Til Formand va},t;'ps C. Hansen1 

'Ka'He'ha;ve, til Kasserer O. Hansen, 
P .. tersva»1f~, til F,QlilietningR-Udv,alget 
valgtes F. Q. Hanse~,H. P. Ha.nsen 
og C. Hansen, Kallehave. .:Dtu-~fter 
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gav Kaæserert>n nugen Oplysning <ml 

Forsø~, han havde gjort med Ud
klækning af Fiskeyngel, hvoreftt>r 
det ve.dtoges, at Foreningen vild" ur
hejde ben til at fremme debne Sug. 
Derpft'e:r hævedes GeB,pralfurBum

Engen. 

Fiskeriber.etninger. 

Frederikshavn, den lSde .T a.nnal' 
18l:l7. Ligt'SOUl i de foregauende 
Uj!t>r hul' u, olige Vejrforhold været 
frt>mherskende i langt den største 
DpI Hf den sidst for1øbne Uge; miJt 
i Ugpn indkom en Del Kuttele efter 
i godt et Døgn at have arbejdet paa 
Han·t. Fra Herthas Flak og fru 
Fangstpladserne Nord for Læsø ind
kom mindre Partier Rødspætter, 
Kutterne havde kun fra 50 ned til 
10 Snese hver, Fj~ken vejede fra 
14-18 Pd. Snest>n 00' betaltt>s med 
fra 31/ 2-4 Kroner Snesen. Alle de 
øvrige undpr Bemanding værende 
Kuttere ha ... e be"skæftiget sig med 
Tungefiskeri, og i Forhold til den 
korte Fisketid var Udbyttet for en 
Dels Vedkommende ret tauleligt. 
Fangsten foregik hoyedsagentlig pua 
Trindel-Grunden, dog tilføl'tes ogsaa 
no~et fra Kobbergrundt>n og Læsø 
RenJe, iaIt indbragtes godt ~OOO 

Pd. 1 unge, som opna.aede høje Priser 
fra 1 Kr. til 1 Kr. 10 Øre pr. Pd.; 

. samme Kuth're huvde endviJ·ere 
4-5000 Pd. Skærissing og Slethvar, 
der opnaaede 12-15 Øre pr. Pund. 
IIJøbet :d i Lørdags udgik attt>r en 
hah Snps Kuttere p.aa 11ungefiskeri, 
de maætte ganske vist allerede re
turnere i Gnar pau Grund af dpn 
stadig tilbagekommende sydostlige 
Storm, lIllen havde dog npnaaet nogen 



Fangst, en enkplt Kuttpr havde saa
ledes 300 Pd., illlt indbragtes op til 
IOOO Pd. Tungp. Tilførselen af Rød
spætter fm Skagrn (~r stadig meget 
knap. op: Prisen er sberkt stigpmle, 
i denne Uge er del' betalt 4 Kr. og 
derover pr. Snes pa:1 Stranden for 
Fisk, vpjE'ndE' HI-20 Pd. pr. Snes. 
Hummertilførselen fra Kristianssaml 
har andraget ca. 8000 Stk., hvoraf 
ca. 6000 til tyskp Modtagpre, dpr 
har ikke fundE'n rrilførsel Sted fnt 
andre Pladser, Prisen er endnu stedse 
meget høj, c. l Kr. 50 Øre pr. Pd. 
ab ~orge en gros. Det med IJængsel 
ventpde Opsving i SildefiskE'riet under 
den svensk!' Kyst og dpn dpraf føl
gende lirligp Tilforspl udpblirer 
stadig, og dPI' pr al god Grund til 
at frygte, at Sildpsæs01wn 1896- 97 
maa henrpgnes til de mislykkede. 

Kl. 
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Hæltfiskeri. Fra Bøvling (ved 
Nissum Fjord) skrives den 13. Januar 
18\17: I denne l\laaned er der fisket 
PO ikke ringe 1Iængde Hælt her i 
Bovjing Fjord, i dens Indløb, den 
saakaldte "Færgp" , som har pn Bredde 
af 60-70 Fod. Rælten vandrpr fra 
Nissum Fjord og her op i Fjordpn, 
og under dpnne Vandring er det, at 
Fang!>ten gøres. Den \'edbliver endnu. 
Nogle af vl)re Fiskere hal' taget for 
0\,(\1' 150 K r. Prsien er pr. Pund 
7 øre. G. 

Harboøre. d(>n 14. Januar 1897. 
Bpr har værpt (>n Standsning j Fi
shriet side~ dpt gode Arbpjde i for-

Maafl<>d. I Gaar indtraf dt>r 
dog igen Ravv<>jr, og llIan tog I!;odt 
op imod 100 SIlI'se Kuller pr. Lav. 
Det syn(>s, som om man igpn kan 
haabe pau nogle Dages Arbpjd(>. 
Fisken søger stadig længere fm Land. 

P. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk fu'ekte fra Fiskpladft9 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen tra 10. Januar til 17. Januar 1897. 

l. ~ I E Ig' .. 
I 

I ' .. ..,.., El l'" .., ..lit. '" Tilført af: 1"0_ 

1

1511 "" ..,;::: ø .!: '" , "!Il 'C ..,"" Cl 'S ~ c: c. :J:>- 'C =- I- :.IC , ø Q: .., :s (J') 
Cl l-

B danske FISker-II 
P,l_ Pd. Pd. Pd. Pd. Pd 

fartøjer . '.' 1440 

5 danske K vaser fil030 

15 svenske j<'isker
fartøjer . . '1_ 2700 

pr. Baad og Vogn. 
21150' 5370 

fr~ nærl!ggende I I 
FIskerlejer .. '11 

pr .. r ernbane &, : 
lJilmpskib .... I 12711 I noo 79571 16352 

Ialt;-~--:-:-116851 I-noo I 7957 ~~ 89552 

1020 

lait er der tilført 207545 Pd. 

'" :5! -;; ..>t. 

en 0:1 « ...I 

Pd. Pil Pd. 

75 

6600 4975 

66i5 4975 

.... 
>- ""ø 

'C -= -0:1 -;; «-...: (J') 
(J') 

Pd. 

1

M 

Betalt Hennemsuitspris af Opkøbere: Rødspætter: lev,mne Kr. 3.75-4,50, Kassefisk 
Kr. 3.00~ti,00 pr. Lpd. i Torsk. dan SIW Kr. 1,50-=--2.00, sve"ske Kr. 2,75, Kassefisk Kr. 1,00 

1.90 pr. Lpd.; ,sild, svenske Kr. 1,00-1,50 pr. Oli Aal, blanke Kr. 0,05-0,65, gule Kr. 
0,28-0,40 pr. 1\1. 

• Tilførslen i Ul:"ens Løb &f leVCl.de Rødspætter har neret meget uhetydelig, baarle i 
~ vlILJtet og.K vantitet, paa Grund af stormfuldt Vrjr: 8nm "'ølge heraf botaltes ijekunda. 
va",el' med Il1dtIl 4'/2 Kr. og Kassefisk med indtil ti Kr. p'-. I..pd. TOl'Hk tilført,es ogsaa 
! Il11Udre Partier og opuaaede 11/2-23/ 1 Kr. pr. Lpd. efter Kvalitet. 
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BEKENDTGØRELSER 

Ferskvandsfiskeri. 
Paa Grund af 8ya"'(·\io'he,1 

er ('t Fel'skvuudsfi':iori at 
faa til .\t':;taaelsu me,I".H.lm'd· 
lod paa ca. 5 1\11'. Land, samt 
et nyt Hus, ved Henvendelse 
til Fisker 

Jen" ('hr. Jensen, 
Vigersdal pr. Ringsted. 

Baad til Salg. 
Ein 17 FlOds Dao.jolle med 

Riugdæk Ol! godt udludet, 
samt ell iladbulldede Pram 
el' .traks til Salg ved Hell
vend.,ls" til 

Kristoffer Andreasen, 
Vallekilde Højskole 

Pl". Svinninge. 

8nurrevaad 
II 1I<lerteg'ueue tilbyrlCf Fi· 

sl,enu: "ine anerkendte Snur
I'\'\',."d i forsk('l\ige Lælig,lel' 
ug iYlaskcstiOrt'elser til de bil
ligste Priser; 90 Ure 1'1'. FavlJ 

Chr. Rontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 
- !<!"lvmedaIU .. lila Ib".IC I~~S ". 

IIi.b'QI,a ... , l~~~ 
a.nhefular ~H t",l-lul}{ at' alle :--Hrll" 
"'iskekroJ.(c t !:la" ,-el i t"itaaL '.Iænl 
!tlm Messillg, ~Hml P1Ikt' i Tin Jo ... 

Bly l-'ortl(tni!('ls mou .. :rtf><l'kTaV, 

Conrad Christensen, 
.... t. :-'trand'4tfædc 4l. 

I( tAh~nhA.'C"·' K 

Kvase til Salg. 
En :-;aa. frll:1 lit·ru ny. 8 'l OliS 

,lrægtlg. n~'d tilhør·I·ilde .Jolle 
"ga le Fi"keril'ellskaber, godt 
udhal"t. kaI! k0b", ful' ::ipot
tn'lsi i Mangel af Kuntant 
kan Afbetalill[i; indrømmes. 

C. Kondrup, 
Sf. Rosengaard 12. Randers. 

En god, billig 
Fiskerbaad 

med Uedskaber, ::34;1/100 
U!'g. Tons, ('1' til Salg 
hos ~'isker 

H""!Ii J. Olsen, 
Bakkebølle 

pr. Vordingborg. 

En yngre rask SølD.and, 
helst tilli~c Fisker, der skriver og regner godt, og som har Lys' til vidcllsknheltge Un
dersiOgeh;er, kan fau Plads paa biologisk Station til FOl'Ullrct. Han maa !tejst have .ført 
Skib og hllve elle)' snart kunne tage Styrmandseksamen. :\Iall heuycl.del' pUi'soulig 
lIIedhavcnde gode Anbefalinger Cla@sens&,ade 13, København. 

C. G. Joh. Petersen, 
Forstander for biol. Station, 

Fiskestager. 
Af Gran 8, IO, 11 og 12 Alen lange, 1 1/ 2 a 2/1 i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle ManI leveres billig fm 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
, 1 G. Jenssen·Tusch 

]orespørp.,j.·r besvares omgaaeme. pr. Kjelleru'p. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 23. Januar 1897 KL 11 Form. bliver ved offentlig A vktion, 

der afhold\';; paa Orlo~sværftet, bortsolgt: 8000 Pd. Tovværk, 7735 Pd. Spild 
af Tovværlr, 1700 Pd. Klude, 3200 Pd. gt Sejldug, ca. 80,800 Pd. gl. Jern, 
100 Pd.. KOJber, 200 Pd. Messing, 5 Siunalhorn, 15 Bærekranse, 40 Køjer 
af S : jldug , "n Del Skafferekvisiter, gammelt Værktøj, 25 Læderkoggerser. 
1 KanonvotiJ., ca. 11,200 Pd. g1. Metatrør, ca. 27,000 Pd. g!. Ballast jern m. m. 

Sagerne paavises Onsdag den 20. J aIluar og følgende Hverdage Kl. 
10-2 fra Magasinet for kasseret Gods,· hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

Orlogsvæ,ftets Ceutl'alkontor, d. 14. Januar 1897. 



KObenhavllS1lekanIske 
Næt og Ga.m-Fabrlk 

II. L. t1 tz O lt, 
Prima Sildegarn 

og ppima kabelslaaet T~ist 
i Numrene 12/ g_l'! 30 an:bpfales. 

København V.Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 7&. 
~"""""""'''-'''''II."-''''' .. """"""""""""",,,,"~,""""''''''''"~'''''~,~~ , 

Prima Dansk Fiskegarn 

Vejle Bomuldsspinderi 
Mev till\:jend t 

Sølvmedaille i Randers (,894, 
hvor dt't ved Konkurrence med udenla.ndske Garner 
viste sig at være bedre, stærkere og billigere. 

Faas hos de Handlende i Byerne. 
,.... Bemærk: Rver Pakke er forsYR&t med "veMt. Varemærke. 

Altona Fiskeauctidn:-
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Tflh~e:rrl,ma(lr.: Cohrs. Altona. 

Fisken ætfa briken "Danmar k", 
Grøn n fJhav&, HelS'ingør, Stengade .5. 

Telefonnummer ~,75 lIeløhtaør". 
level'er efter Bestilling ell"r fra Lager fra Tor med de nyeste og hedste' 
Maskiner forsJnf'de, F:\brik: Silde-, Rødspæt1egarn,: Aaleruaer. Aalerader 
RejerurØf, Rejerader ,Sundgarn samt alle andre 81alts Næt og Gar'Il, Boylt-
1tids,qaru, HamtH'gartt og llørga1'Jf i aUa Nr. til Da~etl8 hilligste Prispr oS!' i 
bedste Kvalitet~r. ."alek.bel', Ko.k, Flåa4'1'1e og K.'ee .... 
haves paa L'-Irer. 

Kandlend:e øiYes RatJ.at. ForespørgaJir be&YIt&1t strak ... 
y Jd. Udstillingttrne i lelsingør 08 Buders tilk"adt Sølv- og BrOJlce:med&ille. 
Remgeret af cand. mag. lVill. Lundbeck. Tljkt hos Frantz Oitrillttr&u. Københa.vn. 



Nr. 4. 28. Januar. 1897. 

:n..t:e(i1e=sblao..et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for l::tdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Beretning VI fra. den biologiske 
Station. - Ulykkestilfælde ved Vesterhavskysten. 
- Fiskeriet ved Hirtshals, - HahnæsfiskeJ'lcrne 
m. fl. - Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade 20 Stuen, Køhenhavn 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 
tili, ængelig for Medlemmer 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: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam

lmgen Lørdag den 30. Januar KI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate 
6, MUBCOVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

Sæl hund ehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske ],[ttseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Beretning VI fra den 
hiologiske Station. 
Af Dr. C. G. Joh. Petersen. 

Anmeldt af 'Th. Mortensen, cand. mag. 
(Slutning.) 

Det er altsaa en betydelig Vækst 
og Værdiforøgelse, og det vilde jo 
være en storartet Forretning, om 
man kunde fylde Thisted Bredning 
hvert Foraar med smaa Rødspætter, 
lade dem blive store der i Løbet af 
Sommeren og saa fiske dem igen om 
Efteraaret, naar deres Værdi er 
steget til det ti-dobbelte. J.len der er 
en Ting at tage i Betænkning. Thi
sted Bl'edning er et temmelig lille 
Ornraade, der ikke kan rumme et 
ubegl'ænset Antal Rødspætter. Der 
maa ikke komme for mange pr. Td. 
Land, ellers gaar det som i Nissum-



Bredning og Venø Bugt, at de ikke 
vokser noget videre, fordi der er for 
mange af dem. Der skal dog sikkert 
svært mange til, før det bliver for 
mange. Dr. Petersen menE'l', 'Gt man 
foreløbig maa forsøgs med ca. 50 pr. 
Td. Land - det giver for Thisted 
Bredning ca. 550000 Rødspmtter. 
Der anstilles ingen Beregning O\'er, 
hvor meget disse vil være værd om 
Efteraaret, det overlades til enhver 
selv at skønne derover. At det maa 
kunne give et fortræffeligt lidbytte, 
kan ikke være tvivlsomt. 

Dr. Petersen stiller nu følgende 
,,'B'orslag til Forsøg med Indplant
ning af Rødspætter fra Vesterhavet 
til Thisted Bredning og Vilsund ": 
1. Der udarbejdes et Lovforslag 

sigtende til at frede Rødspætten 
og ordne Rødspættehandelen i 
Thisted Bredning og Vilsund 
paa sa.adan Maade, at man der
ved kan vente at faa det størst 
mulige Udbytte af Indplant
ningen. Retten til Rødspætte
fiskeri i de nævnte Vande for-. 
beholdes udelukkende de om
boende Fiskere. 

2. X aar I.Jovforslaget er blevet Lov, 
stilles det til den aarlige Ind
plantning nødvendige Materiel 
og de nødvendige Penge til Bio
logisk Stations Raadighed. Sta
tionen foretager da Indplant
ningen efter en bestemt Plan. 

3. Forsøg med Indplantning i de 
nævnte Vantie udføres i 5 Aar 
efter Lovens Vedtagelse. Efter 
den Tid bliver Sagen at ordne i 
Henhold til de indvundne Er
faringer. 

Foreløbig er det kun i 'l'histed 
Bredning med Vilsund, der skal gøres 
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Forsøg. N ogot bedre Sted cl ertil 
kunde ogsna vanskelig findes, den er 
jo nmsten som en aflukket Fiskedam. 
Senere skulde der saa ogsaa inMøres 
Rødspætter til de øvrige Dele af 
l.;imfjorden, hvor de ikke selv finder 
ind i et Antal, der nogenlunde 
svarer til Stedets Produktionsevne. 
Ogsaa uden for Limfjorden vil slige 
Indplantninger rimeligvis kunne fore
tages med Udbytte ja mauske vil 
der f'ndog i Kattegat kunne gøres 
noget for en Forbedring af Rødspætte
fiskeriet, ikke ved at indføre Rød
spætter andet Steds fra der er 
jo nok af dem i Forvejen - men 
ved at flytte dem fra de Steder, hvor 
der er mange - for mange til 
de Steder, h\'or der kun er faa -
f. Eks. fra Aalbæksbugten til de 
dybere Dele af det nordlige Katte
gat. 

Det vilde \~ære i høj Grad ønske
ligt, om det lykkedes Dr. Petersen 
at faa Held til at udføre disse For
søg. At de vil lykkes, er der efter 
de allerede indvundne Erfaringer at 
dømme næppe Tvivl om. Det drejer 
sig her om intet mindre end at drage 
et helt nyt Felt ind under Menne
skets direkte Indflydelse. 

Ulykkestilfælde ved Vester
havskysten. 

Til R. B. er der indløbet følgende 
Telegrammer: 

"Harboere, 26de Januar KI. 8 
Form. En meget sørgelig Ulykke 
indtraf i Aftes henved KI. 9 ud for 
Harboøre, idet Redningsbaaden fra 
Lilleøre kæntrede i Havstokken, da 
den styrede mod Land. .Alle tolv 



r 
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Mand druknede. Elleve I.Jig øre 
drevne i Land. Redningsballden 
havde været ude for at se efter to 
Fiskerbaade, som endnu ikke vare 
komnf> i I/tmd fra Fiskeriet, men som 
man mente laa udenfor Revlerne, 
hvilket imidlertid viste sig ikke at 
være Tilfældet." 

"Hm'boø1'e, 26de Januar. Det for
ulykkede Regningsmandskab er: Sti
nus Litlem'e, P. Lm'sen, P. Hvas 
Ssrensell, Laust Christensen, Josl'f 
KJ/ak, Lars Peter Larsen, Peter 
Lauge,9r:n, Jens Nygaard, Ole Bro 
Nielsen, ~?vIads Bjerre, alle gifte, 
Peter Lillem'e og P. Røn Petersen, 
ugifte. " 

"Hm'bom'e, 26de Januar. Syv]'j
skerba:ule tog i Gaar Morges ud 
paa Havet. Ved Middagstid tiltog 
Kulingen af Ostsydost med stærk 
Snetykning, som varede til ud paa 
Aftenen. Henimod Aften kom 3 
Baade i Land ved Harboøre og 2 
ved Agger i meget oprørt Hav. Red
ningsbaaden "Flyvholm" har været 
klar hele N atten paa Stranden." 

"Vesten:ig, KI. 8,50: De savnede 
to Fiskerhaade ses nu i Behold til 
Søs ud for Harboøre. Statsdumperen 
"Vestkysten", som fra i Gaar har 
arbejdet sig ud fra Lemvig gennem 
Limfjordsisen, er nu i Thyborønka
nalen og vil forsøge, saa vidt gørligt 
- Søen er høj - at bJerge de to 
Baadelav. " 

- Lemvig, 26de .Januar. (R. B.) 
De ,to savnede Baadlav er i For
middag blevne ~je1'gede af "Yest
kysten" ud for Knopper. Bandene 
have ligget opankrede ud for Kysten 
i Nat. "Vestkysten" er gaaet ind i 
rrhyborønkanalen med Baadene. Der 
stILar høj Sø mod lland. 

- "Vesten;ig, 26de J annal'. "Yest-
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kysten" er spjlet tilllemvig med de 
bjergede Harboørefisknre, som alle 
be,finde sig vel trods de 36 Timers 
Drift. Baadene maatte efterlades. 
Det sidste Lig af Redningsmands
skabet fra Lilleøre er nu drevet i 
Iland. " 

Fiskeriet ved Hirtshals. 

Efteraarsfiskeriet har i afvigte Aar 
kun givet et daarligt Udbytte. Først 
var her lidt Rødspætter, men af en 
Størrelse, 13-15 Pd. pr. Snes, som 
kun opnaaede en forholdsds lille 
Pris. 

D('refter begyndte sn.a det egentlige 
Vinterfiskeri med Bakker efter Kuller 
og Torsk. Dette ]'iskeri har hidtil 
kun givet et tarveligt Udbytte, fordi 
Prisen har været saa lille. Vore 
Kuller vejer kun omkring 25 højst 
28 Pd. pr. Snes urensede, og naar 
Markedet i. Tyskland oversvømmes 
af Fisk, er en saa lille Kuller meget 
lidt værd og vanskelig at sælge. 
Siden J ul har Priserne bedret sig 
en Del og er gaaet op til 6 Øre 
for urensede K uIle!', men nu lader 
elet til, at Fisken forsvinder fra Land. 
Gnar Fisken længere end 2 å 21

/ 2 

Mil ud, kan Fiskerne her i deres 
smaa Pramme ikke følge dem længere, 
og større Baade bruges ikke. 

De her anvendte Bakker er N 01'

\Vay Nr. 3 Kroge paa Seaningsline, 
som har vist sig, naar Kullerne 
staar under lJanel, at være langt de 
fordelagtigste. Som Agn anvendes 
udelukkende svenske Sild. Denne 
Sild har været besværlig at anskaffe 
i den sidste Tid, Prisen har været 
op til 17 Kr. pl'. Kasse. 

N Cl vil Helleflynderfiskei'iet tage 



sin Begyndelse. Det er et let Fi
skeri, men giver aldrig .noget stort 
Resultat. Det kan hænde nogle 
Fiskere tjener nogenlunde derved, 
men den største Del af Fiskerne 
tjener kun lidt og nogle næsten intet. 

Sidste Vinter var ikke god, og 
denne Vinter spaar ikke noget godt 
Resultat. Det er beklageligt for 
denne Plads, som i Virkeligheden 
er godt stillet med Hensyn til Lej
lighed; ingen Plads paa Vestkysten 
kan aarlig opvise saa mange Fiske
dage. Ved Hjælp af Molen kan 
Fiskerne herfra komme ud naar de 
vil, og kan med ganske enkelte U nd
tagelser lande uden Fare. 

N u i dette og næste Aar bliver 
Molen atter forImnget med 300 Fod, 
hvilket absolut vil gøre Forholdene 
endnu bedre. .l. 

Halsnæsfiskerierne m. fl.' 
Af C. Brammer. 

I mine Fiskeriberetninger til for
skellige Tider f. A. meddelte jeg 
kun det omtrentlige L dbytte af 
Fiskeriet, men da jeg antager, at 
det kan have nogen Interesse nu 
ved Aarets Afslutning at erfare det 
fulde eller i alt Fald tilnærmelsesvise 
Resultat af hele Fiskeriet samt An
tajlet nf Fiskere, deres Baade, Red
skaber og sammes Værdi, saa skal 
jeg efter Journalerne, Havneproto
kollerne og Fiskernes Oplysninger
ogsaa give lidt Statistik, hvoraf Frem
gangen i de sidste 25 Aar kan ses. 
Det er nemlig saamange Aar siden, 
jeg første Gang meddelte en Fiskeri
beretning og Statistik for Halsnæs'
fiskerierne til" Tidsskrift for Fiskeri" , 
udgivet af Birkedommer H. V. Fiedier 
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og Adjunkt Arthur Feddersen, Aarg. 
6. 1872; saavidt vides en af de 
første fuldstændige Fiskeriberetninger 
og Statistiker, der el' fremkommet 
fra noget Fiskerleje i Danmark. 
For ret at paayise Udviklingen og 
Fremgangen i dette Tidsrum skal 
jeg anføre hvert Aar for sig: 

L Hundested, Lille Carlsminde, Kik
ha vn og N øddebo, henhørende til 

Hundested Havn: 

1871. 
Antal Fiskere 95. 
Baade (store og smaa) 58, Værdi 

36,400 Kr. 
Redskaber til Værdi iaIt 26,120 Kr. 

1896. 
Antal Fiskere 195. 
Baade (store og smaa) 50, Værdi 

45,200 Kr. 
Redskaber til Værdi iaIt 73,175 Kr. 

U dbyttet af Fiskeriet ved de nævnte 
Fiskerlejer var i 1896: 

Sild i Bundgarn .. .. 3,000 Kr. 
~ild i Drivgarn 12,400 

Ol å 2 Kr ....... 24,800 
Makrel 1237 Snese. .. 4,961 
Tunge og Pighvar 37,168 

Pund ......... 93,755 
Rødspætter, Skrupper og 

Sletter 1456 Snese.. 1,456 
Torsk . . 530 
Rejer. . . 50 
IIornfisk . 150 
Laks. . . 30 
Aal i Ruser 1336 Pd. . 534 
Aal i Vaad og paa Krog 750 
Stenbider og Hummer. 127 
Sæler og Marsvin. . .. 350 
Ænder (skudte og tagne 

i Garn) .~. . . . 300 

laIt 60,803 Kr. 
(SluttOO). 
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Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, den 25 .• hn. 1897. 
MedensRødspættefiskerietvedbli\t'nde 
giver et temmelig tarveligt Udhytte 
til de dermed beskæftigede kuttl']'(' 
tiltrods for det i flere Dage af sidste 
Uge værende gode Fiskevejr, har 
Tungefiskeriet bedret sig betydeligt, 
ja bar næsten været paa Højde med, 
hvad del' kunde præsteres for en 4 
til 6 Aar siden, da Tungefiskeriet 
rigtig florerede. Fiskeriet er, som 
sædvanlig, foregaaet hovedsagentlig 
ved Trindelens Fyrskib ug i LæsfI
rende, Kutterne havde et Udbytte af 
fra 100 til 700 Pd. hver, ialt ind
bragtes ca, 9000 Pd.; Prisen faldt 
noget, der betaltes fra 80 til 85 Øre 
pr. Pd.; desuden indbragte disse 
Kuttere ca. 10000 Pd. Skærising og 
Slethva" som betaltes med fra 12-
15 Øre pr. Pd. og 1500 Pd. Pighvar, 
der opnaaede 50 Øre pr. Pd. De 
paa Herthas Flak efter Rødspætter 
fiskende Kuttere bavde fra 70 ned 
til 10 Snese, det sidstf' for de Kut
teres Vedkommende, som sidst kom 
paa Fiskeplads; Fisken vejede 14-
16 Pd. Snesen og betaltes med store 
Priser fra 3-4 Kr. Snesen; lignende 
Udbytte havde de nordlig af Læsø 
fiskende Kuttere, men Rødspætten 
herfra. var noget Større, vejede ca. 
18 Pd. Snesen og betaltes med 4 
Kr. Snesen. Sidst i forrige Uge var 
der enkelte Dage rigeligt Fiskeri ved 
Skagens Nordstrand for de del' 
fiskende Jolleselskaber, men dette er 
atter burtig opbørt, og Tilførslen 
hertil har ikke været betydelig, der 
er betalt fra Kr. 3,75-4 pr. Snes. 
paa Stranden for Fisk, vejende 16 
a 20 Pd. Snesen. Der har været 

29 

temmelig betydelig Tilførsel fra Kri
stianssand af for Udlandet bestemte 
Hummer, nemlig over 10,000 Stk., 
medens hertil kun er tilført c. 3500 
Stk., Prisen er stadig høj, l Kr. 
40 Øre-1 Kr. 50 Øre pr. Pd. Der 
har kun været tilført ganske en
kelte Kasser Sild, men Prisen skal 
for 'l'iden ogsaa være ganske ualmin
delig høj, nemlig ca. 12 Kr. pr. 
Kiste ah Gøteborg, nuar der bliver 
lidet frembudt af en Vare, stiger jo 
Priseu altid og det er jo det gale 
af det, at der bliver saa lidet frem
budt. Nu Sf:'r det desværre ud til, 
at alt Piskeri ja at næsten al Til
fønwl skal stanse, Villteren har meldt 
sig i al sin Strenghed, og Havnen 
og Par,andet er allerede impassabelt 
for Sejlskibe, sna Kuttere og Fisker
bande man foreløbig holde sig pas
sive, indtil Isens hæmmende Haand 
forha.auentlig i en nær Fremtid 
sprænges af en kraftig Vestenstorm. 

Jtl. 

Harboøre, den 23. Jan. 1897. 
Det efter Aarstiden ualmindelig rig
holdige og' velkomne Kullerfiskeri, 
der har fundet Sted bel' for Kysten 
i det sidste Par Uger, fik en uventet 
og brat Afbrydelse "ed en beftig 
Nordvest Snestorm, SOUl rasede 
Gaarsdagen. N u er der desværre 
den største Sandsynlighed for, at det 
ikke bliver til KullerfangsI, før :b'or
aarsfiskeriet begyndet· ; thi Stimerne 
blive jagne alt for langt ud. Man 
ha vde ellers drevet det til Fangster 
paa indtil 127 Snese Kuller foruden 
nogle Torsk. P. 

Færring Fjord, d. 22. Januar 1897. 
I den sidste Tid bar der været pn 
meget livlg Aalestangning her paa 
Fjorden, og r dbytet har været meget 
godt. De fleste af Aalene ere smaa; 
disse sælges til 25 Øre. }\Ien der 
er ogsaa taget Aal paa 2 Pd., og 
de ere blevne solgte til 50 Øre pr. 
Pd. G. 

Fjaltring, d. 20. Januar 1897. Den 
13. ds. hegyndte Havfiskeriet atter 
her paa Kysten, idet 2 Baade fra 
Trans tog paa Havet tidlig om Mor-



genen og kom i I ... und KI. ca. 10 
Aften med en Fangst lIf henholdsvis 
110 og 124: Snese Kulkr pr. Baad, 
foruden en Del stOI'(> To!'sk. 

Trods Aarstiden og dPll meget 
haarde øston vi har haft h(~l' paa 
Kysten, staar Fisken dog endnu inden 
for den sæuranlige Fiskerigrænse 
2~3 1\fil fra Land, og efter dHtte 
gode Resultat nH'd de første Baad!:', 
er der a~ter hleven I,iv over hele 
Linjen, idet alle Fiskerne nu er i 
travl Virksomhed paa H!lvet fra tid
lig 1\1 orgen til sildig Aften, idet de 
sjældent kOl1lmer ind fra Fiskeriet 
før henimod KI. 9~10 Aften; det 
gælder jo om at bruge den kOl·te Tid, 
der endnu Ol' tilbage uf dppne S1080n. 
Priserne i Hamhurg var i de første 
Da)!;c 17 iL 18 Pfg. pr. Pd., og de 
to Baades A f'regning fra Trans har 
været go lIt 300 Kl'. pr. BacLd (for 
første Dags Fangst), siden er Pri
serne falden til 14 il 15 Pfg. pr. Pd. 
nu for Tiden. 

Paa Nissumfjord ligger Isen fast 
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med U ndtagelse af enkelte Render 
ved ThOl'sminde og langs Fjordens 
østlige Bred. Isen kan endnu ikke 
bl al e a t braile paa, saa for Tiden 
er Fiskenet her ikke af nogen Be
tydning. 

Langs Kysten Bøvling-Nees blev, 
som tidligere meddelt, fanget en stor 
::\længde Helt i Slutningen af forrige 
og i Begyndelsen af denne Maaned, 
der formenes at være fanget henimod 
2000 Snese i Løbet af godt en 8 
Dages Tid, og Antallet af Fiskere, 
som vare beskæftigede med dette 
Massefiskeri, har været 10~12 Mand, 
og enkelte af disse I!"'iskere havde 
herved enkelte Dage ca 20 Kr. i 
Fortjeneste, hvilket man sjældent 
hører for en Fjordfiskers Vedkom
men de. 

Den fangede Helt blev solgt til 
Fiskehandlere i Bøding og atter af 
disse forsendt til Ha,mburg, hvor der 
opna:wdes en Pris af 15 til 20 Pfg. 
pr. Pd. Jørgensen. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskplads9 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 17. Januar til 24. Januar 1897. 
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2 danske Flsker-II 
!'t!. Pd. 
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Pd, Pd. 

I 
Pd, Prl p,1, 

I 
!'d 

i 
Pd. Pd. I Pd. 

fartøjer ... I 1368 

!l danske Kva,ser r 
t4 svenske ,FiHker-

85590 

fartøjer ... 4950 870 

pr, Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 1520 3840. 108 

pr. Jernbane & 
8800 ! I 808011000 147000 Dampskib. . .. :l6048 1170 15298 7166 14750 

-:-,-- -
88001--1100140 1870 50840 

1-' ---- - --
laIt. .. 274H3 1170 15406 7166 114750 

lait er der tilført 227558 Pd. 
Betalt UellllCIllBHits!)ris af Opkøhere: Rødspætter: levonde Kr, 3.50-4.50, Kassefisk 

K r. a.OO-4,?iO pr. Lpd.; Torsk. lev mule Kr. 1.60-2,75, Kagsefisk Kr. 1,35-l,tiQ pr. Lpd.; 
1:05 i I< L svens/ic Kr. 1.50 pl'. Ol; Aal, blaul,e Kl'. 0.40-0.50. gule I),r. 0,20-0,38 pr. Pd. 

Tilforsl"1l af Im~cmle Ryjd~p'l'tt.f'r huj' i Lr>b v,pJ'et uhctydelig. Markedet hoved· 
s3:,!i'lig fm';;yullt m,,'\ Kassefisk. ~Olll bctnlt(,"s med indtil ,lIl" Kl'. pr. Lpd. - Torsk tilf,Jrt 
rig-elig først jlfi'l og 0llllaacd() i III llti I 2"/, li.!', [lI', Lpd. _.~ Hav)len og Rheden tæt
pakket af temmelig syær Is, 
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BEKENDTGØRELSER 

Ferskvandsfiskeri. 
Paa Grund af Svagt· lighed 

er et FC'l'sl;yaudsfiskeri at 
faR til A fstaaelse meu0I1.Jord
lod paa ca. ti Tdr. Land, samt 
et nyt Hus, ved HC1lvellllel$e 
til Fisker 

J emil Chr. Jensen, 
Vigersdal pr. Ringsted. 

Baad til Salg. 
En 17 Føds Darnjulle med 

Ringuæk og godt udhalet, 
;mmt en tladbundc,le Pram 
el' ~traks ti; Salg ved Hen
v~mldse til 

Kristoffer Andreasen, 
Vallekilde HøjSkole 

PI'. Svlnninge. 

~~---

8nurrevaad 
Un,lertcgnede tilbyder Fi

sl;enw sille anel'kemlte Snur
r0va"d i forskellicre jJængiler 
og Maske8tørrels~r til d" bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favll 

Chr. Rontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskek.roge -Fabriken 
S6lvm~daI1l. I Aalbor!: IR"S Ol 

I Kebl'D ItavD 188M 
anhefaler sit L'tlsalt( af alle ~!)rH!1 
Ifiikf'kroge, sut< vel i Staal, .1 renI 
som Messing; samt Pilkp i Tiu 0i-' 
Bly. ~'orgentlcs mOu JI:fterkT3V. 

Conrad Christensen. 
~t. Strandstræde 41. 

K"hønhe.Vfi K 

Kvase til Salg. 
~]n ;-;;a?L gUll S~!lU ny, 8 Tons 

dl'll'gtig. merl tilhyw"ndn .Tulle 
uga'le FiskHircdskabe1', godt 
udhalclt. kan k0he~ for :-:lpot-

; i Mallil'el af Kontant 
Afbetaling imlrøn1ltlCs. 

C. KondPup, 
St. Rosengaard 12. Randers. 

En god, billig 
Fiskerbaad 

meu Redskaber, a lill !OO 

Reg. TOlls, er til Salg 
hos Fisker 

HallS J. Olsen, 
Bakkebølle 

pr. Vordingborg. 

Fiskerforeningen for Københaw n og Omegn 
afholder sin aarlige Generalforsamling Søndag d. 31. ds. Formiddag Kl. 10 
i Ijokulet paa Hj. af Stol'mgade og Vestervold. 

G. Zingenberg, 
Fonnnllu. 

En yngre rask SøD1.and, 
helst tilJigp Fiskel', der skriver og regner godt, og som har Lyst til viden~\;abehge Gn
UCl'søO'clscr. kan raa Plads paa biologisk Stn,tion til Foraarnt. Han nmn, helst have ført 
Skib bO!!: have eller ~tlal't kunne tage Styrlllalldseksamen. ]}!n,n henvender personlig 
Ille,l!mvcnde gode Anbefalinger Classensgade 13, København. -

C. G. Job. '-etersen, 
}'orstander fur bioL Station. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, IO, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 i:L 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle lVhal leveres billig fra 

Alt frit Ba::avogu. Stendalgaard Savb.rug, 
, d G. Jenssen-Tusch, 

li orespør/!"j,'r besvart's omgaaen e. pr. Kjelleru p. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJm

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbyd,·, I:tngt under 
gangbare ]'!'iwl'. 

Vandtæt pr(.!),lareret Dug 
Hør- og Hampsejldug 

i alle Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. Falster 
i F~bruar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefou 129. 
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:Københavns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
Prima Sildegarn 

og p:rima kabelslaaet T'Wist 
i Numrene 12/9_ l2/s0 anbefales. 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle l3 omulds 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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave~ Helsingø.', Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fm La~er fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rød spættegarn , Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampe,qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser Og i 
bedste Kvaliteter. .<\.alekuber, Kork, Flaadtræ ol' Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redlgeret af cand. mag. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Ji'rantz Ohristtreu. Københavu. 



Nr. 5. 4. Februar. 1897. 

Ji.t[ed1e=-sb~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 'J. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Ny Lokalforening, nykken ved 
Harboøre, - Om Rødspætten. Indvandrtng fr .. K&t· 
tegat til ø.tersøen. - Ny Pa.tenter.-Statistik over 
EIBker!e! i 1896 i den sydlige Del af Odense Fjord. 
- Halsnæsfiskerierne m. fl. Anordnig. Fisker!
beretninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabellt 
(ra 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 RI. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modetsamlingen. 
Hr. P. Villumsen vil være til Stede i Sam

lingen LØrdag den 13. Februar RI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.; SØlllnflt HuU. 

SæJhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes a.dresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til .For
eningens Kontor. 

Ny Lokalforening. 

Fiekerijorening,eu for Bogense og 
Omegn afholdt i Søiiaags konsti
tuerende Generalforsamling i Bogense. 

Der vedtoges Love og valgtes Be
styrelse, og denne bestaar af: Fisker 
J. V. Nikolajsen af Dræet, Fisker 
H. Johansen af Bogense, Sagfører 
Theill af Bogense, Fisker Jør,qen 
Nielsen af Nørreby og Fisker Emil 
Peterse~f af Stegø. Skomager L. 
Larsen og Købmand H. Christian
sen, begge af Bogense, valgtes til 
Revisorer. 

Fisker H. Johansen blev Pormand 
og Sagfører Theill blev Kasserer og 
Sekretær. - Det vedtoges, at For
eningen skal indmelde sig som Med
lem i "Dansk Fiskeriforening", og 
det ventes, at l!'oreningen vil vinde 



betydelig Tilslutning. For Tiden 
tæller den 35 Medlemmer. 

Fra flere Siuer blev det fremhævet, 
at Fiskeriet i Farvandene om Nord
fyen vil kunne udvikles betydeligt og 
derved blive en god Indtægtskilde 
for mange Smaakaarsfolk. 

Endvidere blev der paa General
forsamlingen fremsat Ønsket om, at 
det laasede Vand ved Bogense snarest 
muligt maatte blive aabnet, da Luk
ningen er til Skade for Fiskerbefolk
ningen, uden at det kan paavises, at 
Lukningen gør nogen Gavn. 

Foreningen har til Agt gennem 
Forsøgsfiskeri og lignende Foranstalt
ninger at skaffe Fiskerbefolkningen 
bedre Kaar, og forhaabentlig vil den 
faa Held i sine Bestræbelser. 

'1'. 

Ulykken ved Harboøre. 

Vor Korrespondent skriver d. 29. 
J anuar fra Harboøre: 

I Mandags Morges tidlig tog 7 
Baadelav fra Harboøre paa Havet, 
og da Vinden var østlig med jævn 
Kuling og overtrukken Luft, og Vejret 
i det hele meget lovende, saa anede 
ingen af dem, at denne Dag let kunde 
være bleven for dem, og iøvrigt og
saa blev en sørgelig Mærkedag, noget 
i Lighed med Harboøredagen d. 22. 
November 1893, idet jø, som vel 
vides, Redningsbaaden "Lilleøre" fra 
Harboøre under Forsøget paa at 
bjerge to Baadelav kæntrede pas. en 
af Revlerne, hvorved hele Baa.dells 
faste Mandskab, 12 brave Mænd, til
satte Hvet. 

Grunden til denne sørgelige Be
givenhed var jo nærmest Omslaget i 
Vejret fra jævn til stormende østlig 

med Snetykning, heldigvis var de 
fleste af Baadene endnu ikke længere 
til Søs, da Vejret forandrede sig, end 
at de kunde naa La.ndet, før Mørket 
faldt paa, og d~rved undgaa den 
største Fare, ved at lande, medens 
det endnu var Dag. Men uheldigvis 
va.r to Baadelav allerede saa langt 
til Søs, at der for dem aldeles ikke 
kunde være Tale om at naa Landet 
fØl' Mørket, og desværre blev de der
ved ufrivillig Aarsag til den sørge
lige Katastrofe ved IJilleøre. 

løvrigt blev jo lykkeligvis alle de 
paa Havet værende Fiskere reddede, 
idet de to sidste Baadelav Dagen 
efter blev optagne af "Vestkysten" 
og velbeholdne bragte til Thyborøn. 

Et Par af Baadene kom i Land 
helt Nord paa ved Agger, og en 
Ba'ad fra Husby landede ved Dybaa 
i ,Fjaltring og saa fremdeles paa 
højst forskellige Steder flere Mil fra 
deres Hjem. Det Baadelav, som 
kom i Land ved FjaJtring, var kom
,men bOl t fra 48 Sæt Kroge, og i 
det hele taget vare de alle komne 
fra mere eller mindre af deres Red
skaber den nævnte Dag, medens saa 
godt som ingen af dem havde Fangst 
af Betydning. 

Jørgensen. 

Om Rødspættens Indvandring 
fra Kattegat til østersøen. 

Af Cand. mag. Th. Mortensen. 

I det sidst udkomne Nummer af 
den tyske Fiskeriforenings Medlems
blad *) har Dr. G. Duneker skrevet 
en lille Artikel om det interessante 

') Mittheilungen d. Deutsch Seefiseherei' 
vereins Januar 1897. 
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Spørgsmaal, om Rødspætterne 
østersøen er indvandrede fra Katte
gat eller de er udklækkede i øster
søen. Han kommer til det Resultat, 
at hans Undersøgelser bekræfter den 
for nogle Af/r siden af Dr. Petersen 
fremsatte Formodning, at Rødspæt
terne i østersøen maa være ind
vandrede fra Kattegat. Det frem
gaar nemlig a.f disse Undersøgelser, 
at der ganske vist findes Rødspætter 
af Aarets Yngel i østersøen, dog
mod hans Forventning i meget 
ringere Antal, end man skulde vente 
efter don Mængde af salgbar Fisk, 
som fanges der hvert Aar, saa der 
lmn ikke være Tale om, at disse faa 
U ne;er skulde kunne rekrutera hele 
Rødspættebestanden. Dnl1cker maa 
saaledes nu indrømme, at Kendsger
pingerne taler for, at den omtalte 
Formodning er rigtig, og det er af 
saa meget større Betydning, som lun 
tidligere har været en Modstander 
deraf. 

Imidlertid mener Duncker, at der 
endnu er en slem Vanskelighed for 
at forstaa denne Indvandring. Det 
bar newlig vist sig - ved omtrent 
samtidijj;e Undersøgelser af Eng
lænderen Bolt, Duncker selv og mig -
at Rødsp(J3tterne i østersøen har et 
ringere Antal Finnestraaleri Ryg
og Gatfinnen end Rødspætterne i 
Kattegat; Duncker angiver ogsaa, at 
Itødspætterne i østersøen har lidt 
færre Hvirvler end dem i Kattegat. 
Hvirvler og Finnestraaler udvikles 
allerede, mens Ungerne svømmer frit 
omkring i Vandet, er pelagiske. Da 
ntl Indvandringen til østersøen først 
foregq.ar senere, efter at Ungerne har 
ophørt at nore pelagiske, sall skulde 
llogle af Finnestra!l.lerne forsvi nde 
igep, t~i Øa de' er følite i K~ttegat, 

, " 
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bar de jo flere Finnestraaler end 
J1stersø-Rødspætterne. Dette at nogle 
af Finnestra.lerne skulde forsvinde 
hos de til østersøen indvandrede 
Rødspætter, finder Duncker usand
synligt og deri har han ganske 
Ret. Men hvorledes da komme ud 
over den Vanskelighed, at Rødspæt
terne i østersøen har færre Finne
straaIer end dem i Kattegat? 

Man er allerede kommen ud over 
Vanskeligbeden. Ved de af mig j 

! 894-96 for Biologisk Station fore
tagne - endnu langt fra afsluttede 

Undersøgelser har det vist sig, at 
der i Kattegat er to forskellige Racer 
af Redspætttrr, en i det nordlige 
Kattegat og en anden i det sy«lige, 
og den sydlige Race ligner fuld
stændig østersø-Rødspætterne, har 
samme Antal Straa1er i Ryg- og 
Gatfinnen, samme Antal Hvirvler og 
iøvrigt samme Udseende. Den nord
lige Race derimod har flere Finne
straaler end østersø-Rødspætterne og 
er ogsaa i andre Henseender for
skellig fra dem. Det er den sydlige 
Race, der vandrer ind i østersøen; 
der er altsaa ikke Tale om, at de 
indvandrede Rødspætter mister nogle 
af deres Finnestraaler paa en eller 
anden gaadefuld Maade, de forandrer 
sig slet ikke (eller i alt Fald saa 
lidt, at det vanskelig lader sig paa
vise). 

Denne sydlige Race findes omkring 
Storebælt og formodentlig i bele det 
sydlige Kattegat lige til Anholt. Hvor 
langt den gaar op i Kattegat, er dog 
endnu ikke nærmere undersøgt. 

Om alle Je Rødspætter, der findes 
i østersøen el' indvandrede fra Katte
gat, er vel tvivlsomt. Der find~s til 
Tider - men il,ke hvert· Aar 
Rødspætte~~ger af Aarets y n~el v~d 



Bornholm; at disse smaa Fisk alle
rede skulde have vandl;et saa langt 
som fra Kattegat (gennem Øresuud 
maaske), kan jeg ikke anse for sand
synligt. Mf'n saa længe man ikke 
har fundet Æggene og de forskellige 
TI d viklingsstadier af Ungerne der, 
kan det ikke siges at være be1iist, at 
de udvikles der. Men hvorledes dette 
nu end forholder sig, sikkert er det, 
at de faa Unger, der kan findes ved 
østersøens Kyster umuligt kan re
krutere hele den store Rødspætte
bestand, der findes i østersøen, langt 
den største Del maa være ind vandrede. 

Ny Patenter. 

Fartøj sda vider. 
Herpaa har ~kipper F. H. Storm 

i Hamborg faaet udstedt Patent her 
i Landet den 15. Januar d. A. 

Opfindelsen tilstra)ber at afhjælpe 
den Ulempe ved de hidtil anvendte 
Davider, at man fra dem ikke hurtig 
nok kan faa Fartøjerne satte i Vandet. 
Hver David er forneden forsynet 
med 4: Ruller, saaledes at den 
kan rulle paa buehvælvede Skinner, 
der ere fæstede til Dækket vinkelret 
paa Rælingen. Skinnerne ere an
bragte i bueformede Slidser, i hvilke 
Rullerne styres. Under almindelige 
Forhold hviler Daviden imod den 
fra Rælingen vendende Ende af 
Slidsen, saaledes at Baaden hænger 
indenbords. Skal Baaden klargøres 
skrues Daviderne ved at virke paa 
et Par Haandfang op til det højeste 
Punkt af Skinnerne, hvorfra de af 
sig selv rulle ned mod Yderenderne 
af Slidserne. Baaden bliver derved 
fri af Skibet og kan fires lige ned 
i Vandet. 

se 

Skib styp e. 
Skibsbygmester Otto Hartwich i 

Svin em linde har den 14. Januar d. A. 
her i Landet faaet Patent paa en 
ny Slags Skibe. Bovformen og Vand
linierne paa sædvanlige Skibe frem
byde, hvad e:nten Skibet er bygget 
skarpt eller mindre skarpt, ret 
ugunstige Forhold for Gennemskæ
ringen af V andet. Jo større den 
Hastighed er, med hvilken Skibet 
skærer gennem Vandet, desto stærkere 
viser Ulempen ved den lodrette 
Gennemskæring af Vandet sig, idet 
Vand masserne stige op ad Boven og 
derved forøge den beskyllede Flade, 
medens de sædvanlige Vandlinier, 
der ikke tillade Vandet frit at flyde 
bagud, forør;e Modstanden i høj 
Grad. 

Ved Opfindelsen tilsigtes det, uden 
at berøre Spørgsmaalet om Stabilitet 
og Bæreevne l at opnaa den mindste 
Modstand. I dette Øjemed ændres 
for det første Forskibets Form saa· 
ledes, at den lodrette Gennemskæring 
af Vandet erstattes med vandret 
Gennemskæring, saa at en Del af 
Vandet bortføres opad, en anden 
Del nedad. Samtidig ændres Vand
linierne og Spantetværsnittet saa
ledes, at den nedad førte Del af 
Vandet kommer under Skibet og 
ikke hindrer, men snarere forøger 
Farten, medens den opad førte Del· 
af Vandet afledes, saa at der opnaas 
den mindste Modstand mod Skibets 
Fremdrivning. 

Den Form, som Opfinderen paa 
Grundlag af det anførte. er kommen 
til, er i det væsentlige en saadan, 
at Skibet fortil er forsynet med en 
omtrent som en Støvlenæse formet 
Udbygning, der ligger lige under 
Vandoverfladen og foroven gaar over 



en Mndstandgqeler af Form som 
en skarp Kam, Et ,'undret Snit i 
Vando,erJ1aden el' fuldstændig af
rundet fOt,til, har. den største Bredde 
ullliddelbelbart bag Forstævnen, og 
Bl'edd(>n :l ft:lger herfra saaleues, at 
Siderne lolw sammen i en Spius ved 
Hæl,ken. Det over Vandlinien ind
adbuede foroven passende formetIe 
Skrog har den største Bredde undel' 
Vandet, omtrerJ i Højde llled Kølen 
og gaar med ell kraftig RundiIlg 
over i den indadhv.ælvede af en fmm
springende Kfll delte Bund. 

For at gøre den beskrevne Skibs
type meget manon-edJgtig, forsynPI' 
nl:tn Fartøjet llIød et umiddelbart 
bug Forstævnpn anbragt Bundror, 
der ligger i Højde llled Kølen og 
fuldstændig heskyttc>s af denne. Da 
Roret omsky nes af det under den 
hvælvede Bund indesluttede V:I nd, 
træder det straks i Virksom hed ':ed 
den mindste Drejning. Dette er en 
væsentlig Fordel fremfor de alminde
lige Sænke ror. 

Anordning 
rtngaHl'ndl' 

internationale Søvejs-Reglers og 
Nød-Signalers Anvendelse af 

danske Skibe. 

Under den 22, .Januar d. A. er 
en saadun Anordning udstedt, og vi 
skulle derfor gøre vore Læsere be
kendt med et Pur af Artiklerne, som 
have Interesse for Fiskerne. 

~\,tikel 9.*) 
Aabue Fiskerbawle e1'e- Wide?' 

Sejlads ellet' Roninq -- ikke for-

') DOllnG Artikt"l har ikke inturnation~l 
Gyhlighed, 

;~3,7 

pligtede til at føre de for andre 
Fartøjer foreskrevne Sidelys ; men 
føre de ikke disse, skulle de, i Stedet 
for saa(]unnc, have klar til øjeblik
kelig Brug en Lanterne med et grønt 
Glas l;aa den elle Side og et rødt 
Gbs pan den anden, Ved Næl'H]else 
af eller til andre Skibe skal denne 
Lanterne vises sua betimeligt, at 
Sammenstod bn forebygges, samt 
saalmles, at det gnml1e Lys ikke 
kan ses om Bagbord og det t'øde 
ikke OUl StY1'bonl, 

A Ile Slags Fiskerfa1'tøjer skulle 
- under Fi:,;lmillg eller liggende til 
ilukers --: fra Solnedgang til Solop
gang fm'e et klart, lH,idt Lys ft':l 
det Sted pau Fartøjet, hvor det bedst 
kun ses hele Horisolltell rundt, og 

. som skal være synligt i en Afstand 
afmilldst l Kvartmil. DissE' Far
tøjer kUIlne tillige, naar de tinde det 
hensigtsmæssigt, ft'a 'rid til LUIden 
vise Blus, Fartøjet', som ere i :E'ærd 
Illed at fiske llH'd Trawl, Skraber 
eller noget Slags Slæbenet, skulle i 
saa Fald vise røde Blus. 

Under uS1'gibare Vejrforhold skulle 
de ovenmevnte Fartøjer give deres 
Tilstedeværelse tilkende ved at lade 
deres Taagehorn lyde med Mellem
rum af højst 2 Minutter. 

Sejl-Piske fartøjer af og /tl/def' 4 
Tons Brutto-Tonnage ere ikke for
pligtede til at vise de ovennæmte 
Lyssignaler. 

Artikel 26. 
Sejlskibe, der ere let*), skulle gaa 

af V E'jen for Sejlfartøjer eller {hade, 
der ere i Færd med at fiske IlIed 
N et eller Liner eller l ' m"l. Dog 

',l dis"o Jit·gl"I· f"r;:;tr,as OL bkii, al 
ViNe , D~'I.r det ikko er 'il Ankers 
eller fastgjOlt til Laml eller pa.a GruiFi 



skal denne Regel ikke give noget 
Fartøj eller Baad, der er i Færd 
med at fiske, Berettigelse til at 
hindre Sejladsen i et Farvand eller 
Sejlløb, der befærdes af andre Skibe 
end Fiskefartøjer eller Baade. 

Artikel 33. 
N ærværende Anordning træder i 

Kraft den 1. Juli l897, fra hvilket 
Tidspunkt Anordningerne af 18. Fe
bruar 1887 og 10 December 1892 
angaaende internationale Søvejs
Reglers Anvendelse paa danske Far
tøjer samt Anordning af 3. Maj 1888 
om Dag- og Natsignaler for danske 
Skibe i Havsnød ophæves. 

HalsnæsD.skerierne m. fi. 
Af C. Brammer. 

(Slutning). 

II. Lynæs, St. Carlsminde, Sølager 
og Tørringe Overdrev, benhørende til 

Lynæs Havn: 

1871. 
Antal Fiskere 71. 
Baade (store og smaa) 56, Værdi 

39,800 Kr. 
Redskaber til Værdi ialt 38,260 Kr. 

1896. 
Antal Fiskere 114. 
Baade (store og smaa) 33, Værdi 

45,400 Kr. 
Redskaber til Værdi ialt41,350 Kr. 
Ud byttet af Fiskeriet ved disse 

Fiskerlejer var i 1896: 
Foraarssild i Bundgarn c. 2,000 Kr. 
Efteraarssild i Drivgarn 

8000 Ol . . . . . . . . 16,000' -
Makre11557Sneseå4Kr. 6,228 -
Tunger 16,380 Pund li. 

80 øre ...•..... 13,084 -
Pighvar 1260 Pd. a 30 ø. 378-
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Rødspætter, Skrupper og 
Sletter ..... . 

Torsk .......... . 
2,269 -

860 -
Rejer. . . . . . . . . .. 1,000 -
Hornfisk450Sneseå3Kr. 1,350 -
Laks. . . . . . . . . . . 40-
Aal i Ruser og paa Krog 620· 
Ænder (skudte og i Garn) 440-

Ialt 44,269 Kr. 

III. Lise Fiskerlejer ved Kattegat 
i Nordsjælland. 

1871 
Antal Fiskere 14. 
Baade (store og smaa) 11, Værdi 

5300 Kr. 
Redskaber til Værdi ialt 3080 Kr. 

1896. 
Antal Fiskere 30. 
Baade (store og smaa) 18, Værdi 

15000 Kr. 
Redskaber tHV ærdi ialtc.20,000Kro 

U dbyttet af Fiskeriet ved dette 
I ... eje i 1896, særlig ved Tunge- og 
Sildefiskeri: c. 15,000 Kr. 

Dette Fiskerleje har hverken Havn 
eller Landgangsbro, hvorfor Baadene 
stadig maa trækkes paa Land efter 
Brugen, medens de større Drivbaade 
og Kvaser enten maa ligge i Hunde
sted eller Lynæs Havn, og Fiskeriet 
foregaar derfra i Sildefisketiden, 
Tungefiskeriet drives fra Hjemmet 
med mindre Sejlbaade, det saakaldte 
Landfiskeri, naar Tungerne ere 
komne ind imod Kysten ude fra 
Kattegat (Anholt). Et temmeligt 
betydeligt Garn- og Krogfiskeri drives 
af Lisefiskerne, trods Besværligheden 
ved at gaa over 1 Mil til Roskilde
(iordens Sandrevler udfor Grønnæs
segaards Marker, for at grave Orm 
til Agn. 
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Statistik over Fiskeriet i 1896 i den sydlige Del af 
Odense Fj ord. 

Januar .. 

Februar. 

Marts •.. 

April .... 

Maj ...•. 

Juni. ... . 

Juli .... . 

August, •• 

September. 

Oktober .. 

November. 

~~ ~ ~ ~ 
~b.O 00 ~ ,..o,..!:4 

/:<:1=.:::1 '" .D <o Ol 
øj!l-o ei:-d :>- d w -o~ '!'i-
d ",Po; .... ;lo., J;; ~ iil O 1:: 0 p"".... _ _ <000 ~ 

.....-I Q <XI: cd ~ lo0"oi 

.!1~ ""4 ""4 ~ 

25 ø. "30 ø. a 6 Kr. 

1238 
1150 
1425 
1475 
1500 
1300 
800 

1500 

600 
800 

700 

1764 
1628 
900 

740 
2834 
300 

2126 I 
'2850 11200 

600 
700 

3780 I 
3464 12039 
1004 2783 

150 J 

l 

20 
20 
80 

50150l 145 
100 
150 
200 
300 

200 

100 
100 

200 
100 
50 

100 
35 

1900 I 710 I I 120 
December . Ii 600 

laIt .. 13088 81661 132241 11200 J 8022 710 150 1140 45 

Værdi .. Ii 3272 1 2449,80: 31167,2°12800 1 641,10\ 426 i 105 

I l i I 
456 

Den samlede Brutto Indtægt Kr. 14695,10. 

Til Brug ved ovenstaaende Fiskeri er benyttet: 

7 Kvaser med Vaad . 
72 Aaleruser. . . 
54 Torskeruser . • 

5 Haandvaad 
2 Bundgarn. 

8300 Kroge .. 
6 Damjoller . 

14 Aabne Joller 
21 Pramme .. 

Aalesakse og andre Redskaber. 

Fiskere som Hovederhverv har deltaget 

" 
som Bierhverv 

" 

Værdi 2850 Kr. 

" 
3120 

" 
" 

372 
" 

" 
400 

" 
" 

500 
" 

" 
249 " 

" 
1080 

" 
" 

1165 
" 

" 
820 

" 
" 

700 
" 

laIt 1]256 Kr. 

. . . 12 
40 

Tilsammen 52 

Ingen Overtrædelser har fundet Sted i Aarets Løb. Lusen. 

270 



IV. Sægerspris og Knlhus Fisker
lejer henhørende til Kulhusbroen. 

1871 
Alita'! Fiskere 20. 
Baade (store og Smatl) 14, Værdi 

9800 Kr. 
Redskaber til Værdi iaIt 8580 Kr. 

1896 
Antal Fiskere 40. 
Baade (store og smaa) 31 , Værdi 

9200 Kr. 
Redskaber til Værdi ia1t 27,550 Kr. 
U dbyttet af Fisl,eriet var her i 

1896: 
Sild 900 OL ........ 1800 Kr. 
Aal 3060 Pd. a 50 Øre. 1530 " 
Rejer 750 Pd. iL 1 Kr. . 750 " 
Torsk 265 Pd. il 12 Øre 32 
Tunge 1250 Pd. 11 60 Øre 750 " 
Pighvar 150 Pd. 11 30 Øre 45 " 
Skrupper 800 Sno il, 1 Kr. 800 " 
Ænder (skudte og i Garn) 125 " 
Marsvin og Stør. . . 11 00 " 

laIt 6922 Kr. 

V. Nederdraaby Fiskerleje red 
Jægerspris. 

1871 
Kun f M Fiskere med nogle fan: 

Baade. 
1896 

Antal Fiskere 20. 
Baade (store og smaa) 12, Værdi 

c. 8000 Kr. 
Redskaber til Værdi ialt 20,000 Kr. 
U dhyttet af Fiskeriet ved dette 

Leje i 1896: 
Sild 250 Ol . . . . . . .. 375 Kr. 
A,tl 7750 Pd. It 50 Øre. 3875 " 
Rejer 500 Pd. kt 1 Kr. . 500 " 
Torsk 360 Pd. a 15 'Øre 54 " 
Jn,\,llllel' 645 Sno il 'l Kr.' 645 " 

lait 5449 Kr. 

l 1871 val' Udbyttet for alle Fi
skerlejers Vedkommpnde: 
Sild 39,tiOO OL ..... 59,400 Kr. 
Makrel 4125 Snese ... 10,024 " 
Flynder og Torsk . . c. 1 G,OOO " 
Aaldishri. . . . . . .. 2,000 " 
Ænt!e>l' (skudtc og iGarn) 2,780 " 

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

[alt 90,204 Kr. 

l 1896 viser sig efter det foregfi,fi,
ende hele Udbyttet fi,f Fiskeriet at 
være: 
Hundested og de til Hun

dested Havn hørende 
Lejer .......... 60,803 Kr. 

LYlIæs med de til Lymes 
Havn hørende Lejer. 4;4:,269 " 

I,ise I,eje . . . . . .. 15,000 " 
Jægerspris og Kulhus . 6,922 " 
N ederdrn.aby. . . . . .. 5,449 " 

laIt 132,442 Kr. 

Dette tilsyne!udpnde store Beløb 
giver dog i Virkeligheden ikke safi, 
stor Fortjpnpste, thi da Udgifterne 
til Baadenes og Redskabernes Ved
ligeholdelse ogsaa er stegen, bliver 
N ettafortjenesten endog meget ringe, 

Med Hensyn til Baadenes Antal 
og Værdi for 25 Aur siden og nu 
kan bemærkes, at inden Havne fore· 
fandtes til Fiskerlejerne, og de største 
Sejlbaade vare aabne (uden Dæk) og 
hngt mindre end nu, fordi de skulde 
trækkes pmt Land om Vinteren, havde 
de selvfølgelig ogsaa en langt mindre 
V ærdi, men maatte der nødvendigvis 
tillige haves en fladbundet Baad til 
hver af de større Bafi,de for dermed 
at kunde føre Fisk i Land og Red
skfi,berne frem og tilbage over Rev
lerne. Derfor ral' Baadenes Antal 
forhold!Svis større for 25 Artr siden, 
end efter at Havne vare byggede til 
Fiskerlejerne, hvorved alle de flad
bundede lJaade ItfltkaffBdes. 1 )etimod 
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ere næsten alle de store Drivbaade 
blevne ombyggede, forlængede og Dæk 
indlagt, saaledes at de nu ere blevne 
næsten dobbelt saa store maale 
flere Tons end forhen - altsaa o~
saa næsten af den dobbelte Værdi. 
Men hvad der utvivlsomt er det aller
største Gode for Fiskerne, og hvad 
der i høj Grad har bidraget til Fi
skeriets Fremme og Udvidelse til 
Havfiskeri, er aabenbart Tilstede
værelsen af gode Havne til Fisker
lejerne, ikke alene fordi Baadene 
derved ere blevne større og bedre, 
men fordi Risikoen baade for Men
neskeliv og Redskaber samt Forlis 
af Fartøjer, nu næsten aldeles er op
hørt. Sejlads og Fiskeri foregaar 
nu i hele Kattegat; Sejlads endog 
baade til Sverige og Norge med 
Kartofler, Brænde og Sild i Retur. 
Kort sagt Fiskerne kunne nu tjene 
mere end forhen med deres store 
Dæksbaade, og denne Fremgang 
skyldes særlig Regeringen, Rigsdagen, 
Amtsraadet, Sogneraadet og forskel
lige Pengeinstitutioner, der med stor 
Beredvillighed bar bevilget Pengene 
til Havnene, dels som Gaver og dels 
som rentefri Laan paa aarlig A fbe
taling. 

I Løbet af de sidste 25 Aar er 
Lynæs Havn fuldført (1885) for 
omtrent 50000Kr. ogH~tndestedHavn 
(1892) for omtr. 100000 Kr. Alle 
disse Penge ere som sagt tilveje
bragte dels ved rentefri I-Iaan af 
Statskassen, tildels eftergivet og dels 
ved Gaver fra det Classenske Fidei
kommis, Raben-Lewetzauske Legat, 
Frederiksborg og Frederiksværk 
Sparekasser og Frederiksborg Amts
raad, foruden Fiskernes eget aarlige 
Arbejde uden Vederlag sam t de aar
lig indkomne Havnepenge. 
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Kulhus-Landgangsbro er ligeledes 
næsten fuldført for omtrent 1000 
Kr., der saa godt som alle ere ind
komne ved Gaver fra oven for nævnte, 
men tillige fl'a Gerløv-Druaby Kom
munekasse med et Bidrag af 2000 
Kr. (200 Kr. aarlig i 10 Aar). 
Nederdraaby Ophalings- og Tørre
plads samt Vej dertil er tilvejehragt 
ved Bidrag fra Statskassen og Gerløv
Draaby Kommunekasse samt ved Fi
skernes eget Bidrag. Hele Omkost
ningen andrager omtr. 500 Kr. 

Endelig skyldes det Bestyrelsen for 
"Dansk Fiskeriforening"s gode An
befalinger, at flere Andragender til 
Ministeriet ere blevne bevilgede. 

~";'..;;:== 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 1. Februar 1897. 
Omend selve Havet endnu ikke har 
været islagt, har dog Isen i Havnen 
lagt Hindringer i Vejen for Fiske
kutterne, saa at slet ingen af dem i 
den sidst forløbne Uge har kunnet 
passe deres Erhverv. Først i Gaar 
bleve 4 Kuttere udbugserede af 
Havnen ved Dampbaaden "Expres", 
som slæbte dem paa Fangstplads, og 
da der i N at opstod e~ svag vestlig 
Brise drev Isen ud af Havnen og 
som Følge heraf ere flere Kuttere i 
Dag tagne paa Ha\'et. I de sidste 
Dage ere mindre Partier Rødspætter 
tilførte fra Skagen, der er betalt 
fra 31/ 2--41/ 2 Kr. pr. Snes for Fisk, 

. vejende 11-18 Pd. Snesen. Skøndt 
Hummer vedblivende opnaar meget 

. høje Priser iN orge ja endog er stegen 
i Pris, har 'l'ilførslen dog været liv
ligere oml sædvanlig, til herværende 
Forhandlere el' pl'. Dampskib fra 



Ohristianssand tilført ca. 9000 Stk. 
og til det tyske }:[al'ked ca. 7000 
Stk., der betales 1 Kr. 50 Øre Et l 
Kr. 60 Øre pl'. Pd. en gros ab Norge. 
Sildetilførselen har ikke andraget 
mere end godt 50 Kasser men Prisen 
er jo ogsaa pebret, fra. 12-16 Kr. 
Kassen ab Gøteborg. Kl. 

Fjaltring, den 29de Januar 1887. 
N [j.tten mellem den 25de og 26de ds. 
har vi, trods den østlige Vind, haft 
et ualmindeligt højt Hav her paa 
Kysten, flere Fiskerball.de, som stade 
ved Havstokken, bleve slyngede helt 
op til Klitterne, og i Ferring blev 
Fiskerbaadene "Prøven" og "Haabet" 
sønderslaaede. 

Paa Nissumf}ord er Brailing efter 
Flynder nu i fuld Gang, i den nord
lige Del af Fjorden erG dbyttet ikke 
stort, men i den sydlige Del har der 
enkelte Dage af et Par Mand været 
bruJ1et ca. 300 Snese Flynder; en 
stor Del afsættes rundt omkring i 
Sognene til 40 Øre Snesen, og en 
stor Del forsendes til Tyskland, og 
saa længe der kan brailes, kan Fi
sken ogsaa sa;:lges i Tyskland, hvor 

Prisen som llegel kan være fra 60 
til 70 Øre Snesen frit her hjemme, 
og da den saak3;ldte døde Maaned 
for Havfiskeriets Vedkommende be
gynder med Begyndelsen af Februar 
Maaned, da Fiskerne lægger op, til 
Foraarssæsonen igen begynder, er 
'det at ønske, at der maatte blive 
nogen Fortjeneste i Vinter med Fi
skeri pau Fjorden 

I FerringfJord er fra Efteraaret 
dels stanget dels fanget i Vaud ca. 
800 Pd. Aal af ret god Kvalitet til 
en Gen.nemsnits-Pris af 30 Øre pr. 
Pund. J. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaul at støtte for
ulykkede Fiskere og deres ~fterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
suaveI eD Gang for ulle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

aEKENDTG0RELSER 
---

FiskestagePe 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 Ii:d" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenssen-Tusch, 
Porespørgsier besvurEls omgaaende. pr. KjeHeru {J. 

En yng:re :rask &øm.and, 
hol,t tilli~o Jfisker, der skriver og regner godt, og som har Lyst til videnskabelige Un
d('l'sØgcI8Cl', kan faa Plads paa biologi~k .Stilction til Foraaret. Han maa helst havl! ført 
Skib og have olier snart kuune tage Styrmandseksamen, Man henvender sig personlig 
rnedhavcllcle gode Anbefalinger Cl1i88eusga4e IS, København. 

. C. G • .lob. lfetersen, 
Fqr~ta!,qer f~r bi9I. ~~,ti?:p. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 24. Januar til 31. Januar 1897. 

l' L I .: 
E I:;' ... I I~ I 

... 
I • ~ ~~ E I~~ 

.ot. ... 
'" 1>- ~ø <n ~ ~ Tilført af: I 'gi I:;;-g ... ... :::: ... ..-.c 

la -"" '1:1 "" ... Q :; 

I 
..s -..s 

«) 1< I <-Cl: =- ::c >- '1:1 t::- I- -= ...J «) 
'" q:: ~ =«) 

il al I-

danske. Fisker-II Pd. 
Pd. , Pd. 

Pd., 
Pd. Pd. Pd. I Pd I Pd. Pd. I Pd. 

fartØjer •.. 

danske K vaser I 
l svenske Fisker-

fartØjer .... 2340 300 

pr. Baad og VO'gn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer . . . 480 

pr. Jernbane & 
Dampskib ~_. _. _'114080.\~~~~ 11427 I ! 13574 400 13!l1}00 16380 4465\27289 

laIt ... 114080 1900 114271 16394. 700 i 3!l60016380 4465 27289 ---
I I 

[lait er der tilført 132235 Pd . 

. Eetalt Geimemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassensk Kr. 3,00-5,00 pr, Lpd,; 
Torsk. levende Kr. 2,00-3,50, Kassensk Kr. 1,00-2,00 pr. hpd.; Sild, svenske Kr. 1,60 
pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,40-0,55, gule Kr. 0,25-0,36 pr. Pd. 

Af levende Fisk er der i Ugens Løb kun tilført smaa Partier, i Kar pr. Dampskib 
fra Bornholm og Sverrig, samt af en enkelt svensk E'iskerbaad. Der betaltes indtil 3'/2 Kr. 
pl'. Lpd. - Rødspætter el' kun tilført i Kasser pl'. Jernbane og Dampskib, og betaltes 
efter Kvalitet med indtil 5 Kr. pl'. Lpd. 

Ferskvandsfiskeri. 
Paa Grund af Sv.ageli~hed 

er et Ferskvandsfiskeri at 
faa til Af .. taaelsemedcnJord
lod paa ca. iS Tdr. Land, samt 
et nyt Hus, ved Henvendelse 
til j<'isker 

Jens Chr. Jensen, 
Vigersdal pr. iUngsted. 

gangbare I'riwl'. 
Vandtæt præ,l.li'øret Dug 

Hør- og Hdinpsøjldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1896. 

fiskekroge -Fabriken 
- SeJ'fmedallle 1 Aa J 110 r li( 1888 _. 

I Køhnba'fll 1888 
anbefaler .it Udsalg af alle Sorte, 
Fiskekroge, asa vel i Staal t .Trenl 
80m Messing, samt Pilke i Tin Uf.! 
Bly. l"orøøndo8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

Køb."lunn K 

Sn·nrrevlIot!. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
reVftad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F.N. Hatmøe. 
Telefon 129. 



Kø benha. vns Meka.niske 
N æt og Ga.rn-Fa. brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer" 75 Helsin"ør", 
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. Born
uldsgaru, Hampe.qarn 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 tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redl~eret af cand. mag. wm. Lundbeck. Trykt hos Frantz Ckristtreu. Københa.vn. 
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Nr. 6. II. Februar. 1897, 

Med.l.e=sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet lO Øre pr. Petit

linje af '/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: DØd.fald. - Yorel",!! til Lov om 
Salt~andsfiakeri. }'iskeriberetninger. - 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 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængeligfor Medlemmer og Fiskere daglig 
fra KI. 9-11, for Publikum S~}ndag 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

hngen Lørdag den 13. Februar KI. 9-4. 

Capt. A. Bølling, Danish Consulate 
&, Muscovy Coul"t, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Selling, London 

Capt. A. Bølling, 
46, Waverley Sireei, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Selling, Hull. 

Dødsfald. 

Den 3die Februar døde efter et 
længere Sygeleje Jørgen 'rheodor 
Victor Agathon Bloch (D. 1\1. F. M.), 
Fiskel'ikontrollør for Jylland og Til
synsførende med 0stersfiskeriet. 

Han havde i mange Aar beklædt 
denne Post, idet hall i nogle Aar 
førte en Sejlkontrolkutter og siden 
1889 det til Kontrollens Brug byg
gede Dampskib "Havørnen". - I 
tidligere Tid havde han været Assi
stent i Fisk~rikontrollen, men ved 
dens Reduktion forlod han den for 
bl. a.. at blive Havnemester i Esbjerg. 

Han var som Kontrollør godt kendt 
af alle Fiskerne, ,Særlig i de jydske 
Distrikter, og gik fuldstændig op i· 
sin Gerning. Særlig følte han sig 
stærkt knyttet til Limfjorden og in
teresserede sig levende for denne 
store og interessante Fjord, hvis 
mange indviklede Retsforhold altid 
laa. ha.m pa.a Sinde. Styeng Retfær~ 
dighed, Hæderlighed og Opfylden af 
Pligten hnr stedse udmærket hans 
Gerning i Fiskeriets Tjeneste. 



Forslag til Lov 
om 

Saltvan d sfi skeri. 
(Som vedtaget af Folketinget ved 3dje Be

handling d. 28. Jan. 1897.) 

Da dette Lovforslag nu er færdigt 
fl'a Folketinget, skulle vi gøre vore 
Læsere bekendte med de Paragraf~r, 
der afvige fra det oprindelige Lov
forslag*).' 

Kapitel 1. 
Almindelige Bestemmelser, 

der gælde for alt Saltvandsfiskeri paa dansk 
SØterritorium, for saa vidt de ikke ere 
indskrænkede eller udvidede ved de for 
enkelte Vandomraader givne Forskrifter, 

se Kap. 2 og 3. 

§ 1. 
Uforandret. 

§ 2. 
låmfjordsgrænsen mod Vesterhavet 

ændres til: Kystlinjen mod Havet 
N ord og Syd for ']'hyborøn Kanal. 

§ 3, 
Uforandret. 

§ 4. 
N aar nogen lovlig har indtaget en 

Fiskeplads og behørig har afmærket 
sine Redskaber, maa han ikke, Sfla 
længe han har sit Redskab. udsat og 
benytter det til Fiskeri, fortrænges 
fra Stedet eller forulempes i sit Fi
skeri af andre Fiskere. 

En Bundgarnsplads skal anses for 
lovlig indtagen, saa længe den bruges 
til Stadighed uden anden Afbrydelse 
end den, der nødvendig foraarsages 
af Aarstiden. 

For at en Bundgarnsplads skal 
anses for optagen, er det tilstrække
ligt, at der i Strandkanten ud fOl' 

.) Forslaget findes i Medlemsbladets Nr. 
29. 1895. 
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Pladsen eller paa selve denne er an
bragt en Pæl med Navnebogstaver 
eller paa Stedet en Bøje med saa
danne, dog kun forsaavidt Udsæt
ningen af Garnet paabegynøes og 
fortsættes saa hurtigt, som Vejrliget 
tillader det. 

Sættes eller driver anden Mands 
Redskab i behørig afmærket Red
skab, maa Ejeren af hint tage Skade 
fol' Hjemgæld, om Skade foraar
sages ham. 

N aar Vaadfiskere befinde sig i 
N ærheden af faststaaende Fiskered
skaber, skulle de træffe de nødven
dige Foranstaltninger for at undgaa 
at forulempe disse. Saafremt de 
faste Redskaber have været behørigt 
afmærkede, og der tilføjes dem Skade 
af Vaadfiskere, paahviler Ansvaret 
disse, medmindre de kunne godtgøre, 
at Skaden er foranlediget ved N øds
tilstand eller af anden Grund er dem 
utilregnelig. Paa saadanne Steder, 
hvor der i Følge Bekendtgørelse fra 
Kontrollen er udsa t faststaaende Red
skaber i saadan Mængde, at Skade 
ved Vaadfiskeri maa frygtes, er det 
forment Vaadfiskere at indtage Fiske
plads efter Mørkets Frembrud for 
at benytte denne til Fiskeri om 
Natten. 

Den s3aledes foreskrevne Beskyt
telse for faststaaende Fiskeredskaber 
kommer med Hensyn til de under 
Bornholm udsatte Lakselænker kun 
til Anvendelse i Tidsrummet fra 1. 
Oktober til 1. April. 

§ 5. 
Punkt 2. Tilføjes: Ved Aalesta

deme i Øresund skulle Endestagerne 
have Topflag. 

Punkt 3. Sidste Punktum ændres 
til: Mellem disse Mærker skal an
bringes en mindre Stage uden Top-



betegnelse eller en Bøje for mindst 
hver 500 Favne. 

Punkt 6. Intet Fiskemærke 
maa rage højere over Vandet end 5 
Fod (1 1/ 2 Meter), herfra dog und
tagne de under l. nævnte. 

Punkt 7. I Fjorde, Vige og andre 
Indvande gælde kun Reglerne for 
Afmærkningen i Punkt 1., 2. og 3., 
dog med den Indskrænkning, at Sta
gernes og Flagenes Størrelse kan 
indskrænkes til det halve. 

Undladelse af Afmærkning af Fi
skeredskaber efter Bestemmelserne i 
nærværende Paragraf er vel ikke for
bunden med Strafansvar, men ude
l!lkker fra at nyde den i § 4, lste 
Stykke, tillagte Beskyttelse. 

§ 6. 

Ved "Aalegaard" forstaas i denne 
Lovet til Aalefangst bestemt Red
k,ab, der ved en j fast Forbindelse 
med Land staaende Rad (Risgærde, 
GUl'll, Tremmeværk eller lignende) 
leder Vandreaalen ind i de i For
bindelse med Raden udsatte Ruser. 

Ret til Fiskeri med Aalegaarde 
tilkommer udelukkende Ejerne af 
Kysten, enhver ud for sin Grund 
indtil 100 Favne fra Land, dog j 

intet Tilfælde længere end til en 
Dybde af 3 Favne Vand eller den 
halve Vej til den modstaaende Kyst 
- alt for saa vidt ikke andre j 

Følge særlig Adkomst maatte have 
erhvervet Ret i saa Henseende. Et
hvert Slags Fiskeri ud for Kysten 
af andre, ogsaa Fiskeri med frit· 
staaende Aaleruser, er tilladt, naar 
det ikke til nogen af Siderne af de 
i l!'orbindelse med Aalegaarde ud
satte Aaleruser udøves i saadan Nær
hed, at det skader Fiskeriet med 
disse. 
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Som fritstaaende anses alle Aule
ruser, der ikke ere forbundne med 
Aalegaarde. Aalegaardsretten kan 
ikke adskilles fra den tilstødende 
Gru n cI. 

Kystejeren, der vil benytte dpn 
ham herefter tilkommende Eneret til 
Fiskeri med Aalegaarde og ønsker 
at nyde den ham tillagte Beskyttelse 
mod andres Fiskeri i Nærheden af 
Aalegaarden, henvender sig til For
manden for Amtsraadskredsens A ale
gaardsnævn (se nedenfor) for at faa 
fastslaaet, indenfor hvilke Afstande 
det er forbudt andre at drive Fiskeri, 
fordi dette "il skade Fiskeriet med 
Aalega.ardens Ruser. Ingen Kyst
ejer kan dog derved beskæres i sin 
Ret til at udsætte J\alegaarde udfor 
sin Grund. 

Ere Afstandsmaal ikke paa an· 
førte Maade fastsatte, nyder Aale
gaarden ikke Beskyttelse mod andres 
Fiskeri. 

Aalegaardsnævnet bestaar af en af . 
IJandbrugsministeren for hver Amts
raadskreds udnæmt fast Formand og 
2 af Amtsraadet for hvert forefal
dende Tilfælde udmeldte uvillige 
Mænd. 

Efter at Formanden har modtaget 
Kystejerens Begæring, der skal inde
holde fornøden Oplysning om Stedet, 
hvor Aalegaarden agtes udlagt, for
anlediger han derefter Forretningen 
snarest mulig afholdt. Nævnet kan 
tilkalde fiskeri kyndig Assistance. 

N ævnet fastsætter Sideafstandene, 
indpn for hvilke Fiskeri af andre end 
Kystpjeren ikke maa finde Sted, saa 
læHge denne driver Fiskeri med ved
kommende Aalegaard, og bestemmer, 

, hvorledes de fastsatte Afstandsmaal 
skulle betegnps paa Stedet. 

Kendelsen afsiges med simpe 



Stemmeflerhed. Forma.nden indfører 
det passerede i en til Brug for 
N ævnet af Landbrugsministeren au
toriseret Protokol. Af Protokollen 
gives der Kystejeren en Udskrift 
uden Betaling; andre kunne begære 
en saadan mod Betaling. 

Er Kystejeren eller mindst 30 af 
de i Amtsraadskredsen bosatte stem
meberettigede Fiskere Gfr. § 43) 
utilfreds med Nævnets Kendelse, kan 
hver af Parterne indgive Begæring 
til Landbrugsministeren om N edsæt
telse af et Overnævn, der skal bestaa 
af en af Landbrugsministeren be
skikket Formand og 4 af Amtsraadet 
udmeldte uvillige Mænd. Overnævnet 
benytter Protokollen for den Amtl
raadskreds, i hvilken den paagæl
dende Kyststrækning er beliggende. 

Ved den af Overnævnet afgivne 
Kendelse har det sit Forblivende. 

N aar det for den faste Formand 
i den Amtsraadskreds, i hvilken den 

. paagældende Kyststrækning er belig
gende, er godtgjort, at Afstands
maalene ved Kystejerens Foranstalt
ning og paa hans Bekostning ere 
betegnede paa Stedet i Overensstem
melse med Nævnets, eventuelt Over
nævnets Kendelse, bringer han det 
fornødne om Afstandsmaalene og 
disses Betegnelse paa Stedet til al
mindelig Kundskab med Angivelse 
af, fra hvilken Dag - dog ikke 
senere end 8 Dage, efter at For
manden fra Kystejeren har modtaget 
Underretning om, at Afstandsmær
kerne ere udlagte - Beskyttelsen 
for Aa.legaarden indtræder. 

Kystejeren vedligeholder paa egen 
Bekostning Afstandsmærkerne. 

Formener Kystejeren, eller mindst 
SO af de i ArutsraadskredBen bosatte 
stemmeberettigede Fiskere (jfr. § 43), 

at Forhold, der kunne antages at 
have været bestemmende ved Nævnets 
Afgørelse, senere have forandret deres 
Ka.rakter, kan hver af Parterne ind
bringe Spørgsmaalet om en Foran
dring i Afstandsmaalene m. v. for 
Aalegaardsnævnet, der da under 
Appel til Overnævnet bestemmer, om, 
og i bekræftende Fald, hvilke For
andringer i den trufne Afgørelse, der 
bliver at foretage. 

Til Dækning af Udgifterne ved 
N ævn og Overnævn bevilges det for
nødne Beløb paa Finansloven. 

Er Nævnet eller Overnævnet ned· 
sat for at tilvejebringe Forandring i 
en tidligere truffen Afgørelse, blive, 
hvis Kendelsen gaur ud paa, at For
andring ikke skal ske, Udgifterne 
ved Nævnet under Udpantningstvang 
at afholde af Rekvirenten. 

Retten til Fiskeri i de af Rege
ringen afhændede Fiskestader be
røres ikke af ovenstaaende Bestem
melser, men vedbliver i den Udstræk· 
ning, som Adkomstdokumenterne 
hjemle. 

I Rejsegodtgørelse tilkommer der 
Nævn og Overnævn Il!2 Krone pr. 
løbende Mil, naar der rejses med 
Vogn, 2den Klasses J ærnbunebillet, 
naar der rejses med Bane, samt 4 
Kr. daglig i Diæter. 

§§ 7, 8 og 9. 
Uforandrede. 

§ 10. 
Til Paragrafen føjes: N a.ar der ved 

Sejlads eller Ankring tilføjes et be
hørigt afmærket Fiskeredskab Skade, 
pa.ahviler der Skibet Erstatningsan
svar herfor. 

§ 11. 
Fiskeri med T r a w l er forbudt. 
Vaad eller lignende Redskab, der 

drages langs Bunden, befæstet til 
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Baad eller større Fartøj, som be
væges fremad ved hvilken som helst 
Kraft, maa ikke være belastet med 
større V ægt end 40 Pund (20 Kilo). 

Fiskeri med Vaad af h v ilke n 
som h elst Slags, herfra dog und
taget Dybvand ved Skagen, Hornfisk
vand ved Anholt samt de neden for 
nævnte Agnvaad, er forbudt i Katte
gattet i Tiden fra 1ste Juni til15de 
August. 

Fiskeri med Snurrevlud er for
budt i Kattegattet Sønden for Linjen 
Egense Fyr--Kobbergrundens Fyr
skib-Niddingens Fyr i Maanederne 
December, Januar og Februar. 

Fiskeri med Å n l e v a a d er forbudt 
i Tidsrummet fra 1ste December til 
30te April. I dette Tidsrum maa 
Aalevaad ikke forefindes i Fisker
fartøj noget Steds paa Søterritoriet. 
I de i § 44, 5te Stykke, ommeldte 
Tilfælde udsteder Kontrollen Passer
tegn efter Landbrugsministerens For
skrift. 

Som Aalevaad betragtes ethvert 
Vaad, hvis Masker enten overalt 
eller i visse af Vaaddets Dele ere 
under 11/ 4 Tommes (33 mm.) Længde, 
strakt MaaI. Dog undtages herfra 
de neden for nævnte Agnvaad og 
Vaad, som udelukkende ere indret
tede og bruges til Landdragning af 
Si~d eller Brisling. 

Ved Fiskeri med Vaad om Natten 
efter Agn skulle de paagældende 
Fartøjer føJle en over Rælingen synlig 
hvidtlysende Lanterne. 

Ved Agnvaad forstaas sandanne 
Vaad, hvis Armes Længde tilsammen 
ikke overstige Hl Alen (7 1

/ 2 Meter). 
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Paa Piglystre skal der være mindst· 
1/2 Tommes Afstand mellem Flæner 
og Tunger, midt imellem hvilke kun 
ån Pig man. anbringes. 

Bruges Plump stang, maa hertil 
kun anvendes Savlystre. 

Aalekroge skulle have et Mellem
rum af mindst 1/4. Tomme mellem 
Od og Stang. 

§ 12. 
N aar ikke særlig Adkomst dertil 

haves, maa Bundgarn ikke sættes 
hinanden nærmere end 300 Favne 
(565 Meter) i Forde og mindre 
Indvande 200 Favne (376 Meter). 

Hvor ikke særlig Hjemmel dertil 
haves. bl. a. i Henhold til § 6, maa 
intet Fiskeredskab, Kroge undtagne, 
udsættes eller bruges nærmere et i 
Brug værende staaende Fiskeredskab 
eller Landdragningsvaad end 50Favne 
(94 Meter) fra Fangesiden, medmindre 
den vedkommende dertil har givet 
Samtykke; ej heller nærmere Aaers, 
Bækkes og Indvandes naturlige Ud
løb eller Udmunding end 50 Favne 
(94 Meter), saafremt Opgang af Fisk 
i saadanne Vande finder Stod. 

H vilkell Opgangstiden er, bekendt
gøres af Landbrug!lministeriet med 
Tilføjelse af, hvor Grænsen for Ud
løbet skal reg,nes for de \'estjydske 
Aaløb. 

Hvor Forholdenes Beskaffenhed 
maatte gøre det ønskeligt, kunne 
mindre Afstande fastsætttes af Land
brugsministeren. 

Uden for den saaledes fastsatte 
Afstand er det forbudt at udsætte 
Fangstredskaber anderledes, end at 
der forbeholdes fri Passage for Fisken 
paa l/a af den samlede Redskabs
længde. 

§ 13. 
Retten til Benyttelse af umatriku

lerede Bundgams- eller Sildevaads
stader saavel i Limfjorden som andet 
Steds kan ikke fremtidig indrømmes 
af Regeringen, og de bestaaende op-



retholdes kun til Forpagtningstidens 
Udløb. 

§ 14. 
a) For Fisk af nedennævnte Arter 

fastsættes følgendeMindstemaal, tagne 
fra Snudespids til Halespids (Total
længde): 

Rødspætter i l / 2 Tm. (25 ctm.), ind
til 1/1 1889 9 Tm. Pighvar 13 1/ 2 

Tm. 35 ctm.), indtil 1/1 1899 11 1/ 2 

Tm. Slethvar 13 1
/ 2 Tm. (35 dm.), 

indtil 1/1 1899 1P/2 Tm. Tunge 101
/ 2 

Tm. Aal 12 Tm. Laks, Ørred og 
Gedde 14 Tm. 

Undermaalsfisk af disse Arter maa 
ved Kysterne af Kattegat og Øresund 
(hvortil foruden de ved Kysterne 
umiddelbart liggende Steder, regnes 
Aalborg, Mariager og Randers) ikke 
ilandbringes, sælges eller ha ves til 
Salg, udbydes· eller transporteres fra 
Sted til andet. 

Ilanddrllges ved Vaadfiskeri eller 
ved IJandsætning af Baade Fisk, som 
i Følge denne Bestemmelse ikke maa 
ilandbringes, skulle de levedygtige 
straks atter udsættes i Havet efter 
Sortering paa Stranden eller i Ha,v
nen; den døde U ndermaalsfisk maa 
kun anvendes som Føde til eget Brug. 

b) For de øvrige Farvande gælde 
følgende Mindstemaal tagne fra Snu
despids til Halespids (Totallængde): 

Aal . . . . . 12 Tm. 
Rødspætter 9 " 
Pighvar . 12 " 
Slethvar. . 12 " 
Tunge. . . 10 " 
Laks, Ørred og Gedde 14 " 
Underma::l.lsfisk af disse Arter, der 

fanges udenfor Kattegat og Øresund 
maa ejheller sælges, eller haves til 
Salg, udbydes eller transporteres fra 
Sted til andet, men skulle, naar de 
fanges i levedygtig Stand, snarest 
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muligt atter udsættes i Havet; i 
modsat Fald maa de kun anvendes 
som Føde til eget Brug. 

Forbudet mod Ilandbringelse gælder 
dog ikke for Kysterne uden for 
Skagen, ejheller naar Fangsten be
vislig finder Anvendelse som Agn, 
Sættefisk eller forhandles fra Ud
klækningsanstalter. 

Landbrugsministeren bemyndiges 
til at fastsætte mindre 1\faal end de 
ovennævnte for Aalens og Pighvar
rens Vedkommende, hvor Forholdene 
efter hans Skøn gøre dette fornødent. 

Ved aabne Kyst3r, ud for hvilke 
Fiskeyngel særlig opholder sig, kan 
Landbrugsministeren, paa Ansøgning 
derom fra mindst Halvdelen af de 
stemmeberettigede Fiskere Ofr. § 43) 
langs den omhandlede Kyststrækning, 
fastsætte Regler for Maskevidden 
samt Forbud med Brug af Landdrag
ningsvaad, Hestevaad og Risgaarde. 

§ 15. 
Forslagets § 16 uforandret. 

§§ 16 og 17. 
Forslagets §§ 18 og 19 uforandrede. 

Forslagets §§ 17 øg 20 udgaa. 

Kapitel 2. 

Særlige Bestemmelser for Fiskeriet 
i Limfjorden. 

§§ 18-21. 
Forslagets §§ 21-24 uforandrede 

Forslagets § 25 udgaar. 

§ 22. 
Forslagets § 26 uforandret. 

Si l d efisk eri. 

§§ 23-30. 
Forslagets §§ 27-34 uforandrede. 

Aalefiskeri. 

§ 31. 
Til Aalefiskeri maa benyttes A a l e. 
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gaarde, Aalestader, Aaleruser, 
Pulsvaad, Bøtvaad og Aale
snurrevaad, Aalekroge, Vade
gI ib. Aalestang, Plumpstang, 
Pi l k og Tat. 

Pulivaad, Bøtvaad og Aalesnurre
vaad Ul aa benyttes fra 15. Maj til 
1. Oktober. Ved Brugen af Aale
vaad maa benyttes Bøjler. 

§ 32. 
Pulsvaad, Bøtvaad og Aalesnurre

vaad skulle være indrettede saaledes, 
at Armene og den forreste Del af 
Hovene bindes efter Aaleskælden og 
de 4 yderste eller bageste Alen (2 1/ 2 

Meter) af Hoven efter Aalevaadkalve
skælden, samt at de have en Dybde 
i Armene ved Indgangen til Hovan 
af mindst 12 Alen (7 1/ 2 Meter). 
Linernes Længde maa ikke overstige 
35 Favne (66 Meter) paa Sættelinen 
og 41) Favne (85 :\Ieter) paa Drage-
linen. 

§ 33. 
For Vadeglib, Aalestang og 

Aalekroge, der maa bruges til en
hver Tid, samt Plumpstang, der 
maa brugos i Tiden fra 15. Decem
ber til 1. April, gælde følgende 
Regler: 
a) Vadeglibens Maskestørrelse be

stemmes efter Aalevaadkalve
skælden ; 

b) Aalestangen kan være: 
l) Braad- eller Piglyster paa 

Træstage, der skal have mindst 
1/2 Tomme eller 6 Linier 
(13mm) imellem Flæner og 
Tunger, midt imellem hvilke 
kun Em Pig maa anhringes; 
eller 

2) Savlyster paa Træstage. 
c) Aalekroge skulle have et Mellem

rum af mindst 1/4 Tomme (7mm) 
mellem Od og Stang. 
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d) Plumpstangen skal være Savlyster. 

§§ 34 og 35. 
Forslagets §§ 39 og 40 uforandrede. 

Flyn d erfi skeri. 

§ 36. 
'fil Flynderfiskeriet maa benyttes 

Flyndernedgarn, Flynderpig, 
Fil y n d e r - L a n d d r a g n i n g s v a a d, 
Snurrevaad og Haandsnøre. 

FI ynder-Ijanddragningsvaaddet skal 
bindes saaledes, at Maskerne i Ar
mene og den forreste Del af Hoven 
ere 21/, Tomme (59mm) i Kvadrat 
og i de 4 yderste eller bagerste Alen 
(21/ 2 Meter) af Hoven 2 Tommer 
(52mm) i Kvadrat, saa at Maskernes 
Omkreds altsaa bliver henholdsvis 9 
Tommer (23'6dm) og 8 Tommer 
(20,sctm). Vaaddets V ægt maa ikke 
befæstes umiddelbart til Undertællen, 
men skal anbringl's i Stropper. Det 
skal i Tilfælde af Sammenstød stedse 
vige for Sildevaaddet. Flyndnr-Land
dragningsvaad maa bruges i Tidpn 
fra 1. Oktober til 1. April. 

Flynder-Snurrevaaddet, der drages 
til Baad, som ligger for A n ker, og 
hvortil ikke maa henyttes Pulskølle, 
maa kun bruges i Tidsrummet fra 
1. Oktober til 1. April, og «;lets 
Masker skulle have samme Størrelse 
som for Flynder-Landdragningsvaad
det er bestemt. 

Flyndernedgarnet skal have samme 
Maskevidde som Armene i Flynder
Landdragningsvaaddet. Ved Fiskeri 
med dette Redskab maa Pulskølle 
ikke benyttes. 

I Farvandet mellem Løgstør og 
TyborønKanal maa Rødspætter, 
som fanges under en Totallængde 
af 10 Tommer, ikke ilandbringes, 
men skulle snarest og saavidt muligt 
i levedygtig Stand udsættes i Fjorden. 



A n det Fi skeri. 

§ 37. 
Maskestørrelsen i L a k s e- og 0 r

redgarn samt i Torske- og 0rred
r u s e r maa ikke være mindre end 
11/ 4 Tomme (33mm) i Kvadrat, alt
saa 5 Tommer (132mm) i Omkreds. 

Til Fangst af T o r s k maa foruden 
Ruser bruges Landdragningsvaad og 
Snurrevaad i Tiden fra 1. Oktober 
til 1. April og med Masker af Di
mensioner som for Flynderlanddrag
ningsvaaddet bestemt, Kroge og N ed
garn hvis l\f asker ikke maa være under 
11/ 2 Tomme (39mm) i Kvadrat, alt
saa 6 Tommer (156mm) i Omkreds. 
Tiden for Brugen af Torskeruser og 
Torskenedgarn fastsættes til 15. Sep
tember-l. Maj. 

§ 38. 
Forslagets § 43, kun forandres for 

Rejeruser mindste Maskestørrelse 
fra 16 Linier (33111111) til 12 Linier 
(26mm) i Omkreds. 

Forbud. 

§ 39. 
Forslagets § 44 uforandret, kun 

forandres i første Linie §§ 21-43 
til §§ 18-38. 

§ 40. 
Forslagets § 45 uforandret. 

§ 41. 
For større eller mi·ndre Dele af 

Limfjorden kan Landbrugsministeren 
efter Ansøgning fra mindst Halv
delen af de stemmeberettigede Fiskere 
(jfr. §. 43) langs de omhand~ede 

Kyststrækninger fastsætte Forbud 
mod Brug af Pulsvaad, Bøtvaad og 
Aalesnurrevaad . og forhøje de gæl
dende Mindstemaal for Fisk, hvorhos 
Fiskerifoge.der paa saadanne Steder 
skulle ansættes efter Reglerne i § 49. 
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Kapi tel 3. 

Særlige _Bestemmelser for~Fiske1'i z 
de øvrige Fjorde. 

S 42: 
For tFiskeriet i samtlige øvrige 

Fjorde, Vige og lignende Indskæ
ringer fra Havet, hvis Mundingers 
Bredde er under 4 danske Mil, der
iblandt Aalbæks-, Køge- og Præstø
bugt (Faksebugt), saa vel som i de 
smallere Sunde, kunne de nærmere 
Bestemmelser angaaende Fiskeriet i 
hvert enkelt Vand, naar Flertallet 
af de omboende Fiskere ønske det, 
træffes i særlige Vedtægter (jfr. 
§ 43). 

I saadanne mindre Dele af de 
forannævnte Vande,' dog ikke over 
en Sjettedel af disse, hvor Fiske
yngel særlig maa antages at opholde 
sig, kan i Vedtægterne fastsættes 
Forbud mod ethvert Slags Fiskeri 
undtagen med Kroge og faststaaende 
Redskaber. 

I Tvivlstilfælde afgøres det af 
Land brugsministeren, hvorvidt et Vand 
henhører til dem; 'paa hvilke Reg
lerne i nærværende Kapitel skulle 
finde Anvendelse. 

§ 43. 
Forslag til de i § 42 omhandlede 

Vedtægter affattes af stedlige Udvalg, 
bestaaende af ·et af Landbrugs
ministeren fastsatAntal af valgteMed
lemmer. Med Hensyn til Valget af 
disse deles Medlemsantallet i to Dele, 
af hvilke den ene Del er 1 større end 
den anden, saaledes at den større 
Del vælges af den omkring det paa
gældende Vand boende Fiskerbefolk
ning, og den mindre Del af de til
grænsende Amts- og Købstadkom
muners Bestyrelser. Paa Begæring 
af Udvalget er vedkommende Fiskeri-
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kontrollør pligtig til at yde det sin 
Bistand samt til at deltage i dets 
Forhandlinger, saafremt hans øvrige 
Forretninger tillade det. De nærmere 
Regler for Valgets Foretagelse fast
sættes af Landbrugsministeren. 

Forinden Udvalget endelig ved
tager sit Forslag i den Skikkelse, i 
hvilken det pgter at indsende det 
til Landbrugsministeren, skal For
slaget fremlægges til almindeligt 
Eftersyn i 14 Dage pau. et eller 
flere for Fiskerne let tilgængelige 
Steder. Om Fremlæggelsen har U d
valget pau den i Egnen brugelige 
Maade at lade udgaa Bekendtgørelse, 
ved hvilken tillige alle de ved Valget 
af Udvalgsmedlemmerne stemmebe
rettigede Fiskere indvarsles til et 
Møde paa en i Bekendtgørelsen 
nærmere angiven Dag efter Frem
læggeisesfristens Udløb for at for
handle 'om Forslaget. Dette bort
falder, saafremt ikke over Halvdelen 
af de mødte Fiskere stemmer for 
dets Vedtagelse. Over Forhand
lingerne optages en Protokol, der 
tillige med det endelig vedtagne 
Forslag indsendes til Landbrugs. 
ministeren, ved hvis Stadfæstelse 
Forslaget faar Gyldighed som Ved
tægt. 

Paa samme Maade som ovenfor 
anført forholdes der med Hensyn til 
Forandringer i Vedtægterne og Op
hæTelse af disse. N aar det af to 
Trediedele af samtlige stemmeberet
tigede Fiskere ved det paagældende 
Fiskevand maatte blive besluttet, at 
Vedtægten skal bortfalde, skal den 
paa samme meddelte Stadfæstelse 
ophæves. Paa de Steder, hvor der 
'nu haves Vedtægt, bortfalde disse 
2 Aar efter nærværende IJovs Ikraft
træden, medmindre Flertallet af de 
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Fiskere, der bo i de det paagældende 
Vandareal tilgrænsende Kommuner, 
for:inden afgive Erklæring om, at de 
ønske Vedtægten opretholdt. Naar 
to Trediedele af de nævnte Fiskere 
erklære sig for en Vedtægts Op
hævelse, bortfalder den 6 Ma aneder 
derefter. Bekendtgørelsc herom ud
stedes af I..Iandbrugsministeriet. 

Stemmeberettigede Fiskere ere kun 
saadannc, der efter Kommunalbe
styrelsens Skøn tilstrækkeligt have 
oplyst, at mindst 2/,1 af deres Aars
indtægt skyldes Fiskeri, og som have 
fyldt 20 Aar. 

Udgifterne i Anledning af Ved
tægternes Affattelse eller Forandring 
afholdes af Statskassen. 

Ekscmplarer af de. til enhver Tid 
gældende Vedtægter skulle findes hos 
enhver Fiskerifoged, Sognefoged og 
Politimester i Fiskeridistriktet. 

§ 44. 

Vedtægterne kunne indeholde· de 
fornødne nærmere Regler om Tiden 
hvori, og lVhaden, hvorpaa de for
skellige Fiskerier maa drives, om, 
hvilke Redskaber der maa bruges 
(j fr. dog § 11), og om disses Indret
ning m. m., om Afstanden mellem 
Redskaber i Brug, om Fredning af 
Fisk saavel af de i § 14 nævnte Ar
ter, for hvilke Paragraffen s Mind
stemaal maa forhøjes, men ikke ind
skrænkes, undtagen for Aalen, hvis 
Mindstemaal kan nedsættes tH 11 
Tommer -- som af andre Arter, lige
som ogsaa om Fredning af Rejer, 
Forbud mod Ilandbringelse af Under
·maalsfisk af de i § 14 nævnte Arter 
og af andre Arter samt Bestemmelser 
tilOrdning af Forholdet mellem Fi
skeri og Sejlads, om Færdslen med 
Vaad ombord paa de laasede Vande 



og om Ordens Overholdelse under 
Fiskeriet. 

For de Fjorde, Vige osv., hvori 
fredede Ferskvandsfisk lege eller ere 
under Opgang til Legepladserne, skal 
der endvidere i Vedtægterne fastsæt
tes en Fredningstid for disse Fisk. 
Ogsaa for andre j disse Vande legende 
Fisk kan der i Vedtægterne fastsæt
tes Fredningstid. Tiden for Fred
ningen bestemmes efter de stedlige 
Forhold. 

I Vedtægtsvantle, der ved snævre 
Indløb staa i Forbindelse Illed Havet, 
skal i Vedtægtf'>rne træffes særlige 
Bestemmelser til Begrænsnine af 
Fiskeri i Indløbet. 

Forbudet i § 11 mod Brugen af 
Aalevaad ktm i Vedta'gtprne udvides, 
dog ikke ud over 'ridsrummet lste 
September-3He Maj. Vedtægterne 
maa ikke hjemle de omboende Fiskere 
særlige Fiskerirettigheder frem for 
andre danske Fiskere. 

Langbrugsministeren kan tillade 
Brugen af Aalevaad inden for oven
nævnte Tidsrum paa det dybe Vand 
i saadanne under dette Kapitel 
hørende Farvande, hvor· særlige For
hold maatte tale derfor. 

Tilsynet med Vedtægternes Over
holdelse føres dels af vedkommende 
Kontrol (jfr. § 46) Jels af Politi
mestrene og af særlige til Medhjælp 
for disse Myndigheder beskikkede 
Fiskerifogder, om hvis Antal samt 
U dnævnelse og Afskedigelse, der 
foretages af vedkommende Amts
eller Byraad med Landbrugsmi
nisterens Sanktion, samt Lønning, 
der afholdes med Halvdelen af Stats
kassen og med Halvdelen af de nævnte 
Kommuner, de nærmere Regler fast
sættes i VeJtægterne. Havtl flere 
Amts- eller Byraad deltaget Affat-

54 

telsen af Vedtægten, bestemmes det 
i samme, hvor mange Fiskerifogder 
hvert Raad yælger og lønner. - I 
deres Bestilling have Fiskerifogderne 
den samme Myndighed og nyde den 
samme Beskyttelse som Politiets Be
tjente; de forsynes af vedkommende 
Politimester med et passende Tegn 
til Hjemmel for den dem overdragne 
Myndighed, hvilket Tegn de stedse 
skulle bære synligt, naar de ere i 
derlls Bestillings TIdøvelse. 

Fiskerifogderne ere underlagte Fi
skerikontrollen. 

§ 45. 
Saa længe de i Henhold til Fiskeri

Ioven af 5te April 1888 oprettf>de 
Vedtægtf>r ikke ere ophævede eller 

. æmlr('de i O\'erensstemmelse med 
Reglerne i nærværende !Jovs § 43, 
3dje Stykke, forblive disse Vedtægter 
gældende, saaledes at Over.trædelse 
af disse straffes i Medfør af denne 
Loys § 50. 

] log blive de de foran i Kapitel 
1 givne almindelige Bestemmelser, 
som efter Reglerne i § 44 ikke i 
Vedtægterne kunne ophæves eller 
indskrænkes, gældende for Vedtægts
omraaderne fra denne Lovs Ikraft
træden, hvorolII det fornødne bliver 
at bekendtgøre af Landbrugsmi
nisteren. 

Kap i tel 4. 

Kontrolbestemmelser. 

§ 46. 
Tilsynet med Overholdelsen af de 

foranstaaende Bestemmelser paahviler 
dels vedkommende Politimestre,Sogne
fogder og de i §§ 44 og 49 omtalte 
Fiskerifogder, dels en særlig dertil 
ansat med Politimyndighed udrustet 
Kontrol. 

Fiskerikontrollen (Inspektøren, 
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Kontrolløl'erne og Assistenterne) er 
pligtig til i Tilfælde af U enighed 
mellem Fiskere indbyrdes og andre 
angaaende Forhold, der falde ind 
under denne Lov, at mægle meljem 
Parterne, naar disse fremsætte Be
gæring derom. 

§ 47. 
Denne Kontrol skal bestaa af l 

Fiskeriinspektør og 2 Fiskerikontrol
lører, en med Bopæl i Jylland, hvis 
Distrikt omfatter de jyske Kyster og 
Fjorde, derunder Limfjorden, og en 
med Bopæl paa Øerne, hvis Distrikt 
omfatter disses Kyster og Fjorde. 

Landbrugsministel'en bemyndiges 
til at foretage saada.nne Omlægninger 
mellem de nævnte tvende Distrikter 
og disses Kontrolpersonale, som For
holdene maatte gøre ønskelige. 

Til Medhjælp for Kontrollørerne 
ansættes i det jyske Distrikt 2 Assi
stenter, og i det andet Distrikt 1 
Assistent foruden de fornødne Ma
skinmestre og Styrmænd, hvis Antal 
bestemmes paa de aarlige Finans
love, og det fornødne Mandskab, hvis 
Størrelse ligeledes bestemmes paa 
Finansloven. 

Sal1Vel Kontrollørerne som Assi
stenterne udnævnes, saavidt muligt 
iblandt dertil egnede Fiskere eller 
særlig med Fiskeriet kyndige Mænd. 

§ 49. 
Fiskeriinspektøren udnævnes af 

Kongen og lønnes med 4000 Kr., 
der for hver 2 Aars Tjeneste for
højes med 200 Kr., indtil Lønnen 
naar 5000 Kr. 

Fiskerikontl'olløl'f'rne lønnes hver 
med 2000 Kr., der for hver 2 Aars 
Tjeneste forhøjes med 100 Kr., ind
til Lønnen naar 2500 Kr. 

Assistenterne, der ansættes paa 
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Opsigelse, lønnes med 800 Kr., der 
for hvert Aars Tjeneste forhøjes 
med 100 Kr., indtil LønnpI1 naar 
1200 Kr. 

Maskinmestrene, Styrmændene og 
Mandskabet ansættes ligdl·des pa.a 
Opsigelse. Udgifterne til d(!n)s Løn
ning bevilges ved de a::nlige Finans
love. 

Endvidere oppebærer Fiskeriin
spektØl'en 8 Kr., Fiskerikontl'ollørerne 
hver 4 Kr., Assistenterne hver 3 
Kr., Styrmænd og Maskinmestre hver 
2 Kl'. og hver aLMandskabet l Kr. 
i Dagpenge pau Rejser samt Befor
dringsgodtgørelse efter Regning for 
Rejber over Land. 

Samtlige Ijønninger, Dagpenge og 
Befordringsgodtgørelser udredes af 
Statskassen, der ogsaa afholder U d
gifterne ved Anskaffelsen og Vedlige
holdelsen uf de for Kontrollen nød
vendige Fartøjer m. v. 

Fiskerikontrollørerne og Assisten
terne sumt Styrmænd og Maskin
mestre ansættes af lJandbrugsmini
steren, Mandskabet af vedkommende 
Kontrollør. Kontrolpersonalets Pligter 
og de nærmere fornødne Bestemmelser 
til Kontrollens Organisation fastsættes 
af Landbrugsministeren i en In
struks. 

§ 49. 
Forslagets § 53 uforandret. 

Kapitel 5. 
Straf og Paatale. 

§ 50. 
Overtrædelser af de i denne Lov 

givne Forskrifter samt af Bestem
melserne i de i Henhold til samme 
udfærdigede Fiskevivedtægter eller 
Forstyrrelse af Fredlysningsmærker, 
anbragte i Henh~ld til Bestemmel
serne i § 9, straffes, forsaavidt ikke 



Gærningen efter sin Beskaffenhed 
medfører en højere Straf, med Bøder 
fra 10 til 400 Kroner. Med lige 
Stmf dog i intet Tilfælde med 
en ringere Bøde end 20 Kroner 
anses under samme Forudsætning 
den, som uberettiget fisker paa et 
Sted, hvor anden Mand er eneberet
tiget enten til Fiskeri i det h..,le eller 
til den paagældende Art af Fiskeri. 

Bøder for ulovligt Fiskeri ilaasede 
Vande (§§ 22 og 42) samt for Orer
trædeIse af Bestemmelserne i §§ 14 og 
15 ere ligeledes mindst 20 Kr. 

Bøder, som fulde for Overtrædelser 
af de i Kapitel 3 ommeldte Ved
tægter, tilfalde vedkommende Amts
og Købstadkommuners Kusser. Alle 
andre Bøder eftPl" denne Lov tilfalde 
Statskassen. 

Dersom Overtrædelsen bestuar i 
Brug af .t Fiskeredskab, der enten 
i det hele eller for en Del er ulov
ligt, bliver dette eller den ulovlig 
befundne Del af samme at konfiskere 
og at gøre ubrugelig til Fiskeri. 

Har Redskabet derefter nogen 
V ærdi, bortsælges det til Fordel for 
den Kasse, hvilken Bøden tilfalder. 

Konfiskation skal og8aa finde Sted, 
naar Sagen afgøres uden Dom. 

Overtrædelse af denne Lovs § 1, 
2det Stykke, medfører foruden Straf 
af Bøder som ovenfor fastsat Kon
fiskation af hele den ombordværende 
Fangst samt af de til Fiskeri paa 
Søtf'rritoriet benyttede Redskaber. 

For Overtrædelse af den i § 1, 
3dje Stykke, ommeldte Anordnings 
Forskrifter kan i Anorrdningen fast
sætt<,s Bøder indtil 400 Kr. 

Fremmede Fartøjer, der opbringes 
for ulovligt Fiskeri paa dansk Sø
territorium, fOl'blive med samtlige 
Redsbber under Beslag indtil Sagen 
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er endt og den ikendte Bøde er be
talt eller Sikkerhed stillet for denne; 
lignende Bestemmelser knnne fast
sættes i den i § 1, 3dje Stykk. om
meldte Anordning. 

§ 51. 
Forslagets § 63 uforandret. 

§ 52. 
Overtrædelser af Bestemmelserne 

i §§ 4 (undtagen 5te Stykke), 6, 7, 
9 og 12 kunne alene paatales af den 
eller dp, forurettede og forfølges som 
privJ.te Politisager. Overtrædelser af 
Lovens øvrige Bestemmelser, samt af 
Reglerne i de i Kap. 30mmeldte 
Vedtægter, paatales af det offentlige 
og behundles som offentlige Politi
sager, ligesom ogsa;}, de Forbud, der 
udstedes af ~Iinisterell i Heuhold til 
§§ 14 og 41 efter Ansøgning fra 
Fiskerne. 

§§ 53-55. 
Forslagets §§ 65-67 uforandrede. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 8. Februar 1897' 
De i sidste Beretning omtalte ud
gaaede Kuttere indkom faa Dage 
efter at være tagne ud, da Isfor
holdent: nemlig hurtig atter antoge 
en for Sejlfartøjer alvorlig Karakter. 
Udbyttet var derfor ikke særlig frem
ragendp, enkelte paa Herthas Flak 
TIskende havde fra 30-90 Snese 
Rødspætter, Fisk vejende 14-16 
Pd. Snesen og betalte med fra 2 
Kr. 65 Øre-2 Kr. 75 Øre Snesen, 
fra Fangstpladserne nordlig af Læsø 
indkom ogsaa nogle Kuttere, der 
hu,Vde 25 a 40 Snese, som vejede ca. 
18 Pd. Snesen og betaltes med fra 
31/'l-4 Kr. Snesen. 4,-5 Kuttere 
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have dreven Tungetlskeri ved Trindel 
Grunden, de havde hver 200 å 300 
På. r:['unge, Prisen er atter ste~en, 
der betales l Kr. a l Kr. 5 Øre 
pr. Pd., mindre Partier Slethvar og 
Ising opnaaede ogsaa gode Priser, 
nemlig 20 Øre pr. Pd., Pighvar med 
50-60 Øre pr. Pd. I Christianssand 
betales nu 165 11 170 Øre pr. Pd. 
for Hummer, ikke paa lange Tider 
have Priserne naaet en saa enorm 
Højde, ikke desto mindre er her 
tilført ca. 3000 Stkr. og til Udlandet 
ca. 5000 Sth. Der har atter vist 
sig lidt Sild linder den svenske Kyst 
og rrilførselen særlig af gennemgaa
ende Kasser til det tyske Marked 
har paa Grund af, at 'rrafiken paa 
Østersøhavnene er stoppet af Isfor
holdene, været noksaa betydelig ca. 
1100 Kasser, til stedlige Modtagere 
er tilført ca. 100 Kasser, Prisen er 
nu 61/ 2 il 8 Kr. pr. Kasst:' ab Gø
teborg en gros. N u ligger Isen atter 
omkring Ha men og denne Gang, ser 
det alvorligere ud end forrige Gang, 
men Vinden er allerede omme paa 
en Sydvest, faar vi bare en Vest 
bliver her snart aabent Farvand 
igen. Kl. 

Fjaltring, d. 6. Februar 1897. Over 
hele Nissumfjord ligger Isen nu for 
Tiden ca. 12" tyk, og her har i de 
senere 14 Dages Tid været brajlet 
efter en større Maalestok, enkelte 
Dage har der været nær ved et Par 
Hundrede Mennesker paa Isen be
skæftiget med dette forresten meget 
ødelæggende Fiskeri, idet her intet 
Hensyn tages 61 stort eller smaat, 
Rogn og alt bliver slæbt op af Fjor
den, og hvau der er for smaat til 
at sælges bliver enten i dødfrossen 
Tilstand kastet paa Isen eller af 
Fiskerne kørt hjem, hvor det tildels 
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bliver kastet paa Møddingen som 
Gødning~ 

Mange af Fiskerne bt'klager meget 
dette Rovfiskeri, men den ene drager 
den anden med sig, idet den enkelte 
ræsonm'er som saa, at han kan lige 
saa vel tjene Penge derved som en 
anden, da .F'jsken ikke bliver skaanet 
alligevel, og nogen Lov derimod har 
man jo ikke, om der overhovedet 
nogensinde kommer en saadan til at 
sætte en Dæmper uerfor. 

Vel el' der en stor Rigdom af 
Flynder i Nissumfjord, men ret mange 
Brajlinger af den nuværende Slags 
tror jeg dogneppe vilde være heldigt 
for Sommerfiskeriet eller for den 
f'gentlige Fj,jJ'dfisker. 

Fiskerne har ogsaa tidligere ud
talt, Ilt der f'fter en forudgatl"nde 
Vinterbrajling har værHt forholdsvis 
faa l!~lynder at fange om Sommeren. 

I 1893 gjorde jeg d"n danske Fi
skeriinspektion for Nordsøen og Ska
gerak opmærksom paa dette Fiskeri 
idet jeg udtalte, at jeg UDSllll det 
for absolut heltligt, om der ved Lov 
kunde blive sat en Stopper derfor, 
Sagen blev ogsaa af J nspektionen 
fremstillet paa rette Sted, og Re
sultatet blev Dannelsen af en Kom
mite med Hr. Proprietær Hoppe, 
Palles berg, som Formand til at Ull

dersøge Forholdene og eventuelt ud~ 
arbejde Love og Vedtægter for Fjord
fiskeriet. 

Hvorvidt dette Arbejde er fremmet 
eller om der overhovedet bliver taget 
nogen Stilling til BraiIefiskeriet, ved 
jeg imidlertiu ikke, IlIen det var jo 
at ønske, at der var taget Hensyn 
dertil, da et Forbud herimod for
mentlig vilde blive et af de virksomste 
Midler til Fredning af Fisken i 
Fjorden. 



For nogle Dage siden traf jeg 
blandt andet fire Mænd fra N ees, 
som brajlede «ammen paa Isea, de 
fangede den Dag omtrent 7000 Pd. 
Flynder tilsammen, hvoraf Største
delen var Flynder paa ca. 4" Længde, 
en hel Del af denne Fisk blev solgt 
omkring p&a Landet, en stor Del 
kastet bort; det er jo Synd, at saadan 
Yngel ikke faar J.JOv at udvikles, 
saa de kan blive store og gode Fisk 
og derved en bedre Handelsvare, 
Fiskerne vilde jo selv staa sig meget 
bedre derved med Tiden. 

En stor Del af Fjordfisken bliver 
solgt dels til Ishuset i Nees, dels 
omkring i Sognene, mell den største 
Del for mit Distrikts Vedlwmmende til 
Købmand Jørgensen og Fiskehaudler 
J ens Sandholm paa Bøvlingbjerg, 
hvilke atter sælge Fisken dels til 
Tyskland, dels til forskellige Byer i 
Danmark. 

Havfiskeriet vil formentlig nu være 
at betragte som afsluttet indtil For
aarssæsonen i Marts-April atter 
begynder. 

For Tiden er Fiskeriet paa Fjorden 
meget aftaget, da Thorsminde-Strøm
men tHdels er tilsandet. 

Jørgensen. 
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Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd Arthur Feddersen, 
(2den TTdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(ilden 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 gmtis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

En yngre rask Søm.and. 
Den til Biologisk Station søgte Fisker er nu antaget. 

c. G. J oh. Petersen, 
Forstander for biol. Station. 

Fiskestagere 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit BaDevogn. Stendalgaar'd Savbrug, 
", l b d G. Jenssen-'1'usch, .corespørgs er esvares omgaaen e. pr. Kjellerup. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplad~ 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 31. Januar til 7. Februar 1897 . 

E I ..... 

I I I I . ~ I ~~ I I ~~ 
... 

E "'" ... Cl> >- .,'" ... - Cl> ., 'Cl 
Tilført af: "'C.., -"'C ., .. C; "'" 'Cl - = 

.. al IO;'" 'Cl =~ .. :; 

I 
<'CS 

I 

C; -<'CS 
CI: ... %>- 'Cl .. C/) l- C/) 

I 

cc 
I 

...J cc-
""'= Oll: "'" C/) 

'" c;:::: , 
., 

C/) 
I I I t::I C/) .. 

danske Fisker-II 
Pd. 

Pd. I Pd. 
Pd. I 

po.. Pd. Pd. 

I 
Pd I 

po.. Pd. I Pd. 

fartøjer ... 

danske K vaser 

svenske Fisker-
fartøjer ..• 

pr. Baad og Vogn 
fr~ nær!!ggende I 
Fiskerlejer .. , ' 

pr. Jernbane & 
Dampskib. . .. 2841211660 7350 11130114195011900 113066622300' 9415123558 

lalt-. -. -. i 28412 11360 7'350 1130 41950 1900 130(36612230019415 23')!)8-

l) 800 Pd. Skrupper ol! ~30 Pd. Sletter. 

lait er der tilfort 268341 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassefisk Kr. 3.00-4,00 pl'. Lpd. 
'l'orsk. levende Kl'. 3,00-3,50, Kassefisk Kr. 1,50-3.00 pr. Lpd.; ~ild: svenske Kl'. 1,50 
pr. Ol; AaL blanke Kr. 0,40-0,55, gule Kr. 0,25-0,35 pr. Pd. 

Paa Grund af lshindring er der ikke tilført Fisk pr. Fartøj. - Af Tilførslen pr. J crn
bane og Dampskib er en stor Del Torsk tilføl·t fra svenske Fiskefartøjer ovor Helsingborg 
og Helsingør, tilde Is i levende Tilstand og betalt med indtil 31/2 Kr. pl'. Lpd. Fra Hom
holm er ogsaa ankommeu levende Torsk. - Rødspætter i Kasser betalt med indtil 4 
Kr. pr. Lpd. 

AI1I10llcer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Gl'ønnegade 10. 

lI'or staaende A vertissementcr 
inurømmes bet yde l ij.l; Rabat. 

fiskekroge -Fabriken 
- SøIYmedall1e l A a I b o r g 188S ø~ 

I Københay. 1888 -
anbefaler sit Udsalg a.f alle SorteJ 
Fiskekroge, SRa vel i Staal, .1 ænJ 
som MCflsing, samt Pilke i Tin o~ 
Bly. }'oJ.'I:IOnUC:l8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K 

8nurrevaad. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Læugder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr.1<'avn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJm- Færdigsyede Sejl, solidt 

uldssejldug, direkte illd"- forarbejdede, leveres Vil-
kjøbt, tilbydes langt under keligt billige. 
gangbare Priser. Undersøg selv Sagen, 
Vandtæt præpareret Dug skriv om Prøver af Dug-

Hør- og Hampsejldug disse sendes altid frit. 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster F. N. Halmøe. 
i Februar 1896. Telefon 129, 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon,. 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Da~mar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ",.5 H elsiJlg'or", 
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 N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Haml)egarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~~alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat: Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaills. 
Redlgeret af cand. mag. lVitl. Lunilbeck. Trykt hos Frantz Christtreu. København. 
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Nr. 7. 18. Februar. 1897. 

:M:ed1e=..sol.a.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 113 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Paa Fiskerskolen i Vallekilde. - Fi
skeriet i den svenske Skærgaard* - Generalforsalu-
Hugor. Fiskeriueretninger. - 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 Il A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmerog Fiskere daglig 
fl'a KJ. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

Breve og andre Eorseudelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
seredetil 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 27. Februar KJ. 9-4. 

Capt. A. Bølling, Danish Oonsulate 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr,: Sølllng, London 

Capt. A. Bølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telsjfram-Adr,: Sell1ng, HuU. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske jl!useu1n, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Af Fisker P. Zingenberg er ind
s~ndt Indholdet af en Bøsse i Fla
skekroen 1 Kr. 50 0re. 

Af Piskehandler J. A. Stilling er 
indsendt Indholdet af en Bøsse ved 
GI. Strand 3 Kr. 85 0re. 

Ialt 5 Kr. 35 0re. 

Paa Fiskerskolen i 
Vallekilde. 

Et Antal af 9 unge Fiskere fra 
forskellige Egne af Landet, men lllest 
fra Vestjylland, gennemgaar forTiden 
et 5 l\'1aaneders Kursus paa Valle
kilde Folkehøjskoles· Afdeling for 



Fiskere og Søfolk, alle 9 med Under
støttelse fm "Dansk Fiskeriforening". 
Foruden mere almindelige Skolefag, 
som Regning, Skrivning, osv., faar 
de Undervisning i Naturhistorie samt 
Navigation, i det sidste Fag bringer 
de det saa vidt, som Reglerne for 
at faa Fiskerskippereksamen kræver. 
Alle 9 Elever roses for Flid og god 
Opførsel, og Foreningen kan i det 
hele se med Tilfredshed paa denne 
Del af sin Virksomhed i de Aar, 
Fiskerskolen har bestaaet, idet de 
allerfleste af de Elever, den har 
havt, har ar let sig v4l1 og s:lr blevet 
d}'gtige og hæderlige Fiskere. 

I 1896 foranstaltede Højskolen 
endogsaa et nyt og meget vell}'kket 
Forsøg paa at bibringe Fiskereleverne 
praktiske Kundskaber i deres Fag. 
]'iskerkutteren "l\iaagen", hvori to 
af Skolens Lærere var Medrhedere, 
udrustedes nemlig med disse to, hen
holdsvis som Fører og Styrmand, til 
Fiskeri oppe under Island, og Besæt
ningen bestod tildels af Frivillige 
blandt Eleverne. Der fiskedes meget 
godt, saa disse sidste, foruden at 
samle Kundskaber og Erfaring, 
havde en smuk Afregning; alle 
Parter var vist særdeles tilfredse med 
Forsøget. 

Dette vil ogsaa blive fortsat til 
Sommeren, rigelig Besætning har 
allerede meldt sig. Desuden vil Far
tøjet for Fremtiden, naar an ung 
Mand - ogsaa en tidligere Elev -
der dog først vil uddanne sig som 
0stersfisker ombord i et tysk Fartøj, 
er vendt tilbage, under hans Kom
mando blive benyttet bl 0stersfangst 
i Nordsøen om Vinteren; d el' bliver 
igen Lejlighed for Skolens Elever til 
praktisk Uddannelse. Der kan næppe 
'være Tvivl om, at Skolen her er 

slaaet ind paa den rigtige Vej; 
denne Forening af Theori og Praxis 
vil vistnok være særdeles heldig for 
de unge Menneskers Uddannelse; 
man kan gratulere Højskolen i 
Vallekilde til at have været den 
forste til at undfange den gode Ide 
og brtnge den til Udførelse. 

U dførligere Meddelelse om "M aa
gens" Islandsfart vil maaske senere 
fremkomme i Medlemiibladet. 

Fiskeriet i den svenske 
Skærgaard. 

Af Beretning fra Generalkonsulatet i 
Gøteborg. 

I Tiden fra d. 2. til 30. Januar 
har Udbyttet af Sildefiskeriet i Bohus 
Len i Følge Fiskeriintendantens 
Ra pport ,'æret følgende: 

Fangst med Garn 764 Hektolit. 
" "Vaad 42,422 

I samme Tid nedsaltedes: 
Indmadsild 117 Tønder. 
Tomsild .. 281 

Fra Sj]desæsonens Begyndelse d. 
25. Sept. f. A. til 30. Jan. d. A. 
var hele Fangsten: 

Fangst med Garn 19,608 Hektolit. 
" "Vaad 252,616 

Nedsaltet Indmadsild . 11,341 Tdr. 
" Tomsild ... 25,750 -

Eksporten fra Gøteborg af fersk 
Sild var fra d. 2. til 30. Jan. til: 

Tyskland. Danmark. Andre Lande. 
Kilogr. Kilogr. Kilogr. 

1,1:166,575 l:I6,900 908,900 
og for 'riden fra 1. N ovbr. f. A. til 
30. Jan. d. A.: 
7,894,280 933,426 1,631,300 

Prisen er steget stærkt paa Grund 



~, 
1 

~ 
l 

r 
L 

af Fangstens ringe Udbytte og op
gives at være 12-13 Kr. pr. Hek
toliter for Vaadsi1d. 

Gen eralforsamlinger. 

Gille7eJoe Havnelaug afholdt sin 
aarlige Generalforsamling i For
samlingshuset Lørdag den 30. Januar 
d. A. 

Formanden for Bestyrelsen, Kjøb
mand F. N. Hansen, aabnede Mødet, 
og gav, efter et Par korte indle
dende Bemærkninger, Ordet til 
Kassereren, Strand kontrollør Koch, 
der oplæste Regnskabet for det for
løbne Aar. 

Regnskabet udviste en Indtægt af 
6240,06 og en Udgift af 61175,95, 
altsaa et Undllrskud af 335,89, der 
er optaget af Kassebeholeningen. 

Paa Indtægtsiden kommer 
ekstl'aordinært Salg af Aktier 
i Gribskovbanen 6000 Kr. til 
Kurs 50 .... 3000 Kr. 00 0re. 

Ved Sommerfesten 400 Kr. 00 0re. 
Forskjellige ekstraordinære Ind
tægter. . . . . . 1155 Kr. 00 0re. 

.... __ .... -
lait 4555 Kr. 00 0re. 

Paa Udgiftssiden kommer: 
U dbetalingpaaenindkøbtDamp
muddermaskine . 4000 Kr. 00 0re. 

Afdrag paa Gæld 2000 Kr. 00 0re. 

lalt 6000 Kr. 00 0re. 
H avnen ejer nu til bogført Værdi 

39,613 Kr., og skylder 34,150 Kr. 
Der er ind- og udgaaet i Havnen 

cirea 160,000 Cntr. Varer hvorfor 
der er betalt circa 1600 Kr. i 
Bropenge. 

Formanden dvælede derpaa udfør
ligt ved Aarets Hovedbegivenhed, 
Anskaffelsen af en Dampmudder-
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maskinf>, som var indkøbt i Esbjerg; 
for eireu en halv Snes Aur siden 
var denne bygget til nævnte By og 
havde kostet 16000 Kr. Bestyrelsen 
havde imidlertid været heldig ved 
Indkøbet og faaet den forholdsvis 
meget billig. 

Muddermaskinens Anskaffelse, 
som allerede havde vist sig meget 
ga vnlig, havde dog, b'ods d et billige 
Indkøb, taget haardt paa Kassens 
Midler, men Taleren nærede dog 
det Haab, at kom man blot over 
de første 2 Aar vilde Status vise 
sig saa god som ingensinde. Der
imod vare Udsigterne meget smaa 
til ved egne Kræfter at udvide 
I;Iavnen, hvad mere og mere viser 
sig nødvendig, dels paa Grund af 
Baadenes tiltagende Antal og Stør
relse, og dels paa Grund af Tra
fikens tiltagende IT dvikling. 

Pau forskellige Interpellationer 
om at faa Renten af et Laan, som 
Helsinge Sparekasse havde ydet 
Havnen, llpdsat, mente Taleren, at 
Tidspunktet endnu ikke vllr kommet, 
men lovede, at Bestyrelsen skulde 
have sin Opmærksomhed henvendt 
herpaa . 

Paa dette Tidspunkt valgtes en 
Dirigent. Paa Forslag af For
manden valgtes Strandkontrollør 
Koch enstemmigt. 

Ol'det blev derpaa givet til For
manden, der satte under Afstf'mning 
at ansætte en Havnefoged med Po
litimyndighed. Herom udviklede 
der sig en længere meget livlig Debat. 
Flere Talere havde Ordet for at 
støtte dette Forslag og mente det 
nødvendigt, ligesolll andre fandt det 
absolut forkasteligt og tilraadede 
at give Bestyrelsen den nødvendige 
Politimyndi~hed. Formanden udtalte, 



at omendskønt Bestyrelsen havde 
stillet Forslaget, vilde han dog per
sonligt stemme imod det, især da 
Bolværkspladserne saagodt som kunde 
betragtes som arvelige i Familierne, 
og en eventuel Havnefoged vanske
ligt om ikke tun uligt vilde kunne 
skafle sig· den Autoritet, 110m en 
saadan Stilling fordrede. 

Forslaget blev dprefter sat under 
Afstemning og faldt, mf'dens der 
blev givet Bestyrelsen den nødven
dige Myndighed til at ordne Bol
værksforholdene. 

Det vedtoges ligeledes at bemyn
dige Bestyrelsen til at antage Hjælp 
til Tilsyn medDampmuddermaskinens 
Pramme og selv fastsætte Honoraret 
herfor. En Tangpram foreslaas an
skaffet, Bestyrelsen svarer, at Under
handling om Anskafl'else af en saadan 
er i Gang. Sluttelig forespørges om 
Tilsigelse til Havnearbejde skal ske 
efter de gamle Regler eller nye 
fastsættes. Eftet' en kort Diskussion 
vedtages at beholde de gamle. 

Bestyrelsen meddelte derpaa, at 
Ophalingsbeddirlgrm kun havde været 
benyttet forholdsvis lidtaf Foreningens 
Medlemmer og af Fremmede. 

Man skred derpaa til Valg af nye 
Medlemmer istedetfor de efter 'rur 
fratrædende. Valgte bleve 

Fisker Rudolf Rasmussen, 
" Niels Christiansen. 

Den fratrædende Revisor Edvard 
Svensen genvalgtes enstemmigt. 

Forinden Afslutningen forelagde 
Formanden et af Bestyrelsen affattet 
til Rigsdagen stilet Andragende om 
Hjælp til Reguleringen af Kysten 
øst for Havnen og udbad sig For
samlingens Bemyndigelse til at ind
sende dette. Vedtoges efter en kort 
Diskussion. 
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Efter at Fisker David Christianse1t 
havde udbragt et vel motiveret Leve 
for Formanden og Kassereren og i 
Forsamlingens Navn takket dem for 
deres ihærdige og ofte vanskelige 
Arbejde for Havnen, sluttede For
manden Generalforsamlingen. 

D. 
Fiskerif01~eningen for Gilleleje 

afholdt Generalforsamling i Gilleleje 
Forsamlingshus Torsdag den 28. 
Januar. 

Formanden aabnede Generalfor
samlingen og afgav Beretning om 
Foreningens Virksomhed i det for
løbne Aar. 

I det sidste Aar havde Overskuddet 
vist eD uheldig Tendens til at gaa 
nedad, nærmest paa Grund af, at 
Medlemmerne havde haft fri Læge
hjælp og Medicin. Bestyrelsen stil
lede d <)rfor det Forslag, at denne 
Hjælp helt eller delvis bortfaldt, 
især da der i Fiskerlejet er oprettet 
en særlig Sygekasse, og foreslog som 
Ækvivalent derfor, at Kontingentet 
nedsattes til det halve; efter en 
kort, men energisk Diskussion blev 
Forslaget vedtaget med stor Majo
ritet. 

Paa Forslag af Formanden ved
toges der forskjellige Lovændringf'r, 
særlig vedtoges det, at ~fedlemmer, 
som ønskede Bestyrelsens Anbefa
ling paa Andragende om Hjælp, idet
mindste maatte have været Med
lemmer af Foreningen et Aar før 
Anbefaling kunde gives, dette For
slag vedtoges ligeledes. 

Derefter oplæste Formanden Regn
skabet for "Ishuset", der udviste 
en Aarsindtægt af 171,54 og en 
Udgift af 64,24, altsaa et Overskud 
af 107,30, der henlagdes til Reserve
fonden. 
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Indtægterne af de ophængte Kasser 
var 15 Kr., der indsendtes til Hoved· 
bestyrelsen. 

Man skred derpaa til Valg af 
Medlemmer af Bestyrelsen. Isteuetfo]' 
de efter Tur fratraadte Medlemmer 
valgtes: 

Fisker N. Peter Petersen og 
11 Jens Rasmussen. 

Til Revisor genvalgtes enstemmigt 
Fisker Edvard Svendsen. 

Formanden for Foreningen, Køb· 
mand F. N. Hansen, Gilleleje, gen· 
valgtes med Aklamation. I 

Efter nogle korte Bemærkninger 
af lokal Interesse og en Henstilling 
til Bestyrelsen om hos" Dansk Fiske
riforening" at søge nærmere Oplys· 
ning om Behandlingen af tørret 
Rokkeskind, som formentes at kunne 
have Betydning for Fiskerlejet, slut
tedes Generalforsamlingen, der var 
godt besøgt og vidnede om voksende 
Interesse for Fiskeriforeningens Op-
gaver. D. 

Fiskeriforenin.qen for København 
og Omegn afholdt sin aarlige Gene
ralforsamling i K0benhavn Søndag 
d. 31. Januar. Efterat der var mødt 
saa mange, at Generalforsamlingen 
var beslu.tningsdygtig, aabnede For· 
manden Mødet og foreslog tll Diri
gent Fiskehandler Stilling, som 
valgtes. 

Bogføreren gav derefter en kort 
Oversigt over, hvad der var fore
taget i Aarets Løb, hvoriblandt skal 
fremhæves Foreningens Bestræbelser 
for at skaffe Fiskerne en Havn med 
Tørreplads ved den ny Opfyldning i 
Kalveboderne ; Foreningens Mening 
blev derefter æsket med Hensyn til 
et Andragende til Landbrugsmini
steriet om Anbringelse - i 3 Ef ter
aarsmaaneder under Driv/?:,arnsfiske-
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riet efter. Sild j Øresund ~ af ell Lys
bøje paa Nordre Flint og ('n Klokke
bøje paa Søndre Flint; Andragendet 
havde faaet Foreningens enstPlllmige 
Tilslutning som et højst ønskeligt 
Gode for Sildefiskerne, for at knnne 
vare deres Garn for begge Flinte
grundene. 

Dagsordenen oplæstes derefter, 
hvorpaa Regnskabet, som for('laa 
trykt, blev sat under Diskussion; 
da denne var endt, fik Overretspro
kurator Leth Ordet for at henled(· 
Fiskernes Opmærksomhed paa nogle 
enkelte Punkter i Fiskerilovforslaget, 
som dette liu var vedtaget i Folke
thinget. Som et af de Spøl'gsmaal, 
der havde størst Betydning for 
Fiskerne, fremdrog han Aalegaards
retten og forklarede, at man her var 
nuaet at begrænse Grundejernes 
Rettighed til 100 Favne fra Land; 
ingenAfstandsbestem mel8er tilSid erne 
var foreslaaet, da Kystforholdene var 
saa forskellige. Derefter omtalte han 
Vedtægtern(>, som efter Lovforslaget 
kunne bortfalde eller bibeholdes, alt 
eftersom de' stedlige Fiskere vare for 
eller imod dem. Derefter diskuteredes 
en af Bestyrelsen sidste Efteraar 
tagen foreløbig Beslutning, om: at 
lukke Foreningen for Indmeldelse af 
flere Medlemmer, naar disse ikke 
vare Fiskere, som brugte Fiskeriet 
som Hovederhverv. 

Det vedtoges, at holde Foreningen 
aaben for Indmeldelse af nye Med
lemmer, dog at det overlades til 
Bestyrelsen nærmere at træffe Be
stemmelser om disses Adgang til at 
benytte Foreningens Tørre- og An
lægsplads. 

D,erefter afholdtes Licitation over 
Levering af de Redskaber, som For
eningen har anmeldt at ville udstille 



ved U dstillin!;en i Stockholm i Som
IlIeren 1897. 

Buddene faldt l'et livligt, og Gjen
standen!, blev tilslaaet de Lavest
bydende. 

Til at repræsentere Forcni ngen 
ved "Dansk J1"'iskeriforening"s Gene
ralforsamling i det kommende Foruar 
valgtes Forening,ms Formand, Hr. 
G. Zingenberg. Endnu tliskuteredes 
nogle andre Spørgsma,al, Foreningen 
vedkommende, h\'orefter Generalfor-
samlingen hævedes. F. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 15. Febr. 1897. 
Omendskøndt Farvandet i langt den 
overvejende Del af sidste Uge har 
været fuldstændig isfrit, have Kut
terne dog ikke kunnet tage pau 
Ha vet paa Grund uf, ut den Storm, 
som skaffede Isen væk, holdt sig 
omtrent hele Ugen igjennem. Pørst 
i Dag ere flere Kuttere sejlet ud, 
men Prosten har atter taget fat, saa 
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Turen bliver mulig ikke af lang Va
righed. Fra Skagen er der sket 
rl'ilførsel 3,f mindrePartierRødspætter, 
der har vejet fra 15-20 Pd. Snesen 
og betaltes paa Stranden med fra 
31/ 2-41/ 2 Kr. pr. Snes. Fra Kl'i· 
stianssand el' tilført ca. 10,000 Stkr. 
Hummer, hvomf ca. 4000 Stkr. til 
herværende Forbrugere, hertil ankom 
ligeledes en Kvase fra Strømstad 
med ca. 10,000 Sth., der er betalt 
fra 1 Kr. 65 Øre -1 Kr. 75 Øre 
pr. Pd. Fru Gøteborg er pr. Dltmp
skib tilført\ca 400 KusserSild, alle be
stemte for det tj'ske Marked, Prisen 
el' høj, ca. 10 Kr. Kassen ab Gøte
borg en gros. Fiskekutteren "Prins 
Valdemar", Skpr. Frdr. Thiel, og 
"Prinsesse Marie", t:lkpr. J oh. Bast, 
i ndkolll begge i Torsdags fra østers
fiskeri Nordsøen III ed henholdsvis 
38,000 og 26,000 Stkr. østers, der 
ere blevne afhændede til de respek
til'e Rhederier, Fiskehandlel'firmaerne 
Brønnulll & Co og Vendsyssels Fi-
skeeksportforretni ngo 1.1. 

BEKENDTGØRELSER 

Fisker. 
En Velallbefalet Karl FlO 

AnI'), dor er vant til at 
SyJgOl' Plads hos en Fisker 
fra L Maj eller 1. J U li i. 

('hr. Agersborac, 
Hjelm Fyr pr. Ebeltoft. 

fiskekroge- Fabriken 3nurreIJood. 
_ lløl'l'llledaUle I Aalllor/{ 1885 o. Undertegnede tilbyder Fi-

I K.lIulla .... 1888 skerne sine anerkendte Snur-
anbefaler Bit Cds,.lg af alle Sort., revaad i fllrskellige ~ængd~r 
Viskekroge, ."n vel i Stoa!. ."en. 00' .MaskeHtØrrelser hl de bll
<om lIl.ssi,,!!, samt P;l~. i Ti" "'I !i'g'ste Priser' 90 Øre pr. Fav·ll. 
llly, Forsandes mod E~ftt'rkra.v. ' 

Conrad Christensen. CJhr. Røotved, 
St. Strand. træde 41. Vaadbinder. 

K"h.ona.vT> K Skagen. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 1 1/ 2 å:2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
};' l 1, d G. Jenssen·Tusch, orespørgs er uesvarps om galten e. pr. Kjelleru p. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplad~ 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen Ira 7. Februar til 14. Februar 1897. 

... t= I lo. 

I I I I ' -
., 

.Ilt/. ... 

I 

," .,., E 

I 

o. ... 
'" , >. .,'" -c:>;:: o. '" 

., ;g , 'C Tilført af: I ~'g '" ... Ri .Ilt/. - ... 
Cl!!! .. 

I 
CIS 

I 
Ri -CIS -c:> s- Cl :; 00 « i 

«-D:o. :>' 'C .Ilt/. I- :..: ~ .Ilt/. r.n 
fI) r;:: ., 

r.n r.n 
~ 

danske ];'lsker- :1, 
Pd, PIL 

I 
PJ, PU, 

I 
Pd, Pcl. i P,\. Pd 

I 
pJ Pd, 

I 
Pil. 

fartøjer ... ii 
danske Kva~er li 
svenske Fisker- ,I 

fartøjer ... 
pr, Baad og Vogn 

fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 640 

pr., Jernba:ne &, , ~. - . , , - , DllmpskJb . . .. 1494311.20 45,0, 320 d2224 2800 148102 

laIt. .. 14Y43 17:::0 45iO. 320 32864 2800 18i02 
1 I 

'nAA - -n8·ld 'nM 

1)847 

lait er der tilført 161231 Pd. 
Betalt GennemsnitslJris af Opkøbere: Rødspætter: Ka""fhk Kr. 3.00-5,00 pr. Lpd.; 

'l'Ol',k. lel'emle Kr. 4.00. Kas~efisk Kr. 2,00-3.1)0 pr. Lpd,; :-ideL svenske Kr. 1,75 pr. Ol; 
Aal. blanke Kr. 0,40-0,60. gule Kr, 0,25-0,36 pr. Pd. 

I Ugens Løb mgen Tilførsel pr'. Fartøj. - Lll\,81l([e Torsk ttlfi1rt pr. Jenloane OIF 

betalt HH ti 4- Kr. pr. Lpd. - Rødspætter i Kasser tilføl'tcs kun ~l'al'somt og betalte~ 
med ilHltJl 5 Kl'. pl'. Lpd. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 27. Februar 1897 KI. 11 Form. bliver ved offentlig AvkUon; 

uer afholcles paa Orlogsværftet, bortsolgt: 4800 Pd. Tovværk, H200 Pd. Spild 
af Tov, 600 Pd. Klude, 1M Pd. gl. Bly, 13020 Pd. Zinkaske, 28 Læderkoggerser, 
9 Kobberkoggerser, 6 Haandpumper, Spejle, en Del Værktøj, em. Skaffe
rekvisitter, 11 Halvskæpper, 4 Helskæpper, 8 Halvottingkar, 7 Helottingkar" 
3 Dunkrafte, 4 Jernfustager, 1 Skab, Kistebænke, Skuffer, ~ Fartøjsmaster, 
22 Fartøjsgafler, 2J. Udlæggere, 1 Kanonvogn, 2 Spil. 4669 Pd. Metalspaaner, 
1338 Pd. gI. Metal, 219 Pd. gl. Kobber, 31,700 Pd. gl. Jern, 17,300 Pd. Jern~ 
spaaner, 640 Pd. Støbejern m. m. 

Sagerne paavises fra Onsuag den 24. til Lørdag den 27. fra RI. 
1O~2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den '['id udleveres. 

Orlogsvælj1ets Centralkontor, d. 17. !t'ebruar 1897. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte iud
kjøht, tilbydps langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
j Fe1!rq~r 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdeue, leveres Vil

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Proyer af Dug
disse senues altiu frit. 

F. N. Halmø8, 
Telefon 129. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Flskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'evadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

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

Telefonnummer" 75 HeI8inger", 
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
uldsgan" Ham1)egarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser Og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkBndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redi\{eret af cand. mag. Will. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Christtret'. KøbenhlJ,vo' 



I. 

Nr. 8. 25. Februar. 1897. 

:M:edl.e::t:C..sbla.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/a Sides Brede j for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fra Jyllands Vestkyst. - General· 
forsamlinger. - }-<iisk€riberetninger. - 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 Svanemose
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er gratis 
tilg ,en 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 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

lmgen Lørdag den 27. Februar RI. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
5, Muscovy COUl't, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SøIllng, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Wavel'ley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske .1\fnseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

I Anledning af modtagne Fore
spørgsler meddeles, at en Liste over 
de indsendte Beløb fra Hjælpefondens 
Indsamlingsbøsser vil blive meddelt 
i et af Medlemsbladets første Numre, 
forsaavidt de ikke tidligere have været 
omtalte. 

Fra Jyllands Vestkyst. 
Af Fisker Peder lIollerup. HarLoØre. 

J eg læste forleden i et af vore 
Dagbb.de et Brev, som var skrevet 
i Anledning af den sidste Ulykke 
paa Harboøre. Det hedder heri: 
"Rækkerne tyndes ud derude. Fædre 



og Sønner gaa bort. Den jyske V est
kyst bliver snart Enke.mes Land." 
Disse Ord indeholde virkelig en al
vorlig, en sørgelig S~ndhed. Naar 
man ser hen til, l1t Havet nu i et 
Tidsrum af godt 3 Aar har taget 
40 af Fiskernes Liv alene her for 
Haiboøre Sogn, ell~;r ca. en Tredje
del af det Mandskab, som i det 
nævnte Tidsrum har brugt Kystnskcr.i 
fra denne Plads, ja saa maa man 
virkelig give Brevskriveren Ret i, at 
denne Kyst snart bliver Enkernes 
Land. Brevet slutter saaledils: 
"Skriv om Havne, Hr. Redaktør, 
Fiskerihavne, Nødhavne paa Jyllands 
Vestkyst. " J a, naar bare det kunde 
nytte noget; men med alt hvad der 
i de sener!' Aar er talt og skrevet 
om denne Sag, saa er den jo naaBt 
lige vidt endnu. 

Der tales, og der skrives saa tit 
om den vestjyske Fiskerhefolkning, 
om de daarlige Forhold og de haarde 
Vilkaar, -Bornvi er henviste til at 
leve og virke under, og jeg tror 
ogsaa ganske bestemt, at der ude i 
de 'forskellige IJag af vort Lands 
Befolkning, lige fra de højeste til 
de laveste, er en vis Interesse til
stede, en vis Sympathi for den vest
jyske Fisker og hans Gerning. Jeg 
tror, det er disse Følelser, som hver 
Gang Ulykkesbudskabet lyder her 
ude fra, give sig Udslag i en Offer
villighed og en Deltagelse, saa ene
staaende stor, at den vistnok er 
uden Sidestykke, en Offervillighed 
og en 'Deltagelse, som vi Fiskere 
naturligvis baade ~re glade og tak
nemlig for; thi de rigelige Gaver, 
som indkomme, kunne jo fjerne den 
materielle Nød og Sorg, Sorgen for 
Føde og Klæder til Enkerne og de 
Efterladte. Men der er en anden 
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Sorg, hV{lr ,alle Gaverne og al Del~ 
tageisen stMr magtesløs. Sorgen og 
Smerten overTahet af de fomlyk
kede kære,Savnet af el! Ægtf'Jælle, 
en Søn, en Fader .eller øn :Broder, 
den kan ikke fjærnes ente)} med 
Penge, selvom der gives aldrig saa 
mange, eller ,ved Deltagelse og Med
følelse, hvor hjertelig og inderlig 
den end kan være. 

Men vi Fiskere herude prut .denne 
Kyst, vi synes snart, det var .paa, 
Tide nu, om det kunde gfJ.1;t op for 
Lovgivningsmagten i vort Land, og 
for Samfundet i sin Helhed, at den 
ogsaa har andre ~lorpligtelser over 
for os end den, at give vore Etter
ladte en stor Gave; Samfundet har 
andre Forpligtelser over for os, end 
den at give vore Hustmer, vore 
Børn og vore gamle Forældre en 
rigelig og rundelig Almisse., nua,r 
Havet først har taget, enten ·vort 
Liv eller vort Helbred og vor Ar
bejdsdygtighed. Det er Sa\llful)det8 
Pligt at komme til Hjælp ogsaa pna 
en anden Maade. SamJp.mlet .har 
Forpligtelse til at tage saauu{}ne 
Forholdsl'l'gl~, der saa vidt,soDl 
det er muligt, kunne bidrage W Jl,t f(jr
mindske den store Livsfare, der nu 
er forbunden Ulod vo.r Gerning, og 
det er Samfundets Plist ,at træffe 
saadanne F ol'anstaltninger, ,som,ku pn e 
ophJælpe vort Erhverv. Den bedste 
Forholdsregel, som man her kunde 
tage, det vilde ganske bestemt være 
d1:mat bygge os en Havn hel'Ude 
pau Vestkysten, det vilde være den 
mest rationelle Hjælp, som Samfundet 
kunde yde os. En saadan .Havn vilde 
i alt Fald for en stor Del formindske 
den Livsfare, som vi nu ere udsatte 
fOl',hver Gang vi gua ud med de 
smaa aabne Baade fra den havne-
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løse Kyst. En Vestkysthavn vilde 
blive en mægtig Løftestang for vort 
Fiskeri, den vilde i en ganske særlig 
Grad bidrage til Fiskeriet~ Opkomst, 
og derved skabe os bedre økonomiske 
Kaar, hvad der ogsaa godt kan be
høves, thi Fiskernes økonomiske Stil
ling pall. denne Kyst er i Alminde
lighed slet. 
, Er det ikke Statens, er det ikke 
Naiiou1'ns Pligt at bygge en Havn 
pau denne Kyst, baade for Fiskernes 
og andre Interessers Skyld? Kunne 
ikke de mange Ulykkesbud, som med 
saa sørgelig korte Mellemrum lyde 
hel' ude fra, banke ind i den offent· 
lige Bt'Vidsthed, at Samfundet her 
har en Opgave at løse? Og kan 
dette ikke bidrage til, at Havne
spørgsmaulet snart kunde blive løst 
pau en tilfredsstillende ~1aade? Vi 
haabe og vente det. 

Men indtil dette sker, da er der 
en anden Ting, som baade kan og 
bør gøres, og det hurtigst mulig. 
Der bør straks bygges et eller to 
Dampskibe, af samme Type som 
Dampskibet" Vestkysten", og statio
neres herude. Det er en almindelig 
Mening blandt Fiskerne her paa 
Pladsen, og vistnok langs hele Ky
sten, at Tilvejebringelsen af dette 
Sk.ib, er den bedste Foranstaltning, 
som endnu er truffet for Vestkyst
fiskerne, og det har ogsaa vist sig, 
at det i den korte Tid, det har 
været her, har gjort megen Nytte; 
men det er nødvendigt, at, der bliver 
bygget flere. " Vestkysten" har jo 
som bekendt Station i Tyborøn 
K 3inal , og det Tilfælde kan jo meget 
let indtræffe, at der samtidig kan 
blci've Brug for Skibet flere Mil paa 
hver Side af Kanalen, og hvad saa, 
Ilredens. Skibet ga:.aJl' lllod Syd, kan 

71 

Ulykken jo indtræffe mod Nord og 
omvendt, d~l' maa derfor absolut 
stationeres et Skib mere i Kanalen, 
såaled~B at det pne faar sit vrrk
somh'edsomraade langs Kysten Syd 
for Kanalen, og det andet mod 
Nord. Heldig vilde det være, om 
deF kunde blive et tredje Skib med 
Station f. Ex. i Esbjerg. Skuldt! 
Havnespørgsmaalet blive løst i en 
nær Fremtid, sau ville disse Red
ningsdampel'e dog ikke være over
flødige; thi selvom der bliver en 
eller maaske flere Havne paa Vest
kysten, saa vil vort Kystfiskeri dog 
aldrig gaa helt ud~ og for dette Fi
skeri ville disse Dampere altid være 
til uvurderlig Nytte. 

Til Slutning en indtrængende Op
fordring til Regering og Rigsdag, og 
til de Avtoriteter, som har med 
Havnesagen at gøre, om dog endelig 
snart at blive enige om at gøre noget 
for d~nne sall; haardt hjemsøgte Kyst. 
Men det haster, thi fol' hvert AaI' 
der gaar under de nuværende For
hold, bliver J yH1111ds Vestkyst mere 
og mere Eukernes IJaad. 

Generalfo.rsamlinger. 

Lørdag d. 13. Februar afholdt 
"Fiskeriforening'en for den sydvest
lige Del af Limfjorden" Generalfor
samling paa Hotel "Struer" i Struer. 

Der var mødt ca. 30 Medlemmer; 
det reviderede Regnskab fremlagdes 
og godkendtes, hvorefter der foret0ges 
Bestyrelsesvalg. Til Formand valgtes 
Lærer Krarup, Struer, til N æstfor
mand genvalgtes FiskerJens Petersen, 
Struer., og til Kasserel valgtes Par
tikulier Jens Nøryegaara ligeledes 
ae Struer. 



Fra Handbjerg var ingen mødt. 
og da der palt gentagen Henvendelse 
om Medlemsbidrag intet Svar var 
modtaget, betragtrdfls Handbjerg
fiskerne som udtraadte af Foreningen. 
I<'oreningens Bestyrelse opfordredes 
til at virke for Afholdelsen af en 
Kapsejlads i Struer i den kommende 
Sommer. Fiskeriassistent Tranum 
foreslog, at Foreningen danner en 
Understøttelseskasse, som i paakom
mende Tilfælde kan give Fiskere, 
der er ::\fedlemmer af Foreningen, 
en Haandsrækning enten ved I,aan 
eller Gave, og mulig ogsaa støtte 
Fiskernes efterlevende Enker, naar 
Fiskerne have været Medlemmer af 
Foreningen. Forslaget vandt Gene
ralforsamlingens udelte Bifald, og 
Bestyrelsen opfordredes til at udar
bejde et Forslag til Love for en 
saadan Hjælpekasse. 

Forsi7cringsfereningen for Fisker
fartøjer hjemmehørende i Esbjerg 
(med Hjm-ting ) og Fanø Tolddistrikter 
afholdt Fredagen den 12. Febr. 1897 
sin uarlige Generalforsamling paa 
Hotel ,:Spangsberg" i Esbjerg. For
eningens Formand, Toldforvalter 
Hassill,q, der aabnede Generalfor
samlingen, bød Interessenterne vel
kommen. Det reviderede Regnskab 
fremlagdes og godkjendtes enstem
migt. Derefter oplæstes Statusop-

gøreIsen og Listen over forsikrede 
Fartøjer m. v. Foreningens Status 
var ret tilfredsstillende. Statusop
gørf>lsen var saalydende: 

Indtægt. 
Kr. Øre 

Kassebeholdningen ved Aarets Be-
gyn~else .............. 4852 91 

Prmæier: Indskuds-.,.. 73 50 
Ordinære .... 474 09 

547 59 
Renter af Foreningens Formue.. 199 56 

Balance 5600 06 

Udgift. 
Administrationsudgifter: 

Kr. Øre 

Porto. . . . . . . . . . . . 1 00 
Kassererens Honorar. . . . .. 80 46 
SynsgebYl'er. . . . . . . . . . .. 15 00 
Udgifter i AnI. af den aarlige 

I<'ørerprøve. . . . . . . . .. 57 80 
Andre Udgifter: 

Leje af Lokale til den aarlge 
Generalforsamling. . . • . 2 00 

106 26 
Assurancegodtgørelser: 

til Fiskekutteren Havfruen af 
Hjerting. . . . . . . . . .. 8448 

Ristorno: 
til Flskektr. 'Merkur af 

Fanø ......... 17 10 
til Fiskektr, "Emanuel" 

af Fanø, .. , . . . . 18 00 
til Fiskektr. "Trækfug-

len" af Fanø , .. , 11 70 
46 80 

laIt 287 54 
KassebellOldllingen var ved Aarets 

Udgang ... , •.. , . . . . , . 5312 52 

Balance 5600 06 

Fortegnelsen over forsikrede J!"'artøjer, Interessenter etc. viser: 
Far- TOllS- T' 'k ' Forenill-

tø'er drærrti _ axatatlOlls- Inter- ForsI rlllgs- Præmie gens 
J heDd g sum essenter sum Indskuds- Ordin. Risiko. 

Esbjerg 9 106 T. Kr.28,loo 15 Kr.27650,oo Kr.83.oo Kr.250.oo Kr. 22,120 
Fanø 2 26 3,300 2 3300.00 26.40 640 
Hjerting 17 165 - - 25,300 22 - 20021.25 - 16.90 - 171.29 6009 

lait 28 297 T. Kr.56,7oo 39 Kr. 50971.25 Kr.99.90 Kr.447.69 Kr. 39,489 

Et Andragende fra Interessenterne HalvaarspræmiB, fremlagdes for Ge-
Hjerting, om af Hensyn til det neralforsamlingen. Formanden ad-

aarlige Efteraarsfiskeri at fritage varede imod ad den foreslaaede Vej 
Interessenterne for Erlæggelse af lste at beskære Foreningens Indtægter, 
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eftersom Fiskeriudbyttet for dE't hele 
forløbne AaI' maatte siges at have 
været mindst som et Normal Aar, 
og af Hensyn til at Foreningens 
Formue endnu ikke kunde SilZf'S at 
være saa stor, at man dermed "ar i 
/Stand til at imødegaa rimelige Even
tualiteter med Hensyn til Totalforlis. 
Formandens Anskuelse syntes at 
blive delt af Interessenterne fra Es
bjerg; men da Andragendet sattes 
under formelig Afstemning, fik For
slagsstillerne Flertallet fol' sig. lste 
Halvaars Præmie vil saaledes 
ikke blive opkrævet fol' 1897. 

Formanden meddelte GenemIfor
samlingen, at han af Hensyn til de 
med hans Embede forbundne stærkt 
voxende Forretninger, saa sig nød
saget til at bede sig fritaget for 
det ham iøvrigt saa kære Hverv at 
være Foreningens Formand og bad 

. Interesse~terne se sig om efter en 
Afløser, en Meddelelse, der modtoges 
med Beklagelse af de tilstedevæ
rende. 

Ved Valget af Bestyrelsesmed
lemmer istedetfor de efter Tur fra
trædende genvalgtes til BestyrelsE's
medlemmer Proprietær P. Brei'llholdt, 
Esbjerg, og Fisker N. C. Nielsen, 
Hjerting, til Bestyrelsesmedlemmer 
som Supleanter, Fiskerne N.,J. Hansen, 
Hjerting og Enevold A. C. Petm'sen, 
Dbm., Esbjerg, ogtilRevisor Købmand 
H. Vindfeld, Hjerting, og Konsul 
C. B1'einholt, Esbjerg. 

Til Bestyrelsen var af nogle Inter
esselIter indsendt Forslag til For
andring i Lovene om at forlægge 
Præmiebetalingsterminerne fra 15i I 
til 30/' og fra lii I til 311 samt et 4 17 10 

Forslag til andre meget væsentlige 
Ændringer i ForeningE'ns Love, 
men da det viste sig, at General-
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forsamlingen ikke var beslutnings
dygtig, idet fif Foreningens For
sikringssum ikke var repræsenteret, 
kunde disse Forslag ikke lwhundles, 
hvorfor det vedtoges at indkalde en 
extraordinmr Generalforsamling til 
Lørdagen d. 27. Februar. 

Hermed sluttedes Generalforsam
lingen. 

Fiskeriberetninger. 

Frederiksnavn, d. 22. Febr. 18~),1. 

Kun i ca. l Døgn tillod Vejrforhol
deJl(~ ,are Kuttere at færdes paa 
Havet, og det er Haa megE't m.ere 
beklageligt, som der, efter Fiskeriets 
Resultat at domme, maa være ret 
rigeligt af Fisk paa de forskellige 
Fiskppludser; der var saaledes ikke 
faa Kuttere, der havde fra 60-70 
~nese Rødspætter pr. Kutter i nævnte 
korte Tidsrum. Fra Fangstpladserne 
ved Trindelen og i Læsørende indbrag
tes mellem 2000 og 3000 Pd. Tunge, 
som opnaaede meget høje Priser, fra 
l Kr.-l Kr. 10 Øre pr. Pd., des
foruden hayde disse Kuttere ca. 2000 
Pd. Slethvar og Skærising, der be
taltes llled fra 15-20 Øre pr. Pd. 
Rødspættefiskeri blev kun dreven 
nordlig af Læsø, Fisken herfra yejede 
12 15 Pd. pr. Snes og betaltes med 
fra 2 Kr.~3 Kr. 50 Øre pr. Snes, 
desuden ha,dl" flere af Kutterne ret 
god Fangst af Torsk, som opnaaede 
en Pris af 10 11 Øre pr. Pd. Sidst 
i Ugen udgik Kutterne atter, men 
denne Gang blev Turen endnu kor
tere, Tungefiskerne fik slet ikke Lej
lighed til at fiske, og de paa Rød
spættefangst værende opnaaede kun 
meget smaa Fangster, fra 10-30 
Snese. Tilførslen fra Skagen hllr i 



denne "Gge kun været ubetydelig. 
Fra Kl'istianssand er tilført ca. 10,000 
Stkr. Hummer, hvoraf Halvdelen til 
herværende Forhandlere, Halvdelen 
direkte til tyske Modtager!:', Prisen 
holder sig vedblivende højt, 1 Kr. 
60 0re-1 Kr. 70 0re pr. Pd. ab 
Kristianssand en gros. Sildetilførslen 
fra Sverrig har kun andraget ca. 100 
Kasser, derimod er der kommet Sild 
andet Steds fra i større Mængde, 
Dampskibet "Halfsund" af Køben
havn indkom i Gnar fra Hangøsund 
med godt 700 Kasser Sild, der afgik 
direkte til de tyske Røgeriet·, og i 
Dag indkom Dampskibet "Svanen" 
med 900 Kasser samme Steds fra, 
men inden det h:lvde paabegyndt 
Losningen, indløb der Ordre om at 
gaa til SvinemUnde direkte, da Is
forholdene del' betydeligt havde bedret 
sig. Denne Sild er af betydelig bedre 
K va litet end den svenske, der paa 
denne Aarstid ofte er meget mager. 
Silden fra Vestnorge er derimod mpget 
fed, taaler derfor ikke saa godt For
semJelsen, af hvilken Grund den 
bliver saltet temmelig meget, uden at 
dette dog har nogen skadelig Ind
flydelse, da Varen udelukkende an· 
vendes i Røgerierne. Il. 

Fjaltring, d. 20. Febr. 1897. Da 
Isen paa Nissumfjord som Følge af 
de senere Dages Tø er bhwen for 
svag til at brajle paa, forega-ar Fi
skl'riet nu for Tiden udelukkende 
med N et, dette giver ikke saa store 
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Kvantiteter som ved Brajling, men 
til Gengæld er Kvaliteten bedl'e og 
giver gennemsnitlig ca. 15 0re mere 
for Snesen. 

Skøndt Thorsminde-Udløbet I1u er 
ganske tilsandet, bliver der dog fal1get 
en Del ret gode Flynder og Rød· 
spætter i N et, og der er daglig 30 
-40 Fiskere paa Fjorden ud ror 
mit Distrikt og mindst ligesaa mange 
fra Fjand syd for Thorsminde. 

Flere Steder have Fisl,erne rejst 
store Træskure paa Isen, hvor de dels 
have deres Rekvisiter, saasomProviant 
og Bøsser, dersom en forsulten And 
eller (jaas skllfde komme for nær 
til d eres V aager, og d els bruges 
Skuret til at tage en Lur i, naar de 
om N atten skulde afvente Tiden, da 
N ettene skulle hales op, thi de fleste 
Flynder fanges om Natten. 

Endnu en Lgestid med den nu· 
værl'nde Tø er der Sandsynlighed for, 
at Isen vil kunne blive til at fiske 
paa, men saa snart Isen gaar i Stykker, 
vil det blive vanskeligt at faa Net· 
tene ind, og der vil da blive en Del 
Standsning i Fjord6skeriet, saalænge 
det er vanskeligt at manøvrere med 
Baade imellem Drivisen. 

Havbaadene ere nu all~ slæbt op 
i Vinterleje, og flere af Havfiskerne, 
som ikke de1t!1ge i Fjordnskeriet, ere 
i Virksomhed paa Stmnden med at 
brække Bundstedet af en her i Efter
aaret landsat norsk Bark "Saturn". 

Jørgenlen. 

En ny Kvase, . ~e~lIeufi~dk~S~~dt ~eo?dR(nLsl'!~ 
En velanbefalet Karl (30 -

A:! '1 'l 30 Reg. Tom, lader 25,000 (J' orden) ønskes bortforpagtet. 

Fisker. 
ar), l er er vant tl at sej e, 

. Pd. Aal, 1ste K.lasses Sejler Meget fa\'on .. ble ViJkaar fol' søger PInds hos en Fisker 
er billigt til Salgs ved Lysthavende. Man henvende fra L Maj eller L Juni. 
K.benha vns Skibssalgs Bureau, sig inden 1. Marts til 

(::hr. AgerslJDrg, Charles Hvils om, Kastberc, 
ajelm Fyr pr. Ebeltoft. Havnegade 21 K. HvIdbjerg (thy/, 
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~httVRS Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen 1ra 14. Februar Ul 21. Febpuar 1897. 
_'" 

II .~ I ~~ F. I ..... 
I I I I El lU ~ ... ..,; 

'" >- ",'" 

TilfMt af: 1i ~-= '" 
c,'- .. '" :E -; .JIll. .... - ... .... ",J:2 

C> :; 

I 
00 al la -al 

1.1:=-1:>- "i ... = .... 1< I ....I <-.JIll.'" ",.: m 
II '" q:: cg mØ 
II Pd. Pd. I Pd. Pd.! Pd. Pd. Pd. 

! 

Pd. I Pd. Pd.! Pd. danske FIsker- I' 
fartøjer ... l 

danske Kvaser , 

l svenske Fisker- I 

fartøjer ... I 1800 

pr. Baad og Vogn i 
fra nærliggeude 
Jfiskerlejer . . . 302 760 1700 

pr. Jernbane & I 

Dampskib ~11~~!2790 2~:: 336 i 62176 1240 15182 5236\10901 

21140 151821 5236 28161) 
1-

laIt. .. 25905 2720 l 2lio 366 64736 

I) Skruppe:r. 2) Steubid,er. 

. lait er der tilført 152898 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassefisk Kr. 3.00-5,00 pr. Lpd.; 

'1'orsk. levende Kl'. 3,00-·4.50. Kassefisk Kr. 1,50-4.00 pr. Lpd.; ::)jlJ, Kr. 1,25 pr. Ol; 
. Alll, blanke Kr. 0.45-0.00. gule Kr. (l.25-O,40 pr. Pd. 

Pr.I:"I\FtØj eF afvigte Ug~ kun tilført 1 svellsk Kutter med Torsk. der betttltl's med 
4112 Kr. pr. Lpd. Pr. Jernbane og Dampskib er tilført store Partier Itød:;pætter og 
Torsk i Kasser, o:; hele Vognladuinger. tildels i levende Tilstalld og hetaltes med indtil 
5 Kr. for KøJ,spætter og 4, Kr. for Torsk, alt pr. Lpd. Hamle/ell meget livlig og stærk 
J<:fterspørgsel dter levende Fisk. . 

Offentlig Avktion. 
Lørdag den 27. Februar 1897 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig AvkUon, 

der afholdes paa Orlog~wærftet, bortsolgt: 4800 Pd. Tovværk, 3200 Pd. Spild 
af Toy, 600 Pd. Klude, 134 Pd. gl. Bly, 13020 Pd. Zinkaske, 28 Læderkoggerser, 
9 Kobbertoggerser, 6 Haandpumper, Spejle, en Del Værktøj, em. Skaffe
rekvisitter, 11 Halvskæpper, 4 Helskæpper, 8 Halvottingkar, 7 Helottingkar, 
3 Ounkr~fte . .t Jernfustager, 1 Skab, Kistebænke, S~uffer, 8 Fartøjsmaster, 
22 faf'tøfita~13r, 24 Udlæggere, 1 Kanonvogn, 2 Spil. 4669 Pd. Metal$paaner, 
1338 Pd. gI. .etal, 219 Pd. gI. Kobber, 31,700 Pd. gl. Jern, 17,300 Pd. Jern
spaaner, M() Pd. Støbejern m. m. 

Sugerne paavises fra Onsdag den 24. til Lørdag den 27. fra Kl· 
10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

OrlQflsvæJjfetq CelltralkontOl', d. 17. B'ehruar 1897. 
~ 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/2 il,:J" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 

Alt frit Suevogn. 6tendalgaard Savbrug, 
.. . G. Jenssen·'l'usch 

Forespørgsler !.Hlsvares omgaaende. pr. KJellerup. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: 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, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn ,Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Born
ulds,qa'nl, Hampegarn og Hør,qarn 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 tilkllndt Sølv- og Broncemedaille. 
RedJ.~eret af cand. mag, Will. Lundbeck. - Trykt ho s Frantz Christtreu. Københavll' 
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Nr. 9. 4. Marts. 1897. 

:Med..l.e:x::o..ab~a.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 l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Fiskeriet fra Esbjerg Tolddistrikt. 
_ Generalforsamlinger. - Patenter. - Brailefiskeriet 
i Nisumfjord. - Brev fra Bornholm. Fiskeriberet-
ning.,r. Bekend tgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladet 
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 
tilbængelig for Medlemmer og Fiskere daglig 
fra K1. 9-11, for Publikum SØndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. ViUumsen vil være ti! Stede i Sam· 

IIngen Lørdag den 27. Februar KJ. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
5, Muscovy Court, 

L.ondon E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegra.m-Adr.: SølUng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Fiskeriet 
fra Esbjerg Tolddistrikt 

i Aaret 1896. 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn e'r i 
Aaret 1896 drevet saaledes: 

Vinter- og Foraarsfiskeriet 
med ialt 30 indenlandske Slljlfartøjer, 
drægtig 553 Tons, mf'd 119 Mands 
Besætning, indkommen 600 Gange 
med en samlet Drægtighed af 11,060 
Tons og en Bestuvning af 1,871,901 
Pd. Fisk (1247 Tons) til Værdi 
81,651 Kr. (mod 51,538 Kr. i 1895), 
der falder udelukkende paa 30 i Es
bjerg hjemmehørende Fartøjer (mod 
48,966 Kr. for 28 Fartøjer i 1895). 
Disses Fangster bestod af 69,921 
Pd. Kuller, 2,800 Pd. Torsk og 
1,799,180 Pd. Rødspætter, ialt 



1,871,901 Pd. Fisk. Middelpris var 
for Kuller 11 2/ 3 0re, T ()rsk 63/ 4 0. 
og Rødspætter 4,01'e pr. Pd. Højeste 
Pris for RødspæUer var 7 0re og 
laveste Pris 2 0re pr. Pund. 6 
engelske og ,3 tyske FiskedampHre 
ere for ulovligt Fiskeri paa dansk 
Søterritorium anholdt af Fiskeriin
spektionsskibet "Grønsund " og ind
bragte hertil, hvor de ble\'e idømte 
Mulkter samt Konfiskation af Red
skaber og Fangst (7900 Pd. Fisk, 
Værdi ca. 400 Kr.). Vintel'fiskeriet 
(kun i Januar ::\faaned efter Kuller 
og Torsk) gav et Udbytte af 8201 
Kr. Kullerfiskeriet har form <>delst 
de dermed forbundne store Drifts
omkostninger nu fuldstændig maattet 
vige Pladsen for det billigere Fiskeri 
efter Rødspætter med Snurrevaad, 
til hvilken Ende de fleste Baade nu 
ere forsynede med Brønd samt Damp
spil eller Motor. TilIndlamlet er i 
fersk Tilstand solgt et meget stort 
Parti af de indfangede Rødspætter j 
til Byen og Omegnen er i fersk Til
stand solgt for ca. 5000 Kr. For
øvrigt er U dbyttet af Rødspætte
fiskeriet væsentligst sendt til de 
engelske Markeder og Kuller samt 
Torsk til de tyske :Markeder. Det 
større Udbytte i dette Foraar, mod 
Foraaret 1895, skyldes et mere hel
digt Rkdspættefiskeri. 

(Fortsættes.) 

Generø.lforsamlinger. 

UnderstøUelsesforeningen for En
ker og Børn efter paa Søen foru
lykkede Fiskere, hjemmehør~nde i 
Tolddistrikterne inden Ribe .Amt af
holdt Lørdagen d. 13. Ji'ebruar 1897 
sin første aarlige Generalforsamling 
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paa Damkærs Hotel i Varde. For
eningens Formand, Toldforvalter 
Hassing, Esbjerg aabnede General
forsamliIlgen med at byde de tilste
deværende Medlemmer velkomne. 
Derefter gennemgik FormarrdenBe
retningen om Foreningens Virksom
hed for den Del af Regnskabsaaret 
(fra 12/9 til 3°/11 96), hvori Ferenin
g<>n havde virket i sin udvidede 
Skikkelse. BerQtningen.er .saalydende : 

Indtægt 
Kassebeholdningen ved FOl'eniu

gens Stiftelse som overgaaet 
fra Uuderstøttelsesforeningen 
for Enker og Børn efterpaaSøen 
forulykkede Fiskere, hjemme
hørende i Esbjerg (med Hjer
ting) og Fanø Tolddistrikter: 

"De efterlaflt(>s Fond" ... 908 84 
Alderdomsfonden . . . . .. 928 54 

Kr. Øre 

--- 1837 38 

Tilskuddet fra Nymindegabsfor-
eningen efter Lovenes § 12 ... 1000 00 

Modtaget fra Bibe A.mts Kollekt-
fond for December Termin 1895 250 00 

Kontingent (å 2 Kr, pr. Medlem 
aarlig): 

For lste Halvaar af l Medlem 
ll'or 2det Halvaar af 26 Med

lemmer i Nymindegab' (24 
ordinære, -2 ekstr$ordinære) 26 

J!'or 2det RaIvaar af 51 Med-
lemmer i Esbjerg (33 ordin., 
18 ekstraordin. . . . . . •.. 51 

For 2det Halvllal' af 39 Med
lemmer i Hjerting (32ol'dio., 
7 ekstraordin.) ..•••.... 39 

11700 

Balance 3204 38 

Udgift. 
Administrationsudgifter: 

2 Bankbøger. . . . • . . . 40 
3 Regnskabspl'otokoller. 2 75 
1000 Stkr. Love og Blan-

ketter. . . . .....• 99 00 
l Foreniugsstempel . .. 4 !'lO 
Postfrimærker . . . . . .. 2 00 

Kr. Øre 

IOS 65 
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U nderstøt;telser: 

Kr. Øre 
J<'ransport 108 65 

Udbetalt af det fra Ribe 
Amts Kollektfond 
modtagne Beløb: 
til JørgenObristensens 
Enke, Esbjerg ..... 25 00 
til Niels Ohr.Pedersens 
Enke, Esbjerg ..... 25 00 

Di~8e Fiskere forulykkede 
pall. Fiskeri i N ordsøen i 
December 1885 forinden no-
gen Understøttelsesforening 
oprettedes. 

Kassebeholdningen var ved Aarets 
Udgal1g: 

5000 

"De Efterladtes J;'ond" .. 1915 52 
Alderdomsfonden •..•• 1130 21 

--~3045 73 

Ballance 3204 38 . 

Det reviderede Regnskab, hvortil 
Reviso.'terneintet 'havde at bemærke, 
fremlagdes;' Foreningens Sparekasse
bøger, der: oplæstes af Ft>rmandtm; 
fremlagdtls for Bestyrelsesmedkm
merne. Ved Valget af Bestyrelses
medlemmer, istedetfor dadel' efter 
Lovenes § 7 'skulde afgaa (l i Varde 
Tolddistrikt og 1 i Hjerting ved Lod
trækning) genvalgtes' enstemmigt: 
Toldassistent Lorck-MadÆen, Esbjerg 
til Bestyrelsesmedlem og Hovedkas
serer, Ji'isker Ole 'J. Ch?'istensen til 
Besty relsesmedle m og Hjælpekasserer, 
P.. Winfeld,.· Landmand, Hjerting til 
Bestyrelsesmedlem'ogHjælpekasserer, 
GæstllfoverJ.· Christensen, Nyminde
gab :!iil Bestyrelsesmedlem og Hjælpe
kasserer og. Købmand H. Windjeld, 
Hjel'ting til Uøvison 

Sluttelig udtalte Formanden en 
Tak. til Bestyrelsesmedlemmerne for 
det saa, vebtilendebragte Samarbejde 
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i det forløbne Aar, og Fiskeexportør 
J. Cht<istensen takkede 'paaForeninl. 
gens Vegne Formanden,' fo!"" hvad, 
han, "hav.de'Ædrettet, for Foreningen. 

Derefter sluttedes Generalforsam~ 

lingen. 
Det bemærkes, at efter det paa 

Generalforsamlingen fremlagte' revi~ 
derede Regnskab for den med d. 
12/4 96 ophørende "Understøttelses~ 
forening for Esbjergs og Fanø Told
distrikter" var tier i Aaret 1896 ud
betalt til hver af fire Fiskerenker 
Hjerting 70 Kr., ialt 280 Kr. 

ærb. 
Lopck.Madsen. 

Nye Patenter. 

Bøje til Fordeling af Olie ved, høj 
Søgang. 

Pau denne Opfindelse hftr Arki
tekt A. J. van Beek iBlidapest 
faaet udstedt 'Patent her i Landet 
den 25. Januar d. A. De hidtil 
kendte Apparater til Fordeling af 
Olie ud fra Kysten ved høj Søgang 
bestaa i Rpglen af en Slags Projek
tiler, der ere saaledes indrettede, at 
den: Mekanisme, derbevirkei' Oliens 
Fordeling, sættes i Virksomhed en
ten ved Anslaget mod Vandet eller 
allerede ve(l SkuddetsAfgllng, hvor-' 
paa Olien hurtig fordeles til· alle 
Sider over Vandet. For vedvarende 
at sikre en Kyst eller et HU1neind
løb- mod Søgangens skadelige Ind
virkninger under en Storm, maatte 
man da stadig med visse Mellemrum 
udskyde sand anne Projektiler. Bort;. 
set fra, at· dette under' en heftig 
Storm er meget vanskeligt; har' Er
faringen desuden vist, at en rigtig; 
uafbrudt Fordeling' af Olien 'ikke 
kan opnaas med saadanne Pl'ojek
tiler. Da der endvidere til Beroli-' 
gelseaf Søen kun udkræves fornold&-



vis lidt Olie, bliver Brugen af Pro
jektilerne for dyr, fordi der til ingen 
Nytte spildes en stor Del Olie. 
Denne Ulempe hal' Opfinderen søgt 
at afhjælpe ved det af ham kostru
erede Apparat, ved hvilket Olien ad 
elektrisk Vej flyder langsomt, næ
sten draabevis, fra en Beholder, der 
er indrettet som Bøje, og med korte 
Mellemrum, der kunne reguleres, 
fordeles paa Vandet. 

N aar saadanne Bøjer forankres 
med passende indbyrdes Afstand 
foran Kysterne eller udfor et Hav
neindløb, kan IDan med Sikkerhed 
dæmpe høj Søgang paa de farligste 
Steder. Ogsaa paa Skibe kan A p
paratet finde Anvendelse i lignende 
Øjemed. 

Principe t for Apparatets Kon
struktion er i Korthed det, a.t 
der ovenover Olien i den cylindriske 
Oliebeholder findes et Trykstempel, 
der ved en særlig Tromlernekanisme, 
som reguleres ved Hjælp af en elek
trisk Strøm, tvinges til at bevæge 
sig ganske langsomt nedefter. Paa 
Grund af det Tryk, der derved ud
Øves paa Olien, vil denne efterhaan
den flyde ud i Vandet gennem 
snævre Olieafgangsaabninger. Disse 
ere saa smaa, at de bestandig ved 
Hjælp af Haarrørskraften holdes 
fyldte med Olie, saaledes at Sø vand 
ikke kan trænge ind. Derved over
flødiggøres Kontraklapper eller Ven
tiler. Skal Apparatet anvendes paa 
Skibe, kan det indbygges i Skibs
væggen for og agter og eventuelt 
paa Siderne. Det kan ogsaa an
bringes inden i Skibet, og Olien 
gennem Rør eller Kanaler ledes til 
passende Punkter i Skibsvæggen. 
Dimensionerne kunne let afpasses 
saaledes, at {m Fyldning er tilstræk-
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kelig for den længst mulige Søgang. 
Naar Apparatet anvendes som Bøje, 
anbringes der paa Laaget en elek
trisk Glødelampe, gennem hvis Traad 
Strømmen ledes, og som altsaa kan 
tændes fra Land samtidig med, at 
man lader Olien flyde ud. 

Brailefiskeriet i Nissumfjord. 

I Anledning af den i en Fiskeribe
retning fra Fjaltring i Medlemsbladets 
Nr. 6 for Il. Febr. omtalte Skade, 
som Brailingen paa Nisumfjord menes 
at forvolde, beder Hr. Proprietær 
Hoppe, Pallisbjerg os at oplyse, at 
et udførligt Forslag til Vedtægt for 
Fiskeriet i denne Fjord, i hvilket 
Forslag ogsaa toges Stilling til 
Brailefiskeriet, efter at være endelig 
vedtaget af Udvalget blev indsendt 
til Landbrugsministeriet i Foraaret 
1896. N aar Vedtægten endnu ikke 
er approberet, har det formodentlig 
sin Grund i, at Rigsdagen netop for 
Tiden behandler Lovforslaget om 
Saltvand sfisk eri. 

Brev fra Bornholm. 

Grundet paa deu strenge Vinter 
vi havde i Førstningen af Februar 
Maaned, har saa godt som alle Fi
skerne trukket deres faststaa:ende 
'Laxeredskaber i Land, thi de var 
bange for, at Isen skulde tage dem. 
- Heller ikke har der været syn
derlig med Lax i den senere Tid. 
Fiskeriet med Garn efter Lax er 
allerede paa sine Steder begyndt, 
og enkelte Baade have faaet nogle 
faa Stykker Lax. 

Torskefiskeriet har.gennemgaaende 



været godt i de 2 forløbne Maaneder 
af Aaret, men paa Grund af den 
strenge Vinter og. Isforhold, have 
Kvaserne ikke kunnet købe d~m. 

Derimod er der i den senere Tid 
sendt en Del død Torsk til Køben
havn. 

Sild til Agn har der været rige
ligt af i den senere Tid, saa Torske
fiskeriet har kunnet fortsættes, naar 
Vejret har været dertil. Prisen paa 
Torsken har været fra 5 til 8 Øre 
pr. Pd. . s. 

Fiskeriberetninger . 

Fjaltring, den 26. Februar 1897. 
Paa Isen i den nordlige Del af 
Nissumfiord, samt langs Fjordens 
Østside fra Bøvling efter N ees, stanges 
der i denne Tid en Del Aal, og 
det er fornemmelig FIskere fra Fjal
tring, Trans og Bøvling, som beskæf
tige sig med dette Fiskeri, medens 
Fiskerne i den sydlige Del af Fjorden, 
Thorsminde og Sønder Nissum endnu 
vedblive med Flynderfiskeriet, da 
denne Fisk nu for Tiden mest staar 
i den, sydlige Fjord. 

Den fangede Aal er af en temme
lig ringe Kvalitet, da der gennem
gaaende skal (): 7 a 8 Aal til et 
Pund, .og den sælges til en Gennem
snitspris af 20-25 Øre pr. 1I. 

Ved Dybaa, nord for Fjaltring, 
hvor der er store Muser, som staar 
i Forbindelse med den store Dybaa, 
der løber fra Landsbyen Dybo, 
NØ. for Fjaltring stanges ogsaa en 
Del Aal paa Isen af FiRkere fra 

. Trans; denne Aal er stor og fed, 
men smager dyndet, den vejer ikke 
sjelden 3-4 1I pr. Stk. og bruges 
af Fiskerne til Saltning. 
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I Ferringfjord er Fiskeriet for 
Tiden ophørt, da Isen ikke længere 
kan bære, og der har i det hele 
taget kun været fisket ubetydeligt i 
denne Fjord i Februar Maaned. 

Fiskeriet paa Nissumfjord vil ogsaa 
snart ophøre for en Tid, da Isen nu 
paa mange Steder er meget skør. 

Den fremherskende Vind hel' ved 
Kysten er nu sydlig og vestlig med 
stiv til stormende Kuling, samt 
Taage og Regn. Jørgensen. 

Frederikshavn, d. 1. Marts 1897., 
I sidst for1øbne Uge -har Vejrliget 
vedholdende havt en urolig stormende 
Karakter, som næsten har umulig
gjort alt Fiskeri; i Begynd~lsen af 
Ugen udgik ikke faa Kuttere, men 
de maatte vende tilbage med ufor
rettet Sag, kun en eneste holdt ud 
og kom ind i Dag efter at have 
\'æret til Søs i c. 8 Dage, og om
end Udbyttet ikke var særlig frem
ragende, var det dog bedre end intet; 
Kutteren indbragte c. 125 1I Tunger, 
der opnaaede den sjeldent betalte 
Pris af 125 Øre pr. Pd., c. 200 Pd. 
Skærissing og Slethvar, der betaltes 
med 20 Øre pr. Pd. og mindre Par
tier 1'orsk og Pighvar, der betaltes 
med henholdsvis 10 og 55 Øre pr. 
Pd. Er det for 'riden en kostbar 
Luxus at spise Tunger, kan det san
delig med Rette siges at være det 
samme for Hummernes Vedkommende, 
der betales nu fra l Kr. 75 Øre
l Kr. 80 Øre pr. Pd. en gros ab 
Oristianssand, saa man kan nok 
tænke sig, at det bliver en dyr 
Spise, før Hummeren ligger kogt pall. 
Restaurationens Bord, særlig i Tysk
land, hvor der af hvert Brutto Pd. 
maa betales en Told af 2fi Pfening, 
her er Hummeren som bekendt told
fri. Til det tyske :Marked er tilført 
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c. 10,000 Stk., til vore stedlige For
h~ndl~re c. 4000 Stk., alt fra Cri
stiunssand. Fra Gøteborg er tilført 
c. 150 K8sser ferske Sild, der alle 
vare bestemte for det tyske Marked, 
hertil har slet ingen Tilførsel 

været af sver,ske Sild, derimod 
el' der tilført mindre Partier Sild 
fra Cristian!lsand, fangede ved den 
norske Vestkyst, Prisen siges at være 
c. 10 Kr. pr. Kasse ab Norge. 

Kl. 

IU;benhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib· 

i Ugen ira 21. Februar til 28. Februar 1897. 

II' ~ I~; E I l-

I I '" .. 
E 

I 

Cl. .:ti. .. ", >. ...", 
Tilført af: "Cl.... -'C '" Cl. ", :I:. E ';j .:ti. "CO _Cl> .. 

<IO Bl I Q; o:: "CO .. .. ;; 

I (;) 
cu ';; -cu .. I c c-a:: Cl. % >. "CO .:ti. .... ~ 

....I .:ti. en ii ø q::: ... en en 
il (li 

2 ,lanske Fisker- i! Pd, 
Pd. I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd. Pd. 

fartøjer . , . li 882 

danske Kvaser 1 

4 svenske J;'isker-
fartøjer ... 4860 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 940 87 

pr. Jernbane & l 
Dampskib _. _. _. _. !~28412400 7200 1640 1441441 400 136600.765813940 115274 

7200640 49944~' 400 36600 17745' 3940 115274 
_.-

laIt ... 1,21166 2400 

lait er der tilført 145309 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassefisk Kr. 4.00-6,00 pr. Lpd.; 

Tor~k. levende Kr. 4,00. Kassensk Kr, 1,75-3.50 pr. Lpd.; Sild, Kr. 1,25 pr. Ol; Aal, 
blanke Kr. 0,60, gnle Kr. 0,33-0.40 pr. Pd. 

Da Fiskeriet endnu ikke er begyndt overalt, har TJlførslen pr. Faltøj været ubetyde
lig og betaltes der for Rødspætter 5 Kr. og for Torsk 4 Kl'. pr. Lpd. lØV rigt tilførtes 
betydelige Partier Fisk pr. Jernbane og Dampskib, saavel i leve,;de Tilstand, som Kasse
fisk, der. gellllemgaaende opnaaede høje Priser. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- 8øl1'llled.Hlel A.Ung 1883118 

I Kø.ben ".II;t'JI 1888 -
anbefaler .it Ud.alg af alle Sorter 
Fi8:ke~ro~8, sao. vel. i Sta.al, træ~1 
som Messing, saint Pilke i Tin ul! 
Bly, . Forsende. mod Efterkrav. 

Conrlld Christensen. 
St. Strandøtræde H. 

KØbenhavn K .. 

Kvase· til' Salg~ Kvase til S8;lg~; 
En saa god som ny 

Kvase, Længde 24 Fod, 
god,t udhalet, el' til Salg. 
i Vordingborg Havn ved 
mundtlig eller skriftlig 
Henvendelse til Havne
foged Hansen. der· 
steds~ 

E;n solid, godt udhalet, 
velsejlende K vase, stor.1}3S/,oo 
Tons, Jasterca. 8000 Pd;' 
Torsk, el' billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Brdr. LarsenBllehammerr 
Bluda pr. BaadhGlJl! " 



Pisker. 
En velanbefalet Karl (30 

Aat), der· er vant til at sejle, 
søger Plads hos en Fisker 
fra 1. Maj eller 1. Juni. 

('hr. A~er8bor .. , 
Hjelm Fyr pr. Ebeltoft. 
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-En ny Kvase, 
30 Reg. TOBs, lader 25,000 
Pd. Aal, tete Klasses Sejler 
er bill igt til Salgs ved 

Ktbenbavns Skibssalgs Bureau, 
Charles Hvils:1m, 

Havnegade 21 K. 

Aaleftskeriet med Rnser 
ved Uddesund ~on! (L.im
lJorilen )ønskes bortforpagtet. 
}Ieget favuntule Vilkaar for 
Lysthavende. lilan henvende 
sig inden 1.' ~rarts til 

Ka'stberg, 
Hvipbjerg (Thy j. 

Fiskestagere 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 iL 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i ulle MaaI leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
T.' l b' d G. JeDSsen-Tuscll, .rorespørgs er esvarl:'s omgaaen e. pr. Kjellerup. 

F;cl'digsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres dI
keligt hillige. 
Under~jJg selv Sagen, 

skri v om Proveraf Dug
disse sen(\ps altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Tplefon 129, 

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

Midten af Marts MaallPd for 
paa dansk Søterritorium at paa.se, at Statens Højhedsr€·t respekteres af 

fl'emmede i AlmilIdelighed og for særlig der, at yde de danske Fiskere 
Beskyttelse imod mulige Overj:treb fra fremmede J;'iskeres Side, og for 

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

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales det fol' Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. l an
givne Signalf'f og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Postst.ation: "Es

\ bjprg". Klage Q.ver Skade fOl'aarsaget af fremmede Fiskere, maa jndsendes 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse udleveras 
Fiskf'rne fra Strand kontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blankettemes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Samtidigt trendes de i "Efterretninger for Søfarende" af 2den Oktober 

1895 Nr. 40 omtalte Lanterner ved Kærgaarde og Ringebjerg Baaker. 
Postadresse: "E8bjærg". 

Den danske Fiskeriinspektion for Nordsøen 
og Skagerak i Marls 1897. 

C. Bræstrup, 
Ohef. 
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Xøbenha VIl S ·Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

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 nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgar1/, Hampegarn 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 Sølv- og Broncemedaille. 
Redil!ieret af cand. mag. lViU. Lundbeck. Trykt hos Frant~ Christtreu. København. 
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Nr. IO. II. Marts. 1897. 

:M:edl.e::r:n.ebJ.a.det mlgaul' hver '1'orsdag. Annoncer optal!;es ved Henvendelse til 

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

linje af 'i:l Si,les Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indho I d: F)xtraordiufPT Generalforsamling. -
Lar. Kuhlmanll ~ISYHdom blandt Aaleue. - Liste. 

Fiskt'l'iberetninger. Bt>kt'nd tgørelBer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, 15torrn
gade 20 Stuen, Køhenhavll V, el' aahent 
fra 9-11. Redakfo1Tlt af Mf',llemsola,let 
tndflls desuden i Alm. 5-7 Svallcll1Use
gaal'dsvej 2 A. 3 15. Sager v(;drørt'll,le Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes StllHlte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, St.ormgade 20, er gratis 
tilgængelig for Medlemmer og Fiskere ,laglirz; 
fra RI. 9':-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entn'i af 10 øre. 

lireve og andre }<'ol'sewlelsm' til For· 
eningens Konsulent oedes alti,l alene adl'(;s
serede til hallS Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af l\JedlelHobladl'1.s Artikler el" 

tilladt. naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. l'Wutltsell vil være til Stede i8am

lIllgen Lørdag del! 13. Marts KJ. 9·4. 

Capt. A. Bølling, D:lllish Oonsulatp, 
6, Muscovy COUl"t, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Wavel"ley Stl"eet, 

Hull. 
Telegram·AIlr.: Sølllng, HuU. 

Sælhundehaler, 
SOIll iUllsentles til "Dansk Fiskeri
forening", \wdt's a.dresserede til 
Ullhl'1'sitetefg Zoologiske j!usemn, 
J(øl!cllhm:J/ K., og ikke til For
t'uingens Kontor. 

Extraordinær General
forsamling. 

'O Da IIsk I:<'jskerifon'ning" afhold!'r 
Pil (-xlmordiufel' Ch'neralfors:lmling 
Lonlag;('1l (len lodo April KI 91/ 2 

FIlHI. i \Vittlllacks LokaleI', Gammel 
Holm Kl'. 17. Da!~sol'Jen: JEndrings
fl)J'slag til Lovenes §§ 4, 5, 9. IL 
13 og 17. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

t 
Lars Kuhlmann. 

Fort'ninl!N1S llla.ngpaa.rigt> Best.Y
relsesntad, Havnefoged og )~'isket° 

Lat·s J(u!tlmallll i Hornhæk, {'l' af-



gaaet ved Døden, 63 Aar gammel. 

Den danske J1'iskerstand har med 
ham mistet et af sine lIlest intelli

!!;ente og frenll'agpnde lU PfllpmIlH'l': 
i Illun)!;c Forhold vil han ikkp alene 

hlive S:l vnet, lHPll !lpt ril PIHlol!:sa a 

have siu V~lllskplighed at f.la ham 

pl'stattet. 
Naturligvis heklædte den al'dod,' 

tiere 'l'ilIidspostel', HtUl ml' saaledes 
Havnefoged, l\leddolllsmand i Horets

sager og Agent fOl' I<'orsihingell ar 
Sf'jlfartøjm". Desuden ml' han Med
lelll af" Dansk Fiskerit'orening"s Be

st.rrelsesraad, 80111 oven fOL' nærnt. 

hnslle ræret l\Jlldll'1II af 'l'ilwh HoglI"
l'aad og rar Formand i I<'isk(~rfore

ningell -- vistnok IllInle han pndllll 

tiere H vel'\' at. nu'dage, 
Lars Kuh 711HlIIII rar DalllwIJl'o;rs

n;tllld; hans lII:lII~e VPlln('r og Be

kendte vil l:enge herare :\Jindet om 

den dygtig!' o~ ('lskv:UJ'(li~l' Person
lighpfl. 

Sygdom blandt Aalene 
ve,! 

(h't'ITt'tspl'okuratol' Ltlth, 

ISollImeren iB})!) viste sig i Hogle 

af vore sydlige Vande en Sygdom 
blandt Aalene, der,' OlU den end kun 

optran.dte i et forholdsvis tellllllellg 

hegl'ænset Vandul'eal, dog fomarsu
gede snavel de hervæl'endeFiskere 
SOIll J;'iskeexportøl'el'ne hetydelige 

Tab. Sau,\'idt jPg; lIftr kunnet bringe 
i Erfaring, var det namlig i Ulf
snnd og tilgrænsende Va.nde samt i 
pn Del nJ Smaftlandshavet. sausolll 
ved Bandholm, at Sygdommen havde 
sit ~ædp, hvorim()(] ilian ikke hpllIær

kt'tle den i tem IIlfllig lIærliggplJ(le 

Yande .. Sualeues har en Fisker ved 
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Annohugten nyligt lIleddelt mig, at 

i stlnllne hal' llIall i!dw belllH'!I'ket 
Hygdommen, 

Tfolgp de lIlig tiltlydte Eftel'ret

lIing1ll' ral' del' intpt llI'egelmæssigt 

at se paa den Ilyfangede Aal. Det 
ml' først, naar (]en kOlli i Hyttefad 

eller Dn,m, at 'J'egnenf'1' Jlau Sygdom 
tmadtf' freIlI, og disse hestode i, at 

I<'innerne og Bugen snurt antoge en 
meget kendelig rødlig olIer rødgul 
E'tu'vp, hvorefter der namlig hos dl' 

shllTe Individer kunde brple en Slags 

nylder frem pall forskjellige Steder 
af Kl'Oppen. Der fandtes intet Mid
del til n,t fore hygge Hygdollllllen eller 
hdl)\'ede sa III 1l1e, og den endte llIed 
de a IIgrehllc Fisks snarlige Død. Det 

el' mig sagt ~ a t 1I0gl(· \':1 re tillJOje
lige til at alltage, at ilian hel' hanh~ 

nle(1 ell Huds~'gd()1II at gjore. Dette 
kan imidlet,ti(\ ikke ræl'e 'J'ilfmldet: 

thi ot Parti angrehne A:t!, som ble\' 

mig tilselIdt, havde Hr. Fiskel'ikon
SU!('lIt A. J;'eddel'sen dell Godhed at 

lIndersoge i llIin N.enærelse, og det 

viste sig da ved at klippe tiere op, 
nt ogsaa ell ikke ringe Del al 

Indvoldene harde et sbcrkt betamdt 
LI !Iseende. 

Det lan selvfølgelig nrer :tt 
spørge, h\':ul der vel kunde være 

Anrsagen til denne Sygdom" Illen. 
saavidt llIigbekjendt, er detikke lykke

des at udfinde noget paalideligt herom. 
'}Ian hørte vel den Mening udtale, 

at Sygdommen skyldtes den nsæcl

mnlig varme Sommer, der havde 
medført, at Vandet formentlig var 
blevet til en vis Grad fordærvet, 
men imod denne Fot'modning lader 
sig i hvert Fald anføre, at Sommeren 

andre Steder i I.,:tndet jo val' ligesaa 

varm uden dog i endog mere inde

sluttede Vande, saasom i Roskilde 
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og Ringkøbing Fjorde at fremkalde 
noget :-';POI' hverken af den omtalte 
eller af anden Sygdom hlandt Aalene. 
Derimod yiste det sig, som det an· 
toges, Illed Bestclllthcu, at Sygdom
Illen val' i hoj thad smitsom. Som 
et Be\'is herpua Cl' mig meddelt af 
en F'iskeexportør, der hu yde sat 
nogle Aul fra Roskilde Pjonl sum
lllen i Hyttefad med Aul fm Ul f
sund, t,t efter kort 'l'ids Forhib rar 
ikke aIc'ne en Del af Aalene fra 
Ulfsund syge, men og,saa en Del af 
de fra Roskilde l<'jord tilførte, hvilke 
vare let kjengelige blandt de andre 
paa Grund af, at de vare betydeligt 
mindre. Hyttefadet laa i Ulfsund, 
og lilan knnde derfor maaskf' iml
vende, at det ikke var en givt'n Sag, 
at Aalene fra Roskilde ~'jord bleve 
smittede, men at Sammell hængen 
ogsaa lige saa godt kunde være den, 
at disse bleve syge, fordi de nu vød 
at udsættes i Ulfsund blm'e under
givne de !jamme Vilkaar, som 1'01'

aarsagede Sygdommen hos Aalone i 
sidstn~mte Farvand. At dette dog 
neppe kan være 'l'iltældet synes at 
fremgaa af Eftel'staaende. 

En Ii iskehandler ved Ulfsunu kjoLte 
et Parti Aal pau ca. 49 Pund, som 
Vare fiskede j Tiden fra den 26. til 
den 29. September ll1ed Sopvuad 

'omkring ved Nyord. Disse Aal sutte 
han i et velrenset Hyttefad, der til
lige harde været paa band Itil Tør
ing, og sondte dem først den 4. Ok
tober til Kjøbenhavn. Ikke en eneste 
af dbse Aal var død eller viste Spor 
til Sygdommen. De toge altsaa ingen 
Skade af at staa i Hyttefau ell 4 
til 5 Dage i Ulfsund. Til Santllwll
ligning kan anføres, at pau samIlle 
'l'itl, nemlig deu !:lU. September kjøLte 
sanuue Fiskehandler et Parti af' ca. 
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107 Pund AuJ, der vare fangne i 
:-';tege Nor Natten mellem den 27. og 
28. s. 1\[, Af denne Fangst viste 
sig allerede henilllod Aften den 28. 
('a. et Dusin s,Yge i Baade'ls Dam. 
Ved .Modtagelsen den 29. om Efter
middagen maatte ca. 4 Snese ud
kastes som angrebne, og den 30. 
maaUe yderligere 7 11 8 Stykker, ud
kastes. Den 31. September sendtes 
R<,støTl til Kjøbenhavn, eftentt dog 
end nu ca. 1l) Pund rare udkastede. 

Senere har Sygdommen ganske tabt 
sig, og der mærkes nu ikke filere 
Spor til samme. Det er at haabe, 
at den derIlIed vil være endelig forbi 
og ikke vise sig igjen næste Sommer; 
thi det nu', som alt anført, et meget 
føleligt Tah, som den paaførte saa
rel Fiskeriet ar Aal som Handelen 
med denne Fisk. lovrigt furtælles 
det, at for en Del Aar siden skal 
den samllle eller en ganske lignende 
Sygdom have vist sig i Omegnen af 
R0dhy~ men noget nærmere heroRl 
har j<'g ikke kunnet opspørge. 

Liste 
over 

de i dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fonds Indsamlingsbssser indkomne 
Bidrag til forulykkede Fiskeres 

Efterladte. 

l!'isker Peter ChristenseIl, Ul stl'tlP , 
RI>!snæs ;) Kr. Brammer, fhv. l,æret;, 
.hegerspl'is 2,50. Konsul Michaelsen, 
Rand~rs 1,58. Damperen "Iseljorden" 
\,('d .L D. Olansen, Holbæk 7,88. 
Gros~\('rer Thor Hansen, Odense 0,82. 
FIsker P. HasIllussPIl, i\Iasnedsllnd 
1,65. V. 'r. B. UrentzlIIaUll, Anholt, 
Grellaa 11. Fiskerikuntrolløl' Hol 



stein 2,46. Fisker Lars Peter Rus
mussen, Liseleje 5,20. Chr. Boesen, 
Nykøbing, J;'alster 8,11. Fisker Hans 
Rasmussen, Breubullestrand 27. 
Hjørring Amtsstue 49,84. .Mægler 
Hm'mund, Bandholm 4,72. J;'isker 
V. Jørgensen, Askø, Bandholm 3,75. 
Fisker N. Christoffersen, Ljmlf'mark, 
Stege 14,89. Konsul Rasmussew 
Fredericia og Prokurist Ræder, Kol
ding ved Etatsraad Eckardt 6,04· 
Konsnl Jensen, Viborg 5,11. .Jf'ns 
Poulsen, N. Vorupør 3,77. Skipper 
P. Nielsen, Bangsbostrand 2. Strand
foged Th. Sørensen, Agger 4,86. 
Thisted Fiskeriforening ved Agent 
Tachau 8,73. Sognefoged Chr. Gai 
N oersgaard 0,27. Peder Mollerup, 
Harboøre 2,07. Carl Hansen, Kalle
have I,:!!. Peder Jac .. Jensen, Ka
strup 6,90. Grosserer M unck, Ve
ster~ade 3,65. Ved Borgmester 
Neumann (Gillelelejebøsser) 15. Ved 
Konsul Crelmers, Fiskeriforeningen 
for. Horsens og Omegn 5,82. Ud
klækningsanstalten 2,89. Fisker 
Ludv. Hansen, "Falken" Christians
havn 0,73. Fisker Hans Hansen, 
Karrebæksminde 1,97. Agent G. 
Taabbel, Esbjerg 5,28. Fiskehandl. 
Malling-Nielsen, Thurø 2,25. Stade
ejerne ved J ens Thomassen, Snekker
sten 13,39. Klitmøller Fiskerifore
ning 8,50. Samtlige Havnevæsenets 
Bøsser 15,41. Nakskov Fiskerifore
ning ved C. M. Pedersen, Sandby 8. 
Kommandør Fugl 11,80. Fiskehandl. 
GotliebSen, Helsingør 1,39. Lods
inspektør Bardenfleth, Helsingør 3,76. 
Brødrene Clausen, Holbæk 4. Zin
gen berg, Flaskekroen 1,20. Stilling, 
Fiskehandler 3,85. Dampskibene 
"Botnia" 27,41. "Niels Brock" 5,03. 
"R. P. Prior" 8,14. "Oluf Bager" 
5,8li1. " Ørnen " 2,37. "Gefion" 15,44. 
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"Lund" 2,40. Espergærde Havn 
2,56. Skovshoved Hayn 6,62. Rung
sted Havn 17,47. Bellevue Havn 
7,58. Taarbæk Havn 4,01. Skous
borg Havn 6,76. Vedbæk Havn 2,19. 
Sletten Hum 10,46. HumlebækHavn 
2. Grosserer Ca.rl Bang 4,74. Bøssen 
i Hornbæk ved L. Kuhlmann 3,35. 
Kontorets Bøsse 1,30. Ved Told
kontrolør Stub, Nexø: Bøssen i V lmg 
2,75. Stine J ørgensen og Pouline Vang, 
Helligpeder 8,28. Augusta Holm og 
Hanne Hansen, Hasle 11. Louise 
Christiansen, Svaneke 15,50. Marie 
Bidstrup, Svaneke 11,86. Fisker 
Peder J,au, Svaneke 10,56. Otto 
Nielsens Enke, Listed 1. Signe 
Hansen I,isted 1. Anine Hansen, 
Listed 1,50. Nora Hansen, Listl!d 
1. Johanne Haagensen, Listed 1,50. 
Kirstine Pedersen, Listed 0,50. 
Ane Holm, Listed 1. Hansigne 

. Nielsen, Listed 1,50. Bolette Nielsen, 
Listed 1. Cecilie Hermansen, Li
sted 1. Karoline Skov, Listed 1. 
Bodil K. Hermansen, 1,isted 1. 
Magrethe Hermansen, ListEl"d 1. 
Kristine Jensen, Listed 0,50. Marie 
Pedersen, Aarsdale 3. Ane Madsen, 
Aarsdale !. Laura Kofoed, Aars
dale 0,50. Karen Klausen, Aarsdale 
0,50. Juliane Klausen, Aarsdale 1,25. 
Ane Abrahamsen, Aarsdale 1. An
drea Møller, Aarsdale 3, Marie 
Hansen, Aarsdale 3. Anna Hjorth, 
Aarsdale 3. Julie Hjorth, Aarsdale 
2. Mads Peder KnudselI, Aarsdale 
1. Bøssen paaN exø Toldkammer 1,86. 
Fra Broen i Gudhjem 0,60. Kvase
skipper P. Koch 2,12. Ved Told
assistent Klingemunn: Bøssen paa 
Toldboden, Frederikshavn 4,29. P. 
Schou, Frederikshavn 4,50. Hotel 
"Cimbria" 3,56. Købmand Knud
strop, Frdhvn. 2,10. Købmand Chr. 
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Holm, Frdbvn, 2,30, Hotel "Hoff
mann" , Frdhvn. 0,85. Købmand 
E. Andersen, Frdhvn. 8,44. Fiskehdl. 
Bronnum, Frdhm. 10,35. Købmand 
E, Nielsen, Frdhvn. 0,46. Damperen 
"Blenda" Frdhvn. 4,86. Ved Konsul 
Herthclsen: Hotelejer Schiøning, 
Ringkøbing 23,24. And. Hansen, 
Søndervig 10. Laur. Bjerge, Ji'jar:J 
0,60. P. Hansen, Søndenig 2,43. 
Ohr. Røjkjær, N. Lyngvig 2,46. 
M. Iversen, Klegod 1,25. Badeho
tellet "Søndervig" 3,62 . Ved Fisker 
Hillebrandt, Refsnæs: Skibene, 
"Dronningen" 57,21 og "Hebe" 
10,93. Eget Bidrag 5. Ved Apo
theker Aarsleff, Præstø: Damperen 
"Møen" 7,50. Hotel "Danmark" 
Præstø 7. O. O. Pedersen, Præsto 
1,70. V cd Herredsfoged Rosenørn, 
Løgstør: Bøssen i I1øgstør H erreds
kontor 3,77. Bøssen i I,øgstør Told
kammer 6,42. Dampskibet "Falster" 
4,50. laIt 736 Kr. 71 øre. 

Bestyrelsen bringer herved enhver 
Bidragyder, saavel som enhver, der 
har været behjælpelig med Bøssernes 
Tømning og Beløbernes Indsendelse, 
sin bedste Tak. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 8. Marts 1897. 
r,igesom i forrige Uge har Vejrfor
holdene været meget ugunstige fol' 
Fiskeriet, to Gange have Kutterne 
forsøgt Fiskeri, Illen begge Gange 
hal' det kun været dem tilladt at 
forblive i c. en Dagstid paLL Haret, 
sau Udbyttet har ikke værot særlig 
fremragentIe. Fiskeriet er deb 1'01'e
gaaet paa Herthas Flak, dels nord
lig af Læsø og i Læsørende, og 
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Kutterne have havt et Udbytte af 
fra l U til lOU Snese hver for hver 
Tur; de der forst kom pau Fangst
plads havde sædmnlig\'is ogsaa bedst 
Udbytte, Rødspætten ral' af tCIllIlW
lig forskellig Ston'else, vejende fra 
10 14 Pd. Snesen og betaltes med 
fru l Kl'. 75 0re til 3 Kr. 75 (Jre 
pr. Snes. Fangst af Tunge og Pig
hrar hal' n'Cret smt godt som betyd
ningsløs; der begynder allerede at 
rise sig Stenbidere. omend endnu j 

mindre Kvantiteter. 1<JII Krase ind
kom fra Stl'omstad med et mindre 
P"rti Hl\lIl111er Co 500 Stk., desuden 
tilførtes ligeledes til herværende 
Forhandlere e. 30UO Stk. og 10,000 
Stk., transitet'ende til det tyske Mar
ked. Prisen Cl' stadig høj, fra 1 Kr. 
75 Øre - 1 Kr. 80 Øre pr. Pd. 
a h Norge, Sverrig Oll gros. .Fra 
Gøtehorg er pr. Dalllpskib tilført 
godt 200 K assel' Sild udelukkende 
bestemte fol' Tyskland, derimod el' 
der fra Christianssand til herværende 
Exportører tilført godt 100 Kasser 
norsk Sild) men som Handelsv:lre 
betragtet er den ikke sau let af
sættelig som den svenske, dels er 
den for stor,' (der guaI' kun c. 350 
Stk. paa en Kasse, medens 1 Kasse 
svenske Sild ofte indeholder over 
700 Stk.), dels lIlua den ispakkes 
pau Grund af den længere Trans
port, og ispakket Fisk ej' aldrig saa 
god som den Fisl" til hvis Konser
vering Is har været unødvendig; 
d'J!' betales c. 8 KI" pr. KS!Sse ab 
N orge. l den nærmeste Fremtid 
afgaar Kutteren "Nordvest" pau 
østersnskel'i i :\" ordsøen, Vendsyssel 
Fi:;keexpol'tforrdnillg hul' nn H Kut
tere ude paa dette Piskeri. Derimod 
\il ]·'j"h'kutteren "Prins V aldernar" 
ikke mere i denne Saison deltage i 



dette Fiskeri; pall Grund af de for 
Tiden ualmindelig lave Priser paa 
0stersmarkedet ha.r KuttPl'ens Bhe
deri, Fil'llJapt Rronnlllll &. Co" fure
løbig indstillet l<'orretlli ng lIIed østers, 
riet skul særlig være tyske østers, 
der i stolTe M ,cngder konlllle pau 
Markedet og ud bydes til hidtil llkeudt 
lave Priser, Urullden til at den 
tyske ~'sters kan ~<lJlg()s iSaa billig, 
skal være den, at de dm'HlCd he
skælligcde Fiskefartøjer ikke mIe
lllkkemle beskæftige sig med østers
fangst, men samtidig gøre F,LUgst af 
Tunger og Slethvar. Kl. 

Fjaltring, d. 5. )fal'ts lSI:l7. Fiskeri
forholdene paa Nissumfjord erI' fol' 
Tiden meget daarlige, og med U nd
tageIse af ganske lidt og periodisk 
Fangst ved Thol'sminde, fanges hel' 
paa Grund af Is og Vandforhold 
saagodt som ingen Bisk i hele den 
øvrige Fjord, Isen el' nu brudt op 
og driver om i Fjorden, eftersom 
Vind og Strøm jager den til d<'n 
ene eller anden Side, flere Steder 
ligger den opskruet i smalt Isbjerge 
paa 12 il. 15 J!'ods Højde og generer 
selvfølgelig alt Fiskeri her, saalænge 
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den hliver, og den kan ligge længe, 
dtt St.y kkerne ('re meget tykke endnu, 
og lllan ingen UjellllemstrOlllning har 
hel' i Fjorden begrundet lllHl ved
bli vende Tihmndiug af 'l'horsllli ude
stmlllcll, og Fiskerne her ere Illeget 
utilfredse med, at det tl'wkker i IJang
drag, fol' Udløbet bliver frit igjen. 

_~'isk('rilldbyttet fol' Fehruar-Maa
ned hal' ialt været ca. SOO Snuse 
Jl'l'ynder og ca, 350 Snese Smaaaal. 
FlYlHleren hal' rærut betalt med fra 
30 -45 Øre SneselI :og Aalen fra 
25--30 Øle pt', Pd. 

Fol' 'riden er hel' mange Havfiskere 
beskjæftiget med Bjprgning fra den 
her i mit Distrikt den 26, f,M. ind

strandede Damper "Ariel" af Amster
dam, og Daglejen ,-il foreløbig fol' 
første Purti, som nu el' op bjerget og 
opkjort til Bjaltring, give pI'. M and 
15 It 20 Kr., da der fra BjergeIauget 
Cl' sluttet en overordentlig god Ak
kord om dette Purti Varer, hror
med del' jo kun har været dnge 
Ulejlighed, da det blev opkastet paa 
Kysten af Havet selv. 

Jørgensen. 

BEKENDTGØRELSER 

K . ~.. .dl . G . l,l,'b I d!n __ anOJlWfIIUlln ". Ul 'uuorgsUiJilu 
overtager den 15. :Marts Fiskeriinspektionen indenfor Skagen. 
Skriftlige eller telegrafiske Henvendelser til Inspektionen adresseres 
til Brevpostkontoret, Kjøbenhavn. Anmeldelser om Hedskabs
kollisioner bør ledsages af nøjagtige Oplysuinger om hvilken Af

mærkning den Skadelidte har benyttet. 

V. CJ. A. Jøltnke, 
Cbef ful' YiskeriinsvokLiouell indenfor ::;kagen, 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen fra 28. Februar til 7. Marts 1897. 

Tilfert af: l, ... 1 .... ~ I t ~.>tt.. 1 I· I'" I .. 
,I. ~i I ~ i ~ I ~~ ! ~ ~ I: 5 1 j ~ ~ I Cl. I;: U> • .1ttc;o (b I" (Q ,(I.)o 

.----'----7 N. I Pd., Pd. , Pd. , Pd. danske ]<'isker
fartøjer ... 

4 dauske Kvaser 

14 svenske ]<'iH ker
fartøjer , .. 

Pd. I Pd, Pil. Pd. P(l. 1'\L 

~mm4 

217801 Hl50 

pr. Baad og Vo~n 
(ra nærliggende 
Fiskerlejer II 001 1 -120 

pr .• Jernbane & 
Dampskib .. 

lait .. 
300441'~ 900 I :9~~ 1

4080 
l 

30!H4 900. ;)9004080 
:~~ ~2~~0 18~261 ~002 i104.~,_ . 

SMilO /2/J0 i 8/46. .'3002 .l 0490 

l) :J12u I'd. 'KkrUl'lier og "'{iO 1).1. ~leth:r, 

lait er der tilfort 247115 Pd. 
, Betalt Oellllem~llitspriR .af Upkøb~re: .RØ,lsp,:ctter: Kassensk K~. 3.25-6,00 pr. Lpd.; 

'Iorsk. levende Kl'. 2.00-H,nO. Kasselisk Kl'. 1,2;)-2.00 pr. Lpd.; Sild, denske Kr. 2.00-
2/,0, svenske Kr. 1,50 pl'. Ol; Aal, blanke Kr. 0.60-·0,65. gule Kl'. 0.30-0,45 pr. Pr!. 

j Ugens Løh "I' del' ikke tilf~jl't leven,!e Rp.hpætter; Kasselisk betaltes efter Kvali
tet med indtil 6 KI'. pl'. Lp.1. - Levende Torsk pl'. I<'artøj tilf\Jrtes ret livliO' og Ibetaltes 
med indtil il'!, Kl', pl'. T,pd, - Tilførslen pl' .. Jel'llbane og Dampskib var i °det Hele ret 
betydelig, mell \"etl st<'l'l'k Ertlll'sp~lI'gsel opnaaetles gode Priser. 

fiskekroge -F abriken 
- Seh"lId.l11e 1 '.'''rlt: 1883 .. 

l K.bn II.· ... 18811 -
anbefaler .it tidsalg ar .. ne Sorter 
Fiskekroge, eau ,,·el i Staal, _Tærn 
som Mesling, samt Pilke i '1'in og 
Bly. Fors.nd •• mod Jo:fterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.tr .. de 41, 

KøbenbllTn K. 

En, ny Kvase, 
30 Reg, Tons, lader 25,000 
Pd •• -\al, hte Klasses Sejler 
er billigt ti l Salgs y(" l 

K,benha vns Skibssalgs 8urean, 
Charles Hvils.:Im, 
Havl1<;gade 21 K. 

Kvase til Salg. 
En saa god som ny 

Kvase, Længde 24 Fod, 
godt udhalet, er til Salg 
i Vordingborg Havn ved 
mundtlig eller Skriftlig 
Henvendelse til Havne
foged Hansen. der· 
steds. 

Snurrevaad. . 
U udCl·teguede tilbyder j~\i

skerne sine imerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelaer til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Kvase til Salg. 
En solid, godt udhalet, 

vel sejlende Kvase, stor 933/'00 
Tons, laster e!t. 8000 Pd. 
Torsk, el' billig til Halg ved 
Henvendelse til . 

Brdr. LarsenEllehammer, 
Blands pr. Bandholm. 

Fiskekvase til Sal~. 
Paa Grund af Sygdom 

er en ny Fiskekvase 
til Salg hos Fisker 
Carl Nielsen, 

Gersdorfsgude 32, Hor
sens. 

Fiskestager. 
Af Gr.I:: 8,10,11 og 12 Alen hng(l, 111~ iL:t" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskek.::.;::er i alle MaaI leveres hillig fra 

Alt frit f:lIl wogD. StendalgaardSavbrug, 
F I b l G. JenaBen-TulICh, orespol':,:. l' esvures omguaell( e. Pl'. Kjelleru.p. 
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Københ~ vns Mek~niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjentlt 

Sølvmedailie i Randers 1894, 
hvor det veJ Konkurrence med udenlalldske Garner 
viste sig at va~re bedre, stærkere og bill ;gcre. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramarl r.: Cohrs, Alto na . . 
Fiskenætfa briken "Danmar k", 

Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 
Telefonnummer" 75 Helslnl;'el'''. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de uyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, RødspæUegarn, Aaleruser! Aalerader 
Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekober, Kork, Fl88(ltræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkr.ndt Sølv- og BroncemedaiIIe. 
Redigeret af cand. mag. WUl. Lundbeck. Trykt hOB Frantz CIt1-i>ttreu. Københavu' 
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N r. II. 18. Marts. 1897. 

J!l4:ed~eD:'l.sb~a.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 1/" Si,les Brede; for staaende Annoneer indr0mmes betydelig Rabat. 

Indhold: RxtraordilHl'r Ocncl'alfon:;amling. 
Etatsl'aad .1. C, J)reYt~r. Dansk Fi~kor:forenjnf!, 
DaTIsk Fiskeriforenings Prisopgaver. - Ferskvancla
fiskcri1ov~nl - eclllrng af Aarsbcretnillg for 18~Hl, 
- ,b'iskerict fra Esbj(!ty.t Toldtlistrikt. llygUlllg 
af nye PiskekuHerc i }~redprikshavn. - GeueraJfor
samliufoC, - }'iskpriberetninger. - Regnskab for Dansk 
}'iskerifori>nings Hj:"p]pefond. ---~ KJ1beJlhaV1l5 'ru
før8e} Og' t;dfs\rsel af Fisk i lSn;;. Iøbeuhavus 
]<'nTuruQ'. - Bl'k"Hdtg-fil'dSt'l'. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
g'ade 20 Stuc-n, København V, Cl' aabcnt 
fra 9-11. Redakfønn af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet lJcdc:l son(lte 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, Stormgade 20, er grati~ 
tilgængelig for Jledlcmmerog .Fiskel'e 'daglig 
fra K1. 9-11, for Publikum Søndag fra 
12-2 mod en Entre af 10 øre. 

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

Eftertryk af ~Je,llelnsIJI"cllJlS Artikler Cl' 

tilladt, naar Kilden angives. 

Modelsamlingen. 
Hr. P. Vill1tlllsell "il Vf1.'l'e til Stede i Sam

lingen Jjørdag' dell 27. :\larts Kl. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Dallish Oonsulate, 
5, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Aur.: Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
T,,1 ngmm-.\,;; .. _:liling, Hull. 

Sælhundehaler, 
SOIll indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Unive?'sitetets Zoolo,qiske Jl,fHseum~ 

KøbellhavJt K., og ikke til FOl'· 
eningens Kontor. 

Extraordinær General· 
forsamling. 

"Dunsk Fiskeriforoning" afholder 
en extl'aordinær Generalforsamling 
Lørdagen den 10de April Kl 91/ 2 

E'md. i 'Vittmacks Lokaler, Gummel 
Holm Nr. 17. Dagsorden: Ændrings
forslag til Lovenes §§ 4, 5, 9, 11, 
13 og 17. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

t 
Etatsraad J. C. Dreyer. 

lVIedlpm af Dnnsk Fiskeriforenings 
Bestyn'lsesraad, Etatsrand ,T, C. 
Dreyer, R. al DI1~.~ Dl)md., er af-



gaaet ved Døden i en Alder af 65 
Aar. Den Afdøde, der var Ejer af 
Fyens Stiftstidende og Ir,deha vel' af 
den Hempelske Boghandel i OrIense, 
var en Mund, del' hal' udfolrIet en 
betydelig Virksom herI og taget stOl' Del 
i det offentlige Liv; han havde saa
ledes værd Repræsentant fol' Oc\!'nse 
i Folkethinget og l\Ir·dlem af Odense 
Byraac\, og han var sPllerp i\J pdstifter 
af Fællesrepræsentationen for (bnsk 
Industri og Haandværk. At han og
saa havde r nieressp paa Fiskeriom
madet ses af, at hans Egns Fiskere 
havde valgt ham til Repræsentant i 
Dansk Fiskeriforenings Bestyrelses
raad. Han havde beklærIt denne 
Stilling i en Aarrækkp, og medens 
han paa Grund af Svagelighed i de 
senere Aar opgav adskillige af sine 
Tillidshverv, beholdt han ovennævnte 
Stilling til sin Død, og Dansk Fi
skerif'orpning foler ikkp mindst det 
Savn, hans Død efterlader. 

Dansk Fiskeriforening 
hal' haft dpn r+læde fra Hans Jfajpstæt 
J{ongpn a t mo(ltage et Belob paa 
500 Kl'., som \"ar sen(lt af Hr. Agent 
A dolf G. F . .JelIsen, Kristiania , fol' 
at anvendes som Hjælp til Fiskere, 
som ha ve gjort sig særlig fortjente ved 
Forhedri nger af deres Fartojer, saa
ledes at dissc derved crc hlevne mere 
. sødygtige. Man lu\!' tænkt sig, at 
man vil uddple Pra~l\lier paa ca. eiO 
Kl'. til ~ada \lue Fiskere, som ha Y(' 

opfyldt ovcnstaacnde Fordringer. 

94 

Bestyrelsens :\h'ning el', at Pengr'ne 
ikke behøve at anvcndes straks, hvor
i mod den anser det fol' rettest, at 
rIer fOl' at komme i Betragt.ning til 
d(m ollltaltp l j IId('rstøttplse maattp 

foreligge saadanne Anbefalinger og 
Beviser, at man tydelig kan se, at 
vedkommende er værdig til U mlpr
støtteIse. 

Bestyrelsen opfordrer i Hpnhold 
til ovenstaaende Fiskere, som maatte 
mene at kunne komme i Betmgtning, 
til ut indsende Andmgencle ledsaget 
a f fyldestgørende Oplysninger og 
Attester. 

p, B. \T. 

Moltke-Bregentved. 

Dansk Fiskeriforenings 
Prisopgaver. 

I Februar 1895 udsatte Dansk 
Fisl,eriforpning to Prisopgaver; del' 
indleveredes i rette 'rid inden U (1-
gangen af 1896 tre Besval'elser uf 
disse, som forelagdes det nf'dsatte 
Bedømmelseslldvalg, del' afg:1\' føl
gende: 

Bedømmelse 
af,tn' incl"ell!lh' B",,\',\I f,] "el' p:tn (T(' afO,1l1"k 

Fi"k"rifo]'f'llillg' wbatrp Pri,.,opgnv(·r, 

Del' el' forelagt Udvalget tre Be
svarelser paa de nævnte Prisopgaver: 
l) En Besvul'clse af OpgavelI om 

Skrubben mærket "Lindholms
renden" . 

2) To Besvarelser af Opgaven om 
Rejens Yngel, den ene med et 
dansk, den anden med et fmnsk 
:\lotto . 

Om Besva relsen eller Forsøget paa 
en saadun af Opgaven om Skrubben 
skal det oplyses, at Forfatteren har 
paa vist hal rroksne (i det mindste 
over et Aar gamle) Rkru bber i en 
Tnrlrlæmnig, som han siger hul' været 
"uden noget Till(ih fra Havet i dfl 
sidste 24 Aur": han mener derfor. at 



Skruhbpn lll:lLt yngle der. Det saa
ledf's frf'mforte givpl' ikke Svar paa 
noget af de fire fremsatte Spørgsma::tl: 
1) hverken om Skrubbens Rogn eller 
Mælke i Ferskvand, 2) eller om der 
findes A<Jg i Ferskvand, 3) eller om 
del' ~fi ndes Yngel i alle Stadier i 
Ferskvand, 4) eller nærmere Oplys
ninger om Kønsorganernes Tilstand. 

A t der findes Skrubber, ogsaa 
mindre Skrubber, i Ferskmnd, det 
fOl'udsætterOpgaven som bekendt nok, 
om de ,Yngle der, det el' Spørgsmaalet. 
Forf'atteren stoler her paa det for
mentlige Faktum, at der intet "Til
løh" har været til Indtl:l'mningen fra 
Havet i 24 Aur; at der heller ikke 
h lU' været Afløb oplyses intet om. 
Han giver imidlel'tid aldeles intet Be
vis for, at Skrubherne ikke kunne være 
vandret ind i Inddæmningen au en 
eller andenVej, og da han desuden ikke 
har det mindste positive Bevis for, 
at de yngle uerinde, maa det siges, 
at Besvarelsen ikke oplyser det, hvorom 
der er SPUt'gt; - den kan derefter 
ikke tilkendes nogen Belønlling, 

Af Forfatterne med Mottoet: "En
hver har fortjent Løn for sit Arbejde" 
er indsendt en Afhandling paa ti 
Foliosider, tilligemed en Samling af 
28 Smaaglas betegnede henholdsvis 
som indeholuende "brune Rejer"~ 
"Solrejer" og "formodet Rejeyngel ". 
- Det el' klart, at Forfatterne ere 
velkendte llleu Rejefiskeriet i Kalle
bodstrand og København og Omegn 
overhovedet; lIe have erkendt For
sl~ellen mellem den almindelige eller 
"brune Reje" (Plllæmon Ji'abricii) 
og "Solrejen " (Palæmonetes varians) 
og do h~tHl ogsaa erkendt, at hvad 
Fiskgrne i Almindelighed antage for 
Yngel af den almindelige Reje ikke 
er d('ttc·, men \:'11 lllilldrl' Art; at Jet 
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el' en hel anden Slægt (Kaiueslægten . 
... l1ysis) kunde det vel ikke ventes, "ht 
FiskPre uden zoologisk Fordanneise 
skulde erkenue. De heskæftige sig 
som rigtigt et' særligt nH',l Rejens 
'fræk til og fra Ynglepladserne og 
komme bl. a, til det Resultat, at 
efter at Rejerne have ynglet og for
ladt Ynglestederne, kommer der en 
Tid, da de igen søge rogn tomme til
bage. Denne Erfaring kunde have sin 
Betydning, hvis den havde været bedre 
belyst med Tiden og Stedsbetegnelser, 
og h\'is ikke det hele Afsnit havde 
været gjort uklart ved, at de ovenfor 
omtalte ,.uægte Rejer" (d. e. Mysi
denne) faldt pau samme Tider og 
Steder i Ruseme som uen ,~ægte 
Hejeyngel ", 

Besvarelsen giver derfor ikke noget 
betydningsfuldt Indlæg Spørgs~ 

maalet, og der kali ikke tilkendes 
uen nogt>n Pris, men d haabe og' 
indstille, at dt'r tilkendes J;'orfatterne 
en passende Sum, stor 50 Kroner, 
som ell Opmullhing og Erkendtlighed 
for dt'n Tid og Interesse, de have 
ofret paa Spøl'gsmaalet, uanset at 
deres Olllstændigheder, Fordanneise 
og U d~tjTdse llled Redskaber ikke 
har været af uen Art, at et bruge
ligt Resultat kunde blive Følgen. 

Den anden Besvarelse om Rejens 
y ngel og dennes Vandringer med 
Motto: "Il vaHt tonjmws mieHX 
t'rouver de soi-meme les choses, qu' on 
trOUV~Tait elans les lim'es" (J. J. 
Rouseau), maa siges at løse Opgaven 
for en enkelt Lokalitets Vedkommende, 
idet den virkelige Rejes Yngel Ol' 

fulgt fm det Øjeblik, den forla.der 
Ægget pau Rejens Hale, og indtil 
den efter at have gennemgaaet flere 
Stadiet' omsværmC'nde i Vandet, syn
ker til Buml::; og optag;er tll'll voksne 



Rejes LevevIs. Disse U d vildingsstu
dier el'e alle afbildede, og Præpara ter 
medfølge i de ere om hyggelig beshevne, 
og Litterntul'pn om denne Sag er 
gellnemguaet. 

,Denne rent heskrivende Del :lf 
Opgaven el' i det hele {lpn olllhygge
ligs te og hehligsl gennemført!'. Om
trimt liges~Ut omhyggeligt er Afsnittet 
OlU Rejens Vækst, der viser, :l t H a 11-

npl'llc allerede den første SomIlIer 
blive voksne, medens Hunnerne fOt'st 
hliye det den meste. -- Til at studere 
Rejens Vandringer er don vulgto 
Lokalitet, Sallingsnnd, mindre heldig, 
den uf Foreningen udsatte Opgaro 
har nærmest sigtet til Fjol'lle llled 
Brakvand, men Sallingsund llflr sta:rk 
Saltvand og er ingen Pjord. Imid
lerti(l f>]' der gjort. !ty:ul del' kunde 
gøt'es pau denne Lokalitet, og, enkelte 
supplerende U ndersogelsel'. ere nd
førte i Skibsted og Hjadnck Fjorde, 
desvæl'1'e ikke saa hyppigp, som on
skeligt er. Denne Side af Opgaven, 
Vandrillgprne, er den svageste, og 
man har derfor' iJd,:e ment at kun(1e 
tilkende Hesmrelsen hele den udsatte 
Sum. 

Pua den anJen Side skal det ind
rømmes, at Besnlrelsen fomuen de 
førnævnte gmle OplysningN desuden 
indeholder 'l'ing, !tY01'01ll der ikke 
ligefrem er stillet Sporgsmual, saaSOlll 
Statistik orer Rpjefislwl'iet, om [jo\,

gimillg o. s, v" og da det SJlles, at 
Afhandlingen gin'r saa god Besked 
om J{pjells Biologi i !Id hele, at 
man llled Tryg,lwd ka Il Legge den til 
Gru Il J fOl fOl'estaaend!' praktii:ike 
FOl'allstaltIIi IlgPI', l1]('nrl' man, at den, 
olllend den iU:e kan tilkendes don 
allet'højei:ite Pris, 'Jog llIaa fOl'eslaas 
helønnet med 800-900 Kl'. 
14ourier. Chr. Liitken. C. G. Joh. Petersen. 
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Overensstrmmende med Udvalgets 
Indstilling IJt'æmierrde BestyrrlsenOp
gun-n med det franske Motto med 
850 K 1'. Ved Navnesedlens Aabniug 
fundtes Forfatteren at være Cand. 
mag. 'Ph. M Ol'tenspn. Opgaven med 
det danske Motto tilkjel1dtes rn Op
munt.ringspræmie p::m 50 Kl'. Ved 
X ::wnesf'dlens Aalming fandtes For
faUernp at Viet'p Fr. \V. FiedIer, 
Bogfører ved \{øhf'nhavns og Om
egns Fiskeforening og Fisker Lars 
.l ensen. De. to sidste Forfattere ind
gave til Bestyrelsen et Andmgende 
om at fau Præmien f(whøjet til 
] 00 Kr. nndel' Henvisning til, at ,len 
sl;:ulde ,leles mellem to. Af Hensyn 
hertil heYilgNlo Bestyrelsen deUe A n

dJ'llgende. 

Ferskvandsfiskeriloven. 

Efterstaaende Forslag er indgivet 
til Folkethingets Fiskerilo\'s-Udnllg: 

Til 
Folkethingets Udvalg for det fore
liggende Lovforslag angaaende Fi

skeriet i ferske Vande. 
Ved Gjennemlæsning af Forslaget 

em undertegnede [Iltet'essenter i 
Fiskerimlklæknings- og Opdrætnings
anstalten "Frøjk" ved Holstebro 
blevet opmærksomme paa, at Stal
lingen ('1'h !fllu:tllus wlgm'js) helt er 
forbigaaeL 

Denne Fisk hører S01l1 bekjendt 
til Laxefiskolle, og den naaCl' her i 
[landet on Stoneise af indtil :\ Pd. ; 
den er sllIuk og værdifuld og hul' 
været fremherskende i de st~jrste 

\'estjydske Aaer og {le største af 
disses Tillob, h\'or den er Sta.ndfisk 
hele Aal'd rundt; men den er nu 
næsten Ildr}ddc-t af de sidste D(;-
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eellniers Plyndring, Dog vil den hur
tigt kunne fremelskes llaay ved pas
sende ]<'redning, Stul1ingC'n leger i 
Mart;; og A pl'il, llJ('n efterstræbes 
med særligt Heltl ogsaa i de andre 
4 Maaneder af Aaret, hvori Aaerne 
hul' liJen C'lIer ingell V C'getation, 
nemlig Novel1lhpr-Fehruar ind" is,el' 
V uad og i milde Vintre, 

Da Ørredens, Stallingens og Gjed
dens Legetid \'æsentligst falder in
denfor det nævnte Tidsrum NovC'lll
ber-April ind" og da det ufejlbar
ligt vil give Anledning til H'llykket 
Skalkeskjul, hvis Vaatldragning eftp]' 
andre Fisk emI Ørred i X OVf>1ll ber
December, tilhule vi os undt'l' Hen
visning til alt det foranstaaende at 
henstille, nt det højtærede Udvalg 
anbefaler Forbud mod Vaaddragning 
i Novembel'-April ine!., da dette vil 
være ganske ovorensstelllllleJHle med 
det foreliggende l~o\'sforslags Aand, 
og vil gjøre det uden Sa.llllllpllligning 
mere heldbrillgeJl(!(', 

Fuldt \Hl rntionelt Cl' kUll et ab
solut Forbud hele Aarct Blod E'iskeri 
i Aaer ol) Bække sa~t\'el HIet! Vnud 
og anure hevægelige Garll som med 
enhvcr Art StHllgcjern, da dissc 
Fiskemaadel' til enhver Aarstiu øue
lægger Aabund, Hogn, spæd Yngel 
og U nderlllaalsfisk og Jill langtfra 
give et saadant Udbytte, som vil 
kunne opnaaes ved fastsb\U('mle Gal'll, 
naar Plyndringsfiskerict er ophørt. 
Et saadant absolut E'orlmd mod visse 
Redskaber vil ogsaa lettere )lUskes 

l~f Befolkningen og langt letterc 
overholdes. 

Stallingen bøl' naturligvis helt 
fredes i dens Legetid Marts og April 
og dnns Mindstemaal bør sættes lig 
Ørredens til 10" eller helst til lI", 
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da Stallingen er slankOl'e og ligner 
Helten mest. - Bestemmelsen om 
Mindstenmal for Ørred og Stalling 
vil gjøl'c forholdsvis ringe Guvn, hvis 
KOlllmissionsforslagcts § 14 ikke op
tagps i LOH'll, 

Eli væsentlig Del af I; dl'~'dning!l
arbejdet er, især i de sidste Aar, 
udfort af Drenge under 1i) Aar, som 
næsten alle, baade i Byerne og paa 
Landet, fiske med Krog og Mede
stang, Il\'ol' der ,er Lejlighed dertil, 
saasnart de pre store nok til at bære 
Stangel}, - Det er meget let for 
SlIlaadl'enge at fange netop L nder
manIs '1lTedpr og Stallinger paa. 
Orlll rlIer kunstig Flue, og det gjøl' 
de i en saadull Fustrækning, at selv 
den bedste Fredningslov vil blive 
virkningsløs for lIHl,ngr Strømmes 

VmlkoIl1Jllendl', llvis KOllllllissio~sfor
t'orslageh; ~ 14 eller en lignende Be
stl'lII11wlse ikkt' optages i Loven. 

];Jllth'idere tage vi o;; den Frihed 

at bede det højtærede Udvalg be
tænke, hvor vigtigt (let vil være, at 
dril i KOlllmissionens Betænkning 
ollltultpFiskeriinspektør mlnævnes 
ligl>SOIll for Saltvandst1skeriet, da han 
i hoj Uratl tiltrænges SOI11 Raadgiver 
i alle forefaldende Spøl'gsmual og 
til Upllluntring isæl' for Vestjydernes 
træge initiativ og ikke mindst som 
1Iellellltllnnd ved Anmeldelser om 
O\'(~rtrædelsel', del' uden ham pall, 

Urund af III H llgc-a rtf'(l e Hrnsyn, t. Ex. 
N [tbo- og ~'olTetllilJgslH'nsyn, vil>frem
kOlllme meget sparsolllt og derhos 
ristnok i mindre Urad vil blive tagne 
tilfølge af de paagjældenge 0uig
lIedspNsolIer, 

Vi kunde altsna olJske følgende 
J3:<~ndrilJge]' I'oreslaaede: 
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I § 7 indføres: "Stalling fra 1ste 
Marts til1ste Mai". 

I § 8 indføres: "Stalling 11 Tommer 
(29 ctm.)" subsidiært .. 10 'rommer 
(26 ctm.)". " 

POT A aers oq Bældæs Vedkom
mende: i § 9 a udgaar: "i Marts 
og April Maaneder" eller fOl'undl'ps 
subsidiært til "N orember-April incl." . 
i § 9 b udgaar: "i 'riden fra lst~ 
Oktober til1ste .Juni"; j § 9c ud
guar: "i Fredningstiderne for Gjedde 
og Ørred". 

I § 14 indføres enten Kommissions
forslagets § 14 eller: "For uberetti
get Fiskeri eller Overtrædelse iønigt 
af denne liovs Bestemmelser be-l 

gaaede af Børn under 15 Aar med 
eller uden Tilladelse fra Forældre 
eller andre, der træde Barnet i For
ældres Sted, ifalder disse og ikke 
Barnet Straf og Erstatning efter 
denne Lov." 

I Loven optages Bestemmelse om' 
Ansættelse og Lønning af en særlig 
Inspektør eller Kontrollør for Fersk
vandsfiskeriet og om hans Opgaver 
og Myndighed. 

Holstebro, d. 3die Marts 1897. 
J. Christian Cln'istensell, Købmaml. 
.Jlm·!cmann, Amtsforvalter. 
L. Schaumbut'!J, Leutnant, Hotelejer. 
C. "Wimm, Overretssagfører. 

U ddraf af Aarsberetning 
for 1896 

Ira Generalkonsulatet i Berlin. 

Indførslen af frisk Fisk udgjorde 
i 1896 i Dobbelteentnel' ca. 593,000. 
f'eraf indførtes fra: 

Til SammenHgning 
i 

1896 1895 1894 
Danmark 8(),130• n,430. 8(),O80. 

Belgien. tl,226. 6,207. 
Frankrig. 

" " England 87,llH. 21,6()!,). 

HolllLllll 24-,112. 24-,100. 
Korge r..,484. 1l.2r..3. 
østerrig-Ullgurn 20,2W. Hl.9!i9. 
Ruslanu :24-,278. :34.074. 15.227. 
Sverrig. :lSl,Q07. 

V ærdien af den i 1896 indførte 
friske Fisk allslnas til ca. 22 Mill. 
Mark. 

Af saJtet Fisk i Faue (Sild und· 
tagen) indførtes 35,241 og af Stok
fisk 10,549 Dobbeltcentner. 

Siltleindførslen udgjorde i 1886 
1,214,792, heraf fra: 

England . . . . . . . ;)(j4-,108. 
Holland. . . . . . . . 337 ,(j!)~. 
Norge ........ . 
Sverrig . . . . . . .. 67,7i);t 

Et Berlinerfirma gjorde i Løbet af 
Aaret flere Forsøg med direkte Im
port af friske Rødspætter fra Frede
rikshavn, men beregnede sao. høje 
Priser (75 Pf. pr. Pd.), at en større 
Afsætning blev umulig. Indkøbsprisen 
var 26-28 Øre pr. Pd. ab Frede
rikshavn. 

Svenske Fiskekonserves finde mel' 
og Iller Afsætning i Berlin og for
trænge næsten aldeles de norske, 
hvoraf kun saakaldte Appetitsild fra 
Stavanger bringes i Markedet i 
nævneværdige Kvanta. Lysells Lysekil 
Ansjos, Gaffeibiter o.s.v. føres der
imod i enhver større Forretning og 
sælges meget. . 

En herboende dansk Fiskeimportør 
har i de sidste AaI' med Held ind
ført Rejer fra Danmark og opnaaede 
gennemsnitlig en Pris af Mark 2,40 
pr. Pund. Detailprisen var 3 Mark 
pr. Pund~ 



I Aal vilde (ler kunne gøres en 
god Forretning fra Da nmark, thi 
der betales høje Priser fOl' mindre 
god Vare. Store friske Aal opnaa 
i Berlin ofte bedre Noteringer end 
udsøgt Oksekød og betales i Detail
hamlelen med fra 1 Mk.-l,30 il, 

1,40 Mk. pr. Pd. llevende Karper 
sælges for 1-] ,25 Mk. pr. Pd. 

Fiskeriet 
fra Esbjerg Tolddistrikt 

i Aaret 1896. 
WOJ'lKmt!p],;t; fra :-; r. \l.) 

SOlllmer- og Efteraal'sfiske
ri et med ialt 29 indenlandske Far
tøjer, drægtig 555 Tons, med 11 \I 

Mands Besmtning, indkomne 421 
Gange med ('n samlet Drægtighed 
af 805~) 'rons og ('Il Bestllvning af 
903,308 Pd. Fisk (602 '1'ons) til 
Værdi 62,8:)5 Kr. \mod 36,040 Kl'. 
i 1895), hyoraf H2,715 Kr. falder 
paa 28 Esbjerg-F'iskerfal'tøjer; disses 
Fangster bestode af 899,B08 Pund 
Rødspmtter, til Værdi 62,721) Kr. 
(I 1895 beløb Udb)'ttet af 27 Far-. 
tøjer sig til 35,640 Kr.). 4000 Pd. 
Kuller Cl' fisket af 1 Dampfiskefal'
tøj, hjemmehørende paa Fanø, i 
December Maaned. I SOllllllermaa
nedet'ne Juli, Avgust og Septelll bel' 
er indfanget 425,166 Pd. Rødspmtter 
til Værdi 35,050 Kr., der væsentligst 
solgtes i Indlandet og I<Jnglullll. 'ril 
Besørgelse (tf Transporten af Fisk 
til de engelske Markeder havde her
værende Fiskere fragtet 2<1e engelsiw 

Dampskibe, "Pilicon" og "Progrcss", 
alt for for at fa,a Fisken dm'til i 
bedre Kondition og opnaa højere 
Priser, hvilket ogsaa lykkedes. :VIid-
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del pris var for K nUer 3 0re og 
Rødspætter 7 Øre pr. Pd. (i Sommer 
10 Øre, i Efteraaret 7 Øre). Paa 
hele Sommer- og Efteraarsfiskeriet 
el' snaledes pt ::\fere-Urlhytte af 
28,37B Kr. mod 18911, hvilket væ
sentligst skylties et heldigere Sommer
fiskel'i, medens Efteraul'sfiskeriet har 
ræret ydel'st ,slet. I Efteraarssæ-
80nen h;tve B slesvig-holstenske Fi
skefn .. tnjel' søgt Hanlen uden at del
tage i det egentlige Fiskeri, men 
tlisse };'ul'tøfOI' have her losset 56,000 
Stk.Osters til Værdi 1578 Kl'. 

lait Inno i Auret 1896: 33 
indenlaudske JI'iskerfadøjer med en 
Besrotning af 1B5 .Mand, en Registm'· 
tons· Dn'egtighed af 606 '1'ons, ind
kOllllle 11)21 Hange llIed en samlet 
Drægtighed af 19,11\} 'rons, ind
hrngte i Eshjerg Ham 73,B21 Pd. 
KlIllp .. , :JHUO Pd. 'rorsk, 2,698,488 
Pd. Hndspættet', ialt 2,775,209 Pd. 
Fisk (l8!14 Tons) til V ronli 144,486 
Kr. \Illod 87,578 KI', af a:3 Fartøjer 
i 18%): heraf f:llder paa a2f<~sbjerg
Fru'tojer 144,366 Kr. (mod 84,606 
Kl'. j 18Hii). Del' pr sammenlignet 
med Hm5 fol' Esbjel'g-Jl'artøjernes 
VellkOlnnH'nde et .:\Iel'e-U uLytte af 
5H, 7 60 K 1'., som væsentligt skyldes 
et meget heldigt FOl'altrsfiskel'i efter 
Uøllspmtter. ~aal' hellsrs til det 
yderst slette Efteraul'sllskf>ri, maa 
A:l.I'et 189\) iøvrigt betegnes som 
værende H1Hler et Middelaar. I 1896 
illdtraf et 'l'otalfol'lis Manuskabet 
I'eddt'lles -- nemlig Kulter "Marie 
\Vilhelmine". }~sLjerg Fisketlaades 
Værdi androg i 1896 ca. 134,000 
Kr., og Fla::ulen Cl' bleven forøget 
IllPd ialt :) stOlTe .F'iskcl·kr;l~el', hvoraf 
2 indkobtes fra England og 3 fra 
indenbl\(lske Tolddistrikter. 
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Fra Hjærting med Sjælborg dreves: 
.Foraarsfiskeriet med 16 Fartøjer 
dr. 161 Tons med 50 Mands Besæt
ning, indkomne 759 Gange med en 
samlet Drægtighed af 7567 'l'ons og 
en Bestuvning af 136,900 PlI. Rød
spætter, 834,840 Pd. Kuller~ 91,120 
Pd. Torsk, 576 Pd. Lux, ialt 1063,436 
Pd. Fisk (709 'l'ons) til Værdi 56,740 
Kr. mod 33,848 Kl'. i 1895. Middel
pris var fol' Kuller 51/2 01'1', for 
Torsk 5 0re, Rødspætter 3 0re, 
!.Jax 1 Kr. pr. Pd. - Efteru ars
fiskeriet med 12 Fartøjer, dr. 119 
Tons med 40 Mands Besætning ind
komne 253 Gange med en samlet 
Drægtighed af 2199 Tons og en Be
stuvning af 196,660 Pd. Kuller, 24,160 
Pd. Torsk, 2651Pd.Tunger og Pighvar, 
130 Pd. Lax, 16,800 Pd. Rødspætter, 
iaIt 236,965 Pd. Fisk (157 Tons) til 
Værdi 17,634 Kl'. mod 9,118 Kr. i 
1895). Middelpris var for Kuller 
8 0re, 'rorsk 5 0re, Tunge etc. 75 
0re og Lu 80 0re pr. Pd. - Aars
fi s k e r i e t hal' saaledes været drevet 
af 16 Fartøjer dr. 161 Tons mell 
50 Mand Besætning, indkomne 1012 
Gange med en sum let Drægtighed 
af 10,066 Tons og en Bestuvning af 
1,300,391 Pd. Fisk (966 Tons) til 
Værdi 74,374 Kr. (mod 43,067 Kr. 
i 18,g5) eller et ~lere-l":dbytte af 
31,307 Kr. i 1896, hvilket hoved
sagenlig skyldes et heldigt Foraal's
fiskeri. Af Totalforlis indtraf ingen 
og af Havari ikkun et (Ktr. "Hav
fruen"). Fiskel'flaadens Værdi an
drog i 1896 ca. 30,000 Kr. 

Udbyttet af Fiskeriet i hele Es
bje1'g Tolddistrikt hlLr saaledes været 
ialt for de her hjemmehørende i 
Drift værende 48 Fartø,jer 4071,600 
Pd. Fisk til Værdi 218,740 Kr. mod 
~4 Fartøjer med 2178,177 Pd. Fisk 

til Værdi 127,573 Kr. i 1895. Alt
saa et Mere-Udbytte for Tolddistrik
tets samtlige Fiskerfartøjer nJ 9] ,167 
Kr. i 1896. For alle fra 'I'olddistrik
tet fiskende 49 indcnlandskc Fartøjer 
el lY elbyttet 4075,600 Pcl.Fisk tilVærdi 
218,860 Kr. mod 2225,705 Pd. Fisk 
til V ænli 130,255 Kr. i ] 895 eller 
for 88,G05 Kr. mere i 1896, hvilket 
Mere- U dhytte skyldes, som foran be
rørt, det ret heldige Foruarsfiskcri. 

Lorck-lIadsen. 

Bygning af nye Fiskekuttere 
i Frederikshavn. 

Sidste 'l\)!'sdag løh en nybygget 
Fiskekutter af Stabelen fra Hr. 
Skihsbygmester H. V. Buhls Skibs
værft i }i'rederiksha.vn. Kutteren skal 
hedde "Franciska Helene" og er af 
en Drægtighed uf c. 37 'rons; den 
er hygget for et Aktieselskabs Reg
ning med Kaptajn P. K. Nielsen i 
Skagen som bestyrende Rheder i den 
indhetalte Aktiekapital er 15,000 Kr. 
stor. Skibet skal forsynes med Pe
troleumsmotor til Indhiming af 
Vaaddet. Motoren leveres af Maskin
fabriken "Dan" ved Fabrikens Re.:' 
præsentanter i Frederikshavn, Brød
rene H01ll1løller. 

Som tidligere meddelt, er der i 
Vinter pat\, Hr. Skibsbygmester N. 
Olsens V æl'ft bygget 5 nye store 
Kuttere, hvoraf dog endnu ingen el' 
løben af Stabelen, men Bygningen 
af nye Kuttere har ikke indskrænket 
sig til disse 5,' foruden ovennævnte 
Kutter har Skibsbygmester Buhl 4 
andre under Bygning, hvilke alle 
blive færc.ige i den nærmeste Fremtid, 
nemlig en mindre Kutter J)aa ca. 

" 



I'" e' 

~',' 

12Tons, bestemt;til HUllllllkertlseri fra 
Lr)J}strup pau, Vestkysten:, samt :J 
store Kuttpre ti f sam me 'rype SOIll 

"Frnllcislm Hrlene" til ('11 Ya'rdi af 
15,000 Kr, hyrr; d('suden er dpI' 

paa Værftet foretaget 4 Forlrr>ngelsel' 
af <l'ldre Kutten', saa liN har ogsaa 
paa d('tto Værft værd ualmindelig 
meget Ar\)c'jde i Vinter, I disse 
D[Lge bliver endvidere Kolen lagt til 
Nl stor ca, 52 Br. '['OllS drægtig 
Kutter, som skal forsynes med ell 
Petrolelllllsmotor af 15-1 G Hestes 
Kraft, dels til at drive 2 VaadspiJ, 
dels til il t drive en Hjælpeskl'lle, 
som i stille Vejr skal kunne give 
Skibet en Fart af 4-~5 Knob: en 
saa(]al1 Hjælpeskrue er af stor Be
tydning for Kutterne, særlig nnaI' 
man under Vindstille skal paa Fuugst
plads eller foretage Stedfornndringel' 
plllt denne, Kølen til et lignende 
Fartøj vil ef':er Forlydende hlive 
hgt noget senere paa salllmc V ædt, 
ligeledes for et Aktieselskabs Reg
ning; Skipperen paa den i disse 
Dage solgte ældre Kutter "Helfort", 
H. Mortensen, skal være Ji'rJrer af 
sidstnævnte }i'artoj. 

Pan d'Hrr, Skihsbygmestre :N. 
Nielsen & Sons Værft el' der i Vinter 
bsgget en Klitter, ca. 85 Br. 'rons 
stor, der skal være f;erdig 1. Ap-il, 
en lignC'nde er bestilt og skal være 
færdig 1. Septemhel'; disse Kuttere 
skal koste ca. 10,000 Kr. hver for
uden PetrolellJllSmotOl' og Vand. 

Naar hertil kommer, at Hr. Skihs
bygmester N. Olsen, foruden at der 
i Vinter er forlænget 2 Kuttere paa 
hans Værft, i disse Dage hal' mod
taget Bestillinger paa 2 llye, en pall 
35 Br. ,:eons og en }laa ca. 60 Tons, 
hvilken sidste skal forsynes med 
Hjælpeskrue, maa man indrømme,' 
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at Byggeriet af Fiskekuttere har 
taget et mægtigt Opsving i -vor By, 
aldrig: har vi tidligere )lUvt ~en 
Periode, iIVor der hal' væl'et al'bejdet 
saa intpIlsivt og paa saa mange Fnl'
tojer paa on Gang paa Værfterne. 
;\1 nn ran l'_hedst et Begreb om, hvor 
om fattende., ogbetydningsfuld denne 
Virksomhed ('r, naar man hører, at 
th'_nybyggede og _ bestilte Fartøjers 
Værdi OJ' ikke san lidt over 200,000 
Kroner,~hvilket samtidig er et glædelig 
Bevis for, .)lt Folk mere og mere 
bal' øjnene op fol' det søgaaende 
K utterfiskel'is Betydning for vort 
IJaml, og llt 'l'illidenJil dette Fiskeri 
el' i en tilfredsstillende Fremgang 
ogsaa udenfor Frederikshavns Bys 

Ommade. Kl. 

Generalforsamling. 

Fi8kerifol'I'IIiJl,gcIl for Horsens og 
(JiJieYiI afholdt Lørdag den 6. Marts 
G enemlforsamling i Vinhandler Chri
stensens Jlokale. Kassereren, Kon
snLttssekretær A nkjær, fremlagde 
Regnskabet. Indtæg,ten havde været 
Kr. 737,;;;;, hvoraf Medlemsbidraget 
havde Hel'et Kr. 291. Som Udgift 

var opf01t Kr. 325'25 til Udsætning 
af Ørred - og .A aleyngel. I Spare
kassen indestod Kr .. 35!J,:w' 

RegnskaLet blev godkendt, hvor-
('fter Foreningens 
Kunsul Crcemers, 
Beretning over 
Anret. 

Forl11ancl,'~ Hl'. 
li ilagde følgende 

Virksomheden 

Det tredje Aar, i hvilket J;'iskeri
forellingen for Horsens og Omegn 
har hl'sbaet, og for hvis Virksom
hed Bestyrelsen skal give Beretning, 
maa betegnes som et almindeligt 
Aar. 



Som paa Generalforsamlingen i 
Fjor behudet~ indstillede nemlig Be
styrelsen Forsøgene med i Fanan
dene om Horsens at udsætte Rød
spætteyngel ; man har i det forløbne 
Aar kun fundet Spor af et eneste 
Exemplar af de i 1895 udsatte 
1;000 Stkr. Yngel, idet Forstanderen 
for den danske biologiske Station i 
et Brev i April til Bestyrelsen om
taler Indbringelsen af en mærket 
Rødspætte til Stationen, hvilken for
mentlig var udsat af vor J;'orer;ing. 
Efter de Resultater, man ud viden
skabelig Vej er kommen til, lUlla 
det erkendes at nere ugørligt at faa 
noget heldigt Udbytte af en slig Ud
sætning, idet Regeringens biologiske 
Station har fastslaaet, at vore øst
jyske E'jorde, IJill1~jorden undtagen, 
ikke egner sig for Udvikling af Rød
spættens Y nge], for hvilken Yngel 
del' i vort Nabolag kun findes hel
dige Betingelser j Kattegattet, bl. a. 
norden for Storebælt. 

Derimod har Bestyrelsen i 1896 
udsat Ørred·, Laxe- og Aaleyngel, 
af hvilken Yngel, der i nævnte Aar 
er udsat 37,000 Stkr. 

Af de to første Fiskearter er der 
udsat 30,000 Stkr., hvoraf de 20,000 
Stkr., der erhværvedes fra Ørred
mlklæningsanstalten i Viborg, ere ud
satte i Haldrup Bæk, Hansted 
Aa og Kannerup Bæk; 3000 Stkr. 
Rhinlax fra Randers ere udsatte i 
Hansted Aa, og 7000 Stkr. Ørred
yngel fra Anstalten iVrigsted ere 
tHIsatte i Thorsted Bæk. Endelig 
er 7000 8tkr. Aaleyngel udsatte i 
J;'lasken. 

Efter de Anvisninger, Dansk Fi
skeriforening hur givet til Karpeuvl, 
vilde Udnyttelsen af en slig Avl 
sikkerlig være et passende Felt for 
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vor Forening at arbejde pua i som 
omtalt i Beretningen i Fjol' udsatte 
Bestyrelsen et K vantulll Kal'peyngel, 
som velvillig \'ar skænket den af Hl'. 
Raslll. O. P\Jtersen i V l'igsted; llIen 
herved er det blevet for denne :Fi
skearts Vedkommende, idet Rest y
relsen el' af den Anskuelse, at For
eningen, for at kunne bringe Karpe
n "len til noget, selv man eje det 
hertil fOl'llfJdne Fiskevand og maa 
have økonomisk Kraft til at kunne 
pleje Driften af dette; dog hertil er 
dens Pengemidler formentlig endnu 
for smaa. 

Bestyrelsen !w.r, som i Indlednin
gen af denne Beretning alt anført, 
kun at melde om et normalt Forløb 
af Foreningens Virksomhed i 1896. 
Dog Sk,ll det endnu berøres, at den 
ved vedkommende Ejers Velvilje er 
bleyen sat i Stand sil at anbringe 
{'n Hæmsko pau det Rovfiskeri, som 
i saa stort et Omfang finder Sted i 
Vandløbene omkring Horsens, og at 
den fremdeles agter at gøl'e dette, 
idet den regner paa Medlemmel'lles 
virksomme Hjælp i saa. Henseende. 

Da ingen ønskede at knytte Be
mærkninger t1l denne Beretning, 
skred man tB Valg af Bestyrelse. 
De 4 afgaaende Bestyrelsesmedlem
mel': Konsul Creemers, Fisker H. 
C. Olesen, Fisker Rasmus Andersen 
og Fisker Carl Andersen, genvalgtes 
enstemmigt. Tll Revisor valgtes 
Fisker Aggerskov, Bollet" 

Fiskeriberetninger. 

Lemvig, den IlUde Marts 1897. 
Vandene hel' har nu en god Tid 
været isfrie, og i disse Dage have de 



,. 

L'::···· .. '. 

\." 
~; . 

her i Havnen liggende FisIH'kvnse\' 
begyndt at lægge ud. De agte sig 
til [Bankerne uden for rrhyborøn 
Kanal, hvor der antages at va.n'e 
godt Arbejde efter store Havrød
spætter. 

Naar man undtrtgel' AnI, hal' d (>l' 

nu i flere Uger ikke været Fisk at 
opdrive her i Byen. K vasernes U d
rykning vil forhaabentlig glJl'e en 
Forandring i dette Forhold. P. 

Harboøre, den 9de lYhrts 1897. 
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Her er fremdeles intet Havfiskeri; 
men forskellige 'regn tyder pau, at 
man kan haabe en tidlig Vaar. ]'ør 
denne indtræffer, bliver der intet 
Bavbrng. 

Det synes nll sikkert, at ]'iske
banetJ fra, Lemvig og herud til kom
mer under Arhejde allerede i (]ptte 
Fornar. Den Illones at ville blive 
aabnet for rrrafiken i 1898. Fj
skerne haabe, at den vil forbedre 
deres Erhvervs lJdbytte ret betYlle-
lig. G. 

Frederikshavn, den 15tle .Marts 
ll::lU7. Med Kntterfiskeriet gaar det 
det desnClTe stadigh"æk idenlle 
'l'id bedrøveligt, j helo sidste lige 
har det knapt været Fiskevejr on 
halv Dag, og de fleste nJ Kutterne 
opnaaede ikke større Fangst, end 
Besætningen selv kunde spise j der 
blev kun Lejlighed til at gdre gan
ske faa Vaadtræk; enkelte Kuttere 
indkom dels fra IJt"Csørende, dels 

"fra ]'armlldet nordøst af Hirtshol
mene med Eangster af ca. 30 Snese 
hver, der vejede 12 il, 13 Pd. Snesen 
og blev betalt med ca. 21/2 Kr. pr 
Snes. HU11llllertilførselen hertil.har 
kun været ringe, ca" 2500 Sth. 
Prisen er den samme som i den 
forgangne Uge, skal endog have 
Tenden:) ti:. yderligere at stige; 

10,000 Stkr. ere direkte tilførte det 
tyd ske Marked fra Christianssaml. 
A f Sild er kun tilfort ubetydeligt. 
Et Dampskib indkom i Nat fra 
Haugesnnd med ferske Sild, bestemt 
for LUbeck, det hanle hast ualmin
deligt hannlt Vejr i Skagerak i 
Gaar, saa at hele Dækslasten, flere 
BlIllllrede Kasser Sild, havde maattet 
Imstes overbord. 1t1. 

Smaaskrifter 
mlgivl!e uf 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
veu Arthur Feddersen, 

t2dell Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2tlell Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
O~uen Udgave,) 

IV. 
Aalefaringen 

Y(;d. Arthur Feddersen, 
(2deu lTdgavc) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af 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. 

2dell Udgave. 

Ullleyeres ,qralis til Foreningens Med
lemmer ved Hemendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20, Kø
benhavn V. 



...,j4 
o ..... 

R
egnskab for D

ansk Fiskeriforenings H
jæ

lpefond. 

In
d

tæ
g

t: 
K

assebeholdning i 1895, 
. 

. . 
, . ... 

· .. . . 
5 B

idragyderes aarligc B
id

rag
 

· . . 
~ 

· . . . 
Indkom

ne B
id

rag
 etc. fra B

øsser . · .... .. . . . . . 
ln(h-undue R

en
ter . . . . . .. 

· . .. . . . 
K

U
l'savanee pall u

d
tru

k
k

en
 O

bligation. 
.. · .. . . 

B
eholdning fra, 

1. Jan
u

ar 1897. 
O

bligationer &
 A

ktier, 
K

o
n

tan
t 

i 
S

p
arek

assen
 

for 
K

øbellhavll 
og 

og O
m

egn 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

. 
11,000 

K
l'. 

4-
pC

t. 
K

l'editkasgeobligationel', 
H

n
sejere i 

K
øbenhavn 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

11000 
00 

7000 
K

r. 
3' 12 

pC
t. 

K
reditkasseohligationer, 

H
u

sejere 
i K

øbenhavn 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.
,
 

7000 
00 

l 
A

k
tie i 

D
ansk D

am
p T

raw
ling A

ktiesesel-
skab 

U
an

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.
.
 

100 
00 

K
r. 

Ø
l'e 

2014-
-lO

 
60 

00 
824 

H
i 

772 
B5 

87 
22 

371)8 
13 

K
ontant 

3298 
18 

U
d

g
ift: 

FIR
ker eh

r. !)edersel1s E
n

k
e, L

ø
k

k
en

 
• 

. 
~
 

" 
~
 

.. 
.. . 

" 
S . .J ensells E

nke, 1\1osevraa 
. 

. ...... 
" 

.. 
. . 

" 
H

an
s P

etersen
s E

nke, S
vaneke 

· .... 
" 

C
. 1<Jnevoldsens 

E
nke, A

arg
ab

 
. 

. . 
· .. 

" 
P

. E
nevoldsens E

nke, A
arg

ab
 

• 
. 

· . . . 
" 

L
. P . .Jensens E

nke, S
v

an
ek

e 
. 

.. · . 
-

-
" 

....... 
. . · . 

" 
N

. l'. M
artinussells 1<Jnke, 

O
llsbjerg ..... 

K
assebeholdning 

illdsat i S
p

arek
assen

 
for 

K
øbenhavn og 

O
m

egn. 
... 

. . 
. . 

. . . . · . 

K
r, 

-lO
 

100 
60 
50 
1)0 
30 
,\0 

100 

3298 
-
-
-

3758 

18100 I 00 
I 

3298 
I 18 

F
o

relag
t 

j 
B

estyrelsesm
ødet d

en
 5. 

M
arts 1897 o

g
 godkendt. 

den 1. 
.J

a
//U

ta
' 1897. A

dolf C
arl, K

asserer. 
M

olkte-B
regentved, 

D
an

sk
 Fi~keriforenings P

ræ
sid

en
t. 

D
e opførte S

u
m

m
er ere befundne i 

O
verensstem

m
else m

ed B
ilagene. 

A
k

tiv
ern

e og K
assebeholdningen ere eftersete og befundne rigtige. 

K
pbenharn. den 10. 

j'r[a
rts 1897, 

Theodor Lund. 
M

. S. Thielem
ann. 

Ø
re 

00 
00 
00 
0

0
 

0
0

 
00 
00 
()() 

13 

13 



.",,' 

l 

105 

Københavns Tilførsel af Fisk for Aaret 1896. 

I 
Fersk Salt Klipfisk, 

Fisk Skaldyr Slid tørret og Konserves 

I 
salt Fisk 

Pd. 
Pd. l Td. Pd. ! Pd. 

A. HOl'llfisk ... 462984 
Fra Indlawl. Alle Sll1gs .. 431404 0.209604 li3 17748 

Fladfisk .... 570690 H. 89050\ 
pr. Jerub. Torsk, Kuller 288366 K. 5415 "''' I Ad ..•.... 665095 R. 199872 
Fragtskib Sild . . . . . . 2,771779 1\L 130642i 

Laks ...... 352466 
Gedde ..... 236253 
Makrel .... 210084 

dlrPkte fra { Rødspætter .. 3,406558 

B. }<'i.kepl"d. Torsk, Kuller 3,706649 R. 090'2 
Fladfisk .... 99416 Fra Bilau,le. 
AaI. ..... '1 328695 B. IJaks 
Sild ..•... 876071, 39123 
Alle I::ilagB .. 50631} 8519. 1l,661436 

~--~ --, 
ludland og .Bilantlc 14,457151 640485 8692 i 6,718307 

C. r Getlde ..... 42857 
I---····~ 

Anch.224402 
Fra Udland. Fladfisk .... 194420 Sard. 245937 

pr. Jernh. Alle I::ilao.!~ .. liiii04B 1'1. 172490 s. TJskø Hum. 21039~ 
og pr. '- 19B094 i!-!. 2947 O 9848 Sild 1)294 Fragt.kil> l lÆks ...... 

l\Jakrel .... 77680 ! K. 48092 467,1/ 204370 Forsk. 88H4 
Hild ...... 5,749620 

i <lirekte fra Fiskeplads . ii33429 
1-, 

Udlandet 6,946143 250552 46757 214218 

1896 .......... laIt 21,403294· 891037 65449

1

6,932525 I 69489/i 
1895 ....•..... - 19,708635 834095 63759 8,141896 fi53082 
1894 .......... - 20,098650 697183 427!H 7,231855 842039 

FOl'kol'tdser: H. hetyd!:')' Hummer, K. Krcl,s, M. Muslinger, R. Rejer, ø. østers. 

Københavns Udførsel af Fisk for Aaret 1896. 

Fersk Skaldyr Salt Klipfisk, 

Fisk Sild tørret og Konserves 
salt Fisk 

A. I I Pd, I Pd, Td. Pd. P,I. 

·Tillndlawl. pr. Jernbane alle Slags 2,382864 8754 

. . " ! pr. Jernbane alle Slags· 1,763142 l 12960 Anch. 5605 
B. I ~~. Fragtskih do. 7~6~li') iø. 7~24? 13369 2,;)30998 Sard. 12O!l0 

T'] [fdl d SJld·············1 8,.,414..1. ,H. 2480 IHum. 10718 
. l) an. I røget ~'isk. . . . . • . •• Li 191 n K finO 

I 

Udlandet 3,558410 
-:---

1896 .......... lalt I i'1.H·H2RO 1336912,530988 
1895. . . . . . . • .. - I 4.4H8M).J. 18646 3,227440 
1894. , . . . . . . .. .: fi,4·199',8 16211 il 29281(; 

28413 
247,)1 
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Københavns Forbrug. 

ca. 38'7 1'.1. ! ua. L" Pd. 
15,462014 ' 7(i!1003 

I\.Ul'lig pr. Individ 
1896 ........ . 

:Kaor Befolkningen sættes til ca .. 400.000. 

18!15 ........ . U':J,21O Ji31 Imnn 
1894 ........ . 13,()48tl\-l2 512119 
------------~--~----~--

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 7. Marts til 14. Marts 1897. 

I' ~ E I'i.:;;;; CD~ 

I .'" I . h E I ~.:2 ~ c'" ~ 
",,,, ø "Cl ø >. ",'" 

Tilført af: "Cl:::: 

I ~-g '" 
c.- ~.- ;g -; ~ "Cl _CD 
::IO> ... ",..c::a -'" I o;> !Il 

"Cl ... æ. c -= m 

I 
« 

I 
'" -; «-D:"", :J:>' "Cl læ go 

I- -'" -.I ~ m 
U> I;:: '" ::l- U) 

(.ti :ttt:.rn 

] 2 danske Fisker- II Pd. Pd. 

I 

Pd. Pd. 

I 

Pd. Pd. P.i. 

I 
PcI 

I 

Pd. P.l. I Pd. 

fartøjer . • • Ii 7506 108 

6 danske Kvaser 

i 

5400 1511944 
9 svenske J;'isker-

fartøjer ... 1350 11700 7203 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... . 3041 1460 306 

pr .• Jernbane & •• 
Dampskib .... 1113110416500 6804 39968 13650

1

3720 IH4:!9 

lalt-. -. -.127760 6500 
----------

1400 39968 139')0 3720 1442\-1 

1) Skrupper. ~) 1760 Pd. Skn1pper og (i00 Pd. Sletter. 3) Kuller. i) 200 Pd. K:uller og 480 Pd. Stenbi.ler. 

lait er der tilført 223881 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-11,25, Kasscfisk 

Kr.' 3,50-5,00 pr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,90-2,25. Kasscfisk Kr. 1,00-1.75 pr. Lpd.; 
Si1d, danske, store Kr. 2,00-3,00; danske, smaa Kr, 7,00-10,00 pr. Kasse; Aal, blan1;:(' 
Kr.=0,60-0,65,· gule Kr. 0,25·-,0.42 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Fisk i U gells Løb har været noget større el\d foregaa.endc Uge. 
men Kvaliteten var kun ringe, særlig for R~jdspætters Vedkommende. -, Priserne holdtes 
ved stærk Efterspørgsel temmelig hØjt, og betaltes Rødspætter Ine(l 3 '!e til 5'!.. Kr. og 
Torsk med la til 21/, Kr. pl'. Lpu. Tilførslen pr. Jeruballe og Dampskih elHlnu ret 
bfltydelig. 

BEKENDTGØRELSER 

Kl1l10nba81dlell1 uGwldlboFgsundlU 

overtager den 15. Marts Fiskeriinspektionen indenfor Skagen. 
Skriftlige eller telegrafiske Henvendelser til Inspektionen adresseres 
til Brevpostkontoret, Kjøbenhavn. Anmeldelser om Hedskabs
kollisioner bør ledsages af nøjagtige Oplysninger om hvilken Af
mærkning den Skadelidte har benyttet. 

V. C. A .• Jøhnke, 
Chef f\w Fiskerlin"pektiollen inuenfor Rk:l!.!'E'll. 



c. 
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fiskekroge -Fabriken 
- S.I'fllledallle I ja lborg 18SS o~ 

I K.llnha". 1888-
"nbef"ler sit Udealg af "Ue Sorter 
Fiskekroge, .aa vel j Staal, Jær .. 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forøando. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandetræde 41. 

København K. 

Smaa :flal 
800 il. 1000ttf onoke:o; til Ud

til Udsætttelse i 
. Pri:o; ::lamt Antal 

IfYl:'r"ti 
snan!::lt 

Lods Chr. Jørgensen, 
Dyreborg 

pr. Faaborg. 
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Kvase til Salg. 
En saa god som ny 

Kvase, Længde 24 Fod, 
godt udhalet, er til Salg 
i Vordingborg Havn ved 
mundtlig eller skriftlig 
Henvendelse til Havne
foged Hansen. der
steds. 

Snurrevaad. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørl'clsel' til de bil
ligste Pri,er; 90 Øre pr. Favn, 

eJar. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Kvase til Salg. 
En solid. godt udbalet, 

velsejleIlde IC vase, stor 933/100 

Tons. laster ca, 8000 Pd. 
Torsk, er billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Brdr. LarsenEllehammer, 
Blands pr. Bandholm. 

Fiskekvase til Sal~. 
Paa Grund af Sygdom 

er en ilY FiskekvBse 
til Salg hos Fisker 
Carl Nielsen, 

Gersdorfsgade 32, Hor
sens. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/2 tt 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fm 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
"L', 'er • b . l' G. Jenssen-Tnsch, ['olespøloslel eSVfllCS omgaaende. pr. Kjellerup. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 20. Marts 1897 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig Avktion, 

del' afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 3504 Pd. Spild af Tov, 300 Pd. 
Klude, 1200 Pd. malet Sf\jldug, 90 Pd. Læder, 711 Pd. Kobber, 8 Patentglas, 
1 Uhr, 3 Kikkerter, 94 Blikskaale, 6 Pumper, 1 Kal', Helankere, Halvankere, 
Kistebænke, Oliebeholdere, ca. 17,900 Pd. Staalaffald, ca. 136,000 Pd. gl. 
Jern, hvoriblandt 88 Skihslmæer og 2 Krumtappe: 1121 Pd. Messing m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet fOL' kasseret Gods Onsdag den 17. Marts 
og følgende Hverdage fra 10-2, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

OrlolJsvætjtets Centmlkontor, d. 12. Marts 1897. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam-.. 

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nylcjøbillg p. Falster 
j 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. 
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Xøbenha:Viis~~~~Meka:DIske 
N æt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fm 

Vejle Bomulds spinderi 
ble\' tilkjendt 

Sølvmeda.ille i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenbndske Garner 
vjste sig n,t yære beJre, stærkere og billigere. 

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

Altona Fiskeauctiøn. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer" 'f5 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nye~t(1 og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader ,Bun~garn samt alle andre Slat;s N æt og Garn. Bom
uldsgar1/, Hampegarn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..t.alekuber, Kork, I'laadtræ og n:ateelm 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkøndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af eauJ.. mag. 1Vill. EundlJeck. Trykt hos Frnntz ChrisUrclI. KøhcnhoYfl. 
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Nr. 12. 25. Marts. 1897. 

:t.4:edle=t.sbJ.a.det mlg"aar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu. Grønnegade IO, København K. Prisen er for I::tdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af li, Sides Bre,lo; for staaendo Annoncer indrømmos hetydelig Rabat" 

Indhold: Bt'styroisesraadE',t. - J~xtraordhj(l'r 
l1{mt'ralf'onmmlin~, ~ Dansk J;'isker1fo\'eniugs aarlig(' 
tTmleralforsamlillg. Delcg,;redc for ;le loko,le For
eninger. l1anHul1'ks :F'iskeriagellt i Englalld. -l:d~ 
dl'ag af' Indberetning fra dot kgL (JeneralkoDEulat i 
lJHbeck, -~ Qverliigt (Iver Bornholms Fiskeri i 

Fiskeriberetninger. ~ 'l'flrrd Rokkesldnd. -
kl-"ndtgørelsør. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Kyjhellhavll V, Cl' aahent 
fra 9-11. Rl'dakfll1'l')I. al' lHedlemshladet 
træno,; desuden i Alm. 5-7 SnmClno~e
gaaJ'(lsvcj ~ A, i3 S. Sager votlr<Jr.:mle Re
daktionen af Medlemsbladet hede, $olHltp 
til Kontoret. 

Modelsamlingen, SturliJgude ~o, Cl' :;rati~ 

tilgæng'.:lig ful' :\ledlellllllcr og" Fiskcre 
fra KJ. 9-11, fol' l'ublikulll S,lnnag fra 
12-2 mod Oll Elltre af 10 øre. 

Breve og lindre Forsolldel~er til For
eningens Konsulent hodes altid alolio adrc~
ser ede til hallS Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af' lYledlemsbladcis Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

M ed dette .NUlnel' af Medlembbdet 
følgl'l' som rrillæg ,. Dansk Fiskeri
fOl'pnings Aarsberetning for 1896". 

Modelsamlingen. 
Hr. }', VillwlIl.~(:1! vil være til t)tede iSnm

hngcll I~~jrdag den 27. ;\lartti KJ. 9-4. 

Capt. A. Sølling, Danish COllsulate, 
5, Muscovy Court, 

London E. C. 

~, 

Telegram Allr.: Sølllng. London, 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Bestyrelsesraadet. 

I E'olge Lovenes § 6 er Kølnuand 
P. N. H(msen, Gilleleje, valgt til 
Bestyrelsesmedlem for Frederiksborg 
Amt i Stedet for afdøde Fisker og 

Hnxnefoged Lan; Kuhlman, for 
Rusten af denlles Valgtid. 

Extraordinær General
forsamling. 

"Dansk Fiskerifot'ening" afllOldl'1' 
ell extmordi mel' G enel';11fol'"ulllli ng, 
],Ot'llll",Cll den lUde April Kl 9!!~ 

Fllld. i \Vittlllueks Lokalel', U~utllllPl 

Holm X r. 17. Du,gsonlen: ~'Elld ri IIgs

forslag til Loveucs §~ 4, !l, H, 11, 
13 og; 17. 

P. B. V. 
Moltke-Bregentved. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

afholdes L(jrdag den lOue April RI. 
lOl/~ Fm. i \Vittmacks Lokaler; G1. 



Holm Nr. 17, med følgende Dags
orden: 

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

:\ledlemsfortegnelse forelægges, 
3. Beretning OlU Foreningens Virk

somhed i 18\)6, Virksomheus
planen for 1897 forelægges. 
a. Dansk .B'iskeriforenings Hjæl

pefond for forulykkede Fiskere 
og den~s Efterladte. 

b,Forsikringen for danske Sejl-
fartøjer til Fiskeribrug. 

('. Modelsamlingfm. 
ti. Filialeme. 
e, Ferskvandsfiskeri, Udkla'k-

nings- og Porsøgsa.nstalt(·ll. 
4.V,dg af 2 Revisorer. 
5. Valg af 4 Bestyt'elsesmedlc!IlIlll'l' 

i Stedet for de efter ']'UI' fm
trædemle MedlemlIler : D'hIT. 
Højesteretsassessor P. llfoUl'icJ', 

KOllImandør .A. W. BOJI1I('sell; 

K ommamhn' Gem'ge E. Fngl og 
DI'. phil. C. U, Joll.s Petersen. 

6. Forslag fra Fiskeriforeningen fOl' 
Ulfsund og tilgrændsende Vande 
om Oprettelse og Støtte af slllua 
af Fiskere drevne U dklæknings-
anstalter. 

P. B. V, 
lIoltke-Bregentved. 

I Henhold til Lovenes § Il bliver 
"Dansk Fiskeriforening"s reviderede 
Regnskab for 1896 fremlagt pua Kon
toret, Stormgade 20, 8 Dage før 
Genera lforsamlingen. 

Delegerede for de lokale 
Foreninger 

erindres om, at de skulle medbringe 
Fnhlmagt fra deres Bestyrelse, og 
at de l'I'''jH'ktive Foreninger skulle 
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tælle 30 Medlemmer, for at de De
legerede kunne have Stemmeret ved 
Gennralforsamlingen den 10. April. 

Danmarks Fiskeriagent i 
England 

Kapt. A. Sølling meddeler: 
Fiskehandlerfirmaet Murr-ell &; 

Lelen, Billingsgate, London, have fra 
den 27de Februar d, A., ved gensidig 
Overenskomst, ophævet Firmaet, som 
fOl' Fremtiden vil drives af J arnes 
Leleu, under Firmanavn James Leleu. 
Alt Mellemværende med Firmaet 
Murrell &; Lelen \'il blive afgjort af 
.lames Lelet!. 

Ligeledes meddeles, at Fiskemar
kedet i N eWGt\.stle er fuldstæIHligt 
ophaJ\'et. 

Al Fisk el' for Øjehlikket, paa 
Grund af Fasten og daarligt Vej!', i 
meget høj Pris. 

Uddrag 
af 

Indberetning fra det kgl. 
Generalkonsulat i L"iibeck. 

l Februar Maaned blev der l 

Litbeck dannet et Aktieselskab under 
Navnet: "Hanseatische Fisch-Indu
strie Actien GeselIsehaft" med en 
fuldttegnet Aktiekapital pall. l Mil!. 
Reibhsmark. 

Selskabets Maal ~er Indkøb og 
Salg af Fisk (Saltvands- og Fersk
vandsfisk), Bearbejdelsen af samme 
til Konsulllartikcl paa forskellig 
Ma:ule, e{ld videre Forarbejdelsen af 
Fiskeaffald til Gødning og Fisketran 
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ad kemisk Vej, samt Handelsomsæt
ning :d alle disse Produkter. 

Selskabet har i denne Anledning 
overtaget de allerede bestaaende 
Anlæg af Firmaet . .1. H. Sehumal'her, 
J-,ubeck og Bremerhafen, samt af 
Firmaet H. Meyer & Co., Liibeck, 
kemisk Fabrik i Schlutup ved Liibeck. 

Dette kan gælde som Bevis for, 
at den her bestaaende Fiske-Import
Forretning, især af ferske Sild, stadig 
tiltager, og da denne i den største 
Del af Aaret er anvist Tilførsel fra 
Udlandet, især fra do nærmest lig
gende Farvande, vil dl't uden '1'virl 
ogsaa for danske :B'iskehandlere va~re 
af Interesse at erfare dl'lIno Ud
videlse af Lilbecks Fiskl'handd. 

Dpt tyske Fiskeri, isa>l' i øster
søen, er nemlig ikke i Stand til at 
dække Behovet; først Tilførsel af 
frisk Pisk fra Udlandet har nogen
lunde llluliggjort Piskemarkedets 
regelmæssige Forsørgelse. Dette 
gælder især for de herværende Silde
røgerier, hvis Produkter forsendes 
over hele Tyskland og Østrig, og i 
Vintertiden endogsaa til Schweiz, 
Frankrig og Italien. 

Importen af Pisk fra Udlandet i 
større l\faalestok er dog kun mulig, 
saalænge Fisk i fl'isk Tilstand kan 
udføres toldfrit. Sild og andre Fisk, 
saalænge de ere ubearbejdede, ere 
hid til blevne betragtede som frisk 
Fisk og derfor indførte toldfrit, selv 
om . de for Konserveringens Skyld 
ere nedlagte i Salt eller Saltvand. 

Det har derfor vakt megen Opsigt, 
at der, uagtet den Omstændighed, 
at Fisk betragtes' som ell billig og 
afholdt Konsumartikel Tiptop til Fol
kets Ernæring, er indkommet pt An
dragende til den tyske Rigsdag om 
Indførelsen af en Toldafgift for Sild 
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og Brisling saavel i frisk som i saltet 
TilstaIll1. N æsten alle tyske Sø
stæder have protesteret mod dette 
Andragendp, og Illall nærer hor det 
Raab, at Andragendet vil blive for
kastet, naar Forslaget kommer til 
Behandling. 

Ovepsigt 
over 

Bornholms Fiskeri i 1896. 
Ved Toldkontrollør st nb, ~ ex\.!. 

V pd at forelægge Offentligheden 
ovenstaaendo Beretning Oll! Piskeriet 
ved Bornholm og Kristiansø i Aar~t 
1896, finder jeg Anledning til at til
føje nogle oplysende Bemærkninger. 

Sild([fiskerict viser en Ji'remgang 
for de bornholmske Piskere af 30,605 
Ol og for de svenske Fiskere af 
23,203 Ol. - Af begge Landes 
Piskere er fisket tilsammen 297,600 
Ol Sild, hyomf 174,582 Ol ere ud
førte til indenlandske og fremmede 
Steder, medens ] 23,018 Ol af den 
paa Bornholm fangede Sild ere for
brugte herpaa Øen tilligemed Største
delen af den paa Kristiansø fangeJe, 
eller rettere, Porbruget herpaa Øen 
har været ca. 160,000 Ol. Havde 
Bornholm 2 il, 3 Gange ugentlig 
Dampskibsforbindelse p~a Tyskland, 
hvortil der er søgt Støtte fm Staten 
flere Gange, men uden Resultat, saa 
vilde \'ore Fiskere fiske langt mere 
Sild, end de nu kunne, især i August, 
Septelll bel' og Oktober M llar;eder. 
Det viser sig Aar for Aar, at her 
findes en Mængde Brisling under 
Bo. nholll1, IllPn paa Grund :1 f, at 
hol' i n g; () !l Konsenesf:,bl'ik ti Ildes, 
fiskPs her ikke mange af Jem. 

H vad Torskefiskeriet angaar, da 
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hal' det givet et bedre Resultat fol' 
vore Fiskere end Aaret fOl'lld, idet 
dpI' el' fangC't 12,17-1 Snese tiere. 

net, der is~er hul' giret vore l:<'i
skerc den bedste F(\l'tjeneste i l R96, 

Ol' Laksefiskerieti thi, som vil S('s af 
foranstaaeude Oversigt, er <kr fanget 
uf bornholmske og svenske Fiskere 
1 n,Ol O StlL store La ks i stormaskede 
Garn og paa Kroge, imod 4:334 Stk. 
i 1895. En væsentlig DC'! f:dder paa 
Høline i thi i 1895 var del' kun ind
bragt dertil af Stedets egne 'Fisker!) 
369 Stk. store Laks, medens dpI' i 
1896 el' indbragt af de salHlUe Fi
skere 2122 Stk. Laks. Til SaJllIllC 

Sted ind brugte di' sH'nslw FiskerC' i 
18B5 kun 43 Stk. lillks. medens dC' 
i 19D6 indbragte 2281 Ntk. Laks. 

};-'an gsten af Slllua La ks og {jl'l'ed 

har været ligesom forrige Aar, cu. 
5000 Stk. l.1\fnj og .Juui ::\Jaanedpr 
fange<1es' en Del smaa Laks her 

under Bornholm, som ikke H'jmle de 
j Fiskeriloven bestemte il Pd., l1H'1I 
de solgtes uhindret p::w Hader og 
St:ræ,der, mlen at nogen lllukkelle. -
Vi baye paa ::;ine Steder et rigtigt 
skikkeligt Politi i thi ellers vilde ad
skillige blive nu,ppede, na:tl' de gik 
omkring og solgte d isse Slllaa Tin

gester. 
Det maa absolut være til stOl' 

Skade for det egentlige IJnksefiskcrj, 

at disse S Illa u, Lak" blive fangede· 
Ingen Laks, som \'ejede under 6 Pd., 
burde kunne sælges. At Laksen 
vokser hurtigt, vil ses deraf, at om 
FOl'aaret fanges sjelden nogen pau 
over 3 Pd., men smtl'ere paa l, 2 
og 21 /:! Pd., hvorimod del' henimod 
Høst som Rcgel ingen fanges under 
3 Pd., men snarcr{' pau 5; 6, 7 il 
8 Pd, 
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Pl'isPI\ fol' Ih'nne smaa Laks er 

fra iG til 40 ti!'e }Jr. Pd. 
Fil, disse SJlla~t Laks Lov til at 

g:ta san. længe i Havet, indtil de 
havde en Y:cgt af lO Pd. og der
(l\'er, s:w lmvdc de en Værdi af ea. 

l Kr. pr. Pd. 
"'Jrl'('(ltiskpriet er udel1 Betydning 

for vun, 'Fiskt're, derimod Cl' (ler 
fangd ('Il Del af Ejerne af An lohene 

rundt OJll jlna øen. 
Ved "Dallsk Fiskel'iforenillg"S Be

styn,lses vehillige Bistand er dpt nu 
l'ykkpdps ell Del af vore l!'iskpre, 
gelllwll1 Cnderstllttelse af Staten, at 

fan gru tis udle\'erd Rilh'r og Pa
troncr til henllNl at dræbe Nælhunde, 
som en Mængde Laks fra dem. 
D('1' vil iaIt bli\e uddelt til "Fiskere 

pan Bornholm og Kristiansø 47 
Hit1<>l' og 500U Patrollpr, P:Ltl'OIIPrne 
cre nH meget billig<>re end tidligere; 
thi de koste kUll 1\\1 l Kr. 28 Øre 
pr. 100 StlL Det vil s:utledes ikke 

kunne afskrække Fiskpl'lle fra at 
kobe dem, nanI' de fau deres Be
hollllling uf Patroner skudt bort. 

l det hele taget bul' Piskel'iet, saa 
vol fol' Bornholms som Kl'istianso's 
Ved kOUlmende, ræret en DPI llPdl'e 
i 1896 end Anret forml, og det ml' 

paa hoje 'I'ill, at der kom et lille 
Opsving heri; thi ellers havde det 
set SlIlant udfor en Del af vore 
j1'iskel'e, pal), UrunJ af det daarlige 

Aar 1895. 
,:Han I "'.HI e troet, ut Jer val' 

:-;tamlsning i BygIlingPli af Dæks

bnadc til Laksefiskeri. men det lader 
det ikke til; thi i den kommende 

SOlUIlH'l' ril fh're snadnnne Baade 

bli rc byggede herovre. 
Aarsdal'e og Al'I1ugl'r Huvne, som 

blere hygg(;de (Ol' en Del AtlI' til

bage \"(~d Hjælp fra Ntaten, el:e nu 



for smaa, saa der er kneben Plads 
i Illderha vnene til de paa Stedet 
hjemmehorende Kvaser og Baade) 
og det vil næppe vure længl', for det 
bliver nødn.'mligt at lHlride Bus
sinerne, 

~V/'fO. '.kll 11\(> Fehnmr 18!fi. 

Fiskeri beretninger. 

Frederikshavn, 22. )clarts 1897' 
Medens som sædvanlig palt (]('lJne 
Aarstid stormende Kuling og uro· 
ligt Vejr hindrede alt Piskeri i den 
førstp, Huh'del af sidst forløbne Uge, 
bedredes Forholdene i dennes sidste 
Dage saameget, at hele Fiskefiaaden 
i Løbet af Torsdag ~ at og Predag 
Morgen lmnde stem til Havs og gen
optage deres deres desværre i denne 
Tid ultfot' tidt ::tfbrudte Arb"jde. 
Enkelte Kuttere rare endog sau 
sang\'illske, at de gik SImgen l'umlt 
og forsøgte Fiskeri udfor Vestkysten, 
Illell Forsøget blev resultatløst, der 
skal sikkert mere Varme i Vandet, 
forend Rødspætten trækker saa nær 
til Land, at den kan fiskes; foreløbig 
holder den sig endnu paa de større 
Dybder. Skuffede her toge Kutterne 
sammen med adskillige andre f.at 
paa Herthas Flak,' og en Del af 
dem ere indkom Ile med J1'angsten af 
op til 100 Snese hver, Fisken vejede 
10~12 Pd. Snesen og betaltes 
med 2 Kr. a 2 Kl'. 25 Øre pl'. 
Snes. Fra Læsørende ør ligeledes 
indkommet en Del Kuttere med 
Fangsten af fra 50-10 Snese 
hver, Pisken vejede] 1-13 Pd. Sne
sen og betaltes med Kr. 2,25 It 2,50 
pr. Snes. Nogle faa Kuttere ind· 
kom' fra Læsø ~ onlside, K v ali-
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teten ::tf Rødspætten herfra far no
get bedre~ idet Fisken vejede 13-15 
Pd. Snesen, men Fangsten ikke for 
nogens V cdkollllllcnde oversteg ca. 
60 Snese. der blcr betalt 21/~--3 

Kr. 25 Øre pr. Snes. Af Krogfisk el' 
kun tilført Sma:qJartier, for Tunge el' 
betalt 80 Øre pr. Snes, fol' Pighvar, 
udelukkende smaa, 30 a 35 Øre pr. 
Snes, for Slethrar og Rødtunge 15 Øre 
pr. uo. Hummerprisen har atter 
t'aaet .. cn lille_Stigning, nu er ue 2 

Kr'. PI:. Pd.1Ulaet , hvilket i hvert 
Fuld er forlangt ah Xorgp i Ugens 
Slutning. De sidst af hcnærenlle 
Exportørel' betalte Priser er fm l 
Kr. 90--1 Kr.. 95 Øre pr. Pd. 
hertil el' tilført ca. 5000 Sth., di
rektø til (1 et tyske Marked ea. 
11,000 Sikr. Tilførseløn har mle
lukkende fundet Sted fra Christians
snnd. Af Sild er klin ti hørt mindre 
Kmllta, dels fra Hangesund via 
Christianssand, dels fra GiHeborg. 

Kl. 

Tørret Rokkeskind. 

Fra. Pirlllaet Knud~en ]'ri'res, Ruc 
du progri.'s 147, Bryssel, er der sendt 
os en Prøve af tørret Rokkeskind 
med det Opgivende, at nævnte Firma 
ønsker at købe store Kvantiteter af 
denne Vare. Skindet er af Søm
rokken, der jo er almindelig baade 
i Kattegat og langs Vestkystell, for
modentlig kan ogsaa Skindet af vor 
anden almindelige piggede Rokkeart 
(Tærhen) bruges, hvorimod Skindet 
af Skaden saavidt vides ikke købes. 
Skindet er saltet og tørret, en Prøve 
af det kan ses paa Kontoret, Storm
gade 20. 



115 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 14. Marts til 21. Marts 1897. 

Tilført af: 

17 danske ]'isker
fartøjer ... 

1\1 danske Kvaser 

H; svenske Fisker-

.. 
.'" 'CI-

... -a:: $ ... 
ø 

! Pd. 

II 9000 
I 

I 

.... ",,,, 
-'Cl 
-c 
"'» ::c q: 

Pd. 

..... .. 0>0> 
~ .. ... - '" "" ... - .. c =~ o .. u) = I-I- ~~ 

Pd. Pd., Pd. , 

840' 5850 

IHH370 

fartØjer . . . I 207$10 

pr. Baad og Vogn 

",," 

I 
E 00> .. 

'Cl 
'Cl '" » E .. '- C; ~ 'Cl 

'" ",-= er.; (IS C; 'Cl _c er: 
I -'" ....r ~ 'Cl =- '" ~ -n U) 

(D 

Pd. I Pd. 

I 
Pu 

I 
Pd. I Pd. I Pd. 

670' 

fra nærliggende 
Fiskerlejer... 3522

' 9801 IUHO' 598 

pr. Jernbane &, 
Dampskib.. 1715 3420 1100 1!'l58 II 200516\1400 1166~1 Mi50 1'~172HI4B5B 

lait. .. 10710 3.J.20 1100 2081174 R70 70890 12;164 5H50 117211 485B 

1) Sletter, :l) :;kruppcr, g) 6:2:1 ]ld. t-'krnpper og ti U) P<L Blottc)<. 4-) Kuller. 5) Stcnbh1t:r. 

lait er der tilført 332491 Pd. 
Betaft (lennem~llitspris af 0l,køhen:: Rødspmttcr: kvel1dc Kl'. 5.00-5,50, Kassensk 

Kr. 2.60-5,00 pr. lipd.; 'J'Ol'sk. !ev()lHle Kl'. 1..J.0--2,70. Ka,setisk Kr. 0.75-1.25 pr. Lpd.: 
Sild, sture, danske Kr. 2,00-3,00 I li'. Ul, srnM, dall~ke Kr, 8,00-12,OU pl'. Kasse; Aal, 
blanke Kr. 0.60-0,65, g\lle Kl'. 0.2H--0.45 pr. Pd.: Gcdtle m. m. Kr. 0,35-0,50 pl'. Pd. 

Der er i Løb k1l1l till'ørt ;;111.'" Partier levende Rødspætter pl'. Kutter, grllndet 
paa moligt og da Tilr~)rslel1 pl'. J"rnhallc og Dampskib ogsaa var ubetydeligt, up-
nahedes lndtil Kr. pr. Lpcl. trods Fiskeus sckunda Kvalitet. - Torsk tilførtes i store 
Partier pr. Kvase ug Klitter, hvilket tr)kkede Priserne noget, men Pmsætningen var 
dog ret livlig og betaltc~ del' indtil 2:1!" Kr. pr. Ll'd. 

BEKENDTGØRELSER 

8maa· ;;/aL 
800 a lOOO9r ønokes til Ud· 

klækning til Udsætttelso i 
smaa Søer. Pris samt Antal 
pr. Pd. frit leveret i Faaborg 
bedes snarest opgivet 
Lods Chr. Jørgensen, 

Dyreborg 
Pl'. Faabol'g. 

fiskekroge -Fabriken 
Sell'medallle l Aalborg 188~ 0111 

l Købeabl1'. 1888 
anbefaler .it Udsalg t\r alle Sorter 
!:'iskekroge, sa.n vel i Staal~ ~TæTu 
som Me.sing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

Kvase til Salg. 
En solid, godt udhalet, 

velsejlende Kvase, stor 933i,00 
Tons, laster ca .. 8000 Pd. 
Torsk, er billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Brdr.LarsenEllehammer, 
Blands pr. Bandholm.. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen langp , 11/ 2 a 2# i Top (slanke Stænger), 

smnt Fiskekasser i alle J'.bal lever('s hillig frft 
Alt hit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
F G .• Jenssen-Tnsch, 

orespøl'gsler besvares omgaac1Iue. pr. Kjellerup. 

" 
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Københavns :Mekaniske 
Næt og Ga,rn~Fa,brik 

M. L. Utzon, 
an hefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle J30muldsspinderi 
lIlo" tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det vod Konkul'rence llled udenlullllske (Jarner 
viste sig at være bedre, st:erkere og billigere. 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN C OHRS , beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingo.', Stengade 15. 

'l'elefonllummcr ,,'2'5 Helsingøl'" , 
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 N æt og Garn. Bom
uldsgarn, H(tmpegLwn og Hørgam i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .4.aleknber, Kork, Jj')aadtræ og KatecJlU 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne (Helsingør og Randers tilkflndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. mag. wm. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Christtreu. København 



~: 

Nr. 13. I. A P ri!. 1897. 

:M:eCU-e::r::n..sb:tadet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for hdJandet 10 Øre pr. Petit· 

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

~~r:~----~===---==~~=-=-=-==--~~===-=-=-=-~=====-~=-=-=-=-= 
Indhold: ExtraordinlPr Generalforsamling. -

D .. nsk Fisker'forenings .... rlige Generalforsamling.
Delegerede for de lokale "Foreninger. - Lidt "m 
1Iland8ftskeriet. Fiskeriberetninger. - Bekendt· 
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aahent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svallemose
gaardsvej 2 A. 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forseudeiser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
scredetil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Bølling, Danish Oonsulate, 
15, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SalUnS. London 

Capt. A. Bølling, 
48, W'averley Street, 

HuU. 
Telegram-Adr.: SalUns, Hull. 

Mddelsamlingen. 

Paa Grund af Udstillingen i Stock
holm, hvor største Delen af Dansk 
Fiskeriforenings Modeller og Red
skaber skulle udstilles, vil Model
samlingenvære lukket fra lste Apdl 
til ind i Oktober. 

Extraordinær General
forsamling. 

"Dansk Fiskeriforening" a.fholder 
en· extraordinær Generalforsamling 
Lørdagen den 10de April KI 91/ 2 

Fmd. i Wittmacks Lokalet·, Gammel 
Holm Nr. 17. Da{:!;sordl'n: Ændrings
forslag til I~ovenes §§ 4, 5, 9, 11, 
13 og 17. 

P. B. V. 
Moltke-Bl'egentved. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

-
afholdes Lønlag den 10dt> April KJ. 
101/ 2 Fm. i Wittmacks I~okaler, GI. 
Holm Nr. 17, med følgende Dags
orden: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Det forløbne Aars Regnskab og 
M(·dlemsfortegnelse forelægges. 

3. Beretning om Foreningens Virk
somhed i 1896. Virksomheds
planen for 1897 forelægges. 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjæl-



pefond for forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen for danske Sejl-
fartøjer til Fiskeribrug. 

c. Modelsamiingen. 
d. Filialerne. 
e. Ferskvands-6skeri, U dklæk-

nings- og Forsøgsanstalten. 
4. Valg af 2 Revisorer. 
5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlem mer 

i Stedet for de efter Tur fra
trædende Medlemmer: D'hrr. 
Højesteretsassessor F. Mourier, 
Kommandør A. lV. Bonnesen, 
Kommandør Gem'ge E. Fugl og 
lJr. phil. C. G . .Joh.s Petersen. 

6. Forslag fra Fiskeriforeningen fol' 
Ulfsund og tilgrænsende Vande 
øm Oprettelse og Støtte af Slllila 

af Fiskere drevne Udklæknings-
anstalter. 

P. B. V. 
lIIoltke-Bragentved. 

I Henhold til Lovenes § 11 hliVf'.l 
"Dansk Fiskeriforening"s revjden~de 
Regnskab fol' 1896 fremlagt paa Kon
toret, Stormgade 20, 8 Dage før 
Generalforsamlingen. 

Delegerede for de lokale 
Foreninger 

erindres om, at de skulle medbringe 
Fuldmagt fra deres Bestyrelsf', og 
at de respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlemmer, for at de De
legerede kunne have Stemmeret ved 
Generalforsamlingen den 10. ApriL 

Lidt om Islandsfiskeriet. 

Som det vil være en Del af dette 
Blads Læsere bekendt, har der været 
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gjort flere Forsøg af danske Fiskere 
paa at drive Rødspætte-6skeri paa 
de islandske Fjorde. Det har ogsaa 
hver Gang vist sig, at der Olnkring 
Island, og da navnlig paa Fjordene 
er stor Higdom paa Rødspætter. 
Naar Fiskeriet alligevel til Tider 
hul' givet et daarligt Udbytte, skyl
des det særlig de daarlige Afsæt
ningsforhold, der har været for de 
islandske Rødspætter, med U ndta
gelse af sidste Sommer (1896), da 
Forholdene vare noget bedre. De 
foregaaende Aars Fangst af Rød
spætter har nemlig maattet nedsal
tes i Tønder og er bleven ført til 
det hollandske Marked eller solgt 
her i llandet, og undertiden blevet 
betalt med meget smaa Priser. Sidste 
Sommer vare Forholdene, som sagt, 
anderledes, idet omtrent hel~ Rød
spættefangsten blev ført i fersk Til
stand til det engeleke Marked, der, 
sl~ønt Priserne til Tider vare meget 
smaa, dog i det Hele gav et Ud
hytte, :;0111 kan give Redere og 
Mamlskah .Mod til at fortsætte i 
det begyndte Spor. For at faa 
Mandskab til de første Forsøg, 
maatte Rederne sikre det en fast 
Hyre. Men som Forholdene vare 
sidste Sommer, og forhaabentlig 
fremdeles blive, gaar Mandskabet 
gerne med paa Part af Fiskeriet. 
Sidste Sommer var der ialt 6 danske 
Kuttere paa Rødspættefiskeri ved 
Island, nemlig fire fra Frederiks
havn, en fra Esbjerg og en hjemme
hørende i Holbæk. Sidstnævnte 
Kutter er en engelskbygget saakaldt 
"Smak", er 62 Reg. Tons netto, 
indrettet med Dam og bærer Namet 
"Maagen", den blev paa Islands
turen sidste Sommer ført af under
tegnede, og jeg vil her med nogle 
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Linier. give en kort Beskrivelse af 
Turen og J;'iskeriet med nævnte 
Kutter. "Maagen" ejes af et Sel
skab, og Medlemmer af dette Sel
skab er undertegnede 'Kristoffer An
dreasen, som hver Vinter er Lærer 
paa Somands- og Fiskel'skolen 

Vall.kilde, samt Johan Raslllllssen, 
som ogsaa· er Lærer ved Skolen. 
Begge toge vi med "Maagen" hen
holdsvis som Skipper og Styrmand. 
Blandt Besætningen, som i det Hele 
hestod af 7 Mand, vare 2 af Lær
lingene paa Fiskerskolen. Det kan 
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paa dette Sted bemærkes, at vi, saa 
vidt Forholdene tillade det, ville søge 
at bemande jl'llrtøjet med Fisker
skolens Lærlinge, hvorved en Del vil 
faa Lejlighed til at være med pan. 
Storfiskeriet, som de maaske ellers 
ikke saa let kunne faa Adgang til. 

Den 2.3de April sejlede vi ud fra 
Esbjerg, hvor Skuden havde ligget i 
Vinterleje. 

Efter forskellige Omskiftelser af 
Storm, Stille og Modvind, kom vi den 
28de ind til Eggersund i Norge, 
hvor det var vOr Agt at forsyne os 



med Salt og Tønder til mulig Ned~ 
saltning af Rødspætter. Den 2den 
Maj vare vi færdige og sejlede ud 
fra Eggersund, men paa Grund af 
Stille kom vi ikke til Søes før den 
3die. Kursen sattes efter Fair H-ill 
(en Klippeø mellem Shetlandsøerne 
og 0rkneyøerne). Vi havde meget 
smukt Vejr med svag Brise, saa vi 
kom ikke hurtig frem. Den 8de Maj 
passerede vi Fair Hill, og den 12te 
vare vi under Færøerne. Det var 
fremdeles næsten stille, og vi fiskede 
nogle 'l'orsk paa Snøre, vi forsøgte 
at opbevare nogle af dem levende i 
Dammen, men de vilde ikke leve. 
Det er nemlig vanskelig at holde 
Torsk levende i en Dam, naar de 
ere fiskede paa dybt Vand. Disse 
vare fiskede paa ca. 60 Favne Vand. 
En Dag var det ganske stille, og vi 
laa tæt ved Land mellem Svin ø og 
Fuglø, nogle af Mandskabet fik da 
Lyst til at aHægge Færingerne et 
Besøg. De gik derfor i Baaden, 
tog Bøssen med for det Tilfælde, 
at de skulde træffe en }i'ugl paa 
deres V ej. Jagtudbyttet blev rig
tignok ringe, det indskrænkede sig 
til et Pal' uspiselige Fugle. Da de 
kom i Nærhed af Land, blev de 
modtagne af Færingerne, som gave 
dem det glatte Lag ved efter Baa
den at styrte Sten og Klippeblokke 
ned fn Fjældene. Færingerne vare 
rimeligvis bange for, at Togtet gjaldt 
deres fredede Fugle, og vilde natur
ligvis forsvare deres Medborgere. 
Dagen efter fik vi Vind og forlod e 
Færøerne. Efter 3 Dages Sejlads 
med Kuling og Rusk. fik vi den 
17de Maj Islands snedækte Fjælde 
i Sigte. Det Land, vi her saa, var 
den sydlige Del af Island, og vi 
vare bestemt til den nordvestlige Del. 
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n d en stod stadig N ordvest og 
vestlig, saa vi fik et svært Kryds, 
som varede i 20 Dage, inden vi 
naaede vor Bestemmels<,ssted, nem
lig 0nundafjord. Vi længtes svært 
efter at forsøge v()r Lykke ved Fi
skedet og kunde derfor ikke vente, 
til vi kom til 0nundafjord, men for
søgte allerede paa Talknafjord og 
Patriksfjord, da vi med stille Vejr 
.kom der den 4de Juni. Paa et Sted 
(ud for Talkna Huk) fiskede vi tem
melig godt med Rødspætter. Vi 
kunde dog ikke lægge os til Ro 
der, da vi ingen Udsigt havde til, 
fra den Plads at kunne afhænde 
Fisken, vi vare tillige nysgerrige 
efter at erfare, hvorledes det gik de 
andre Kuttere, som vare komne 
d'erop 6 Uger før vi. Vi sejlede da 
om paa 0nundafjord og ankrede der 
den 6te Juni. Her traf vi ganske 
rigtig sammen med de Heste andre 
rødspættefiskende Kuttere, og vi fik 
at vide, at de havde fisket rigtig 
godt. Vi vare en Del kede af, at 
vi kom saa sent derop, og Grunden 
til at vi kom saa sent, var først de 
mange Ting, der vare at klargøre, 
før vi kunde forlade Danmark, og 
saa den lange Rejse. Priserne paa 
Fisken i England havde, før jvi kom 
der op, været gode, nu begyndte de 
at dale, hvad jo heller ikke var 
oplivende for os. Jeg skal her give 
nogle Oplysninger om Gangen i Af
sætningsforholdene. Et dansk Sel
skab var kommen overens med et 
engelsk Selskab om, at hver a.f Sel· 
skaberne pall. bestemte Betingelser 
skulde holde en Damper i Fart 
mellem Island og England medta
gende Fisk fra de danske Kuttere 
og en Del engelske. Damperne 
skulle gøre en Tur hver fjortende 
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Dag, saaledes at vi kunde aflevere 
vor Fisk en Gang om Ugen. Den 
i Ugens Ijøb fangede Fisk blev op
bevaret enten i Kutternes Damme 
eller i Is, og for at Fiskerne kunde 
have let Adgang til at faa Is, havde 
Selskaberne stationeret en Bark paa 
Ønundafjord, lastet med Is, saa at 
vi der for en rimelig Pris kunde 
laa den Is, vi havde Brug for. Fra 
Fiskefartøjerne kom Fisken over i 
Damperne, blev nedpakket i Is, og 
kom saaledes i fersk 'I'ilstand til 
Markedet i Hull. For 'rranspol'ten 
af Fisken maatte vi afstaa til Dam
perne l/a af Salgssummen, .tltsaa af 
Bruttofortjenesten, medens Provision 
og andere Udgifter maatte hæres af 
de andre 2/3, (Sluttes.) 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, 29. Marts 1897. I 
Begyndelsen af denne Uge indkom 
et ret betydeligt Antal Kuttere, som 
havde havt Lejlighed til at tiske i 
ca. 2 Døgn, hvilket jo efter Aars
tiden Dlaa kaldes meget godt. De 
Kutterp, som havde tisket sydøstlig 
af Herthas Flak Iled imod Trindel 
Fyrskibet, ha vde gjort mindre Fangster 
Rødspætter af ganske god Kvalitet, 
af en Vægt fra 15-16 Pd. Snesen, 
der opnaaede ca. 31

/ 2" Kr. pr. Snes; 
de mere vestlig tiskende Kuttere 
havde Rødspætte af 11-12 Pd.s 
V ægt Snesen, som betaltes Illed ca. 
2 Kr. pr. Snes, de fleste havde op 
til 100 Snese hver, enkelte kun ca. 
30 Snese. De nord af Læsø tiskende 
havde kun smaa Fangster, men Kva
liteten herfra var ogsaa upaaklagelig, 
Rødspætten vejede 13-15 Pd. Sne-
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sen og betaltes med 3 il, 31/ 2 Kr. 
pr. Snes. To Kuttere indkoJll fra 
Kobbergrunden sydøstlig af Læsø, 
med henholdsvis 300 og 500 Pd. 
Tunge foruden et lignende Kvantum 
Sl,ærissing hrer, Tungen, der var 
af ualmindelig smuk Kvalitet, vejede 
ca. 30 Pd. Snesen, betaltes med 
høje Priser, 1 Kr. 20 Øre pr. Pd., 
Skærissingen opnaaede 20 Øre pl'. 
Pd. Fra Østsiden af Læsø, delt 
saakaldte "Knallen" Grund, indkom 
enkelte Kuttere med mind re Partier 
god R0dspætte, fra 30-75 Snese 
hver; Fisken vejede 14 17 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 31

/ 2-

4 Kr. Snesen, herfra indkom ogsaa 
mindre Partier Skærissing. Sidst i 
Ugen tuge Kutterne aUer paa Ha
vet, men Opholdet blev l,nn kort
varig, saa af Rødspætter fangedes 
kun ubetydeligt, enkelte Kuttere 
gjorde paa sidstnævnte Fiskeplads en 
Fangst af ca. 1000 Pd. Skærissing 
hver, der opnaaede 15 - 18 Øre 
IJr. Pd. 

per er slet ikke sket nogen Til
førsel af Sild, saa Sildesæsonen maa 
betragtes som ophørt for denne Gang, 
den sletteste Sæson paa mange Aar. 
Hummerprisen holder sig vedblivendp 
omkring 2 Kr. pr. Pd. ab Norg:e 
en gros, hertil er tilført ca. 3000 
Stkr., til tyske Modtagere din·kb· 
pr. Jernbane ca. 5000 Stkr. Dell 
her hjemmehørende Kutter "Erni"ie 
Franziska", Skpr. Amundsen, indkom 
i Slutningen af Ugen lllt'd ca. 35,000 
Stkr. østers, skrabede i Nordsøen. 
Fangsten er afhændet til Rhederiet 
"VendsysselsFiskeeksportforretning" . 

Xl. 

Fjaltring, den 24. Marts 1891. 
Naar undtages nogle faa Isopskrunin
ger, som endnu henligge paa enkelte 



Steder af Nissumfjords østlige og 
vestlige Bredder, er allshindring for 
Fiskeriet i Fjorden nu bortryddet 
af Tø og Blæst, saaledes at Fiskeriet 
nu atter er bleven almindelig paa 
Fjorden og i den sidste Ugestid har 
gi\'et et ganske godt Udbytte, særlig 
fra Thorsminde, Bøding og .Fjand. 
:Fjaltring og '1'rans Fiskerne have 
derimod kun benyttet Fjorden meget 
lidt, da de fleste Fiskere særlig fra 
Fjaltring have været og sandsynligvis 
vilde blive engageret endnu en lang 
Tid ved Bjærgningen fra den stran
dede Damper »Ariel". 

Hidindtil har alle Fjaltring og en 
Del af Trans Baadelaug haft stadig 
dagligt Arhr>jde ved bemeldte Bjærg
ning, men d.t nu ForaarsfbkC'riet 
stunder til, er der sket den Ordning, 
at bemeldte BlI:tde-Laug efter Tur 
skiftevis bjeq!:Pl' fm Skihd o~ "kifte
vis bruger Uavet. Rkullllere vil 
rigtignok paastaa, at denne for Fi
skerne ny og i det mindste foreløbig 
uheldige Ordning skyldes Paavirkning 
af misundelige Medmennesker, som 
formene, at Fiskerne ved stadig 
Bjergningsarbejde vil tjene for mange 
Penge. Nuvel! en god Dagløn vil 
det jo efter alle Solemærker nok give, 
men saa kan FiskernH jo vel ogsaa 
ha ve god Brug derfor, og erkendes 
maa det jo, at Fiskere, som ere 
vante til at bruge Baade, ere bedre 
skikkede til saadant Arbpjde end f. 
Eks. Mælkekuske og Skræddere m.m., 
særlig her, hvor det strandede Skib 
staar ca. 2 Kabellængder fra Land, 
og Ladningen transporteres ind til 
Stranden med Baade. Skibet staar 
endnu som kort efter Strandingen 
med Forskibet til Dels under Vand, 
meget af Ladningen er bjærget, men 
der er endnu mange Dages Arbejde 
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tilba.ge; alt maa nu optages af Dyl,. 
kere. 

Sandsynligvis vil Havfiskeriet endnu 
ikke blive paabegyndt i al Alminde
lighed før tidligst i Begyndelsen af 
April, tla den megen østlige Vind, 
vi har haft her, hul' holdt og sand
synligvis vil holde Fisken fra. Kysten 
endnu nogen Tid; enkelte af de 
nordligere Baadelaug have et Pur 
Gange været ude IIled Storkroge efter 
Torsk, men Fangsten har været saa 
rin?;e, at der ikke har været stort 
IIlere end til Fiskernes eget Forbrug, 
og viuere .Forsøg vil derfor næppe 
blive gjort fol' det første. 

Jørgensen. 

Harbosre, den 24. Marts 1897. 
Otte af Sognets Fiskerlav have nu 
afsluttet Kontrakt om fast Levering 
af al deres Kullerfangst for næste 
Sæson til d'Hrr. Buss &: Bade. 
Priserne blev fastsatte som sidste 
Aar. Dog indgik Eksportørerne paa 
at tage al den undervægtige Fisk, 
der pau nogen Maade kunde afsæt
tes, til ;) Øre pr. Pd. 

Man har været paa Havet og 
fisket efter Torsk, men kun med et 
lille Resultat. Dog haabel' man, at 
Kullerflskeriet om ikke munge Dage 
vil kunne begymles. 

Vore 6 her i Sognet hjpmmehørende 
Kvaser hal' været paa Rødspættefi
skeri, navnlig udfor Kanalen. Paa 
Grund af daal'ligt Vejr har Udbyttet 
hidtil næsten ikke været Omtale 
,ærd. P. 

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

i Ugen ira 21. M arts til 28. Marts 1897. 
.,. 

Tilført af: 
... ." .., ..,,,, 

.... -"Cl 
"'CS ..... -c 
"'!Il 0>>. a: 1:1. % q:: 

"' ... ... ", 
cd ... 
>c .c .. 
=1-
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1:1.-
1:1.-
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.:rt. 
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C> "Cl "Cl 

.... := = "'c ø =.., 
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"Cl 

E 
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6 danske Fisker- II' Pd. 
fartØjer . .. 7920 

12 danske Kvaser 

9 svenske Fisker
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 

7920 

ii: 
Pd. 1 Pd. 

,j/, ø 
ø""' C> 

Pd. 1 Pd. 

6002 540 

105390 

11268 

.. -':tit: ø , 

Pd. 

100" 

cd cd es: ~ 

Pd. 1 Pd 1 Pd. 

Cd 
,j/, 

ø "'" Cl> 
Cl:! 

Pd. 1 Pil. 

ira nærliggende 
Fiskerlejer ... II ! 4883 1 13201 390fi I 1370 782 

pr. Jernbane & 
Dampskib _. _. _' _. 1224961' 4100 I 272~~11700'115840i 6420

il 
195400 \ 5975 \ 9227 i,. 34251638~ 

lalt ... ,138336 4100! 2725 2788 !1343581 6910 ! 96770 6757 9227.3425 6383 

l) 100 Pd. Pighvar og 2625 Pd. Tunge.. 2) Sletter. 3) Skruppor. 4) 1400 Pd. Skrupper og 300 Pd. Sletter. 
5) Stenbider. 6) 600 Pd, Kuller og 5820 :;tenbider. 

lait er der tilført 311779 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøuere: Rødspætter: leven,le Kr. 3,50-5,00, Kassefis!!: 

Kr. 3.50-4,00 pr. Lpd.; 1'ol'sk. levemle Kr. 1,25-1,50. Kassefisk Kr. 0,50-0,75 pr. Lpd.j 
Sild. store, danske Kr. 1.33-2,50 pr. Ol, smaa, danske Kr, 2,00-4,00 pr. Kasse; Aai. 
blanke Kr. 0,60-0,65, gule Kl'. 0,30-0,40 pr. Pd.; Gedde m. m. Kr. 0.30-0,50 pr. Pd •. 

Der er afvigte Uge kun tilført srnaa Partiel' Rø;lspætter af ringe Kvalitet, ,ter ved 
livlig Orusætlling hetaltes med indtil 5 Kr. pr. Lpd. - Torsk tilførtes rigelig', men Pri
serne vare dalende, saa der opnaaedes kun ca, l'!" Kr. pr. Lpd. 

8maa jlal fiskekroge -Fabriken I Damjolle til Salg. 
800 i, lOOOW- ønokes til TId· 

klækning til Udsætttelse i 
smna Søer. 1'ris sRmt Antal 
pl'. Pd. frit leveret i Faaborg 
bedes snarest opgivet 
Lods Ohr. Jørgensen, 

Dyreborg 
pr. Faaborg. 

S.I""edallJe I Aalborg 1883 Ol! 
I K. ben h a'l'lI 1888 -

auhefaler sit "Gusalg af aUe ~orter 
Fiskekroge, sau. vel i Staal. .1 æl'U 

som Aleasing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
i4t. Strand.træde 41. 

ltØhønhAVD' lt 

En saa godt som ny 
Damjolle, 19 Fod lang, 
med tilhørende Sejl, er 
billigt til Salg hos 
Gæsta-iver Permin. 

Kallehave Færg.gaard. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen bnge, 1 1/ 2 a ';dit i Top (slanke Stængen, 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit BaDavogD. Stendalgaard Savbrug, 

d G. Jensaen-Tusch, 
Forespørgsll.'l' besvares omgaaen e. pr. Kjellerup. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, dil'"kte ind
kjøbt, tilbyd .'" la ngt under 
gangbare Pl'i,,'!'. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvu.litater. 

NykiøbinrJ p. Falster 
i Februa.r 1896. 

}i'ærdigsyede 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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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona ~"""'iskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskenuctionator. 

Bl'Ovadr,: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer H 1'3 Helsillgør" , 
1('\PI'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest('. og bedste 
Ma.skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader 
RejeTUser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsllarn, Hanrpf>.fl(trn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. _~aleku.bel·, Kork, Flaadtræ og Kateehu. 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
RedIgeret af cand. mag. Win. Lttndbeck. Trykt hos Frantz Ghristtreu. København. 
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Nr. 14. 8. April. 1897. 

Jl4:ed.l..e=ebl.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for .!:Idlandet 10 Øre pr. Petit· 

1i9je af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Rettelse. Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. - Fiskerikonference. - Lidt om Island •• 
fiskeriet. - Isa! kølingsvogne til Fisketransport. -
Af Stabelen. - Fiskeriberelninger. - Bekendtgø· 
relser, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej \.I A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

lIreve 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. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
6, MUBOOVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling. Hull. 

Modelsamlingen. 

Paa Grund af Udstillingen i Stock
holm, hvor 3tørste Delen af Dansk 
Fiskeriforenings Modeller og Red
skaber skulle udstilles, vil Model
samlingen være lukket fra 1ste April 
til ind i Oktober. 

Kontoret 
er lukket Lørdagen den 10. April pall. Grund 
af Generalforsamlingen. 

Rettelse. 

I den nylig udsendte Aarsberet
ning for 1896 har der desværre ind
sneget sig en beklagelig Trykfejl, 
idet der i I~ibten over de livsvarige 
Medlemmer er kommet et Kors bag 
Hr. EntL'eprenør, Folkethingsmand 
N. Andersens Navn. Vi benytte 
her Lejligheden til at hede denne 
Fejl rettet. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Af J. Kirkegaard er indsend 
Indholdet af Bøsserne i Jægerspris 
og Frederikssund, ialt Kr. 1,19. 



Fiskerikonference. 

Der er i disse Dage af. den kgl. 
I,andbrugsbestyrelses Fiskeriinspek
tør Dr. Rudolf Lundberg udstedt 
Indbydelse til den anden alminde
lige svenske Fiskerikonference. Ind
bydelsen omfatter ogsaa Fagmmnd 
fra Nabolandene. Konferencen, til 
hvilken den svenske Regering har 
bevilget Statshjmlp, vil blive afholdt 
i Stockholm den 14-16. Juni. 

Det er flere AaI' siden, at den 
første almindelige svenske Fiskeri
konference holdtes i Gøteborg, og 
denne viste, at der var Trang til en 
saadan Sammenkomst, ikke blot 
mellem Fagmænd fra Landet selv, 
men ogsaa II a Nabolandene, hvis 
Naturforhold i saa meget stenlille 
overens indbyrdes og med Svel'igs. 

Man kan derfor ogsaa vente, at 
Mødet 'i Stockholm til Sommer vil 

l 

blive talrigt besøgt, saa meget mere, 
som Fiskerierhvervets Udvikling Aar 
for Aar ligger Nationerne mere og 
mere paa Sinde. At der i Sommer 
er Udstilling i Stockholm, vil jo og
saa kunne bidrage til, at Konferen
cen bliver meget talrigt ti!traadt. 

Lidt om Islands1iskeriet. 
(Slutning.) 

Fra den 6te Juni til den 4de 
September fiskede vi paa forskellige 
Fjorde, Ønundafjord, Dyrefjord, 
Adelvig, Isefjord, Arnarfjord og 
Talknafjord. Udbyttet paa disse 
Fjorde var meget forskelligt, det 
bedste Udbytte havde vi paa Ønunda
ljord og Talknafjord. Paa Ønunda-
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fjord fiskede vi mest, men paa den 
Tid vi tiskede paa Talknafjord, vare 
Priserne betydelig højere. I oven
nævnte Tidsrum havde vi ca. 56 
Fiskedage, og Fangsten af Rød
spætter var ca. 2250 Snese. Den 
største Del sendtes, som nmvnt, fersk 
til England, og for den Del ind
bragtes i Brutto til Skib og Mand
skab ca. 5968 Kr. Den mindre Del, 
som af en eller anden Grund ikke 
blev sendt til England, blev lIed
saltet i Tønder, og udgjorde i alt 
55 Tdr., som solgtes ved Hjem
komsten i Frederikshavn. Efter den 
4de Septbr. fiskede vi ikke mere 
efter Rødspætter, men begyndte fra 
den Dag at gøre klar til .Torske
fiskeri; vi haabede, at vi kunde føre 
Torsken hjem levende i Dammen. 
I den Anledning maatte Skuden 
renses indvendig i Dammen, for at 
'l'orsken bedre kunde leve, og ud
vendig paa Skroget for at faa fjer
net det Slim og de Muslinger, som 
efterhaanden havde samlet sig, og 
som Vandet der oppe er meget slemt 
til at afsætte. Vi maatte derfor, 
som det hedder - banke -, hvilket 
bestaar i, at man ved Højvande haler 
Fartøjet ind til Grunden, naar det 
saa bliver Lavvande, staar den tOI', 
og man kan rense den under Bun
den og i Dammen. Forskellen mel
lem Høj- og Lavvande kan paa sine 
Steder være 10-11 Fod. 

Den 9de SE'ptember vare vi klar, 
sejlede ud og begyndte at fiske Torsk 
paa Pilk langs med Kysten udenfor 
Fjordene. Vi fiskede pan denne 
Maade, kun afhrudt af daarligt 
Vejr, til den 23de September, og vi 
havde da i Dammen ca. 140 Snese 
Torsk, vejende ca. 60 Pd. Snesen. 
Naar her i denne Beskrivelse kun 
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er nævnt Rødspætter og Torsk, er 
det jo af den Grund, at det kun 
var de to Slags, Fiskeriet særlig 
gjaldt. Vi fik da ellers, særlig med 
Vaadet, en Mængde andre Fisk saa
som: Havkatte, Kuller, Rødtunger, 
Isinger, Skader, Rokker, Stenbidere 
og m. fl., ja Helleflynderen ikke at 
forglemme. Denne Fisk, He11eflyn
d et'en , som i fersk Tilstand sættes 
meget højt her tillands, er desværre 
i saltet Tilstand' ikke i nogen høj 
Kurs, e11l:'rs kunde Islandsfiskerne 
have en lille ekstra Fortjeneste ved 
at nedsaJte og hjembringe de fangede 
Helleflyndere,' naar de kunde afsætte 
dem til en nogenlunde Pris. Der 
blev nok i Sommerens Løb sendt 
en Del i Is til England, men For
tjenesten derved blev sjælden ret 
stor, af hvad Grund ved jeg ikke. 
Fiskeriet var nu afsluttet, og den 
23de September sattes Kursen hj(!m 
efter. Vejret var meget stormfuldt, 
men da vi den meste Tid havde 
god Vind, fik vi en temmelig hurtig 
Hjemrejse, og indkom til Frederiks
havn den 8de Oktober. Torskene 
havde paa Rejsen holdt dem godt, 
saa der var ikke stor Dødelighed 
blandt dem. Vi solgte hele Partiet 
til en Kvaseskipper og fik 6 Kr. 
Snesen. Antallet var svundet lidt, 
saa vi lossede kun 1~2 Snese. De 
55 Td. saltede Rødspætter solgtes 
ogsaa i Frederikshavn og betaltes 
med 16 Kr. 50 Øre ':ed. Udbyttet 
af dette sammen med den i Eng
land solgte udgjorde tilsammen ca. 
7600 Kr. og fordeltes saaledes, at 
en Mands Part i Netto Udbytte ud
gjorde lidt over 500 Kr., hvilket 
man maa kalde et godt Resultat, 
især naar man tager i Betragtning, 
at vi kom saa sent paa Fiskeplads, 
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og POl'holdene for vort Vedkom
mende vare nye. 

Islandsfiskeriet kan vel drives løn
nende paa den Maade, det nu er 
paabegyndt, men det er jo endnu 
kun i sin Begyndelse, saa Interesse 
og Støtte, saavel af private Mænd 
som af Staten, vilde uden Tvivl 
kunne ophjælpe Fiskeriet meget mere. 
Det er jo ikke hver Mands Sag, at 
udruste et F.trtøj til Islandsfiskeri, 
dertil kræves mere, end i hvert Fald 
de fleste af vore Fiskere ere i Be
siddelse af. En stor Hjælp vil det 
lJaturligvis være, at Interessen for 
den Slags Foretagender bliver vakt 
hos vore Fiskere. Det er vel ogsaa 
noget i den Retning "Dansk Fiskeri
forening" har tænkt paa, naar den 
her under Højskolens Tag har op
rettet en Skole for Fiskere og støtter 
de Fiskere, som vil besøge den, hvor 
de kan faa Del i den Oplysning, 
som kan være til Gavn og Glæde 
for ethvert Menneske, samt de Kund
skaber, som ere nødvendige for en 
Fisker, for at han kan udføre sin 
Gerning med Interesse og Selvstæn
dighed baade hjemme og udenfor 
Landets Grænser. 

Vallekilde i Februar 1897. 
KristoHer Andreasen. 

Isafkølingsvogne til Fiske
transport. 

Da der til forskellige Tider har 
været Forslag fremme om at faa 
flere isafkølede Vogne til Fiske
transport i Gang paa Statsbanerne, 
og da der har været anket over, at 
saadanne ikke havdes til Benyttelse 



i tilstrækkeligt Omfang, hare vi til 
Oplysning uf denne Sag søgt Under
retning om, i hvor høj Grad de 
eksisterende Isvogne ere blevne be
nyttede, og det har da vist sig, at 
disse ere blevne benyttede i et for
holdsvis meget ringe Omfang. For 
bedst at belyse dette give vi efter
følgende: 

Fortegnelse 
over 

Benyttelsen af de til Fiskestrans
port indrettede Isat:køllngsvogne. 

Struer (2 Vogne). 
Kg. 

1892 Intet 
1893 1°/6 5000 

17/6 5000 
3/6 3200 

10/6 2750 
15/6 1940 
17/6 2200 
27/6 2950 
4/7 2200 
6/7 1910 
8/7 2390 

11/7 1800 
15/7 1900 
8/7 5000 

15/7 5000 
"2/7 1350 
25/7 1925 
~9!7 5000 
1/8 2400 

12/8 1200 
26/8 2175 
2/9 675 
5/9 875 

12
/9 1775 

23
/9 2500 

1894 Intet 
1895 14/5 167(1 

1/6 1450 

Kg. 
19/6 2000 
2°/7 950 
6/S 2000 

17/8 1675 
24/8 2650 

1896 91s 2000 
lols 1140 
12/6 1075 
14/6 1302 
17/ 6 1100 
19h 1382 
27/6 1500 
14./7 1250 
18/, 800 
'n/7 1200 
28/7 1700 
4/S 1700 

11/S 2100 
18/ s 1250 
25/8 1280 
l/!! 950 
8/9 1000 

Frederikshavn (2 Vogne). 
1892 intet 
18!t3 intet 

Herefter har der i kke været 
gletlonere! Isafkølingsvogne 
til FIsketransport i Frederiks· 
havn. 
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Af Stabelen. 

I Løbet af sidste og i denne Uge 
ere flere af de paa Stabelen staaende 
nybyggede Kuttere satte i Vandet; 
fra H. V. Buhls Værft er saaledes 
en mindre Kutter paa ca. 12 Br. 
Tons løbet af Stabelen, den har 
fa aet Navnet "Lønstrup" J den er 
bygget for 6 TJønstrup·Fiskeres Reg
ning med Købmand Thøgersen sam
mesteds som bestyrende Rheder. 
Kutteren, der fuld færdig kostede ca. 
3500 Kr., skal anvendes til Torske
og Hummerfiskeri i' Skagerak og 
Nordsøen, den skal være hjemme
hørende i Lønstrup. Fra N. Olsens 
Værft ere 4 Kuttere blevne satte i 
Vandet, de ere af ens Størrelse, 
ca. 34 Brutto-Tons drægtig, forsynes 
alle med Petroleumsmotor, dels af 
svensk, dels af dansk Fabrikat, til 
Inddragning af Vaaddene, og de 
koste hver ca.' 13,000 Kr. Den 
første kom til at hedde "Meta", er 
bygget for et Interessentskab af 
Bangsbostrand-Fiskeres Regning med 
Bogholder Ohr. Olsen som bestyrende 
Rheder, Skipper Ohr. Johansen af 
Nyholmstrand skal være Fører. Den 
anden Kutter skal være hjemmehø
rende i Sæby og er bygget for et 
Interessentskab af Sæby-Fiskeres 
Regning. Ohr. Hyttel, tidligere Skip
per paa Kutteren "Harraid" skal 
være Fører af Fartøjet, som skal 
hedde "Siloam". Den tredie skal 
hedde "Magda", er bygget for et 
Interessentskab af Frederikshavn
Fiskeres Regning med. Fiskeexportør 
Th. Brønnum som bestyrende Rheder. 
Th. Thomsen skal være Fører. Den 
fjerde er som den anden bygget for 
Sæby-Fiskeres ,Regning med ~Fiske-
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exportør N. Larsen, Sæby som be
styrende Rheder. Chr. Lund skal 
være Førel'. Den femte - læst not 
least bliver sat i Vandet om 
nogle Dage, den er ca. 45 Brutto· 
Tons drægtig, skal hedde "Margrete" 
og bliver forsynet med Petl'oleulllS
motor af 4-Hestes-Kraft, den er 
bygget for et Aktieselskabs Reg
ning og skal fuldfærdig koste 15,500 
Kroner; hvem der skal være korre· 
sponderende Rheder er endnu ikke 
afgjort .• Jacob Christensell af Strand· 
by skal være Fører. F:\ døjet er byg
get efter den Tegning, Hr. SJ,ibsbyg
mester Benzon i sin ~'jd skænkede 
"Dansk Fiskeriforening", det er den 
5te Kutter Hr. Skibsbygmester N. 
Olsen har bygget efter denne Teg
ning, og de fire tidligere byggede 
Fartøjer have alle vist sig at være 
udmærkede Søskuder og fortrinlige 
Sejlere. Kl. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, den 5. April 1897. 
Ugens sidste Dage bragte endelig 
nogenlunde rolige Vejrforhold, som 
hele Fiskeflaaden strax benyttede. 
Som sædvanligt fiskede de fleste 
Kuttere omkring og paa Herthas 
Flak sydvestlig af Skagen, Udbyttet 
var herfra i det Par Døgn, Fiskeriet 
varede, fra 50-180 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten vejede fra 12-15 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 2 Kr. 
til 3 Kr. 25 Øre pr. Snes. 5-6 
Kuttere forsøgte ~'ungefiskeri om
kring Trindelens Fyrskib, for de 
flestes Vedkommende med nogen
lunde godt Resultat, en havde saa
ledes ca. 300 Pd. Tunge og ca . 
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1500 Pd. Skærissing, en anden ea. 
700 Pd. Tunge og ca. 600 Pd. Skær
lssmg. 'rungen er falden dygtig i 
Pris, der betales-nu kun 90 Olle pl'. Pd., 
Skærissing opl1aaede 15 Øre pr. Pd. 
Adskillige Kuttere dreve Fiskeri paa 
Fangstpladserne nordlig af Læsø, 
men havde kun forholdsvis uhetyde
ligt Udbytte, fra 20- 50 Snese hver, 
Fisk vejende ca. 14 Pd. Snesen og 
betalte med fra 3 Kr. til 3 Kr. 25 Øre 
Snesen. De sanune Kuttere indkom 
med mindre Partier Sletvar , der 
betaltes med 15 a 20 Øre pr. Pd. 
Saavel pau Kobbergrunden som paa de 
østlig af Læsø liggende Fan{:!;stpladser 
var Fisker;pt uden Resultat, væsent
lig paa Gruml af, at den rivende 
Strøm førte Masser af Dynd og 
Tang ind i Vaadet. Flere af Jolle
fiskerne have i de sidste Dage havt 
ganske godt Udbytte af Kuller af
satte til 75 Øre pr. Snes, desuden 
havde de mindre Partier af Sten
bidder, som opnaaede ret gode Pri
ser, ca. 4 Kr. pr. Snes. Hummer· 
tilførelsen hertil Byen har været tem
melig knap, den har ikke andraget 
mere end ca. 2000 Stk., til det tyske 
]\.farked tilførtes ca. 6000 Stk. Pt·i
sen holder sig stadigvæk op imod 
2 Kr. pr. Pd. ab Christianssand 
en gros. Kl. 

Fjaltring, d. 30. Marts 1897. Sidl'n 
igaar har der raset en heftig Orkan 
her paa Kysten; alt Fiskeri paa 
Nissumfjord er som Følge heraf 
foreløbig standset, da ingen Baade 
eller Redskaber kan benyttes i det 
frygtelige Vejr. Alt Vandet er blæst 
bort af den nordlige Del af 
Fjorden, saaledes at der kun løber 
en smal Rende mellem Fjordengen 



mod Vest" og Bøvling-Næs mod øst, 
hvor Fjorden her er dybest. 

Under saadanne Forhold, naar 
heftige NV-Storme 'blæser Vandet 
bort af den nordlige Fjord, gaar 
Fiskerne fra Fjaltring og Bøvling 
ud med Pose og Pigstage for at 
fange Aal og Flynder paa den tørre 
Fjordbund og Engene, hvorfra Van
det er løbet bort, og med hvilket 
Fiskene ikke hurtig nok har kunnet 
komme afsted, saa undertiden kan 
der paa den Maade fanges mange 
Aal og Flynder, men ganske vist 
helst, naar NV-Stormen kommer me
get heftig og pludselig, saa at Vnn
det ligesaa pludselig og hurtigt kan 
jages sydp:l n. 

Desværre har det stormende V fljr 
kostet to Mennesker Livet her pall. 
Fjorden, nemli!( Jens Dl1mgnnrrl og 
et andet un~t Menneske fl'il Gjør
ding, som under Forsøg pall. at færge 
Rør fra Tranholmene til Gjørding 
kændrede med deres Baade og druk
nede. I.Jiget af den ene Forulykkede 
er funden, medens Liget af Jens 
Damgaard, som var Enkemand, 
endnu savnes. 

Dampskibet "Ariel" er nu sunken 
helt under Vand. Skorstenen er 
slaaet overbord og Skroget knækket 
midtskibs over ved Kommando-
broen. Jørgensen. 

Køge Bugt, den 4de April 1897. 
Henimod Foraaret indfinder der sig 
som Regel store Stimer af Strand
karper her i Bugten, men i tidligere 
Tid spillede Karpefiskeriet dog ikke 
nogen videre Rolle, da det i Almin
delighed var vanskeligt at finde Af
sætning for denne Vare. I de senere 
Aar er Forholdet imidlertid blevet 
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et andet, da der nu samtig med, at 
Karpen viser sig her i Bugten, og
saa ankommer tyske Kvaseskippere 
for at opkøbe Fangsten og udskibe 
den til Tyskland, pall. hvis Marked 
Strandkarpen i Foraarstiden er en 
ret søgt Vare, og i de sidste Aar 
har Karpefiskerilc't derfor udviklet 
sig til at blive en Faktor af ikke 
ringe Betydning for Fiskerne ved 
Køge .. 

Det er især ved Køge, at dette 
Fiskeri drives ener en større Maale
stok. Fangsten foregaar her med 
et dertil indrettet Vaad, og enkelte 
Dage har Udbyttet været 4 il, 10,000 
Pund Fisk. Prisen har som oftest 
været 8 il, 12 Øre pr. Pd. J. 

Fra Høierup pr. Stevns skrives 
den 31. Marts til os, at der i Marts 
Maaned bar været en stor Mængde 
Rødspætter. Der kom 8 a 10 Snese 
i hvert Torskegarn, som sattes, men 
den største Mængde af dem var 
under 8 Tommer og Resten kun ca. 
8 Tommer og meget tynde. Af Torsk 
er derimod kun fisket lidt i Vinteren. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri

forening", bedes adresserede til 

Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For

eningens Kontor. 
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Københavns Ti.lf.ørsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 28. Marts til 4. April 1897 . 

Tilt", .r, II ~! 
H danske. Fisker.: II Pd. 

fartøJer . .. 7740 

12 danske Kvaser 11
2700 

4 svenske Fisker
fartØjer . . . , 1350 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer .. 

..... \ ~ Q)G> .... ~ 
="eS 0:IG) 
Cl) c::: >:cD :z: >o .c c q:: CD:::O a: .... 
Pd. I Pd. 

I c1;~ l-

I 

0.- ..>( G) 
CL.... ø= 
=~ .... == '"en 0:001: 
~ CD .... 

o :: 

Pd. I Pd. 

4502 3605 

114408 
5 

502 1 1806 

120' 740' 

.... 
EG) 

E;E -o 
11iI'.ct == 

"eS C en 
"eS G) .,-
a:Jen 

Pd. I Pd. 

1190" 

'il 
<C 

"eS 
G) ..... 

..>('" 
0:111:1 
-' CD 

o 

I Pd I Pd. 

5001 550 

... 
>o 

"eS 

'il 
..>( 

en 

Pd. 

.,J., 
=:' <C-en 

I Pd~ 

pr. Jernbane & ; 
Dampskib .. . 13294 3156 10001 

I' 372'1 756071'130009 1011641"1 6302 !921810 '139521~464 
lait. .. 25084 3156 1000 992 1127118 14190 106141 685219218 3952 1464 

Il 50 Pd. Pighvar og 960 Pd. Tanger. 2) Slotter. 3) Skrupper. 4) 2i2 Pd. Skrupper og 100 Pd. Sletter. 
6) Torok. 6) Kuller. 7) 6760 Pd. 'rorsk og 800 Pd. Kuller. 8) Stenbidor. 9) 8000 Pd. Gddde m. m, og 500Q 
Pd, Stenbider. 10) 8290 Pd. Lak. og 928 Pd. ,ørred. 

lait er der tilført 299167 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-6.00, Kassefisk 

Kr. 4,00 pr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,00-1,50, Kassefisk Kr. 0,50 pr. Lpd.; Gedde Kr. 
0,25-0,45 pr. Pd.; Sild, store Kr. 1,00-2,00 pr, Ol, smaa Kr, 3:00-5,00 pr. Kasse; A al 
blanke Kr. 0.60-0,65, gule Kr. 0.%-0.42 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har afvigte Uge kun været ringe, hvorfor Priserne 
ved stærk Efterspørgsel vare meg-..t høje, ogsaa for sekunda Varer. Torsk tilførtes l 

rigelig Mængde, men Handelen var treven og Priserne uforandret smaa. 

BEKENDTGØRELSER 

3nurrelJaad 
Undertegned .. tilbyder Fi

skerno sine anerkendte Sn ur
revaad i fUl'skt-llige Længder 
og Maskestørrejser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. R«.ntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabriken I Damjolle til Salg. 
- 8elYllu'ldallle I "alhrg 188l1e. 

1 Xet.enha"B 1888-
anbefaler .it Udsalg af alle Borter 
Fiskekroge, lJau. vel i Sta.al, .Jærll 
.om Me •• ing, .amt Pilke i Tin ol! 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Købønhavn K 

En saa godt som ny 
Damjolle, 19 Fod la ng, 
med tilhørende Sejl. er 
billigt til Salg hos 
GæstglTer Permin, 

Kallehave Færg. gaard. 

Fiskestager. 
Af Grall 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/2 å 2" i Top (slanke Stænger), 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt hit BanevoflD. Stendalga8.J1'd Savbrug, 

G. Jenssen·Tusch, 
Forespørgsler besvarf's omgaaende. pr. Kjelleru p. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

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

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. 

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

Telefonnummer" 75 Helsingør", 
t""pl'er efter Bestilling eller fra [Juger fra vor med de nyest(\ og bedste 
:\la,sldner forsynede, Fa,brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt ajle andre Sl;.tl,!;s Næt og Garn. Born
uldsgw"li, lIallljJt:l/lWII og Jlø1',qarlt i alle Nr. til Dagens billigstt> Priser og i 
bedste Kvaliteter. .\.alelulber, Kork, Flaadt:ræ og Katechu 
haves pua Lager. . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
RedllIeret af cand. ma~, \VW. Lundbeck. - Tlykt hos Frantz Ol~rilJttre14. KøbtmhavD. 



':," 

l·~'····· • ., 
r.-" .. 

:: 
::;1 

''):i<w 

AlD UASI lID 
Nr. 15. 15. April. ' 1897. 

:M:e~e::t:DSb~ad.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 'Is Sides Brede; forstaaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold: Gennemført Damkultur. - Fiekeri
beretninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor t • Storm
gade 20 Stuen, Københa'l'n' V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af liedlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve. og andro Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
seredetil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler et 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Dariish Consulate, . 
II, Musoovy Ooun, 

London E. C. 
Telegram Adr.: S.llIAø. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. . . 
Telegram-Adr.: Sølllllø. Hull. 

Modelsamllngen. 

Paa Grund af Udstillingen i Stock
holm, hvor største Delen af Dansk 
Fiskeriforenings Modeller og Red-. 
skaber skulle udstilles,. vil. Model
samlingen være lukket .. fra lste April 
til ind i Oktober. 

1'~"~~i: 

. 7.~: i. , f:·'";! 

Sælhundehaler, 

som indsendes til "Dansk Fiskeri~ 

forening", bedes adresserede til 

Universitetets Zoologiske Museu,m" 
København K., og ikke til For-; 

~mingens Kontor. 

G~:nnemført Damkultur. 
Af Arthur Fedderøen. 

Imellem Tysklands mest frem
staal'nde Fiskeavlere har næppe 
nogen med større IhærdighE"d eUer 
møre rationelt og virkningsfuldt gen
nemført Opdrætningen af Laksefiske 
end 'Godsejeren, Hr. S. Jaffe til 
Sandfort i Westphalen. Det kan 
derfor yære rigtigt, at hans~ Op
fattelse bliver almindelig kendt ogsaa 
i vort Land, hvis Natur- og Vejr-' 
forhold i saa mange Retninger 
sterpmel' med de nordtyske. 

Underet Ophold i Efteraaret 1895 
flOS ,Hr .. ;.,~affe fikjeg Lejliglwd til 
i Enkelthederne at blire kendt med 
hans Virk~~niped som .Fiskeavler og 
;;;om Freme;angsmand .l>aa Damkul-
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tUrens Vidder. Senere har jeg ogsaa 
haft det Held personlig:og·· S1mftlig . 
a.t kunne drøf$e:{a§ljge Spt;frgsm84l1 
med h~m-, ';og han har . med megen 
Elskværdjghed tilladt mig at~e 
Uddrag af,sine Meddelelser om Dam
kultur. 'I det følgende er . det-da' 
ogsaa væsentlig hans:Opfattelse,som' , 
gengives. 

Hr. Jaffe raader først og frem
mest enhver' 'Fiskeavler, som kun 
har 'med SmaavILl'ld. abgøre, ,ikke at 
indbringe andet Foder i Dammene, 
eml det, som disse selv kan frem
bringe.Man skal pleje sine Damme 
som sin Mark 'og, indskrænke .sig til, 
hvad Vandet kan nære. Man skal 
søge at øge og at værne om Dam
mens levende Fødeæmner 'ved at 
indsætte nyttige Snegle,' Krebsdyr 
og Vandplanter. Men W/.(l,tt, s.kal 
undgaa alt dødt Foder. 

For det meste mangler der til et 
gennemført Dambrug: Vand, Foder 
og Ihærdighed. Men dersom disse 
tre Faktorer el' i Orden, kan der 
ogsaa gennemføres et Dambrug ; 
lønnende bliver det, naar der er 
rigeligt med Vand og 'Føde og Tid 
til Pasning. 

Vandet til "Staldfodring" af ørred
agtige Fiske skalsaa vidt muligt 
stamme fra rigeligt V æld. 'Dammene 
bør indrettes i Nærheden {lf IUlderne, 
men dog ikke for nær ved Ud
springet, fordi Vandet da endnu er 
for. iltfattigt. Bæk- eller Aavand 
kan med Nytte indføres iDammene. 
Disse bør dog i Almindelighed ikke 
udelukkende have Tilløb af Al)." eller 
Søvand, fordi dette gærne ved Som
mertid bliver for varmt for Ørred
fiskene. Gr,umset 'Vand er en Gang 
imellem mere nyttigt end skadeligt, 
dersom det da: ikke medfører forFiske-

livet f~r1ige Æml!er. Efter Tilførsel 
B(''IIed dord elter Ler grumset Vand 
er. -Ørretlel1Ile ,især æde~stne, netop 
som de er det i de 'frieV1l.utie efter 
'Regnskyl, der hal' gjort 'Vandet 
uklart. 

Det er vanskeligt at afgør.;e, hvor 
lirlt Va,1ld en'Fede-Dam kan nøjes 
med. Varmegrad, Lnftholdighed og 
aIltlre Omstændigheder har Indflydelse 
i sa:l Hensefl'sde. ,Men intet ·lJø,m
brug burde indrettes !{lr ,Øt;lledfisk,f;l, 

, hvor ~i.ldevæltlet ,hvert M~ut og til 
'Stadighed ikke ~fgiver en halv Kubik
'meter' Yand. 

J o mere Dammene i bakk~de 

Egne i den hede-Tid,af'D,a:gen kan 
ligge i 'Sk~ge, . desto, kø.1igereholde 
de sig. 'Med dette for øje bør man 
vælge "Pladsen for Fede~Dammene. 
Paa flad Mark kan man. skaffe den 
nødvendig Skygge ved at plante,:en 
Række::Elletræer la.ngs Dammens 
Solside -'.; Træerne plantes i;'~ Af
stand af 12-15 Fod fra;Da.mmen. 
Fede~Damme ,gøres dYbe, saa dybe 
som Muligheden "ror' deres' Tømning 
tillader det; i hvert Fald bør de 
ikke .være under tre ~Fod . dybe og 
hellere ni.endseks Fod (fra Vand-
skorpe til Bnnd). , 

Ved Indl'etiningen;af ~nFede-Dam 
gør man rettest i at huske, at den 
samme V 8iD.dmængde, ,ført gen~em 

en Dam, yder' mere end naar det 
deles imellem flere. Heraf' fremgaar 
Nødvendighedfm af ikke at øge 
Dammenes Tal for meget. Man maa 
da hellere arb e'jd e med ,flare'Fiske i 
nogle' faa Damme. 

. Heldjgtl'n· det være, 'om 'man, 
forinden' man ·letler,Kildernndet· ind 
jJ:lJ)ammene, sItmier det· i en' smal 
Grøft,' omtrent 100 lFod ilang, ·9'Fod 
bred' og 3 Fod dyb. . Denne Grøft 
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mM. kunne" tømm>ElS; og ingen LSinlie 
bllUges til, Fiske;.'. N eden for den 
grRVler man saa. J et· Pa.r: DfI.IDlme 
(llWlska' tre)/ som uafhængig a.! hve:r
andre kan. m.ootæge Tilløb frØl Kilde
gl"øfteThJ EnhV81 af, diase Damme 
maaJ.kanne tnmmø&,· uden a.t Tøm
niBg>en virker PM.. de anØrtls Vand
tilløb., AfIøbeD.~ fra' DrummelitSl skal . 
være; sao.' støre; at, enhver. Diun-kan , 
VæJffl helt> tømt i m:indst, to Timer. 

Afløbene (Munke) frn.F~de-Damme 
høldes-:adskilt.fra:OverfaldeDEl<. Disse, 
som, mod.' det"fraløbende Vs.n\l, 
indrett~ . mML befist, i Modsætning : 
tilrMunkene, med. vandret ligsende 
Gitter ellar;Wrenætj'jsærveiD~me, 
sonl'ligge-, i samme Plan (UdM Fald 
fra den, ene til: den, anden) og . som 
føre, el), l rigelig V a.ndmæugde" ere de 
saare praktiske. Et,saadant,vandret. 
liggende -Gitter kan man lei rense, 
dat det k1W; ligger faa ~mm~r under 
Vandskorpen" og det kan' let ind
læggøs . i 611hver Rande" d&r tjener 
som Overfald. RensningQD. laltes 
yderligere; dersom man ved· Hjælp 
af, HængseL i Gitter.et, kan, hæ.ve 
dette. Dp''Gver Vandet. 

DstmllØlI68 form retter, si~efter 
Fiskene8~StølTeI8e, man sætter i dem. 
I.Modsætning, til de· yngoo ,Fisk· føler 
Aarsfiskenesig.bedst til· Mode i ikke 
for" smalle Damme. . For det. meste 
staa.. de staldfodrede Fisk i Flokke, 
nuu·. man· fodrer. Dammene maa 
derfor helst være 9 X 20 Meter i 
Flademaal og 41/ 1 Fod dybe. Man 
har i Almindelighed to saadanne 
Fededamme'i Brug, 'medenS' en tredje 
ligger tør som' R",servedam. Neden 
for. disse'Damme ligger saa. {mielIer 
to> mindre og smallere' Gl\9.ve· {Fla
demaa14, X 15 Meter, Dybdan 331,1 
Fod)li DersOIll\disse mindre Damme. 

iklke kanfa:a tilstrækkeligt VaaQ fra 
KildlilgJrøften, ma.a. de:. have det fra 
Fededamfllene. De tjene føl'st og 
fremmest. til! Opvækst af Y ng.elen, 
som i dem: vokser· op . til· at. være 
Sættefisk. 

ForindEm. man imidleJrtid· gaar til 
Indretningen. ~f Dammene, bør man 

· nøje tage PladsenuJ:l>d,er Overvejelse 
· og helst faa an dy..gtig Engmester 
til,atnivelle1'8 dan og uaregneMæng· 
den af Kildevandet. 

Det er vigtigt, a~ Dammens Bund 
fallT; etsva~Fp,ld hen imod Munken, 

-og allerede: det· svære Vandtryk, som 
,en sall. dyb Dam udøver, gø!' det 
, øIltShiligt, .at, ikke alt. Vandet· er op
i stæmmet,. men at idet, mindste· doo 
halve Dtybde skyldes Udgravning. 

Det er, nødvendigt; at enhver Dam 
· kan . lægges helt, tør" og nyttigt, om 
enhver Dam har' sin egen Tilførsel 
af Vand, hvilket ikke udelukker, at 
de~ lav-este af to Damme de'8Uden 

· kan-faa Vand fra. den øverste. 
I Damme af den hel' nævnte Stør-

· relse, opfodrer Hr. J aft'llFisk til en 
V ægt af et halvt Pund Stykket.. I 

,større Damme, 6 Fod dybe og 20 
X 20' Meter i Fladeæaal, har han 
fodret 500 Fisk til- en Størrelse af 
fire Pund,Stykket, Men da. .han kan 

· sæl~ alt, hvad han kan producere 
til en V æ~' af 1/,_1/'2: Pund, nøjes 
ham for største, Delen . dermed. 

Planter' og Smaadyr. Det ler en 
nyttig Tinglom man, straks' efter 
at, Dammt'ner.færdig, kanl~aa Brønd
karse i dens Bund og paa dens- Sider. 
Først: otte Dage sen~e "spænder" 

· man. Dammen; di' V. s. _ fylder den 
med Vand, dersom man da ikke vil 
holde den tom en Tid og, have den 
i Reserve.. H\"or det ved stærkFo
dring er nødvendigt at undgaa ethvert 
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Gemmested for Ungfiskene, især for 
den sky Bækørred, 'er Brøndkarsen 
som er meget frodig. senere god til 
at skaffe Skjul for Fisken og for <te 

. Smaadyr, hvoraf de nærer sig. Man 
kan ogsaa lægge lange Bønnestager 
(omtrent fire til hver Dam) tværs 
over Vandet og hænge Knipper af 
Brøndkarse over dem. Karsen ud
sender da Rødder frit i Vandet og 
kan let fjernes, forinden man udfisker 
Dammen. 

I saa stor ~ængde som muligt 
maa man bringe Mosesnegle, Vaar
fluelarver og Smaakrebs ind i Fi
skedammene. Man skaffer del ved 
ikke alene Fiskene Føde, men man 
sørger tillige for, at ubrugt Foder og 
Fiskenes Ekskrementer tilintetgøres, 
hvorved Vandets Friskhed vf'dlige
holdes. I Kildegraveri har man en 
god Tilvirkningsplads for de tjenlige 
Smaadyr. 

Fisketallet, som kan sættes i en 
Dam, kan egentlig kun afgøres ved 
selve Dammen; det afhænger i høj 
Grad af Dammens Plads og Tilløb. 
Jaffe kræver, at der maa være Sik
kerhed for rent og rigeligt Tilløb, 
før man tænker paa Fedning; hans 
efterfølgende Opgivelser gaa ud fra, 
at der til Fededammen mindst kom
mer 1/2 Kubikmeter friskt Vand i 
hvert Minut. Paa Sandfort sættes 
om Eftera&ret i en· Fededam, som 
er 180 Kvadratmeter stor og halv-

. anden Metør dyb, 4000 Sættefisk, 
og da det kommer an paa, saa. hur
tigt som: muligt at frembringe en 
Fisk paa ikke. over 1/4 Pund (den 
mest salgbare Vægt), saa blive aUe 
Undermaalere og alle større Sætte
fisk fraskilte, idet kun Fisk pM 8 
-11 Centimeter (omtrent 3--41/ 2 

Tomme) bruges til Fededammen. 

Naturligvis ere de Sættefisk bedst 
tjenlige til Staldfodring, som fra først 

· af er blevne kunstigt fodrede. Yngel 
fra frie Vande er i høj Grad Kan
nibaler over for Kammeraterne . 

· Dersom man kan raade over Kilde
vand, æde Fiskene (især de ameri
kanske Sorter) ogsaa om Vinteren, 
og man kan saa gaa ud fra, at de 
fleste Fisk allerede i November have 
naaet den sælgeværdige Størrelse d. 
v. s. 1/4 Pund. 

Man staar sig bedst ved at fodre 
mindre stærkt om Sommeren i thi 
dels er Faren for Tab i varmt Vejr 
og ophedet Vand større, dels taber 
'stærkt drevne Fisk i Vægt ved Ud
vanding og endelig er Portionsfisk 
dyrere i Januar-Marts, mens Fi
skeriet er standset i Friv:lndene, og 
medens Storbyernes Selskabelighed 
er størst. I Tyskland lønner det 
sig altsaa bedst, at tiltrække mindre 
Fisk; . der kommer hurtigere et Ud
bytte og deres\ Transport i levende 
Tilstand er billigere. 

Der' vil imidlertid altid, trods den 
om hyggeligste Sortering, være nogle 
Fisk, 10m ikke have vokset godt nok, 
medens andre ere blevne for store; 

· man regner omtrent 10-15 pr. Ol. 
af saadanne Fisk; de sættes i Damme 
for :sig selv, naar man tømmer Fe
dedammen •. Man kan lade de større 
vokse op til Legefisk eller til større 

· Salgsfisk. (Fortsættes.) 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 7de April 1897. 
Igaar den 6te ds. vare Fiskerne i 
mit Distrikt for første Gang ude at 
forsøge Havfiskeriet i FOl'aarssæsonen. 

.'r,,~ ir' 
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Udbyttet var meget forskellig i 
Forhold tilden Afstand fra Land, 
hvortil Fiskerne havde været ude, 
saa at Fangsten varierede fra 2 til 
30 Snese Kuller samt lidt Torsk Q.g 
Rødspætter. Baadene fra Mærsk i 
Fjaltring havde kun været ca. 1 Mil 
til Søs, og disse Baade havde derfor 
ogsaa ringe Fangst, hvorimod de 
nordlige Baade fra Dybaa havde 
været ude paa en Afstand af godt 
11/ 2 Mil fra Land og fik der som 
anført 20 og en enkelt Baad 30 
Snese Kuller, ligesom de ogsaa fik 
en Del flere Torsk end Baadene fra 
Mærsk; men den fangede Kuller var 
af ringe Kvalitet. 

Efter disse Resultater maa man 
altsaaantage, at Fisken endnu staar 
ca. 2 Mil fra Land, men at den 
dog i de nærmeste Dage vil blive 
temmelig almindelig under Kysten, 
og det nu paabegyndte Foraars
fiskeri vil da ogsaa blive fortsat, 
naar Vejrforholdene ti11ade det. 

Udfor Bovbjerg Fyr staar Bark
skibet "Prøven" af Drøbak sunken 
paa ca. 7 Favne Vand omtrent 1/2 
Mil fra Land. Skibet staar meget 
farligt for de mange Fiskerkuttere, 
som i denne Tid passerer frem og 
tilbage her langs Kysten, samt for
øvrigt for alle andre Skibe. 

Just nu i dette Øjeblik blev det 
mig meddelt, at Switzers "Frederiks
havn" har Ordre fra Marineministeriet 
til at sprænge og tilintetgøre be
meldte Barkskib, der er lastet med 
Telegrafpæle. 

Fiskeriudbyttet paa Nissumfjord 
har i Marts Maaoed været: 
Fjordflynder 500 Snese a 40 ø. pr. Pd. 
Laks.. . 75 Pund a 1 Kr. 
Gjedder .500 il, 22 ø. 
HeJt .. .600 it 9 ø. 
Aborrer .200 a8 ø. 
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laIt til en Værdi af 455 Kr. 
Fisken er forsendt til Købstæderne 

i Jylland. Jørgensen. 
Harboøre, de:q 6te A pl'il 1897. 

Vore Fiskere forsøgte i Slutningen 
af forrige Uge at gaa ud efter Kuller, 
men Resultatet var ubetydeligt. 
Endnu er denne vor Hovedfangst 
ikke ankommen for Kysten, saa det 
trækker betydeligt i Langdrag med 
Foraarsfiskeriets Begyndelse. P. 

Lemvig, den 6te April. Først i 
det sidste Par Ugers Tid har vi her 
faaet nogen Forsyning med Fisk, 
særlig Rødspætter. I de forløbne 
2 iL 3 Maaneder har der her i Byen 
været saa stor Knaphed paa Fisk, 
som ikke er kendt i flere Aar i saa 
lang Periode. G. 

Frederikshavn, d. 12. April 1897. 
Fra 18te April synes det, som om 
der tages ivrigere fat paa Fiskeriet, 
dels skyldes det, at den mere frem
skredne Aarstid nu endelig skaber 
nogenlunde rolige Vejrforhold, i hvert 
Fald var dette Tilfældet i en Del 
af Ugen, dels bliver fra dette Tids
punkt de mange med Skagfiskere 
bemandede Kuttere udrustede paany, 
efter at disse Fiskere har opgivet 
J ollefiskeriet fra deres Hjemsta vn. 

Midt i Ugen stode alle Kutterne 
til Havs, og i Løbet af i Gaar og 
i Forgaars ere de atter indkomne 
i ret betydeligt Antal; ca. en halv 
Snes Kuttere have forsøgt Fiskeri 
udfor Vestkysten, men kun en eneste 
har havt nogen Rødspættefangst Ilf 
Betydning, den hude ca. 80 Snese 
vejende ca. 14 Pd. Snesen, og de 
blev e betalte med ca. 3 Kr. Snesen, 
de andre de andre havde ca. 2000 
Pd. Skærissing, fangede i den saa
kaldte Hirsbalsrende, de først ind
komne opnaaede 10-12 Øre pr. Pd., 



de sidste maatte nøjes med 5 a 6 
Øre pr. Pd.; der er kun et lille 
Marked for denne Fiskasort; swa 
Prisen trykkes hurtigt. Fra, Hisl'thas 
Flak indkom Kutterne med Laster 
af fra 30-160 Snese, Rødspætter 
vejede fra 12-16 Pd. Snesen og 
betaltes med fra 2 Kr.-3 Kr. 50 
Øre .pr. Snes. D\:;r har atter vist 
sig nogenlundø rigeligt af Tunge 
paa Fangstpladserne østlig af Trin
dalen, en Kutter indbragte ~aaledes 
derfra ca. 900 Pd., en anden ca. 
600. Pd. og flere havde over 300 Pd., 
Prisen er atter falden, der betales 
nu kun 80 a 85 Øre pr. Pd., det 
indbragte samlede Kvantum androg 
vel godt 3000 Pd., desuden, ha.vde 
hl'er af disse Kuttere mellem 500 
og 600 Pd. Skærissing, der betaltes 
med 10-12 Øre pr. Pd. Nordlig 
af Læsø gjordes af enkelte Kutt~re 
mindre Fangster af Rødspætrer, 
vejende 13-14 Pd, Snesen, betalt 
med 2 Kr. 25 Øre'-SI Kr. 50 Øre 
pr. Snes, og af Slethvar, der op
naaede 12 il, 15 Øre pr. Pd. I lan~e 
Tider have Eksportørerne af Hummer 
i Eristiania ikke· havt Tilførsel af 
nyflskede Varer, saa Beholdningerne 
der synes nu snart at være udtømte, 
hertil er derfra i sidste Uge kun 
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tilført ca'. 700 Stkr." til tJ1Ske Mod· 
tag~re kun' 3000." Stkr., Ptisen: ab 
Kristianssand ,holder sig stadig. om
kring ved, 2 Kr. 25 Øre .p:r. Pd •. en 
gros. Et herværende .større Ekgpørt
Firma ,har i ,Gaan. og i Dag pr. 
Kvase modtaget to mindre Par.tier 
Hummer, fangede i den svenske 
Skærgaard, vel ialt cai. UOO, BllIr. 
Prisen ab Sremg skal, være godt 2 
:!{;r. pr. Pd. I.L 

Tørret Rokkeskind. 

Fra Firmaet Knudsen Freres; Rlie 
'du progres 141, Bryssel, er der sendt 
os en Prøve af tørret RO'kkeskind 
med det Opgivende, at nævnte Firma 
ønsker at køhe store Kvantiteter af 
denne Vare. Skindet er af Søm
rokken, der jo er almindelig baade 

. i Kattegat og . langs Vestkysten; for
modentlig kan ogsa'tl. Skindet af vor 
anden almindelige piggede Rtlkkeart 
(Tærben) bruges; hvorimod Skindet 
af Skaden saavidt vides ikke' købes. 
Skindet er saltet' og tørret; en Prøve 
af d.t kan ses paaKontoret, Storm
gade 20. 

BEKEN'DTG0REUS.'ER 

Fi'skes-t-agier~ 
Af Gran 8,10,11 og12 Alen lange, P/2 8,,2" i Top (slankeBtænget;) 

samt Fiskekasser i alle MaaI leveres billig frit 
Alt frit Ban8voBn.. Sien dalgaard Savbrug,. , 

, d G. JeulJØD-'l"dscIl,' 
Forespørgsler besvares omgaaen e. PIP. Bjelle.'Ilp. 
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Københav;ns 'Til.førsel af fersk 'Fisk direkte fra Fiskeplads 
,og ·pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen 1ra 4. April til 11. April 1897. 
-

I ~ I ~ ... ~ I t ~ ll- E j \ ~~ I <Ø f 
II-.. ~ Cl> ~ 

,G,) cDG 
CI» \~= E 'Cl >. "Cf= -"'Cl 01/- ::! Tilført af: o.c:~ ... .-:;:: Cl> "" .. ~ :æ; 'Cl -æ ege: e: o =_ 'Cl 

I 
ri) l"iij~ 11'1= o::: 

"iij 
er: c::r. ::c >. =- "'(1) J- o 'Cl 0(;; ..Jo Cl> ...: 

<Ø q:: J-a. ...: 1:11 .., .... 
~ Cl) o~ Cl CD 

.., Cl (I) 
(I) -

Pd., 
I Pd 1 

20 danske Fisker-II Pd. 
Pd. 

Pd. I Pd. Pd. Pd. Ptl. Pd. Pd. 

fartøjer . .. 27414 1101 1464' 1801 1880 

19 danske Kvaser 26550 112446 
• 7 svenske Fisker-

fartøjer ... 7560 502 2504 

pr . .&ad og Vo~ 
fra 'nærliggen 
Fiskerlejer ... 10485 12007 1500 15869 

10 11 pr. Jernbane & 
Dampskib .... 12448 4750 17803122686 30W 18608 (78200 8600 3320219950 4878 

lalt ... 178972 4750 1940 60S0 ii6840 8608 179700 10186 33202 11830 4378 

l) 60 Pd. Tunger og 50 Pd. Pighvar. 2) Tunger. 3) 1400 Pd, Tunger og ?80 Pd. Pighvar. ') Sletter. 
i) Snupper. 6) 2064 Pd. Skrupper og 204 Pd. Sletter, 7) Tonk. 8) 166' 'Pd. Torsk og 1350 Pd. Kuller. 9) 
12611 Pd. Aal,'lg 306 Pd. Aalek ..... i>be. ,10) A .. I. 11) 31720 Pd. Laks og 1482 Pd. Ørred. 

·Ialt er der titfert 448356 Pd. 
Betali Hennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kl'. 2,80-0,00, Ka.sselisk 

Kr. 2,00-3,75 pl'. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,00-1,40. Kassefisk Kr. 0,40 pr. Lpd.; Gedde 
Kr. 0,25-:-0,85 pr. Pd.; Sild, store Kr. l,,,? pr. Ol, smaa. Kr, 8,00 pr. Kasse; Aal blanke 
Kr. 0,60~O,65, gule Kr. 0,30-0.40 pr. Pd., Laks Kr. 0,60-0,90 pr. Pd. 

Af levende 'RØdspa-tter er der i Ugens Løb tilført en Del i mindre Partier, der ved 
livJig ,Omsætning beta.ltes med indtil 5 Kr. pr. Lpd. - Torsk tilførte s rigelig og uden 
væsentlig F01'311d!ing i ,Priserne. 

,8n.urreIJoad. 
UndertIlgnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revap.d.i 'foF'ilkellige Læng der 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

,Chr. BøDtved, 
Vaadbinder. 

Skagen, 

8rredyncel. 
IAprileU.r MajM .... nedkan leveres 

et Kvantum ,kraftig ønedyngel Il 
10 Kr. pr. 100~ Stk. ab Viborg Ba
negaard. Mod omgaaende Relour
neri .. g tika. Forsendelsen i Beløb.· 
b~t8 EmltaJ,lage, men for KØbernes 
Riøiko. Bestillinger ikke under 
1000 Stk. - ekspeder •• i den Olden 
. de indg..,.,. sa"læn"", Forr .... d h .. ves, 
Udklækningsanstalten. 30 aarige 
Virkoomhed ga ... nterer Køberne 
kyndig og omhyggelig Forsendelse. 
Forespørg.l.r· be&vllree. 

Flskerlleolskallet I Viborg. 

fiskekroge -Fabriken 
- hl_edallle I A al h r g 188S -8 

I K.beJl 11,1".1888 -
anbefale. sit Uds .. lg af alle Sorter 
Fiskekroge, aaa ,vel i Staal, Jm." 
som Messinll. s"mt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Oonrad Christensen. 
S~. SU&Ild.træd.e tI. 

Køb.nlunll K. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen. 
skriv om Prøver af Du!o!· 
disse sendes altid frit. 

F .N.Hal,mse. 
Telefon 12:~, 
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Xøbenha ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzo,n, 
anbefaler 

Rej eredska ber. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70 • 

..... """'''1 ... "''''""", ... """"""""""""",,,"""""""""""""""" 

Pri a lJansk 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 ovensi. 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, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampe,garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .:\.alekuber, Kork, Flaadtræ OK Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Rediseret af cand. mag. lVill. Lundbeck. - Tl'ykt hos Frantz ChriBttreu. Irøbewu,vn. 
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Nr. 16. 22. April. 1897. 

M:ed.l.e:D:1..sol.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for bdlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: DanskFiskeriforenlngBextr .. ordinære 
Generalforsamling. Gennemført Damkultur.
Flere nye Kuttere. - Fiskeriberetninger. Be~ 
kendtgørel.er. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' 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. 

Hreve og andre .Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altili alene adres
sereue til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
6, Museovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølling, Hull. 

Modelsamlingen. 

Paa Grund af Udstillingen i Stock
holm, hvor største Delen af Dansk 
Fiskeriforenings Modeller og Red
skaber skulle udstilles,. vil Model
samlingen være lukket fra 1ste April 
til ind i Oktober. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske iVuseum, 
Københa,vn K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
extraordin. Generalforsamling, 

Stenografisk Referat. 

En extraordinærGeneralforsamling 
før den ordinære Generalforsamling 
der VIll' indkaldt af 511 Ml,tllemmer 
af Foreningen, afholdtes Lør<lagen 
den 10. April 1897 RI. 91/ 2 , 

Pnesidenten, Kammerherre, Hof
jægermestt>r, Lensgreve iVoltke·B1'f~· 

ge,dl'ed ~tabnede Mødet med følgrnde 
Udtalelse: Mine Herrer! J('g til
lader mig at ønske Dem alle "elkOllI
men til de 2 GenemlforsamlingPl', . 
vi skulle afholde i Dag. Bestyrelsl'1I 
udtaler sin Glæde over at se Dem 
saa talrige. 

Der forel la til Forhandling føl
gende Forslag til Lovændringer stillet 
af 52 Medlemmer: 



Til § 4. 
1. Første Stykke tilføjes Ordene 

"og af Foreningens Medlemmer". 
2. I 2det Stykkes 1ste Linie indføjes 

efter "Bestyrelsesradet" Ordene 
"samt Foreningens Medlemmer". 

3. I 4de Stykkes 2den Linie sættes 
efter Ordet "Adgang" Punktum, 
og Resten af Paragrafen udguar. 

ad. 1. Følgen vil være, at Gene
ralforsamlingen ikke som hidtil dan
nes af Bestyrelsen og Bestyrelses
raadet alene, men tillige af Forenin
gens Medlemmer. 

ad.s. Det samme gælder om dette 
...:Endringsforslag. 

ad 3. Hvad der udgaar, er,. at 
Medlemmerne ingen Stemmeret have 
paa Generalforsumlingen. 

Til § 5. 
4. I 2<.let Stykkes 1ste Linie udgaar 

"Bestyrelsesraadet" og sættes i 
Stedet for samme "Generalfor
samlingen" . 

5. I 3die Stykkes 5te Linie udgaar 
"Bestyrelsesraadet" og forandres 
"vælger" til "vælges". 

ad 4. Ændringsforslaget gaar ud 
paa, at Bestyrelsen fremtidig vælges 
af Generalforsamlingen, altsaa ved 
Stemmegivning af alle tilstedeværende 
Medlemmer. 

ad 5. Det samme gaar dette 
Ændringsforslag ud paa. 

Til § 9. 
6. lIste Stykkes 7de og 8de Linie 

udgaa Ordene: "for at møde til 
Generalforsamlingerne eller". 

ad 6. Ændringsforslaget gaar ud 
paa, at Bestyrelsesraaderne ikke frem
tidig skulle have deres Rejseudgifter 
til Generalforsamlingen godtgjorte, 
hvilket i høj Grad har fordyret Om
kostningerne ved denne. 

Til § 11. 
7. I 2det Stykkes 3die Linie efter 
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"Regnskab" indføjes "med sam
mes Bilag". 

ad 7. Det hidtil til Medlemmernes 
Eftersyn fremlagte Regnskab har ikke 
været ledsaget af de tilhørende Bilag. 

Til § 13. 
8. I 2det Stykkes 8de Linie for

andres "de" til "denne" og i 9de 
Linie udgaa Ordene: "til hvert 
Medlem samt". 

ad 8. Ændringsforslaget gaar ud 
paa at spare ufornødne Omkostninger 
til Bekendtgørelse af Generalforsam
lingerne. 

Til § 17 . 
9. I 8de Linie forandres 

1/ " " 4 • 

2/ ii til 
" li 

10. Paragrafen tilføjes et nyt Punk-
tum saalydende: "Er General
forsamlingen ikke saaledes be
slutningsdygtig inden 1 Time 
efter den for sammes Afholdelse 
fastsatte Tid, bliver den at ud
sætte i 14 Dage, og den derpaa 
atter sammenkaldte Generalfor
sam Hng tager - uanset hvor 
mange Stemmer der er til Stede 
- Beslutning med almindelig 
Stemmeflerhed om de Genstande, 
der vare bestemte til Afgørelse 
ved den udsatte Generalforsam
ling". 

ad 9 og 10. Hensigten med disse 
Ændringsforslag er, naar alle .Med
lemmerne faa Stemmeret, at let.te 
Muligheden af paa de hertil fornødne 
særlige Generalforsamlinger at opnaa 
ønskelige Forandringer i Foreningens 
Love. 

Ved Navneopraab viste det sig, 
at 18 Medlemmer af Bestyrelsesraadet 
vare til Stede, samt at 17 lokale Por
eninger havde sendt Repræsentanter. 
Under Forhandlingerne mødte endnu 
et Medlem af Bestyrelsesruadet. 

De 19 Medlemmer af Bestyrelses-

..... "'. . \.~~ 



raadet vare: Konsul Fabricius , 
Skagen (ved Konsul BerthelselI): 
Købmand N. P. Bøjer, Hirtshals, 
Skipper P. Nielsen, Bangsbostrand , 
Gæstgiver O. Hausgaard, Thisted, 
Strandfoged Th. Sørensen, Vestervig. 
Fiskehandler N. (;. Brinck, Skive, 
Konsul M. Mich:1elslJn, R,mtlers, 
Etatsraad O. Eckardt, ørumgaard, 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing, 
Fiskerikontl'ollør C. Holstein, Svend_ 
borg, Fisk!?l' Rasmus Nielsen, Skalø 
Grosserer Fr. Th. Adolph, Køben
ha vn, ForretningsførerO.Schmiegelow , 
København, Borgmester Neumann 
Hillerød, Lærer O. Bl'ammer1 Jægers
pris, Købmand N. Hansen, Gilleleje, 
Fisker P. Hillebrandt, Refsnæs, 
Fiskpriejer J. D. Olausen, Holbæk , 
Fisker Hans Hansen, K arrebæks-
mind!? 

Følgende lokale Foreninger vare 
repræsenterede: 

Københavns FiskerfoJ'ening, Refs
næs Fiskerf., .J yllinge Fiskerf., Ka 
strup Fiskerf., Svendborg Fiskerif.' . , 
Skagens Fiskerif., Nakskov .Fiskerif. 
Fiskeriforeningen for Ulfsund og til
grænsende Vande, Thisted FiskPrif., 
Møens Fiskerif.) Fiskerforenillgen for 
den sydlige Del af Roskildefjord, 
Mariagsr Fiskerf., Kolding Fiskerif.' 
Stadpejernes Fagforening, Hirtshals 
Fiskerif., Skive Fiskel'if., Fiskel'ifor_ 
eningrn for Ringkøbing og Stadil 
Fjonle. 

Efter at der var foretaget Navne
opr:l.ab bemærkede 

Præsidenten: Der er i Øjeblikket 
kun 18 Bestyrelsesraadsmedlemmer 

. til Stede, men vi skulle være 22 for 
at. kunne vedtage Lovændrir 'r. Hvis 
ingen udtaler sig derimod vil jeg 
foreslau] at vi alligevel l.,,,kutere 
det foreliggende Forslag; muligvis 
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kunne da de resterende Medlemm~r 
Mell{'mtiden komme til Stede. 
Dette vedtoges. 
Til Dirigent valgtes pan Præsiden

tens Forslag 1ste Vicepræsident, 
Højesteretsassessor .I.Mou?'ieT. 

Di1'igcntel!: J eg takker for Valget. 
Den ekstru,OI'dinære Generalforsam
ling er lovlig indvarslet med 4 Ugers 
Varsel i "Berl. Tid." og "Medlems
bladet" og er altsaa lovlig sat. Til 
Vedtagelse af Lovændringrr udkræves 
der i Hendbold til Lovenes § 17, 
at Forslagene skulle behandles og 
vedta~f'~ lf en dertil særlig, efter 
Anmo _lJIllg af mindst 50 Medlemmer 
sammenlmldt j Gen!?ralforsamling. For 
at gyldig Beslutning kan tages, ud
kræves, at mindst 2/3 af Bestyrelses
raadets Medlemmer ere til Stede 
eller repræsenterede, og at mindst 
2/3 af samtlige Stemmer afgives for 
Beslutningen. Der skal altsaa være 
22 af de 33 Bestyrelsesraadsmedlem
mel' til Stede, men det er der ikke. 
Imidll'rtiJ er der intet til Hinder 
for at begynde Forhandlingen af Sagen j 
det er jo muligt, at det fornødne 
Antal kan komme til Stede i Løbet 
af en Time (jfr. I.ovenes § 16). 

Efter at have oplæst Forslaget 
till .. ovænJringer (s. uvf.) bemærkede 

Dirige/lten: Dersom der ikke fra 
Forslagsstillerues Side fremkommer 
nogen Ind\'ending derimoJ, vil jeg 
sætte alle disse ~JEnd]"jllgel' til For
handling under et, hvorimod det vel 
nok m. H. t. Afstemningen vil bllre 
rigtigt at sondre dem noget ud. 

Jeg vil dernæst spørge, om der 
er nogen til Stede af FOl'slagsstilll'rne, 
som vil tage On]ct fol' I1t motirere 
de stillede Porslag. 

Fiskeeksportør J.lfikkelsen, Køben
havn: Aarsagen til, at disse Forslag 



fra 52 Medlemmer ere fremkomne, 
er den Misfornøjelse, som raader 
blandt en Del af de bidragydende 
Medlemmer m. H. t., at de ikke 
have Stemmeret. Foruden de 52 
Medlemmer, som have indbragt For
slaget, er der sikkert mange flere, 
som gærne saa, at de fik Stemmeret 
paa Foreningens Generalforsamlinger. 
Det er vistnok ogsaa et berettiget 
Forlangende, at man, naar man er 
Medlem af en Forening, ikke alene 
skal have Lov til at deltage i For
handlingerne, men at man ogsaa bør 
kunne stemme over de Ting, man 
har været med til at debattere. Jeg 
synes derfor ikke, det er for meget 
forlangt, at der skete en Forandring 
i den Retning, saaledes at alle kon
tingentydende Medlemmer ogsaa fik 
Stemmeret. For mig staar det saa
ledes, at dette vilde i høj Grad gavne 
Foreningen. Man har jo set. hvor
ledes Medlemsantallet successivt er 
gaaet ned i den Tid, Foreningen 
har eksisteret. I 1887, da den nu
værende Foreuing opstod ved en 
Sammenslutning mellem "Foreningen 
til Fiskeriets Fremme i Danmark og 
Bilande" og "Dansk Fiskeriselskab", 
havde Foreningen et Medlemsantal 
af 878, men ligetil 1894 gik der 
hvert Aar nogle fra. I 1894 blev 
der formodentlig gjort særlige An
strengelser for at faa nye Medlemmer 
ind, og der kom derfor en lille Op
gang, som dog ikke var af væsentlig 
Betydning. Siden den Tid er Med
lemsantallet - jeg taler stadig om 
de 10 Kroner Medlemmer, som ere 
Foreningens væsentligste Støtte -
blevet mindre og mindre, saaledes 
at der i Aar kun er 478 mod 512 
i Fjor, altsaa en Nedgang af 34. 
Der maa dog være en Grund til 
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disse U dmeidelser. I Beretningen 
for i Aar staar der ganske vist, at 
disse Medlemmer "nærmest ere Med
lemmer af human Interesse for at 
støtte et saa vigtigt Erhverv som 
Fiskeriet er, og melde sig jo under 
almindelige Forhold kun sparsomt 
ind i Foreningen, saa ogsaa heri 
ligger en Grund til Medlemsantallets 
Forringelse". Denne Betragtning 
kan være ganske rigtig, men efter 
hvad jeg har hørt og erfaret fra for
forskellige Sider, ligger Grunden til 
den sparsomme Indmeldelse i For
eningen ogsaa i Misfornøjelsen med, 
at man· trods et Aarskontingent af 
10 Kr. ingen Stemmeret har. Det 
er klart, at denne Forening, hvis 
Hovedopgave er at faa saa mange 
Penge ind som muligt til Gavn for 
Fiskeriet paa alle Omraaderr maa 
søge sin Støtte ikke alene hos Staten, 
men ogsaa hos det store Publikum, 
den maa se at vække Sympathi for 
sig hos dette. N aar der altsaa 
rettes Anmodninger til Publikum om 
at indtræde som betalendeMedlemmer, 
er der meget, der taler for, at man 
giver disse til Gengæld alle rimelige 
Rettigheder, og til disse hører som 
sagt Stemmeret paa Generalforsam
lingerne. Nu har jeg hørt udtalt 
en Frygt for, at Foreningen ved 
Indførelse af almindelig Stemmeret 
kunde komme til at undergaa meget 
store Forandringer, at Bestyrelsen 
ofte vilde veksle, og at der i det hele 
kunde komme saamegen Forstyrrelse 
ind i Foreningen, at det vilde skade 
dens Virksomhed. Jeg tror imid
lertid, at alle disse Betragtninger 
bero paa et Fejlsyn. Navnlig tror 
jeg slet ikke, der er Fare for, at 
Foreningen, fordiG eneralforsamlingen 
holdes i København, skulde blive 



"erobret" af de københavnske Med
lemmer. Det ligger jo ikke i de 
københavnske Medlemmers eller over
hovedet nogle Medlemmers Interesse 
at erobre Foreningen, at vælte det 
bestaaende.- Tværtimod, vi holde alle 
fuldt ud paa det bestaaende og paa 
en Udvikling af det bestaaende. Vi 
holde alle alle paa "Dansk Fiskeri
forening" i dens nuværende Form og 
ønske kun, at den maa udvikle sig 
til større og større Fuldkommenhed. 
Det maa ligge i alles Interesse, som 
overhovedet ville støtte denne Sag, 
at Foreningen beholder sin nuværende 
Karakter og arbejder fremad paa 
samme Bane som hidtil. Det er 
hverken nogen Misfornøjelse med 
den nuværende Bestyrelse eller med 
det nuværende Bestyrelsesraad, der 
har dikteret os 52 Medlemmer denne 
Anmodning om en Lovændring. Det 
er udelukkende sket i Foreningens 
og i Medlemmernes Interesse, for at 
de kunne faa den Ret, der efter vor 
Mening maa tilkomme dem. Sagen 
kan ogsaa ses fra en anden Side. 
Denne Forening kræver hvert Aar 
et betydeligt Tilskud fra Staten; 
sidste Aar fik vi 8000 Kr. til Fremme 
af Foreningens Formaal foruden 
Støtte til Medlemsbladet; men naar 
en Forening fremkommer med saa
danne Andragender, og det saa sam
tidigt viser sig, at Foreningens Med
lemstal Aar for Aar gaar ned, er 
der Fare for, at Rigsdagen maaske 
vil tage nogen Afstand fra disse 
Andragender herfra, idet Rigsdagen 
selvfølgelig kan være berettiget til 
at mene, at Foreningen ikke florerer 
saa godt, som den burde, naar Med
lemstallet stadigt gaar ned. N u 
siges der ganske vist i Beretningen 
fra ifjor, at medens der har været 
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færre Medlemmer af dem, der betale 
10 Kr., glæder man sig ved, at Med
lemstallet af Fiskere er blevet større 
og større Aar for Aar, og det for
holder sigogsaasaaledes, men Grunden 
dertil er den, at hvor der ude om
kring i Landet danne sig lokale 
Fiskerforeninger, beslutter man at 
indmelde disses saa og saa mange 
Medlemmer i vor Forening. Derved 
er Medlemstallet for Fiskernes Ved
kommende blevet meget stort; saavidt 
jeg erindrer var det i 1896 naaet 
til 3395. Man kan dog nærmest 
betragte alle disse Medlemmer som 
indirekte Medlemmer af Foreningen, 
og man er ikke ganske berettiget til 
at hævde, at det er den bedste Frem
gang for denne Forening. Indenfor 
de lokale }i'oreninger, som vel med 
et Flertal have besluttet Indmeldelse 
i vor Forening, kan der nemlig godt 
være Mindreial af Medlemmer, som 
ikke ønskede en saadan Indmeldelse, 
men det skal jeg dog ikke komme 
nærmere ind paa; jeg kan ikke se, 
hvorfor de lokale Foreninger ikke 
skulde have Fordel .J at være Med
lemmer af "Dansk Fiskeriforening". 
J eg 'vil kun tillade mig at udtale, 
at denne store Tilgang af indirekte 
Medlemmer ikke kan betragtes som 
nogen egentlig Fremgang for For
eningen. H vad jøg derimod anser 
for godt, og hvad der ikke vil frem
bringe nogen ForandringiForeningens 
Virksomhed, hvis den almindelige 
Stemmeret bliver indført, det er 
dette, at Foreningen ligesom hidtil 
vil vedblive at være Oentralforening 
for alle Fiskeriforeninger i Landet, 
og at den ved Siden deraf søger at 
faa saa mange bidragydende Med
lemmer som muligt for derigennem 
at støtte de forskellige Fiskerifore-



tagender paa uJle mulige Maader 
baade med Raad og Daad - navnlig 
ved Understøttelser. Selvom der 
nu indføres almindelig Stemmeret, 
kan Foreningen ligesaa godt som nu 
varetage Fiskeriets Interesser, baade 
i de store Træk og i det mere speci
elle. Ved at tale om de specielle 
Interesser tænker jeg paa Bestyrelses
raadets Medlemmer rundt omkring 
i Landet; de ere Bestyrelsens Kon
sulenter og skulle søge at indhente 
Oplysninger om alt, hvad der kan 
have Interesse for Bestyrelsen, saa
ledes at denne til enhver Tid kender 
Bevægelserne rundt omkring og kan 
se, hvor det er nødvendigt at træde 
til med Raad og Daad eller U nder
støtteise. Det maa efter min Op
fattelse være Bestyrelsesraadets Op
ga ve. Det er ikke M eningen, at 
dets '1\Iedlemmer skulle rejse ned og 
afgive Stemmer for de almindelige 
Medlemmer, nej, de skulle søge at 
varetage de lokale Fiskeriinteresser 
og være det Talerør, hvorigennem 
Fiskerne tale til "Dansk Fiskeri
forening". Hvis de kun skulde af
afgive Stemme for de almindelige 
Medlemmer, maatte man jo kunne 
forlange, at de mødte allesammen 
paa Generalforsamlingen, men det 
viser sig, at Interessen hos Bestyrelses
raadets Medlemmer ikke er større, 
end at ikke engang Halvdelen møder, 
ja jeg har hørt sige, at dl:'r er 
enkelte, som aldrig have givet Møde. 
Det er uheldigt, men endnu uhel
digere er det, at det er disse Be
styrelsesraader, der skulle stemme 
og beslutte om Foreningens Anlig
gender. Hvis de blot vare Foreningens 
Konsulenter, til hvem Bestyrelsen og 
Fiskerue kunde henvende sig i paa
kommende Tilfælde, var Forholdet 
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ikke saa slemt, men uheldigt er det, 
som sagt, at de ikke give Møde paa 
Generalforsamlingen, som de ere for
pligtede til, for at varetage de lokale 
Fiskeriinteresser. 

J eg vil derfor meget indstændig 
anmode den Højesteret, der i Dag 
er samlet - det er jo for Høje
steret, for Bestyrelsen og Be
styrelsesraadet, at vi almindelige 
Medlemmer forebringe Sagen; selv 
kunne vi ikke deltage i Afstem
ningen om at tage Sagen under 
velvillig Overvejelse. Hvis Tids
punktet ikke maatte findes passendp, 
ville vi med Fornøjelse komme med 
vort Forslag igen til næste Aar og 
fremdeles, for at overbevise om, at 
det vil være til Foreningens Gam 
og til dens forhaabentlige Opblomstren 
i Fremtiden, at faa Lovene for
andrede i Overensttemmelse mpd al
mindelige borgerlige Begreber om, 
hvorledes en Forening bør ledes. 

Præsidenten: Paa Bestyrelsens 
Vegne kan jeg ikke andet end fra
raade de foreslaaede Ændringer, 
hvis Vedtagelse ville helt forandre 
Foreningens Karakter. Generalfor· 
samlingen har jo den højeste Myn· 
dighed i alle Sager, en Myndighed, 
der i Øjeblikket udøves gennem et 
Bestyrelsesraad, men gennem Æn
dringsforslagene foreslaas det, at 
denne Myndighed skal uuøves direkte 
af Medlemmerne. Da denne For
ening i sin Tid stiftedes, blev det 
ofter nøje Overvejelse med velberaatl 
Hu. bestemt, at der skulde være et 
Bestyrelsesraad, som dannede den 
stemmegivende Generalforsamling 
sammen med Bestyrelsen. I 1892 
foreslog Bestyrelsen og fik vedtaget, 
at ogsaa Fiskeriforeningernes Re· 
præsentanter kunde møde og stemme 



paa Generalforsamlingerne, og den 
Gang blev det ogsaa af Bestyrelsen 
foreslaaet, at disse Repræsentanter 
skulde være med til at vælge Besty
relsen, men det blev ikke vedtaget 
- ja, der var ikke en eneste Stemme, 
som den Gang hævede sig for det. 
Jeg kan meget godt forstaa, at de 
københavnske Medlemmer, som yde 
et saa stort Bidrag hertil, ogsaa 
kunde have Lyst til at faa nogen 
større Indflydelse, og det blev jo og
saa udtalt af den sidste ærede Taler, 
at det ikke var de københavnske 
Medlemmers Mening at ville erobre 
Foreningen, men jeg kan dog ikke 
se andet, end, at i det Øjeblik, der 
blev almindelig Stemmeret for Med
lemmerne her i Foreningen, vilde 
det blive Københavnerne, som kom 
til at erobre Foreningen. Medlem
merne udefra møde jo ikke altid, og 
Følgen deraf vilde saa blive, at man, 
hvis det skulde gaa nogenlunde ret
færdigt til, maatte flytte med Gene
ralforsamlingen rundt om i Landet, 
for at de forskellige Medlemmer 
kunde komme til at gøre deres Ret 
gældende, thi ellers blev det kun en 
københavnsk Forening; jeg kan i 
etkvert Tilfælde ikke se rettere. J eg 
tror vedblivende, det er det heldigste, 
hvis vi stadig kunne beholde vort 
Bestyrelsesraad, hvis Medlemmer hver 
fra sin Egn kunne referere her, hvad 
der paa hvert Sted rører sig, saa at 
det kan blive drøftet her paa Gene
ralforsamlingen. Jeg tror, at det 
for Foreningens hele rolige og gode 
U dvikling har stor Betydning, at det 
vedbliver at Tære, som det nu er, 
og jeg kan ikke se andet, end at det 
er den retfærdigste Maade at gøre 
dpt paa. Thi selvom vi vilde flytte 
rundt om med Generalforsamlingen, 
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kan det ikke være andet, end at der 
paa en Generalforsamling vil blive 
forelagt vigtige Sager, som ikke 
komme til at foreligge paa en anden, 
og der vil altsaa paa den Maade 
alligevel opstaa den Ubillighed, at 
ikke alle Medlemmer paa Famme 
Maade komme til at gøre deres Ind
flydelse gældende paa de forskelljge 
G eneralforsamlinger. En almindelig 
Stemmeret vil sikkert ogsaa overfor 
vigtige Sager paa en Generalforsam
ling skabe en Agitation, som jo paa 
ingen :rrIaade vil være heldig for 
Foreningens Gærning. Vedtage vi 
Punkt 9, hvori det foreslaas, at Be
styrelsesraadets Medlemmer for Frem
tiden ikke skulle have deres Rejse
udgifter godtgjorte, kunne vi ligesaa 
godt lade være at bede Bestyrelses
raadet om at indfinde sig, thi gen
nemgaaende have disse Medlemmer 
af Bestyrelsesra ad et ikke Raad til 
at gøre en saadan Rejse, og det er 
dog saaledes, at Pengespørgsmaalet 
ikke bør spille nogen nolle m. H. t. 

. hvem man !>kal vælge; thi vi skulle 
helst have de bedste Kræfter til at 
arbejde i Foreningens Tjeneste. For
slaget under Nr. 7 til § Il om, at 
Regnskabet skal fremlægges med til
hørende Bilag, synes mig temmelig 
overftlødigt, da Generalforsamlingens 
Medlemmer jo kunne henvende sig 
til Bestyrelsen paa Generalforsam
lingen og faa Oplysning om de Ind
tægts- og Udgiftsposter, der ere dem 
uklare. Overfor Forslagene under 
Nr. 9 og 10 til § 17, der gaa ud 
paa at lette Gennemførelsen af Lov
ændringer, skal jeg bemærke, at det 
efter min Mening slet ikke er saa 
rart at faa det gjort saa let at gen
nemføre IJovforandl'inger. Der kan 
indtræffe Tilfælde, hvor der kan 



komme en aldeles bestemt Agitation 
op paa enkelte Punkter; hvis det da 
er altfor let at faa Lovforandringer 
vedtagne, kan man gaa dertil og 
bagefter komme til at fortryde det; 
det er jo tidt en blot og bar Stem
ning, der bevirker sligt. Med disse 
Ord vil jeg paa Bestyrelsens Vegne 
bestemt fraraade at vedtage Æn
dringsforslagen e. 

Borgmester Neuma1ln, Hillerød: 
Idet jeg tager Ordet for absolut at 
støtte Bestyrelsens Stilling i denne 
Sag, ønsker jeg at knytte et Par 
Bemærkninger til den ærede Ord
førers Foredrag. Naar han udtalte, 
at Foreningens Medlemmer ikke 
havde nogen Stemmeret, turde det 
være en Fejltagelse; thi de have jo 
Stemmeret, idet de vælge Medlem
merne af Bestyrelsesraadet. N aar 
der er Tale om repræsentative For
samlinger, det være sig Folkethinget 
eller et Byraad, er der dog ingen, 
der forlanger, at samtlige Vælgere 
skulle give Møde ved Forhand
lingerne og stemme med ved Beslut
ningerne. Nej, man udøver sin 
Stemmeret gennem de Repræsen
tanter, man har valgt. Er man ikke 
tilfreds med dem, vælger man nogle 
andre, det have Medlemmerne i deres 
Magt at gøre, og derigennem kan 
man forandre hele Bestyrelsesraadets 
Sammpnsætning. Ifvis der virkelig 
hele Landet over var en Stemning, 
der gik i den af de 52 Medlemmers 
Forslag antydede Retning, lod dette 
sig jo overmaade let gøre, da Be
styrelsesraadets Medlemmer afgaa 
med lf 3 aarlig. Det Dlaa heller ikke 
glemmes, at paa Generalformlingerne 
have Fiskerforeningerne gennem 
stemmeberettigede Udsendinge cn 
yderligere Repræsentation, saa man 
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maa sige, at efter den l\1aade, hvor
paa Generalforsamlingen og Besty
relsesraadet sammensættes, ere alle 
de Medlemmer og Afskygninger re
præserede, som have nogen Beret
tigelse dertil. Jeg maa derfor ganske 
slutte mig til Bestyrelsen, naar den 
mener, at hvis vi vedtage Forslagene, 
ville de københavnske Medlemmer 
og maaske enkelte andre fra Sjæl
land, som have let ved at komme 
til Generalforsamlingerne uden stor 
Udgift og Ulejlighed, blive de domi
nerende. Og skal Foreningen bevare 
sin hele almindelige Karakter som 
repræsenterende det hele Land, bør 
man holde paa den nu bestaaende 
Sammensætning. J eg tror ikke, at 
der gennem Vedtagelsen af Ændriugs
forslagene vil bringes nyt Liv og 
Blod ind i Foreningen, hvad den 
efter min Mening heller ikke trænger 
til, men den vil fra at være en al
mindelig Forening gaa over til at 
blive en københavnsk Forening, og 
det vil ikke være til Gavn for Fiskerne 
Landet over. Den Mængde Med
lemmer, der er i de jyske Foreninger, 
vilde heller ikke kunne udøve nogen 
stor Indflydelse overfor de faatallige 
sjællandske Foreninger. J eg skal 
derfor slutte mig til Bestyrelsen, 
naar den foreslaar Generalforsam
lingen at forkaste Forslagene. 

Konsul Bertelsen, Ringkøbing: Paa 
de af mig repræsenterede Foreningers 
Vegne kan jeg give den ærede Præ
sidents Udtalelser min fulde Tilslut
ning. De 52 Medlemmer, som have 
underskrevet de stillede Forslag, 
have sikkert ikke tilsigtet noget saa
dant, men hvis Punkt 4 og 9 blive 
vedtagne, vil Følgen deraf absolut 
blive, at Københavnerne kom til at 
raade over Foreningens Virksomhed 



og det vilde atter bevirke en Ad
skillelse, idet saa de jyske Foreninger 
vilde slutte sig sammen for sig, og 
det var dog ikke det, vi skulde 
stræbe efter. Det har derfor neret 
mig en overordentlig Tilfredsstillelsø 
at høre de Udtalelser, der fremkom 
baade fra den ærede Præsident og 
fra Borgmester N eumann, 

Fisker Rasmus N2'elsen l Skalø: 
Der er vist ingen Grund til at 
glæde sig over de stillede Forslag. 
Dengang Lovændringen, angaaende 
dette Forhold blev yedtagen, blev 
den kørt meget hurtig igennem. J eg 
mente dengang, at det var Fejl,' at 
Medlemmerne ikke fik Stemmeret, 
men det er dog muligt, at det ikke 
forholder sig saaledes. Der var da 
saamange J:;~orslag og Ændringsfor
slag, at det ikke var til at hitte 
Rede i dem. Jeg kan ikke som 
Hr. Mikkelsen anse det for saa 
saare heldigt, hvis de Tikroners
medlemmer tog saa stærkt til i An
tal. Betaler de ikke deres 10 Kr. 
for andet end for at kunne gøre 
deres Stemmeret gældende, maa de, 
naar henses til Fiskeriets Interesser, 
helst holde sig fra Foreningen. 
Pengespørgsmaalet spiller for mig 
ikke Hovedrollen her i Foreningen. 
Det, der er Foreningens Hovedop
gave, er at være en Mellemmand 
overfor højere Vedkommende og som 
saadan at give Impulser til Regering 
og Rigsdag og yde dem Raad og 
Bistand, og naar Foreningen ikke 
altid løser den Opgave, paahviler 
Skylden derfor vistnok Bestyrelses
raadets Medlemmer. Bedre end at 
vedtage disse Forslag, vilde det vist
nok være at faa nogle flere Fiskere 
ind i Bestyrelsen. Paa den Maade 
vilde der skabes en god Modvægt 
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mod den Misfornøjelse, som mulig
vis nu er tilstede. Men skal vi 
have flere Fiskere ind i Bestyrelses
raadet, gaar det ikke an at forbyde 
dem at rt>jse herind til Generalfor
samlingerne, og det vilde man gøre, 
hvis man forlangte, at de baade 
skulde spilde deres kostbare Tid og 
saa endda selv bekoste Rejsen her
ind og Opholdet her. Nu møder 
der kun faa, men bl,w det Forslag 
vedtaget, vilde der møde endnu færre. 
Det kan jo se godt nok ud, :at alle 
skulle have Stemmeret, men de kø
benhavnske Medlemmer maatte dog 
knnne lade sig nøje med, at de 
kunne møde her og med høje Ord 
gøre deres Mening gældende overfor 
Bestyrelsesraadet, hvis Hjærter de 
saa maa se at bevæge, hvis de have 
noget godt, de ville have sat igen
nem. At de saa ikke kunne komme 
til at stemme derom, synes jeg ikke 
har saa meget a t sige. Borgmester 
Neumann har Ret i, at ethvert 
Menneske jo ikke kan komme til 
direkte at stemme. J eg kan derfor 
ikke anbefale de stillede Forslag. 
Hvad det anga::tr, at nogle Besty
relsesraadsmedlemmer aldrig møde, 
kan jeg oplyse, at jeg har en Kol
lega, som aldrig møder, og jeg kan 
ikke begribe, at Fiskerne paa 1101-
land og E'alster stadig stemme paa 
ham. Var d. ikke bed r", om ,i 
fik en 1lovændring saalydende, at 
det Bestyrelsesraadsmedlem, som to 
Gange ikke var mødt, for E'remtiden 
skulde være udelukket, da hans Ude
blivelse jo viser 'Mangel paa Interesse 
for Sagen. Det er de Tikronersmed· 
lemmer, som vælge saadanne Folk ind 
i Bestyrelsesraadet. J eg.agter altsaa 
foreløbigt at stemme mod de stHlede 
Lovændringer. (Fortsættes.) 



Gennemført Damkultur. 
Af Arthur Feddersen. 

(Slutning.) 

Kulturværdige Fiske vælger man 
efter det Vands Egenskaber, man 
raader over, og efter Fiskens Sælge
lighed, deres Værdi for Køkkenet. 

Til Fedning i smaa Bassiner er 
der den Vanskelighed ved vor al
mindeligt Bæk- eller Stenm'red (Fo
rellen), at den mindre gærne tager 
K unstfoder, fordi den er saa sky. 
Imidlertid kan man hinge den ved 
at holde den i Rum, hvor den al
deles ikke kan fjæle sig, og ved at 
holde mange sammen, saa at de 
staa tæt pakket imellem hvprnndre. 
Den skotske Belsørred (Loch-Lcren-
0rreden) ligner meget vor Bækørred 
og er efterhaanden bleven tilpasset 
ret godt, saa at den hurtigt kan 
fedes op; nllln den synes at være 
langt ømtaaleligere end vor egen 
Bækørred eft€'r de Prøver at dømme, 
som ere foretagne i "Dansk Fiskeri
forenings" Udklækningsanstalt. 

Vil man derimod være sikker paa 
hurtig Vækst, bør man, naar ellers 
Vandet et tjenligt, vælge de ameri
kanske Arter Regnbueørreden og 
Kildeørreden. Den sidst næfnte er 
nærmest i Slægt med den skandi
naviske Fjældørred, Rødingen. Deres 
Indførsel til Evropa - har bidraget 
overordentlig meget til Udviklingen 
af Fiskeavlen i denne Verdensdel. 

Kildeørreden boldes bedst i mindre 
Damme, som have V æld i Bunden. 
Den er let at fodre op, og den vil 
yngle paa egen Haand i Dammene, 
naal' den er bleven kønsmoden. 
Herom bar jeg overtydet mig hos 
tyske Fiskeavlere. 

Regnbueørreden eller, som jeg 
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fristes til at kalde den, Darnørreden, 
er den af alle 0rredfiske, som bedst 
tauler Damkultur, og som ler mest 
sejlivet i Bassiner. Denne Fisk er 
det desuden mest lønnende at op
fodre til en V ægt af 2 - 7 Pund. 
Det bedste Vidnesbyrd for Damkul
turens Livskraft har man vistnok 
deri, at disse 0rredarter hurtigt har 
skaffet sig paalidelig Adgang i Fiske
rnarkedet. Paa Sandfort koster 
ved Dammene de nævnte Fiske (i 
en Størrelse af 1/4_1/3 Pd.) pr. Pd. 
Kr. 2.64-4.00. Stor Regnbueørred 
koster Kr. 2.20 pr. Pd., og til en 
V ægt af 3-5 Pd. pr. Stk. lønner 
den sig bedre end som Portionsfisk 
til 1/4 Pd. og til en Pris af Kr. 
2.64 pr. Pd. 

Men naturligvis kræve de større 
Fiske større og dybere Damme. 
Derfor bringes paa Godset Sandfort 
de toaarige omtrent 1/2 Pd. tunge 
Fiske i en omtrent en halv Tønde 
IJand stor Dam, som er 6 Fod dyb. 
Der udsættes 600-700 Stkr., og 
disse er da efter et Aars Udgang 
(men fodrede) 3 - 4 Pd. pr. Fisk. 
Hr. Jaffe mener, at dette sandsyn
ligvis ogsaa kunde opnaaes med en 
mindre, men dybere Dam; i det 
mindste har man Aar ud og Aar ind 
i Skotland holdt IlDO Fiske,' som i 
Tværmaal vejede 4 Pd. Stk., i en 
Dam, som var 70 X 30 Meter i Om
fang og 4 Meter dyb. 

Imidlertid bør man mærke sig, at 
Damørredens Hanner maa fjærnes 
fra Hunuerne, naar de er to A ar, 
fordi deres Vækst ikke længer hol
der Skridt med disses. 

Senest har man bragt endnu en 
tredje Amerikaner, som lover godt, 
til Evropa, nemlig Quinnat-Lalcsen, 
den kaliforniske Søl1'laks. Den egner 
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sig bedst til Opfordring, indtil den 
er 3 Aar. Allerede, naal' den er to 
Aar, er den sølvblank med. store 
Skæl. . Den har ingen rø(le ~letter 
eller Striber, men kun langs Ryggen 
nogle smaa sorte Stjærner. Kødet 
er rødt. Naar den er 6 Maaneder 
(i Juli), er den 11 Centimeter og i 
Februar det følgende AilI' (12 Maa
neder gammel) vejer den 1/3 _ l/j 

Pund; i det næste Aar vejer den 
2-3 Pd. og koster saa paa Pariser
Marked.et omtrent Kr. 2.85 - 3.60 
pr. Pd. Den er hna.rdfør. og en 
rask lEder, og den vil derfor for 
større Anlæg være en Fremtidsllsk. 

Hvilket og hvor meget Foder kræ
v~r en mellemstor Ørred avl i et Aar? 

Ørredllske ere kræsne Dyr og æde 
ikke gærne andet Foder, end de ere 
vante til. Man gør derfor bedst, der
som man fra først af vælger Foder, 
som man altid kan raade over. 
Fiskene kan nok sulte en Dagstid, 
men 'regelret, jævn Fodring hører 
til, fOl' at man kan faa det bedst 
mulige Udbytte. V æsentIigt fodrer 
man med værdiløse Fiske og Affald 
fra Slagterier. I Tyskland har den 
billige Knurhane Ivist sig særdl'les 
god j den skæres og mases hel med 
Indvolde og alt i en Pølsemaskine: 
Kuller' kan ogsaa bruges; Sild er 
derimod for fed. I Danmark . vUde 
rimeligvis Ulk være tjenlig og billig. 
Prisen for Knurhane. og Kuller har 
fra. Bremerhaven været fra. Kr. 2.64-
5.28 pr. 100 Pund( Knur og Kll11er). 
Slagteri affald kommer 'ogsaa i Pølse
maskine for at blive llnskaarenj Kød- . 
mel blandes' gæbe til . for at faa 

\ . 
Musen mere ensartet og sammen· 
hæn~ende. . 

Sættellske og ~tørreFiske faar· 
Fodret groft skaaret som Mask~nen 

. __ I 

straks leverer det. Til Ungfiske 
maa Fodret to Gange igennem Ma~ 
skinen, før, det gives til Fiskene. 
Baade Maskine og Fod(Jr lJlaa hol
des saa renligt som muligt. Om 
Sommeren stiller man gærne Maski
nen under naben. Himmel og saa· 
ledes, at den let kan skyl1es (helst 
ved Dammens Tilløb); om Vinteren 
staar den under Tag. 

I anden Række af tjenlige FodEn'
æmner kommer af Slagteriaffald, Le~ 
vel' og Lunge. De ere be~ge udmær
ket gode; dersom mnn fanr dem fra 
sunde Kreaturer. Kød af Heste og 
andre Dyr kan bruges,. men det ef ter
Inder" en Del Stykker af Sener osv., 
som gør· Dn,mmene urene. 
,Dersom DU V nn dets Varmegrad 

er passende for Fiskene (i Tværmaal 
ikke over 15 o C. for Kildeørrad, 
171/,--20 l) C. ~forBækørred, 20-

. 221/" l) C. for Regnbueørred), hvil
ket man kan bjælpe paa ved, Ind-

I 
retningen af Dammen paa skygge-
fuld Plads og ved Regulering af 
Tilløbet, vil der til hvert Pd. Y ngels 
V ækst indtil Portionsllsk's Størrelse 
kræves 0-6 Pd. Lever til at frem
bringe et Pund madnyttigt Fiskekød. 
Hvert Pund Portionsllsk (medregnet 
Udlæg for Avl og Pleje) vil for en 
mellemstor Anstalt komme \ til at 
koste i det højeste omtrent 80 øl'O j 

for større Piske (1-6 Pd.) .vil Op
fodringen stille sig lan~ billigere. " 

Bækørred vokser hurtigt ved Fo
dring IQed Lever j men Form og 

. Bygning ! er dog noget tn&:ngelfuld.· 
Derfor er Jaffå gaaet over til ,at 
fodre med Kød. af Havllske alene; 
skønt Fiskene, æde mere deraf end 
af ~ever; Forhoidet er omtrent som 
8 til 5. Men han indrømmer, a.t .'. 
Dammen~s Naturforhold, Varme osv • 

. / 
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kan have stor Indflydelse. Allige
vel tænker han, at i Almindelighed 
vil omtrent 5 Pd. Lever frembringe 
et Pund Fiskekød, medens dertil 
medgaar otte Pd. Havfisk. Saltet 
og raadden Fisk kan ikke bruges. 
Fiskekød koster paa Sandfort ikke 
55 Øre pr. Pd. levende produceret 
Kød af Laksefiske. J aff'e anbefaler 
meget ogsaa at fodre med Snegl, 
Larver, Orm, men han mener, at 
det rvil koste for meget at samle 
den Slags Foder. 

Ørredfiske ere stærke Ædere, og 
et mellemstort Anlæg med f. Eks. 
to Damme iL 4000 Sættefiske, som 
man vil bringe op til 2000 Pd. sælge
værdig Størrelse, vil i Tværmaal 
brnge 240-250 Pd. Foder (200 Pd. 
Fisk, 50 Pd. Slagteriaffald). 

Imod talrige Epidemier, som kan 
tilintetgøre Avlen, sikrer man sig 
ved at bruge sundt Foder, Smaadyr 
i Dammen, som kan bortæde Affal
det, og gode Damme, som kan ren
ses, tørlægges og tilsaaes efter hver 
Kampagne. 

Fodringen sker bedst ved Solned
gang eller efter Middag om Som
meren. I koldt Vejr fodres ikke, 
og heller ikke naar Luftens Varme 
er over 25 o C. Fiskene maa aldrig 
faa mere Foder ad Gangen end 
omtrent 5 pCt. af deres Egenvægt. 
Fodringen sker ved Hjælp af en 
Ske og saa knapt hver Gang, at 
Fiskene faa Tid til at snappe det, 
forinden det naar Bunden. 

Fiskenes Pasning skal kun over
lades til en og samme paalidelige 
Person, som tillige maa sørge for, 
at Fiskene saa lidt som muligt 
bringes i Uro, enten den saa voldes 
af nysgærrige Mennesker eller af 
Fiskerøvere, saasom Hejrer, Oddere, 
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Vandspidsmus; Mosegrise eller andre 
Fiskefjender. Der bør ved Dammen 
herske den samme Fred og Ro, som 
gør Skov- eller Hedebækkens Om
givelser saa tiltalende. 

Hr. J affe driver paa sit Gods 
Sandfort en aldeles rationel Fiske
avl. Hans Maal er at vise, hvor
lunde et saadant Fiskebrug kan 
svare Regning, dersom det passes 
og plejes i Lighed med den Omhu, 
et velordnet Agerbrug kræver. Der
ved søger han at sideordne den syste
matiske Fiskeavl med Havekultur 
og anden Kultur af J orden. Enhver 
vil kunne indse Vigtigheden af saa
dan Foretagsomhed, og J affe's Re
sultater har derfor ogsaa, efter kun 
faa Aars Udløb, v'akt den største 
Opmærksomhed. Paa Sandfort kan 
man lære, hvad praktisk Dygtighed 
i Forbindelse med merkantil Indsigt 
og ot klart Blik for Fiskenes Livs
forhold har udrettet og videre vil 
kunne udrette. Det er en Lykke 
for Fiskeavlen og for dens kommende 
Udvikling, at den ha~ vakt en Mands 
Interesse og Virkelyst, der ikke bin
des af økonomiske Hensyn for at 
gennemføre sit Værk. Der er kun 
altfor mange upaalidelige Skl1aal- L 

halse, som i Tyskland og andet Steds 
ved deres Gøglerier har lagt Sten 
i Vejen for Fiskeavlen. -Det gaar 
virkelig ikke Fiskeavlen bedre, end 
det gaar Fiskerisager i det Hele: 
Mange er de, som bilde sig ind, 
at kunne magte dem. 

Rettelse. 
r denne Artikels fØrste Stykke i Med

lemsbladets sidste Nr. flades der i sjette
sidste Linie en Trykfejl, idet der staar: 
omtrent 10-15 pr. Ol, der skulde staa: 
omtrent 10-15 pr. Cent. 
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Flere nye Kuttere. 

Atter har FrederikshavnsFisketlaadp 
faaet en Forøgelse ved 2 nybyggede 
Kutterer, den ene er bygget her paa 
Skibsbygmester H. V. Buhls Værft 
for et Aktieselskabs Regning med 
Købmand P. Schou af Frederikshavn 
som bestyrende Rheder. Kutteren, 
der hedder "Franziska Maria", er 
ca. 40 Brutto-Tons drægtig og bli
ver forsynet med Petroleumsmotor 
fra Burmester & Wains Maskin
fabrik i Køben/la vn. Aktieselskabet 
har sit Sæde i Frederikshavn, hvor 
Kutteren skal være hjemmehørende, 
Aktiekapitalen er 15,000 Kr. stor, 
.J. Ohr. Ohristen'sen af Skagen skal 
være Fører. 

Den anden ankom hertil i Fre: 
dags fra Svendborg, hvor den for
nylig er gaaet af Stabelen fra Skibs
bygmester Jensens derværende Værft. 
Kutteren er bygget for et ] nteres
sentskab af. Skagfiskeres Regning 
med Fiskehandler Kongsback af 
Frederikshavn som corresponderende 
Rheder; fuldtfærdig med Petroleums
motor og Fiskeredskaber koster den 
11,500 Kr. ager ca. 36 Brutto
Tons drægtig. Kutteren skal føres 
af Skipper .T <'os Gram af Skagen 
og har faa~l;.Navnet "Sønderjylland". 

Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, 19. April 1897. 
Som meddelt i sidste Beretning ind
kom i foregauellde Uge kun {m af 
de udfor Vestkysten efter Rødspæt
ter fiskende Kuttere; i Begyndelsen 
af denne Ue;e indkom de øvrige, en 
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halv Snes Kuttere, sammestedsfra, 
der i Farva,ndet udfør Bulbjerg 
havde gjort Fangst. af fra 50-150 
Snese Rødspætter af smuk Kvalitet 
vejende ca. 18 Pd. Snesen og be
talte med fra 31/ 2 Kr. . 4 Kr. 
Snesen. løvrigt har der ikke været 
betydelig Tilførsel i sidst forløbne 
Uge. Enkelte Kuttere have paa 
Herthas Flak gjort smaa Fangster 
af forøvrigt udmærkede Rødspætter 
af lignende K valitet s~m ovennævnte 
fra Vestkysten; nogle Kuttere have 
ogsaa forsøgt Fiskeri efter Tunger, 
men kun for en enkelts Vedkom
mende af nævneværdigt Resultat. 
Hummerforretningen indtager for Ti
den et fuldstændig stagnerende Stand
punkt, i U gens Løb er hertil baade 
fra N arge og Sverrig kun tilført ca. 
800 Stk" til Tyskland ca. 1000 Stk., 
Prisen er oppe i den samme Ul'ime
lige Højde som i de fOl'egaaende 
Uger. Fiskekutteren "Nordvest", 
Skpr. Madsen af Frederikshavn ind
kom midt i Ugen fra 0siersfiskeri i 
Nor9søen med ca. 30,000 Stk. østers, 
der ere afhændede til Kutterens 
Rhederi, Vendsyssel Fiskeehsportfor-
retning. Kl. 

Køge Bugt, dell 16. April 1897. 
For godt et Par Ugers Tid siden 
begyndte Fiskerne at uclsætte deres 
Bundgarn, og saa godt som overalt 
her ved Kysten har Bundgarnsfiskeriet 
nu taget sin Begyndelse. Udbyttet 
har dog hidtil kun været ganske 
smaa Kvantiteter Sild, der væsentlig 
are bleven afsatte her hjemme omkring 
til en Pris af 100 il, 135 Øre Olen. 

Karpefiskeriet ved Køge er endnu 
ikke ophørt, men i den sidste U ges 
Tid har Udbyttet dog ikke været af 
videre Betydning. Fiskeriet drives 
i Fællesskab af Byens Fiskere, og 



der er i Foraaret bleven afsluttet 
Kontrakt om fast Levering af Karpe
fangsten til tyske Eksportører til en 
Pris af 10 Øre pr. Pd. Karper. 

J. 
Harboøre, den 17. April 1897. 

N u kom da endelig Foraarsfiskeriet. 
Saavel i Slutningen il f forrige som i 
Begyndelsen af denne Uge har man 
gjort Fangster bande af Kuller og 
Torsk: Navnlig har Udbyttet været 
bedst syd for os. Selvfølgelig er det 
en stor Skuffelse, at det trak saa 
langt ud med Arbejdets Begyndelse, 
og Haabet om noget videre Udbytte 
er ogsaa kun svagt. Saaledes har 
da den forløbne Del af Aaret hidtIl 
været os meget karrig, idet der i det 
lange Tidsmm fra 25. Januar og 
indtil nu intet Havfiskeri har kunnet 
drives. P. 

Fjaltring, den 17. April 1897. 
Begyndelsen af Foraarsflskeriet her 
fra Kysten maa betegnes som ud
mærket god; siden sidste Beretning 
have Fiskerhe været 5 Gange paa 
Havet og ere hver Gang indkOl"!1De 
med gode Fangster, særlig de sidste 
Par Gange, da Udbyttet har været 
fra 80 til over 100 Snl'se Kuller pr. 
Baad foruden en god Fangst af Torsk. 

Kullerne ere nu almindelige under 
Kysten, agFangstpladserne ('re almin-
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deligvis fra 1-11/2 Mil af Land, 
hvor Fisken, som det kan forstaas, 
staar mangfoldig, dog have de hid
indtil fangede Kuller været af ringe 
K valitet, da V ægten pr. Snes som 
Regel endnu ikke har været over 
25 til 30 Pd., men Priserne i Ham
borg hav::! været sjælden gode, særlig 
for de første Dages Fangst, hvor 
Prisen var 27 a 28 Pfennig for Pun
det, nu ere Priserne gaaede lidO t ned, 
men staa dog endnu i 17 a 18 Pfg. 

Enkelte Baadelaug have i den korte 
Tid, de endnu have fisket, haft en 
Nettoindtægt af ca. 600 Kr. eller 
omtrent 100 Kl'. pr. Mand, saa Fi
skerne kunne kun være glade ved den 
gjorte Begyndelse, men naar man 
først kommer lidt hen i Maj, bliver 
Bfterspørgslen fra Hamborg som 
ltegel ogsa,a saare ringe og Priserne 
saa lave, at det sjældent kan betale 
sig at forsende Fisken, hvorfor denne 
da gærne maa afsættes omkring i 
Sognene till Kr. a 1 Kr. 25 Øre 
pr. Snes, saalænge til Bønderne bave 
faaet Fisk nok til Tørring. 

Dersom derimod Hr. Køser fra 
Hamborg, i Lighed med hvad ban 
tidligore bar gjort, vil sende en 
Damper herop for at opkøbe Fiskernes 
Fangst, vilde Fiskeriet kunne ved
vare lige til St. Ha.nsdag. Jørgensen. 

BEKENDTGØRELSER 
---

Havneingeniør H. Zahrtmann er flyttet til Holsteinsgade S, ø. 
Fiskestagere 

Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen bnge, 11/2 11 2/1 i Top (slanke Stænger,) 
samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalga .... d Savbpug, 
cl G. Jenøøen·'l'uch, 

Forespørgsler besvares omgaaen e. pr. KJellerup_ 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 11. April til 18. April 1897.· 
-

II' li I· ~ Lo; l tt II.. E 
1 I ~~ 'C II.. 

""'.!2 \I) \I) II.. 

\1» I ~= E 0iij 01)" 'C » 01)- 'C ""' .. ::ii 'C Tilført af: 
"C...., _ "C =.J: c.. Cl) .. :s \I) 

-æ 1<;>= 
I 

-.I:; o:JQ -; Cl = =_ CIII' 'C U) 1o:J~ c: =:.. ::IC» :Sii:. ~U) 1-= 'C C-.; ...J \I) "'" 1 Ol) q:: t-gclrngt \I) 
. ""' = - U) 

Cl CD Cl U) 

22 danske FIsker-l\ Pd. Pd'l 
Pd. Pd'l Pd. Pd. P,1. I Pd I Pd. Pd'l Pd~ 

fartøjer .... 13914 901 17854 212401 1480 

18 danske Kvaser 36360 936721 

,7 svenske Fisker-
fartøjer ... 5778 1902 3604 300 

pr. Baad og Vogn 
! fra nærliggende . 

Fiskerlejer .•. 10165 10001 560 13889 

pr. Jernbane & : IQ 

"22' 1""'0 1
161100 

51 06 

11 

. Dampskib .... 11008 5650 44008 8506 11607 7200 8967 
1-:-:--14Oi1 -------- - 1-

laIt ... 67060 5650. 4680 117734 8550 !161660
1

6494 11607 8990 8967 

I) 35 Pd. Tunger og 55 Pd. Pighvar. 2) Tunger. 3) 4900 Pd. 'runger og 200 Pd. Pighvar. 4) Sletter. 
5) Skrupper. 6) 400 Pd. Hkrupper og 460 Pd. Sle~ter, 7) Torsk. 8) 1472 Pd. Torsk og ~50 Pd. Kuller. 9) 
895 Pd. Aal "15 '93 Pd. Aalekvabber. 10) Aal. Il) 10800 Pd. Laks og 807 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 405393 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,90-5,00, Kassefisk 

Kr. 2,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,00 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,25-0,35 pr. Pd.; 
Sild, store Kr. 0.65-1,50 pr. Ol, smaa Kr, 1,00-5,00 pr. Kasse; Aal blanke Kr. 0,60-
0,67, gule Kr. 0,25-0,42 pr. Pd.; Laks Kr. 0.65-0,92 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,60-1,50 pr. Pd. 

Af levende Rødspætter er der i Ugens Løb kun tilført mindre Partier, hovedsagelig 
sekunda Varer, der betaltes meu indtil 5 Kr. pr. Lpd. Torsk tilførtes rigeligt, men 
Omsætningen var treven med jævnt dalende Priser. 

Snurrevaad 
Undertegnede tilbyder ]<'i

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Læng der 
og Maskestørrelser til de bil· 
ligstePriserj 90 Øre pr. FavlJ. 

Chr. BeRtved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Ørredyncel. 
I April ellor MajMaaned kan leveres 

et Kvantum kraftig Ørredyngel a 
I~ Kr. pr. 1000 Stk. ab Viborg Bo.· 
negaard. Mod omgaaende Retour~ 
nering sker Forsendelsen i Selska.~ 
bets Emballage, men for Købernes 
Risiko. Bestillinger - ikke under 
1000 Stk. - ekspederes i den Orden 
de indgaa, saa længe Forraad haves. 
Udklækningsanstaltens 30 &arige 
Vjrksomhed gal anterer Køberne 
kyndig og omhyggelig Forsandelae. 
Forespørgsler besvares. 

FIskeriselskabet I Viborg. 

D riv kvas e til Salg. 
En ny Egetræs Kvase, 

27 Fod lang med Sæn
kekøl, er meget billig til 
Salg ved Henvendelse til 

Roefsbeijent A.. HaR seR, 
Gnidbor" L. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres Vir

keligt billige. 
Undersøg selv Sagen. 

skriv om Prøver af Du~
disse sendes altid frit. 

F. N. Halm08. 
TelefQn l~~t 
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Xøbenha, vns Meka,niske 
Næt og Garn-Fa.brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

Rejeredskaber. 
København V.-Telef: Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johan n Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

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

Tel()fonnummer ,.'2'5 Helsingør". 
lp-verer efter Bestilling eller fra Lfll!;er fra vor med de nyeste og bedste 
l\laskiner forsynede, F:.brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Nret og Garn. Barn
uldsganl, Hampegarn og HØ1"garn 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. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkt.ndt Sølv- og Broncemedaille. 
J;Wdlieret a,f cand. ma~. \Viu, Lunrlbeck. - Tl'ykt hos Frantz O"risttre'U. KøbelJha.vn 
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Nr. 17. .29. April. 1897, " 

:r.IJ:edl.e:ra..ebJ..a.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 l/S Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Ind hold: DanskFiskeTiforeningsextraordinære 
Generalforsamling. - Halsuæ.li.k."ierne. Mindre 
Meddeleleer. - Fiskeriberetninger. Bekendt· 
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gIlde 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af :M.edlemsbladet 
træffes d~suden i Alm. 0-7 I:)vllllemose
gaardsvej 1:1 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forseudeiser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sel'etletil hansBopæl: Faikonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulute, 
5, MUBCOVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

Modelsamlingen. 

Paa Grund af Udstillingen i Stock
holm, hvor største Delen uf Dansk 
Fiskeriforenings Modeller og Red
skaber skulle udstilles, dl Model
sumlingen være lukket fra lste April 
til ind i Oktober. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk .Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til .For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
extraordin. Generalforsamling. 

Stenogmftsk Referat. 
(Fortsat.) 

Etatsraad Eckardt, ørumgaard: 
J eg kan slutte mig til, hvad Be
styrelsen og Hr. R. Nielsen have 
udtalt. V cd første Øjekast kunde 
del' være noget fristende ved For
slaget, men, nærmere beset, ikke. 
Jpg hal' været med lige fra Fol'
pningens Stiftelse, og jeg har stadig 
set lignende Forslag drøftede om
hyggeligt, men Resnltat er der ikke 
kommet ud deraf. Vi fra Provinsen 
kunne ikke være tjente med den 
fore-slaaede Forandring. I min Egen
skab uf Bestyrelsesraad hul' jeg kon
fereret med Fiskere om Sagen -
hvad j('g altid gør i 1ignende Til-



fælde, hvorfor jeg tror at have 
Fiskernes Tillid, enten jeg arbejder 
med dem eller imod dem og de 
have været enige med mig i, at For~ 
andringen vilde føre til, at det hlev 
Københavnerne, der kom til at regere, 
og Provinsen skulde dog ogsaa have 
en Stemme med j skulde man blive 
nødt til at udsondre sig af Foreningen, 

.. vilde det være uheldigt. Hvad Rejse~ 
godtgørelsen angaar, hal' jeg tidligere 
ment, at Bestyrelsesraaderne ikke 
skulde have denne udbetalt, men jeg 
har paa dette Punkt skiftet A n~ 
skueise ; jeg mener ikke, at det er 
rigtigt, a t nogle skulle kunne sige: 
Vi ere Karle, der kunne undvære 
Rejsegodtgørelsen, medens de andre 
skulle have Betaling for deres Rejser I 
Heri vare ogsaa Fiskerne hjemme 
enige. med mig. N aar cl rI' bliver 
sagt, at MedlemsantaUet gaar nedad, 
maa det ikke glemmes, at dette er 
en nødvendig Følge af, at der op
rettes Fiskerforeninger rundt om
kring. Et Udslag af den heldige 
Maade, Foreningen virker paa, se 
vi i det Arbejde, der nu gøres om~ 
kring i de lokale Foreninger ved 
smua Sammenkomster o. 1. Besty
relsen har været virksom i den Hen
seende, idet bl. a. Hr. Villumsen 
har rejst omkring og været ved 
Haanden, hvor man har ønsket hans 
Nærværelse. 1\f an kan derfor ikke 
sige, at der ikke bliver gjort noget 
fra Bestyrelsens Side, og der er alt
saa ingen Grund til at tiltræde Æn
dringsforslagene, i hvert Fald maa 
jeg som jysk Repræsentant stemme 
imod dem. Det vilde heller ikke 
være let for de omtalte Medlemmer 
at komme til at stemme j man maatte 
vel gøre ligesom Landhusholdnings
selskabet, sende Stemmesedler ud 

omkring til dem, og det kunde let 
føre til Agitation. Altsaa, jeg vil 
støtte Bestyrelsen ved at stemme 
mod Forslagene fra de. 52 Med
lemmer. 

Konsul Michaelsen, Randers j J eg 
skal gøre Forslagstillerne den Ind
rømmelse, at der maaske er noget 
rigtigt i deres Forslag, men i det 
hele og store maa jeg være imod 
dem. Navnlig maa jeg modsige den 
Yttring af den ærede Ordfører, Hr. 
Mikkelsen, at det var uheldigt ov~rfor 
Regeringen, af hvem vi forlangte 
større Tilskud, at Antallet af 10 
Kroners Medlemmerne gik ned, thi 
det kan ikke paa nogensomhelst 
1\faade influere paa Tilskudet fra 
Regeringen. Vi maa nemlig huske 
paa, at Foreningen i sin Tid blev 
stiftet ved, at en hel Del Mænd i 
Landet beredvillig ydede 10 Kroner 
aarlig for at bringe Foreningen fremad. 
Om der ogsaa skulde ske nogen 
Nedgang i Tilgangen af dem, kan 
det ikke influere paa Regeringens 
Tilskud.. At fremhjælpe Fiskeriet 
maa i Virkeligheden være en Statssag 
og ikke noget, den private Mand 
skal støtte med sit Bidrag. Skulde 
det gaa noget tilbage med Fiskeriet, 
maa Regeringen snarere give noget 
mere. Hvis det skulde komme an 
derpaa, tror jeg ogsau., man snart 
kunde faa samlet et halvhundrede 
Medlemmer til, men det er ikke 
Foreningens Opgave at presse flere 
Medlemmer ind for saaledes at faa. 
Regeringen til at give mere j det 
maa virkelig blive Regeringens Sag 
at yde Fiskeriet den fornødne Støtte. 
Skønt jeg ikke tænker paa noget 
Slags Københavneri fra Forslags
stillernes Side, tror jeg dog, at det 
laligevel ikke kan undgaas, at Køben-
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havnerne faa Overtaget i ForpningeI!, 
hvis disse Forslag blive gennt'lllførtl'. 
li vad særlig angaar Forslaget under 
Nr. 10 til § 171 som gaar ud paa, 
at hvis Generalforsamlingen ikke 
inden en Time er beslutningsdygtig, 
skal der efter ] 4 Dages Forløb af
holdes en ny Generalforsamling, vil 
jeg dog spørge d:Hrr., om De tror, 
at nogen, der er mødt herovre nu, 
om 14 Duge vilde rejse herm'er igen. 
Det vilde sua kun blive de køben
havnske Medlemmer, som kom til 
at afgøre alle Spørgsmaal. (Hør!). 
Skulde endelig Rejsegodtgørelserne 
fulde bort, hvor mange af Bestyrelses
raadet tror De saa, del' kom til 
Generalforsamlingen. Det blev saa 
som sltgt kun Københavnerne, der' 
vilde komme til at afgøre de fore
liggende Spørgsmaal, medens de 
andre Medlpmmer ingen Indflydelse 
vilde faa. I Princippet kan det være 
rigtigt, hvad hel' foreslaus, men i 
Realiteten er det ikke rigtigt. Vi 
huve lige fta Begyndelsen af kæmpet 
ha u l'll t nok for at komme i Gu ng j 
lad os nu ikke gribe forstyrrende 
ind. Selvom der ogsaa kunde være 
et og andet, vi kunde ønske under
ledes, er det jo derfor ikke sagt, at 
vi kunne faa noget bedre i Stedet. 
Lad os derfor kun arbejde videre 
som hidtil. Vi ere vel ikke beslut
nings!lygtige, men jeg vil dog fore
sIua at foretage en Afstemning fOl' 
at se, hvorledes Stemningen er. Det 
vilde maaHke kunne forhindre, at 
Sagen - som det blev antydet -
kom frem igen næste Aarj det vil 
nok vise sig, at der her er stor 
Majoritet mod de stillede Forslag, 
Skal vi have FOl'andringer, maa vi 
saa bede om andre og bedre For
slag end -disse. 

Fiskeeksportør llfikkelsen: Efter 
de faldne Udtalp]ser, er der næppe 
nogen Udsigt til, at vore Forslag 
gua igenncm, og det er derfor maaske 
unyttigt at diskutere vidpre om dem. 
Det· faldt dog enkelte UdtuleIst'l' fm 
de fOl'('gaaendo Talere, som jeg ikke 
kan undgua at svare paa. Der 
blev navnlig pointeret, at det kunde 
være meget betænkeligt, at give de 
ordinære Medlemmel' Stemmeret, 
idet lllan frygtede for, at der saa 
kunde fremkomme en Agitation. 
Navnlig synes den Frygt at have 
spillet en stor Rolle: at Køben
havnt'l'ue skulde med Vold og Magt 
sætte alt ind paa at erobre FOI'
eningen, sauledes at vi ikke beholdt 
den samme dygtige Bestyrelse som 
hidtil og heilet' ikke det samme Be
styrl'lsesraad, men at der vilde blive 
vendt op og ned paa det Hele, og 
at vi san vilde faa et helt nyt Ele
ment ind i Foreningen. Man gaar 
dog vistnok der ud fra en hel fejl 
Forndsætning, Jeg tror tvertimod, 
at hvis alle MedlemOll'rne fik Stem
meret, vilde de støtte denne Be
styrelse og med Akklumationvælge 
den igen, hver Gang den skulde 
vmlg{'s, Men det vilde paa den 
anden Side være af Interesse for 
Medlelluuerne, at Ile kunde gaa til 
Gem'ralforsamling med den Bevidst· 
hed, at de der ikke hlot havde Lov 
lil at stille Forslag og sige om dem, 
hvad de vilde, men at de ogsaa paa 
samme Tid havde Ret til at stemme 
over de stillede Forslag. Saaledes 
tror jeg, at E'lel'tallet af Medlem
merne vilde ræsonnere, hvis Je havde 
Stemmerl'tj de vilde ikke have til 
Opgave at vælte Foreningen, men 
ga llske si mpelt møde mere talrig 
end hidtil, da de nu havde støne 



Interesse af at møde og deltage i 
Forhandlingorne. Det har været mig 
en særlig Glæde at høre Hr. Rasmus 
Nielsen udtale, at han oprindelig 
var stemt for, at Medlemmerne skulde 
have Stemmeret, men at han ikke 
fik Lejlighed til at gøre Indsigelse 
mod den Beslutning, der i sin Tid 
blev taget i saa Henseende, det 
glædede mig at høre dette, til 'rrods 
for, at Hr. Rasmus Nielsen senere 
har skiftet Anskuelse. Han føjede 
ydermere til - og heri kan jeg 
være enig med ham - at hvis de 
10 Kroners Medlemmer ikke til
sigtede andet med deres Bidrag end 
at faa Stemmeret, maatte de helst 
blive borte. Men jeg tror ikke, at 
Medlemmerne, hvad enten de betale 
10 Kr. eller 2 Kr., betragte Stemme
rotten som Ækvivalent for den Be
taling, men jeg antager, at de ønske 
at have borgerlige Rettigheder i 
Foreningen, og det have de ikke, 
naar de ingen Stemmeret have. Naar 
Borgmester Neumann mente, at hvis 
Medlemmerne ikke vare fornøjede 
med Foreningens Ledelse, havde de 
det i deres Magt efterhaanden at 
"hælde" Bestyrelsen ud og skaffe en 
anden tilveje, som var i Overens
stemmelse med dem, er den Udvej, 
og det Projekt, Borgmester Neumann 
her oprullede for os, noget, vi skulle 
have i venlig Erindring. Sammen
ligningen mellem Rigsdagen og vor 
Forening kan j~g ikke gaa med paa 
Rigtigheden af. En lignende Ord
ning som i vor Forening havde man 
i Fjerkræavlerforeningen, men det 
gav ogsaa der Anledning til megen 
Misfornøjelse. 

Saaledes er mit Syn paa denne 
Sag; det er ikke i Overensstemmelse 
med de andre Herrers, der have 
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udtalt sig, men alle Mennesker kunne 
ikke have samme Me11ing. Jeg 
skulde som sagt ønske, at der maatte 
komme en Forandring i den af mig 
antydede Retning, og frygter ikke 
for, at det skulde føre til, at For
eningen erobredes af Københavnerne. 
Under alle Omstændigheder maatte 
man kunne finde Ændringe.r, der 
forhindrede dette. 

Præsidenten: Naar jeg før talte 
om Agitation, tænkte jeg h\crken 
paa København eller paa, at Be
styrelsen skulde væltes eller over
hovedet paa nogetsomhelst bestemt 
SpørgsmaaL Men det kan ikke nægtes, 
at naar alle Medlemmer have Stem
meret, viI der overfor visse Spørgs
maal - jeg vil ikke sige i øje
blikket - være en bedre Jordbund 
for en Agitation, end naar General
forsamlingen bestaar af Repræsen
tanter fra alle Landets Egne. 

Kommandør Fugl: Omendskønt 
Stemningen synes at være udpr~get 
mod det foreliggende Forslag, og 
der ikke er meget at sige yderligere, 
vil jeg dog give et Par Oplysninger. 
Jeg var i sin Tid før Sammenslut
ningen af de to Fiskeriforeninger 
Medlem af Bestyrelsen for "For
eningen til Fiskeriernes Fremme i 
Danmark og Bilande". I den For
ening havde vi netop, hvad den ærede 
Ordfører for Forslagsstillerne ønsker, 
almindelig Stemmeret. Der var den 
Gang almindelig Stemmeret, idet 
baade Medlemmerne kunde stemme, 
og der desuden ude i Provinserne 
var Repræsentanter - de kaldtes 
den Gang Repræsentanter i Stedet 
for nu Medlemmer af Bestyrelses
raadet - som skulde varetage For
eningens Interesser derude. Der var. 
altsaa paa Generalforsamlingen, som 



holdtes her i København, almindelig 
Stemmeret. Nu husker jeg tydeligt, 
at til disse Generalforsamlinger mødte 
der aldrig nogen Repræsentant eller 
nogen fra Provinserne. Det var kun 
enkelte Medlemmer her fra Byen, 
som gave Møde, og det endogsaa 
meg€t faatalligt. Paa Generalfor
samlingen, som holdtes om Efter
middagen, var der ikke Halvdelen, 
ja,ikke en Gang Trediedelen til
stede af dem, der nu ere mødte, og 
det skabte netop en Misfornøjelse 
og en Agitation - ikke herfra, men 
ude fra Provinserne - som vistnok 
gjorde sit til, at denne Forening 
blev stiftet paa den Basis, at man 
skulde se ogsaa at samle Udtalelser 
udefra. Derfor skulde Bestyrelses
raadet vælges derude for saa sammen 
med Bestyrelsen at udgøre General
forsamlingen. Mit Minde fra den 
fOl'egaaende Forening er det, at Re
sultatet af dens Generalforsamlinger 
og af dens Virksomhed i det hele 
langtfra var saa fyldigt, som det 
har været, efter at de to tidligere 
Foreninger ere blevne slaaede sammen 
til denne Forening. Vor Forening 
var et naturligt Udslag af den da
værende Misfornøjelse. Vi saa den 
forrige Forening sygne hen, og det 
var derfor rimeligt, at der blev op
rettet en ny Forening med en saa
dan Ordning, at det i en ganske 
anderledes Grad blev muligt at hringe 
forskelligartede Udtalelser frem paa 
Generalforsamlingen, end det før 
havde været Tilfældet, da der var 
almindelig Stemmeret for alle Med
lemmer og desuden for Repræsen
tanterne rundt omkring i Landet. 
Man vilde derfor vist fortryde det 
meget, hvis man nu gik tilbage til 
den tidligere Ordning, og Resultatet 
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deraf vilde saa vel blive, at der 
atter dannedes en ny Forening, lige
som denne i sin Tid blev dannet. 
J eg er derfor fuldstændig enig med 
Bestyrelsen i dens Modstand mod 
de stillede Lovændringer. Den fore
slaaede nye Ordning har som sagt 
allerede uden Held været prøvet i 
den tidligere. "Forening til Fiske
riets Fremme i Danmark og Bilande". 

Fisker Villumsen, Snekkersten : 
Ogsaa fra en nyere Tid end den, 
Kommandøt· Fugl omtalte, kan der 
hentes Beviset' mod den her fore
slaaede nye Ordning. Jeg sigter 
her til to saakaldte Fiskerikongresser, 
en her i Byen og en ude i Skovs
hoved. Hvis jeg ikke tager meget 

"fejl, var en af de herværende For
slagsstillere ogsaa med til at sam
menkalde i det mindste den ene af 
disse Kongresser. Det var et al
deles tilfældigt sammenkaldt Møde, 
hvorfra der blev rejst en Agitation 
for denne Sag rundt om i Landet, 
og da der stod vigtige Sager paa 
DagsoL'uenen, skulde man tro, at 
der ogsaa var mødt Fiskere rundt 
om fra hele Landet. Men der kom 
ingen, eller dog kun forholdsvis 
meget faa. I København var der 
mødt nogle Københavnere, og ude i 
Skovshoved' var det næsten knn Folk 
derfra. J a, den var 'et Par Styk
ker fra Vordingborg, men fra det 
øvrige Land var der ikke tIere, end 
at jeg kendte dem alle sammen, og 
netop derfor kunde skønne om, hvor 
faatallig en Repræsentation det var 
for de øvrige Landsdele. Vi have 
nu hørt Kommandør Fugl Udtale, 
hvorledes det gik i den tidligere 
Forening, og det, der gik for sig 
paa Kongressen - der blev brugt 
det store Ord Kongres - af Fiskere 



fra hele IJandet, viser bedst, at dpn 
Maade at samle Fiskerne pall. duer 
ikke. D'Hrr. Forslagsstillere have 
sikkert ikke rigtig gonnpmtænkt 
deres Forslag, ellers vilde de ikke 
have fremsat det. 

"Ji'isker Carl Sm'cnsen, Kolding: 
J eg har bedt om Ordet for at slaa 
fast, at det ikke el' alle jyske Fiskere, 
der ere imod det foreliggende For
slag. Da jeg rejste hjemme fra, 
val' jeg overbevist om, at der vilde 
være Stemning mod disse Forslag, 
men jeg havde aldrig ventet, at nogen 
Repræsentant for en Fiskerforening 
vilde modsætte sig dem. Jeg maa 
dog bemærke, at sidste § ubetinget 
maa skydes ud, hvad jeg er tilbøjelig 
til at tro, at de ærede Forslags
stillere ogsaa nu have indset. Da 
jl'g kom herover, hørte jeg altsall., 
at der var Stemning mod Forslagene, 
og h"or den kom fra, oplystes meget 
hurtig, idet det meget bekendte 
Slagord "Københavneri" suste os 
om ørerne. J eg er nu ikke bange 
for "Københavnerne", som vi meget 
godt kunne arbejde sammen med, 
men det SYMS at være det Ord, der 
har skabtStemningen mod Forslagene. 
Sall. godt som alle Talere have brugt 
dette Ord, idet de have talt om, at 
Københavnerne tog l<'oreningen; at 
det blev dem, der kom til at made, 
at Jydl'rne i saa Fald ikke vildp 
have med Foreningen at gøre osv., 
ja, der blev t'ndogsaa sIa aet paa, 
at .Jyderne vilde melde sig ud og 
danne en Forening for sig. Det 
tror jeg nu ikke, vi behøve at være 
bange for. Hvis der ikke er andet 
end Københavnerne, der indgyde 
Frygt, kunne vi jo forlægge Sædet 
for vore Generalforsamlinger. Df'r 
blev ogsaa. sagt som en Indvending 
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mod l<'orslaget, at hvis BfstyrelsC's
raadets l\Il'dlemmer mistede deres 
Diæter, fik de ikke Raad til at 
rejse til Generalfors3mling. Men 
hvad siger man da om Fiskerne? 
Vi skulle betale vore Repræsentanters 
Rejse; der er ingen, der giver os 
noget, og jeg antager under alle 
Omstændigheder, at Fiskerne ere 
ligesaa ubemidlede som Bestyrelses
ruadets Medlemmer. Men som sagt 
alle Indvendinger, hentede fra Køben
havneriet, vilde hæves pall. en meget 
pæn Maade ved at forlægge General
forsamlingen saaledes, at den ikke 
blev holdt hvert Aar i København; 
sall. blev en Del af os hjem~e hvert 
Aar og den slap for at komme 
under Indflydelse af Københavnel'id. 

J eg betragter Forslaget som et 
stort Fremskridt, og vil opfordre til 
at stemme for det. J eg er tilbøjelig 
til at tro, efter hvad der har vist 
sig, at hvis vi vedblive at arbejde 
som hidtil, ville vi om kortere eller 
længere Tid ikke alene miste 10 
Kroners Medlemmerne, men maaske 
ogsaa Størsteparten af vore Fisker
foreninger ; thi der er, tror jeg, en 
vis Misstemning oppe imod "Dansk 
Fiskeriforening", saaledes som den 
for Tiden arbejder, 

Grosserer Adolph: J eg er ikke 
blandt de 52 Forslagsstillere og vidste 
ikke noget om disse Forslags Frem
komst, før jeg saa dem der. N aar 
jeg nu har bedt om Ordet, er det 
fordi, jeg vel egentlig er den, del' i 
sin Tid har bragt dette Spørgsmaal 
frem og har været meget ivrig for, 
at alle betalende Medlemmer 
baad() Tikrouersmedlemmer og andre 
Medlemmor skulde have Stemme
ret. Efter hvad jeg her har hørt, 
er jeg dog kommet noget bort fra 



denne Tanke. Det staar dog ganske 
sikkert endnu saaledes for mig, at 
det vilde være et stort Tab for For
eningen, hvis den skulde miste en 
Del af de Tikronersmedlemmer, fordi 
de ikke fik Stemmeret; de udgøre 
dog en temmelig betydelig Stab og 
yde ogsaa en temmelig betydelig Del 
af Indtægten. Hvad der taler mod 
den almindelige Stemmeret er, at 
Købenbn.vnerne under visse Omstæn
digheder kunde faa en saa stOl' 
Styrke paa Generalforsamlingen, at 
det ikke vilde være heldigt, og det 
er dog et Punkt, man maa se hen 
til. Jeg tror dog ikke, at der vilde 
blive rejst nogen videre stor Agita
tion, eller at der blandt de bidrag
ydende Medlemmer er nogen saa 
grumme stor Interesse for Sagen, 
men det kunde dog medføre den 
nævnte Fare, og jeg er derfor til
bøjelig til nu at slutte mig til Be
styrelsens Opfattelse. Kun vil jeg 
bede Dem om at tænke over, om der 
ikke kunde være Grund til at forøge 
de københavnske Repræsentanters 
Antal, da der herfra ydes saa store 
Bidrag, uden at København derfor 
har nogen større Andel i Repræsen
tationen. Det er ikke muligt for 
mig her at se, hvorledes Forholdet 
egentlig er, men København har kun 
to Repræsentanter, og det forekom
mer mig derfor, at der paa dette 
Punkt kunde tiltrænge s en Foran
dring. Det er dog kun en Henstil
ling, jeg her vil gøre; jeg ved godt, 
at dette Punkt ikke kan behandles 
i Dag. Naar København saa skulde 
have flere Repræsentanter, vilde det 
vistnok ogsaa være heldigt, om man 
her valgte Folk, som forstod sig paa 
Sagerne. Jeg nedlægger gærne mit 
Mandat, da jeg baade har lidt Tid 
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og hellel' ikke tiltror mig saa stor 
Forstand paa disse Sager, at man 
egentlig kan være tjent med at vælge 
mig som Repræsentant for Køben
havn. Kunde vi faa nogle flere Re
præsentanter her fra Byen, vilde det 
vist være godt, men som Sagerne nu 
staa, maa jeg slutte mig til Besty
relsen. Navnlig kan jeg ikke billige, 
at der ikke skulde betales Diæter. 
Skal Foreningen holdes gaaendu som 
nu, er det vistnok meget nødventligt, 
at drr betales Diæter til Bestyrel
sesraadets Medlemmer. 

Pisker Zingenberg, København: 
Fisker Villumsens Udtalelser om Fi
skel'ikongressen i København, hvol'
til jeg var Medindbyder, trænge 
stærkt til en Berigtigelse,. Der var 
nemlig mødt mange dels personligt 
og dels ved Delegereue og det fra 
hele Landet, og vi kunde jo ikke 
fordre, at der skulde være mødt Folk 
andet Steds fra. De vare mødte fra 
J yUand, Bornholm, Sjælland, alle 
Smaaøerne hele Vejen rundt og. del' 
viste sig at være over 3000 repræ
senterede. Det er saaledes uberet
tiget af Hr. Villumsen at karakterisere 
Forsamlingen,saaledes som han gjorde. 
Til Spørgsmaalet om Stemmeret skal 
jeg bemærke, at de Medlemmer, der 
betale 2 Kroner aarlig, burde have 
Stemmeret, ligesom man har i andre 
Foreninger, hvor man betaler Kon
tingent. Og naar det blev udtalt, at 
i et Byraad eller i Folkethinget 
komme ikke aUe V ælgel'e til at af
give deres Stemme, er ~er dertil at 
indvende, at det jo heller ikke er 
Foreninger, hvor der betales Kon
tingent, men Forsamlinger, der frem
gna af Folkevalg. 

Fisker Rasmus Nielsen: N aar 
Kommandør Fugl bemærkede, at der 



i sin Tid ingen mødte fra Provin
serne paa Generalforsamlingerne, er 
det ikke rigtigt. Jeg mødte hver 
Gang, men jeg var maaske nok den 
eneste. - N aar jeg er imod For
slaget, er det aldeles ikke af Hensyn 
til Københavneriot, som ikke er værre 
end andre Ting. Holdt vi General
forsamling i Aalborg, fik vi at gøre 
med "Aalborgeri" ; del' kunde ogsaa 
der let møde et større Antal lokale 
Medlemmer og tage Magten, og det 
vilde være uheldigt. At der skulde 
gaa mange Medlemmer ud af For
eningen, hvis vi ikke vedtage Æn
dringstol'slagene og gire dem Stemme
ret, kan jeg ikke tænke mig. Hvorfor 
skulde de gøre det? De kunne jo 
gøre deres~Stemmeret gældende gen
nt>m deres Repræsentanter. Det er 
overhovedet en Fejl at tro, at det 
er godt, at der er altfor mange 
Hoveder til at tage Bestemmelse; 
det er de klogest(', der ere bedst 
egnede til at gøre det. Hvad kan 
det hjælpe, at der bliver sendt 100 
Mand ind til Generalforsamlingf'n, 
naar der ruaaske blandt (lem kun ar 
en enkelt, der har F'orstand paa, 
hvad der skal forhandles? De Re
præsentanter, der nu sendes ind, 
kunne jo IDstrueres i Løbet af et helt 
Aar af dem, der sonde dem. J eg 
slutter mig altsaa i denne Sag til 
Bestyrelsen og vil stemme mod Æn
dringsforslagenf'. 
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Konsul Berthelsen : ] )er· er jo i 
mange Foreninger baade aktive og 
passive Medlemmer. At passive 
Medlemmer j en Forening, der som 
vor Forening repræsenterer hele 
Landet, skulde have Stemmeret, vilde 
være ganske abnormt. De, der melde 
sig ind i Foreningen af Interesse for 
dens Formaal, maa kunne være til-

fredse med at faa Lov. til at udtale 
sig om de forskellige Forhandlings
genstande; det er for meget, naar 
de ogsaa skulle have Stemmeret. 
Naar der er blevet sagt, at Med
lemsantallet er gaaet ned, skal jeg 
minde om, hvad der for Resten alle
rede er blevet mindet om, at der er 
dannet mange lokale Foreninger, og 
at mange passive Medlemmer ere 
Medlemmer af disse, saa at Med
lemsantallet i Virkeligheden i øje
blikket er større end nogensinde. 
Overfor Hr. Carl Sørensens Udtalel
ser om en vis Misstemning, der skulde 
være imod Foreningen, vil jeg antage, 
at denne Misstemning nærmest re
præsenteres af de yngste Medlemmer 
af Bestyrelsesraadet og maaske og~ 
saa af Fiskere derhjemme, der ikke 
have deltaget i Foreningens Arbejde. 
J eg, der er graanet i Tjenesten, ved 
bedst, hvilkl' Vanskeligheder, der 
have frembudt sig, og at der er 
meget, som mange have ønsket gen
nem(ørt, men som vi ikke have kunnet 
gennemføre. l Øjeblikketstaa vi 
besjælede af en saa tillidsfuld Stem
ning overfor Bestyrelsen som alddg 
før. !Jen Stemning, der herskede 
den Gang, vi havde to Foreninger, 
skulle vi sandelig ikke ønske os til
bage. J eg skal tillade mig at minde 
om den store Kongres, hvor der 
mødte 3000, og hvor hver havde sin 
Stemmeret og J.Jov til at tale saa
meget han vilde, men det var dog 
ikke oplivende Ting, vi hørte af de 
Repræsentanter, som kom tIlbage 
derfra - tvertimod. Det viste sig, 
at der ikke kunde opnaas noget som 
helst Resultat af Forhandlingerne i 
den store Forsamling, og det synes 
mig ikke at tale for, at vi nu i 
"Dansk Fiskeriforening" skulde træffe 



en lignende Ordning. løvrigt tillader 
jeg mig at henstille, at vi snart 
komme til Afslutning. 

Fiskeeksportør Mikkelsen: N aar 
Konsul Berthelsen talte om to Slags 
Medlemmcr i Foreningen, aktive og 
passive, forstod jt>g ikke rigtig, hvad 
han dermed mente. J eg kalde!' dem 
alle: l\fedlemmer af llDansk Fiskpri· 
forening". Ved npassive" Mpdlemmer 
forstaas noget andet. Oprettes der 
f. Eks. en Gymnastikforening eller 
lignende, og der deri filJdes MetI· 
lemmer, som vel ere bidragydende, 
men ikke deltage i Foreningens egent
lige Liv, i deres Øvelser osv., ere de 
"passive" Medlemmer i Modsætning 
til Foreningens øvrige, aktive, Med· 
lemmer. De passive Medlemmer 
støtte Foreningen med PengEl og have 
ogsaa i de fleste Tilfælde Stemmeret 
paa Generalforsamlinger. Inden for 
denne Forening kan man efter min 
Mening ganske roligt betragte de 
Medlemmer som passive, der aldrig 
give Møde selve Bestyrelsesraadets 
.J.\f cdlemmer kunne jo være passive 
og ikke give Møde hvorimod de 
almilIddige Medlemmer, som møde og 
deltage i Diskussionen, maa betragtes 
som akti, (', og dElt er for dem, jeg 
gærne vilde ·,ha et lille Slag sammen 
med de 51 :llldre :.l!'orslagsstillere. 
Vi ønske at alle de Fiskere ude om· 
kring fra Landet, drI' give Møde her, 
ogilaa maa faa Stel!; :,lProt, men der· 
med tilsigte vi ingeiliunde at ville 
omkalfatre bele Forenill'-" 11. Jeg kan 
ikke give Grosserer Adolph Ret i, 
at vi skulde have flere københavnske 
Repræsentanter ind i Bestyrelses· 
raadet; det vil vistnok ikke være 
Foreningen til nugen Gavn. Lad 
derimod de, der have I.Jyst til ktivt 
at deltage i Foreningens For and· 
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tinger - det gælder baade Tikroners· 
medlemmer og andre Medlemmer -
ogsaa faa Lov til at stemme over de 
Forslag, de selv ere med ul at stille 
eller diskutere. 

Dirigenten: Jeg maa minde ani, 
at Klokken er mange, at vi skulle 
haye en ordinær Generalforsamling 
efter denne, og at der der er en Del' 
Sager paa Dagsordt'nen. J(;'g vil 
derfor bede kommende Talere om 
at fatte sig i Korthed. 

(Sluttes). 

Halsnæsfiskerierne 
i Januar, Februar og Marts 1897 

(Af C. Brammer). 

Pau Grund af den strænge Vinter 
\ar det kun snwat med Fiskeriet i 
de 2 første Maaneder. Saalænge 
Isen kunde bære, rare Fiskere og 
Ikkefiskel'e i stor Ma:ngde beskæf· 
tigede med at stange Aal hele Da
gen med ]'(>t godt Udbytte i det 
hele taget, ihlonel der var en be
tydelig Forsk!'l pau, hvad de en
kelte Fiskere kunde bringe hjem om 
Aftenen, idet dels Heldet og dpls 
Øvelsen i Regelen giorde Udslaget. 
Udbyttet varierede fra 4 til 12 Pd. 
afforskellig Størrelse, dog mest smaa 
Aal til 8 pr. Pd., kun enkelte store 
til l il, 2 Pd. pr. Stk. Prisen dpI'· 
efter, fra 25 til 50 Øre pr. Pd. 
Nogle gode Skytter tjente godt ved 
at skyde Fuglevildt: Edderfugle, 
Graaænder, Havliter o. dsl. En· 
hlte Fiskere satte Garn under Isen, 
men fik kun nogle faa Snese Torsk 
og Skrubber, som solgtes til en høj 
Pris. Et Par Forsøg paa at fiske 
Tunger og Pighvar under Anholt 
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mislykkedes aldeles; Vejret var for 
koldt og ugunstigt med Storm og 
Uvejr. Ogsaa et Forsøg paa at 
fiske Torsk og Flynder paa Tids
vilde-Dybet med Kvasen "Haabet" 
mislykkedes, endog med Tab af Red
skaber, idet de tildels bleve ødelagte 
snoede og iturevne af Storm og stærk 
Strøm. Et sjældent 'J.1ilfælde ind
traf efter en Nats streng Frost, da 
der om Morgenen forefandtes en 
Masse døde Brislinger Hydende paa 
Vandet nær Strandbredden, hvoraf 
toges en Del til Agn pa,a Kroge 
(1500), der bleve satte i Ebeltoftvig 
om Aftenen og trukne om Morgenen, 
3 Døgn i Rad, men Udbyttet var 
ikke efter Forvl:'nt,ning, kun nogle 
S1l0Se Torsk og Fladfisk, mun de 
vare store og gode, samt Prisen· 
høj: 12-15 0rp, pr. Pd. 

Heldigvis havde Fiskerne u:\IHle 
Arbejde og Fvrtjeneste i denne golde 
Tid ved at være behjælpelige med at 
bjærge 'rømmer, Planker og Brædder 
fra en Stranding, en stor Brig, der 
strandede ved Liseleje, hvorfra Fi
skerne sejlede lUed det bjergede til 
Hundested Havn ~og stablede det 
op paa Havnepladsen. Samtidig 
var der ogsaa en god Stranding ved 
Hesseløen med god Fortjeneste og 
paa kort 'l'id. 

Marts Maaned var en særdeles 
heldig Fiskemaaned især i de 16 
Dages Maaneskin fra den 13de til 
dC'n 29de, fordi Vandet i "Lyset" 
ikke "brænder", som Fiskerne sige, 
saaledes som i "Mørket", da Fisken 
kan se Redskaberne og derfor skyer 
disse. Allerede den 8de Marts gjorde 
en Baad Forsøg paa at:fange Tunger 
omkring Anholt, men Udbyttet var 
kun 21! 2 Snes Tunger, der vejede 
33 Pd. a 85 0re, 1 stor Pighvar, 

2 Rødtunger, 22 Pd. Slethvar il. 
6 0re, 6 Snese Rødspætter a 1 Kr., 
8 Snese Skrubber og Sletter, 3 Rok
ker og en Del Hajer samt 2 Snese 
'L'ol'sk a 10-12 Pd. pr. Stk. iL 12 
Øre pr. Pd. Trods dette tarvelige 
Udbstte gik disse Fiskere dog ud 
til Anholt igen og kom efter 4 Dages 
Forløb hjem med ret godt Udbytte, 
hvorfor snart Here Baade sejlede til 
Anholt saavel fra H undested som fra 
Lynæs Havn, henholdsvis 14 og 8 
Baade iL 5 Munds Besætning, hver 
Mand med 12 Garn, som bleve satte 
paa Fiskepladsen om Eftermiddagen 
og trukne næste Morgen, hvorefter 
atter sattes et lignende Antal Garn, 
som stode i Vandet, medens man sej
lede hjem med Fangsten og hentede 
et 3die Sæt Gurn til at sætte, efter 
at et Sæt var trukket; hver Mand 
maa saaledes være i Besiddelse af 
36 Garn for at kunne deltage i 
dette Fiskeri og bjemme have Hjæl
pere (Koner og Piger) til at rense 
og bøde Garnene samt lægge dem 
ned og stene dem paa Garntrugene, 
parate til Fiskerne komme bjem fra 
Anholtsturen. I den foran omtalte 
'gode Tid varede en saadan Fiske
tur kun 3 Dage, saa der er stor 
Travlhed baade hjemme og ude, saa
længe Tungefiskeriet varer, men For
tjenesten var heldigvis ogsaa god for 
de Heste Baades Vedkommende, skøndt 
som sædvanlig højst forskellig, idet 
de heldigste Baade havde en For
tjeneste af omtrent 1600 Kr., de 
mindre heldige 800 Kr. og de uhel
digste 4 - 500 Kr. Saaledes gik 
Fiskeriet i Marts Maaned eller ret
tere kun i 2 iL 3 Uger, til en orkan
agtig Storm med Sneby~r afbrød 
Fiskeriet omkring Anholt, hvorefter 
det saakaldte "Landfiske" begynder, 



naar Tungerne urage mod Land. Til 
alt Held forulykkede ikke en Baad 
under UVf'jret, ihl'orvel nogle Baade 
mistede Anker og Tov og maatte 
holde Søen til de pndelig \,0111 i 
Havn i Halmstad, andre kom hjem 
med Tab af Redskaber, som man 
nu er urle :lt søge efter, skønt de 
mM være vanskelige at finde, efter 
at Storm og Strøm have føl,t Skuerne 
bort fra Fiskepladsen. At de red
dede Garn ere meget medtagne, er 
en Selvfølge, og de kosh, da baade 
Arbejde og Penge til Reparationen. 
De store l\Jarsvingarn vare uhddig
vis satte ud pan de sædvanlige Ste
der fra An holt til Jægersprisbugten 
kort før den orkanagtige Storm i 
forrige Uge (29de og aOte Marts) 
indtraf. I de første Dage syntes 
Fiskeriet at begynde heldigt, 015 man 
glædede sig til et godt Udfald i Aar 
efter den strænge Vinter, men Stor
men med Paalandsvind tilintetgjorde 
fuldstændig alt Haab for i Aar, 
især for det mest udsatte Garn i 
Jægersprisbugten, idet hele Hove
dd og Længden trods Ankere og 
stærke Tove bleve helt oprevne og 
og ødt·hgte i den Grad, at Repara
tionen d,-Inf næppe kan udføres for 
0-600 Kr., hvortil kommer Tabet 
af dette F01,UI'S Udbytte, som efter 
flere Aars Gjøl I}!>msnit kan anslaaes 
til 500 Kr., sa,; .lette Tab for de 
fattige Fiskere el' .' I~rst beklagpligt· 
og umuligt at opret:\' uden Hjælp 
og Understøttelse. }J,'l: e saameget 
mere, som Marsvinfangst"1l for disse 
Fiskere san at sige er del't:ls Hoved
erhverv og har været det hele dette 
Aarhundrede, idet den er gaaet i 
Arv fra Fad!?r til Søn, stadigt ved 
Reparation hvert Aur, en V("Uige
holdeise som Indt~gterne i Reglen 
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lmnne dække, men denne Gang 
er det den største Ulykke eller 
0ddæggelse, som har fundet Sted. 
Røgtebaaden blev ogsaa s0t1uerslaapt 
og er næppe til at reparere. De 
andre Mars\'illgarn bleve mere eller 
mindre ødelagte, men de antages 
dog at kunne istandsættes og be
nyttes i AaI'. Bundgarnene \'ed 
Lynæs og Kikhavn I'are heldigvis 
ikke satte ud før Stormen, mt'n lige 
efter, ellers vare disse ogstla blevne 
ødelagte. 

Som foran bemærket vare Største
parten af de store Dæksbaade fra 
Hnlsnæsfiskerilej(·rne ude ved Anholt 
paa 'rungefiskeri under Stormen, 
liggende for deres Ankere paa An
holts NOl dside, hvor Garnene stode, 
men da Stormen hurtig tog til, 
IlHu.tte de forlnds Gal'nlængderne 
og søge .Y.~\ paa Sølldersiden, efter 
at de fl;:'steBuade hu yde mistet det 
ene A n ker j hvorfor de maatte ankre 
op for det andet Ankel'; en enkelt 
Baad mistede dog ogsaa dette og 
maatte holde Snpn, Sejladsen om
kring Øen lal' imidlertid ikke uden 
Fare, da dou skulde foregaa i det 
næppe 300 Alen brede Løb mellem 
Nordvestrevet og Land, og skønt 
Fiskerne udtalte, at de ikke i Mands 
l\IIinde bar været ude i et saadllnt 
Vpjr, lykkedes det dog for de 11 
Baade at naa igennem Løbet, hl'ol'
eftH de bleve liggende pr\[) Søndpl'
siden til Onsdag Morgpn, da Vejret 
bedagede sig. Fem Baade maatte 
holde Søen under Uvejret og IZom 
endelig i Ha m, 4 i Sverrige og 1 i 
Helsingør, Endskønt ingen af vore 
Fiskere saaledes lede Tab paa Ba:ld 
eller Menneskeliv, har Stormen dog 
b!?rMet dem en Mængde Garn, idet 
dels disse ikke vare til at finde og 



dels fandtes snoede og iturevne -
Antallet af Fisk enten "suede" af 
Korsfisk o. dsl. eller tildels fordær
vede. ved at hænge saa lang Tid i 
Garnene, var stort. Et Bevis paa 
Stormens Magt var det - fortællQ 
Fiskerne - at eri Skonnert stran
dede 'paa Nordvestrevet og viste 
"Blus"; men inden Redningsmand
skabet, der stod parat paa Kysten 
hele Tiden under Stormen, kunde 
faa Redningsbaaden ud, var Skonner
ten fuldstændig sønderslaaet af det 
oprørte Havs mægtige Bølger, og 
ikke en Mand blev reddet. 

For Tiden fiskes der ~'unger baade 
omkring Anholt og ved Land imel
lem Spotsbjerg og Liseleje af Smaa
bn;Hle med 2 il, 3 Mands Besæluing, 
hver med 12 Garn, der sættes om 
Eftermiddagen og trækkes om Mor
genen, men Udbyttet hrtr hi<ltil lmn 
været ringe, faa og smaa Tunger, 
medens Anholtstungerne ere store 
og gode. Priserne ere selvfølgelig 
efter Varernes Godhed. Som sæd
vanlig paa denne Aarstid , fiskes 
der tillige en Mængde Fladfisk, 
Rødspætter, Sletter og Skrubber og 
nogle Torsk tilligemed Tunger, Pig
hvarrer, Kuller og Rødtunger. 

Mindre Meddelelser. 

En Malle i Sorø Sø. r Følge 
Meddelelse til os blev der i sidste 
U ge fanget en Malle i Sorø Sø, der 
havde en V ægt af ca. 25 Pd. Det 
er i Løbet af kort Tid den anden 
Malle, der er fanget her i Landet, 
thi som Medlemsbladets Læsere vil 
vide, blev der i Oktober forrige Aar 
fanget en Malle i Guldbergsund, 
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denne var imidlertid tilfældig kom
andet Steds fm ind under vor Kyst; 
den blev nærmere omtalt i Medlems
bladets Nr. 44, hvor et Bidrag til 
Mallens Naturhistorie samtidig gaves. 
Med den nu fangede Malle forholder 
det sig derimod paa en anden Maade. 
I ældre Tid levede Mallen i Sorø 
Sø, efter Sagnei indført i denne af 
Munkene, dette sidste synes dog 
ikke at være troligt. Den sidste 
Malle blev imidlertid fanget i 1799, 
den vejede 36 Pd., men Aarene 
forud havde man der fanget et 
Exemplar paa 78 og et paa 60 Pd. 
Efter at Mallen nu var forsvunden, 
blev der atter i 1880 udsat 50 Maller 
paa ca. 6 Tommers Størrelse i Sorø 
Sø; til disse har man ikke set noget 
som helst, før nu Efterretningen 
kom om den sidste Fangst, som maa 
hidrøre fra denne Udsætning. Den 
fa ngede Malle er altsaa over 17 Aar 
gammel, den synes herefter at dømme 
at voxe overordentlig langsomt, dette 
har maaske dog ogsaa noget sin 
Grund i, at Sorø Sø ikke er nogen 
heldig Lokalitet for denne Fisk, saa 
at den vantrives der. Mallen, som 
man forlængst var hørt op med at 
regne til vor Fiskefauna, synes saa· 
ledes endnu at kunne gøre Krav 
paa at regnes med; der er dog 
ingen særlig GruDd til at glæde sig 
derover, den er vel en spiselig, men 
ikke nøgen særlig god Fisk, og til
med er den en yderst graadig Røver 
overfor de øvrige Fisk. 



Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, d. 23. April 1897. Efter 
Here Dages Stansning pau, Grund af 
haard NV. Kuling have vore Fiskere 
atter idag været paa Havet efter 
Kuller og trods temmelig høj Sø og 
stiv NO. KuHng fik de dog alle 
deres Kroge i Havet og kom efter 
ca. 10 Timers Forløb atter i Land 
med Fangster fra 30 - 60 Snese 
Kuller }Jr. Baad. 

Fiskepl'iserne i Ham borg noteres 
for Tiden til 22 å 25 Pfg. pr. Pd. 
Kuller, og da Fiskens Kvalitet er 
bedret, saaledes at Gennemsnitsvæg
ten af de for Tiden fangede Kuller 
er ca. 35 Pd. pr. Snes mod 25 Pd. 
pI'. Snes i de første Fangstdage, 
saa var det nu at ønske, at det 
vilde blive en god varig østlig Vind 
og dermed noget stadigt Fiskeri, 
thi saa kunde der med de nuvæ
rendo gode Priser og store Fiske
mængde fortjenes en udmærket god 
Dagløn. 

Paa Nissumfjord har Fiskeriet 
gaaet sin regelmæssige Gang, og 
det er jo nærmest her den sydlige 
Vind med haard tit storm. Ku
ling, som kan gøre Indgreb i Fjord
fiskeriet og Lringe dette til kortere 
eller længere Standsning. 

Der er fisket en stor Del Flynder 
samt lidt Ørred og Lax, hvilken 
sidste Fisk mest er afsat til Ishuset 
i Nes, medens Flynderne som tid
ligere er afsat til Fiskehandlere i 
BøvHng. 

Frederikshavn, d. 26. April 1897. 
Samtlige Kuttere, der for Tid'?D ere 
klargjorte til Fiskeri, udgik i Løbet 
af Ugens første Dage benyttende 
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det udmærkede Fiskevejr, vi strax 
efter Paasken fik; den langt over
vejende Del af dem gik over paa 
Vestkysten, men af disse ere endnu 
ingen komne tilbage, saa om deres 
Fiskeri vides intet. For de forholds
vis faa Kutteres VedkoInlOende, der 
ere indkomne i disse Dage har Ud
byttet af Fiskeriet været meget tarve
ligt. En Kutter, der har fisket dels 
nord for Skagen og dels paa Herthas 
Flak, indkom i Lørdags med ca. 100 
Snese Rødspætter og lidt Skjærissing. 
Rødspætterne, der vejede 15 Pd. pr. 
Snes, betaltes mod 3 Kr. 50 Øre pr. 
Snes og Issing med 8 Øre pr. Pund. 

Fra Herthas Flak er i Løbet 
af egen indkommen enkelte Kuttere, 
alle med mindre Fangster, deres 
I .. aster vare kun paa 80 til 50 Snese 
Rødspætter, der :vejede 13-14 Pd. 
og betaltes llled 2 Kr. 75 Øre til 
3 Kr. pr. Snes, IJigeledesfra Læsø 
Rende har Fiskeriet kun været smaat, 
det er kun enkelte Kuttere, som i 
i denne Uge have været der, og de 
indbragte Laster vare af lignende 
Størrelse og K valitei, som de fra 
Herthas Flak indkomne. Prisen va
rierede mellem 21/ 2 og 3 Kr. Et 
Par Kuttere, der fiskede med Garn 
paa Nordsiden af Læsø, have kun 
indbragt mellem 20 og 30 Snese 
Rødspætter hver, samt smaa Partier 
'runger, Pighvar og Slethvar, del' be
taltes med resp. 85, 50 og 10 Øre 
pr. Pund. 1.1. 

Harboøre, d. 25. April 1897. Den 
sidste Uge gav flere gode Fangst
dage med fortrinlig Fangst af Kuller 
og Torsk. En Del af Udbyttet har 
man maattet afsætte i Omegnen og 
i Byen, da den san langt fremryk
kede Aarstid allerede gør Exporten 



til Hamborg vanskelig. Endnu have 
dog Priserne holdt sig rigtig gode. 
1\-bn beklager meget, at Foraars
fiskeriet begyndte paa et saa sent 
Tidspunkt, og det kan anses for 
p:i'.-et, at Udbyttet ikke blive!' af 
videre samlet Værdi. P. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk Fis keri foreni ngsHjælpefon d, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og der('s Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
suavel en Gang for alle som aarlige 
pau Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
r. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Fedtlersen, 

(2doll Udgave) 
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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 TIdga.ve) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fedrjersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af .3rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

ilden Udgave. 

udleveres .qmtis til Foreningens Med

lemmer ved Henvendelse til ~'orenin

gens Kontor, Stol'lllgade 20, Kø

benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

Havneingeniør H, Zahrtmann er flyttet til Holsteinsgade 3, ø. 
Fiskestagere 

Af Gran 8, lO, 11 og 12 Alen bnge, 11/2 il, 2/1 i Top (slanke Stænger,) 
samt Fiskekasser i alle lVhal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
, d G. Jenssen-Tusch, 

.l!orespørgsler besvares omgaaen e. pr. Kjellerup. 



171 

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

i Ugen fra 18. April til 25. Apl'il 1897. 

II . ~ I ~~ 
Tilført af: -=...., -"D lDæ -o;c 

:==-1:1:>0 il) q:: 

8 danske Fisker- ilVd. 
fartøjer ... I 7686 

l'd'l 

16 danske Kvaser li 28278 

svenske Fisker- li 

fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
ira nærliggende 
Fiskerlejer . . . 

I 

&..; \ ~ ~ ... 
-"CG> 

Q) > I ~= en-=-= c..~ ..... c= ::1_ Q~ 
::I ii: !1 en 1-= I-~eng> Q 

Pd. 
ru. I Pd. I 

54004 

1807484 

12402
1 520' 

E 
1 I ~~ I .:f E 

;§ Q) '" -"C ... 
..:s 

I I~~ I j; en ..:s 
Q) 

CD 

Pd. 

I 
Pd. 

I 
Pd , Pd. 

1480117996 

lå;-"C ... 
..:sen >o .- q:: ..:s 
.Cl C fti c ... 
O:> Q -"C 
Ci):I: en 

, Pd., Pd 

Rejer 
92 

pr. Jernbane & 
Dampskib .. 

lait .. 

__ ; __ 1 5083112485'113451 !1474001 

87916 13451 11488801 

4956 

5048 

Pighvar. 2} Skrupper. 3) 288 Pd. Skruppcr og 220 Pd. Sletter, 4} Torsk. 
6) 1120 Pd. Aal "g 679 Pd. AalekTabber. 7) Aal. 8) 14536 Pd. Laks og 

Stenbider ug 160 Pd. Hornfisk, 

lait er der tilført 344293 Pd. 

Betalt Hennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levemlo Kr. 2,90-5,50. Kassefi~k 
Kr. 2,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1,00 pr. Lpd.; Gedde Kl'. 0,25-0,85 pr. Pd.; 
Sild, smaa Kr, 1,00-5,00 pr. Kasse; Aal blanke Kr. 0.60-0,67, gule Kl'. 0.25-0.42 pr. 
Pd.; Laks Kr. 0,65-0,92 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,60-1,50 pr. Pd. 

I Ugens Løb har Tilførslen af levende Rødspætter været noget mim!re end forrige 
Uge; Priserne vare lidt højel'e, idet prima Vare betaltes med illdtil5 112 Kr. pr. Lpd. Til. 
førslen af Tor~k var ogsaa mindre, dog rigelig til Markedets Forsyning og betaltes ved 
treven Omsrl'tnillg med ca.. 1 Kr. pr. Lpd. 

8rre(lyngel. 
I April ellerlllajllfaaneu kan leveres 

et Kvantum kraftig Ørredyngel a 
16 Kr. vr. loon Stk. ab Viborg B .. -
negaard. Mod omgaaende Betour
neTing sker ForeendelsE'll i Selska.~ 
bets Emba.lla~e, men for Købernes 
Risiko. BestilUnger - ikke ~lndm' 
1000 Stk. - ekspederes i den Urde" 
de indgaa, saa længe Forraatl hayes. 
Udklækningsanstaltens 30 aari ge 
Virksomhed ga·antl?rl?'f Køberne 
kyndig og omhyggclij{ Forsendelee. 
Forespørgs]er bes\'ores, 

Fiskerissiskabet i Viborg. 

DrivkvasetilSalg,1 fiskekroge- Fabriken 
- SølYllledallle I Aall/ug 188S. 

En ny Egetræs Kvase, 
27 Fod lang med Sæn
kekøl, er meget billig til 
Salg ved Henrendelse til 

Roersbeijent A. Hansen, 
Gnldhorg L. 

I K.bellbaYIl1888 
.. nbefIOler .it Udsalg af alle Sorte, 
Fiskekroge, salL vel i Staal, .1 æru 
Bom lte~81 II),!, samt Pilke i Tin UH' 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes hngt under 
gangbare Priwr. 
Vandtæt præjlareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
j Februar 1896. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøo. 
Telefon 129. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

Rej eredska her. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr,: Johann Cohrs, Altona. Tnlegramadr,: Cohrs, Altona 

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

Telefollllummer ,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
:\hskiner forsynede, Fabrik: Silde~, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom~ 
ulds,garu, lIampp.qat'Jl og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .l.alekube.', Kork, Flaadtrm og Kateclt.u 
haves paa La.ger. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares st,raks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkflndt Sølv- og Broncemedaille. 
Rcdlierct af cand, maa-. H'ill. Lunrlbeck. - Trykt hos Frantii Cl~ri8ttreu. København. 



Nr. 18. 6. Maj. 1897. 

M:ed.1e:x::o..sbl.a.d.et lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christlreu. Grønnegade IO, København K. Prisen Cl' for I::tdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 113 Sides Ihede; fur staaende Annoncer indrømmes hdydelig Rabat. 

Indhold:Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond. 
-Dansk )~'iskeriforenlngs extraordinære GenerJ.lfo\'
samling. - Lidt om Geddeavl. Geueu)forsamling. 
Mindre Medde'lelser. - PiskerilJeretninger. - Be
kt ndtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aahcnt 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
b'ælfes desuden i Alm. 5-7 Svallemose
gaal'dsvej il A, 3 S. Sager vedrøreude Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

I~reve og alldre .I<'orseudelser til For
ellingens Konsulent bedes aIti,l alene adres
serelle til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

EftOl·t!·yk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Dunish UUllsulate, 
6, Musoovy Court, 

London E. C. 
'relegram Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

S~lhundehaler, 

SOIll indsendes til "Dansk' Fiskeri
forening" i bedes adressel'ede til 
Univcj'sitetets Zoolo.qiske l1{usetMn, 
København K., og ikke til Foi'
cningens Kontor. 

. Dan3k Fiskeriforenings Hjælpefond. 
Pan, Generalforsamlingen blev der 

fra et Pal' Sider gjort opmærksom 
pau, at Indholdet uf Bøsser, som 
var indsendt, ikke havde været om
talt i Bladt,t. Mun skul i den An
ledning bemmrke folg0nde: I Med
lelllsbladds Nr. 10 for Ilte Marts 
findes en Liste over indsendte Bidrag, 
jalt 736 Kr. 7l Øl'e, desuden have 
E'nhlte Bidrag tidligere været offent
liggjorte. Af Regnskabet fol' Hjælpe
fondcll ses nu, at der i Bøsserne 
bit er indkoillmet 824 Kr. 16 øre. 
Dili'erens0n mellem denne Sum og 
hvad der har været gjort Rede for 
i Bladet er altsaa indgaaet i Fondens 
Kasse, men de enkelte Indsenderes 
Navne lade sig nu ikke mere udfindl'. 

En af Grundene hertil er ogsua, 
at det ikke al Tid tydelig har været 
angivet paa Postanvisningerne, at de 
indsendte Penge vare fru- Hjælpe
fondsbøssel'. Man anmoder derfor 
fremtidige Indsendere om stedse klal·t 
og tydelig at angive, at Beløbet er 
fra en Bøsse, samt h"or Bøssen har 
været opbængt. 



Dansk Fiskeriforenings 
extraordin. Generalforsamling. 

Stenografisk Referat. 
(Fortsat.) 

Overretsprokurator Leth: N aar jeg 
efter Anmodning af flere Medlemmer 
har deltaget i disse Forslag, skal 
jeg - ogsaa i Henhold til den ærede 
Ordstyrers Henstilling derom kun 
tillade mig at gøre nogle ganske 
korte Bemærkninger. Jeg vil ikke 
behøve at minde om, at jeg genta
gende Gange har med Generalfor
samlingens Tilslutning udtalt en Tak 
paa Generalforsamlingen for Besty
relsens Virksomhed, og at jeg vel 
altsaa ikke kan mistænkes for paa 
nogeu Maade hvad der ogsaa er 
blevet sagt fra anden Side at 
ha ve tilsigtet, at disse Forslag skulde 
have nogensomhelst oppositionel Ka
rakter, ,Jeg har tvertimocl - men 
deri ser jeg mig skufl'et egentlig 
troet derved at handle i Bestyrelsens 
Aand, Det blev nævnt af den ærede 
Ordstyrer, og jeg tror ogsaa af den 
ærede Præsident, at der paa Gene
ralforsamlingen i 1892 blev fore
slaaet, at alle Fisker i Foreningen 
skulde have Stemmeret; dog skulde 
denne Stemmeret ikke strække sig 
saa vidt, a t de deltog i Valget af 
Bestyrelsen, hvad heller ikke de 
Delegerede endnu gøre, men dog 
gaa saa vidt, at de kunde stemme 
om, hvad del ellers blev forelagt og 
diskuteret paa Generalforsamlingen. 
Det blev fOl'eslaaet af den højtærede 
Bestyrelse, men det faldt. Om Ras
mus Nielsen har Ret i, at det blev 
behandlet meget hurtigt, skal jeg 
ikke komme ind paa, men der var 
imidlertid Flertal mod Forslaget. 
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Det forekommer mig nu, det kurt 
vilde være en Fortsættelse, naar 
man gav ikke alene Fiskerne -
de 2 Kroners Medlemmer - me.n 
ogsaa de 10 Kroners Medlemmer 
Stemmeret, Selvom man nu ikke 
vilde gau saa vidt -- vi tale. jo her 
fOl' at diskutere Sagen, men kunne 
ikke stemme derover at man gav 
Medlemmerne Stemmeret til Besty
relsesvalget, kunne man maaske naa 
til et Kompromis derved, at man 
gav dem Stemmeret paa samme 
Maade, som de Delegerede for 
Fiskerforeningerne have. J eg kan 
ikke indse, hvad Ulykke eller Skade 
dor kunde ske derved, Altsaa, jeg 
hen;;til~er til den højtæl'ede Besty
relse, at det tages under Overvejelse, 
om man ikke i det mindste kunde 
give Medlemmerne den Stemmeret, 
som Bestyrelsen i sin Tid foreslog, 
at Fiskerne skulde have: Stemmeret 
paa Generalforsamlingerne undtagen 
til Va1g af Bestyrelse. Jeg kun 
godt tællke mig, at der er opstaaet 
megen lfisfornøjelse med, at der er 
foreslaaet , at Bestyrelsesraaderne 
ikke skulde have deres Rejseomkost
ninger godgjorte; men jeg tor mit 
Vedkommende el' gaaet ind til at 
foreslaa dette ved den Betragtning, 
at de store Rejseomkm;tninger til 
Generalforsamlingen ere en Slags 
Hemsko paa Foreningens Virksom
hed. Det er imidlertid ikke noget 
specielt Hovedpunkt for mig, Jeg 
skal dernæst erindre om, hvad der 
i sin Tid ogsaa blev udtalt af Be
styrelsen, at naar man fandt stærk 
Tilslutning fra Fiskerforeningerne, 
kunde man reducere Bestyrelsesraa
dernes Antal ikke saa lidt, hvad 
del' vilde være ('TI Besparelse for 
Foreningen. Det stiller sig for mig 



saa uheldigt, at navnlig de 10 Kro
ners Medlemmer trædf' ud :l f For
eningen i saa stort Antal. fh'r ml' 

i 1837 efter Beretningen 878 saa
danne Medlemmer mod 497 nu, 
hvilket repl'æsentt>rer et aarligt K on
tingenttnb af 3800 Kr. Hvis denne 
Nedgang fortsættes, SOIll den har 
gjort det med Undtagelse af 1894, 
hvor der blev gjort paaskønnelses
værdige Anstrengelser fra Bestyrel
sens Side, det· be\'irkede en lille 
Opgang - saaledes at det kommer 
dertil, at Foreningen ikke nogen
lunde eller for en Del ved egne 
Midlør kan bestride de Udgifter, 
der paahvile den, er det meget 
uheldigt. Jeg tror, at man kunde 
faa flere Medlemmer ind i Foreningen 
og give dem mere Interesse for den 
ved at tilstaa dem den af mig nævnte 
Favør. SOI11 Bestyrelsen gentagne 
Gange i Beretningen har opfordret 
til, h:.tr jeg bestræbt mig for at faa 
Folk til at træde ind i Foreningen, 
men man el' i nogen Forlegenhed, 
naar man skal sige dem, hvad det 
er, Foreningen byder. Det var kun 
disse Henstillinger, jeg vilde gøre. 

Ha vnekaptajn Drechsel: Dl't havde 
ikke været min Agt at deltage i 
denne Diskussion, men jf'g nærer dog 
saa stor Interesse for Foreningen, 
at jeg meget nødigt vilde su disse 
Forslng vedtagne, og derfor onsker 
jeg at gøre nogle Bemærkninger, skøllt 
der vel nu her el' blevet sagt, hvad 
der skulde siges baade for og imod. 
.Jeg hal' i saa mange Aar haft med 
Fiskeriet at gøre, at jeg maaske maa 
tillade mig at fremdrage mine Er
faringer. For at Forslag som disse 
skulde kunne gennemføres med noget 
virkeligt Resultat, maatte J.'jskernes 
Interesser rundt om i I~andet nogen-
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lunde være ens, maatte der være 
nogenlunde Enighed mellem vor Fi-
5keribefolkning. Man maatte være 
sikret imod, at ikke ganske bestemte 
Særinteresser gjorde sig gældende 
til stor Skade for det Hple, meD 

denne Enighed pr netop s:m lallgt 
fra til Stedf' blandt Fiskerne. J n
teresserne ere saa yderst forskellige 
herhjemme; det se vi ved alle mulige 
Fiskf'risagers Behandling. Hvad enten 
der er Tale 0111 en ny Fiskerilov 
eller om Havnesager, se vi altid en 
umaadelig Forskellighed i Interesser. 
Vil man undgaa Københavneri, IlIaa 
(}en('1 :.tlforsamlingen holdes rundt om 
i Landet, men man vil saa risikere, 
at det enp Aar en det andet Aar 
en anden Særinteresse gør sig gæl
dende. Selvom IlIan vilde gaa til 
Overretsprokurator Leths Forslag, 
at denDr Stemmegivning ikke skulde 
omfatte Forandringer i Bestyrelsen, 
ville dog de forskellig(' Nærintf>resser 
rundt om i høj Grad gøre sig gæl
dende, og det eftet· mi t Skøn til stor 
Skalle for Foreningen. En væsentlig 
Del af den Stølte, Poren ingen kan 
give Fiskeriet, bestaar vistnok dels 
i dens raadgi"ende Virksomhed og 
dels i dens Tilknytning til Bevillings
mYl\lligheden, Regering og Rigsdag, 
som i mange Henaeender støtte sig 
til Fiskerifol"pningen, og hvilken Re
gering; vi end hnvdf', tror jf'g ikke 
d('n \ilde finde mrgtm Støtte hos 
Fiskeriforeningen, hvis disse Forslag 
vE'dtoges, thi for at en Støtte sbl 
kunne føles, Illun der være en Fastlwd 
i seh'e Bestyn·lsen, i spire Forenin
gen, sUln d"n vil kOlllme til at SaYlIC, 
hvis disse Forslag gaa igelllH'm. 

Efter nogle ganske korte Bemærk
ningE'r af Dirigpntell, Bertelsen, Mik· 
keisen og Leth vedrørende Afstem-



ningsordenen for Forslagene og For
samlingens Mangel paa Beslutnings
dygtighed, sattes kun de første 5 
Punkter under Afstemning, idet de 
andre Punkters Skæbne betragtedes 
som afgjort ved den Afst(>mning. Da 
Generalforsamlingen dog ikke var 
beslutningsdygtig, tillod es det samtlige 
tilstedeværende at stem m!', uden 
Hensyn til, om de ha,vde Stemmeret 
eller ej. 

Samtlige Forslag forkastedes med 
14 St. for 33 St. imod. 

Dit'(qenten :Da disse Forslag for 
at være vedtagne skulle have tis af 
de afgivne Stemmer, er det jo efter 
denne Afstemning klart nok, at de 
ere absolut forkastede. Det er derfor 
vistnok kun Tidsspilde at ville under
søge, hvormange der her virkelig ere 
berettigede til at stemme og hvor
mange ikke. Jeg maa dermed anse 
denne ekstraordinære Generalforsam
ling for sluttet, da der ikke forlangt 
Afstemning over de andre Punkter. 
Maa jeg blot endnu sige et Par 
Ord om, hvorfor jeg absolut vil være 
imod den foreslaaede Maade at sam
mensætte Generalforsamlingen paa, 
hvad jeg ogsaa var den Gang, de 
to Foreninger bleve sammensluttede, 
og den nuværende dannedes. Det 
er, fordi det forekommer mig af 
allerstørste Vigtighed for Bestyrelsen" 
at den ved, den har en fagkyndig, 
sagkyndig Generalforsamling at tale 
med, og det kan den kun være vis 
paa, naar Generalforsamlingen er 
sammensat af Mænd, om hvem man 
ved, at de have Sagkundskab, og at 
de have .Fiskernes eller Medlem
mernes Tillid. Og vi maa dog antage, 
at Bestyrelsesraadets Medlemmer 
have Tillid hos de Medlemmer, der 
vælge dem, og at Fiskernes Repræ-
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sentanter, der komme hertil, have 
Tillid hos dem, de repræsentere. 
Fordi man betaler 10 Kroner som 
~fedlem af Foreningen, behøver man 
jo ikke at have allermindste Begreb 
om Sagerne. Altsaa en sagkyndig 
UeneralfQrsamling kan jo ikke sam
mensættes af Medlemmer, der til
fældig komme herop og maaske slet 
ikke have Forstand paa Tingene. 
I saa Tilfælde kommer Bestyrelsen 
til at staa blot og bar, hvilket svækker 
dens Virksomhed og svækker For
eningt:ms Anseelse, som den behøver, 
naar Regeringen skal tage Hensyn 
til, hvad den siger: Man vil ogsaa 
lægge Mærke til, at Foreninger af 
samme Art som vor, f. Eks. Land
husholdningsselskabet og Havesel
skabet heller ikke kende til General
forsamlinger, hvor alle Medlemmer 
have Stemmeret, men de have et 
Repræsentantskab, fordi lllan øn
sker Sagkundskab hos Generalfor
samlingen. 

Man gik derefter til Afholuelse af 

Den ordinære Generalforsamling. 
1. Valg af Dirigent. 

Paa PræsidentelIs Forslag valgtes 
Højesteretsassessor Maurier til Di
rigent. 

Drigenten: Generalforsamlingen 
er lovlig og behørig indvarslet i 
"Berl. 'l'id. " og Medlemsbladet og 
er altsaa lovlig sat. 

Den næste Sag paa Dagsrll'denen 
var: 

2. Det forløbne Aars Regnskab 
og Medlemsfortegnelse forelægges. 

Kasset'eren(Grosserer Carl): Regn
skabet er optaget i Aarsberetningen, 
og alle de forskt'llige Spørgsmaal, 
Regnskabet vedrørende, kunne ogsaa 



finde deres Besvarelse der. Jeg skal 
derfor kun her tillade mig at nævne, 
at Indtægten i Aar el 373 Kr. mindre 
end forrige Aar, men saa er der til 
Gengæld i Aar sparet noget paa 
Udgifterne paa forskellige Poster, 
navnlig paa Udklækningsanstalten, 
hvortil der i 1895 anvendtes 1,366 
Kr., men i Aar kun 942 Kr. Med
lemsbladet kostede i Fjor 4,429 Kr., 
i Aar kun 4,045 Kr. Ferskvands
fiskeriet kostede i Fjor 4092 Kr., i 
Aar kun 3,545 Kr. Med disse Be
sparelser er det lykkedes os i Aar 
at ende Aaret med et Overskud af 
2,435 Kr. mod et Underskud i Fjor 
af 2,047 Kr. Dette Overskud fra 
i Aar er altsaa overført til Grund
fomien, som altsaa nu ejer 11,632 
Kr. 23 Øre, som vi slavidt muligt 
ville søge at bevare. 

Det er alt, hvad jeg har sige om 
selve Aarsregnskabet. 

Hvad Hjælpefonden angaar, har 
jeg den Glæde at kunne sige, at den 
er gaaet godt fremad. Indvundne 
Renter beløbe sig til 772 Kr., dertil 
kommer fem aarlige Bidrag paa 60 
Kr.; ved Bøsserne er der indkommet 
824 Kr.,saa denne Foranstaltning 
med Bøsserne har vist sig meget 
heldig, og jeg vil derfor anbefale 
den til ærede Medlemmers Opmærk
somhed. Der er nu iaIt udsat 250 
Bøsser. I Understøttelser er der 
uddelt 460 Kr.; det er jo ikke meget 
men Fonden ejer endnu kun en ringe 
Kapital. 

Beholdningen bestaar nu for det 
første af Aarnts Saldo 3,298 Kr. 
13 Øre - ved en Trykfell staar 
der 18 Øre endvidere af 11,000 
Kr. i 4 pCt. Kreditkasseobligationer 
og 7,000 Kr. i 3 pCt. Obligationer 
og en Aktie i "Dansk Trawlselskab 
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. Dan" paa 100 Kr. altsaa tilsammen 
18,100 Kr. 

Konsul Bertelsen: Maa jeg lyk
ønske den ærede Kasserer til dette 
Aars Overskud; det er noget nyt, 
som jeg haaber maa gentage sig. 
Maa jeg dernæst endnu blot gøre 
en lille Bemærkning m. H. t. For
slaget om, at der ingen Diæter skulde 
udbetales; jeg glemte det før. Vi 
have i Aar en Ballanee paa 22,750 
Kr., og Udgifterne til Rejsf'godtgø
relser for Medlemmer af Bestyrel
sesraadet samt til selve Generalfor
samlingen andrage kun ea. 1000 Kr.; 
det er altsaa knap 5 pCt. af hele 
Aarets Ballanee. Jeg synes, at det 
maa Foreningen have Raad til, saa 
meget mere som det staar saaledes 
for mig, at vi netop ved at yde disse 
Diæter kunne bidrage til, at S:tg
kundskaben kommer herover; det er 
vistnok netop de sagkyndige Folk, 
der af økonomiske Hensyn vilde blive 
forhindrede fra at komme herover 
til Generalforsamlingen, hvis vi havde 
vedtaget et saadant .F'orslag. 

Dirigenten: Som De have lagt 
Mærke til, har jeg ladet Beretningen 
om Hjælpefonden, som staar under 
3a, gaa med her ind under efter 
Ønske af Grosserer Carl, der ikke 
ret længe kan være til Stede her. 

Fisker Rasmus Nielsen: Jeg vilde 
bede om, at dot maa blive averteret 
i Medlemsbladet, hvad der kommer 
ind i Bøsserne. .I eg har ha vt at 
gøre med 3 Bøsser, llIen der er ikke 
i Bladet kommen nogen Beretning 
om deres Udbytte, saaFolkderhjemme 
kunne tro, at jeg har beholdt Pen
gene. 

Konsul Berthelsen : Man begyndte 
med at give Meddelelse om hver en-



kelt Bøsse, men det haJ' man fra
faldet. 

Etatsraad /,,'c!i:ardf,' Der er kun 
omtalt €n af de 4-5 Bøsse)', hvis 
Indhold jeg har indsendt. ,T eg skal 
foroyrigt bemærke, at jeg har møelt 
ikke saa lidt Uvillie mod Bøsserne 
paa Dampskibene, fordi de skadede 
de lokale Foreningers Bøsser. Da 
man saa, at der kom meget i vore, 
vilde man ikke have dem mere j to 
Bøsser ere blevne stjaalne. 

Grosserer Ca,1'l: Da det el' en 
Vel viljessag, om Dampskibene ville 
tage imod Bøsserne, kan man ikke 
presse for stærkt paa. .l eg skal 
forsage at la.de trykke en Liste over 
alle de indsendte Bidmg. Hvis der 
er nogen Fejl deri, vil jeg bede Ved· 
kommende gøre mig opmærksom 
derpaa; saa skal Sagen blive under
søgt. 

Regnskabet godkei/cltes enstemmig. 
Dirigenten standsede herefter For

handlingerne, for a t Medlemmerne 
kunde spise Frokost. 

Kl. 121 / 4 genoptoges Mødet. 

Den næste Sag paa Dagsordenen 
var: 

3. Beretning om Foreningens Virk
somhed i 1896. Virksomhedsplanen 

for 1897 forelægges. 

Præsidenten: Idet jeg fremlægger 
Beretningen, skal jeg kun ganske 
kort berøre den, da den jo allerede 
fol' nogen 'l'id siden er sendt D'hrr. 
Da "Dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fond er omtalt af Kassoreren, skal 
jeg gua over til Faresignalstationerne. 
D,'r er ialt 23, og de have virket 
omtrent som j fOl'egaaende Aur. Ved 
Fjaltring vil der blive oprettet pn ny 
Station, og Stationen i Vester '}'vær
sted vil blive flyttet til Stenbjerg. 
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Der er indkommet dIer vil indkomme 
Andragender om 3 nye Stationf'r v('d 
Vejlby, Vrist og Langerhuse ; i det 
hele synes det, at mall har faaet 
øjnene endnu nwl'o op for Faresig
nalstationernes Betydning, efter ttt 
Redningsdamperen "Vestkysten" er 
blm'en anskaffet. 

~Modelsamlingen har ath'r i A ar 
faaet nogle Gaver og været 1'f't flittig 
besøgt, navnlig af Fiskere. Som om
talt i Fjor, er der blevet udarbf',jd<,t 
et Katalog af Fisker Villumsen, 129 
Sider stort, indeholdende en fyldig 
Beskrivelse af samtlige til Model
samlingen hørende Redskaber og 
Modeller; det kan udl.cveres til )fed
lemmerne. N atllrIigvis vil man altid 
være glad ved til Samlingen at m()ll· 
tage de Gaver, som ærede Med
lemmer og andre ville være saa ven
lige at skænke den; det er af stor 
Betydning for den. 

Paa Fiskerslcolen var der efter 
Nytaar i Fjor 7 Fiskere De 2 af 
dpm gik efter Skolens Slutning paa 
Fiskeri llled Kutteren "Maagen", 
som tildels ejes af nogle af Skolens 
Lærere, to andre gik i Foraaret paa 
Fiskeri med Kuttere fra Esbjerg. I 
Begyndelsen af November begyndte 
det nye Aar med 7 [lærlinge, hvortil 
der efter Nytaar kom 2, altsaa ialt 
9, der alle have faaet større eller 
mindre Understøttelser fra " Dansk 
Fiskeriforpning" og nogle tillige fra 
Amtsskoleraadene. Antallet af 
dræbte Sælhunde har i Aar været 
noget mindre end i 1895. Grunden 
hertil er ikke bestemt paaviselig, da 
J agten er bleven dreven med samme 
Iver som ellers;· der er i alt Fald 
købt rigeligt af Rifler dertil. )1aaske 
ere Sælhundene blevne fortrængte 
noget, det hal' man i alt Fald [Jov 



til at ha abe. Der er dræbt 1298 i 
1896 mod 1435 i 1895. Ligeledes 
er der efter Andragende fra Born
holms og Christiansøs Fiskerforening, 
som blev anbefalet af Bestyrelsen, 
fra Landbrugsministeriet stillet 300 
Kr. til Rrladighed og derfor indkøbt 
47 Riflor med Ammunition. M. H. t. 
Fartøj!')' og Redskabl'r skal jeg blot 
nævne, at Dr. Petersen og Fisker 
Villumsen have fortsat med Præpa
ration af Redskaber og Garn, hvorom 
der findes Meddelelser i Aarsberet· 
ningen, ligesom ogsaa om Bestyrel. 
sens Anbefaling af et Andragende 
fra Bolmlands Klits Fiskerforening 
om Toldfrihed paa saltet Brisling, 
som bevisligt indføres til Agn. Be
styrelsen fremsendte dette Andra
gende, og der indløb saa en Skrivelse 
fra O\'ertoldinspektura tet for N ørre
jylland, hvori det meddeltes, atTolden 
paa Brisling til Agn vilde kunne 
faas godtgjort, hvorimod Administra
tionen savnede Hjemmel i Lovgiv
ningen til ganske i Almindelighed at 
tilstaa Godtgørelse af Tolden for 
Salt. l 1895 indkøbtes 60ddersakse 
fra en Fa brik i Tyskland; den ene 
af disse indlemmedes i Foreningens 
Modelsamling, medens de øvrige fem 
ere udlaante . til Odderfangst og og
saa i Følge de indgaaede Meddelelser 
have gjort god Nytte. 

D'Hrr. vide, at der i 1895 af Be
styrelsen blev ucbat to Prisopgaver: 
Om Rejens Ynglen og Vandringer 
og om Skru bbens Ynglen i fersk 
Vand, som skulde besvares til lste 
J:wuar 1897. Der er nu indkommet 
to Besvarelser af Opgaven om Rejen: 
En af cand. Mortensen, der har 
faaet en større Præmie, medens Styr
mand· Fiedier og Fisker Lars Jensen 
for en fælles Besvarelse af den 
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samme Opgave hver have faaet 50 
Kr. som en Opmuntringspræmie. Be
styrelsen agter ~gsaa senere at ud
sætte saadanne Prisopgaver, ~ An
gaaende Udstillingen er der kommen 
en Opfordring til Bestyrelsen for 
"Dansk Fisl{eriforening" fra ('Il af 
Regeringen nedsat Komite til Del
tagelse i Udstillingen i Stockholm 
0111, at FOl'eningE'n vilde overtage 
LE'delsen af den danske Fiskel'iud· 
stilling deroppe. Det sagde vi na
turligvis Ja til og nedsatte et Udralg 
bestaaende af Præsidenten, 2den 
Vicepræsident, Grosser O. Ekman, 
SoUl Forretningsfører, Vil1umsen og 
Hr. Feddersen som Sekretær. Ud· 
valget har sendt Indbydelser rundt 
til Fiskepladserne, Fiskerforeninger 
og Fi:skehandlere om at sende Red
skaber, Modeller, Produkter osv. Der 
har undel' de forskellige Afdelinger 
og Grupper mældt sig 68 U dstillel'e, 
et Tal, der ikke er saa overordent
ligt stort, men da flere af Sam
lingerne ere kollektive og omfatte 
flere N unne, haabe vi at kun'ne faa 
en pæn Udstilling paa Stockholmer
Udstiilingen, der aabnes den I5de 
Maj. Der er allerede fra Model
samlingen sendt en stor Mængde 
Modeller derop. 

H vad angaar Fi::;keTi/oreningerne 
var der i 1896 42 saadanne med 
3395 Medlemmer mod 39 Foreninger 
med 3060 ~fE'dlenlIner f. A. Fisker
fOl'eningerne for Drejø og K$rteminde 
have opløst sig, men der har i Aar 
indmeldt sig 3 nye, nemlig Bogense, 
Grenaa og Mariager Fjords Fisker
foreninger. Hr. Villumsen har som 
sædvanligt rejst rundt og holdt Fore
drag og derved bidraget til at samle 
Fiskerne i Foreninger og ind under 
"Dansk Fiskeriforening". 



Fe,.shalld~fiskeriet skal jeg ikke 
omtal~, da Konsulenten vil lJleddele 
det fornødne derom. 

Med Hensyn til Virksomheds
planen for 1897, skal jeg kun be
mærke, at vi ikke have taget n.ye 
Opgaver op, men ville arbejde videre 
paa vore Opgaver fra 'funige Aar. 

Di1'igenfen: Jeg vil af Nr. 3 paa 
Dagsordenen udsondt'e b: Forsik· 
ringen for danske Sejlfartøjer til Fi
skeribrug og e: Ferskvandsfiskeri, 
U dklæknings- og Forsøgsanstalten 
for sig, men sætte de andre Punkter, 
som Præsidenten berørte i sin Be
retning, under Forhandling. 

1M 

Overretsprokurator Leth: J eg vilde 
gærne udtale en 'I\tk til den ærede 
Bestyrebe for de Præl1Jier, den har 
udsat, og jeg takker den da navnlig 
i dette Øjeblik - alt andet ufortalt 

for den Præmib~ den har udsat 
for en Oplysning om Rejens Udvik
ling, for at komme paa Spor efter, 
hvorledes det egentlig hænger sam
men med Rejens Forplantningshistorie 
og U dvilding. Det fortjener i aller
højeste Grad Paaskønnelse, at saa
danne Spørgsmaal udsættes som 
Præmieopgaver, da det er et af de 
uopklarede Spørgsmaal, som man i 
Virkeligheden savner tilstrækkelig 
Oplysning om. 1'ør jeg forudsætte, 
at cand. Mortensens Besvarelse, som 
vistnok indeholder værdifulde Under
søgelser, vil blive meddelt J:;~or(min

gens :\[edlemmer paa en eller anden 
Mande, hvol'paa Foreningen nu maatte 
finde sig foranlediget til ogsaa at 
gøre os andre Medlemmer delagtige 
i de smukke Resultatel', der maatte 
være indvundne der. 

Præsidenten: J eg glemte at tilføje, 
at denne Besvarelse vil blive trykt 
og udgivet/ men om Maaden er dtlr 

endnu ikke tagen nærmere Bestem
melse. 

Fiskeeksportør Mikkel>1en, Køben
havn: Maa jeg henlede den ærede 
Bestyrelses Opmærl\somhed paa, a t 
der af og til ved Stutsbtmerne fore
gaal' Forandringer m. H. t. Fiske
trn nsp0l't, som i alle Tilfælde ikke 
ere heldige for Piskehandlerne og 
som F'ølge deraf heller ikke for Fi
skeriet, idet Fiskehandlen dog ogsaa 
maa tilskrive sig en væsentlig .A lIdel 
i Fiskeriets Udvikling. Det sidstr, 
der er sket, er en Forandring af 
Taksterne fra 1ste Januar, hvad jeg 
formoder Bestyrelsen er vidende om, 
den er meget uheldig for Fiskehan
delen. Hummer, Krebs, Rejer, Mus
linger, østers -- alle disse Artiklel', 
der ofte komme langvejs fra, og som 
tidligere ere blevne befordrede som 
letbedærvelige Artikler, skulle nu 
betale lige saa meget som alle andre 
Artikler, der kunne taale at være 
længe undervejs uden at fordærves. 
N u er det klart, at naar man skal 
forsende Rejer en lang Vej i den 
varmeste Sommertid, maa de sendes 
pau rødt Il'ragtbrev og faa ikke 
nogen Moderation i Fragten, men 
maa betale fuld Iltogsfragt, og det 
samme er Tilfældet IIled Muslinger 
og alle de ti ndre nævnte Artikler. 
Samtidig skal jl'g nævnE', at .lEg kunne 
nyde den behørige Begunstigelse, men 
jeg kan ikke indse, at det skal være 
en større Luksus at spise Muslinger, 
som faktisk ikke repræsenterer pn 
saa stor Værdi som Æg. Hvorfor 
skulle Muslinger og ogsaa Rejer be
tragtes som Luksusartikler. Fra 
danskFiske handlerforening, af hvilken 
jeg er Medlem af Bestyrelsen der 
er ogsaa to andre Medlemrner af 
denne Bestyrelse til Stede her i Dag 



- have vi allerede for lang 'rid 
siden henvendt os til Statsbaneme 
om en FOl'andring i saa Henseende, 
saa at disse Bestemmelser kudde 
blive oph:evede, og vi kunde fa~l ,le 
samme Blgunstigelst'r som tidligere. 
Denue li'rngtfornndring fra lste Ja
nuar er blevell omtalt som et Fl'p!1l

skridt pan Jernbanetrnnsportpns Om
rande, idet man skulde have Varerne 
billigere befordrede. Der er vist 
ingen, der har tænkt sig, a,t det 
skulde være et 1'ilbagesl; ridt, men 
man el' dog vist berettig;et til at kon
statere, at Bestemmelsen fol' llisse 
Artiklers Ved kommende betegnHr et 
Tilbageskridt. Det er dog ikke rigtig, 
at den Begunstigelse, man tidligere 
havde, ophæves, og at Fragten sættes 
højere, medens ellers .1 ern banefrag
terne erI' blevne nedsatte. Vi have 
desaugaaende henvendt os til Stuts
banerne, men faaet et bestemt Afslag, 
hYud ikke synes, man bør lade 
sig nøje med, men man bør fremdeles 
søge at opnaa en rimelig Begunsti
gelse i Forsendelsen. J eg henstiller 
altsna til Bestyrelsen, at den, hvis 
den ikke allerede har gjort det, og 
selvom den hul' gjort det, men faaet 
Afslag, fn'mdeles ligesom Fiskehand
lerforeningl'll vil nruHjde hen til, at 
man kan fors('lllie de af mig nævnte 
Artikler som ll;.:ndsfragt til SaHl/ne 
Takster som tidligl're. 

Ingeniør Zahrtma /III, København: 
M. H. t. Bestyrelsen::; Virksomhed i 
det forløbne Aar maa JI:g be\llærke, 
at jeg tror, den er meget god, men 
jeg synes, at vi Medlemmer fua fOl' 
lidt at vide den'l!ll gennem Medlems
bladet. Der har saaledes i dette 
Blad staaet, at der var indkaldt en 
('kstraol'dinær Generalforsa!lllin~. Inen 
hvad der skulde forhandles pau denne, 
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hul' jeg først faaet at vide her i Dllg. 
J eg henstiller ultsa:t, ttt \'i gennem 
Medlemsbladet fua at "ide, hvad dpr 
i slige Tilfælde skul forballllles, og 
mere Oplysning 0111, ImHl Bestyrelsen 
foretaget' sig, .J q; savnede ogSlla j 

Bladet Oplysning 0111, hvad der er 
foretaget fra Bestyrt>lsens Side i 
AnleJning af den søl'g,elige Begiven
hed pua Vestkysten, hvol' 12 Red
ningsbaadsmænd satte Livet til for 
at bjærge nogle Fiskel'c. Del' var 
Anledning til, forekommer det mig, 
at Bestyrelsen viste de Afdøde den 
sidsteÆJre paa en sua fremtrædende 
Maade, som det kunde gøres, f. Eks. 
ved at møde eller lude sig repræ
sentere ved BE:'gravelsen, men jeg ved 
som sa::,t ikke, hvad der er gjort fra 
Foreningens Side, og hvordan det 
er gjort. 

I Fortsættes.) 

Lidt om Geddeavl. 

Fra fo/'sJnollige Sider gøres der i 
vore Dage Anstrengelser for at op
hjælpe vort Fersh:mdsfiskeri. Det 
er meget glædeligt, at snadunt el' 
Tilfældet, der er nok at gøre paa 
dette OUlI'aade, og ri hare en lang, 
lang Vej at vandre fremad, inden ri 
naa det Standpunkt, andre Lande 
forlængst ha V'l indtaget. II pr er d 

i høj Gmd fOl'somt J:!'elt at bE:'arbejde, 
og man maa absolut være de Folk 
taknemmelig, der arbejde henimod 
en tidssvarendeOrd ning af Ferskva nds
kulturen, saa den, ogsaa hos os, kan 
benytte og drage Udbytte af de Re
sultater, videnskabelige Undersøgdser 
og praktiske Forsøg have givet. 

Men medens man nu laver Karpe-



og Ørreddamme efter svensk og tysk 
Monster, medens man indfører frem
mede Fiskeslags, der stan. i høj Pris 
paa Markedet, og saaledes stræber 
at bringe VOl't Ferskvandsfiskeri ind 
i et helt nyt Spor, tør jeg llHlaske 
tillade mig med et Par beskedne 
Ord at tale til Gunst for de Fiske
vande hos os, som Naturen selv har 
bvet og for vore nationale Fisk, der 
i nærværende Tid ligesom ere gaaede 
af Mode, navnlig maa jeg da tale 
for Gedden, 

Der er nemlig, og vil rimeligYis 
vedblive at nere, }!'er"kvandsarealer 
hosos, hvor dels Vandets Beskaft'enheu, 
dels andre na turlige I<~orhold il, ke 
egne sig for Ørred, Karpe ('llrr slige 

om jeg saa maa sige knltit'erede 
Fisk. AJlel'ede den Omstændighed, 
at en Del af vOl'e Søer og Daollne 
ikke efter Behag kunne vundtølllmes 
e1l('1' igøn fyl,tcs, gøl' dem mindre vel 
skikkede til at tugps med ind under 
nymtionel Dl'ift som Fiskevanue, 
:\fen saa kommer dertil, at en saadan 
Drift koster Tid, Flid og Pengp, ikke 
saa lidt af hver af disse 'Ping og ofte 
mere af dem, end vedkommende 
Ejer eller Ejere af Van,let kali eller 
vil vove; man slml have en Interesse 
for sin Gerning, der, endnu i alt 
1!~alde, mange Steder vil savnes, og 
man maa desuden være forberedt 
paa, at Fiskeriet ogsatt umlel'tidl'1l 
bringer andre Ting enil netop For
nøjelse og Fordel. 

Men hvor man saaledes enivll ikke 
har passende Vand til et Karpl'- el i Cl' 

Ørredfiskeri, eller hvor man Ill:lllgler 
Tid, IJyst og Evne til at drive et 
saadant, eller hvor man ('ndnu er 
bange for Vovestykket, der kan dog, 
forudsat at man har et Vandhul, 
drives et 1!'iskeri af Gedder; disse 
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nn om Stunder sall. miskendte, i Vir
keligheden gode, mad nyttige, fordel
agtige Fisk are tilmed haardføre og 
klima vante som faa eller ingen andre 
og ligeledes enestllaende fordringsløse, 
hvad Pasning, Fodring og slige Ting 
angaar, idet de besørge det altsammen 
selv, Gedden er i Virkeligheden en 
national Fisk, i ethvert af vore F'ersk
eller Bt'akvande befinder den sig for
træffeligt og kræsen i Henseende til 
Føden er den hellN' ikke, den æder~ 
hvad den kan faa. Ligesom Aalen 
høret' dpn fuldstændig hjemme hos 
os, men den hal' det store Fortrin 
fremfor denne, at den yngler i Fersk
vandet og sparer sardeues Fiskeavleren 
ogsaa hcrveu baade Umage og Ud
gifter, 

Man har anført mod Gedden, at 
"den er en slem Rovfisk", Ja, det 
er den, men jeg synes nu, at denne 
Omstændighed snarere taler til dens 
POl'del end omvendt, Forstod den 
ikke saa godt sel~ at skaft'e sig Føden, 
som den gør, saa vilde den ikke være 
sall. udbredt hos os, som den er; 
IDflll behuver jo ikke at have uen i 
sine Karpedamme eller slige Steder, 
der er ubenyttede Vundarealer nok, 
hvor den kan være, og hvor den kan 
b'h'es; lad den kun forsyne sig med, 
hvad den der forefinder: Kurudser, 
Skaller, Flirer, Aborrer osv., det er 
jo Fisk, som har liden eller ingen 
økonomisk Værdi. Gedden selv der
i 010\1 har som bekendt betydelig 
Vardi ;. ja, vil en Karpe- eller Ørred
avler og en anden, der lægger Vind 
pall. Geduefangst, gensidig gøre deres 
Regnestykker op, sall. er det ikke 
umuligt, at 1!~ordelen blev paa dell 
sidstes Side; hans Fisk bar ringere 
Salgsværdi, men til Gengæld er hans 
Udgifter, hans anvendte Tid, Flid 



og U mage næsten fOl' intet at regne, 
hvad han faar ind el' næsten Netto
indtægt altsammen, 

Men ogsna Udbyttet af GC'dde
fiskeriet her i Landet kunde forhøjes 
betydeligt. om dor Llev frudet hut 
om Gedden, i Stedet for at del' nu 
ligesom fOl es en U c1l'Jddelseskl'ig imod 
den. Det er ikke nok, at Fisken pr 
fredet i Fiske1'ilo1'l:n, nanr Fredninf!en 
slet ikke overholdes j faktisk er det, 
at Fisken paa mange Steder netop i 
Fl'edningsmaaneden ef ters: ræbes aller 
værst med Lyster og Bosse og ligesom 
systematisk jages bort fra Yngle
pladsen ellel' dræbes der. Men dette 
er endnu ikke det værste : Naturen 
selv synes at være magtesløs eller 
ligegyldig overfor Udklækningen af 
Gedder, saa at Masser af Rogn øde
lægges, og dernæst bliver ligeledes 
en stOl' Mængde ædt af andre Fisk. 
Vil lllan skaffe Geddeyngelen til sin 
Ret, maa man først række Naturen 
en hjælpencle Haand og passe paa, 
hvor Rogn og Mælke gydes, samt 
derefter beskytte Rognen mod de 
talrige Lækkermunde, der pleje at 
fraadse i den. (Sluttns). 

GeneJ 'alforsamling. 

Fiskerifot'enin!JI'JI for den syd1'est
lige Del af Limfjon.lf'n afholdt Lør
dag den 24. April pkstraordinær 
Generalforsamling paa Hotel "Struer" 
i Struer j der var mødt (:,\, 20 M ed· 
lemmer. 

Angaaende Afholdelsen ål' en Kap
sejlads i Struer for Fiskerfartøjer 
viste det sig, at Flertallet af de 
mødte -- og antagelig ogsaa Fler
tallet af de fraværende - ikke vilde 
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deltage i en Kapsejlads en Sondag, 
og da det fOl'mentps, at en K apsej
lads lllTUllgeret ell Søgnedag absolut 
vilde give Underskud, n:odfoges dpt, 
at FiskerifOl,pningen i Aar ingf'n 
Kapsejlads \'il arrangere, 

Ved Generalfors:l11l1ingPll den 13. 
Februar opfordredes Bestyrelsen til 
at fremkomme med et Udkast til nye 
Love, eftc'}' hvilke FOJ'('ningells For
maal \)g Vil'ken fm blot at omfatte 
Fiskel'isager skulde udvidps til ogsaa 
at være en Understøttelsesforenill[! 
for Fislwl'p. I-lovforslaget forc~laa nu 
og ,{'(Hoges enstemmig. For at 
faa et Grundfond uddeles ingpnU nder
støtteIse de 5 første A:tr; nau l' Formuen 
har naaet 20no Kr. lHaa HalvdelpIl 
a f (h·t ,lurlige Kontingentheløbuddeles, 
Illen fm'st naar Formnen h:lr naaet 
5000 Kr., Illan hele det aarlige Kon
tingentbeløb uddeles, Kontingentet 
saavel for onlinære sOllll'kstraordinære 
sattes til l Kr. Kvartalet eller 75 
Kr. en Gnng for allp, Der skal 
ydes Undel'støttelsp til følgende: a. 
Ordi'HEl'e Ml·dlemmer, som paa Grund 
af Alderdolll, S\'[,gelighed eller Uheld 
og forovrigt uden egen Brøde ere 
blevne trængende, h. Trængende og 
værdige Enker efter ordinærne ~hd
lemmer, c, Trængende, forældl'elose 
Børn af ordinære Medlemmer indtil 
det fyldte 15. Aar. 

De nye I,ove træder j Kraft fra 
1. Januar 1898. Sluttelig henkd('de 
Kredsformandrn for Fiskeriforenin
gens Afdeling i Struer, Fisker Jens 
Sauer,' Opmærksomlwden pau, at 
Fiskeriforeningerne i Thisted, Ny
køhing paa Mors og Skive havde af 
Staten baet 2400 Kr., hvorfor de 
skulde indfange smau Rødspætter i 
V esterhu "et og udsætte dem i ue af 
Fjordens Bredninger, som Rødspætten 



ellers vanskelig gaar i nd i, men i 
Stedet for at indfange Rødspætterne 
i VesterhQvet toges de i Nissum
Bredning, og det vildo jo have til 
Følge, at de indenfor liggende Vande. 
saasom Veno-Bugt og Kaas-Bredning' 
hvor der ingen Yngel udsættes, blive 
fiskefattige, og det vat· vel næppe 
Meningen med Statstilskuddet, at 
det skulde anvendes paa den ~faade. 

Fiskeriassistent Trallwm, Struer, 
oplyste, at der nu var udstedt Forbud 
imod at indfange de smaa Rødspætter 

Nissum-Bredning. 
Hermod endtoGeneralforsamlingen. 

Mindre Meddelelser. 

Den danske biologiske Station, 
der som bekendt sidste Aar aruojJdo 
i IJimfjorden, er nu af Kanonbaaden 
"Guldbol'gsund;' blevon bugseret til 
Frederikshavn, hvor den ankom for 
nogle Dage siden, og hvor den i Aar 
skal være stationeret og ha ye sit 
Arbejdsfelt. 

Anholdt Trawler ved 1'Aland. Som 
man vil erindre, anholdtes sidste Aar 
et ikke ringe Antal Trawlere for 
ulovligt Fiskeri ved Isla nd; det for
anledigede en Del Skriveri i ,~ngelske 
Blade og Forespørgsler i Parbmentet, 
ja der blev endog sendt nogle l'ugC'lske 
Mal'ineskibe til Island. :\ldlem 
Ohefen for disse, Atkinson og L:Llld", 
høvdingen paa Island blov d,~r !mil'et 
enOverenskomstJ derimidlertid IlOved
sagentlig appellerede til rrrawlbptaj
nernesgodeHjerttl.IFølgeMeddelelse 
fra Grimsby har nu Damptrawleren 
"Honoria" af Hull været anholdt for 
Fiskeri paa engelsk Søterritorium. 
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Skibets K aptajn blev af Myndighederne 
idømt en Bøde . paa 60 Pd. Sterl., 
og Fiskeriredskaberne samt den ulov
ligt tagne Fangst bleve konfiskerede. 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 29 April 1897. 
Siden sidste Beretning har der været 
fisket ca. 2200 Snese Kuller, hvoraf 
ca. 1900 Snese Ol' bleven forsendt til 
Hamborg, medens ca.300SneseKuller 
og ca. 700 Stkr. Torsk er solgt omkring 
til Omegnens Bønder til Priser af 
henholdsvis l Kr. 50 Øre pr. Snes 
K uller og ca. 60 Øre pr. Stk. for 
Torsk. . 

Priserne for de til Hamborg afsendte 
Kuller vare som tidligpre meddelt 22-
25 Pfg. pr. Snes fol' de første Sendinger, 
men faldt i Løbet af et Par Dage 
til kun 8 a 9 Pfg. pl'. Snes, og blev 
det samtidig meddelt Fiskerne, at 
Forsendelse af Fisk til Hamborg 
foreløbigt maatte opl1øre, da l\1arkl'det 
der var. bleven oveIfyldt med lfisk, 
og som Følge deraf er Forsendelse 
af Fisk herfra ophørt og vil sand
synligvis være afsluttet for denne 
Sæsons Vedkommende, da der ikke 
1'1' Sandsynlighed for, at Priserne 
atter ville blive saaledes, at der med 
Fordel kan forsendes Fisk igpn til 
rryskland, da man jo er saa langt 
henimod Sommeren. 

Fiskerne ville nu herefter afs:ctte 
del'es Fisk til Omegnens Folk til 
Tørring og Saltning, og naar disse 
ere blevne forsynede, vil Kul1erfiskcriet 
saa godt som ophøre med Undtagl'lse 
af enkelte periodiske Fangster, nær
mest til Fiskernes eget Forbrug samt 
muligvis lidt Rødspætte- og :MarkreI· 



fiskeri, naar man naar længere hen 
Sommer. Jørgensen .. 

Frederikshavn, den 3. Maj 1897. 
Uagtet Vejrliget i den sidste Tid har 
været. nogenlunde heldigt for vore 
Fiskekuttere, maa Udbyttet i sidst 
forløbne Uge dog betragtes som mindre 
godt i Forhold til de fiskende Kutteres 
Antal. I Begyndelsen af L gen ind
kom et betyd pligt Antal Kuttere fra 
Vestkysten, hvor Hovedparten havde 
fisket i Farvandet mellem Hanstholm 
og Hirtshals; Fangsten oversteg ikke 
for nogens Vedkommende 100 Snese 
og Fisken vejede 15-18 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 2 Kr. 75 Øre-
4 Kr. pr. Snes; desuden havde en 
Del af dem mindre Partier Skærising, 
fangede i Hirtshalsrenden, som he
taltes med 8-12 Øre r.r. Pd. Enkelte 
hnvde udfor 'Jlversted rigtig godt 
Piskeri, fra 300-400 Snpse R'1dspæt
ter hver, saa mange at en Del af 
Fangsten var død paa Grund af 
Overfyldning i Dammen ved Frem· 
komsten til Havnen. Fisken vejede 
15·-17 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 3 Kr.-3 1/ 2 Kr. pr. Snes. De i 
Kattegat fiskende Kuttere havde kun 
ringe Udbytte, fra Herthas Plak ind
kom en Del med ca. 50 Snese hver, 
vejende 13- 14 Pd. Snesen og betalte 
med ca. 2 l\ l'. 25 Øre pr. Snes; fra 
Østsiden af JJæsø indkom ligeledes 
en Del, ogsa:\ med l\Un smaa Fangster, 
der dog var af god Kvalitei, vejede 
ca. 16-20 Pd. Sflesen og hetalte 
med 3-4 KJ'. pr. Snes: lVIindre 
Partier T III ,ger, Pighvar og Slethvar 
betalte med henholdsvis 50, 40 og 
10 Øre pr. Ptl. Endskønt Hummer
fiskeriet \~ed N arges Kyster kun er 
tiltagen i ringe Grad, ere Priserne 
dog ret pludselig faldne hetydeligt, 
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naa de vare jo ogsaa oppe paa saa 
unaturlig en Højde, at et stærkt Pris
fald ikke \'al' andet, end hvad man 
kunde vente. I sidste Uge er fra 
Kristianssnnrl pr. Dampskib tilført 
ca. ] 500 St kr. til hen-ærende :Mod
tagere, 3500 SIkr. til tyske Modtagere; 
fra Sverrig er pr. Kvnse tilført her
til 1600 Stkr. Der betales nu kun 
fra 1 Kr. 20 Øre--l Kr. 25 Øre 
pr. Pd. ab Norge og Sverri g en gros, 
altsaa som Illa n ser et Prisfald af 1 
Krone pr. Pd. pall, ca. 1/21\1aanedstid. 

Kl. 

Harboøre, den 3. Maj 1897. Den 
sidst forløbne Uge gav ialt tre Fiske
dage, der hragte et ret antageligt 
Udbytte af Kuller og Torsk. En 
Del nfFangsten Cl' blevcn eksporteret, 
en Del har maattet afsættes i IJemvig 
og i Omegnen, og Priserne haye 
været dalende. Men endnu betaler 
Arbejdet sig nogenlunde. Vi have i 
de sidste Par Dage haft temmelig 
stærk Vestenvind, saa det hefrygtes, 
at næste Uge ikke bliver god. 

P. 

Færring (ved Bovbjerg), den 4. 
Maj 1897. Den sidste halve Snes 
Dage har givet ret godt af sig for 
vore Havfiskere med Kuller og Torsk, 
og Hovedparten af Pangsten kan 
endnu forsendes til Udlandet. Man 
har - og med Sorg - bemærket, 
at Kulleren i Aar er gennemgaaende 
lille og af mindre god Kvalitet, saa 
der befrygtes en Aftagen, ikke blot 
af 1!'iskemængden, men ogsaa af dens 
Godhed. G. 



Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk FiskerifOl'eningsHjælpefond, 
sn:n har til FOl'lnaaJ at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Takllf'l1Ilighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarligp 
pan. Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade X t\ 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, 

(Ilden Udgave) 

iB6 

III. 

En liden Fiskebog 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den lTdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af 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. 
Ilden Udg,we. 

udleveres gratis til FOl'eningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20, Kø
benhavn V. 

BEKENDTGØRELSER 

Orredyngel. 
April eller ~t:ujMaancd kan levores 

et K vuntl11H kraftig ØrredyugBl a 
Hl Kr. pl'. 1000 Stk. ah VihofJ,l Ba.~ 
negaard. :Mod omgaaende RelOur" 
nel iug sker Forsendelsen i ~ciska~ 
heta l';mbalIu\.!'c, men for Kf1hf<TlleS 
Risiko. Bestillin~er ikke uIJ<le:.' 
1000 Stk, - ekspederes i den Onlen 
t1 , jndgaa, ~aa længe Forraad haves. 
CJklt\ kningsanstaltena :·.0 aarigt' 
Vi k;.omhed gat ante 1 er Køherne 
h.) !:dlg og o1l1hyggelig Forapniloh:.p~ 
}\ore~pørgal('r uesvares. 

Fillkeriselskabet i Viborg. 

Kvase til Salg. 
li:n af b;get.tæ by~gL't, og' 

ndud hnle! Kvase. dr,l'gtig 
4'33 Netto TOIlH, l!8 Fod lang, 
rummer ca. 3000 Pd. AaL 
egner særlig til Krog
Fiskeri, el' billig til Salg \'cd 
Hememlelse til Baadebygger 
SVf?onclsell i ~,:ekkersten. 

DrivkvasetilSalg. fiskekroge- Fabriken 
- SeJ't'medaUle I A a I ~ o r II: 18HS 11 

En ny Egetræs K vase, 
27 Fod lang nwd Sæn
kpkøl, el' meget billig til 
Salg \ed Rem'endelse til 

Roersbetjent . .\. Han~eJI, 
{itnldborlC I •• 

8nurrevaad 
lTndet'teg-lle'le tilbyder Fi

skerllu sille HllCl'kemlte Snur'
revaau i ftll'skellige lJængder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pl'. Favn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

I Købenll&'t'n 1888 
anbefaler sit l:daalg af alle Sorte. 
Fiokekroge, 8n" vel i Staal, .ræru 
som Messing, samt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsend •• mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. :llrandetræde 41. 

Køl .. "havll K 

En ældre Dæksbaad, 
.. Tons stor, udmærket Sejler, med 
ny Rig og nye Sejl, godt skikket 
lil Lystb .. ad eller Fragtfart kan 
købe. uhyre billig, na"r Handel 
kan ske i Løbet af kort Tid. I 

Man henvender sig til 

R. ll., 'I'bygesen, 
Sondergade, 

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

i Ugen ira 25. April til 2. Maj 1897. 

II· $1·' ~ I ~ ~ ~ I el 
1 I·~I·~ I~~ ~ .... «$ epQ) ~Q,) 

Q,) > ,c.,"" - el >. 
Tilført af: 'iii :æ-= ... -= I c..~ f= cp :!:! ('($ ..lIIII: ..... _~ ... c = =- 0_ ... 

I 
;; «i~1 "n= -= .. «i ,Cl:c.. ::s:::>' ':0:: !2(J.) 1- ... ... let.!!:....I cp'- .JIIf. , <IJ Ol: go I (J.):' , c I cp ~ g' (j)~ (J.) 

ø 
I Pd. 

Pd.! 
Pd. 

Pd.! PJI. I Pd. 

I 
Pd. I Pd ! 

Pd. I Pd. 1 1',1. i18 danske Fisker- I, 

fartøjer . . , II 30420 387' 2070' 253986 14930 

16 danske Kvaser II 34704 1507606 
11 

14 svenske j1'isker- I 
1660" \ 540'1 fartøjer .... 1 177121 40 

]l 

pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende I I' "I I Rejer Fiskerlejer . . 16405 740G 4824 595 

pr . .r ernbane & " 10 12 

Dampslib , . I 202041_~?~? 22683 '112205 18427 ,9620 14010010410 15\}20 I 82561727-2 

lait . 11Oi1040i 7550 4315 15470 78740 H620 140100115234, 15H20 123:.l26 7867 

1) aO Pd. 'runger og 337 Pd. Pighvar. 2) 1175 Pd. Tunger og 48.5 Pd. Pighvar. B) 1770 Pd. Tunger o~ 
4!lB Pd. Pighv"... 4) Sletter, a) Skrupper. (il Torsk. 7) 11>2 Pd. 'l'nrsk o~ lIi50 Pd. Kuller. 8) H43B Pd. Aa] 
')0( 13,n Pd. AalekvahheT. 9) Aal. 1(1) 15120 Pd. Laks og "00 Pd. ØrTed. 11) Stenbider. Ilt) 4800 1',1. St"n
bider og B4J6 Pd. HOTUfisk, 

lait er der tilført 411082 Pd. 
Betalt Gennemsnitsnris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-5,50, Kassefi8k 

Kr. 1,25- 3,00 pr. l,pd. i Helleflynder Kr. 0,15-0,30 pr. Pd. i l'ol'sk. levende Kr. 0,75- l.00 
pr. l.pd.; Gedde Kr. 0,15-0,3n pI'. Pd.; Sild Kr, 0,60-1,35 pr. Ol, sma't Kr, 4,00-6,00 
pr. Kasse; Aal blanke Kr. 0.60, gllle Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; Laks l\.r. 0,50 -0,70 pr. Pd.; 
Hornfisk Kl'. 6,00-7,00 pr. 1;lles; Itejer, store Kr. 0,50-1,10, SnlRa Kr. 0,30-0,75 pr. Pd. 

Tilfyn'slen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været rel betydelig, IUell er hoved
sagelig tilføl t i smaa Partier og var for en stOl' Del af miudre god IC valitet. V cd livhg 
Omsætning holdt Priserne sig uforandrede, og indtil 6 Kr. pr. Lpd. af prima Varer. -
'I'ul'~k tilførtes rigelig til Markpdets ForsYlling, mell Handelen var treven med neda.l
gauende Priser. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, l a ~Ii i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Mnal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
, b 1 G. Jenssen-Tusch. li orespørgsl<'l' esvnres omgaaen( e. pr. Kjelleru p. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima ,tmerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
k:jøbt, tilbyd\'s bngt under 
g:.mgbare Priwr. 
V~ndtæt præjJu'eret Dug 

Hør- og Ha.upsejldug 
lulle Kntlitetel'. 

Nykjøbi/lg p. I!'i.l.lster 
i Februar l896. 

.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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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anhefaler 

Rej eredska ber. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurl'ence 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 Fiskcauctionator. 

Brevadr. ; Johann Cohrs, Altona. 'l't->legramadr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefollllummer ,,75 HelfoiliJlg'ør", 
leverer efter Bestilling ellor fra Lager fra vor metl de nyesto og bedste 
:\raskiner forsym't!e, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader • Bundgarn samt alle andre Sla\,!;s N æt og Garn. Bom
uldsgu1'/I, HroJl/)(',Il(WI/ og Hø1'qnril i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Banders tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
RedIgeret af (,P!l\l. mag. l rUl. Lunilbeck. Trykt hos Frantz Chrisitreu. KØbenhavn 



Nr. 19. 13. Maj. 1897. 

:n4:edl.e:c:::Lsb~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 ai'is Sides Bl'ede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: nansk Fiskeriforenings ordinære 
Generalforsamling. Lidt om Geddeavl. - Islands
fiskeriet. - 1<lindre Meddelelser. - Fiskeriberet-
ninger. Bekendtgørelser. 

!. 
Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm

gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9~1I. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej Il A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler Cl' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
a, MUBCOVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølltng. Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk .Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske j1!usettm, 
København K., og ikke til .For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling. 

Stenografisk Referat. 

(Fortsa.t.) 

IngE'niør Zaltrtmann, København: 
M. H. t. Bestyrelsens Virksomheds
plan for det følgpnJe Aa!' vil jeg 
gøre opmærksom paa, ,at der i det 
forløbne Altr har været Qt meget 
stOl't Røre angaaende en Sag, man 
skulde tro maatte ligge Dansk Piskeri
for('uing overordentlig paa Sinde, 
nemlig en Vestkysthavn i Jylland. 
I det forløbne Aal' har der først 
for Polketinget foreligget et For
slag om en Havn ved Sand næs
hago, som heldigvis, sauledes som 
den blev forehLgt, ikke bliver til 
noget, og det havde vist ogsaa været 
mere til Skade end til Gavn for Pi
skeriet, og denne Plan er nu vel 
døet hen. Der er do~ derfra tilbage 
et Løfte i .Foreningens Medlemsblad 
fra d'Hrr. Houston & Kidd, idet 
det dpr hedder: "Vi haabo i en se

'nere Meddelelse at faa Lpjligked til 
at udvikle et aktuplt Eksemplar af 
en Havn, bygget under lignende For-



hold, som her diskuteres, med De
tailler om dens Styrelse, Vedligehol
delse og Udvidelse" (se Medlemsbl. 
S. 200). Dette Løfte er ikke blevet 
indfriet endnu, og jeg vil derfor hen
stille - enten det· nu skal være til 
Redaktionen eller til Bestyrelsen -
at de ville gøre deres til, at vi kunne 
faa dette Løfte indfriet, da det vil 
have overordentlig stor Betydning 
for et fremtidigt Anlæg af en Vest
kysthavn. Siden den Tid er der 
ogsaa for Offentligheden fremkommet 
et Forslag angaaende et forbedret 
Udløb af Ringkøbingfjord, et Forslug 
som map dog vistnok ikke kan have 
noget Haab om at faa gennemført, 
men det viser, at det er Liv i den 
Sag. Der har saa været afholdt 
et Diskussionsmøde i Ingeniørforenin
gen, hvad der ogsaa tyder pau Liv 
fra den Side, idet man ikke del' spe
cielt tog fat paa den tekniske Side 
af Sagen, men diskuterede den mere 
i sin Almindelighed. Der stod 
der i teknisk Henseende to forskel
lige Standpunkter imod hinanden. 
Det ene Standpunkt var: l at der 
kunde være Tale om, at kunstige 
Opmudringsmidler vilde være tilstræk
kelige til at holde en saadan Havn 
fri tor Sandvandring ; det andet 
Standpunkt, som jeg maaske var 
ene om, var det, at de kunstige 
Opmudringsmidler ikke vilde slaa 
til, men at man maatte tage N atu
rens Kræfter til Hjælp, naar man 
vilde tænke paa at anlægge en Havn 
ved Vestkysten. Enten det nu skulde 
være en Øhavn eller en anden Havn, 
kunde den kun anlægges ved Hjælp 
af Naturens Kræfter. Derom dis
kutereaes der en Del frem og 
tilbage, og man fremhævede saa 
ogsaa, at der ved disse Forsla~, der 
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vare fremkomne om en landfast Havn 
ved Jyllands .vestkyst, vel var gjort 
meget nøjagtige Overslag, meget ak
kurate Beregninger - det maa ind
rømmes m. H. t., hvad Uddyb
ning og Arbejdet i det Hele vilde 
koste, men det var for dem alle 
gjort ligesom ud fra den Forudsæt
ning, at Havnen skulde ligge i Øre
sund, saaledes, at der under 
Arbejdets Udførelse slet ingen Til
sanding skete i Havnen. Der blev 
saa derimod fra anden Side gjort 
gældende, at medens Havnen' var 
under Bygning, altsaa medens Mo
lerne byggedes frem, hvad der vilde 
staa paa i flere Aar, vilde der ske 
en betydelig Tilsanding mellem de 
to Moler, saaledes at Havnen, inden 
den var færdig, vilde være komplet 
fuld af Sand, naar den var landfast. 
Til disse Overslag, som vare bereg
nede efter Forhold, som ligne dem 
i Øresund, vilde altsaa komme et 
ganske umaadeligt Tillæg i Udgiften, 
som vilde løbe op i Millioner. Derfor 
kunde Ulan ikke gøre nogen som 
helst Regning paa, at de Overslag, 
der vare gjorte f. Eks. til Anlæg 
af "Hvide Sande", vilde være re
alisable. 

Saa har jeg i "Tekmsk Forening" 
holdt et Foredrag, hvori jeg hævdede, 
at Høfderne paa Jyllands Veskyst i 
Grunden ikke stansedeKystvandri ngen 
eller Bortskæringen af Kysten. Der 
var blot sket den Forandring, at før 
Høfderne eksisterede, gik Kysten 
jævnt et vist Maal tilbage hvert Aar, 
men Høfdernes Bygning har foran
lediget, at Bortskæringen nu foregaar 
i Spring, i Stedet for som tidligere 
at være jævn, og efter at et saadant 
Spring er for ega aet, ville Høfderne 
ligge som Skær noget ude fra Kysten 
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og være meget farlige for Fisker
baadene og for Redningshaodt'ne. 
Vi faa altsaa. i Grunden ingen som 
helst Nytte af de mange Penge, der 
ere anvendte til Høfderne. Ligeledes 
hævdede jeg det Standpunkt, at vi 
aldeles ikke kunde \'ente os noget af 
Thyborønkanal som et Gode for Fi
skeriet, da det kun vilde være al
deles midlertidigt, at man kunde 
holde Kanalens Opmudring vedlige. 
Sandtilstrømningen er nemlig saa 
betydelig, at Kanalen bliver længere 
og længere, 500 Fod længere for 
hvert Aar, idet Sand masserne ud
brede sig i Nissum Bredning. Og jo 
længere Kanalen bliver, desto mere 
bliver der for Muddermaskinen at 
bestille; dell kan knapt overkom me 
Arbejdet nu, altsaa vi kunne ikke 
gøre Regning paa en Vedligeholdnlse, 
der er basseret paa kunstig Opmud
ring. Det eneste, vi have at anvende 
pa:\ Jyllands Vestkyst til Bf'kæmpelse 
af Tilsandingen, er Naturens Kræfter 
selv, naar de ledes paa rette l\;faade. 
J eg kOlli ogsaa til a t beL'øre Spøl'gs
maalet om Havne og fremsatte den 
samme Betragtning, at vi ikke kunde 
vedligeholde Havne ved Opllludring 
alene, men kun ved at bruge N a
turens Kræfter. Det blev der nogen 
Diskussion om, og der var rn Del 
Ingeniører, der hævdede deres Stand
punkt. at kunstig Opmndring val' til
strækkelig. Tilstede vare: VandbY$
ningsdirektøren, hans Ingeniører og 
Generaldirektør Tegner, men uagtet 
Formanden bad Medlemmerne holde 
sig til Sagens Kærne den, at de 
Penge, som anvendtes derpaa, vare 
til ingen Nytte var dpI' ingen, 
som rigtig tog Ordet derom. Hvad 
der blev diskuteret, var egeullig kun 
Spøt gsmaalet OlU Øhavn eller land-
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fast Havn. I Torsdags indvarslede 
saa entlelig Vandbygningsdirektøl'en 
til et ekstraordinært Møde i "Tek
nisk Forening", hvor der pau Pm· 
grammet stod ogsau Spøl'gsllluulet 
om Sandvandringens Betydning on'r· 
for Anlæg uf en V estkystha m. Da 
Vandbygningsdirektøren ikke havde 
taget Ordet paa selve Mødet. ventede 
man, at der nu vilde blive taget til 
Genmæle mod Høfdernes og Thybo
røukanalens Unytte, lDen det blev 
der ikke, og jeg mener derfor, at 
denne Unytte nu sta:tr fast. Fore
dragets Kærne var derimod det, som 
Medl~lHmerne her kende saa godt, 
nemlig Vandbygningsdirektørens sta
dige Stræben efter at bevise, at det 
ikke er mig, de? har opfundpt vore 
Øhavne her i Danmark, og dernæst 
at bevise, at den ombyggede Hunde
sted Havn var aldeles ikke bedre 
end den oprindelige Hundested Havn, 
men jPg antager, at lllan her i For
samlingen ved lidt bedre Besked 
derom, idet jeg i Medlemsbladet har 
set, at der sidste Aar ved Hundested 
Havn er fisket for 100,000 Kroner. 
Alt dette viser, at der er en stor Inter
essl' og Stemning for en Vestkyst
havn for Øjeblikket og det fra mange 
forskellige Sider, men kun fra" Dansk 
Fiskeriforening"s Side ser og hører 
man ikke noget, der kunde tyde paa, 
at den synes at hu re Interesse ror 
det Spørgsmaal, uagtet jeg pr vis 
paa, ut naar der kommer en Havn 
daa Vestkysten, vil det ikke alene 
gavne Fiskerne derovre, men ogsaa 
en hel Mæugde af Landets øvrige 
Fiskere. J eg har boet en Del paa 
Kristiansø, og der forsikrede Fiskerne 
mig, at hvis der kom en Havn paa 
Jyllands Vestkyst, vilde de en Del 
af Aaret gaa ud paa Fiskeri i Vester-



havet med deres Dæksbaade. Jeg 
vil da blot m. H. t. Foreningens 
Virsomhed i kommende Aar bede 
Bestyrelsen om at have Opmærksom
heden henvendt paa dette Spørgs
maal, og naar som helst Lejlighed 
dertil gives, naar der ser ud til at 
være Røre i Sagen, saa at gøre sin 
Indflydelse gældende. 

Kommandør Bojesen : Jeg beklager, 
at jeg ikke var til Stede, da Fiskeeks
portør Mikkelsen talte om Transport 
af Fisk og om Taksterne. Bestyrelsen 
har øje for Sagen fuldt ud, men den 
ligger for i den lovgivende Forsamling 
for Tiden; den var fremme i Fjor, 
og det maa erindres, at der er an· 
meldt en Forespørgsel-som imidlertid 
ikke har været fremme endnu - i 
Folkethinget om, hvorledes man for
liger de nuværende Takster med de 
Løfter, som man gav dell Gang Loven 
blev vedtaget. Der er jo Tilfælde, 
hvor Taksterne ere blevne højere ved 
administrativ Bestemmelse, og det 
er det, man altsaa vil søge at faa 
Opklaring paa, thi Meningen var jo, 
at Taksterne skulde gaa ned. 

M. H. t. Fisketransporten er det 
tydeligt, at det vilde være ~n stor 
Fordel, om den kunde ske i isafkølede 
eller i alt Fald i hvidmalede Vogne, 
men det maa erindres, at det faktiske 
Forhold er, at Statsbanerne i de 
senere Aar ikke have sørget for at 
have tilstrækkelig Materiel. Der 
har været bevilget meget store Summer 
dertil, bl. a. for et Par Aar siden 
700,000 Kr., men der blev kun an· 
skaffet meget lidt, da Pengene for
modentlig havde Anvendelse andet 
Steds. Senere har man taget alvorlig 
fat paa Sagen; men det var ogsaa 
kommet saa vidt, at man maatte 
laane et Par Hundrede Vogne fra 
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Tyskland. Altsaa det varpaatrængenrle 
nødvendigt at anskaffe Materiel, og 
man er nu ved at gøre det, men det 
maa tage Tid, skønt der· saa vidt 
mig bekendt arbejdes ihærdig paa at 
afhjælpe Mangelen. Dette er Grunden 
til, at der kan være Vanskeligheder 
med Transporten, og man \:lal' maaske 
ved Ansættelsen af Taksterne taget 
lidt vel meget Hensyn til det mang
lende Material. Om isafkølede og 
hvidmalede Vogne har Indenrigs
ministeren derimod udtalt, at de 
have~ til Disposition, men at der 
blot mangler lidt Enighed mellem 
Fiskehandlerne eller Fiskerne om at 
benytte dem i thi man maa dog, naar 
Statsbanerne anskaffe saadanne Vogne, 
der koste adskilligt mere end andre 
være sikker paa, at de blive benyttede: 
Af indhentede Oplysninger ser man, 
at der i et Par Sæsoner ikke har 
været benyttet saadant Materiel fra 
Frederikshavn, men hvisFiskehandlere 
og INskere samles om den Ting og 
henvende sig til Ministeriet derom, 
nærer jeg efter mit Kendskab til 
Ministerens Stemning i saa Henseende 
ingen Tvivl om, at de ville kunne 
faa deres Ønsker opfyldte. 

Overfor Hr. Zahrtmanns Udtalelser 
om Vestkysthavne skal jeg bemærke, 
at det ikke ser saa trist ud j han 
behøver ikke at frygte for, at Sagen 
er ved at dø hen af Mangel paa 
Interesse, men der er saa store Van
skeligheder ved det Problems Løsning,' 
at der ikke er Spørgsmaal om, at 
det endnu vil tage Tid - desværre! 
For mit Vedkommende skulde jeg 
gerne være med til en Afgørelse: 
Enten - Eller. I Fjor syntes man 
at nærme sig en Afgørelse, da Sand· 
næshageprojektet var oppe, men det 
viste sig, at det fremkomne Projekt 



ikke var saa gennemarbejdet, at man 
turde bevilge Penge dertil. Der blev 
rejst adskillig Modstand mod denne 
Havn, og det er jo selvfølgeligt, at 
naar der fremkommer et Forslag om 
en Havn pau et bestemt Sted, er 
der ulykkeligvis altid en Modstand, 
der rejser sig. Man kan alle være 
enige om, at det er rart at have en 
Vestkysthavn, men saa snart der 
nævnes et bestemt Sted, kommer man 
i Haarene paa hinanden, og saaledes 
gik det ogsaa, da Sandnæshage blev 
nævnt som Anlægsstedet. Ingeniør 
Zahrtmann var vistnok stemt særlig 
uvillig mod den Plan~ men at Sagen 
dog derfor ikke er døet hen, er ganske 
sikkert. J eg skal ikke indlade mig , 
paa, hvad der ellers er blevet nævnt, 
skønt jeg indrømmer, at Høfderne 
ogsaa staa paa Dogsordenen. De 
have kostet en Del Penge, og nogle 
af dem ere sikkert i Fare, medens 
andre, de Byd for Thyborøn, staa 
meget godt. Man har saaledes kunnet 
bygge Høfder, som staa meget godt; 
det er ikke afgjort, at de alle ville 
gaa til Grunde. Der er nu gaaet 
adskillige Aar, hvori de have vist 
god Modstandskraft, men noget andet 
er jo, hvorvidt man vil fortsætte med 
denne Høfdebygning. Skal der være 
Beskyttelse paa Sydsiden, maa der 
ogsaa beskyttes paa Nordsiden, hvor 
den store Sandflugt er, men det vil 
koste adskillige Millioner. Hvorvidt 
nu den store Sum for disse Høfder 
baade paa N ord- og Sydsiden for
holdsvis kan siges at svare til For
delene derved, er et stort Spørgsmaal, 
og jeg tror, at baade den lovgivende 
Forsamling og hele Administrationen 
er meget i Tvivl om, hvorvidt Ar
bejderne skulle fortsættes, saaledes 
som de nu staa. Derom tør jeg ikke 
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sige noget, men jeg vil kun hævde, 
at denne Sag er fuldt i Live. M. 
H. t. selve Havnespørgsruaalet vil jeg 
dog gøre Ingeniør Zahrtmann og hele 
Forsamlingen opmærksom paa, at 
naar der' ikke i den senere Tid er 
rørt ved denne Sag, heller ikke fra 
Dansk Fiskeriforenings Side, hvad 
man bebrejdede den lidt, ligger det 
ganske simpelt deri, at Ministeren i 
Fjor og han har gentaget det i Be
gyndelsen af denne Samling sidste 
Efteraar - udtalte, at man for at 
komme til en Afgørelse af disse 
Spørgsmaal havde haft en samlet 
Plan over Havneanlæg i Arbejde, og 
forinden den var færdig, vilde der 
ikke kunne gøres noget fra nogen 
Side. Selvfølgelig kan hvem der vil 
holde Foredrag i "Teknisk Forening", 
og ogsaa her, men jeg tror ikke, 
Sagen kommer videre, før vi se, hvad 
Regeringen har frembragt. D'Hrr. 
Ingeniører kunne jo godt forsøge, at 
bringe Sagen videre, men de ere jo 
heller ikke enige. J eg er ikke sikker 
paa, at en 0havn staar sig paa Vest
kysten, lllen det er kun min personlige 
Opfattelse, og Sagen vil jo ,blive 
drøftet, naar de samlede Planer 
komme frem. Vi ere nu afskaarne 
fra at gøre noget. N aar Regeringen 
har sagt, at den er i Færd med at 
fremskaffe en samlet Plan, maa vi 
vente, indtil den kommer. Der er 
ogsaa andre Interesser oppe end 
dem, der angaar en Vestkysthavn. 
Om en saadan Vestkysthavn er reali
sabel eller ej, er vistnok tvivlsomt. 
Siden Planen om en Havn ved Sand
næshage gik i Stykker efter en stærk 
Agitation derilllod, ser jeg med lidt 
Frygt paa denne Sag. Der er jo 
ogsaa Spørgsmaalet om andre Havne, 
en paa Anholt og en ved Skagen; 



begge have de den største Interesse 
for det virkelig rentable, det "givtige" 
Fiskeri - som Landmændene kalde 
det. De aahne Baades Fiskeri langs 
Vestkysten spiller derimod ikke i den 
Grad en Rolle som vort øvrige Fiskeri, 
og jeg haaber ogsaa, at man snart 
vil faa hele vort Fiskeri udviklet i 
den Retning, som er den eneste 
rationelle og fornuftige efter min 
Mening, saaledes at de aabne Baade 
paa Vestkysten maa indskrænke sig 
til at fiske kun saa langt ude, at 
de kunne komme hjem igen. At der 
saa gøres, h~ad der kan gøres for 
at bjærge dem, der er gaaet ud, er 
selvfølgelig nødrendig, og det vil ogsaa 
blive gjort; det er en Sag, del' baade 
har Lorgivningsmagtens og Regerin
gens InterE'sse. ,f eg tror, jeg kan 
pege pnn "V !'stky:>ten"s Virksomhed, 
som er i hojeste Mande baade gavn
lig og smuk, men en anden Ting er, 
at man skal gaa den rationelle Vej 
med Udviklingen, og det er den, at 
udvikle Fiskeri med søgaaende Far
tøjer, llleJ større Baade i Lighed 
med det engelske System. Den Be
tragtning har jeg havt, siden jeg for 
en halv Snes Aar siden beskæftigede 
mig mrtl det Spørgsmaal. Siden den 
Tid er dpI' blen·t bygget stadig større 
Fartøjer i Frederikshavn, som er 
Hoveds:edet for det Fiskeri, og der 
har i de spneste Tider endogsaa 
været undp!" Drøftelse Dannelsen af 
et SelskalJ, som vil drive J:;~iskeri 

med endnu større Fartøjer, pau 80 
Tons ligesom de engelske, li'artøjer, 
som skulle ligge ude og lade Fang
sten bringe i Laud i can·im's. Det 
er den Muatle, hvorpaa man forclobig 
kan klare Havnespørgsmaalet, og da 
Sagen er i Gang, ser jeg med For
trøstning derpaa l det er den rette og 
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fornuftige Yej at gaa, tror jeg. Men 
Spørgsmaalet om Havne er ikke be
rørt her fra Foreningen, thi naal' 
Ministeren har taget det i sin Haand, 
kan Foreningen ikke gøre noget mere 
lige saa lidt som Beboerne i Skagen 
eller andre kunne det. Sagen er 
under Arbejde, og man venter senest 
til næste Session at faa forelagt en 
samlet Plan. Der arbejdes ihærdig 
fra alle Sider, og der var ikke noget 
at bebrejde Foreningen. 

Etatsraad Eckardt: Da vi ere 
komne ind paa Vestkysthavnespørgs
maalet, fristes jeg til at henlede 
Fiskernes Opmærksomhed paa en 
Havn paa Østkysten, som ~8idste 

Efteraar er bleven aabnet for Tra
fiken. Det er J uelsminde Havn. 
Den ligger paa en udmærket Plads 
for Kallundborg Fiskere og for Bælt
fiskerne at ty ind til. Den blev 
bragt tilveje ved noget Tilskud, 
30,000 Kr., fra Staten, men ellers 
ved Tilskud fra Amtsraadet, fra 
Beboerne og fra Entreprenørerne, 
som overtog Halvparten af hele 
Anlægssummen. Der er fri og ud
mærket Sejlads ned til Havnen, 20 
Fods Dybde i Indløbet og 14-16 
Fod omkring i Havnen; der er aldrig 
Tale om Tilsanding paa den Kyst. 
Der kan i det højeste komme nogen 
Tang; men na,lI' den kommer med 
nordlig Vind, gaar den øjeblikkelig 
bort med sydlig Vind. Havnen vil 
altsaa kunne benyttes som Nødhavn 
baade af Fiskerne fra det sydlige 
Jylland, fra Vejle og Horsens Fjord, 
og af Fiskerne fra Bogense, Store
bælt og Kallundborg, til hvilke Ste
der der jo kun er nogle faa .Mil. 
Der er dernæst Jernbane ikke alene 
umiddelbart til Havnen men endog
saa udpaa HavnemolenI saa at 



Havnen kan bruges til Transport 
og meget andet. Havnen, der som 
sagt først blev aabnet for Trafiken 
sidste Efteraar, er ikke lueget kendt 
endnu; den er bygget for forholds
vis smaa Midler. Medens der er 
bleven debatteret paa alle mulige 
Maader om forskellige andre Havne, 
have vi handlet og faaet denne Havn 
ført igennem. Jeg glemte at be
mærke, at den ogsaa er isfri, ingen 
af Østkystfjordene bliver saa sent 
tillagt med Is; i Aar har Havnen 
været isfri omtrent hele Tiden, 

Fisker Rasmus Nielseu: H vad vi 
na vnlig trænge til m. H. t. Trans
porten Fragten synes jeg aldrig 
har spillet nogen stor Rolle er, 
at faa isafkølede Vogne i Gang. 
Der er i mange AaI' arbejdet paa 
at faa saadanne Vogne i Gang til 
Fisketransport i den varmeste Aars
tid, fra Struer til København, fra 
Gedser til København og fra Hel
singør til København, men de ere 
ikke komne endnu. Saavidt jeg 
forstod Kommandør Bojesens Ud· 
talelser, komme de ikke, uden at vi 
bliTe ved at bombardere yderligere 
med Adresser, men jeg tror nu, de 
komme aldrig. "Dansk Fiskerifor
ening" har oflfl været opfordret til 
at gøre noget ved den Sag, men 
den har hidt!! ikke gjort noget, og 
dog vilde det være rigtig godt, om 
det blev gjort, og det vilde ikke 
koste meget. Der ligger Fisk nok 
til Forsendelse baa:de i Struer og 
andre Steder, men Vogne blive dog 
ikke satte i Gang. 

Hvad endelig Havnespørgsmaalet 
angaar, tror jeg, vi trænge mere til 
Smaahavne i vore Bælter og Sunde 
end noget andet Sted. Vilde vi nu 
blot til saadanne Havne anvende en 
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Million eller saa, vilde vi dermed 
kunne lyksaliggøre en hel Del1<'iskere. 
Der kan bygges mange dejlige SlDaa
havne for 50,000 Kr. hver, som 
kunne gøre god :N ytte. Som Kap
tain D!'echsel nok ved, har der ovre 
i Spodsbjerg været arbejdet i mange 
Aar for at faa den halve Havn, de 
nu have, men den anden Halvdel 
kommer vist aldrig, saa uagtet 
Langelands Kyst er udmærket for 
Fiskel'i, maa Fiskern~ ligge ovre 
ved Lolland. Langelands Kyst kan 
de ikke fiske ved om Vinteren, og 
det er dog det sidste Sted i Dan
mal'k, der er aabent om Vinteren, 
V i Fiskere faa ikke noget igennem, 
hverken i Rigsdagen eller andre 
Steder. Her i Foreningen maa vore 
Artikler ikke komme frem i Med
lemsbladet. Man nægter os Opta
gelse af Artikler om en saa vigtig 
Sag som Fiskeriloven med den Be
grundelse, at Tiden ikke er passende 
for deres Fremkomst, og det nu, da 
Fiskeriloven er under Revision. Saa
længe vi have saadanne Forhold, 
kan Fiskeriet ikke vente sig nogen 
rigtig Støtte, men vi skulle derfor 
ikke tie stille og sige, at kun Fi
skerne ovre paa J yUands Vestkyst 
trænge til Havne. M. H. t. Havne
anlæg hos os er der dog ogsaa den 
.Fordel, at vore Havne ikke ville 
sande til; de blive liggende, hvor 
de længes. Der er forøvrigt allerede 
gjort ikke saa lidt pau J yUands 
Vestkyst, og Resultaterne deraf 
pege alle i en Retning. J eg ved 
ikke, om jeg ikke skulde have Æren 
af at være Fader til Dampskibet 
" Vestkysten"? Vil Kaptajn Drechsel 
ikke indrømme det? Konsul Berthel
sen har nemlig engang bebrejdet mig, 
at jeg ikke havde Hjerte for Fiskerne 
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deroppe; han sagde, at jegblot skulde 
ha ve været tilstede ved en af disse 
Begravelser deroppe~ saa var jeg nok 
bleven varm; men jeg vil spørge 
Konsul Berthelsen om, hvormeget 
han har gjort for Fiskerne deroppe? 
Jeg har dog været Fader til Damp
skibet "Vestkysten", men har Kon
sulen nogensinde været i Stand til 
at starte noget saa godt, N a ar jeg 
rejser paa Vestkysten, er det for 
mine egne Penge; jeg vil ikke sen
des ud paa fri Rejser. Man skal 
dog være varsom med at betegne 
mig som hjerteløs, fordi jeg har 
Syn fOl', hvormange Havne der for 
smaa Penge kan laves paa vore 
Kyster, hvad man dog ikke vil, 
hvorimod man er villig til at drukne 
mange Gan!l;e ti Millioner hvilket
somhelst i::\tl'C1. Forøvrigt vide vi, 
at D' Hn. paa Vestkysten aldrig 
kunne blive enige, og derfor faa de 
ingen Havn; de ville allesammen 
have elen paa deres Kyst. Naar de 
først faa druknet 10 Millioner Kr. 
paa Vestkysten, komme de andre 
Millioner af sig selv. Der er andre 
Opgaver at løse paa Vestkysten til 
Fordel for Fiskerne; det var saa
ledes ønskeligt, om der kunde blive 
anskaffet Fiskerbaade af andre Ty
per, opl'ettpt Forsøgsfiskestationer 
derovre, hml' der blev placereret 
Fiskere fra andre Dele af den 
danske Kyst, SOlD kunde vise Vest
kystfiskerue, at der er Typer af 
Baade, som ikke vilde vende Bun
den i Vejret, som adskillelige nu 
gøre hvert Aar, 

DiTigettten: Maa jeg gøre opmærk
som pau, at Konsul Bertbelsell ikke 
har hart Ordet i denne Sag og alt
saa ~kke har sagt det, den ærede 
Taler paastaar. 

Fisker Rasmus Nielsen: J a, men 
han har skrevet det i Medlemsbla
det, hvor jeg ikke har kunnet faa 
Lov at skrive; da Spørgsmaalet om 
Fiskerihavne paa .Tyllamls Vestkyst 
er paa Dagsordenen, tillader jeg mig 
ogsaa at berøre det, og jeg gør da 
opmærksom paa, at jeg ikke er 
hjerteløs overfor Vestkystfiskerne, 
men har maaske meget mere tilovers 
for dem end mange andre, der slaa 
paa den store Tromme. Havde jeg 
været tilstede ved den store Begra
velse og kunnet faa Ordet, vilde jeg 
have sagt: Gode Venner? gaa aldrig 
ind paa Revlerne, men gaa tilsøs, 
saa blive I reddede l Det vilde 
maaske være blevet ilde optaget, 
men Sandheden er det. Der l'l' 

Redningsstationer nok paa J yUands 
Vestkyst; naar Fiskerne blot holde 
sig udenfor Braadet, blive de reddede. 
Den skrækkelige N at blev de to 
Baade, der holdt sig udenfor Rev
lerne, reddede Dagen efter tillige
med deres Redskaber og Fangst. 

Ingen. Zahrtmann: Overfor Kom
mandør Bojesens Bemærkning i An
ledning af Sundnæshagebavnen om, 
at det var ønskeligt at faa alle un
der en Hat og sige nærmere Stedet, 
hvor en Havn paa V ilstkysten skulde 
ligge, vil jeg sige, at det forekom
mer mig, at der er ingen nærmere 
til at søge at løse den Opgave, at 
bestemme Havnens Beliggenhed end 
netop "Dansk Fiskeriforening". Det 
Illaa absolut vær\' dens Opgave, der
imod ligger den tekniske Side af 
Sagen udenfor Foreningens Opgave. 
Derfor kom jeg ogsaa saa lidt som 
muligt ind paa den tekniske Side 
og frpmbævede blot den Interesse, 
man mærkede fra forskellige Sider 
for den Sag. Da Kommandør Boje. 
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sen imidlertid er gaaet nærmere ind 
naa det tekniske Spørgsmaal m. H. 
t. Høfdern<" vil jeg dertil bemærke, 
at Høfdernes Svaghed ligger ikke i, 
at de ere for svagt byggede, men i, 
at de beskytte for lidt; de beskytte 
kun Strandbredden, men udenfor er 
der en betydelig Strækning, hvorfra 
Sandet kommer, der gaat· ind i Thy
borøn Kanal. Det nytter derfor ikke 
det fjærneste for Thyborøn Kanalens 
Vedligeholdelse at bygge Høfder pau 
den nordlige Side af denne Kanal, 
Tilsandingen indenfor LUver akkurat 
den samme. Fejlen ved HøfJel\'ne 
er som sagt, u.t de beskytte for lidt 
af Kysten. Det udenfor slueres bort, 
saaledes at de blive underskaarne, 
og sall, ere de i Grunden for stærke. 
Bleve de væk med det samme, gjorde 
de ingen Skade, men de blive staaende 
ude i Søen og derfor gøre de Skade 
for Fif:>kerbaade og Redningsbaade. 
M. H. t. Sandnæshage maa jeg be
mærke, at jeg i Diskussionen derom 
alddles ikke har udtalt det mindste 
om Beliggenhedens Heldighed eller 
Uhf'ldighed, men kun den tekniske 
Side :lf Sagen. Kommandør Bojesen 
,berørte ogsaa, at der skulde bygges 
en Havn p:la Anholt, og den om-
talte netop \' ~llld bygni ngsinspektøren 
i Mødet i rr'OI "(hg,,. D"n skal bygges 
efter en splill:('lny ~letode. Den 
skal lægges udt:) i Søen som en 0-
havn, men den skal ikke lHin~ nogen 
Broforbindelse med L:I!id; det bliver 
altsau. kun et Tilfiugt""j0d for Fi
skerne i Stormvejr, og jeg synes, at 
det ogsaa der kunde være en Op
gave for "Dansk Fiskeriforening" at 
undersøge, om der ikke ved en saa
dan Havn kunde være Fare for, at 
Svenskerne, der som bekendt ikke ere 
bange for at bruge Kniven, fuldstæn-

digt erobre Huvnen fra de mere fred· 
sæl e danske Fiskere, saale>des at disse 
under Stormvejr ikke vilde vove sig 
derind mellem Svenskerne>. Endelig 
foreligger dC'r - som Kommandør 
Bojesen bekend,t - et Forslag til 
en Forbedring af Udløbet fra Ring
købing-Fjord; det skal altsna ske 
ved kunstige Midler. Vi have der 
i det forløbne Aar set, hvorledes 
lÆkningen aJ det ny Indløb sker. 
l BC'gyndelsen lukkede det sig kun 
hveri AUI'. Nu er det avanceret til 
at ske to Gange om Anret, og saa
ledes vil det jo rimeligvis fortsætte, 
og det er naturligvis til stor Skude 
for Fiskerne der, at det saaledes 
lukker sig. Saa er der kommet et 
Forsl::lg til Rigsdagen, som i det 
mindste Folketbinget har bevilget 
Pengene til, og som gaar ud paa at 
forbedre lndløbet ad ku 'lstig V pj 
ved Opmudl'ing, og der loves SOlD 

sagt ved dette Forslag ikke, at Ind
løbet skal holde sig fri for at lukke 
sig, lIlen kun, at det skal hurtigt 
blive mudret op. Det har naturlig
vis sin store Betydning for Land
mændene der, at det hurtigt kan 
blive mudret op igen, men et saa
dant Udløb, der sommetider er luk· 
ket, har vistnok kun ringe :Betyd
ning for Fiskerne der. Derimod 
kali man, naar man i Stedet for 
den kunstige Opmudring brugt'r NlI
turens Kræfter, lave et Udløb d"J\ 
som holder sig fuldstændig aabent 
til alle Tider, og det vil da ha \'e en 
meget stor Betydning for Fiskerne. 

'Der var altsaa ogsaa en Opgave, 
der kunde være Tale om for "Dansk 
Fiskeriforening" at komme ind paa. 
Ligesom Etatsraad Eckardt anbe
falede Juelsminde Havn, vil jeg an
befale Klintholm Havn, der ligger 



pall, Sydspidsen af Mørn. Der blev 
tidligere drevet en DpI Fisker fra 
den Han), indtil den for nogle Aar 
siden sandede fuldstændig til og 
blev ubrugelig. Nu kunne Fiskel'lle 
være sikkere paa, at den ikke sander 
til; de ville til enhver Tid kunne 
komme i rolig Ha,n d.'r. 

(I!'ortsættes.) 

.... ~=~ 

Lidt om Geddeavl. 
(Slutning,) 

Som man ved yngle Gedderne tidlig 
om Foraaret, de komme da ind, Slla 
nær Land som muligt og 11 fsætte 
Yno,:lestofferne; Rognen klæl)('J' sig 
fast paa Tuer af Græs og andre 
Planter, paa Stene og sligt. Men 
netop pau den Aarstid el' VandstalHlen 
i Reglen hojL'st, sall, Rognen let 
kommer ind paa Stedrr, der ellers 
ere tørre, og meget ofte hænder det, 
at Vandet falder, saa Rognen er tør, 
inden den er udklækket. Saadan Rogn 
bliver ikke til Fisk; m€'gen, særdeles 
megen Rogn gnur under uheldige 
Omsændigheder til Spilde paa denne 
Maade. 

Men den afsatte Gedderogll naar 
heller ikke altid at blive til Fisk, 
selv Oll) den undgaar som ovenfor 
nævnt at blive tør. M an har set 
Smaansk af flere Slngs: Skaller, 
Aborrer osv. sværme om der, hvor 
Gedderognen fandtes og ved at lægge 
Mærke til disse Smaansks Færd saa 
man, at de aad alle de Rognkorn, 
de kunde faa fat i, det vil sige, ofte 
hlev hvert eneste Rognkorn, del' sad 
paa en Tue, ædt, sall, ikke et eneste 
naaede at blive udklækket. Er Ged
den "en slem Rovfisk", og æder den 
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de andre Fisk, naal' den kan komme 
af Sted dermed, sall, betale disse den 
det "ærligt og redeligt" igen ved at 
æde hele dens Afkom. 

Disse to Ulemper ved Gedderognens 
Udklækning, kan man dog for en 
væsentlig Del forebygge og derved 
øge Geddebestanden i et Fiskevand 
betydeligt. Man kan lave sig et 
eller flere Indelukker af smaamasket 
Garn - af Form omtrent som 
"Hovedet" i et Bundgarn, men uden 
"Mund"-"Indgang" - og sætte dette 
Indelukke ud paa Steder, hvor Gedder 
pleje at yngle. Derpall, fanger man 
gydefærdige Gedder af begge Køn 
paa sædvanlige Maade - det vil sige 
i Ruser, Garn og slige Redskaber, 
de er jo paa den Tid lette at fange 

og slipper dem løs i Indelukkerne; 
Gydning og Udklækning vil da være 
sikret mod de omtalte Ulemper: 
Garnvæggen inderst mod IJand vil 
forhindre Ynglefiskene i at komme 
dette for nær og de smua Masker 
i Garnene vil hindre andre Fisk i 
at komme ind til Rognen. Det er 
lovligt at fange disse Ynglefisk ogsaa 
i Marts Maaned, i Hendhold til Fi
skerilovens § 53, 3die Stykke; siden, 
naar de have udleget, kan man let 
tage dem ud af Indelukket igen. 
Naturligvis kan man ikke faa fat i 
alle Ynglenskene i et Vand og saa
ledes skaffe al Rog~en gunstige Be
tingelser for Udklækningen, men man 
kan fange mange og derved gøre 
meget i denne Retning; U magen er 
jo ikke spildt: ikke nok, at man 
freder om Rognen, de ndlegede Gedder 
kan man jo sælge bagefter. 

En saadan "Geddegaard" bør som 
nævnt være af smaamasket Garn, 
men den bør helst have "Bund", og 
i denne skal Maskerne være store, 



Garnet fæste!! med sit Overlig til ned
rammede Pæle, saa højt over Vandet, 
at Ynglefiskene ikke kunne spring~ 
over; Pladsen skal vælges saaledes, 
at der ikke staar stive Plantestubbe 
op fra Bu.nclen, hvorved Garnet hindres 
i at synke, især ere Stubbene af de 
i vore Smaavande almindelige Tagr0r 
slemme. Man maa være sall. nær 
Land som muligt, men dog passe 
paa, at der er tilstrækkeligt Vand 
ved den inderste Garnvæg, saa der 
ikke er tørt for tidligt. Bund i 
Geddegaarden er ikke absolut nød· 
vendig, hvis kun Omkredsen kan 
holdes i Bund, men mlm gør bedst 
i at have den, dels for at se om 
Gedderne have udleget og dels for 
nemt at kunne fange dem igen; 
Bunden skal være stormasket for 
ikke at gøre Rognen, der sidder fast 
paa Planterne og n,ndre Ting, Skade 
eller dog mindst mulig Skade. Hele 
Garnet hør kultjæres, det vil saa, 
naar man hvert Aar tager det op i 
Tide, kunne holde i flere A,ar i Odderen 
maa man se at holde horte og lige
ledes "Fl'iskytter" og dito Fiskere. 

Pal Foranledning af Dansk Fi
skerifuH'l1ing og med delvis Bistand 
derfra er ('n saadan "G eddega:l1'd", 
som den nre\'nte, i nærværende For
aar udsat i GnJ'l'f's0f'n i Nordsjælland. 
Endnu er Sag<'11 for ny til, at Re
sultatet kan fOl'l,l i i!:ge , men de i 
Gaarden indsatte G !,dder have afsat 
Ynglestofferne derind,'. ug alt synes 
at gaa som man har to.'likt i Od· 
deren har ikke meldt sig, og: Gaarden 
er lldsa t ved en fritliggende ø, saa 
der kan ingen komme til den uden 
Baad. Gaarden er 30 Favne i Om
kreds og Pælene staa en god Favn 
fra hverandre. Garnvæggen mod 
Land staar paa mindre end 1 Fod 
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Vand, den yderste paa henved 2 
Alen. Garnet er bundet af Bomulds
garn, 12-12, Ligene er af 9 Garns 
Liner, men kunde være langt ;;llllCkrerf', 
der gaar jo ingen Kraft af dem. 
Man har tænkt sig, at Forsøget skal 
vare i 5 Aar; de forskellige Erfaringer, 
der gøres, ville blive meddelte her i 
Bladet; Forespørgsler i d~n Retning 
ville naturligvis ogsaa blive hesvarede. 

Islandsfisk eriet. 

Frederikshavn, d. 16, Maj 1897. 
I forrige Uge udgik Fiskekutteren 
"Nordvest", Skpr. 1\-bdsen af Fre
derikshavn til Fiskeri under Island, 
og det val' den sidste Kutter, der i 
Aur er udgaaet til dette Fiskeri; 
tidligere ere Kutterne "Emilie Fran
ziska", Skp\'. Amondsen og "Prinsesse 
Marie", Skpr. Bast, begge ligesom 
llN ord ves ~" tilhørende "V endsyssel 
Fiskeeksportfonetning", Kutteren 
"Prins Valdemar", Skpr. Thiel, fol' 
hvem Firmaet Brømmm & Co. er 
bestyrende Rheder samt Kutteren 
"Maagen" af Holbæk udgaaede 
samme Steds hen. 

Der er desværre TI dsigter til, at 
Kutterne ikke i Aar kommE' til at 
virke under saa gunstige }<'orhold 
som i Fjor i det der den GUllg var 
Aarsag til, at Fiskeriet for all(· 
Kutteres VedkommeIlde gav tilfreds
stillende Udbytte, var den Omstæn
dighed, at F'isken (Rødspætte) hl'el' 
8. Dag ved 2 hurtigt sejlende Damp
skibes Hjælp i fersk Tilstand bragte s 
til det ellgelske Marked, hvor den 
hlev udbragt til jævnt gode Priser if 
i Aar vil imidlertid kun det ene a" 
dis!e to Dampskibe løhe som "carrier 
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mellem England og Island, nemlig 
"Cimbria", tilhørenge Damp-Trawl
Aktieselskabet "Dan"; det andet 
Skib, der tilhørte et engelsk Rhederi, 
gav paa Grund af for stort Kulfor
brug intet Overskud i Fjor, af hvilken 
Grund dets Rhederi har truffen anden 
Bestemmelse for dets Virksomhed. 
Medens Kutterne saaledes i Fjor 
hver 8. Dag fik afsat deres Pangst, 
vil der nu gaa 10 il, 12 Dage, idet 
"Cimbria " ikke kan ventes at gøre 
Turen frem og tilbage hurtigere, 
forsøgsvis vil Dampskihet prøve at 
afsætte Fangsten i en skotsk Havn, 
da der derved spares en Del Tid, 
men blive Priserne ikke nogenlunde 
gode der, maa man søge til England, 
og Turen varer da længere. Fol' at 
kunne opbevare Fisken i længere 
Tidsrum ere Kutterne i AaI' blevne 
rigeligt forsynede llled Hyttefade, og 
kan Fisken alligevel ikke holde sig 
levende af en eller anden Aarsag, 
har h\'er Kutter ca. 150 Tønder med 
til Brug til Nedsaltning, men da 
Prisen paa saltet Rødspætte i de 
sidste Aar har været lav, gribes 
først til denne Udvej, naar Haabet 
om Afsætning af Fisken i fersk Til
stand er glippet. I Fjor havde A ktie
selskabet "Dan" et Barkskib lig
gende under Island som Isdepot, 
dette har man opgivet i Aar, "Cim
bria " medfører fra England den 
nødvendige Is til Pakning for hver 
Gang. Nu er det jo at haabe, at 
Islandsfiskeriet, til Trods for at For
holdene i Aar knap se saa gunstige 
ud som i Fjor, maa give tilfredsstil
lende Resultat for alle de mange 
deri interessered'e, og der er særlig 
Grund til at ønske dette Fiskeri 
fremtidig alt Held, da der paa begge 
herværende Skibsværfter paabegyndes 

Nybygninger, der bygges specielt med 
dette Fiskeri for øje; paa H. V. 
Buhls Værft er der saaledes lagt 
Kølen til en Kutter, der skal være 
af en Brutto-Drægtighed af 50 Tons 
og skal forsynes med Petroleull1s
motor af ca. 15 Hestes Kraft, dels 
til til Fremdrivning af Skibet ved 
Hjælpeskruen dels til Vaadspillene. 
Kutteren bygges for et Aktieselskabs 
Regning og Fiskehandler Th. Brøn
num her af Byen skal være besty
rende Rheder. I disse Dage lægges 
Kølen til den anden Kutter paa 
Skibsbygmester N. Olsens Værft; 
den bliver noget større - ca. 60 Tons 
drægtig - og bliver ligeledes forsynet 
med Hjælpeskrue. Petroleumsmo
toren, der er fra Bolinders mekanisko 
Værksted, skal desuden drive to 
Vaadespil paa Dækket. Kutteren 
bygg,~s ligeledes for et Aktieselskabs 
Regning og vil fuldtfærdig koste ca. 
26,000 Kroner. Begge Kutterne 
skulle om Sommeren paa Islands
fiskeri, om Vinteren. derimod drive 
Fiskeri i vore hjemlige Farvande. 

K!. 

Mindre Meddelelser. 

Tvekønnet Sild. For nogle Dage 
siden blev af Fisker Sigurd Villumsen 
i Snekkersten foræret en tvekønnet 
Sild til Dansk Fiskeriforenings Fi
skesamling ; gennemskaaret paa tværs 
viste Eksemplaret Rogn paa den ene 
Side og MeIke paa den anden Side, 
begge Dele vel udviklede. Slige 
tvekønnede Sild ere oftere fundne 
og flere Gange omtalte af forskellige 
Forfattere, men det har altid stor 
Interesse at faa saadanne Tilfælde 
meddelte, for efterhaanden at faa 



Hyppigheden af deres Forekomst 
konstateret. Det her nævnte Eksem
plar var fra 0resund. 

Opbragt tysk Fiskerfartøj. De 
ved Thorøhuse stationerede Kontrol
assistenter have i Følge "Assens 
Avis" forrige Mandag anholdt et 
iysk Fiskerfartøj, der drev Fiskeri 
paa dansk Territorium. Fartøjet 
blev ført til Assens. 
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Forbedring af Flynderfiskeriet· 
Fra Skelskør meddeles: Efter Initi
ativ af den herværende Sømandsfor
ening blev der i Januar Maaned 
nedsat et Udvalg, bestaaende af 
Konsul Meding, Kaptajn Mortensen, 
Havnefoged M. Petersen og Fiske
rifoged R. Petersen, med det For
maal, at forbedre Ffskebestanden i 
Overnoret ved der at udsætte Under
maalsHyndere, som ere fiskede i Beltet. 
Der er nu uusat 250 saadanne Flyn
dere, som ved Fiskekontrollør Hol
steins Assistance bleve mærkede med 
en hvid Perle fastgjort i Gællelaaget 
med en Sølvtraad. De udsatte Flyn
dere havde alle en V ægt ved U d
sætteisen af 20 Kvint pr. Stk., og 
det vil jo saaledes i Tiden være let 
at konstatere U d viklingen af dem i 
Noret. Forsaavidt Forsøget svarer 
til Forventningerne, vil der ef ter
haanden blin' udsat 10,000 Flyndere, 
der kjøbes af Bunggarnsfiskerne for 
40 0re pr. 100 Stykker, og senere 
agter man tillige at udsætte Rød
spætter. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 10. Maj 1897. 
Vejrliget har i hele den sidst for
løbne Uge været koldt og blæsende, 
kun i enkelte ganske korte Tidsrum 

har der været givet Kutterne Lejlig
hed til at drive deres Erhyerv. Langt 
den overvejende Del af Ji'iskerHaaden 
har fisket paa Vestkysten, men des
værre for saa godt som alles Ved
kommend med tarveligt Udbytte, til 
Trods for at der blev forsøgt baade 
udfor Hanstholm, Hirt::;hals, Tværsted 
etc. Alle de Steder, hvor der vanlig 
er godt med Fisk, var Fangsten ikke 
for nogens Vedkommende over ca. 
50 Snese, de Heste havde mindre, 
jl1 mange endog slet intet; før vi 
faa rigtig Varme i Luften og Havet, 
før menes heller ikke VestkystHskeriet 
at faa Betydning. 

Fra 0stside~ af Læsø indkom et 
Par Kuttere med ret godt Udbytte, 
en Kutter havde saaledes ca. 200 
Snese Rødspætter, vejende ca. 13 
Pd. Snesen, foruden ca. 200 Pd. 
Slethvar, en anden, der foreløbig 
har lagt Vaaddet til Side og nu 
bruger Nedgarn, havde en Fangst 
af ca. 250 Pd. Tunge, ca. 700 Pd. 
Slethvar og ca. 200 Pd. Pighvar, 
foruden en mindre, Fangst af Rød
spætter; Tunge betales nu kun med 
45 0re pr. Pd., Pighvar med 30 Øre 
og Slethvar med 12 0re pl'. Pd. 
Røuspætter opnu<1eJe ca. 2 Kr. pr. 
Snes. N ord for Læsø brugte en Del 
Kuttere ogsaa Garn uden særlig godt 
U dbytte, Fangsten afgik pr. K vase 
til København. Hummertllførsden, 
der udelukkende har fundet Sted 
fra Kristianssand, har hverken hertil 
eller til Tyskland været af større 
Betydning, der er tilført henholdsvis 
3200 og 3600 Stykker, Prisen er nu 
fra 90 0re-1 Kr. 10 0re pr. Pd. 
ab Kristianssand en gros. N u i den 
nærmeste Fremtid vil Hummerfiske
riet langs Vestkysten tage sin Be
gyndelse, og der vil da nok komme 



noget mere Fart i Hummerforretnin
gf'n, som i den sidste Tid har stag
npret en Del, væsentlig paa Grund 
af de store Prissvingninger. KI. 

København, den Ute' .Maj 1897. 
Rejeflskeriet i Kalvehoderne og ved 
Saltholm, som i Foraarsmaanederne 
har pn væsentlig Betydning for Kø
benh/lvns og Kastrup Fiskere,' har 
nn været prøvet i 2 il, 3 Uger og 
tegnede straks fra Begyndelsen til 
at skulle give noget hedre Udbytte 
end de foregaaende sløje Aar; denne 
.Forventning er imidlertid i de senere 
Dagl' . bleven skuffet, idet Udbyttet 
kun har været meget ringe, hvortil 
det vedvarende kolde Vejdig bidrager 
en Del; man s~etter nu sit Baab til 
Rognrejerne, men der er jo enMaanods 
Tid til endnu. Priserne ere d'~l'illlod 
bJevne høje, Københavns og Kastrups 
Fiskere have faaet gennemgeaende 
1 Kr. pl'. Pd.) ja i Søndags Morges 
blev der endogsaa betalt 1 Kr. 50 
Øre pr. Pd. 

Vaadfiskeriet gav ogsua fra Be
gyndelsen ret godt Udbytte, men det 
har i sidste Uge ogsaa t:lbt sig meget, 
saa man har begyudt at forsøge 
Aalekrogene, og det har ogsaa vist 
sig i enkelte Tilfælde, at Aalene 
har begyndt at ville bide. De fleste 
af Fiskerne herfra ere glade for 
Vedtægte{ne og det laasede Vand; 
du synes at kunne mærke, at det 
har hjulpet pall. Aalebestanden i 
Kalveboderne. Dette er i Følge 
Udtalelser baade fra Aalestangere 
o. fl. a. 

I Løbet af de sidste 14 Dage har 
der cirkuloret et Andragende til Un
derskrift blandt lj'iskerne, udgaaet 
fra Kastrup Fiskerforenillg, til Land
bru~sministerid, om dettes .Medvirk-
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ning bl i Efteraarsmaanederne, naar 
Nætterne blive mørke og lange, saH, 
længe Drivgarnsfiskeriet efter Sild 
varer) at faa anbragt en Lys'bøje 
paa "Nol'dre Flint" og en Klokke
bøje paa "Søndre Flint". Disse 2 
Grunde, NO. og SO. af Saltholm en, 
ligge meget besværlig og generende 
for Fiskeriet af Sild i Efteraarsmaa
nederne, idet de ligge ligE' i Driften, 
enten der drives Nord- eller Sydfra; 
og det er alminde!ig anerkendt af 
alle Fiskere, der bruge dette Fiskeri, 
at der vilde afhjælpes et stort Savn 
ved Anbringelsen af de to nævnte 
Bøjer i Fisketiden. F. 

Fra Færring ved Bovbjerg skrives 
den 7de Maj 1897: 

De herværende Fiskere ere ret 
godt tilfredbe med Havfiskeriet i den 
korte Tid, det har varet. Før Paa
sken var Kulleren i høj Pris, højere. 
end den har været de sidste Aa
ringer. Men da Paasken var forbi, 
d,Llede Priserne desværre meget stærkt, 
saa nu er Fisken omtrent usælgelig. 
Man har lIlaattet sælge den i Om
egnen. 

De Fiskerf', der bruger Aalefiske
riet pa,l FæiTing Fjord, agte nu 
sn:l1't at begynde med de!te, da det 
forventes at give bedre UdlJytte end 
H a vfiskeriet. Da Kulleren nn staar 
nær under Land, kan man jo løbe 
ud og fiske de faa Snese, som man 
selv skal bruge. G. 
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Kø-penhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 2. Maj til 9: Maj 1897. 
"'" 

\ . ~ I ~~ ... :Tl I å;~ ... E I I ~ ~ I'" .IC.!! ID ~ Q)"':c 

~ > \~- E ~15 ø ... "CUJ =..c c, .... GO- ::=! Tilført af: ""CS...... -"C ... = Q> tt:f .x... -- q:: 

~æ IQ;~ = CD :s~ c lIII! ~ 

I ;; I-;~ C!lQ I~E ::.- ... (/) 
1-.,.. ~ Ccti -J= ~Q ! =-::c Ol: I- o.. ...: Cl') "" ; ~ Cl) Q C ø ..: , c (/)::c 

» 

II Pd. I Pd. Pd. 1 Pd. Pd. F(L 

I NI Pd. Pd.12 1 P 26 danske Fisker-: Pd. 

fartøjer ... ! 33822 7841 2930' 7668' 5020 
d. 

27 danske lCvaser 171190 60750' 3420 
15 ~7 svenske :Fisker- I 

fartøjer . . . I 6891 502 500 
I 12 

pr. Baad og Vogn I 
9 

Re er fra nærliggende , 
Fiskerlejer .. ': : 1320" 240' 4304 2fj 84 

pr. Jernbane & 'I ! 
, w u 

Dampskib ~ I 1057517240 

lalt . . . 122481 7240 

33:dOs 
1 6301l 

, 406" 161261171800,125401 13540 128298 

4154 4880 169064 6126 171800iI7844 V3040 37238 

58 

58 

80 

80 

J) 187 Pd. Tunger og 597 Pd. Pighvar. 2} 'funger. :1) 1(;70 Pd. Tunger og 165(1 Pd. Pighvar. 4} Sletter, 
5} Skrupper. 6) 80 Pd. Skrupper og 550 Pd. Sletter. 7) Torsk. 8) 2iiG Pd. -['"rsk O!l 1110 Pd. Kuller. 9l 2!Jil 
Pd. Aal ')g 13:13 Pd. Aalekvabher. 10) A,,!. 11) 12:;:;0 Pd. Laks og 990 Pd. Ørred. U) Stenbider. 13) 
fisk, H l 9~fiO Pd. Stenhider og 18848 Pd. Hornfisk: 

lait er der tilført 462931 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levendc Kr. 1,50-5,50, Kassefisk 

Kr. 1,50-2,50 pr. Lpd.; Helleflynder Kr. 0,10-0,20 pl'. Pd.; 'l'ol'8k, levende Kr. 0,55 pr. 
Lpd.; Gedde lCr. 0,15-0,30 pI'. Pd.; Sild lCr. 0,66-1,00 pl'. Ol, Slllaa Kr, 3,00-4,00 pr. 
lCasse; AiLI Kr. 0.25-0,50 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50-0,75 pl'. Pd.; Stenhider Kr. 3:00--4,00 
pr. Snes; H01'llfisk lCr. 3,00-6.00 pr. Snes; Rejer Kr. 0,90-1,50 pr. Pd. 

Levende Rødspættcr er i Ugens Løb tilført i betydelige Pa.rtier og geullemgaae.nde 
af god lCvalitet. Omsætningen var livlig, og betaltes prima Varer med 5' /2 a 6 Kr. pr. 
Lpd. Torsk tilført i rigelig :\loollgde. mcn uden Omsætning. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 1112 il 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
F G. Jenssen·Tusch, 

orespørgsler besvares omgaaende. pr. Kjelleru p. 

8rreclyngel. 
April ellu Maj Maaned kan leve,·oo 

et Kvantum kraftig Ørtedyngel a 
16 Kr. pr. 1001) Stl<. ab Viborg Ha-' 
negaard. Mod Ollll.:;I:l(mtle Retour
nering sker Forsendelsen i Selska.· 
bets Embal1a,:!'e} men for Købernes 
Risiko. Bestillin",er - ikke unde;.' 
1000 Stk. ekspelleres i den Orden 
de inugaa, aau lænf,Ze l1'orraad haves. 
Udklækningsanstaltens 30 unrige 
Virksomhed g'tpallterer Køherne 
kyndig og omhygg('lig Forsendelse. 
Jf'orespØrgsler hesvares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 

Kvase, til Salg. 
En af Ege~ .lit' b,Ygget, og 

veludhalet h. nl~L·. drægtig 
4'33 Netto Tons. :d8 Fod lan~, 
rummer ca. 3000 Pd. AaI. 
egner sig særlig til lCl'og
Fiskeri, el' billig til Salg ved 
Henvendelse til Baadebygger 
Svendsell i Snekkersten, 

Dri vkvase til Salg. 
En ny Egetræs K vase, 

27 Fod lang med Sæn
kekøl, er meget billig til 
Salg ved Henvendelse til 

Roersbeljent A. Hansen, 
Guldbor: L. 

Baad til Salg. 
En 20 }<'ods Egetræ;; hyg

get Baad (saa god Horn ny 
og bygg'et af J~ihestaver) er 
til Salg. .Man henvender 
sig Oehlenl!!lehlæg~r!i!
gaelle 1'9, 2. Sal hos 
Petersen. 

Kvase til Salg. 
En K.vase bygget af Eg, 

ligger meget billig til Salg 
i ~truer; i Mangel af Køh 
kan byttes Illed en mindre 
Baad enten med eller lIdel! 
Dam. Ved Henvllndelse til 

Fisker Daniel Knudsen, 
Struer, Jylland. 

En ældre Dæksbaad, 
4 Tons stor, udmærket Sejler, m€d 
ny Rig og nye Sejl, godt skikket 
til Lystbaad eller Fragtfart kan 
kø\)es uhyre billig, naar Halldel 
kan ske i Løbet af kort 'l·ld. II 

Man henvender eig til 

R. D. Tbygesen, 
Søndergade, 

K.iertemin(le. 
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Københavns :M:eka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskcauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Teh·g:ramarlr.: 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, F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Born
uldsgarll, Ham]Jl'garn og Hørgarll i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .\.aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkfmdt Sølv- og Broncemedaille 
R.odil;joret af oaud. maS'. lI"ill. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Christtreu. Københ~vu 
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Nr. 20. 20. Maj. 1897. 

:Me~e:D::l.ebla.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Cbristtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for I:tdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/3 Sides Brede; for staaende Amloneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings ordinære 
GenerulforsamHng. - J?isl.:eriberetningcJl for Fi~ 
nantsaaaret 1895-1896. - B"ddrng af Anrsberetning 
fur l8G ... - Nybyggede Kuttere. - Fiskeriberetnin
ger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabent 
fl'a 9-1t. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svallemose
gal!-rdsvej il A, 3 S. Sag'er vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Ikeve og allllre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altiu alene adres
sel'elie tilltans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tillaut, naar Kilden angives. 

Capt. A. SøUing, Danish Oonsulate, 
5, Museovy Court, 

London E, C. 
Telegram Adr.: SølUng. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.; Sølllng, HuH. 

Sælhundehaler~ 

som indsendes til "Dansk .Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Univm"sitetels. Zoologiske l!-fusewn, 
København K., og ikke til ,For
eningE'ns Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling. 

Stenografisk Referat. 

(F'ortsat.) 

Fiskeeksportør Mikkelse1i: Det var 
mig en stor Tilfredsstillelse at høre 
Kommandør Bojesells U dtuleIse om, 
at der er Udsigt til, at de Artikler, 
jeg nævnte, Hummer, Rejer, østers, 
Krebs osv.,. kunne komme til at nyde 
samme Begunstigelse ved Forsendele, 
som de havde Tør den nye IJOv traadte 
i Kraft. Kommandøren udtalte sam
tidig, a t der ogsaa var r dsigt til, 
at der kunde blive indført hvide 
Vogne, naar Fiskehandl(~rne og Fi
skerne kunde blive enige om at be
nytte dem. Jeg skul bemærke, at 
vistnok saalænge der hur eksisteret 
Fiskehandlere, der have haft For
stand paaFiskehandel, har man 
været enig om Nødvendigheden af 
disse Vogne. I de Vogne, der nu ere 
i Gang, smelter Isen, hvori Fisken 
er p:tkket, hort, saa Fisken knn 
kommer fh!m til de fjernere Steder 
i mpget daarlig Tilstand. Det har 
Fiskehandlerne været enige nok om 



at gøre Statsbanerne opmærksom paa, 
mende haveikke kunnet være enige med 
Statsbanerne om det rigtige i, at der 
forlangtes Fragttakst efter fuld Lad
ningfordissehvidmalede Vogne. Fiske
handlerne ere jo nemlig ikke saaledes 
stillede, at de Iwer for sig altid kunne 
sende en hel Vognladning Fisk, men 
saadanne maa udgaa fra de større 
Eksportsteder, Esbjerg, Skagen m. fl., 
som gennemgaaende Vogne til de 
store Forbrugspladser her i IJandet, 
og de mindre Forsendelser hør nyde 
samme Begunstigelse som de større, 
i Retning af tidssvarende Vogne. 
Deri have Fiskehandlel'lle ikke kunnet 
blive enige med Jernbanebest.)Tehlen, 
men det har vistnok ogsaa været det 
eneste større Differentspunkt. Fi
skernehave ogsaa indgivet Amlra
gende om hvidmalede Vogne paa 
Hovedbanen, navnlig for de større 
Fiskepladser, og dersom "Dansk 
Fiskeriforening" ogsaa af Hensyn 
til Fiskerne - jeg indskyder den 
Bemærkning, at Statsbanerne maaske 
mistænke Fiskehandlerne for at stille 
urimelige Fordringer - vilde søge 
at gennemføre denne Sag, vilde det 
være til stOl' Gavn ogsaa for Fiskerne, 
hvis Talsmand Foreningen særlig er; 
og da vi i Kommandør Bojesen have 
en Repræsentant for Fiskeriet, tør 
vi vel nære Haab om, at han ved 
Tid og Lejlighed vil søge at faa 
Sagen gennemført paa bedste Maade, 
saaledes at vi faa disse Vogne til 
Fordel for Fiskeriet i Almindelig
hed. 

Kommandør Bo}esen: Det glædede 
mig af Fiskehandler Mikkelsen at 
høre, at Fiskehandlerne havde slaaet 
sig sammen for at andrage om saa
danne Vogne. Det viser nemlig Rig
tigheden af, hvad jeg sagde: at det 
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vilde kunn.e opnaas) naar der var 
flere om det, og man samtidigt kunde 
opgive nogenlunde bestemte Dage og 
Kvantiteter, saaledes at Vedkom
mende følte sig forpligtede til at be
nytte Vognene, thi ellers kan man 
ikke med Billighed forlange, at 
Vognene skulle være disponible. Der 
maa opgives en nogenlunde bestemt 
Tid, til hvilken Vognene kunne be
fare enkelte bestemte Ruter; der kan 
ikke for langes saadanne Vogne alle 
Steder til den Smule, .der kan være 
at befordre. Det maa være som fra 
Eshjerg og Struer hertil osv. Vnde 
de Herrer, som have Interesse af 
denne Sag, blot sende deres Klager 
ind til Foreningen her, saa vidste 
man Besked, saa vidste vi, at et 
saadant Andragende var indsendt og 
kunde arbejde for Sagens Fremme. 
Der kom et saadant Spørgsmaal op 
i sidste Bestyrelsesmøde, men der 
var ingen, der vidste noget, der var 
ikke sendt os nogen Underretning. 
Vi have jo netop alle de Herrer her 
for at kunnfl suge saadanne Erfaringer 
udefra og paa Grundlag deraf fremme 
saadanne Sager, men nu sad vi her 
og vidste ikke noget om, hvormeget 
disse Vogne vilde blive benyttede. 
Ved saa at indhente Oplysninger 
gennem Fiskehandler Bang, viste det 
sig, a~ selv paa Steder, hvor der 
kunde ventes en betydelig Transport 
af Fisk, bleve Vognene slet ikke 
eller kun i meget ringe Grad benyt
tede. J eg kan ikke se rettere, end 
at denne Sag maatte kunne føres til 
et heldigt Resultat, saa meget mere 
som jeg personlig om denne Sag i 
Vinter har talt med Indenrigsmi
nisteren, men han savnede som sagt 
nærmere Oplysninger. J eg bad Fi· 
skehandler Schmidt, som er gaaet 
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herfra, at gaa til Ministeren og sige, 
hvormeget Materiel man til SOllllllPI' 

agtede at benytte, for saa tvidpde 
jeg ikke om, at saadanne Ønsker paa 
enh,er Maade "ilde blive imøde
komne. Om Taksterne for hvide 
Vogne !:'re forøgede, Yt3fl jeg ikke, 
men for Isvogne ere de det, Derom 
yttrede forøvrigt Indenrigsministeren 
i samme Samtale, at det var meget 
vanskeligt at forlange saadant sær
ligt Materiel, som tidt mantte staa 
og vente, og den Betragtning maa 
især gøres gældende naar der er 
Mangel paa Materiel, og man ikke 
vil bet.ale en lille Ekstragodtgøre Ise 
for at faa Fisken afsendt, Det synes 
mig ikke saa urimeligt at forlange 
en saadan, naar man skal betale den 
fol' 10,000 Pd.; sender man derimod 
kun 2000 Pd., bliver det selvfølgelig 
dyrpre. H vorvidt denne Sag allerede 
nu er bleyen ordnet gellllem For
handling med Ministeren, ved jeg 
ikke, men skulde det ikke være sket, 
kan man kun ønske at den maatte 
komme i Gang. En væsentlig Be
tingelse for at naa et Resultat vil i 
ethvert Tilfælde "fære, at saamange 
som muligt slutte sig sammen, thi 
desmere kan hele Vognpladsen be
nyttes, og der vil ikke derved blive 
- forholdsvis - nogen større U d
gift end for de enkelte Afsendere af 
enkdte Vognladninger. Overfor In
get7iur Zahrtmann skal jeg blot be
mærke, at naar han bebrejder os, at 
vi ikke lægge nogen Interesse for 
Havnespørgsmaalet for Dagen, er det 
ikke berettiget. Vi have baade In
teresse for og Tro paa en Løsning 
af dette Spørgsmaal, men d kunne 
naturligvis ikke nu u{ltale os om 
noget, som endnu er under Arbejde 
af virkelig kompetente Folk Folk, 

• 
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som i ethvert Tilfælde maa anses 
derfor, nemlig Statens Ingeniører 
vi kunne ikke komme til at vise vor 
Interesse derfor, før disse Planer 
foreligge, men Jer forelip;gPI' {mdnu 
ikke hverken her eller IlOgf't andet 
Sted en bestemt Plan enten for An
holts Ha m eller for Ringkøbing Fjord; 
naar Ingeniør Zahrtmann med Hen
syn til Udløbet derfra udtalte, at 
naar et saadant Løb sknlde skaffes 
tilveje, vilde det blive en kostbar 
Historie, men at det dog maatte 
skaffes tilvpje, vil jpp: give ham Ret 
deri, thi et Løb, der snart Bl' aabent 
snart lukket, er afgjort sj.: adeligt ikke 
blot for Fiskerne, men endnu mere 
for r~andmændene deroppe, :Men 
naar Ingeniøren siger, at man vpd 
at følge hans Plan "il kunne faa et 
fuldstændig aabent Løb, som aldrig 
lukker sig, tvivler jeg meget paa 
Rigtigheden deraf, m .. umindre An
læget føres saa langt ud, at det 
bliver en overordentlig kostbar Hi
storie, Ingeniøren kan ikke fragaa, 
at der deroppe er Naturfænomener, 
som ikke lade sig afhjælpe ved Naturens 
Kræfter alene. Ved h\'ert saadant 
U dløh vil der altid danne sig en 
BatTe, og det er der ogsaa ved Ny
mindegab ; der er der en Barre med 
kun 4 Fod Vand. medens der inden
for den er 6-8 Fod, og denne Barre 
ka n kun undgaas ved at lægge Mo
!PI'ne saa langt ud, at Illan kommer 
ud enfor Revlerne, men derved kom
mer man ind paa en meget kostbar 
Foranstaltning, Hvorvidt d@t kan 
lykkes, ved jPg ikke, men et fuld
stændig aabpnt Løb kan man ikke 
sørge for uden ved kunstige Midler; 
N aturkræf'terne kan man ikke benytte 
der, de sorge netop for en Barre. 
Jeg forstou ikke Hl'. Zahrtmanss Ud-
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taleiser m. H. t. Høfderne og Sandet 
udenfor; det er givet, at Høfderne 
Nord for Thyborøn Kanal ere øde· 
lagte ved, at flere Hundrede Alen 
af Landet ere slikkede bort, og kun 
Enderne af Pælene staa ovenfor 
Vandet. Men hvad Havet tager 
bort det ene Sted, lægger det til 
paa et andet. Hvorvidt, det, del' 
tages bort Nord for Kanalen, lægges 
til Syd for den, vil Tiden vise. In· 
geniørens Bemærkning om, at det er 
"Dansk Fiskeriforening" s n.bsolute 
Opgave at arbejde for en Havn, be· 
nægter jeg Rigtigheden af. Vi have 
absolut Interesse af at arbejde for 
den, men først nuar vi vide, hvad 
der skal arbejdes for. Men Besty· 
relsen, som ikke har Ingeniørsag· 
kundskab m. H. t. Vandbygnings· 
væsenet i sin Midte, har kun den 
Interesse, naar Ingeniørel1le ere 
blevne færdige med deres Overvejelser 
og Planer, og Sagen kommer til 
Forhandling i Thingene, da at drøfte 
den saa grundig, som man er i Stand 
til, men "Dansk Fiskeriforening" kan 
sikkert ikke gaa mere dybt i Sagen 
end den lovgivende Forsamling. 

Fiskerikonsulent, Havnekaptajn 
Drechsel: Naar Fisker Rasmus Niel
sen spurgte mig, om jeg vilde aner· 
kende ham som Fader til "Vest
kysten", kan jeg ikke være med der
til. Han har henledet Opmærksom
heden paa Nytten af en saadan 
Damper, som paa saa mange andre 
praktiske Foranstaltninger, men en 
saadan Foranstaltning skabes ikke 
fra en enkelt Side. Sagen kom frem 
bl. a. paa et Møde, jeg holdt med 
Fiskerne paa Harboøre i sin Tid 
efter den store Katastrofe, og mange 
andre have arbejdet paa den. Skulde 
man fremhæve en enkelt M and, der 

ved sit Arbejde har sat Sagen igen
nem, maa man mevne den nuværende 
Indenrigsminister, Hørt'ing. 

Ingeniør Zalwtmann: .T eg skal blot 
bemærke, at det stadig er Komman
dør Bojsen, der kommer ind paa 
den tebiske Side af Havnesagen. 
.Jeg holder mig nærmest til Sagen 
fra et Fiskeristandpunkt, naar jeg 
f. Eks. henledede Opmærksomheden 
paa, hvorledes Fiskernes Forhold 
vilde blive overfor en Havn ved An
holt, der laa ude, i Søen, og hvor 
der intet Politi kunde komme ud i 
Stormvejr, og naar jeg henledede Op
mærksomheden paa, at det er selve 
Lukningen af Løbet ved Nymindegab, 
man skulle forhindre, Barredannelsen 
har jeg ikke talt det mindste om, 
den kan man ikke fuldstændig und
gaa. Og m. H. t. at føre Molerne 
langt ud i Havet kan jeg forsikre 
Kommandøren om, at. det slet ikke 
vil nytte; det er ikke den Vej, man 
skal gaa. J eg tror· heller ikke, at 
Bekostningerne ville blive større end 
at man vil indvinde dem fuldstændig 
ved den Nytte, Opretholdelsen af et 
aabent Løb ved Nymindegab vil 
gøre. 

Fisker Villumsen: Naar Havne
spørgsmaalet er kommet frem her 
igen og naturligvis vil komme frem 
igen baade her i Foreningen og og
saa andre Steder, hvor der er Jn
tel esse for Fiskeriet, ville vi jo stadig 

og det har ogsaa været Tilfældet 
i Dag faa den gamle Strid op, 
om hvor Havnen skal ligge, men det 
kommer dog ogsaa an paa, hvad det 
er for en Havn. Jeg har været med 
i adskillige Kommissioner, hvor der 
har været Tale om en Vestkysthavn, 
og hvor alle vare enige om, at der 
skulde anlægges en Vestkysthavn, 

• 
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men jeg har ogsaa i 1895 sammen 
med Kommandør Fugl været sendt 
her fra Foreningen til et Møde i 
Thisted, og der hørte jeg saa til min 
Forbavselse, at man ikke alene var 
uenig om, hvor en saadan Havn 
skulde ligge, men at det endogsaa 
blev hævdet, at det kun maatte være 
en lille ubetydelig Havn l hvor kun 
Fiskerne kunde komme illd, men 
hvor ikke Skibe maatte kunne kOllllne 
ind. Fra Kommunalbestyrelserne i 
Byerne paa J yUands Østkyst var der 
sendt Delegerede til Mødet, og de 
holdt aldeles bestemt paa, at det 
ikke maatte blive en Skibshavn, for 
saa vilde den tage Næringen fra 
Folk i 0stkystbyerne, idet Kul og 
andre Sager ad den Vej vilde blive ' 
indført i Landet, og saa laa Folk i 
Østkystbyerne der med hele deres 
Bedrift. Men hvad skulle vi saa 
gøre her i Foreningen for denne Sag? 
Kunne De ikke forstaa, at der her 
kommer et helt nyt Moment ind i 
Sagen, naar Østkyst og Vestkyst ere 
saa uenige. Man har stadig raabt 
paa, at der ikke her var nogen Med
følelse for Fiskerne paa Vestkysten, 
at man ikke vilde bygge nogen Havn 
for dem, men hvad skal man saa sige 
dertil, naar de allernærmeste, Folkene 
fra Jyllands Østkyst, sætte sig saa 
bestemt mod Anlæget af en større 
Havn paa Vflstkysten. Hvad er dog 
hele denne ,Sag, hvis disse Havne 
skulle være saa smaa, at der ingen 
Skibe kunne komme ind i dem. Det 
slog mig med Forbavselse, og det 
bedrøvede mig, at disse Folk fra 
Østjylland kunde være saa smaalige, 
at de vilde stille et saadant For
langende, men det gjorde de, og hvad 
skulle saa vi andre sige, hvem denne 
Sag dog ligger noget fjærnere. Jeg 

har nn stadig haft en anden Tanke, 
som jeg d'1g ikke tror, jeg behøver 
at udvikle her. Efter mit Skøn ere 
disse Havne paa Vestkysten ikke 
saa strængt nødvendige, og naar Folk 
fra Østkysten, fra Aalborg osv., finde 
det rigtigt i deres Ryraadsmøder at 
vælge Delegerede, som sendes over 
for at hævde den bestemte Paastand: 
I maa ikke bygge Skibshavne paa 
Vestkysten, hvad skulle saa vi andre 
sige? Der er en Uenighed der mel
lem Østkysten ng Vestkysten, og det 
er noget, som "Dansk Fiskeriforening" 
ikke kan tumle. 

Fisker Rasmus Nielsen: Komman
dør Bojesens Raad m. H. t. Vognene 
og Transporten kunne være gode 
nok, og hvis vi bare vidste, hvad og 
hvordan vi skulde fiske, var det sik
kert ingen Sag at b~stille Vogne, og 
saa behøvede vi ikke at gøre hverken 
Foreningen her eller Rigsdagen nogen 
Ulejlighed for den Sags Skyld. Men 
vi vide ikke altid, hvor vi skulle hen 
at fiske, men derimod vide vi, at 
Vogne, som gik hele Hovedruten 
igennem, vilde faa Tilslutning alle 
Steder, hvor der var noget at af
sende. Der kunde jo gaa 3-4 i 
den allervarmeste Tid, og skulde det 
saa vise sig, at disse Vogne gik 
halvvejs omsonst og ikke lønnede 
sig, maatte enten Staten eller "Dansk 
Fiskeriforening" hvis Midler vel 
ikke ere store træde til og dække 
et muligt Underskud, som dog.vist 
ikke vilde blive saa betydeligt, og 
det var dog nok værd at gøre iilt 
saadant Forsøg. En isafkølet Vogn 
afsendt fru Struer vilde faa Tilslut
ning fra hele Linjen, den maa komme 
hertil om Morgenen; kommer den 
om Aftenen, er det hele ikke noget 
værd. Rejer er f. Eks. som døde 7 



Øre værd pl'. Pot; men i levende 
':I'ilstand 50 øre. Det opl) ser For
holdet. Til Kapt. Drechsel skal jeg 
bemærke, at det ikke overrasker mig, 
at han ikke vil anerkende mi~ som 
Fader til "Vestkysten", men siger, 
at det er Ministenn. Men det var 
alligevel mi~, der i sin 'l'id, da man 
vilde bygge Havne ved Thyborøn og 
andre Steder, sagde: Lad os ,'ære 
fri for at drukne Penge der, men 
lad os faa en kraftig pamper, der 
kan assistere Fiskerne i paakommende 
'l'ilfælde! Der var maaske ingen, 
der hørte det, men jeg vil gøre min 
Ed paa, at jeg sagde det. At det 
ikke er mig, del' hal' startet Dam
pen'n, er soleklart, jeg er ikke Mi
nister det er jo heller ikke Ørsted, 
der har hret Telegrafen, selvom 
han er Fader til den, og EJison 
har ikke ført alle de Opdag~lser, 

han har gjort, ud i Livet men 
det er mig, der har bragt Sagen paa 
Bane fra først af. 

Ingeniør Zahrtmann: Nanr ]'iske
riforeningen møder en saadan Smaa
lighed, som at Byerne paa Østkysten 
bekæmpe Havneanlæg paa Vestkysten, 
er det en Opgaye for den, at sætte 
en saadan Smaalighed til V ægs. 

Kommu,ndør Bojesen : Til Rasmus 
Nielsen skal jeg angaaende den om
talte 'rransport bemærke, at man 

'ved ga Ilske vist ikke, nttar og hvor 
man ska l fiske, men netop fordi der 
er .denne Vanskelighed overalt i 
Ilandet, desto nødvendigere er det, 
at man slutter sig sammen om For
sendelserne og virkelig bruger Vog
nene, naaI' de ere der, og betaler 
den lille Ekstratakst. Hvad skulde 
der ogsaa være i Vejen derfor? 
Enhver Fisker ved om Morgenen, 
om han gaar ud om Natten og om-
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vendt, og san. kan han sige til sin 
Kone: Lad os faa bestilt en Vogn, 
vi faa vist Fisk enten i Aften eller 
i Morgen. Der skal ikke være "Re
bellion" for at faa en Vogn, men 
nu komme de Vogne, som have været 
savnede, og sau kan man faa dem 
uden Rebpllion, blot ved en Hen· 
vendeIse til Statsbanerne. Overfor 
Hr. Zahrtmann vil jeg bemærke, at 
den sidste Opgave, han stillede For 
eningen: at forlige Østkysten og 
Vestkysten, er lidt haardet'e endnu, 
end de tidligere Opgaver. Skulde vi 
ogsaa ha,'e den foruden alle de andre, 
er jeg bange for, vi glemte Fiskeriet. 

Fiskehandler Brinck: Jeg vil i Til
slutning til Rasmus. Nielsen sige, at 
det er· aldeles nødvendig paa Stræk· 
ningen Thisted·Struer·Skive at have 
en isafkølet Vogn til Forsendelse af 
Rejer, og Bekostningen derved kan 
ikke hlive større end ved at sætte 
en anden Vogn i Gang. 

Konsull.Vichaelsen: Jeg hal' taget 
Ordet for at forsvare Randers, som 
jeg er fra, Der har ikke fra Ran
ders været rejst nogen Agitation mod 
en Vestkysthavn. Vi have ikke været 
med til at forlange noget, og vi have 
heller ikke gjort noget mod en saadan 
Havn. Den eneste By, som jeg ved, 
var repræsenteret paa :M ødet i Thi
sted, var vistnok Aalborg, og jeg vil 
derfor forsvare os andre mod den 
imod os rettede Bebrejdelse. Vi 
vilde paa Østkysten ganske vist ikke 
synes saa overordentlig godt om, hvis 
der paa Vestkysten blev lavet en 
større Havn, som kom til at berøre 
vore Interesser i en ganske betydelig 
Grad, men paa den anden Side have 
vi dog stillet os nevtrale overfor 
dette Spørgsmaal. Vi ere fuldstændig 
enige om, at der bør anlæ@ges en 
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Fiskerihavn deroppe, men selvom 
der anlægges en saadan enkelt Havn 
vil Kravet dog dermed ikke være 
afhjulpet; der maa mange saadanne 
Havne til. Man vil aldrig faa Fi~ 
skeriet med aabne Baade afskaffet; 
saa maatte da Forholdene deroppe 
først undergaa en hel Forandring. 
Diskussionen her i Dag viser, hvor 
stor Enigheden er om dette Spørgs
maal, som det vist ikke kan nytte 
at drøfte længere her i Dag, da vi 
vistnok ikke blive enige; men derfor 
mener jeg ikke, man sbllade Sagen 
fare. Jeg tror blot ikke, vi komme 
vidt ber med at drøfte, om det skal 
være den ene eller den anden Havn. 

Dirigenten: Der er indtegnet tre 
Talere endnu, jeg vil saa foreslaa 
Afslutning. 

Fisker Bensløv, Skagen. Da alt 
tydeligt nok skal væltes over paa 
Bestyrelsens Skuldre, vil jeg ogsaa 
vælte en Byrde over pau, den. Vi 

, have fra Skagen indbragt et Havne
andragende til Ministeren, og det 
har ligget lang Tid i Rigsdagen 
uden at blive fremmet, og muligvis 
kan det ikke blive fremmet, fordi 
det er sammenkoblet med hele Havne
spørgsmaalet. Nu have vi atter 
indbragt et Andragende til Ministeren 
om at faa det fraskilt, og kunde nu 
Bestyrelsen Ikke hjælpe os lidt dertil? 
Der er en meget talrig Fiskerbefolk~ 
ning oppe hos os, og vi have ikke 
- i Modsætning til, hvad Rasmus 
Nielsen udtalte - i denne Vinter 
været i Tvivl om, hvor vi skulde 
fiske, da vi have et meget godt 
Fiskeri rundt om Skagen. Vi have 
Fiskepladser paa begge Sider af os 
og behøve derfor ikke at spørge om, 
hvor der er noget at fiske. Vi have 
i denne Tid drevet et rigtig godt 
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Rødspættefiskeri og pau Grund af 
de store Priser have vore Fiskere 
faaet en meget god Indtægt. Men 
nu vilde vi være meget glade ved, 
om vi havde en lille Havn, saa at 
vi kunde opbevare Fisken levende, 
i Stedet for at vi nu maa tage den 
hjem og tilberede den til Tørfisk i 
Sommerma:l!H:~derne, da vi ikke have 
nogen Afsætning om Sommeren. Vi 
have nok en Bane, men vi kunne 
ikke faa nogen rigtig Nytte af den 
og maa derfor, tilberede vor Fangst 
som Tørfisk. Vi vilde derfor være 
meget glade ved, om der kunde 
gøres lidt mere for denne Fisker
befolkning. Ikke alene for Skag~ 

boerne, men ogsaa for alle Jyllands 
Fiskere vilde en Havn paa Skagen 
være et godt Udgangspunkt selv i 
Vintermaanederne. Vi have i Vinter 
haft et Fiskeri, som vilde have været 
meget gunstigt, hvis vi havde kunnet 
gaa ind med større Fartøjer i vor 
Havn i Stedet for i Frederikshavn 
Havn. Vi have dog ikke kunnet 
rigtig drage Nytte af vort Fiskeri, 
og vi mene derfor, at en Havn ved 
Skagen vilde være til stor Gavn ikke 
blot for Skagboerne, men at ogsaa 
andre Fiskere vilde kunne drage 
Nytte deraf, og Fordringerne for 
Skagen ere ikke saa store. J eg vil 
derfor anmode den ærede I?estyrelse, 
hvis det paa nogen Maade er den 
muligt, at hjælpe os med at faa 
dette Andragende fremmet om en 
Havn ved Skagen. 

Bestyrelsesmedlem, Gross. Bang: 
M. H. t. Isvognetransporten tror jeg, 
at Opfattelsen er noget fejlagtig. 
Generaldirektoratet har, efter hvad 
der er mig særlig bekendt, gjort sit 
til at søge Spørgsmaalet løst, som 
blev rejst i 1888, idet det nemlig 
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har prøvet at stille saadannc Vogne 
til Afbenyttelse paa forskellige Sta
tioner, selvføl!j!;elig kun mod en for
højet Takst, 4 Øre pr. Kilo, men 
Fiskehandlerne have benyttet de 
andre Vogne enten for at spare Fragt 
eller fordi de ikke have vidst Besked. 
Der har saaledes sb,aet to Vogne 
ubenyttet i Frederiksha vn; lige i den 
varme Tid bh-ve Vognene benyttet 

. lidt, mest i Struer. J ('g tror ikke, 
Generaldirektoratet gaar· ind pau at 
foretage yderligere Skridt i den Ret
ning. Skal Spørgsmaalet løses, maa 
det ske ved en ny Ansøgning til 
Generaldirektoratet om, at faa Vogne 
med dobbelte Vægge og Loft og Træk 
igennem. Den Kommitterede, Haar
løv, hal' stillet sig velvillig dertil, 
men Rpsultatet vil først komme til 
at foreligge om et Par Aar, idet 
Bevilling først skal forelægges Rigs
dagen til næste Aar. 

Fisker Ca1'l Søj'ensen: U den at 
indlade mig paa Spørgsmaalene om 
Vestkyst h avne eller Fisketransport, 
kunde jeg have Lyst til at give Med
lemsbladet et lille Hib. Rasmm, 
Nielsen oplyste, at han havde for
langt Optagelse i Bladet af en Ar
tikel, men det var blevet ham nægtet; 
Jeg val' ·ogsaa mellem dem, Konsul 
BertlH'lsen før trak frem, men da 
jeg vidste, at det ikke nyttede at 
gaa til Medlemsbladet, gik jeg med 
mit Sval' til det lokale Blad. De 
fleste bave vist det samme Syn som 
jeg, naar j('g henstiller til Bestyrel
sen at aabne Medlemsbladets Spalter 
noget mere for de faglige Fiskere. 
Under . alle Omstændigheder finder 
jeg, at naal' Bladet staar aabent for 
Angreb paa Personer, som ere Med
lemmer af Fiskeriforeningen, bør det 
·ogsaa staa aabent til Forsvar. Det 

vil jeg bede Bestyrelsen tage Hen
syn til. 

Kommandør Bojesen: Angaaende 
Skagenshavnen skal jeg :oplyse, at 
vi interesserer os i høj Grad for den, 
men kunne ikke arbejde for den, 
saalænge Regeringen har Sagen i sin 
Huand. Der er ikke Spørgsmaal 
om andet, end at Indenrigsministeren 
interesserer sig meget for den. For
øvrigt have Skagboerne selv hjulpet 
betydelig pau Sagen, idet de have 
forladt deres første Standpunkt, da 
de indgav Andragende om at faa en 
Havn, men stillede et for lille Til
skud i Udsigt, men da de nu ganske 
betydeligt have forøget dette Tilskud, 
som de ere sikre paa at kunne staa 
ved, (er der ikke Tvivl om, at det 
er en af de første Havne, som vil 
blive. fremmet her hjemme. 

M. H. t. det af Grossererer Bang 
nævnte Andragende, vilde det inter
essere mig, om der i det har været 
givet tilstrækkelig oplysende Detaljer 
om den aarlige Benyttelse af V ognene. 
Ved alle saadanne Andragender maa 
man have bestemte Detaljer at støtte 
sig til. Det kan Ministf.'ren forlange, 
naar Sagen forelægges ham. 

Ingeniør Zahrtmann: Til Kom
mandør Bojesen vil jeg blot bemærke, 
at jeg naturligvis ikke forlanger, at 
Dansk Fiskeriforening ene skal kunne 
bilægge en saadan Strid mellem J yl
lands Østkyst og Vestkyst; jeg mener 
blot, den skal gøre, hvad den kan, 
derfor. (En Stemrne: Der er ingen 
saadan Strid!) Men det var dog 
netop det, Fisker Villumsen frem
hævede, at der var. Vor Opgave 
her skulde altsaa ogsaa være den, 
at sætte denne Smaalighed til V ægs. 

Konsul Berthel.~ert: N aar "Dansk 
Fiskeriforening" har faaet pau Ho-
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vedet i Anledning af den omtalte 
Begrave]sl', forekommer det mig noget 
ufortjent, I'ftersom Meddelelsen derom 
blev optaget i Medlemsbladet som 
Referat fra Begravelsnn. Gansk~ 

vist forekom der deri et lille Hib, 
som maaske hurde have været udeladt, 
og som synes at have ramt Fisker 
Rasmus Nielsen og ]'isker Sørensen 
fra Kolding. Det har dog ikke 
skullet geraade dem til Hogen For
klejnelse paa deres Ære; det var 
kun fremkaldt af Indtryk fra en Ge
neralforsamling 0111 I'l! Havn ved 
Vestkysten, hvor jeg uden Hensyn 
til de lokale Interesser vilde støtte 
en saadan Havn, selvom der kunde 
være Mangler ved den, og hvor det 
derfor berørte mig ilde, at Fisker 
Rasmus Nielsen saa skarpt talte 
imod Projektet, og at Fisker Søren
sen gav ham sin 'l'ilslutning. 

Dirigenten: De første Bemærk
ninger, som Ingeniør Zahrtmann 
fremkom med, gik ud paa at an
gribe Bestyrelsen, fordi den ikke til
strækkeligt havde bekendtgjort den 

ekstraordinære Generalforsamling 
eller n·ttere ikke havde i Medlems
b!adet (lfl'entliggjort de Forslag, som 
skulde lwhandles paa den. DeJ'til 
vil jeg kUIl svare, at Bestyrelsen 
havde udsend: disse Lonendringsfor
slag med Molin'r, s~utledes som vi 
havde faaet delll, til alle Bc~tyrel
sesraadets MedleIlilllPr og til alle 
Fiskerforeninger, ml'll ganske vist 
har derved ikke de alwilldelige Med
lemmer faaet Underrebling derom, 
og jeg antager ogsaa, at Bestyrpisen, 
næste Gang noget saudant indtræffer, 
vil huske paa det og optage saa
danne Forslag i Medlemsbladet. Det 
er maaske nok rigtigt, at det paa den 
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Maade bliver bekendtgjort for alle 
Medlemmerne. 

N aar dernæst Ingeniøren ldagede 
over, at "Dansk Fiskeriforl'lJ !lIg" iklw 
havde ladpt sig repræsptltpre ved 
Begravelsen paa Harboør(', skal jeg 
dertil svare, at det 01' selvfølgeligt, 
at Bestyrelsen "ar rørt og hevæget 
over, hmd eler var sket paa Har
hoøre .- det lnlllde ikke ,-ære andet 
- Illen det var jo dog Rednigsumnd
skabet, som del' var gaaet ud, og 
den Omstændighed, at de vare gaa
ede tHI fol' at redde Piskerp, fandt 
Bestyrelsen dog ikke kunde gøre det 
til pn Sag. SOIll "Dansk Fiskerifor
ening" skulde gribe ind i og foretage 
noget ved, og det skete derfor heller 
ikke. Det havde rnaaske været rig
tigt, om man hn.vde skønnet :mder
ledes, men Grunden til, at det gik 
saaledes, "al' den, at det vn.r Red
ningsmandska:bet, hvem denne Ulykke 
var overg:lu et. 

Overfor Fisker Rasmus Nielsens 
Klage over, at en Artikel val' bleven 
afvist, ma:.\. jeg erindre om, at Med
lemsbladet kun hal' et begrænset 
Omfang, og at der er mange sl~rivende 
Fisker~. saa det maa afpasses, at 
Bladet ikke bliver overfyldt; d(·t 
koster allerede mange Penge. Dd 
er ganske rigtigt, at Rasnnls Nielsen 
havde indsendt en Artikel angaaendc 
Fiskerilovforslaget, men jeg sagde 1 il 
Rpdaktøl'en, at det forekom mig, at 
det ikke var Tidspunktet til at frem
komme med en Artikel om A ale
gaardsretten, idet dette SpørgsJllaul 
nylig havde været debatteret i Fol
kethinget saa grundig, som noget 
saadant kan ventes debatteret, og at 
det vilde hlive debatteret i Lands
thinget paa en fuldkommen ligesaa 
grundig Maade. Dertil kom, at jeg 



syntes Rasmus Nielsen gjorde sig 
selv Uret v'ed at komme med den 
Artikel. Det var, som om vi ikke 
huskede, hvad han havde sagt os 
tidligere; det var Ord til andet, hvad 
Rasmus Nielsen paa de to General
forsamlinger, hvor vi behandlede 
IJOVNVisiOllen, havde s:tgt de samme 
Angreb paa Aalegaurdsretten, de 
samme Udtalelser om den Ret, Fi
skerne skulde have overforAalegaards
ejerne o. elesI. Det Hlr kun Gen
tagelser, og derfor raadede jeg til 
at sende Artiklen tilbage, og Rasmus 
Nielsen gjorde ikke Paastand paa, 
at den alligevel skulde optages. 
Dette har jeg ønsket at bemærke 
til Forklaring af Medlemshla.dets 
Stilling. (Fortsættus). 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1895-96 , 

udttrbejdet af Regeringens Fiskeri
IWllsulent, Havnekapt. C. F. Drechsel, 
er udkommen og er 176 Sider stor, 
desuden .indeholder den den 48 Sider 
store Beretning fru den danske bio
logiske Station, hvilken alt har 
været udtørlig omtalt her i Bladet. 

Fiskeriberetningen begynder med 
en Oversigt over de i Aarets Løb 
(1896) stadfæstede Fiskerivedtægter, 
nemlig Vedtægt for Fiskeriet i 
Lammefjorden, stadfæstet den 12te 
Fl1bruar, for Fiskeriet i Farvandet 
omkring Thorseng, stadfæstet den 
30te April (i Stedet for Vedtægt 
for samme Farvand af 25de Oktbl'. 
1890), for Fiskeriet i Guldborgsund 
og den Syd derfor liggende Indskæ
ring fra Havet, stadfæstet den 7de 
N ovember (i Stedet for Vedtægt for 
samme Farvand af 24de Februar 

214 

1890), for Fiskeriet i Skelskør Jl'jord 
og Overnor, stadfæstet den 3die De
cember (i Stedet for Vedtægt for 
samme Farvand af 7de Marts 1890), 
~ndvidere meddeles Ophævelse af 
Vedtægter for Kallundborg Fjord og 
for Præstø Fjord. 

Statistiken over det danske Fiskeri 
pna J yHands Vestkyst i 1895 skyldes 
Kaptajn i Flaaden O. Bræstrup og 
er udarbejdet efter Oplysninger fra 
Vestkystens Toldembedsmænd. Aaret 
1895 har gennemgaaende været et 
godt Aar, men dog ikke fuldt saa 
godt som det foregaaende. Det S'l,m
lede Udbytte af Fiskeriet angives 
til 736,000, Kr. (mod ca. 814,000 
Kr. i 1894), imidlertid angives der 
af Kattegats- og Limfjordskuttere at 
være fisket for 425,000 Kr. udenfor 
Skagen, saa at det samlede Udbytte 
af Fiskeriet i Nordsøen og Skagerak 
i 1895 med et rundt Tal kan anslaas 
til 1,150,000 Kr. 

Af de enkelte Fiskesarter har 
Torsken indbragt 168,641 Kr. (1894: 
109,520), Kuller og Hvilling 345,659 
Kr. (1894: 397,270), Skader og 
Rokker 5,410 Kr. (1894: 11,442), 
Rødspætte 108,973 Kr. (142,249), 
Tunge 1,221 Kr. (682), Pighvar 
187 Kr., Slethvar 136 Kr. (begge i 
1894: 688), Helleflynder 3,012 Kr. 
(7,858), Makrel 19,932 Kr. (31,971), 
Sild 6,736 (10,298), Pighaj 676 Kr. 
(2262), Hummer 73,656 Kr. (72,228), 
andre Sorter 1,565 Kr. 

Torskefiskeriet har været uahnin
mindelig godt for hele Kysten Nord 
for Horns Rev saavel under For
aars- som Efteraarsfiskeriet, mell 
der har været klaget stærkt over 
vanskelig Afsætning og daarlige 
Priser, navnlig fra Skageråk Kysten. 
Fiskeriet har dog, trods ualmindelig 
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lave Priser indbragt 60,000 Kr. over 
et Middelaar, idet dette regnes til 
110,000 Kr. Foraarsfi"keriet be
gyndte sent paa Grund af den 
strænge Vinter, egentlig først i April 
Maaned, men varede til Gengæld 
saa meget længere, for Skagel'aks 
Vedkommende til Midten af Juni 
under meget gunstige Vejrforhol<.l. 
'rorskefiskeriet spiller størst Rolle 
for Skagerak-Kysten, hvor Kuller
fiskeriet er af mindre Betydning, og 
der er her Anvendel"e selv for den 
mindre Torsk, idet rl isse tørres og 
benyttes som Agn i Humrnertejnerne. 

Kullerfiskeriet har ligeledes været 
meget rigt, og i <.let hele har der 
svavel under Foraarsfiskeriet som 
under Efteraarsfiskeriet, hvilke Fi
skerier dog begge begyndte usædvan-

, ligt sent i Aar, staaet saa megbn Fisk 
under Landet, som der ikke har 
været i mange Aar, særlig ud for 
Kysten N ord for Bovbjærg. Paa 
den sydlige Kyststrækning var det 
smaat med Fisk under Efleraars
fiskeriet indtil hen iDeebr. Maaned. 
Vinterfiskeriet begyndte godt, men 
mau.tte hurtig indstilles paa Grund 
af det nblide Vejr. 

Forallr;:;I1skeriet bE'gyndte sent, 
midt i April, men havde godt Vejr, 
og Udbyttet rar meget rigt, men 
Prisen paa K tlller falder meget 
stærkt, naar det 1)liver varmt, og de 
faste Kontrakter ga·l(le ikke længere 
end til første ApriL Den kontrakt
mæssige Betaling er sa·dvanlig i Fe
bru Ir 100re, i Marts 6 Øre pr. Pd., 
i Aar solgtes Kulleren i Maj for 1 
Kr. Snesen paa Hurboøre (ca. 3 0r,e 
pr. Pd.) og i Juni for 75 0re pr. 
25 Stkr. ved Thorsminde, saa man 
ser, hvilke store Mængder, del' skal 
fanges, for at opveje Fiskeriets sene 
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Indtræffen. Hele KulI<>rfiskeriet gav 
dog ca. 46,000 Kr. over et Middeluar, 
dette beregnet til 300,000 Kr. 

Rødspættefiskeriet har lIoget na-r 
givet samme Indtægt som et Mid
delaars. For Kysten Nord fol' Horns 
Rev er Rødspættpfiskeriet kun af 
me.get ringe Betydning; hvad Skagerak 
Kystfiskeriet angaar, har det i 1895 
været meget ujævnt, godt for Højen, 
mindre godt for de andre Pladser, 
navnlig under Foraarsfiskc>riet. 

(Fortsættes,) 

U ddrag af Aarsberetning 
for 1896 

fra det danske Generalkommlat i 
Antwerpen. 

Tilførslen af fel'sk Fisk fra de 
nordlige Lande har i dette Aar 
været meget begrænset; Priserne 
have derfor ogsua været forholdsvis 
høje; friske Gøteborg Sild have sua
ledes staaet i 13-15 Frcs. pr, Kasse. 

Af andre Fiskesorter er der i det 
forløbne Aar kun indført ubetydeligt 
til Antwerpen af fremmede Fiskere; 
Tilførslen har iøvrigt' aldrig været 
meget betydelig. Der vilde dog uden 
Tvivl kunne skabes et ikke ringe 
Marked for dansk Fisk, saavel hpI' 
i Beligien som i dets Nabolande, 
med hvilke der bestaar de bedste 
Samfærdselsmidler, noget som iøvrigt 
Opmærksomheden før er bleven hen
ledet paa. Det vilde imidlertid være 
nødvendigt at begunstige denneHandel 
ved hurtigere Transport fra Danmark 
hertil, ligesom der naturligvis maa 
tages fornuftige Hensyn til Udlandets 
Fordringer, hvad Tilberedning og 
Pakning angaar. 
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(D

en danske Fiskeriinspektion indenfor Skagen) Januar 1897. 
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Nybyggede Kuttere. 

Ft'ederikshavn, d. 17. Maj 1897. 
Siden sidste Meddelelse angaaende 
nybyggede Kuttere er vor Fiskeflaade 
atter bleven forøget med tre værdi
fulde Fartøjer, nemlig Kutteren )I.J acob 
Andersen", bygget paa Skibsbyg
mester Nielsen-V ragbecks herværende 
Skibsværft, den er ca. 36 Tons drægtig 
Brutto og koster fuldt færdig med 
Petrolenms-Motor fra Maskinfabriken 
"Dani( 13,000 Kr., Skipper Niels 
Berthelsen af Skagen skal være Fører. 
Den anden Kutter er bygget i Assens 
paa Skibsbygmester Christoffersens 
derværende Værft, vore egne Skibs
bygmestre kunde jo i Vinter melde 
alt optaget paa 'deres Værfter, saa 
Folk maatte søge andet Steds hen, 
den hedder "Anne Kirstine" og føres 
af Skipper P. Simonsen af Skagen. 
Den tredie skal løbe af Stabelen i 
Morgen og er maalt til ell Dræg
tighed af ca. 40 Brutto-Tons, den 
skal forsynes med en 2 Hestes Kraft 
Petroleumsmotor-Maskine,og den ind
betalte Aktiekapital er 15,000 Kr. 
Martin Madsen af Skagen skal være 
Fører. Alle tre Kuttere bygges for 
Aktieselskabers Regning, for hvilke 
henholdsvis el'Hrr. Købmand Holst, 
Skagen, Købmand 'Vinther, Skagen 
og Købmand P. Schou, Frederiks
havn, skulle nere bestyrende Rhedere. 

Rettelse. 
r Boretning'o!1 i forrige Nummer om 

et opbragt Fnrtøj stod ved en Sætterfejl 
jysk, skulde selVfØlgelig start tysk. 

Fiskerib eretnin ger. 

Frederikshavn, den 17. :;\hj 1897. 
I U gens første Halvddel var Vejr-
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liget vedvarende for uroligt til at 
Fiskeriet udfor Vestkysten knnde 
drives llled nogen Virkning, Kutterne 
holdt sig dog til Ankers dels pan 
Fiskepladserne, dels under Skagen, 
og i Ugens sidste Dage bedredes 
da ogsaa endelig Vejrforholdene, san 
at vi nu har helt SOlllmervejr, men 
kun de færreste af de paa Vestkysten 
fiskende Kuttere har dog endnu 
Fangst. I de sidste Dage er henved 
en Snes Kuttere indkomne fra Piske
pladserne udfor Hirtshals med fra 
100-150 Snese hver, Rødspætter 
vejende 15~ 16 Pd. Snesen, betalte 
med fra 3 Kr. 25 Øre til 3 Kr. 
75 Øre Snesen, desuden havde hver 
Kutter mindre Partier Skæl'issing, 
ialt ca. 10,OUO Pd., der opnaaede 
fra 7 til 10 Øre pr. Pd. I Kattegat 
er der kun fisket af et mindre Antal 
Kuttere, der dels fiskede paa Herthas 
Flak med temmeligt ringe Udbytte, 
fra 50 til 150 Snese hver, Fisk 
vejende 11-14 Pd. Snesen, der be
taltes med fra l Kr. 75 til 2 Kr. 
75 Øre Snesen, dels ved I~æsøs øst
side, hvor Udbyttet og Kvaliteten ::tf 
Rødspætter var noget lignende, men 
hvor de desnden havde forskellig 
Fangst af anden Fladfisk, saasom 
Slethvar, der betaltes med 10-12 
Øre pr. Pd., Pighvar med 30 Øre 
pr. Pd. Det der nærmest skal have 
foranlediget det store Prisfald paa 
HUllJmer, skal være den Omstændighed, 
at Hummerfiskeriet under Helgoland 
ved denne Tid tager sin Begyndelse; 
til 'L'rods for de lave Priser har 
Tilførselen fra Norge kun været 
ubetydelig, Fiskeriet svarer ikke til 
Forventningerne, hertil er tilført ca. 
2000 Stkr., desuden ca. 1noo Stkr. 
fra Strømstad, til tyske Modtagere 
er fra Christianssand tilført cirea 



4000 Stkr., Prisen er fra 90 Øre 
til 1 Kl'. pr. Pd. en gros ab Chri
stianssund. I de sidste U ger har 
Fiskeriet efter Hornfisk ved Læsø 
Sydside taget sin Begyndelse, Ilwn 
d('t er kun af og til, at tier her 
lllærkes noget til dette Fiskeri, da 
Fangsten hovedsagentlig dels afsættes 
til sVPllske Opkøbere, som ligge VE'd 
Fangstpladserne med deres store 
Dæksbaade, dels bringes til Køben
havn af Fiskcl'Ile med egne Baade. 
Udfor Hals skal der ligeledes i disse 
Dage. have været godt Fiskeri af 
Hornfisk; her 0l)fiaas sjældent mere 
end ca. 1 Kr. pr. Snf's. Kl. 

Fjaltring, d. 16. Maj 1896. Med 
Undtagelse af lidt IjejL~h('gsfiskeri 

efter Kuller og Torsk til Salg i Om
ellnen og eget Forhl'Ug er det egent
lige Foraarsfiskeri nu fuldstændig 
ophørt hpr paa Kysten. 

Siden 27. f. ]\f. har der saaledes 
Intet været fisket paa Havet, da vi 
her har havt meget uroligt og stor
mende Vejr. 

Udbyttet fra Haset har i April 
Maan ed været: 5100 Snese Kuller, 
hvoraf er forsendt tii Ham burg 4500 
Snese og herfor erholdt 2 Kr. 25 
Øre pr. Snes, llledens 600 Snese 
Kuller og 2000 Sth. Torsk ere solgte 
her pua Pladsen til henholJsvis 1 
Kr. pr .. Snes af Kuller og 75 øt'e 
pr. Snes af 'l'orsk, endvidere 150 
b:11'se Rødspætter iL l Kr. Snesen. 
. Fra Nissumfjord har Fangsten 

udgjort i April Maaned 2200 Pd. 
Aal a 30 Øre pt" Pd., 40 Pd. Laks 
a 90 Øre, 700 Snese Flynder a 35 
Øre, samt J30 Pd. Gedde a 22 Øre 
pr. Pd. Alt solgt til herværende 
Fiskehandlere. 

Det samlede Udbytte fra Havet 
har herefter udgjort for A prilMauned: 
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laIt 11,775 Kr., Nissumfjord 969 
Kr. 60 øre. Tilsammen 12,744 Kr. 
60 øre. 

For Tiden er det egentlige aarlige 
Aalefiskeri ret i Gang i dAn ,sydlige 
Del af Fjorden ved Thorsminde og 
Fjand og Udbyttet har hidindtil 
været ret godt. J. 

Færring Fjord, d. 19. Maj 1897. 
Del' fiskes nu en hel Del Aal i 
Fjorden, men Størrelsen er som sæd
vanlig meget ringe, og Prisen lav, 
nemlig 25 Øre pr. Pd. Aalene fra 
dette Vand ere meget velsmagende" 
saa a t man, trods deres ringe Stør
relse, ikke har vanskeligt ved Af
sætningen. Dette lille fiskerige Vand 
er dog ret mærkeligt med Hensyn 
til Aalefangsten. Nu er der i mang
foldige Aar blev€'n drevet et stOl'! 
}1~iskeri og fanget Masser af disse 
Aal; men Bestanden synes lige ri-
geli~ a 

Harboøre, den 18. Maj 1897. I 
Gaar og i Dag bragte to gode Hav
brugsdage med et rigeligt Udbytte 
af Kuller. Dpt. saa ud til at denne 
U ge vil blive fortrinlig; thi det staar 
med ualmindelig smukt Vejr. Fi
sken gaar til lave Priser i Omegnen; 
men d€'l' tjelll's dog en Dagløn, som 
er vært at tage mod. P. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte . 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til !i'ormaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med 'raknerulighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 
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Københavns Til:førsel af fersk Fisk fu'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 9. Maj til 16. Maj 1897 . 
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24 danske Fisker- il Pd. Pd. I P,l. 
Pd, I Pd. Pd. pu. 

I Pu i l'il. Pd. l 

fartøjer . . . I 35226 326' 14553 20005 

11 danske K vaser il 41778 !l540 2800 

l svenske ,Fisker- 1 
10 

fartøjer . _ . 1800 

pr, Baad og Vogn 
7 fra nærliggende R, 

Fiskerlejer .. _ !l444 25]6 I 

er 
21 

pr.Jerllb~ne& I •• ,.: • I. 6. ~". Ul Il 
Dampslnb .... ' 3196 3320 2480'1 260 13831 1109200 8,90 7142 113!lfi40 21 80 

01 laIt ... 1182000B320, 2806'2399 98005831 ]5920°1113061714:& 1142440 21 

1) "O Pd. Tunger og 276 Pd. Pighvar. 2) 1420 Pd. Tunger og) 01)0 pu. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper' 
"j Slenbiuer, 6) 2511 .Pd. Gedue og HOl) P,t StenhiUer. 7i 170<l Pd. A .. I '>g S10 Pd. Aalekvabber. 8) Aal. 
9) 683U Pd. Laks og 30f; Pd. Ørred. 10) Makrel. 11) 840 Pd. Makrel og Vl88no Pd, Hornfisk: 

laIt er der tilført 429045 Pd. 
Betalt Genuemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levelllle Kr, 1,50-5,i5, Kassensk 

Kr. 2,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 0,40-0, iO pr. Lpd.; Gedde Kr. 0.30-0,45 pr. Pd.; 
SilJ Kr. 0,60-0,90 pr. Ol, smaa Kr, 1,00-H,00 pr. KasHe; Aal Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,75-1,35 pr. Pd.; Hornfisk Kr. 1,60-4,00 pr. Snes. 

Tilførslen j Ugens Løb af levende Rødspætter har været ret god, men den meste 
Fisk val' indfanget paa Alborg Bugten og af dHarlig Kvalitet med en Gennemwitsvægt 
af 9--13 Pd. pr. Siles, der opnaaedes dog ved livlig Efterspørgsel indtil 2',1. Kr. pr. Lpd. 
- Prima Varer betaltes med indtil 6 Kr. pr. Lpd. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/2 a 2/1 i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

b 
G. Jenssen-TusClt, 

Forespørgsler esvares omgaaende. pr. Kjelleru p. 

8rredyngel. 
April eller MajMaancd kan leveres 

et Kvanttull kraftig Ørredyngel a 
Iv Kr. pr. 10M Stk. ab Vihorg Ba
negaartl. Mod omga;lCnde Retour·· 
nering sker ForsclHielseD i Selska~ 
bets Emballage} mCLl for Købernes 
Risiko. Bestillingt'l' - ikke unue ... 
1000 Stk. - ekspederes i den Onicn 
de indgaa, saa længe Forraad haves. 
Udklækuingsanstaltens 30 aurige 
Virksomhed gaTa:r::terer Køberne 
kyndig og omhyggt'lig Forseudelse. 
ForespØrgsler besvares. 

Fiskeriselskabet i Viborg. 

Kvase tIl Salg. 
gn af Eget.r:t' byggot, og 

veludhulet K \'as,'. drægtig 
4'3" Netto Ton~. :l8 Fod lang, 
rummer ca. 3000 Pd. Aal. 
egner sig særlig til Krog~ 
Fiskeri, er billig til Salg ved 
Henvendelse til Baadebygger 
Svendsen i Snekkersten. 

DrivkvasetilSalg. I fiskekroge- Fabriken 
- SølvmedaIlIe I A a Il, ør g 188S og 

I KøbenhavD 1888-En ny Egetræs K vase, 
27 Fod lang med Sæn
kekøl, er meget billig til 
Salg ved Henvendelse til ii 

Roersbetjent A. Hansen, 
Guldborlr L. 

Baad til Salg. 
En 20 Fods Egetræs byg

get Baad (saa god som ny 
og bygget af Pibestaver) er 
ti l Salg. Man henvender 
sig Oehlenschlægers
g.ule 1'5, 2. Sal hos 
Petersen. 

aubef"ler sit L'dsalg "f aJle Sorter 
Fiskekroge, sau. ve] i Staal, .1æl'11 
som Messing, sa.mt Pilke i Tin ug 
Bly. Forsandos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

KøhAnhavn K, 

En ældre Dæksbaad, 
4: Tons stor, udmærket Sejler, med 
ny Rig og nye Sejl, go,lt skikket 
til Lystbaad eller I'ragtfart kan 
k.øbes tlhyre billig, naar Handel 
kan ske i Løbet af kort Tid. 

Man henvender sig til 

R. 1fI. Thygesen, 
Søndergade, 

K~jertenl.in(le~ 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
hlev tilkjendt 

Solvmedaille i Randers 1894, 
hvor det ved Konkurrence med udenl::tndske 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. 

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

Telefollllummer ,,1'5 Hel!iJiugør". 
I ~V~l'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
.\Iaskiner forsynede, F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle apdre Sla~s Næt og Garn. Born
ltllls.qar/l, Hct1ll/IPf/arll og Hø'r9rtrlJ i ajle NI'. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvalitetnr. .\..aleliuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
buves paa Lager. 

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

RliUlt)cret af canu. mag, lrill. Lundb~ck, - Trykt hos FI'(mtz Christ~reu, Køl,JE)u'4g,vn, 
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Nr. 21. 27. Maj. 1897 

, ::M:eCl1e:ra.sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

! Frantz Chrlsttreu. Grønnegade IO, Køb~nhavn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Dansk Fiskeriforenings ordinære 
Generalforsa.mling. UddTug af Ål\rBberctning for 
1896. - lsland.fbkoriet. - Frederik.havn. Fiskeri· 

, Statistik l'ebrusT 18U7. - l\1indre Meudelolser. 
Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
,gade 20 Stuen, København V, er aabel1t 
. fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
'-træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
igaardsvej 1:1 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Hl'eve ,og a.ndre J<'orseudelscr til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af lHedlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Bølling, Danish Consulate, 
6. MUBCOVY Court, 

,London E. C. 
Telegra.m Adr.: Bølling, L,ondon 

Capt. A. Bølling, 
46. Waverley Street. 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Musewm, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling. 

Stenografisk Referat. 

(Fortsat.) 

3b. Forsikringen for danske Sejl
fartøjer til Fiskeribrug. 

Assurancens Forretningsfører, Di
rektør Aage Bramsen: Jeg skal i 
Formanden, Hr. Villi' Petersens For
fald have den, Ære at fremlægge 
Regnskabet. Som De ville se af 
Aarsberetningen, er der to Regn
skaber: et for Hovedafdelingtn og 
et for den særskilte Afdeling, der 
omfatter Islandsfiskeriet. 

Hovedajdelinge II S Regnskab angaar 
det 7 de Driftsaar, der udløb den 31. 
Marts forrige Aar; i Følge Sta.tuternes 
§ 17 skal Regnskabet nemlig først 
aflægges et Aar efter Driftsaarets 
Udløb, naar man kan antage, at al 
løbende Skade og Risiko er afviklet. 
Resultatet er for første Gang i de 
7 Aar godt, idet der er et Drifts
overskud, nemlig 3209 Kr. 85 Øre, 
som i Forening med Statstilskuddet, 
10,000 Kr., er henlagt til Reiene-



fonden, der derved er vokset til 
26,787 Kr. 92 øre. 

Aarets Skader var 60 i Antal. 
Den største Skade var Totalforliset 
af Kvasen "Marie" af Esbjerg, som 
forliste den 14. Maj 1895 paa Horns 
Rev; den androg 2150 Kr. Det 
næststørste Havari var K vasen "A nna 
Marie"s; den var hjemmehørende i 
Grenaa, strandede den 16de Marts 
1896 paa Grenaa Havns nordre Mole 
og Havariet kostede 719 Kr. 65 ø. 
Af de øvrige Skader oversteg ingen 
500 Kr. 

M. H. t. det den 31. Marts i Aar 
afløbne 8. Driftsaar, for hvilket det 
endelige R~gnskab først skal aflægges 
om et Aar, stiller Resultatet sig 
langtfra saa gunstigt som det fore-

A. Dæksfartøjer i Nordsøen eller 
Skagerak 

B. Dæksfartøjer i Kattegat eller 
østersøen 

C. Dæksfartøjer i Sunde, Fjorde 
og Belter , 

D. A.abne Baade, hjemmehørende 
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gaaende. Der er en Mulighed for, 
at Driftsregnskabets Underskud ikke 
vil blive stølTe, end at det vil kunne 
dækkes af Statstilskuddet, 10,000 Kr., 
og at Reservefonden derfor ved Ud
gangen af 8de Driftaar, naar det 
endelige Regnskab foreligger, vil være 
omtrent det samme, som ved det 
foregaaende Driftsaars Udløb, aUsaa 
mellem 26-27,000 Kr., men der er 
snarere Anledning til at tro, at det 
vil lide en lille Nedgang. 

Aarets Virksomh .. d har været noget 
. større end i det foregaaende Aar; 
der er tegnet 444 Forsikringer med 
en Forsikringssum taf 848,051 Kr. 
og en Præmie paa 22,228 Kr. 27 ø., 
fordelt saaledes paa de forskellige 
Fartøjer og Farvande: 

81 498,514 Kr. 14,901 Kr. 99 ø. 

101 262,049 6,072 80 -

28 22,740 352 66 -

paa J·yUands Vestkyst. 205 53,601 804 34 -
E. Aabne Baade i østersøen eller 

Kattegat 8 5,139 51 39 -
F. Aabne Baade i Øresund og 

Belterne. . . . 21 6,008 45 09 ---
Der er ialt til Dato anmeldt 64 

Havarier, vedrørerde 8de Driftsaars 
Tegninger; af disse er 56 afgjorte 
med 11,470 Kr. 55 Øre, medens 8 
ere uafgjorte og anslaas til 10,500 
Kr. Af Skader skal jeg nævne føl
gende: Kvasen "Marie Vilhelmine I' 
af Esbjerg sank i Nordsøen den 28. 
Juni, efter at være sprunget læk. 
Af Søforklaringen fremgik det, at 
Fartøjet en 8-14 Dage i Fon'ejen 
raa Rejben til Esbjerg var sprunget 

444 848,051 Kr. 22,228 Kr. 27 ø. 
læk; at Rhederen ikke destomindre 
uden at lade foretage Undersøgelse 
for at finde Lækken og faa den 
stoppet, havde ladet Kvasen gaa til
søs igen. Under disse Omstændig
heder ansaa "Forsikringen" det for 
sin Pligt at nægte Erstatning paa 
Grund af Fartøjets Usødygtighed. Paa 
Grund af den Forsikredes fortvivlede 
økonomiske Stilling, i Fald "Forsik
ringen" srængt holdt paa sin Ret og 
nægtede enhver Erstatning, beslut-
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tede Bestyrelsen imidlertid - da 
Forsikredes Hæderlighed var ut,i\'!
som - at yde ham en delvis Er
statning, nemlig af Forsikrings
summen; dette blev akcepteret af 
Forsikrede, og Skaden androg der
efter 2,118 Kr. for .. .Forsikringen". 

Kvasen "Neptun" af HorsPIls stran
dede den 29de Oktober 1896 ved 
Gniben og blev Vrag. Forsikrings
summen var 1090 Kr., Skaden [tf
gjordes med 946 Kr. 43 øre. 

Kutteren "Dagmar Elisabeth" af 
Thisted strandede i Begyndelsen af 
December 1896 ved Hals; den blev 
bragt flot af Svitzers den Iste April 
d. A. og indbragt til Frederikshavn, 
hvor Reparationen skal foregaa. Vur
deringen af Skaden har netop i disse 
Dage fundet Sted; Yi have imidlertid 
endnu ikke faaet Meddelelse om 
Resultatet. Forsikringssummen er 
11;645 Kr.. Skaden i .Forbindelse 
med Bjærgelønnen anslaus til mellem 
5000 og 6000 Kr. 

Kvasen "Ane Marie", hjemme
hørende i Aalborg, strandede paa 
Allholts. Sydside i Begyndelsen af 
December Maaned 1896. Erstat
ningen afgjordes med 1775 Kr. 79 ø. 

Aaben Baud "Prøven" af Ferring 
ødelagdes totalt i Januar 1897 under 
Henliggen paa Stranden, idet Havet 
rejste sig og trods den østlige Vind 
gik helt op i Klitterne. Forsikrings
sUlllmen var 400 Kr., Erstatningen 
390 Kr. Samtidig blev aaben Baud 
"Haabet samme Steds stærkt ram
poneret i Reparationen anslaas til 
235 Kr., Reparutionsregningerne ere 
endnu ikke tilsendte os. 

Aaben Baad "Gyldenstjerne"s 
Mandskab blev i forrygende Vejr j 

;r anuar optaget af "Vestkysten". 
Baaden blev efterladt, liggende for 

22S 

sine Ankre udfor Harboøre. Senere 
fyldtes Baaden med Vand og drev 
i Land. Reparation for ca. 200 Kr. 
eller noget mere vilde have været 
mulig, men da Mundskahet erklærede, 
at den aldrig vilde blire rigtig til 
Baud mere, furetmk vi at udb!'tale 
en Erstatning af 234 Kr., paa Be
tingelse af, at Baaden, hvis den blev 
repareret igen, ikke mere Illa atte 
indmeldes i "Porsikringen". 

"Lykkens RaaL", Kvase af Svend
borg, grundstødte den lIte Marts 
1897 ved Smøgen i Sverrige, blev 
læk og mistede Roret. Da Repara
tion ikke kunde ske i Smøgen, og da 
Fartøjet havde en kostbar Fiskelad
ning inde, godkendte vi, at Rejsen 
fortsattes til Kristiania under Bug
sering af en SlæbedaDlper. Repara
tionen fandt Sted i Kristiania og vil 
andrage ca. 1000 Kr. for os (Por
sikringssummen var 3500 Kr.). 

"Søridderen" af Hur::;ens strandede 
paa Sjællands Odde i Taage d. 19. 
Marts 1897 og blev Vrag; lidt Sejl 
etc. blev bjærget af Switzers og 
Drogden. Forsikringssummen var 
1500 Kr., Skaden ansIaa vi til 1450 
Kroner. 

K vasen "Ellen" af Esbjerg stran
dede i Slutningen af Marts ved Blaa
vand. Akkord blev sluttet med 
Bjærgerne oUl 40% af det bjergedes 
Vænli. Bjmrgningsarbejdet er nu 
sau vidt fremmet, at Fartøjet, hvad 
Øjeblik det skal være, kan sættes ud; 
man afventer en gunstig østlig Vind 
og har Anledning til at antage, at 
Kanonbaaden "Grønsund" vil slæbe 
Kvasen fra Blaavand til Esbjerg. 
Skaden anslaas til 2500 Kr. (For
sikringssul1lmen var 46'60 Kr.). 

I Regnskahdt for 8de Driftsaar 
vil ~er sin Tid findes et ikke ube-



tydeligt Kurstab, formentlig ca. 1500 
Kr., idet Obligationernes Kurs saa 
at sige gennemgaaende i de sidste 
Aar ere faldne. Det er jo et For
hold, der ikke er noget at gøre ved. 
Vi dele jo Skæbne med alle andre 
Kapitalister, som anbringe deres 
Penge i Obligationer, hvad enten det 
nu er Stats- eller Kreditkasseobliga
tioner. Hovedafdelingen pjer for 
Øjeblikket 42,000 Kr. 4 pCt. køben
ha vnskeKreditka tseo bligati on er. Virk
somheden i det nu begyndte 9de 
Driftsaar er voksende. 

Inden jeg afslutter Beretningen om 
"Hoved afdelingen "s Virksomhed, maa 
jeg paa "Forsikringen "s Vegne rette 
en Tak til dens Agenter rundt om 
i Landet. Mange af disse vore Til
lidsmænd udrette et Arbejde for os, 
for hvilket det Ækvivalent, vi kun'le 
ydG dem, ofte kun er meget ringe, 
og "Forsikringen" føler derfor en 
Trang til at udtale sin store Paa
skønnelse af det Arbejde, som d'Hrr. 
yde i Forsikringssagens Tjeneste. 

Den særskilte Afdelings Regnskab 
omfatter 5telDriftsaar, som gaar fra 
lste Marts 1896 til ultimo Februar 
1897. 

Regnskabet er som i tidligere Aar 
gunstigt, Reservefonden er atter 
vokset med et ikke ubetydeligt Be
løb, nemlig med 11,441 Kroner til 
59,557 Kr. 82 ør~. 

Af Skader er der i Aarets Løb 
indtruffet tre, nemlig "Emilie }i'ran
ziska", der grundstødte forrige Som
mer paa Dyrefjord. Skaden udbed
redes i Frederikshavn, Erstatningen 
androg ca. 1400 Kr. 

"Prinsesse Marie"s brækkede Mast 
er erstattet med 244 Kr. 7·3 ø. 

"Christine F. Nielsen" af Esbjerg 
blev af Isen, i Januar 1897 sa.t paa 

" 

Grund under Indsejlingen til Esbjerg. 
Den blev bragt flot af en Fiskedamper. 
Erstatningen androg 433 Kr. 62 øre. 

Fisker H. Rasmussen, Svendborg: 
Da jeg' har været Agent for For
sikringen i 4 a 5 Aar, ønsker jeg 
at udtale min Tilfredshed med dens 
Virksomhed. J eg har virket, alt, 
hvad der staar i min Magt for dens 

,Fremgang, ikke just i min egen 
Favør, men i Kvasernes. Det viser 
sig, at jeg har nogle og tyve For
sikringer fra Tolddistriktet, og jeg 
kunde derfor ønske som Agent at 
faa Regnskabet tilsendt ved Aarets 
Slutning,~ saaledes som det blev op
læst her, da der indløber saa mange' 
Spørgsmaal om, hvorledes det staar 
til med Kassebeholdningen, og om 
de jydske Kuttere ikke gaa af med 
Pengene, efterhaanden som de ind
komme osv.; jeg for mit Vedkom
mende har aldrig faaet noget Regn
skab tilsendt, saa jeg har ikke kunnet 
besvare disse Spørgsma.al. 

Da Registerprotokollen viser en 
Rubrik til Vurderingssummen og en 
til Forsikringssumme-n, af hvilken 
Grund har saa Vurderingsattesterne 
ikke det samme? J eg anfører det, 
fordi alle Assurancoforeninger have 
det. Det kunde blive i Skippernes 
Interesse, f. Eks. hvis en K vase 

,blev løbet i Sænk af et andet Fartøj 
eller Damper, der blev kendt for 
skyldig; thi saa kunde Skipperen 
gøre Fordring paa Erstatning efter 
V urdel'ingen. Der er nemlig mange 
~f Fartøjerne, der ere assurerede 
langt under deres Værdi, da For
tjenesten for Handelskvaserne er 
meget lille for mange af dem. J eg 
kan fremdr~ge flere, som ikke have 
tj~nt en eneste Øre fra 1pfteraaret 
til Dato. 
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Angaaende Joller, der høre til 
Dæksfartøjer eller Handelskvaser, 
skal jeg bemærke, at jeg har for
staaet den herhen hørende Bestem
melse i Statuterne saaledes,' at aen 
gjaldt for rum Sø. Men nu viser 
det sig, at da Kvasen "Thor", der 
var paa Slæb fra Kristiania til 
Drøbak, fik sin Jolle løbet i Styk
ker i Vinter, :fik den ikke Erstat
ning for J olIen, fordi den sh"Ubte 
efter. Kvasen. Naar jeg, skønt jeg 
talte med Hr. Bramsen om Sagen 
igaar, atter fremdrager den her, er 
det, fordi jeg kunde ønske, at de 
forhenværende og nuværende K vase
skippere, der ere her tilstede, vilde 
udtale sig om Sagen. J eg har selv 
været Kvaseskipper i mange Aar, 
og ef tor min Erfaring have vi Jollen 
mere sikkert, naar man slæber efter 
Dampskib, ved at den slæber med 
kort Fangelinie tæt under Agtl'lr
spejlet, ~nd naar man har den paa 
Hækken, hvilket er den eneste Sted, 
Handelskvaserne kunne have den, 
naar Hyttefadene ere paa Dækket. 
Skipperne ere ogsaa meget utilfredse 
med at skulle hejse Jollen op for 
at slæbe fra Reden til Knippelsbro 
og omvendt. 

Direktør Bramsen: Den lille Kolli
sion, som skete i Kristiania Fjord, 
og hvor..-ed en J olle blev beskadiget 
ved, at en Damper kom bagfra, har 
jeg som Forretningsfører maattet be
handle efter Statuterne , der lyder 
paa, at der ikke ydes Erstatning for 
DæksfartøjersJoller, der ere paaSlæb. 
Nu har jeg imidlertid hørt fra for
skellige Sider, at det er tvivlsomt, 
hvorvidt den Bestemmelse passer' 
Fiskerfartøjer, som ere· under Bug
sering, idet det skulde være farligere 
at have Joller paa Hæk end paa 
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Slæb, og jeg skal derfor i det første 
Direktionsmøde fremlægge dette 
Spørgsmaal og spørge, om vi kunne 
imødekomme Kvaseskipperne paa 
dette Punkt. M. H. t. Spørgsmaa
let om Vurderingssum og Forsikrings
sum, er det klart, at vi ikke for
lange Vurderingssummen helt ud. 
En Mand maa være sin egen Assu
randør for det halve af Vurderings
summen, om han vB. 

Fisker Rasmus Nielsen: Paa Fjor
dene slæbes Jollen altid bag Far
tøjet, men den hejses allevegne op, 
før man kommer tilsøs, og der bliver 
Fare ved at slæbe den bagefter. 
Det vilde nu være meget kedeligt, 
om saadanne Joller ikke kunde er
stattes. En saadan Oversejling kan 
let ske i en Havn, og skulde Jollen 
saa ikke kunne erstattes, medmindre· 
den hang paa Hækken, var det galt. 
Hvad Præmierne angaar, har jeg 
ikke hørt noget om, at de ere ned
satte; det er noget jeg altid har 
kæmpet for. Jeg laa ved Hals den 
N at, da "Dagmar Elisabeth li stran
dede; skønt N atten var stjerneklar, 
satte de den ved Siden af Indløbet 
til Hals. J eg har set mange Slags 
Skippere, men Mage til Sejlads har 
jeg aldrig set, og jeg synes, det er 
Synd, om saadanne Folk faa Er
statning. Et andet Fartøj, som 
skulde fra IJimfjorden til Køben
havn, blev samme Nat sat fast paa 
Anholt, qagtet de ikke havde noget 
dernede at bestille. J eg kan ikke 
forstaa, at en Kvase som "Dagmar 
Elisabeth" kan blive takseret til 
næsten 12,000 Kr.; det er mig ube
gribeligt, hvordan en saadan Taksa
tion kan ske. 

Direktør Aage Bramsim: En Præ
mienedsættelse kan der ikke godt 



blive Tale om for Øjeblikket. Det 
vil nemlig fremgaa af Regnskaberne, 
at man i de f'lrløbne 7 Aar kun har 
været i Stand til at henlægge 6000 
Kroner til Reservefonden. Der er 
i disse Aar ydet 70,000 Kr. af Sta
ten foruden 10,000 Kr., altsaa iaIt 
80,000 Kr. Havde vi ikke dette 
Tilskud! vilde vi overhovedet ikke 
kunne eksistere, og under disse Om
stændigheder kan der efter min Me
ning ikke være Tale om at nedsætte 
Præmierne. Gennemsnitspræmien er 
!1 pCt., idet vi have 444 Fartøjer 
forsikkrede med en Sum af omtrent 
848,000 Kr. og en Præmie paa 
~2,228 Kr. Det kan dog ikke 
at være en overdreven Ydelse, især 
naar der - som Rasmus Nielsen 
fremhævede - meget ofte sejles 
daarligt. At "Dagmar Elisabeth" 
strandedl', kunde vi dog ikke gøre 
ved. Vi skulde dog betale, og mån 
synes i Reglen ikke om det, naar 
vi ikke ville betale. Rederiet kan 
dog ikke gøre ved Strandingen, og 
det er jo Rederiet, som faar Erstat
ningen og ikke Skipperen. Med Jol
lerne er det en farlig Sag, og der 
er derfor ogsaa til Dels truffet re
stringerende Forholdsregler. J eg har 
her hørt, da en øresunasdamper gik 
ud langs Kysten, at Kaptajnen 
raabte til et Fartøj, der havde en 
Jolle paa Slæb: Faa den Jolle ind! 
men at Direktøren fol' et Damp
skibsselskab sagde: Sejl den J olle 
ned! Skulde vi betale for mange 
saadanne Joller, kunde det løbe op 
i Tidens Længde. 

3 e. Ferskvandsfiskeri, Udklæknings
og F orsøgsansfalfen. 

Konsulent Fedde'l'sen: Af Hensyn 
til Tiden skal jeg fatte mig meget 
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kort, da jeg kan henholde mig til 
Aal'sberetningen. Vi have ikke saa· 
danne prekære Spørgsmaal som 
Havnespørgsmaalet og Transport· 
væsenet paa Hjerte. Ja, vi ha ve at 
gøre med at transportere Fisk fra 
Vand og til Vand igen, men hele 
det Spørgsmaal vil forhaabentlig 
snart faa sin Løsning ved den selv
stændige Lov om Ferskvandsfiskeriet, 
som vi haabe, snart maa faa en 
lykkelig Udgang af Rigsdagen. Den 
vil betegne et meget betydeligt Frem
skridt for Ferskvandsfiskeriet. Jeg 
skal saa meget mindre komme ind 
paa dette Punkt paa Dagsordenen, 
som der muligvis vil blive Anledning 
for mig til at omtale mere indgaa
ende det Forhold, som efter ruiIl 
Opfattelse er det mest afgørende, 
nemlig Fiskenes frie Opgang i Van
dene' naar Punkt 6 paa Dagsordenen 
kommer til Forhandling. J eg skal 
imidlertid være rede til at besvare 
mulige Spørgsmaal til mig fra de til 
Stede værende. 

Konsul Berthelsen : J eg vil paa 
Fisbrforeningen for Ringkøbing og 
Stadilfjords Vegne frembære min Tak 
til Bestyrelsen for Indstillingen til 
Indenrigsministeren. Vi ønskede nu 
gerne at faa at vide, hvad Ministeren 
agtede at gøre, og det kunde Be
styrelsen maaske skaffe Oplysning om. 

Dirigenten: Maa jeg bemærke, at 
det paa den Tid af Aaret, hvor 
Rigsdagen er ,samlet, er lidt vanske
ligt at komme til Ministeriet og 
skynde paa andre Sager, end hvad 
der netop ligger for i Rigsdagen. 
Men naturligvis har Bestyrelsen sin 
Opmærksomhed henvendt paa den 
Sag, der interesserer den overordent
lig meget. 

Gæstgiver Hausgaard, Thisted: 
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Som Repræsent~mt for Thisted Fi
skerforening bringer jeg Bestyrelsen 
for "Dansk Fiskeriforening" en Tak 
for den Støtte, den har ydet til, at 
vi i Aar have faaet forøget Under
støttelse til Plantning af smaa Rød
spætter i Thisted Bredning. Af de 
forudgaaende Forsøg har det vist 
sig, at det er særdeles rentabelt at 
plante disse smaa Fisk der om For
anret. Det er Dr. Petersen, der ikke 
er her i Dag, vi væsentligst kunne 
takke for, at Undersøgelserne have 
konstateret, at den Rødspætte, man 
sætter ud om Foraaret, har en ti 
Gange saa stor Værdi efter 6 Maa
neders Forløb, naar den gaar i 
Thisted og Nissum Bredninger. Den 
er saa god, at den ikke findes bedre 
noget Sted, det er endugsaa sagt, at 
det var den bedste paa hele Jord
kloden. Jeg tror derfor, at enhver, 
som støtter denne Sag, vil have }<'or
nøjeIse deraf, da det vil vise sig at 
være en god Økonomi. Der vil i 
Løbet af Aaret komme ny Andra
gender frem til Regeringen om at 
støtte denne Sag, og vi vill43 da 
haabe, at den høje Bestyrelse frem
deles' vil vedblive at anbefale, at 
Staten støtter denne Sag. 

Dirigenten: Ligesom Medlem af 
Bt'styreIsen, Dr. Petersen, der nu 
er paa den biologiske Station, og 
derfor ikke kan være til Stede her 
i Dag, for en Del har sat den Sag 
i Gang, som Gæstgiver Hallsgaard 
omtalte, kan han ogsaa være vis 
paa, at Bestyrelsen fremdeles vil 
have sin Interesse knyttet til denne 
Sag for at se at udvikle den saa 
meget som muligt. 

4. Valg af 2 Revisorer. 
Genvålgte bleve Grosserer Th. 

Lund og Generalkonsul M. S. Thiele
mann. 

5. Valg af 4, Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de 4 efter Tur fra
trædende Medlemmer: Højesterets
assessor F. Mourier, Kommandør 
A. W. BOn/Iesen, Kommandør George 
E. Fugl og Dr. phil. C. G. Johs 
Petersen. 

Paa Forslag af Konsul Berthelsen 
genvalgtes dg 4 Bestyrelsesmedlem mer 
uden Afstemning. 

6. Forslag rra Fiskeriforeningen for 
Ulfsund og tilgrænsende Vande om 
Oprettelse og Sutte af smaa af 
Fiskere drevneUdklækningsanstalter . 

Dirigenten.' Forslaget lyder saa
ledes: "Generalforsamlingen paa
lægger Bestyrelsen, forsaavidt dens 
Midler strække til, at opt'ette og 
støtte smaa af Fiskere drevne Ud
klækningsanstalter i nogle af vore 
Fjorde og Snnde, hvorfra al ud
klækket Fiskeyngel udsættes til Be
folkning af vore Indvande:'. 

Fisker Carl Hansen, Kallehave : 
J eg er særlig rejst herind for at 
lægge et godt Ord ind for Udklæk
ningsanstalter, og det gør jeg med 
særlig Tilfredshed, da det er mig 
klart, at det er den bedite Mnade, 
hvorpaa man kan ophjælpe Fiske
bestanden, især i vore smaa Vande, 
og disse Vande have hidtil været 
Stedbørn, der er hidtil ikke gjort 
stort for at ophjælpe deres Fiske
bestand. Vi have ved Lov faaet 
nogle indskrænkende Bestemmelser, 
som hæmme Fiskeriet isaadanne 
Vandes Udløb, men de have ikke i 
nogen nævneværdig eller bevislig 
Grad gjort den tilsigtede Gavn, men 



have kun forhindret Fiskerne i at 
fange Fisken i den Tid, den er der. 
Det er jo en bekendt Sag, at særlig 
omkring voreSmaavanda tager Pisker
befolkningen meget stærkt til. Hvor 
der for en Snes Aar siden kun var 
5-6 Fiskere, træffer mlln nu 40 -50 
og maaske derover. J eg mener 
derfor, det er klogt og fornuftigt i 
'ride at have sin Opmærksomhed 
henvendt paa at gøre noget for at 
ophjælpe og fremme Fiskebestanden 
i Smaavandene. Det er, som sagt, 
betydeligt lettere at blive Fisker i 
Smaavandene end at blive Havfisker. 
Der fordres kun en lille Kapital for 
at begynde et Fiskeri der, og hvad 
der ellers skal til, kunne de Ved
kommende let erhverve sig, og derfor 
er Tilgangen t1l Fjordfisk:ern~ ogsaa 
saa stOl'. 

Der kunde nu udrettes store Ting 
ved kunstig Udklækning paa saadanne 
St",der, hvor Forholdene ere egnede 
dertil. I Ulfsund er der saaledes en 
Plads, som egner sig fortrinligt der
til. Man kan jo nok i det hele taget 
gaa ud fra, at Fiskene ere saa godt 
udrustede i Følge Naturen, at de let 
kunne formere sig i tilstrækkeligt 
Antal ved bgen Hjælp, men man maa 
imidlertid huske paa, at Fiskeyngelen 
har mange Fjender; i Reglen lever 
den ene Fisk af den anden. Rognen 
er ogsaa meget efterstræbt, navnlig 
ere Aalene slemme efter den, men 
værst af alle er dog Hundestejlen. 
De findes paa enkelte Steder masse
vis, og gøre stor Skade paa Rognen. 
Udklækningsanstalter vilde derfor 
kunne gøre betydelig Gavn, thi naar 
Fiskene først have naaet den Stør
relse, hvori de hlive udsatte derfra, 
ere de OTer det værste, særlig naar 
de blive udsatte paa saa.danne Steder, 
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hvor Forholdene pltsse dertiL Det, 
gælder navnlig om lukkede Vande, 
hvor der er nogen Vækst, og hvor 
man derfor kan være temmelig sikker 
paa, at Fisken~ ikke under Opvæksten 
ville komme til at lide nogen Mangel. 

Derfor har Fiskerforeningen for 
Ulfsund og tilgrænsende Vande sat 
sig som Opgave at faa kunstig Ud
klækning gennemført, og jeg agter 
derfor at anmode den ærede Besty
relse om at tage under Overvejelse, 
saavidt Foreningens Midler strække 
til at virke for, at der bliver gjort 
Forsøg med saadanne Udklæknings
anstalter paa Steder, hvor der er 
Udsigt til, at de kunne trives. Vi 
have hos os et Sted, som hedder 
Stavreby Nor, hvor der løber ferskt 
Vand til, og som frembyder et godt 
Ophold for Fiskene i den første 
Tid, saa de utvivlsomt kunne trives 
der. Som jeg nævnte før, ser det 
ud, som om Natnren kunde hjælpe 
sig selv, men der indlræffer Perioder, 
hvor den voksne Fisk gaar til Grunde 
i store Mængder. Hos os er det 
særli~t Bundfrosten, der volder For
træd; den udryddede for nogle Aar 
tilbage Bestanden af Gedde ogAborte, 
som ere vore Hovedfisk ; de laa døde 
ved Land i Foraarstiden. Siden den 
Tid have vi ha.vt enkelte In~ivider, 
men det vil vare længe, inden Ska
den oprettes. Kunstig Udklækning 
vil kunne hjælpe paa Sagen, og jeg 
vil derfor bede Bestyrelsen om at 
IOtøtte det foreliggende Forslag .. 

Fisker Ole Hansen, Petersværft : 
Da jeg er en Del' ældre end den 
sidste ærede Taler, kan jeg selvfølgelig 
huske noget længere tilbage i Tiden. 
Han bemærkede, at der tidligere 
havde været færre Fiskere. Ja, for 
50 Aar siden vare vi i hele Urcsund 
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8 Fi:,;kere, nu ere vi over 200, og 
samtiuig er Fiskeredskabernes Antal 
sau vel som deres Evne til at fiske 
steget i samme Forhold. En Kends
gerning er det, at da jog val' lille 
Dreng, havde vi dernede en saadan 
Masse Ørred, at vi kunde fange dem 
i Læsvis i Fjorde, Aaer og Bække, 
som førte ud til Ulfsund ; Fangsten 
maatte køres omkring i Provinserne 
og sælges til Spotpris. Denne Ørred
bestand er aftagen Aar for Aar. 
En af Aarsagerne dertil kan være, 
at der er nogle Fabriksanlæg, som 
lukke Kalkslam og andre kemiske 
Stoffer ud i Vandet, og at ,dette øde
lægger Fisken; der kan være andre 
Aarsager, som vi Fiskere ikke kende. 
Fra Halvfjerdserne til op i Firserne 
saa man kun enkelte Øn·eder. Saa 
fik jeg i Hænde et Skrift af For
eningens Konsulent, og deri saa jeg, 
at man rundt omkring i Udlandet 
gjorde meget mere for denne, end 
vi herhjemme. Det gav mig Anled
ning til at tænke: Kunde Du ikke 
prøve paa selv at udklække ? Jeg 
begyndte da med at befrugte Rognen 
af Je enkelte Fisk, jeg fangede og 
satte dem ud i en Bæk, som løb ud 
i FjorJl'n. Det fortsatte jeg med 
en Del Aar, tidt uden Resultat. 
lVIine Kamlll\'rater, som jeg vilde 
have med, ry:;tude paa Hovedet og 
sagde, der blev ikke nogen Bukser 
af det Skind. Jeg ~ik saa til "Dansk 
Fiskeriforening meJ et Andragende 
om at faa et Par Udldækningskar 
til Brug ved Udklækningen, og Be
styrelsen viste mig den Velvilje gen
nem sin Konsulent at tilsende mig 
nogle saadanne Kar. Disse Lerkar 
kunne være meget heldige, hvor man 
har aldeles rent Vand, men i Bække, 
som dynde til, ere de næsten ubruge-
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lige. Forholdet har da ogsaa været 
det, at i de Aar, jeg virkede, havde 
jeg 60-70°/ 0 døde Æg, men naaede 
dog at kunne sætte 3--1000 Sth. 
y ngel ud aarlig. .J eg heIlYendte 
mig da atter til Bestyrelsen og gjorde 
opmærksom paa, at de Kar ikke 
vare saa gode, som burde være, og 
jeg blev atter imødekommet ved at 
faa udleveret et saakaldet kali
fornisk Trug, som jeg betragter 
som et ganske fortrinligt Apparat. 
TI den at der behøves Vandfiltrer o. 
s. v. er der dog kun 18-20 pOt. 
døde, hvad jeg anser for et overor
dentlig godt Resultat. J eg naaede 
i et AaI' til at faa 7000 Stykker 
Yngel til Udsætning, og saa tilstod 
Staten mig en lille Understøttelse 
paa 200 Kr. til yderligere Udbedring 
af denne TIdklækningsanstalt. J eg 
har nu faaet lavet et pænt lille Træ
hus over en Bæk, og i dette Hus er der 
en meget stor Kasse, delt i 5 Hum. 
Ved to af dem er der stillet 
Svampfiltrer, og derfra er der saa 
Udgang til en anden Kasse llled 6 
kaliforniske Truge, hvori der i Asr 
er udklækket ca. 14,000 Stykker, 
hvoraf til Dato er udsat 12,000 le
vende Stykker Yngel. Det synes 
mig et temmelig godt Resultat. 1\1 ed 
Henblik paa disse Resultater er det, 
vi ville bede "Dansk Fiskeriforening" 
om at lægge sig i Selen for at fan. 
oprettet flere saadanne smaa UU
klækningsanstalter. Vi se jo allerede, 
at Foreningen har været villig til 
at støtte et Par saadanne Anstalter 
dels i Viborg og dels i Ringkøbing, 
lllen tør dog ikke komme meu For
slag, der kræve saa store finansielle 
Ofre. Vi ville anbefale, at forssætte 
med den omtalte lille Anstalt som 
Mønster. N aar vi nu foreslaa at 



oprette disse Udklækningsanstalter, 
have vi tænkt os Sagen ordnet paa 
den l\faade, at "Dam,l;: Fiskerifor
ening" skaffede Midlerne til 4 saa
danne Anstalter i forskellige Fjorde 
og Sunde, som maatte findes bedst 
egnede dertil. Finder man saa ikke 
et lille Hus som det, jPg har, kom
fortabelt nok, kan man jo lægge 100 
Kr. til, saabliver det 300 Kr., og 
saa har man dog givet dette ]'iskeri 
en lille Haandsrækning, som vistnok 
ikke vil være for stor, naar man da 
har nogen Interesse for Sagen. Y des 
der et saadant Vederlag, kan man nok 
stole paa, atFiskerne ville kunne skaffe 
sig den fornødne kønsmodne Fisk. 
Det er virkelig en billig Historie at 
bygge saadanne smaa Anstalter. Og 
hvad kan saa ikke en saadan Anstalt 
udrette? Ja, efter mit Skøn kan 
den som sagt udklække 30-40--50000 
Ørreder og J;; uligvis lige saa mange 
Gedder, og jeg vil saa spørge, om 
Staten for nogensomhelst Ydelse til 
Landbrug eller Industri osv. nogen
sinde kan vente et bedre Vederlag 
end det, der her kan tilbydes, naar 
det kan konstateres, at disse smaa 
Anstalter kunne præstere et saadant 
Resultat. 

Saa kan man endelig spørge: Kan 
man nu ogsaa betro til enhver Fisker 
at være Udklækker? Vll han ogsaa 

'" have den fornødne Kyndighed dertil? 
Dertil skal jeg sige, at den Kyn
dighed, der blot gaar ud paa at 
vide, hvordan Ørredæg og -yngel ser 
ud, kan enhver praktisk Fisker til
egne sig paa 4-5 Dage. Der er 
blot to Ting, han skal kende, og det 
er, hvorledes Hun- og Hanfiskells 
Kønsstofl'er stryges ud, blandes sam
men og sættes i Kar; det andet 
Moment kommer frem i de Dage, 
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hvor Yngelen træder frem i Æggene. 
Han behøver blot et gedt øje og en 
god Vilje, saa kan han være Ud
klækker, og han kan altid finde 
Støtte hos "Dansk Fiskeriforening"s 
Konsulent, som er rede til at give 
de nødvendige Oplysninger. Dermed 
være vort Andragende anbefalet til 
"Dansk Fiskeriforening"s Velvilje! 

(Sluttes.) 

U ddrag af Aarsberetning 
for 1896. 

Fra det danske Generalkonsulat i Liibeck. 

I Fiskehandelen spiller Tilførslen 
af fersk Sild en meget betydelig Rolle 
for de herværende Røgerier. Denne 
Industri er i stadig Vækst, og ind
tager vel nu den første Plads ved 
den tyske østersøkyst; den er baseret 
paa Tilførsel udefra, t hi Fangsten i 
de tyske Vande kan langtfra dække 
Porbruget. Vigtigst er Tilførslen 
fra Kattegat, der for største Delen 
sker gennem danske Handlere, lige
som danske Fartøjer spille en stor 
Rolle i Pisketransporten paa Liibeck. 
Da denne Tilførsel imidlertid er ind
skrænket til Vintermaanederne og 
tilmed er uregelmæssig, saa har Im
portørerne her i Aar maattet lade 
komme betydelige Kvantiteter fersk 
Sild fra England, troJs de meget 
højere Transportomkostninger. 

Tilførslen fra England udgjorde i 
Tiden fra Midten af A vgust til Midten 
af November omtrent 150 Vaggon
ladninger. 

I Nov.;mber kom de første direkte 
Leveringer fra Kattegat paa Mar
kedet, men en Tid lang vare de meget 
smaa paa Grund af den daarlige 
Fangst ved den svenske Kyst. Silden 



i 

~~.: 
'}' .. 

r 
! f\ 

I 

~" 

synes til Tider at skifte Plads, thi 
mod Au.rets Slutning optraadte den 
f. Eks. i Liibeckbugten saa talrig 
som aldrig før, hvad der kom Fi
skerne hør til stor Nytte. 

Prisen paa fersk Fisk har paa 
Grund af stor Efterspørgsel været 
temmelig høj, men svinger selvfølgelig 
meget efter Forholdene. Ved mindste 
II vejr eller uregelmæssig Fangst plejer 
den straks at stige meget. 

Hvilket Omfang Fiskerøgningen i 
Liibeck har viser sig dele,f, at Til· 
førslen i de senere A ar gennemsnitlig 
har udgjort 400,000 Otr., hvorved 
den jo ogaaa danner en vigtig Fragt
artikel for Søfarten. Antallet af de 
ved denne Indnstri beskæftigede Ar
bejdere anslaas til over 800. 

Da Indførslen af fersk Fisk spiller 
en stor Rolle til Folkets Ernæring, 
finder der en Del Afsætning Sted 
fra Liibeck til det indre af Tyskland 
og til Østrig-Ungarn. 

En Fordyrelse af den ferske Fisk 
vilde blive meget følelig i vide Kredse 
og da navnlig for Røgerierne i Lii
beck, paa Grund af den bearbejdede 
Fisks forholdsvis ringe Værdi j der 
er derfor megen Misfornøjelse med 
et Andragende om Told paa Sild 
og Brisling, som for Tiden behandles 
paa den tysk\! Rigsd:tg, som allerede 
i ell tidligere Artikkel omtalt. 

IslandsD.skbriet. 

Frederikshavn, d. 24. Maj 1887. 
lha flere af de under Island fiskende 
Kuttet'e er der i de sidste Dage til 
de respektive Rhederier indløben 
Efter.retninger. "Prins Valdemar"s 
Fører, Fr. Thiel, meddeler, at han 
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lykkelig og vel er ankommen efter 
kun 12 Dages Rejse; i de første Par 
Uger meddeler han >- ligesom for
øvrigt de andre Kuttere at et 
usædvanligt barskt Vejrlig var frem
herskende, idelige Snestorme hindrede 
alt Fiskeri og mange islandske Fi· 
skerbaade gik tabt i da bedre Vejr
forhold indtraadte viste der sig hel
digvis godt med Fisk, paa A delvig 
fiskedes 180 Snese og paa 0nundar
fjord ca. 270 Snese, altsammen god 
stor Fisk, som den 12. ds. afgik 
med "Cimbria ll til Aberdeen. Skpr. 
Bast, "Prinsesse Marie", meddeler, 
at han har afsendt ca. 270 Snese 
efter ogsaa at have døjet af det 
strenge Vejrlig i Begyndelsen, og 
"Emilie Franziska", Skpr. Amondsen, 
har sendt ca. 100 Snese. Om "Maa
gens Fiskeri vides endnu intet, den 
har havt temmelig lang Rejse derop, 
ca. 23 Dage, "Nordvest" afgik saa 
sent herfra, at der fra den endnu 
ikke kan haves nogen Underretning. 

Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Anholdte Trawlere. Det meddelrs 
fra Esbjerg d. 24. Maj, at Fiskeri
inspektionsskibet "Grønsund ", Kap
tajn Bræstrup, indbragte Dagen i For
vejen dertil Damptrawlerne"Ca~ania", 
Kaptajn Greaves, og "Alayate" , 
Kaptajn Charles Johnsen, begge af 
Grimsby. 

Trawlerne bleve fundne fiskende 
paa dansk Søterritorium i Ringkø
bing Dyb og anholdtes. 

Førerne ere i Dag idømt hver 
200 Kr. Mulkt til Statskassen og 
Sagsomkostninger med henved 70 
Kr. til hver, hvorhos Redskaber og 



Fisk, henholdsvis 4 og 6 Kurve, bleve 
konfiskerede. 

Fra Island meddeler Chefen for 
Krydseren Heimdal, at der for Tiden 
er en talrig Flaade af fremmede 
Fiskere omkring øen. Ulovligt Fi
skeri paa det islandske Territorium 
finder ogsaa Sted. Vi meddelte nylig, 
at Trawleren "Honoria tl af HuH 
var bleveR anholdt, ogsaa en anden 
Trawler, Nr. 322 af HuH, er bleven 
anholdt, fordi det vlilr konstateret, 
at den endnu før Heimdals Ankomst 
havde fisket paa Territoriet. Flere 
Trawlere ere advarede for uden 
Grund at opholde sig paa Territoriet. 
Ogsaa tre franske Skonnerter ere 
blevne anholdte og afleverede til det 
ved Island stationerede franske Or
logsskib. Det er iøvrigt ikke hyppigt, 
at de franske Skibe drive ulovligt 
Fiskeri. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 24. Maj 1897. 
Ganske vist er der i Ugens Løb ind
kommet et ret betydeligt Antal Kut
tere fra Vestkyster, men Vestkyst
fiskeriet maa dog i sin Helhed ved
blivende betragtes som utilfredsstil
lende. Først i Ugen indkom en Del 
Laster fra saa langt bortliggende 
Pangstpladser som sønden for Hanst
holm, 100-200 Snese havde hver 
Kutter, og Fisken vejede 16-18 Pd. 
Snesen og betaltes med høje Priser, 
fra 31/ 2-4 Kr. Snesen. Resten af 
Kuttere fiskede med noget tarveligere 
Resultat paa Strækningen mellem 
Hanstholm og Hirtshals, væsentligt 
udfor sidssnævnte ::rlads, Fangsten 
androg knapt 100 Snese, og Fiskens 
Kvalitet var noget ringere end for-
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nævnte; herfra indbragtes desuden 
Ca. 15,000 Pd. Skærissing, der op
naaede 7-8 Øre pr. Pd. Den første 
Last stor Vestkystefisk indkom i 
Gaar, en Kutter havde udfor Bul
bjerg gjort en Fangst af ·ca. 130 
Snese Rødspætter, der vejede mel
lem 30 og 40 Pd. pr. Snes, dog 
var der en Del Hanser imellem, der 
kun opnaaede 15 Øre pr. Pd., Resten 
betalte med 20 Øre pr. Pd. Katte
gatsfiskeriet har ej heller været af 
større Betydning, dog jævnt tilfreds
stillende undtagen for Garn-Kutter
nes Vedkommende, hvilke kun have 
havt ringe Udbytte. Paa Herthag 
Flak havde Kutterne fra 50-150 
Snese hver, 13-14 Pds. Fisk, som 
betaltes med fra 225-275 Øre Sne
sen, paa "Knallen"-Grunden øst af 
Læsø, 100-150 Snese hver, 10-12 
Pds. Fisk til 175-225 Øre Snesen 
o~ omkrink Trindelens Fyrskib ca. 
40-60 Snese hver, ret gode Rød
spætte, vejende 16-18 Pd. Snesen 
til 3 å 31/ 2 Kr. pr. Snes, foruden 
mindre Portioner Skærissing, betalte 
med 8 Øre pr. Pd. Fra Christians
sand er tilført ca. 3000 Stk. Hum
mer til herværende Forhandlere og 
et lignende Kvantum til det tyske 
Marked j Prisen er stegen noget, 
der betales nu 1 Kr. å 1 Kr. 10 
Øre pr. Pd. ab Norge og Sverrig; 
fra Strømstad er tilført ca. 1500 Stk. 
til et herværende Firma. Hummer
fiskeriet langs Vestkysten er endnu 
uden nogen nævneværdig Betydning. 
Fiskeriet af Hornfisk ved Lresø's 
Sydside skal være udmærket i Aar, 
ca. 50 Baade med 4 å 6 Mands Be
sætning skal være beskæftiget med 
dette Fiskeri, desværre er Prisen 
samtidig med det rigelige Fiskeri 
stærkt falden, saa at man nu kan 
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k:jøbe Hornfisk en gros for ca, 1 Kr, 
pr. Snes. Kl. 

Køge Bugt, ;den 23. Maj 1897, 
Det er næsten udelukkende Sild, at 
Fiskeriet her i Bugten i den første 
'Cid af Foraaret omfatter. Udbyttet 
af dette Fiskeri har imidlertid ikke 
været synderligt stort, skønt Pri
serne ellers i AaI' har været noget 
højere, end de i Almindelighed pleje 
at være paa denne Tid af Aaret, -
Som Regel indfinder Hornfisken sig 
her i Bugten lidt hen paa Jforaaret, 
og den er da Genstand fol' Fangst 
i Bundgarnene. I den sidste Tid 
er der da ogsaa af og til fanget 
nogle mindre Partier Hornfisk, for 
hvilke der er opnaaet en Pris af 2 
ri 4 Kr. pr. Snes. J. 

Sjællands Odde, den 22. Maj 1897. 
Sildefiskeriet her ved Oddens Kyster 
har i Foraaret givet et nogenlunde 
tilfredsstillende Udbytte for Fler
tallet af Fiskernes Vedkommende. 

Paa Grund af denne Fiskeplads af
sidt's Beliggenhed er@ Priserne i Al
mindelighed lavere her, end de fleste 
andre Steder, men i Foraaret er 
der dog som oftest opnaaet en Pris 
af 50 il, 80 Øre pr. 01. v. 

Roskilde Fjord, den 24. Maj 1897. 
Sildefiskeriet her i Fjorden, der nu 
nærmer sig sin Afslutning for denne 
Gang, har i Foraaret givet et ret 
godt Udbytte for flere af Fiskernes 
Vedkommende. Hertil har især bi
draget de højt' Priser, der ere op
naaede, idet disse i Foraaret ikke 
have været under 80 Øre Olen, lige
som der ogsaa undtagelsesvis er op
naaet 150 li 200 Øre pr. Ol. 

For et Par Ugers 'I'id siden be
gyndte Fiskeriet af Aal med Krog 
her i den sydlige Del af Fjorden, 
men endnu har Udbyttet dog ikke 
været synderligt. Prisen el' i Aar 
38 Øre pr, Pund. J. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk fu'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 16. Maj til 23. Maj 1897. 

I ~ 
~ ..... ~ ='-1 I- I UJ f :5'~ ,h ~(II Cl) Cl) .:o:: j! 

:~I 
... 

,Cl) Cl) Cl) Cl) > Cl.- » 
I 'i1; Cl.- GO- :=! 'Q; o;: Tilført af: -'C co..c: ... = .:0::'" 'C 

-c CCO =j! o~ 'Cc en 1.3; ~c ;; , er: Cl. CI)>> =.- ~(/,) 
"'co 'C Cl) I~ .:o::~ .:o:: , GO ::Co;: ... 1:1. .:0::.", CI)_ (110 

(/,) bO (/,)0 o CD(/,) :IE::C <> 

30 danske FiSker-II Pd. Pd. 1 Pd. Pd. 1 Pd. Pd. Pd. 

I Pd I Pd. I Pd. I Pd, 

fartøjer • .. 38142 10161 40003 18006 24208 

11 danske K vaser 11'5090 I I I I I 2160 
4 svenske I<'isker-

13 

fartøjer . .. 6174 

pr. Baad og VO)(1l 

fra nærliggemle I I 10 I I Rejer Fiskerlejer . . . 19044 6798 1571 
r. Jernbane & 11 12 14 

P Dampskib _' _. _. 659611580 ~212384" 5141161009 122900 14210 1002111871901~8G6 
lait. 96002 1580 1906 8288 I 2314 8520 112290021008 lto21 189350 8407 

1) 279 Pd. 'fUl,!!er og 737 Pd, Pighvar. 2) 520 Pd. 'funger og 370 Pd. Pighvar. 3) Sletter. -1) Skrupper 
r,) 384 Pd. Skruppe,' "I< 2000 'Pd. Sletter. 6) Torsk. 7) 64 Pd. Torsk og 460 Pd. Kuller. 8) Stenbider, 9) 3200 
Pd. Gedde og ~!lOO Pd. Stenbider. IO) 4992 Pd. Aal "g 1806 Pd. Aalekvabber. 11) AlII. 12) 9841 Pd. Laks 
og 180 Pd. Ørred. IR) Hornfisk. 14) 25830 Pd. Makrel og 161360 Pd. Hornfisk, 

, lait er der tilført 460297 Pd. 
Betalt Uellllcltltinitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,60-5,00, Kassefisk 

Kr. 1.50-3,00 pl'. Lpd.; '['orak, levemle Kr. 0,50-0,70 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,30-0,00 pr. 
Pd.; Sild Kr. 0,50-1,00 pr. Ol; Aal Kr. 0,20-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 0,80-1,00 pr. Pd.; 
Makrel Kr, 5,50-10,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0,50-2,00 pl'. Snes; Rejer Kr. 0,75-2,00 pr. Pd. 

I Ugens Løb er der tilført Markedet betydelige Pal'tier levende Rødspætter. Priserne 
vare ret gode i Forhold til Fiskens Kvalitet, men trykkedes dog noget ved de lltore Til· 
førsler af Makrel og Hornfisk. Prima Varer betaltes met!. 5-51/ 2 Kr. pr. Lrd. 
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BEKENDTGØRELSER 
. 8rredyngel. 

AprileUer MajMlIJkned kan le,eres 
et Kvantum kraftig Ørredyngel a 
1& Kr. pr. 1000 Stk. ab Viborg Ba
negaard. Mad omgaaende Retour
nermg sker Forsendelsen i Sel"ka
bets Emballage, men for Købernes 
Risiko. Bestillinger ikke under 
1000 Stk. - ekspederes i den Orden 
de indgaa, saa længe Forraad haves. 
Udklækningsanstaltens 30 aarige 
Virksomhed g"ranterer Køberne 
kyndig og omhyggelig Forsendelse. 
ForespØrgsler besvares" 

fiskekroge -Fabriken I Uhørt billig til Salg 

Fiskeriselskabet i Viborg. 

Baad til Salg. 
En 20 }<'ods Egetræs byg

get Baad (saa god som ny 
og bygget af Pibestaver) er 
til Salg. Man henvender 
sig Oehlenf!lchlæ"ers
gstle 75, li. Sal hos 
Petersen. 

- Søhllledallle t A a I bo 1'« 188S og 
I K.hIha"I 1888-

anbofaler sit Udsalg al alle Borter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, JæJ;J> 
SOm Messing, samt Pilke i Tin 0\1 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

En ældre Dæksbaad, 
4: Tons stor) udmærket Sejler, meu 
ny Rig og nye Sejl, godt skikkel 
til Lystbaad eller Fragtfart kan 
købes uhyre billig, naar Handel 
kan ske i Løbet af kort Tid. 

Man henvender sig til 

R. B. Thygesen, 
Søndergade, 

Kj erteDliude. 

er en Drivkvase, 24 Fotl 
lang, med midtskibs Dam, 
og Sænkekøl og et godt 
Vaad, naar H andelen kan 
ske snart. Anvises a.f 

Skipper H. P. Larsen, 
VO.l·din::borg. 

8nurrevaad 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sinc anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 

Maskestørrelser til de bil
Priser i 90 Øre pr. Favn. 
4Jhr. Routved, 

Vaadbinder. 
Skagen. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 29. Maj 1897 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 3200 Pd. Spild af Tovværk, 
SOO Pd. Klude, 800 Pd. Spild af Tov, 800 Pd. malet Sejldug, en Del Skaffe
rekvisitter, 2 Fartøjer, l1 Stk. forsk. Sejl, 5 Sofahynder, Fadeværk, 21,400 
Pd. Staalaffald, 42,900 Pd. gI. Jern. 729 Pd. gI. Messing, 16,405 Pd. gl. Metal 
og Metalspaaner, 18,830 Pd. gl. Kobber, 12500 Pd. Zinkaske m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Tirsdag d. 25. Maj 
og følgende Hverdage fra 10-2, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

Orlogsværftets Centralkontor, d. 19. Maj 1897. 

Fiskestager. 
Af Gran S, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/2 il. 2# i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenøøen-Tuøch, 
Forespørgsler besvares omgaaende. pI". Kjelle:ru p. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima :1merikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbyde" langt. under 
g:1ngbare Priser. 
Vandtæt præpareret Oug 

Hør- og Ha:npsejldug 
l -alle Kvaliteter. 

Nykjøbin,q p. Falster 
~ febrl;l!\r IS9!}. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
fora;rbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
':relefop 1~9, 
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Xøbenha ns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

Rej eredska ber. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator . 

. llrevadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegram adr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer" 75 Helsingør". 
1~\cl'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Jhsldner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
~dd8gartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ ol' Kateehil 
Ilaves paa Lager. . 

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

Redigeret af cand. mag. Will. Lundbeck. - Tl!kt hos Frantz Ckristtreu. Københa.vn. 
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lUDlEASBlAD ~(r 
Nr. 22. 3. Juni. 1897 

M:ed.1e:r::o..sbJ..a.d.et udgaar hyer Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz ChrisUreu, Grønnellade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold: Fra Bornholm. - Dansk Fiskeri· 
forenings ordinære Generalforsamling. ForelØbig 
Meddelelse fra den biologiske Station. Fiskeri-
beretningen for Finantsaaret 1895-96. - 1<'iskeribe
retninger. - Frederikshavns Fiskeri-Statistik Marts 
1897. - Bekendtgøreløer. 

Dansk Fiskerlforeninlls Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose· 
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
8, Musoovy COuri, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling. Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes' til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor~ 

Fra Bornholm. 
have vi modtaget følgende med Ønske 
om Optagelse: 

I adskillige Aar er der tilført det 
københavnske Fiskemarked Masser 
af røget Sild, der er fanget af SVenske 
Fiskere, hvilket har bevirket, at de 
bornholmske Fiskere ikke til alle 
Tider have kunnet sælge deres Fangst 
til Fiskehandlere og Røgere, som er 
meget beklageligt, thi derved miste 
vore egne Fiskere en Del af den 
Fortjeneste, der burde tilkomme dem. 

V ort Valgsprog burde være: 

Sørg først og fremmest 
for Landets egne Børn. 

men saaledes er det slesværre ikke 
altid Tilfældet i vort elskede Fædre
land. 

Bornholms Fiskeriforening nærer 
imidlertid det Haab til den køben
havnske Befolkning, at den vil støtte 
Landets egne Fiskere ved kun at 
købe røget Sild, som virkelig er fanget 
af bornholmske Fiskere, og ikke som 
det nu er Tilfældet røget Sild 
fra Bornholm, som ikke er fanget af 
danske Fiskere. For at retlede Be-



tolkningen, har man foranlediget, at 
enhver Kasse, hvori er nedlagt æg!e 
bornholmske Sild, er mærket 

BxH 
med Billedet af en Sild nedenunder Bogstaverne .. 

Som Formand for ovennævnte 
"Bornholms Fiskeriforening" beder' 
jeg enhver Husmoder i København og 
det øvrige Land om kun at købe røgede 
Sild hos dem, der har fora nstaaende 

Mærke BSi~enB. paa Kasserne, hvori 
Sildene ere nedlagte, thi saa ere de 
sikre paa at faa virkelig bornholmske 
røgede Sild, fanget af Landets egne 
Fiskere og vil derigennem hjælpe til 
at støtte Landets egne Sønner, der 
ofte har en farefuld Gjerning paa 
Havet. 

Nexø, den 20de Maj 1897. 
Stub. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Generalforsamling. 

Stenografisk Referat. 
. (Sluttet.) 

Konsul Berlhels6n: Man kan sige, 
at her er et OmraadE', hvor Skalø 
og Jyllands Vestkyst o. s. v. kunne 
mødes i skøn Enighed. Er der noget, 
der kan støtte Fiskeriet, er det dette. 
Da Sagen er saa godt indledet, skal 
jeg fatte mig ganske kort. Ligesom 
vi fra Staten have faaet en Bevilling 
til Udryddelse af Sælhunde, kunde 
jeg ønske en til Udklækning i vore 
Indvande. J eg tror ogsaa, det bliver 
nødvendigt at uddanne nogle faa 
Assistenter, som kunde rejse rundt 
og belære Fiskerne m. H. t. Udklæk
ningen, saaledes som vi jo have paa. 
Mejerivæsenets og andre Omraader. 
Ogsaa jeg vil anbefale Bestyrelsen 
at tage Sagen under Overvejelse. 

Etatsraad Eckardt: Idet jeg takker 
for det indledende, meget oplysende 
Foredrag,skaljeg bemærke, atY ngelen 
selv lider ganske overordentlig ved, 
at ved Udløbet af de større Aaer 
og af Fjordene ligger der Fiskere 
udenfor og tage Ørred og Forel, saa· 
ledes at kun faa af dem komme op 
og yngle. Det er Fiskenes værste 
Hindring paa min Egn, og jeg har 
derfor tænkt paa, om der ikke fra 
Statens Side kunde gøres noget for, 
at Fiskerifogderue, hvor saadanne 
haves, fik Tilsyn med Udløoene af 
Fjordene. For Øjeblikket har de 
ikke noget der at bestille, og der er 
heller ingen, der har noget at sige 
over Udløbene af Aaerne. Højere 
oppe i Strømmen kan den enkelte 
nok udrette noget for Fredningen, 
men det betyder saa lidt i Forhold 
til Ulejligheden og Besværet med at 
anlægge en privat Politisag. Imid
lertid er det en ikke ubetydelig Sag, 
at hele Ørredavlen lider under, at 
Fisken ikke kan komme op og yngle 
Det var ønskeligt, om der var nogle 
Fisketrapper, i det mindste ved den 
sidste Mølle i Aaen, saaledes at vi 
baade kunde faa flere Ørreder
Bækørred og Forel er Hovedfisken 
paa min Egn - og mere Aaleyngel 
op i de ferske Vande, hvad de nu 
ha ve vanskeligt ved. Det er for
bavsende at se, hvorledes Fiskeriet 
er gaaet tilbage ved den Strand, jeg 
har boet ved i de sidste 46-48 Aar; 
det er næsten helt hørt op. Der er 
nok en Del Ørreder, men de. blive 
tagne lige ved Indløbet til Aaen. 

Konsulent Feddersen: Den, der 
har fulgt nøje med, hvad der af og 
til er kommet frem i Aal'sheretningen 
og i Medlemsbladet, vil ogsaa vide, 
at netop dette Spørgsmaal, som her 
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behandles, er en Sag, som har For
eningens varmeste Interesse, og det 
er jo ganske naturligt, thi her er et 
Omraade, hvor vi kunne virke til to 
Sider, dols for de ferske og dels fop 
de salte Vandes Fiskeri. I det frem
komne Andragende staar det nævnt, 
at man skulde støtte Udklæknings
anstalter i nogle af vore Fjorde og 
Sunde, hvorfra der saa skulde ud
sættes Fiskeyngel til Befolkning af 
vore Indvande. Jeg antager nu, at 
der Dled vore "Indvande" menes: 
Smaafjorde, Vige, Vande med brakt 
eller salt Vand, og jeg antager, at 
naar der staar i Andragendet, at vi 
skulle have saadanne Anstalter "i" 
nogle af vore Fjorde og Sunde, vil 
det sige det samme som "ved" nogle 
af' vore Fjorde og Sunde. J a, det er 
Bagateller, og jeg nævner dem kun, 
for at Forslaget kan blive klarere, 
naar det nærmere skal behandles og 
afstemmes. Et Par foregaaende Talere 
hare fremhævet, at Tallet paa Fi- . 
skerne var steget saa stærkt, og at 
Fiskerne havde udtømt Vandene for 
Fisk, og det skulde navnlig gælde 
Ørred og G;edde. Dette er forsaa
vidt rigtigt, men Fiskerne have ikke 
alene Skylden. Hemmeligheden der
ved ligger andet Steds tillige, og jeg 
skulde næsten tænke, at den væsent
ligst ligger der. Det er de ferske 
Vande, jeg nu nærmest tænker paa, 
og paa Ørreden, som klækkes ud 
der, og der forholder. det sig saa
ledes .- som det gentagende er blevet 
oplyst i Medlemsbladet - at Land
brugets Udvikling, Landets Opdyrk
ning og Udgrøftning, maa tages med 
i Betragtning. Side 40-41 i vor 
Aarsberetning hal' jeg udtalt mig m. 
H. t. Ferskvandsfiskeriet om Til
standen i Nørrejylland. 

Skarpest træder dette Forhold fre1l1 
ovre i ,Jyllands Heder og fattige 
Egne, men ogsaa her paa Sjælland 
og Fyen ere de gamle Ørred vande 
gaaede meget stærkt tilbage, og i 
enkelte af dem er der ikke en enf'ste 
Ørred tilbage. Det er Udgrøftningen 
der har gjort Afløbene saa stærke, 
at den Fedme skylles bort, som tid
ligere tilførtes saadanne Vande fra 
Moser og Sumpe, hvor den Slags 
Mad til Fiskeynglen udvikles, men 
disse Moser og Søer ere nu forsvundne. 
Endelig er der Regulering af Aaløb, 
som for en stor Del har taget Le
gepladserne bort. Der er nu, som 
Ole Hansen meget rigtigt bemærkede, 
det Middel derimod, at man kan 
udklække ad kunstig Vej, og intet 
vilde være heldigere, end om der 
rundt om ved vore Fjorde og Aaløb, 
hvor d~r tidligere har været Ørred
vande, var saadanne mindre Ud
klækningsanstalter, men, mine Herrer, 
saa ligefremt det ogsaa er, maa det 
dog bemærkes, at Bekostnin~en herved 
ikke er ringe. Ole Hansen oplyste. 
at det vilde koste 3-400 Kr. om 
Aaret til Anskaffelse af Moderfisk 
o. s. v., men sao. kommer dertil An
læg af Huset, Anskaffelse af Kasser 
og forskellige andre lignende Ting. 
Skulde det startes paa engang vilde 
det andrage en ikke ringe Bum, men 
jeg tror alligevel, at denne Sum vilde 
svare god Regning. Vi ere dog al
lerede godt paa Veje med den Sag. 
Vi have allerede en Række af saa
danne Udklækningsanstalter, og det 
gælder blot om at blive ved i samme 
Spor og ikke tabe Taalmodigheden. 
Det gælder om at faa saadanne Folk 
som Ole Hans~n· og Amtsraadsmed
lem Christensen ved Faxe til at tage 
fat paa Udklækningen. Der er ogsaa 



oprettet en prægtig Anstalt, og han 
har netop faaet rigtig god Skik paa 
den, saaledes som det skal være. 
Det er nu to Mænd alene paa den 
Egn, og der behøvedes ikke saa 
grumme mange Anstalter paa hver 
Egn, naar de blot kunde være lidt 
rummelige, thi en lille Anstalt kan 
vel nok - som Ole Hansen sagde 
- besørge Udklækningen, men han 
havde dog hørt, at der i 6 saadanne 
kaliforniske Truge skulde kunne ud
klækkes 50,000 Æg. Hvor der er 
rigtig godt Vand, regner jeg, at der 
i en saadan Kasse k~n udklækkes 
10,000 Æg, højere maa man ikke 
ikke gaa til; ved rigtig daarligt Vand 
som ude i vor Udklækningsanstalt, 
kunne vi kun tumle 5000 Æg ad 
Gangen; det ligger i forskellige For
hold, som De ville kunne se i det 

. lille Skrift, Foreningen har udsendt 
om Ørredavl. Gedden kan man na
turligvis ogsaa udklække, men det 
er ikke nogen let Sag. Ved For
søgenE> med at befrugte Gedderognen 
og lægge den paa Plads gaar der lige 
saa meget tabt, som der gaar i Na
turen. Hvor man har et betydeligt 
Vandtryk at regne med, kan man 
udklække Gedderogn. Der er nem
lig det ejendommelige ved Geddens 
Udklækning, at i Naturen ligger 
Geddens Æg fast paa Planter, Sten 
o. 1., men skal man udklække kun
stig, skal der en særlig Behandling 
til; saa skal mad sørge for, at Æg
gene ikke klæbe sig fast, men de 
skulle i Udklækningstiden, i en halv 
Snes Dage, holdes i stadig Bevæ
gelse. Saa kan man udklække Yngel 
og sende den ud. - I Tilslutning 
til Etatsraad Eckardts Bemærkning 
om, at Yngelen havde V;nskeligheden 
ved at komme op, vil jeg sige, at 
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Modernskene hindres ogsaa i at 
komme op til de rette Legepladser, 
dels fordi Fiskerne tage dem og dels, 
ikke mindst, hindres de af Stemme
værker, Mølleværker o. s. v. Dernæst 
kommer saa Agerbrugets Interesser, 
Vandingsarbejder o. s. v. Man maa 
derf')r være meget varsom mod at 
træffe Foranstaltninger m. H. t. at 
lette Opgangen for Fiskene, men 
Udklækningsanstalter kan man ind
rette, og det er noget saadant, For
eningen har tænkt sig, der skulde 
bygges øvre i Vestjylland. Derfor vil 
man støtte Poretageqdet i Viborg, 
der ikke arbejder netop for Viborgs 
snævre Omegn, men arbejder for 
Hjarbækfjorden. Der er ogsaa under 
Ventilation at indrette en stor An
stalt ved Randers. Det hele synes 
at være i særdeles god Gænge. Der 
er en Udklækningsanstalt i Aalborg, 
en i Hobro, i Randers, i Vejle, i 
Kolding, i Silkeborg og Viborg. Paa 
Fyn findes der ingen, i det mindste 
kender jeg ingen for Øjeblikket -
der har tidligere været en i Glorup. 
Her paa Sjælland have vi saamange, 
som vi kunne overkomme: Forenin
gens, Udklækningsanstalterne ved 
Bramsnæsvig, hos Fisker Ole Hansen, 
hos Amtsraadsmedlem Christensen 
vad Fakse og maaske en enkelt til. 
Paa Bornholm er der et Par Styk
ker. - Der falder mig endnu blot 
en Ting ind, og det er dette: der 
blev slaaet paa, at Staten skulde 

. give Bidrag til at støtte saadanne 
Foretagender, og der blev i Forbin
delse dermed nævnt, at man jo gav 
Penge til Udryddelse af Sælhunde. 
Men ogsaa overfor Odderen trænger 
vort Ferskvandsfiskeri til Beskyttelse 
- navnlig da vor kostbare Ørredavl 
- i Form af, at der ydes en Sum 



r 

t1· 

om Aaret iPræmiar for Drab af 
Oddere, der gør uendelig megen 
Skade m. H. t. at sætte Udbyttet 
af Ferskvandsfiskeriet neel. Odderen 
tager baade Aal, Karper og Ørred, 
overhovedet al spiselig Fisk, og den 
vælger ikke den ringeste Fisk. Der 
er dernæst her og ogsaa ved for
skellige andre Lejligheder gjort den 
Betragtning gældende, naat man an
befaler saadanne Forslag: Hvorfor 
skal Staten egeI\.t).ig støtte det? Det 
er jo private Interesser, men jeg 
haaber dog, at D'Hrr. nu efter det 
Omrids, jeg har givet af Tilstanden, 
vil være klare paa, at det egentlig 
kan siges at være almene Interesser. 
Thi naar vi klække ud og sætte 
de udklækkede Fisk ud i vore frie 
Vandløb, blive nogle af dem der, 
medens andre gaa ud i Stranden, 
og hvis ersaa Fisken? . De b1 lve 
saa fælles Eje, og saa ere vi ude 
over de private Interesser. Man 
har gjort den Indvending mod' Præ
mier for Drab af Oddere, at de 
private Folk, som havde Fiskeri, 
ogsaa i dette Fiskeris Interesse 
maatte sørge for at dræbe Odderne, 
men dertil er at sige, at Fiskene 
staa ikke paa et Sted, og i ethvert 
Tilfælde bliver Odderen ikke paa et 
Sted. Odderen jager milevidt; den 
gaar i kun en N at over store Di
strikter, saa at en Odder samme 
Nat kan fiske paa Steder, der ligge 
indtil 2 Mil fra hinanden. Vil De 
spørge mig, hvorledes jeg nu kan 
vide. det, vil jeg dertil svare, at det 
ved jeg fra et ganske særligt Til
fælde. Det var nemlig en hvid Odder, 
som fiskede ved Nordenden af Viborg 
Sø, men som samme Nat blev set 
paa den anden Side af Hald. Der 
var kun den ene, og den blev skudt 
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kort efter. J eg slutter med at give 
dette Forslag min Anbefaling, naar 
der blot kommer til at staa "ved 
Fjorde" og at "udsættes til Befolk
ning af vore Indvande" bliver for
andret til "udsættes til Forbedring 
af vort Kystfiskeri " . (En Stemme: 
"vort Fjord- og Sundfiskeri".) Ja, 
det kunde man ogsaa sige .. 

Fisker Yillumsen: Det er nu paa 
Moden at klække Ørred og Karper, 
og det kan jo være prægtigt nok, 
og det skulle vi ogsaa se at gøre 
saameget som muligt; men det er 
derimod ikke mere moderne at frede 
om Gedden, som dog er vor mest 
nationale Fisk, der kan trives der, 
hvor hverken Ørred eller Karpe kan 
trives, og som det næsten Ingenting 
koster at klække ud. Man behøver 
ikke at betale Penge derfor; den 
besørger det selv saa nydeligt alt
sammen.. Det koster Ingenting og 
bringer dog mange Penge ind, og 
Gedden el' saaledes den Fisk, det 
betaler sig bedst for os Danske at 
udklække. J eg ved nu som sagt 
godt, at det er mere moderne m~d 
Ørred, men den Mode vil ligesom 
enhver anden forsvinde, og det maa 
ikke glemmes, at Udklækning koster 
mango Penge, saa der bliver ikke 
stort Overskud. Ferskvandsfiskeriet 
kan heller aldrig i Danmark faa 
nogen stor Betydning i Sammenlig
ning med Sartvandsfiskeriet, der er 
og bliver det største og vigtigste. 
Lad os derfor ikke fortabe os i 
Ferskvandshistorierne , i de smaa 
Udklækningsanstalter og lignende 
Smaating, der ingen væsentlig Be
tynning kunne faa (Modsigelse). Det 
kan gerne være, at jeg møder Mod
sigelse, men det er sandt alligeveL 
I min Ungdom hed det, at de danske 
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Fiskere vare nogle Stympere, som 
ikke kund~ fiske noget; nu ere vi 
komne ind paa den Betragtning, at 
danske Fiskere fiske alting op i 
VOre Farvande, og at der maa Fred
ning til. J eg bar hørt, at der ikke 
maatte fiskes Rejer her i Landet i 
3-5--10 Aar; der er bleven raabt 
paa, at der ikke maatte fiskes Aal 
i saa og saa mange Aar, for at de 
kunde faa Tid til at udvikle sig, OS 
saaledes er der sagt om alle vore 
lj'isk. Det er blot blevet en Mode
sag med denne Raaben om Opfisk
ning; Fredning og "Opfiskning" 
spille ingen Rolle m. H. t. Fiske
mængden. J eg har en Beretning 
fra en Videnskabsmand om, )vor
ledes han opdagede, at en Fisker i 
KattE'gat havde fisket !.lmaa Rød
spætter, og da han spurgte ham, 
hvor man skulde fiske store Rød
spætter, sagde Fiskeren: der er 
ingen større! Han var nemlig bange 
for, at det var en Regeringsrnand, 
der skulde forbyde ham at fange. 
I de 3 sidste Aar har der været 
saamange Rødspætter i Kattegat 
som ingensinde før, og det vrimler 
af dem i Øresund. Ved Bornholm 
har man ogsaa i sin Tid klaget 
over, at der ikke var Torsk og Laks 
som før, men nu er der nok af dem. 
Saaledes gaar det allevegne. Ved 
Siden af Teorien og Videnskabs
mændene især de yngre have 
de gamle Fiskeres Erfaring ogsaa 
nogen Betydning, og ud fra denne 
Betragtning siger jeg da: Lad os 
endelig ikke her i "Dansk Fiskeri
forening" fortabe os i Betragtninger 
oyer vort Smule Ferskvandsfiskeri, 
men ogsaa tænke paa Saltvand s
fiskeriet og der ikke blot tænke paa 
det teoretiske, men ogsaa paa det 

praktiske. Det er dog ikke min 
Hensigt at komme med noget }1'or
slag; jeg sagde det kun ganske i 
Almindelighed, fordi jeg troede, vi 
vare ved at komme ind pan en Af
vej. Vi ere inde paa blot at tage 
disse Sager videnskabeligt og ikke 
tillige praktisk, men det skulle vi 
ikke gøre. 

Fisker Ole Hansen: Jeg er glad 
over den Sympati, som Konsulent 
Feddersen og Konsul Berthelsen 
skænkede vort Forslag. N aar Kon
sul Berthelsen i Modsætning til 
vort Forslag troede det rigtigst, 
at man søgte at uddanne unge Men
nesker til Udklækkere, skal jeg ikke 
have det fjærneste derimod, men jeg 
vil kun pege paa den større Udgift, 
det vil medføre, naar unge Men
nesker skulle offre baade Arbejde 
og Tid o. s. v. derpaa. Faar man 
saa e:g saadan ung Mand uddannet, 
maa man ogsaa kunne byde ham 
en Erstatning for den Tid og det 
Arbejde, han har anvendt paa denne 
Uddannelse; man maa saa se at 
skaffe ham noget at leve af. Hvis 
man derimod følger vort Forslag, 
vil det kun komme til at dreje sig 
om at give de Fiskere, der udklække, 
et Vederlag af 2-300 Kr. aarlig. 
Det er ogsaa blevet mig meddelt 
fra Norge, at denne Gærning skulde 
ligge særlig godt for Fiskerne der, 
og vore Fiskere skulde dog vel ikke 
staa saameget tilbage for de norske. 
Naar der meldte sig en stor Del 
Fiskere til denne Gærning, kunde 
vi jo tage de bedste af dem; og vi 
vilde saa faa det gjort paa den 
billigste Maade. Konsulent Fedder
sen mente, at det var heldigere at 
holde sig til d" store Anstalter, om 
han end med Anerkendelse nævnte 
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to af de smaa Udklækningsanstalter, 
men jeg maa dog gøre opmærksom 
paa, at de store Anstalter ogsaa 
fordre forfærdelig store Driftsom
kostninger, hvorimod vi til Dato 
ikke have faaet en eneste Øre i alle 
de mange Aar til vor Gærning. 
Naar min ærede Kollega Fisker 
Villumsen hævdede, at der slet ikke 
behøvedes at gøres noget særligt for 
Geddernes Udklækning, det bE'sør
gede de selv, vil jeg gærne indrømme 
ham; at det kan forholde sig saa
ledes med de Gedder, som leve i 
fersk Vand, men vi have jo Gedder 
baade i vore salte og i vore ferske 
Vande, og hvor Gedden lever i salt 
Vand, er den en meget efterspurgt 
Vare. Der har derfor Gedden 
Vanskelighed ved at blive udklæk
ket og kan ikke let besørge det 
selv. Saa talte Villumsen om, at 
man nu stadig raabte paa, at der 
blev fisket for meget op, men var 
der da i sin Tid nogen, der raabte 
højere end Villumsen netop i den 
Anledning? Da Villumsen i 1873-76 
sad i den bekendte Kommission, 
skildrede han jo nøtop, hvorledes 
man altid tog Revl og Krat med 
og ikke lod noget tilbage, men nu 
har Villumsen nok skiftet Standpunkt 
og er ved paa det varmeste at an
befale Vaaddene. 

Fisker Carl Hansen: J eg vil over
for Etatsraad Eckardt bemærke, at 
jeg ikke finder, at det skal forbydes 
Fiskerne at fiske Fisken ved Aaerne, 
saalængeEjerne have Lov' til at 
sætte Garn og tage hver eneste Fisk, 
der gaar op; nej, der burde være 
Fredning for begge Parter. - O,er
for Yillumsen maa jeg udtale min 
Glæde over hans Udtalelse om, at 
det, der raabes om, at Opfiskning 
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er Skyld i Fiskeriets Tilbagegang, 
ikke har noget paa sig. Den Smule 
Fisk, der spoleres ved Menneske
haand, er for intet at regne mod, 
hvad Naturforholdene ødelægge. Lige
som det er Vejrforholdene, vi kunne 
takke for, at vi faa eller ikke faa 
Fisk, saaledes have de ogsaa stor 
Indflydelse paa, om Fiskebestanden 
faar Tid og Lejlighed til at anbringe 
Æggdue, og paa, om Yngelen faar 
gunstige Udviklingsforhold. 

Konsulent Feddersen : Til Ole 
Hansen vil jeg bemærke, at naar 
jeg har talt om en stor Anstalt, er 
det, fordi man efter min Erfaring 
bør benytte de gunstige Lejligheder 
til Udklækning, hvor man kan faa 
godt Vand og gode Forhold i det 
hele, hvilket iHe findes saa mange 
Steder. Naar der har været nogen 
Vaklen i Førstningen med Forsøgene 
ved Petersværft, har jeg udtrykkelig 
i sin Tid sagt til Ole Hansen, at 
mine Raad vare ud i Luften, saa
længe jeg ikke kendte de naturlige 
Forhold der, som jeg hidtil ikke havde 
set. Hr. Villumsens Udtalelser for
stod jeg ikke rigtig. Ingen skal vil
ligere end jeg erkende, at Saltvands
fiskeriet er af langt overvejende Vig
tighed fremfor Ferskvandsfiskeriet, 
men jeg pointerede ogsaa, at her var 
der et Omraade, hvor begge kunde 
hjælpes ad. Saltvandet driver Fi
sken op til den kønsmodne Størrelse, 
og det ferske Vand - jeg taler om 
Ørred - giver dem Adgang til at 
yngle, og Yngelen gaar ud i det salte· 
Vand for at faa sin Føde der. Hr. 
Villumsens Brug af Ordet "moderne" 
var ogsaa lidt mærkelig. EthvertFrem
skridt bringer Ting frem, som man 
kan kalde moderne, og jeg betragter 
netop de store Arbejder, som man 
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rundt omkring i Verden kan jeg 
sitl;e - nu foretager, som et stort 
Fremskridt paa Fiskevæsenets Om
raade, idet de bringe os nærmere og 
nærmere hen mod Maalet: at faa 
Haand i Hanke med at hjælpe paa 
Naturen, hvor Forholdene gøre det 
nødvendigt. Thi de naturlige For
hold ere ikke de samme pan. de 
Pladser, hvor Gedden yngler, hvor 
Ørreden yngler, hvor Aalen gaar op 
og vokser sig stor osv.; de ere meget 
forandrede, og det tillod jeg mig at 
sige før, da jeg talte om, at Ager
bruget havde lagt HaanJ paa de 
frie Vande. 

Etatsraad Eckardt: Maajeg spørge 
Konsul Berthelsen, hvorledes det 
egentlig forholder sig med Rhinlaks, 
som bliver anbefalet af Johnsen i 
Randers, paa hvis Opfordring der 
flere Steder er blevet anskaffet saa
dan Laks, men jeg ved rigtignok 
ikke, om den egner sig til Udklæk
ning her i Landet. Maaske enten 
Konsul Berthelsen eller Konsulent 
};'eddersen vil svare mig herpaa. 

Konsulent Feddersen: Her i Byen 
saa jeg en Dag averteret fra en 
Forretning, at Rhinlaks, røget Laks, 
kostede saa og saa meget. Jeg gik 
da ned i Forretningen og spnrgte, 
hvor de havde faaet den Rhinlaks 
fra. Manden svarede: Det er saa
mænd Laks fra Nissumfjord, og 
jeg har faaet den ovre fra Konsul 
Berthelsen , men det er det samme 
som Rhinlaks. Manden havde vir
kelig Ret. Vor vestjyske Laks er 
akkurat den samme Fisk som Rhin
laksen, og det kan derfor være rig
tigt nok at kalde den Rhinlaks, 
naar Folk hellere vil spise Rhin
laks end vor vestjyske Laks. Det 
nærmere Spørgsmaal, som Etatsraad 

Eckardt stillede, val dette, hvorvidt 
det var godt her at udsætte Yngel 
af Rhinlnksen. Ja, det kommer an 
paa, hvor den skal sættes ud. Sætter 
man den ud i Gndenaaen, bvor den 
kan gaa i Strandpn, eller i et andet 
godt Fiskevand og paa rette Sh:id, 
hvor den ogsaa kan gaa i Søen, 
kan der blive god Laks ud af den, 
men hvis man tænker paa, at man 
skulde kunne fiske Rhinlaks i sin 
Tørvegrav eller faa Laksyngelen til 
at blive stor og madnyttig der og 
faa de Egenskaber, som den gode 
Laks har; tager man' højligen fejl; 

. det vil kun være spildt Ulejlighed og 
spildte Penge; det har jeg sagt mange 
Gange, men naar en Paastand, som 
den omtalte, bliver gentaget og genta
get, paastaaet og atter paabtaaet, fin
der den desværre altid et villigt øre. 
J eg har spurgt baa.de her i Landet 
og udenlands, om man nogetsteds 
kunde .'ise mig et heldigt Resultat 
af at sætte Rhinlaksen ud i Tørve
grave, Moser eller Søer, men det 
har man aldrig kunnet vise mig. I 
Udlandet ler man af et saadant 
Spørgsmaal og kalder det for Tosseri, 
naar man vil tænke paa at drive 
Rhinlaksen frem ved Damkultur. 
Vor egen danske Ørred kan drives 
op i dertil passende Vande, saa at 
man kan faa Udbytte deraf, og det 
er efterbaanden ogsaa kommet i 
Gang. Foreningens Forsøgsanstalt 
skal jo netop tjene til at undersøge, 
om man ikke kan hitte nye Fiske
arter, som kunne egne sig til en 
saadan Damkultur eller fortjene at 
blive omplantede i vore Vande. Men 
Erfaringerne i den Retning ere endnu 
saa ringe, om man end nu begynder 
Ilt skimte, hvorledes det hænger 
sammen dermed, og derfor allerede 



nu kan anbefale et og andet deraf. 
Det Spørgsmaal hører dog endnu 
nærmest: Fremtiden til. De maa 
huske paa, at hele denne Udvikling, 
hele denne Opklækning af Fiskeyngel 
under Kontrol -- jeg holder mere 
af dette Udtryk end af Betegnelsen 
"kunstig Fiskeavl" - endnu er i 
sin Vorden. Først for 40 Aar siden 
begyndte man for Alvor at tage fat 
derpaa, men i 40 Aar gaar den 
Slags Ting kun langsomt frem. 

Dirigenten: Hermed er altsaa 
Forhandlingen om drtte Spørgsmaal 
afsluttet. Bestyrelsen har ikke noget 
imod, at man vedtager Forslaget 
med Udtrykket "forsaavidt dens Midler 
strække til", men jeg vilde fore
trække at sætte "forsaavidt For
eningens Mid18r strække til", da 
Midlerne jo ere Foreningens og ikke 
Bestyrelsens. Ved Indvande skal 
der jo her forstaas Strandvand, ikke 
Ferskvand, altsaa Bugter og Fjorde 
o. l. (Ja!) 

Forslaget vedtoges med den nævnte 
Ændring enstemmig med 17 Stemmer. 

Dirigenten:. Hermed er Dags
ordenNl udtømt. 

OV!3rrl'tsprokurator Leth: Vi, del' 
stillede Forslag paa den ekstraordi
nære Genera lforsamling, fik jo kne
bent halvt saa mange Stemmer for 
vort Forslag, som dem, der vare 
imod. Naar Bestyrelsen modsatte 
sig vore Forslag, gjorde den det 
selvfølgelig i Overbe\isningen om, 
at det var det rette, at "Dansk 
Fiskeriforening", foreløbig i det 
mindste, gik i det Spor, den hidtil 
er gaaet. Ligesom vi have den Over
bevisning, at den ærede Bestyrelse 
saaledes handlede fuldstændig i Ret
ning af, hvad den ansaa for at være 
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i Foreningens Interesse, saaledes 
beder jeg ogsaa den ærede Besty
relse være overbevist om, at vi andre 
havde den Tro, at vore Forslag gik 
i den rigtige Retning, Men vi ere 
alle Bestyrelsen erkendtlige for den 
Virksomhed, den udvikler paa sin 
Post i Fiskeriforeningens, altsaaFiske
dets' Interesse i det hele taget, og 
naar jeg udtaler en Tak til den 
ærede Bestyrelse herfor, beder jeg 
Forsamlingen slutte sig til denne 
Tak ved at rejse sig. 

Forsamlingen fulgte Opfordringen 
ved at rejse sig. 

Præsidenten: Maa jeg paa Be
styrelsens Vegne takke mange Gange 
fol' de venlige Ord. 

Dirigenten: Hermed er General
forsamlingen sluttet. 

M ødet hævet Kl. 4. 

Foreløbig Meddelelse 
fra 

den biologiske Station. 

Samtidig med de Fiskeriundersø
gelser, der i denne Maaned ha \'e 
været udførte i det egentlige Skage
rak og det nordlige og mellemste 
Kattegat, er der ogsaa bleven gjort 
Indsamlinger af Plankton, d. v. s. 
af de smaa Organismer, der findes 
svævende i uhyre Antal i Vandmas
serne. - Disse Indsamlinger ere 
udførte med et nyt Apparat, jeg 
har ladet konstruere, saa at det 
kan fiske f. Ex. fra Bunden paa 
30 Fv. Vand og op -til 15 Favne, 
derpaa lukkes det og fisker intet i 
de øverste Vandlag. Det kan selvfølge
lig ogsaa fiske i de øverste Vandlag 
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alene, naar det ønskes. - Dette 
nye Plankton-Lukke-Apparat kan 
saaledes oplyse om, hvilke Dyr og 
Planter, der leve i den salte Under
strøm i Kattegat, og hvilke der leve 
i de øvre af 0stersøvand og andet 
Vand opspædte Lag; og det har ved 
et Togt med Kanonbnn.de'l "Guld
borgsund" fra Frederiksha.vn gennem 
Læsø Rende til Anholt og op øst 
om Læsø vist sig, at man overalt 
ved Bunden, i Vand, der har over· 
ca. 3'2% Salt, hvilket træffes i det 
dybe af Læsø Rende samt i dat 
dybe østlige:Kattegat, finder et mør
kegrønt Diatome-Plankton med le
vende Diatomcer*) særlig af Slæg
terne Rhizosolenia og ChætoGeras, 
nH'n at' man i de øvre VandIng og 
paa næsten hele Aalborgplateauet, 
hvor Vandet er af ringere ofte meget 
ringere Sa,ltboldighed, finder et hrid
graat Plank~un, der ved nærmere 
Undersøgelse· viste sig at bestaa 
hoyedsagelig af de samme Diato
meer, som de, der fandtes levende 
ved Bunden, men de ere døde, og 
deres ;Celler vandfyldte. - Dette 
døde Plankton, som aabenbart er 
dræbt af de ferskere Vandmasser 
fra østersøen, drives nu atter nord 
paa med det sønden Vand; men 
dets videre Skæbne har jeg fore
løbig ikke kunnet udfinde. 

Det er uhyre Masser af saadant 
dødt Diatome-Plankton, der driver 
i Kattegat; helt op til Frederiks
havn og nordHgere har jeg set det; 
og ved Revision af ældre Indsam-

0) Diatomeer eller Kiselalger , smaa i 
i Vandet svævende enecellede Planter, 
der ere omgivne af en tynd Kiselhinde. 
Se Medlemsbladet pag. 339 for 1896, hvor 
hvor nogle Former af dem omtales nær. 
mere. Red. 

!inger har det vist sig, at saadant 
ogsaa findes i Limfjorden og i lille 
Bælt i Masse. -

Saavidt jeg ved, have ingen af 
de talrige Plankton-Undersøgelser, 
der ere foretagne i de sidste Aar 
fra Udlandet, særlig henledt Op
mærksomheden paa Forekomsten af 
døde Plankton-Masser, noget, der 
forekommer mig at være af største 
Betydning for Forstaaelsen af Plank
tonets hele Optræden; og jeg har 
derfor ment allerede paa dette tid
lige Stadium af mine Undersøgelser 
at burde gøre opmærksom paa denne 
massevise Optræden af døde Diato
m eer iV andmasserne paa denne Aars
tid. -

Frederikshavn, 29. Mai 1897. 
C. G. Joh. Petersen. 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1895-96. 

(Fortsat fra Nr. 20.) 

Helleflynderfiskeriet er i det hele 
kun af ringe Betydning og det har 
i 1895 givet et betydelig mindre Ud
bytte end et Middelaars, da det ho
vedsagen!ig drives i Februar og Marts, 
og Fiskeriet i disse Maaneder næsten 
var helt indstillet paa Grund af det 
strenge Vintervejr. 

Silde- Oll Makrelfiskeriet har givet 
omtrent normalt Udbytte, men der 
lægges formentlig ikke den V ægt paa 
disse Fiskerier paa .Tyllands Vestkyst, 
som de fortjene. Makrelfiskeriet ved 
Skagen var næsten helt mislykket i 
Aar. Saavidt bekendt har der ikke 
tidligere været drevet Makrelfiskeri 
af nogen Betydning Syd for Lim
fjorden, i Aar er der fanget et Par 
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Hundrede Snese i Sønder-Lyngvig 
Distrikt, idet der tilfældig en Dag 
i Slutningen af August bemærkedes, 
at en stor Stime var kommet helt 
ind under Land indenfor inderste 
Revle. 
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Hummerfiskeriet er Hovedfiskeriet 
for Skager ak Kysten, for N ords ø
kysten har det mindre Betydning og 
drivet overhovedet ikke Syd for Lim
fjorden. Det har i Aar ganske vist 
givet en Indtægt af 6000 Kr. over· 
et Middelaar, dette reg~et til 68,000 
Kr., uagtet Udbyttet kun har været 
middelmaadigt, men det er de gode 
Priser, der har bragt Indtægten op 
over Middelaars. N avnlig i Sep
tember var Vejret meget stormende, 
og mange Tejner dreve bort eller 
bleve ødelagte. Fra forskellige Steder 
har man i Aar drevet Hummerfi
skeriet med Dæksfartøjer f. Eks. 
udfor Bulbjerg, og disse have ogsaa 
gennemgaaende hart et godt Udbytte, 
men saalænge de skulde søge saa 
langt bort som til Frederikshavn, 
naar de fordrives fra Fiskepladsen 
af Storm, kan Resultatet ikke blive 
helt godt. 

U dbj'Uet af hele Vestkystflskeriei 
fordeler sig saaledes paa de forskel
lige Tolddistrikter: 
Højen ..... . 
øster. Tversted. 
Lilleheden . 
Tornby .. 
Lønstrup . 
Lyngby .• 
Løkken .. 
Blokhus .. 
Slettestrand 

18,794 Kr. 
1,137 " 

37,948 " 
2,437 " 

30,535 " 
11,065 " 
59,077 " 

3,915 " 
•.• 3,644 " 

9,482 " 
12,843 " 

Hansted (Hanstholm). 28,336 " 
Klitmøller ...•.... 21,581 " 

Thorupstrand. 
Sild ..... . 

Stenbjerg . . .. . .. 70,732 Kr . 
Agger. . . . . . . 14,544 " 
Harboøre. . . . . .. 41,216 " 
Fjaltring . . . . '" 29,559 " 
Husby ........... 92,174 " 
Sønder-Lyngvig. . . 74,633" 
Nymindegab ....... 34,191 " 
Blaavand . . . . . . 2,011 " 
Hjerting. . . 42,010 " 
Esbjerg. . . . . . . 87,806 " 
Nordby. . . . . . . 6,062 JI 

Stati s tik en indeholder i Aar for 
første Gang en Opgørelse af Fi
skel'befolkningen og Materiellet. Total
antallet af egentlige Fiskere angives 
til 1,233 og af andre, som fiske, til 
542. Totalværdien af samtlige Far
tøjer og Redskaber angives ti! 631,353 
Kroner. 

Ligeledes findes der for første Gang 
Statistik over Fjordfiskenei paa Jyl
lands Vestkyst. For Nissum Fjords 
Vedkommende er der i Fjaltring 
Distrikt fisket for 13,150 Kr. og i 
Husby Distrikt for 6,680 Kr. Ring
købing Fjord viser for den nordlige 
Del med Stadil Fjord et Udbytte af 
35,362 Kr., for den sydlige 1,)el 
16,240 Kr. Endelig er der i Graa
dyb fra Hjerting fisket for 949 Kr. 
og fra Fanø for 5,120 Kr. 

Statistiken for FaI"fandene inden 
for Skagen er udarbejdet af Kaptajn 
O. Trolle. Fiskerbefolkningen hur 
i 1895 udgjort 8,197 Mand mod 
8,146 i 1894. Totaludbyttet af Fi
skeriet har i 1895 yæret 3,929,208 
Kr. mod 3,898,121 Kr. i 1894, saa 
del' er en Fremgang fra foregaaonde 
Aar. 

Torskefiskeriet udgjorde 532,920 
Kr. (455,222 i 1894); der blev fisket 
6,799,229 Pd. og 120;162 Sno De~ 
er Fremgang i alle Distrikter und
tagen for Jyllands Østkyst mod N ord, 



hvor der i 1895 TIskedes lidt mindre 
end i, 1894. 

RødspættefIskeriet udgjorde Kr. 
1,297,902 (1,267,098 i 1894); der 
er TIsket 1,004,845 Sno (806,053 Sno 
i 1894). Premgangen skyldes ude
lukkende Distriktet fra Skagen til 
Prederikshavn, da der er lidt Tilbage
gang i de øvrige Distrikter. 

Tungeflskeriet udgjorde 51,906 Kr. 
(52,412 i 1894); Udbyttet er langt 
under et Middelaars, som beregnes 
til 131;,620 Kr. 

Rødtungeflskeriet udgjorde 3,528 
Kr. (5,653 i 1894). Udbyttet var 
40,178 Pd. (59,730 i 1894). Dette 
Piskeri var alts::LU i Tilbagegang og 
Udbyttet var under Halvdelen af et 
Middelaars. 

Plghvarflskeriet udgjorde 17,024 
Kr. (16,384 i 1894). Der fiskedes 
49,436 Pd. (49,539 i 1894). Piske
riet er alts<la omtrent uforandret, 
men Priserne have staaet højere. 

Makrelflskeriet har indbragt 44,880 
Kr. (28,929 i 1894). Udbyttet var 
50,107 Sno (11,929 i 1894). Der er 
altsaa en betydelig Premgang, og 
Udbyttet er langt over et Middel
aars, dette beregnet til 22,775 Kr. 
Premgangen har navnlig fundet Sted 
paa Jyllands Øskyst, Syd for Pyen 
og Sjællands Sydkyst, derimod er 
der Tilbagegang for Sjællands N ord
kyst, medens Øresund og Storebælt 
omtrent staar som i det foregaaende 
Aar. 

Fiskeriberetninger. 

. Frederikshavn, den 31. Maj 1897. 
Pau de sædvanlige Pangstpladser 
udfor Vestkysten har Fiskeriet hele 
Ugen igennem kun givet utilfreds-
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stillende Udbytte. Enkelte Kuttere 
indkom hovedsagelig fra Pladserne 
udfor Hirtshal'3 med mindre 
Partier, 50-100 Snese hver, Rød
spætter vejende 15-16 Pd. Snesen, 
der opnaaede 2 li 21i2 Kr. pr. Snes 
samt desuden ca. 6000 Pd. Skær
issing, som paa Grund af det varme 
Vejr fremkom i mindre god Tilstand 
og derfor kun betaltes med 3 li J 
Øre pr. Pd. Da der vedblivende 
viste sig sparsomt med Pisk paa de 
gamle Fiskepladser, søgte en Del 
Kuttere længere sønder paa, og hel
digvis kronedes Porsøget med Held; 
sønden for Horns Rev fandtes ud
mærket Piskel'i, Kutterne TIskede i 
kbrt Tid fuld Ilast, ganske vist var 
Rødspætten kun lille, af en V ægt 
fra 11-12 Pd. Snesen. De fleste 
Kuttere afsatte deres Pangst i Es
bjerg, enkelte søgte herind, ja nogle 
gik endog til København med Pang
sten, da den her budte Pris af 1 Kr. 
25 Øre til 1 Kr. 50 Øre syntes dem 
for lav. Det bedste Piskeri fandtes 
dog et Par Mil nordenfor Blaavands
huk, godt en Snes Kuttere ere ind
komne derfra med fuld Last - fra 
200-300 Snese hver, og Pisken her
fra var af ret god Kvalitet, vejede 
15-17 Pd. Snesen og betaltes med 
2 Kr. li 2 Kr. 50 Øre Snesen. En 
Del af de i Kattegat TIskende Kut
tere have været under svensk Kysten 
- dog temmelig langt til Søs - og 
havde der mindre Pangster, fra 30-
70 Snese hver, af udmærket Rød
spætte vejende ca. 20 Pd. Snesen 
og betalte med 4 Kr. pr. Snes, samt 
mellem 4 ·og 5000 Pd. Skærissing. 
Østlig af Læsø havde enkelte Kut
tere udmærket Udbytte, ca. 200 Snese 
hver, men Fisken var kun lille, 10-
11 Pd. Snesen, og der betaltes kun 
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fra BO Øre til 1 RI'. Snesen, saasnart 
der kommer betydelig Tilførsel af 
Vestkystfisk, falder Prisen paa de 
smaa Rødspætter ofte 50 il. 1000f0. 

De med Garn fiskende Kuttere havde 
ikke nævneværdig Fangst af Rød
spætte, mindre Partier. af Pighvar 
opnaaede 30-35 Øre pr. Pd. Paa 
Aalborgbugten skal der iMaanedens 
første Halvdel være fisket godt af 
en Del frederikshavnske Kuttere, 
men da disse saagodt som alle ere 
gaaeqe direkte til København med 
Fangsten, kan der ikke herfra med
deles noget om dette Fiskeri, som 
forøvrigt i den sidste Ugestid skal 
have forringet sig betydelig. Man 
har endnu ikke mærket nogen videre 
Tilførsel af Hummer fra Vestkysten, 
derimod er der pr. Kvase fra Strøm
stad tilført herværende Forhandlere 
c. 5200 Stk., desuden er der fra Kri
stianssand tilført c. 3000 Stk., samme
stedsfra tilførtes det tyske Marked 
ca. 5600 Stk., Prisen holder sig nu 
stabil omkring ved l Kr. pr. Pd. ab 
N orge eller Sverrig on gros. Kl. 

I Limfjorden ved Thyborøn Kanal 
drives der i denne IT ge et ualminde
lig rigt Sildefiskeri af Fiskere fra 
Harboøre, skrives der tilos den 
28. Maj: Der er i Bundgarnene taget 
indtil flere H undrede Ol pr. Døgn. 
Egnen er oversvømmet med denne 
Fisk, der er af god Kvalitet, og 
Prisen er dalet til 60 iL 70 Øre pr. 
Ol. Trods dette kan man ikke nær 
afsætte al l!-'angsten, men maa kaste 
en Del bort. Man antager, at dette 
fortrinlige Fiskeri kun bliver af 
ganske kort V tll'ighed, og noget lig
nende med Hensyn til Masson "har 
ikke fUlldet Sted i mangfoldige Aar. 

P. 
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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, 
(2dcn Udgave.) 

IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur Feddersen, 

(2den lJdgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 

Udklækning af Brredyngel og dennes 
første Pleje 

af Arthur Feddersen. 
2den Udgave. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til FOl'enin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

Beskrivende Katalog 
øver 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(Den danske Fiskeriinspektion indenfor Skagen) M

arts 1897. 
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Københavns T:il:førsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira 23. Maj til 30. Maj 1897. -
I. t 

... ..... J- """1 I"~ :'~ .... ... '" ""Cl.> .IIt~ 

:~I 
&. 

<1>"" <1» ....- ..,-
I~i 

... >o 
'1:1:: .... ..c: .... - :::! ~'E '1:1 Tilført af: =~ =~ ... = .Ilt -æ "">o 

c: .... o:.c '1:1 c: ;; '" "iii =.- "ø .Ilt&. ,= .... zq: .... a.. .Ilt"" .... "" '1:1<1> Co; .... "'O .Ilt .., ""- ..., ø .. Ø o o ~Ø .z '" 

37 danske FiSker-II Pd. Pd., Pd. 
Pd., 

Pd. Pd. Pd. 
Pd I Pd. Pd. Pd, 

fartøjer . .• 46836 2101 56109 21008 

15 danske Kvaser 54270 171906 

10 svenske J;'isker-
fartØjer ... 9108 8009 7608 

pr. Baad og Vogn 
10 fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer ..• 23524 8836 763 
11 12 pr. Jernbane & 

Damp'skib . . . . ~I- 1670211950-' 10007121089192296 13260 18033 92520 7026 
-

laIt •.. 117222 3000 1880 10712118100 4968 92296 22096 1803.3 92520 7789 

l) W Pd. Tunger og 160 Pd, Pighvar. 2) 1170 Pd. Tunger og 500 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
5) 800 Pd. Skrupper og 115~ Pd. Sletter. 6) Torek. 7. Kuller. 8) Stenbider, 9) 1858 Pd. Gedde og 250 Pd. 
Stenbider. 10) 6517 Pd. A .. l ,>g 2319 Pd. A .. lekv .. bber. 11) A&l. 12) 36870 Pd. J\1akrel og 55650 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 388706 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-5,00, Kassefisk 

Kr. 1.50-4,00 pr. Lpd.; Torsk Kr. 0,50-0,60 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,25-0,40 pr. Pd.; 
Sild Kr. 0,75-1,50 pr. Ol; Aal Ki.O,30-O,50 pr. Pd.; Laks Kr. 0,80-1,25 pr. Pd.; Makrel 
Kr, 5,00-6,50 pr. Snes; Hornfisk Kr. 1,00-2,00 pr. Snes; Rejer Kr. 0.75-1,50 pr. Pd. 

1'ilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været ret betydelig og af noget 
bedre Kvalitet end forhen. Som Følge heraf og ved livlig Omsætning opnaaedes 3-31/

2 
Kr. pr. IJpd. for Fisk fra Aalborg Bugten, der vejede 13-15 Pd. pr. Snes, Prima Varer 
fremdeles betalt med ca. I) Kr. pr. Lpd. Tilførslen af Hornfisk var betydelig mindre 
og af Makrel noget større end forri~e Uge, med Tendens til nedadgaaende Priser for 
Makrelens Vedkommende. 

""""""''''''''==~ 

BEKENDTGØRELSER 
8rredyn&,el. 

April eller MajMullned k .. n leveres 
et Kvantum kraftig Ørredyngel a 
lu Kr. pr. 1000 Stk. ab Viborg ]3 .. -
nega .. rd. Mod omgauendo Retour
nering sker Forsendelsen i Sebka
bet. Emballall'e, men for Købernes 
Rieiko. Bestillinger - ikke under 
1000 Stk. - ekspederes i den Orden 
de indgaa, sae. længe Forrae.d haves. 
Udklækningsanstaltens 30 .... rige 
Virksomhed garanterer Køberne 
kyndig og omhyggelig ForBendelse. 
Forespørgsler besvare •. 
Fiskeriselskabet I Viborg. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølYJaedllUle l Alllhrg 1888.g 

l K.hnhay. 1888 -
.. nbaf .. ler sit UUB"'g t>t t!.ll6 bvrler. 
Fiskekroge, Baa vel i St .... l, ;rær" 
Bom J\1e .. illg, S&lnt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandetræde 41. 

København K. 

Uhørt biI1ig til Salg 
er en Drivkvase, 24 ~'od 
lang, med midtskibs Dam, 
og Sænkekøl og et godt 
Vaad, naar Handelen kan 
ske snart. Anvises af 

Skipper H. P. Larsen, 
V ordin=:bor=:. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 il, 2" i Top. (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i aile Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jen •• en·'usch, 
Forespørl?sler besvares omgaaende. p r. KJ e 11 e r up. 



.. 

Xøbenha, vns Mekaniske . 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

Rejeredskaber. 
København V. Telef. Nr.261IV. V~sterbrogade70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

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

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 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vor med de nyesto og bedste 
i\1u.skiner forsynede, Fttbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 

. Rejeruser, Rejerader, Bundgarn' samt alle andre Slags Næt og Garn. Born
uldsgar'u, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ ol( Katechn 
haves paa Lager. 

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

Redil)eret af cand. maS'- lVill. Lundbeck, - Tl'~kt hos .(fra,.t~ Ohristtreu. K~benhavn. 
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Nr. 23. IO. Juni. 1897. 

:M:edl.e:zn..eol.a.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grllnnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Tilføjelse. Fisk"riberetningen for 
Finantaaaret 1895-96. - Mindre Meddelel •• r. - Fl
.keriberetninger. - Bekendtgørelaer. 

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. 

Hreve og andre J!'orselldc1ser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sen,uotil hans Bopæl: Falkooergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. søWng, Danish Oonsulate, 
8, Museovy Couri, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Søll1ng. l.ondon 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hutl. 
Telegram-Adr.: SøIllng. Hull. 

Sælhundehaler, 
SOIll indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Tilføjelse. 

Fisker Ole Hansen, Petersværft, 
gør os opmærksom paa, at der i 
Referatet af hallS Tale paa General
forsamlingen, hvor han havde omtalt, 
at et Udklækningshns og Apparater 
kunde haves for 2-300 Kr., er 
glemt, n.t han tilføjede, at der end
videre maatte gives 200 Kr. til en 
Pisker fOl' Pasning af Anstalten og 
til Anskaffelse af Moderfisk. 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1895-96. 

(Fortsat.) 

Sildefiskeriet har indbragt 772,1:;96 
Ol til Værdi 534,055 Kr. Ci 1894 
924,920 01 til Værdi 652,650 Kr.). 
Nedgangen har fundet Sted i alle 
Distrikter. Pan Bornholm har Ud
byttet \'æret mind re, men Værdien 
større end i 1894. 

Aaleflskeriet i Ruser, samt stangede 
og paa Krog, viser i 1895 1,59,9,801 
Pd. til Værdi 605,316 Kr. (i 1894 



1,760,574 Pd. til Værdi 682,196 Kr.). 
Trods lidt Tilbagegang i alle Di
strikter, er Udbyttet dog betydelig 
over et Middelaars, dette beregnet 
til Værdi 471,770 Kr. 

Aaleflskeriet i Vaad udgjorde i 
Værdi 353,635 Kr. (i 1894 301,332 
Kr.). Udbyttet var 1,037,511 Pd. (i 
1894 985,328 Pd.). Frf'mgangen 
falder væsentlig paa øerne. 

Hornflskefangsten har givet 49,081 
Sno til Værdi 68,764 Kr. (i 1894 
35,309 Sno til 62,150 Kr.). Frem
gangen er saaledes betydelig, og U d
byttet er over et Middelaars, der 
beregnes til 67,330 Kr. 

Laks- og Brredflskeriet uugjorde 
i Værdi 121,824 Kr. (160,742 i 1894). 
Fangsten var 136,780 Pd. (193,887 
Pd. i 1894). Der er saaledes nogen 
Tilbagegang, hvilket navnlig gælder 
Bornholm. 

Rejeflskeriet har i 1895 givet 45,:315 
Potter til Værdi 52,690 Kr. (i 1894 
57,489 Potter til 59,175 Kr.). Dette 
Fiskeri er i stadig Nedgang, lUen 
Priserne have været temmelig høje i 
1895. 

Geddeflskeriet har givet 67,676 
Pd. til Værdi 22,380 Kr. (i 1894 
92,934 Pd. til Værdi 28,384 Kr.). 
Der er nogen Nedgang, men Udbyttet 
er dog over et Middelaars, idet dette 
anslaas til 17,411 Kr. 

Statistiken over Limfjordsfiskeriet 
er udarbejdet af Fiskerikontrollør 
A. Bloch med Assistance af Fiskeri
kontrollen for Jylland. Det samlede 
U dbytte af Limfjordsfiskerierne i 1895 
var 1,280,739 Kr. Deraf gav Silde
fiskeriet 68,577 Kr., Aalefiskeriet 
538,052 Kr., Flynderfiskeriet 300,280 
Kr., Torskefiskeriet 212,580 Kr., 
Rejefiskeriet 129,345 Kr. og det 
øvrige Fiskeri 31,905 Kr. Af Far-

tøjer (Dambaade, Sildevaadbaade, 
Pramme, Kaage og Opkøbm'kvaser) 
fandtes ialt 1280 Stkr. til en Værdi 
af 160,165 Kr., og samtlige Fiske
redskabers Værdi anslaas til 380,687 
Kroner. 

Udbyttet af Fiskerierne i 1895 
udviser en Mindreindtægt af 28,265 
Kr. fra 1894. Denne Miudreindtægt 
fordeler sig saaledes: Sildefiskeriet 
7,843 Kr., Aalefiskeriet 10,807 Kr., 
Flynderfiskeriet 19,670 Kr. ogTorske
fiskeriet 495 Kr. Til Gengæld har 
derimod Rejefiskeriet indbragt 10,895' 
Kr. og det øvrige Fiskeri 655 Kr. 
met'e ond i 1895. 

Udbyttet af Hummerfiskeriet har 
været omtrent som i 1894, idet der 
er fisket for 575 Kr. mere. Reje
fiskeriet har som anført givet 10,895 
Kr. mere end i 1894, men ser man 
pau de forskelliga Fi.skemaader, da 
har Fiskeriet med Ruser givet en 
Merindtægt af 45,195 Kr., medens 
samtidig Rejeglibene have givet en 
Mindreintltægt af 34,300 Kr. Reje
fiskeriet er et nyt Fiskeri, kun nogle 
faa Aar galnmelt, og dog har det 
faaet san. stor Betydning, at det 
kommer ul11iddelbart efter Torske
fiskeriet, men Assistent Tranum ud
taler, at Fjorden næppe vil kunne taale 
en saa stærk Fiskning, især da Maske
størrelsen er bleven betydelig mindre 
end tidligere,og dette har. til Følge, 
at mange smaa Rejer,' som burde 
skaanes, fordi de ere værdiløse, nu 
tages med, men ikke komme nogen 
til Gode. 

Sildefiskeriet, SOI11 før Aggerka~ 

nalens Gennembrud var det vigtigste, 
er nu det ringeste af alle Limfjords
fiskerierne. 

Den Udplantning af lindermaals
Rødspætter, som Ministeriet nu i 
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flere Aar, dels gennem Fiskerikon
b'ollen, dels gennem Tilskud til Thi
sted Fiskeriforening, har ladet fore
tage, og som iværksattes med smaa 
Rødspætter, som vare fangede dels i 
Nordsøen, dels ved Thyborøn-Kanalen, 
har ved den Mærkning, der hidtil af 
Kontrollen er foretaget, vist sig at 
være et af de bedste Forsøg til 
at ophjælpe Rødspættefiskeriet, der 
endnu er gjort; thi Rødspætterne 
ere voksede i den Grad, at medens 
de efter at være indfangede, indsej
lede til forskellige af Fjordens Bred
Ilinger og udsattes der i April, kun 
kostede 2 Kr. pr. Ol, have de, naar 
de indfangedes i Oktober og No, 
vember, indbragt Fiskerne indtil 20 
Kr. pr. Ol, og der hersker ogsaa 
hos Fiskerbefolkningen kun en Mening, 
at det er et overordentlig stort Gode, 
der udvises, og en almindelig Tak
nemlighedsfølelse derfor er O\'~r

vejende hos Fis.kerbefolkningen. 
Af de Fiskerirapporter, som følge 

efter Statistiken skulle vi meddele, 
hvad Kapt. Trolle, der har haft 
Understøttelse til en Rejse i Skot
land og Irland, skriver om: 

Lady BurdeU CouUs Fiskerskole. 
Som et væsentligt Led i de For

anstaltninger, der af det offentlige 
kunne træffes til Fremme af Fiske
riet maa nævnes: Opdragelse af den 
opvoksende Ungdom til den praktiske 
Bedrift, og da der i dot sydvestlige 
Hjørne af Irland ved Baltimore findes 
en saadan Fiskerskole, foretog jeg 
fra Liverpool en RejSt- til nævnte 
Plads for at undersøge Forholdene 
nærmere, og jeg skal angaaende dens 
Tilbliven, Formaal og hidtidige Virk
som hed tillade mig at udtale: 

Efter at fremmede, mest franske, 

255 

Fiskere i Begyndelsen af Firserne 
havde opdaget, at der omkring Ir
lands Sydkyst hvert Foraar og i ca. 
4 M aaneder viste sig store Makrel
stime~- og med stor Fordel benyttede 
sig af dette Fiskeri', vaagnede Ir
lænderne til Erkendelse af deres 
store Underlegenhed paa Havfiske
riets Omrauue. I 1884 publiceredes 
et Skrift, der oplyste, at Irland kun 
ejede 516 Fiskerbaade af over 15 
Tons Drægtighed, og at der kun 
fandtes 1 Fisker for hver 200 J nd· 
byggere, medens f. Eks. den lille ø 
Man samtidig havde 300 Fartøjer af 
nævnte Drægtighed og 1 Fisker for 
hver 19 Indbyggere, og dog har Ir
land en Kystlængde af ca. 600 Mil 
og en fortrinlig Beliggenhed for 
Fiskeri, 

Dette Skrift bidrog væsentlig til, 
at der toges fat paa en Forbedring 
af Forholdene; man indsaa Nødven
digheden af at skaffe Irlænderne 
mere sødygtige Fartøjer og Øvelse i 
at fiske paa samme Maade som de 
fremmede. 

En engelsk Dame, Lady Burdett 
Coutts, havde faaet Interesse for den 
fattige irske Fiskerbefolkning; ved 
Laan og Gaver tilvejebragtes flere 
Hundrede Tusinde Kroner, der nd
deltes blandt de dygtigste Fiskere, 
som saaledes bleve i Stand til at 
købe større Fartøjer og de nødven
dige Makrelgarn. Rosultatet over
steg Forventningerne. Men for at 
sikre Fiskerbefolkningen en stadig 
Tilvækst af vel uddannede Kræfter, 
blev det besluttet at indbyde Offent
ligheden til Subskription for Grund
læggelsen af en teknisk-praktisk Fi
skerskole ved Baltimore, og for at 
opnaa Regeringens Støtte besluttede 
man at søge Tilladelse til at anlægge 



den som en saakaldt "Arhejdsskole", 
til hvilken Magistraten leverer Kon
tingentet. 

Dette medføl'te rigtignok to Ulem
per, nemlig: 

1) A t Adgangen til Skolen ikke 
var bestemt af Elevernes Lyst til 
Fiskerig€'rningen, men dikteret af 
Tvang. 

2) At Elevernes Optagelse skulde 
finde Sted i en Alder af 10 Aar, og 
at Afgangen skulde finde Sted ved 
16 Aars Alderen. 

Stifterne havde vel øje for disse 
Vanskeligheder, men ved at søge 
oprettet en særHg Afdeling ved Skolen 
alene for Sønner af Søfolk og Fiskere 
og uden Aldersgrænse, mente man 
at kunne imødegaa disse Ulemper; 
denne Tanke er dog ikke realiseret. 

I 1885 tik Komiteen, deriblandt 
et Medlplll af Skolens nuværende 
BostyreIse, Fiskeri-Inspektør Sir Tho
mas Brady, den nødvendige Bemyn
digelse fra Regeringen til Anlæggelse 
af cn Fiskeri-Arbejdsskole, beregnet 
paa et A ntal af 75 Elever, og efter 
afsluttet Subskribtion, der indbragte 
ca. 150,000 Kr., opførtes Skolebyg
ningen, der tillige afgiver Beboelses
rum fOl" Lærere og Elever, Salteri 
m. m. til et Beløb af ca. 120,000 
Kr., og Skolen aabnedes i 1887 af 
Lady Blll'dett Ooutts, som havde 
bidrnget saa væsentlil! til Sagens 
Fremmf'. Ved dette Tidspunkt be
vilgede Regeringen en Sum af ca. 
100,000 Kr. til. Skolens Formaal. 
Denne omfa.tter foruden Undervisning 
i de almindeHge Skolefag: 

Praktisk Undervisning i Makrel. 
og Sildefangst med Drivgarn, Ha and
og Langlinefiskeri, Trawlfiskeri m. m., 
Fiskesaltning, Garnbinding baade 
med Haand og Maskinel 'l'ømrer- og 
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Bødkerarbejder, Baadebygning, Sejl
syning, Skomageri, ligesom der op
rettedes en særlig Afdeling for ele
mentær Navigationsundervisning. 

Fire Garnbindingsmaskiner, en 
Dampsavmaskine, der benyttes ved 
Fabrikation af Fiskekasser, Salteri 
og fire 1. Klasses Fiskekuttere bleve 
anskaffede til Skolen, og disse sidste 
have altid turvis 2 af Skolens ældre 
Elever om Bord. 

Eleverne nyde fuldstændig Skole
undervisning og udenfor denne tillige 
Uddannelse i de ovennævnte Fag; de 
ere uniformerede som Marinens Lær
linge, og Opdragelsen synes at være 
strengt militærisk og foregaar ude
lukkende i Land til det 14de A ar, 
efter hvilken Tid de store uddanlles 
turvis om Bord paa Kutterne. 

Indtil 1895 havde Skolen siden 
Grundlæggelsen ialt opdraget 215 
Drenge; af de 87 Drenge, der ere 
afgaaede siden 1890, have dog kun 
27 fortsat Sølivet, deraf kun 12 som 
Fiskere. Dette tyder paa, at Skolen 
noget har forfejlet sin oprindelige 
Hensigt, selvom den i og for sig 
kan være en fortrinlig Opdragelses
anstalt. Eleverne vare gennemgaaende 
smaa, og neppe mange af dem syntes 
at egne sig til Fiskerlivets Strabadser; 
i intellektuel Henseende stan. de og
saa tilbage, hvilket ikke kan forundre, 
naar det oplyses, at der af 18 Drenge, 
tilsendte af Magistraten i 1894, kun 
fandtes 5, der vare i Stand til at 
læse og skrive. 

Det havde sikkert ført til et bedre 
Resultat for Fiskeriet, hvis man havde 
anlagt Skolen paa udelukkende prak
tisk Virksomhed om Bord i dertil 
udrustede Fiskerskibe, og man maaUe 
da fortrinsvis antage Sønner af Sø
folk og Fiskere samt fastslaa en 



Minimumsstørrelse eneren Minimums-
alder af 15 Aar. (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

Fiskeavlsforeningen "Frøsk". En 
halv Fjerdingvej fra Holstebro, ved 
Mølledammf'n i Frøsk, er der af et 
Konsortium dannet en Anstalt for 
Udklækning af Ørred. Der er anlagt 
16 Damme, ca. 4 Al. dybe, og af 
en Størrelse, saa at de optager ca. 
P/2 Td. Ld. De 10 af Dammene 
skal rumme Ørred, B Karper og 
Resten Fisk af andre Arter. I Aar 
er der allerede udklækket ca. 90,000 
Ørreder. "Anstaltens Bestyrer ~r Hr. 
HUflS, som har faaet sin Uddannelse 
i Fiskeopdrætningsfaget i Tyskland 
og har der været ansat ved lignende 
Anstalter i 6 Aar. Han har faaet 
de fineste Arter Rhinlaks til sin 
Anstalt. Naar denne ret kommer 
til at virke, vil det være til Gavn 
for denne I .. andsdel, hvor man ikke 
hidtil har paaagtet Ferskvandsfiske
riets Udvikling, og det vil være en 
gou Forretning for Ejere af Damme 
at forøge Fiskebestand!:'n ved at skaft'e 
sig Yl1gpl fra dette Sted. P. 

Anholdte Trawlere. Fra Esbjerg 
meddeles dpn 4de ,Juni: FiskC'ri
inspektionssl, i lwt ,~Grønsund "', Ka pt. 
Bræstrup, har igaar Morges udfor 
Aargab anholdt ('n engelsk og en 
tysk Damptra wler,solll fiskede i udenfor 
Territorialgrænsen. Det var "Pt'e
mi~rminister", Kaptajll .J ohn Thomas 
To,~nsund af Hull og "Schrmebeck", 
Kaptajn Georg Mnyer af Bremer
haJen. Begge Trawlerne indbl.'agtes 
til Esbjerg, hvol' hver Jua atte betale 
200 Kr. i Mulkt, Sagsomkostninger 
m. m., hvorhos Fangst og ell Der 
Redskaber konfiskeredes. 
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Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 3. Juni 1897. Her 
er stadig væk Fisk nok ud ror Kysten, 
og Vejret er ogsaa godt nok. N nvnlig 
udfor" Knoppur" er der stor Rigdom 
af Kuller. M!:'n der gøres saa godt 
som intet Fiskeri paa Ha\'et, dlt 
vore unge Fiskere jo for det meste 
are borte, og der sau godt som ingen 
Afsætning er at faa til saa antagelig 
Pris, at der kan blive en Dagløn 
foruden at faa Udgifterne dækkede, 

Fra de af vore Kutterfiskere, SOIll 

have arlH'jdet i Kattegat siden For
aaret, lyder der jkke gunstige Efter
retninger. Efter som Vejrliget har 
været, har Udbyttet af Rødspætter 
ikke nær svaret til Forventningerne, 
saa dette Fiskeri il,ke synes at ville 
bli\'e godt i Aur. G. 

Færring (ved BOYbjerg), 4. Juni 
1897. Her dri,es for Tiden intet 
videre Havbrug, skønt der er Fangst 
nok for Kysten. Derimod gaaI' 
Aalefiskeriet paa vor Fjord rigtig godt, 
og man er fornøjet med dettes Re-
s~~t. ~ 

København, den 7, Juni 1897. 
Siden sidste Meddelelse el' der gaaet 
ca. 1 Maaned, og vi ere nu i S~('

sonen med Rognrejer, til Iwilhn 
man ha.r sat sit Haab om lidt bedre 
Udbytte; at dette i nogen væsentlig 
Grad vil blive forbedret, er der kun 
ringe Udsigt til, endskøndt der dog 
allerede kan spores en lille Frem
gang. Priserne holde sig ved knapt 
Fiskeri af smaa Tilførsler ret høje, 
fra 1,25 til 1,50 pr. Pd. for levende 
friske Vat'er, ringere Pris for ma.tte. 
Krogefiskeriet efter Aal i Kalve
boderne og udenfor har givet et 
meget forskelligt Udbytte, idet enkelte 
have fisket ret godt, andre derimod 



kun daarligt. Aalekalll har været 
benyttet af flere og har ogsaa givet 
noget Udbytte. 

Haandvaadfiskeriet har med den 
aftagende .:vIanne ogsaa forbedret sig 
en Del. 

Bt Par af vore .Fiskere ! herfra, 
som fiske i fersk V,llld, betegne 
Geddefiskeriet fra i Poraaret som 
ret godt, paa Grund af, at denne 
]'iskesort legede noget senere i Aar 
end i ]~jor; forrige Aa!' var Udbyttet 
kun meget ringe. POl' Tiden bruges 
Aalefiskeriet med Kroge, hvur der 
agnes med "levende Agn". Her 
bestanr det mestø A [,hejde i at 
skaffe Agnen til de lllange Kroge 
og holde den l.>v(>mle. Udbyttet llar 
vU'l'et nogellledes. F. 

Frederikshavn, d. 7 . Juni 1897. 
Saa godt som hele Fiskeflaaden har 
i sidste forløbne U go været p~ta 

Vestkysten, 0g næsten u,lle ere atter 
indkomne i Havnen til Pintsehøjtiden. 
U dbyttet har for de flestes Vedkom
men de været jævnt tilfredsstillende. 
Pladserne nordenfor Blaavandshuk 
synes allerede at være opfiskede; 
Piskerne sige, at de engelske Trawl
dampere have gjort r('nt Bord med 
deres alt andet Piskeri ødelæggende 
Trawl; disse Trawldampere ere ofte 
lovlig nærgaaende, en af vore Kut
tere fik saaledes sit Vaae stærkt 
beskadiget, ved at en Trawl gik hen
over det og borttog Kalven. Paa 
HOrIlsrevs Sydside er Piskel'iet der-

258 

imod vedblivende godt, Kutterne 
havde fra 300 op til 500 Snese hver, 
der ligesom i forrige Uge afsattes 
dels i Esbjerg dels her og i Køben
havn. Pisken vejede U~-13 Pund 
Sllcsen og betaltes med 1 Kr. 50 
0re iL 1 Kr. 65 0re Snesen. De, 
der uden Resultat havde forsøgt ved 
Blaavandshuk, afgik senere til Plad
serne mellem Hanstholm og Hirts
hals, hvorfra de indkom med Pangster 
af fra 50-200 Snese hver, Rød
spætter vejentle 16-20 Pd. Snesen 
betaltes med fra 21/2-31/~ Kr. Snesen. 
I Kattegat er der kun drevet Piskeri 
af de med Garn fiskende Kuttere, 
som østlig af Læsø kun havde mindre 
godt Udbytte af Rødspætter samt 
forskellige Partier Tunge, Pighvar 
og Slethvar, betalte Iwnholdsvis med 
40 0re, 30 0re og 10 0re pr. Pd. 
Tilførselen af levende Hummer pr. 
R vase fra Sverrig til herværende 
Modtagere har været ret betydelig, 
ca. 6200 Stkr.; fra Christianssand 
er hertil tilført 5000 Stkr. Sllmt des
uden 6000 Stkr. til tyske Porhand
lere. Prisen er omkring 1 Kr. pr. 
Pd. ab Norge eller Sverrig. Makrel
fiskeriet under Norges Kyst begyndte 
allerede 17. l\faj, men først i den 
sidste Uges Tid har Pangsten været 
af nogen Betydning, hertil el' tilført 
ca. 100 Kasser, Prisen el' endnu ret 
høj, 15 Kr. pl'. Kasse il, 3 Snese ab 
Christianssand en gros. Kl. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, P/2 il. 2/1 i Top (slanke Stænger,) 

SUHlt Fiskekasser i alle MattI leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
, G. Jenssen-Tusch, 

] orespørgsler besvares omgaaende. pr. Kjellerup. 
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Køhenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugenlra 30. Maj til 6. Juni 1897. 

II· E I ~~ L.~I~~ '- c'-l 1~11 l g'~ ~~ C> a> '-

a> > \ ~~ "'- a>~1 "Cl '" I o;~ 
>. 

Tilført af: ~æ ~~ 
="C c,. ... ,-= ~ "Cl 
cCD =~ C>::':: "Cl C en I:~ l '" ,-c C; 

:1 Cl: ~ 1 x~ =.- '-en . 1- ... "CIa> ...J ~'-
~ 1-';, ~ ... <»- ",C> en II '" '" C> 

C> CJJen ::EX 

15 danske Fisker- 1\ Pli. Pd. I ru. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 1 

Ild. Pd. 1 Pli, 

fartØjer ... I 23742 600e 3806 

27 danske Kvaser :100530 10566' 
i 

1 svenske Fisker-
fartøjer ... 270 

pr. Baad og Vogn 
" fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer ... 3184~ 13402 53e 

" 10 pr. Jernbane & 
Dampskib .... 1137614296 2200' 1 913

e 1889°11659'178006 28424 12224 \61800 1832~ .. ---
1135918 42961 2200 <l6\!7 12455 2039 78006 41826112224 61800 lait ... 18807 

1) 950 ·Pd. Tunger og 1:150 Pd. Pighvar. 2) Sletter. :1) Skruppcr. 4) Torsk. 5) 64 Pd. Torsk og 182" 
Pd. Kuller. 6) Stenbidor. 7) Hedde. e) 10H21 Pd. Aal ')g25H1 Pd. Aalekvabher. O) AaJ. IO) 46ROO Pd. MukI'el 
og 111000 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 374328 Pd. 
Betalt UennemsnitslJris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,00-5,75, Kassefi8k 

Kr. 1.85-4,00 pl'. Lpd.; Torsk Kr. 0,50-0,60 pr. Lpd.; Sild Kr. 0,60-1,25 pr. Ol; Aal 
Kr. 0,30-0.55 pr. Pd.; Makrel Kr, 4,00-7,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0,50-3.00 [ll'. Snes; 
Rejer Kr. 0.75-1,25 pr. Pd. 

I Ugens Løb er der tilført 1\Iarkedet store Partier levelllie Rødspætter af god Kva
litet, der ved livlig Omsætning bdaltes med indtil 5~1. Kr. pr. Lpd. l\'1"akrel Var og'saa 
tilført i betydelig Mængde, hvorimod Hornfisk var i Aftag·ende. Priserne fOl' sidstnævnte 
Sorter 'vare ogsaa ret gode; Makrel betaltes med indtil 7 Kr. og Hornfisk med indtil 3 
Kr. pr. Snes. 

8nurrevaad 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerJ<.end te Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrolser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Fa Yll. 

,Chr. Rontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabriken 
- Søl'fmedallle 1 A al b o r g 188S og 

1 KøbeBha'fB 1888-

anbefaler sit Udsalg al alle ~urter 
Fiskekroge, san vel i Staal, .Tærh 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Uly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

Uhørt billig til Salg 
er ell Drivkvase, 24 Fo,l 
lang, med midtskibs Dam, 
og Srenkekøl og e-t godt 
Vaad, naar Handelen kan 
ske snfLrt. Anvises af 

Skipper H. P. Larsen, 
v ol'dingborg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes bngt under 
gangbare P"isp". 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og' Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nylcjøbing 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. Halmae. 
Telefop 129, 
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Københa, VIlS :Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
anbefaler 

Rejeredskaber. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 7G. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
hlev tilkjendt 

SølvmedailIe i Randers 1894, 
hn)r det ved Konkurrence med udenlandske Garner 
viste sig :1t være bedre, stærkere og billigere, 

Faas hos de Handlende i Byerne . 
..-:- Bemærk: Hver Pakke er f()fsynet med ovenst. Varemærke 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'ovadr.: Johann COhrs, Altona. TelHp;ramadr.: Cohrs, Alto na 

Fiskenætfa briken "panmar k", 
Grønnehave, Hellifin".,r, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsinllor", 
I(,HH'er efter Bestilling ellor fm Lager fra vor med de nyest(1 og bedste 
~litskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt ulle andre Sla~s Næt og Garn. Bom
uldsganl, lIampe,qMIl og llø)',qaru i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .i.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. . .. 

Handlende gives Rabat. F Dr espørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
RQdi~cret af cand, mag. lVW. Lundbeck. Tl-,ykt hos Jlrantz Christtreu. København 
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AUDUASRllD 
Nr. 24. 17. Juni. 1897. 

M:edl.e=-s"bladet 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: En international 1<'iskeriudstilling. 
Fiskeribel'ctningen for Fino.ntaaaret 18~}5-96. - Nye 
Patenter. - Fisk.riberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V, el' 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. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Bølling, Danish Oonsulate, 
a, Muscovy Oourt, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Søll1ng, London 

Capt. A. Bølling, 
46, Waverley Street, 

Hu". 
Telegram.Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologis/æ Jfusewm, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

En 

international Fiskeriudstilling 
vil fra den 16. Maj til den 30. Sep
tember 1898 blive afholdt i Bergen 
under Protektion af Hs. Maj. Oscar 
II, Konge af Norge og Sverige. 

Til denne Udstilling er del' ogsaa 
til Du:qmark indgaaet ('n officiel Ind
bydelse fra den norske .Regering. 

Under Forventning af, at de til 
en Deltagelse fra dansk Side nød· 
vendige Midler bevilges, vil den 
danske Fis,keriafdeling blive ledet og 
ordnet af ,. Dansk Fiskeriforening", 
som til at forberede den eventuelle 
Deltagelse fra dansk Side i dette 
internatiOllale Møde har nedsat et 
Udvalg, bestaaende af Foreningens 
Præsident, Lehnsgreve Jfoltke-Bre
gentved, 2den Vicepræsident, Kom
mandør A. Bonnesen , Grosserer 
A.dolph Carl, Grosserer C. Ekmctl1, 
Fiskerikonsulent A. Feddersen og 
Fisker P. Villumsen. 

Et Program for L dstillingen (jg en 
Indbydelse til Deltagelse i samme 
vil snarest blive udsendt. 



Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1895-96. 

(Fortsat:) 

Imidlertid har Skolens Virksomhed 
langtfra været uden Betydning for 
Fiskeriets Udvikling. Dens 4 Skole
skibe sendes ud paa forskellige Fiske
felter. og virke som Banebrydere ved 
at optræde som Forsøgsskibe. En 
Søn af Skolens Fiskerilærer har i 
en Alder af kup 19 Aar opnaaet at 
blive Skipper paa en Fiskekutter til 
en Værdi af ca. 12,000 Kr. og med 
7 Mands Besætning; ham bliver nu 
betroet 2 af: Skolens Elever til U d
dannelse. Vedkommende er imidlertid 
fra Barnsben opdraget til den prak
tiske Fiskergerning. Eleverne nyde 
alt frit paa Skolen, og denne har 
tilmed for nylig faaet eget Hospital; 
saavel Skoleplanen som Spisetaksten 
bære Vidne om Bestyrelsens store 
Omhu for Skolen, hvis egentlige Le
delse er overdraget en Inspektør. 

Skolen virker ikke blot som en' 
Arbejdsskole, men tillige opdragende, 
hvilket alene fremganr deraf, at et 
helt lille Orkester af Eleverne musi
cerede under mit Besøg, medens et 
af Bestyrelsens liedlemmer med stor 
Imødekommenhed gjorde mig bekendt 
med Skolens Indretning. Jeg havde 
Lejlighed til at beundre Elevernes 
Færdighed i mange praktiske Ar
bejder; selv de mindste kunde bøde 
Garn og reparere Skotøj, hvorimod 
de vare for svage til at betjene Garn
maskinen. 

Det er Bestyrelsens Hensigt at 
virke for en forlænget Skoletid indtil 
det ISde Aar, og hvis man da an
vender nogle faa Aar til udelukkende 
praktisk Uddannelse, vil Skole kunne 
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naa sit egentlige Maal: at være en 
Fiskerskole. 

J eg kan til Slutning ikke tilraade 
~t følge den ovenfor omtalte Uddan
nelsesrnaade for Fiskere, hvis man 
her i Landet vilde støtte et 'lignende 
Foretagende, idet Skolen paa Valle
kilde vistnok yder alt, hvad der til
trænges af teoretisk-teknisk Uddan
nelse i Fiskerfaget. Derimod skul 
jeg meget anbefale at støtte en prak
tisk Fiskerskole i et Skoleskib, hvortil 
jeg mener, der er megen Trang. 

Sluttelig skal vi omtale det inter
essante Afsnit: 

Foretagender 
til Fremme af det danske Havfiskeri. 

Aaret1896 viser et betydeligt Frem
skridt i Udviklingen af det danske 
Fiskeri under Island. Aarsagen her
til er, at det i dette Aar er lykkedes 
at gennemføre de forskellige Foran
staltninger som ere ansete fornødne 
for Fiskeriets Fremme, og som for
nemmelig bestaa i t.n ugentlig Damp
skibsforbindelse med England ved 
Fiskeriselskabet "Dan"s Dampere, 
dernæst i et kraftigt Tilsyn med 
fremmede Fiskeres Fiskeri under Is
land, og endelig i Formindskelse af 
Assurancepræmierne. 

Foruden af Selskabet "Dan"s Skibe 
er Fiskeriet under Island i 1896 
blevet drevet af en dansk Fiskedamper 
"Melpomene" fra Fanø og af 6 Sejl
kuttere, hvoraf 4 fra Frederikshavn, 
1 fra Esbjerg og 1 fra Holbæk. Det 
er foregaaet fra Begyndelsen af Maj 
til Begyndelsen af Oktober, fornem
melig paa 0nundarfjord og Dyre
fjord, men ogsaa i Adelvig og øvrige 
Fjorde paa Nordvestlandet. Udbyttet 
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har for Kutternes Vedkommende 
varieret fra 20--25 pCt. Brutto, 
hvorved forstaas den Part, der er 
tilfaldet Skibet, efter at Mandskabet 
har faaet sin Part og alle Udgifter 
ved Fiskeriets Drift ere afholdte. 
Med Fradrag af Udgifter til selve 
Skibet, saasom Reparationer, Assu
rance, Kul, Olje etc., er Nettoud
byttet for et 6 Maaneders Fiskeri 
ved Island gennemsnitligt blevet 12 
pCt. af Skibets Værdi. 
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En væsentlig Aarsag til dette gode 
Fiskeri er, at man har været i Stand 
til at vedligeholde en ugentlig For
bind~lse. med det engelske Marked 
og at overvinde de forskellige Van
skeligheder, hvorom de foregaaende 
Aars Fiskeri-Beretninger indeholde 
Meddelelser, men dernæst ogsaa den 
Omstændighed, at Mandskaberne 
efterhaanden ere blevne mere og mere 
uddannede til Fiskeriet, og at dette 
har kunnet drives ude r anden Løn
ning til Mandskabet end Andel i 
U dbyttet. Dette er en meget væ
sentlig Betingelse for Opnaaelsen af 
et godt Resultat, da Risikoen ved 
Fiskeriet· derved formindskes betyde
ligt. Samtidig har Resultatet dog 
ogsaa for Mandskabets Vedkommende 
været særdeles tilfredsstillende, idet 
Skipperne i de forskellige Kuttere 
have tjent paa et 6 Maaneders Fi
skeri fra 1174 Kr. til 1711 Kroner,' 
medens hver af Mandskabet i samme 
Tidsrum har tjent fra 587-855 Kr. 

Driften af Dampskibenes Fiskeri 
hal' givet 8 pCt. Udbytte i Tids
rummet 15. Marts til Slutningen af 
September, men desværre slog Silde
fiskeriet i Aar ganske Fejl paa Is
lands Østkyst, hvorved der i Ef ter
aarsmaanederne foraarsagedes et Tab 
paa Driften af Dampskibet "Cimbria ", 

der i de senere Aar har været be
skæfti[let med Sildetransport fra Is
land Østkyst til England. 

Af Regnskaberne kan eksempelvis 
unføres: "Cimbria" har SOllI Trans
portdamper ført Fisk til en Fragt 
af 40,902 Kr. 17 Øre; Netto-Over
skuddet blev 8,522 Kroner 13 øre. 
"Prins Valdemar" var paa Island 
fra 13. April til 3. Oktober, dens 
Udbytte var 9,!:!51 Kr. 35 ø., hvoraf 
Skibet faar 4,646 Kr. 85 ø., medens 
Mandskabets. Udbytte pr. ~laaned 

bliver: Skipperen 257 Kr. 86 Øre, 
Styrmanden 193 Kr. 71 Øre, en Ma
tros 131 Kr. 56 Øre, tre Letmatroser 
hver 99 Kr. 99 øre. "Prinsesse 
Marie" havde et Netto-Udbytte af 
11,217 Kr. 61 Øre, hvoraf Rederiet 
faar 5,177 Kr. 38 øre og Mand
sIm bet, 6 Mand, 6,040 Kr.' 28 øre. 
"N ordvest" havde et N etto-Udbytte 
af 7,953 Kr. 77 Øre, hvoraf Rede
riets Part er 3,670 Kr. 97 ø" Mand
skabets, 6 Mand, 4,282 Kr. 85 ø. 
"Emilie Franziska ff s N etto-Udbytte 
var 7,635 Kr. 85 Øre, fordelt paa 
R~deriet med 3,523 Kr. 88 Øre og 
paa Mandskabet, 6 Mand, med 4,111 
Kr. 19 øre. 

r 1896 har der vistnok vær.et et 
større Antal engelske Damptrawlere 
ved Island end i noget af de fore
gaaende Aal'. Aarsagen hertil var, 
at man fandt et rigt Fiskeri i Fakse
bugten udfor Reykjavik. Paa dette 
Sted har det fremmede Fiskeri virket 
særligt generende for den islandske 
Befolkning, idet en stor Mængde 
Fiskere fraSydvestlandet driveTorske
fiskeri med faststaaende Redskab i 
Faksebugten. Den islandske For
budslov mod Trawl viste sig under 
disse Forhold meget virksom, idet 
den forbyder Fartøjers Ophold pall. 



Søterritoriet med Trawl om Bord, 
saa at de engelske Damptrawlere 
ikke med nogenlunde Lethed kunde 
komme til FiskE'pladserne i Fakse
bugten uden ved at passere Søterri
toriet. Som Følge deraf vakte Loven 
stor Harme blandt Fiskerbefolkningen 
i England, der ved indflydelsesrige 
Parlamentsmedlemmers Hjælp fik ud
virket, at en engelsk Eskadre sendtes 
til Island for at varetage britiske 
Undersaatters Interesser. Sagen fik 
en foreløbig Ordning ved en mellem 
Landshøvdingen og den engelske 
Eskadrechef truffet Overenskomst, 
hvorefter det skulde være britiske 
Trawlere tilladt at besejle islandsk 
Territorium med Trawl om Bord 
mellem Vestmanøerne og Land og 
mellem Reykjanæs Pynt og Fugle
skær, forudsat Trawlen var bleven 
stuvet a f Vejen og ikke ikke var i 
fiskefærdig Stand. Til Gengæld skulde 
Trawlere holde sig udenfor en Linie 
j Faksebugten, dragen fra Ilunypa 
(ved Keflavik) til Tbormodeskær og 
forpligte sig til ikke at kollidere med 
Liner eller Næt, udsatte af Islæn
derne øst for denne Linie. 

JiJn saadan Overenskomst vilde i 
betydelig Grad beskytte det Fiskeri, 
som drives af Islænderne i Fakse
bugten, men der forlyder intet om, 
at de engelske Fiskere have over
boldt Overenskomstens Bestemmelse 
om ikke at fiske øst for den angivne 
Linie, og det vil først i 1897 kunne 
vise sig, om man i det hele kan til
lægge en saadan Overenskomst nogen 
Betydning overfor de engelske Fiske
skipperes Hensynsløse Adfærd. Den 
Betydning man paa Island tillægger 
det omfattende Fiskeri, som Eng
lænderne i de senere Aar har ud
viklet der, fremgaar af mangfoldige 
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Ytringer fra Embedsmænd og andre 
af Befolkningen. Man synes endog 
at anse det ødelæggende Trawlfiskeri, 
som drives af engelske Dampere, for 
et større Onde end de ,Tords kælv, 
som have hærget Island i 1896. 

U nder disse Omstændigheder kan 
man ikke stærkt nok fremhæve den 
Betydning det har, at der fra den 
danske Stats Side bringes saa store f.c~';: qr;J..~ 
Ofre som paa nogen Maade muligt, .. '~::'P'.,,: 
for at skærpe og forlænge Fiskeri- ;' 
tilsynets Virksomhed i de islandske 
Farvande. Kravene gaa i saa Hen-
seende ud paa, at Stationsskibets" . 
Togt baade maa begynde tidligere 
og ende senere, eller at der til As-
sistance for den Krydser, der benyttes 
som Stationsskib, maa blive sendt 
en mindre Krydser til Island, navn-
lig for at tilse Fiskeriet i Fakse-
bugten. (Sluttes.) 

Nye Patenter. 

Fartøjer eller Bassiner til Transport 
af Fisk eller andre Sødyr. 

Herpaa har" Transportaktiebolaget 
for lefvande Fisk", Otto Hahr af 
Thurenas, Billeberga, Sverrig, faaet 
udstedt Patent i Norge den ~6de 

April d. A: 
Ved Transport af en saa vanskelig 

Vare som levende Fisk gælder det 
om, at denne lige fra først af be
handles godt. Thi er dette ikke Tilw 
fældet, og Fisken beskauiges paa en 
eller anden l\tIaade, vil Følgen være, 
at den, selvom den holder sig levende 
til den kommer paa Markedet, dog 
komme!' der i syg Tilstand, altsaa 
skadelig for Sundheden, og med en 
daarlig Smag. Allerede under Fang
sten er Fisken udsat for Beskadigelse 

l 
l 



f. Eks. ved Trawlfiskning i Vester
havet, idet Garnet, for at bringe 
Fisken indenBords, hejses op iMasten, 
eller Fisken tages op af Vandet ved 
Hjælp af Elevatorer eller lmst~s op 
paa DæHet for derfra at falde eller 
kastes ned i den ti1 Transport ind
rettede Beholder. Herved bliver 
Fisken under alle Omstændigheder 
stødt og sammenstuvet, og Fisken, 
der tages op af sit Element i kortere 
eller længere 'rid, vil ved denne Be
handlingsmaade let udsættes for Syg
dom og Død. 

Opfindelsen tilstræber at overvinde 
alle de nævnte Vanskeligheder, og 
det ejendommelige bestanI' særlig i 
den Maade, hvorpaa Fisken uden 
nogen Omvej og uden en eneste Gang 
at tages op af Vandet ledes umid
delbart ind i den til r:.Pransporten 
bestemte Beholder. Denne staar 
nemlig i direkte Forbindelse med 
Trawlen, idet sidstnævntes bageste 
Ende er indført gennem en Kanal i 
Forstævnen af det Fartøj, som inde
holder Bassinet til Fiskene. Disse 
svømme derfor, naar Trawlen føres 
frem:tcl, direkte ind i Bassinet, og 
dette E'1' anordnet saaledes, at den 
Vandstrøm , som under Indladningen 
nødvendigvis maa fremkomme heri, 
holdes ved Vnndm'erfladen, saaledes 
at Fiskene ved at gaa til Bunds i 
Bassinet kan undgaa de fm Vand
strømmen hidrørende eventuelt skade
lige Tryk. I Transportbeholderen 
finder stadig en livlig Vandomsæt
ning Sted, og Fiskene forhindres i 
atter at svømme ud ved et særlig 
formet Netstykke. 

LufteelIer til Vedligeholdelse 
af synkende Fartøjers Flydeevne. 

Paa denne Opfindelse er der den 
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30te April d. A. her i Landet blevet 
udstedt Patent for Rentier f. N. Dages 
i Paris. 

Uden Bords langs Rælillgen er der 
ophængt E'n Slags Faldskærm, der 
er dannet af et passende A ntal J æm
pladestykker, som foroven ere for
bundne med Skroget ved et Hængsel, 
\ed hvilket de kunne aabnes udad 
som Vinger. Enhver af.J ærnpladerne, 
der danne Skærmen, er i sin ydre 
Ende forsynet med Bælge af Læder 
eller andet passende l\:Iateriale, der 
ere forbundne med Skroget og Pla
derne, og som ere fuldstændig tætte 
og uigennemtrængelige for Luft. 

N aar Partøjet er sprunget læk 
paa Grund af en Kollision eller en 
Grundstødning, og det er urnuligt at 
holde det læns, vil Vandet stige i 
Skroget, og naar det heri har naaet 
en vis Højde, vil det komme til at 
paavirke en Række inden Bords an
bragte Svømmere: som ved at løftes 
frigøre de Hager, som holde Fald
skærmen ind til Skroget. Denne vil 
derfor folde sig ud, og ved den Række 
LufteelIer, som fremkommer mellem 
Faldskærmspladerne , Bælgene og 
Skroget, vil dette sidste 110ldes oven 
Vande, saa at det maaske endog kan 
fortsætte sin Vej uden at synke. [ 
Stedet for Svømmere kan man ogsaa 
anvende en elektrisk Strøm til U <1-
foldning af Faldskærmen, saaledes 
at denne kan sættes i Virksomhed 
fra et hestemt Punkt pau Fartøjet 
f. Eks. Rurstedet. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 14. Juni 1897. 
Paa Grund af Helligdagene udgik 
Fiskefiaaden først i Løbet af Tirs-
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dag og Onsdag til Fangstpladserne, • 
og da der i de faa Dage, der var 
tilbage af U gen, ofte herskede uro
lige Vejrforhold, har Tilførselen kun 
været meget knap. En Del Kuttere 
indkom i Lørdags fra Farvandet 
mellem Hanstholm og Hirtshals med 
smaa Fangster, fra 30-50 Sno pr. 
Kutter. Fisken vejede 16-20 Pd. 
Snesen og der opnaaedes høje Priser, 
fra 3. Kr. 25 0re-4 Kr; 50 ø. pr. 
Snes. De fra de sydligere liggende 
Fangstpladser indkomne Kuttere hav
de kun ringe Udbytte; det lader nu 
til, at J!'iskepladserne Sønden for 
Hornsrev ogsaa ere opfiskede. Enkelte 
indkorn med mindre Partier Rød· 
spætter, vejende 11-12 Pd. Snesen 
og: betaltes med fra ] 1 Kt'. pr. 
Snes, fiskede paa Østsiden af Læsø; 
et mindre Parti, der indkom fra 
Kohbergrunden, opnaaede 4 Kr. 50 
Øre Snesen, men vejede da ogsaa 
20 Pd. pr. Sno Tilførselen af Hum
mer fra Vestkysten har nu taget sin 
Begyndelse, og der betales c. 70 Øre 
pr. Pd. paa Stranden; Vestkysthum
mer opnaar sjelden saa høj en Pris 
som den norske og svenske Hummer 
paa Grund af, at den ofte er større 
og mere grov i Kødet. Fra Kri
stianssand er til herværende Mod
tagere tilført ca. 1000 Stkr. og fra 
Sverig pr. Kvase c. 2000 Stkr., di
rekte til Tyskland er udført c. 3000 
Stkr. Prisen er falden en Del, der 
betales nu 75 1:1. 80 Øre pr. Pd. ab 

Norge en gros. Makrelfiskeriet under 
Norge lader til at tage et kraftigt 
Opsving, der er i Ugens IJøb tilført 
c. 300 Kasser 11 3 Snese. Prisen er 
falden noget, og der betales nu 12 Kr. 
50 Øre pr. Kasse en gros ab Kri
stianssand. Der er nu indløben Af
regninger over "Cimbria"s Salg af 
Fisken fra de under Island fiskende 
Kuttere, og det fremgaa af disse, at 
Fiskeriet der vedblivende tegner godt. 

KI. 
Fra Harboøre skrives tilos den 

14. Juni: Der .drives fremdeles iiflltet 
Havfiskeri. Der er Kuller ude for 
Kysten, om end af mindre god Kva
litet; men Fangsten vil ikke kunne 
indbringe nogen Dagløn, efter som 
Afsætningen er. 

Derimod beskæftiger Aalefiskeriet 
for Tiden, baade paa TJimfjorden og 
i Færring Fjord, og giver er ret til-
fredsstillende Resliltat. P. 

Trykfejl. 
I ell Meddelelse i forrige Nr. af Med

lemsbladet, pag. 257, staar fejlagtig Fiske
avlsforeningen "p)'øsk" i L og 3. Linie, 
skal være "Frøjk" . 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
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. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, F/z a 2/1 i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekas,ser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

l b G. Jenssen·'l'usch, 
Forespørgs er esvares omgaaende. pr. Kjelle1:"up. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 6. Juni til1S. Juni 1897. 

II ~~ ... å I ~ ... ='-1 I.!II g>~ ..... ~.!!: o" ... ",,,, 
"'> I ~ "'- "'Cl 

:::! '" _'" >. 
Tilført af: -"'Cl =.c ~ ... :::1 "':=1 ~ .,q:: "'Cl 

0l'll -= c Cl> :::I o'" Ci) ..s ... = -.; 
IIC~ "'>. :::S"- lo. "'Cl = I~~ I ~ ... 

:Co;: I-Q. ~ 1-= "'Cl", ..J ~ 
<Il ~ (;) ! 

..sO 
~ en o :IE:C en 

3 danske Fisker-li 
Pd. 

Pd. 1 Pd. 
Pd. 1 Pd. 1 Pd. 1 Pd. 

j Pd 1 
Pd. 

1 

Pd. j hl, 

fartØjer ...• 4500 180O" 

R3 danske Kvaser 1126270 I 111340' 

svenske Fisker-
fartøjer ... " 

pr. Baad og Vogn, 
fra nærliggende ~' I " 
Fiskerlejer . . . 1688 10092 

pr. Jernbane & • o 7 

Dampskib. . . . . 921815800 6301 1 320. 3503118624112492823768 8619 1184600 

Ial~?399881 5800 630- 2008113490 1862 124928133860 8619 84600 

Rejer 
f,78 

10954 

11612 

l) 70 Pd. TUD ger og 560 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) Kuller. 4) 1362 Pd. Gedde og 500 Pd: Stenbi,ler. 
u) 8277 Pd. ARI ')g 18u. Pd. Aalekvabber. 6) Aal. 7) 74850 Pd. Makrel og 9750 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 427397 Pd. 
Betalt Gennemsnitspri~ af Opkøbe~e: Rødspætter.: levende Kr. 2.50-4,85, Kassefisk 

Kr. 1,75-4,00 pr. Lpd.; 'torsk Kr. 0,60 pr. Lpd.;, SIld Kr. 0,50-1,50 pr. Ol; Aal Kr. 
0,130-0.50 pr. Pd.; Laks Kl'. 0,65-1,00 pr. Pd.; Makrel Kr. 2,50-5,00 pr. ;Sues; Hornfisk 
Kr. 1,00-3,00 pr. Snes; Rejar Kr. 0.80--1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter var i Ugens LØb meget betydelig, og da :\"larkedet 
var rigelig forsynet var Omsætningen noget treven og Priserne lavere end forrige Uge. 
- :Mahel tilførtes ogsaa i store Partier og betaltes 2 Kr. lavere pr. Snes. 

Snurrevaad 
Undertegnede tilbyder }<'i· 

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -F abriken 
- S,l"meclallle I A al bo r g 1888 og 

I Køileab a,,& 1888 -

anbefaler sit Udsalg ar aJle ~vrter 
Fiskekroge, saa vel i Sta.al, Jærl> 
som J\.Iessing. samt Pilke i 'l'in og 
Bly. ForBende. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Str .... d.træde 41. 

Købenbavn K. 

Billig til Salg 
er en ,Tolle, 17 1/ 2 Fod 
lang, fyldig bygget. 

Anvises af 

Ohl.'. Nielsen, 
KuUageret, 

Masnedsund. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 1.2~, 
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Xøbenha, vnsM:eka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. U1;zon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomuldsspinderi 
bIer tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget E\skeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegra.madr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ",.5 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
l\Ia,skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Born
ttldsyan:. f[rflJ1pe,qanl og Hm',qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .'\.alekubel', Ko l-k, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
'ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkøndt Sølv- og Broncemedaille. 

Redl~eret af cant.!. mag, lVm. Lundbeck. - Tr:rkt hos Frantz ChrisUreu. Københa,vn. 



Nr. 25. 24. Juni. 1897. 

~eCU.e:J:D..Bbl.a('1e1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optll.gi>S ved Henvendelse til 

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

lndhol d: En ilIten>\ltion .. 1 Fiskeriudstiiling. 
Fiskeriberetninsen for .Bi_nts .... ret 1896-96. An
læg af Havne paa Jyllands Vestkyst. - GeneraUor
s~llllh\S - Mindre Meddelelaer.- Fiokariberetninger. 

Bekendtgørelser • 

. Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-H. Redaktøren af Medlemsbladet 
tl'æfi'es desuden i Alm. 5-7 Svanemo.so
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktiollen af Medlemsbladet bedes sendte 
til K ontøret. 

.B1'\lye og andre .Fors~llde18er til For
snillgens Konslllent bedes altid alene adres
serede til halli! Bopæl: FalkonergaardsveJ 16, 
København V. 

Eftertryk aTMedleIIlsbladcts Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

~ 

Capt A. SøllUlO, Danish Consulate, 
8, MUBoovy CQuri, 

London E. C •. 
Telegram Adr.: •• IIlD •• London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram·Adr.: B.IIlD •• "'uU. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

En 
international Fiskeriudstilling 
vil fra den 16. Maj til den 30. Sep
tember 1898 blive afholdt i Bergen 
under Protektion af Hs. Maj. Oscar 
IT, Konge af Norge og Sverige. 

Til denne. Udstilling er der ogsaa 
til Danmark indgaaet en officiel Ind
bydelse fra den norske Regering. 

U nder Forventning af, at de til 
en Deltagelse fra dansk Side nød

. vendige Midler bevilges, vil den 
danske Fiskeriafdeling blive ledet og 
ordnet af "Dansk Fiskeriforening", 
som til at forberede den eventuelle 
Deltagelse fra dansk Side i dette 
internatiOl'ale Møde' har nedsat et 
Udvalg, bestaaende af FOl'eningens 
Præsident, Lehnsgreve Moltke-Bre
gentved, 2den Vicepræsident, Kom
mandør A. Bonnesen , Gross('rer 
Adolph Carl. Grosserere. Ekrna~2, 
Fiskerikonsulent A. Feddersen og 
FiJ;;kel' P. Villwrnsen. 

Et Program for U ustillingen og en 
Indbydelse til Deltagelse i samme 
vil snarest blive udsendt. 



Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret .1895-. 96. 

(Slutning.) . 

Om Bugser- og Redningsdamperim 
" Vestkysten "s Virksomhed i 1896 
beretter Kaptajn Morten'sen: Damp· 
baaden har fra l. Januar til 31. 
December 1896 værot ialt 306 Dage' 
paa sin Station i Thyborøn Kanal, 
41 Dage· ere medgaaede til Kedel· 
rensning, Maskineftersyn og aarlige 
Eftersyn ved Helsingør Skibsværft, 
19 Dage ere Rastdage; dog maa jeg 
hertil bemærke, at Kedelrensnings
dagene i IJemvig til Dels ere Fridage 
for den største Del af Besætningen, 
paa Rastdagene ligger Skibet som 
Regel klart til Afgang med Times 
Varsel. 

Dybdeforholdene ved' Thyborøn 
Kanal have i AfI,rets Løb været ret 
gode. Paa Revlerne har der uden 
Afbrydelse været ca. 11 il, 12 Fod 
Vand, og paa Fjordgrunden, paa Em 
enkelt kort Uridtågelse nær, ca. 101/ 2 

og 11 J:;~od v. d. V., og om end 
Farvandet paa et enkelt Sted er 
undergaaet . lidt Forandringer, have 
disse dog været lette at følge.' 

Kanalen har i Aarets Løb været 
passeret af ca. 500 Fragtfartøjer og 
ca. 200 Fiskerfartøjer; heraf har 
"Vestkysten" assisteret 250 Fartøjer 
og Indtægten herfor udgør 2300 Kr.; 
nødvendig Assistance er ydet Lod
seriet saavel ved Tjenesten ved Ka
nalen som ved Udlægning og Inddrag· 
ning af Lods- og Fyrskibet: 

Afmærkningen af Farvandet, saa
som U dlægning, Skiftning og Pasning 
af Sømærker i og ved Kanalen er 
besørget i Overensstemmelse med 
Instruks fra Vagerinspektøren. 
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"Vestkysten" har i 1896 ,været 
tilkaldt til Assistance af Kystfiskt,?re . 
5 G:aI;lge og har' i alt bjer~et 4.2: 
Mennesker, en Del Redskaber og 5 " 
Baade; 3 tomme ·Baade maatte ved 

.. disse Lejligheder efterlades (Soen, 
men de to dreve dog senete i Land 
med forholdsvis ringe Skade. 

Den 17. April allarmeredes Skibet 
første Gang, og der bjergedes den 
Dag 2 Baadelav fra Hatboøl'e, i alt 
11 Mand med' Redskab (Bakker) og 
l Baad; l Baad gik tab~. 

Den 18. Maj bjergedes 2 Baadelav 
fra Lyngby, i alt 7 Mand med Red· 
skab (ca, 50 Makrelgarn);. begge 
Fartøjerne maatte her fo~lades, men 
dreve senere i Land Syd for Agger 
uden væsentlig Skade, 
. Den 10. September savnedes en 

Pram med 2 Mand fra Vorupør, 
men da ,der hengik ca.' 12 Timer, 

, forinden .. der telefoneredes til "Vest· 
kysten" vare de 2· Mand i Mellem
tiden optagne af et forbisejlende Skib;, 
"V estkysten" var ude i 18 Timer. 

Den 29. Oktober kaldtes Skibet 
til Agger, hvor en Baad savnedes 
og Søen var i st~.rk Tiltagende; denne' 
Baad landede imidlertid ca', 1'/2 Mil 

; Syd for' Agger,' hvor. en Indskæring 
i Kysten frembød eu god _La~dings· 

- plads, og den -landsattes omtrent 
samtidig med, at" Vestkysten II allar

, meredes. At der 'ikke sendtes Afbud 
til Skibet var begrundeti, atmaniAgger 
var uvidende onl Baadens Landing, 

, indtil Folkene ca. l Time senere 
ankom til deres Hjem. l' Vestkysten" 
maatte, begrundt;lt paa Mørkets Frem
brud: holde Søen f6rNatteIl og kom 
først næste Formiddag tilbage til 
Stationen; det blæste dell' N at en 
orkanagtig Storm med svær Sø af 
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N. og NN0. Saadanne forgæves 
Ture ville sikkert oftt;lre forekomme. 

Den ,19 .. November bjergedes 3 
c Baadelav fra, Langerhusb og et fra 
Vejlby· (I{a:r:boøre), i alt 24 Mand 
med Redskaber og Fangst, og næsten 
mod Forventning lykkedes det her 
tilllige at bjerge alle 4 'Fartøjer i 
gqd Behold. Alt indbragtes i Ka
naien og landsattes senere i Lemvig. 
..~Det er min Overbevisning, a't Fi
skerne, paa en Strækning af 3 til 4 
Mil fra Kanalen, i de fleste Tiifælde 
ville kunne optages, nnar blot Assi
stance begæres straks, og "Vestkysten" 
vil i alle Tilfælde, som Forholdene 
have været i det forløbne Aar, kunne 
passere Revlerne, naar dens N ær
værelse paa Havet gøres nødvendig; 
dog maa jeg udtrykkeligt beniærke', 
at Natsejlads over Revlerne ikke 
lader sig gøre, særlig af Mangel paa 
Ledefyr. 

Si gn al- og Telefonforbindelsen 
mellem Thyborøn By og Skibet have 
begge vist sig fyldestgørende, men 
saafremt der i Vinter kommer Isdrift . " 

her, nærer jeg Frygt for, at Telefon-
forbindelsen vil" tage Skade; dog 
have vi jo i saa Tilfælde VOlt Signal
apparat at ty til. For ogsaa at 
kunne modtage Meddelelser fra andre 
Steder· paa Kysten, naar "Vestkysten" 
er paa Søen, og tor tillige i farefulde 
Tilfælde at tilvejebringe det nødven
dige Samarbejde mellem Fiskerne 
og Skibet, har jeg nu udarbejdet og 
omdelt nogle Cirkulærer, hvori der 
gives forskellige Oplysninger og Vej
ledning om, hvorledes Fiskerne bør 
forholde sig, naar Assistance forventes 
fra "V estkysteu", samt tillige inde
holdende nogle faa simple Signaler, 
der kunne gives til Skibet fra et 
hvilket som helst Sted langs Kysten, 
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for dermed at dirigere det i den 
Retning, der maatte gøres nødvendigt. 
SalllIne Signaler v!lle ogsaa kunne 
benyttes til de paa Havet værende 
Fi::;kerei for dermed at tilkendegive 
"Vestkysten"s Komme eller Bevægel
ser. Signalerne ere, særlig af Hensyn 
til det paa mange Steder for Haanden 
værende mangelfulde Materiel, kun 
faa og simple, men de ville dog sikkert 
ved Lejlighed kunne faa stor Betyd
ning, og overalt, hvur jeg i den sidste 
ild har været, for at tale med Kyst
boerne om Sagen, er denne Foran
staltning bleven modtaget med den 
største Glæde og Tilfredshed. 

Med Hensyn til Skibet, da kan 
jeg nu, efter at jeg i det forløbne 
Aar har haft rig Lejlighed til at 
prøve 'det under alle Forhold, kun 
udtale min bedste Tilfredshed med 
det og betegne det i et og alt som 
vellykket, ,idet det fuldt ud svarer 
til de }j'orventninger, man nærede til 
det, og skønt det kun er et lille 
Skib, vil' man dog med Hensyn til 
dets Sødygtighed til enhver Tid kunne 
være tryg .ved det. .. 

Anlæg af Havne paaJyllands 
Vestkyst. 

Under. 16. Juni d. A. har Inden
rigsministeriet nedsat en Kommission 
afSngkyndige til saavel at foretage 
den fornødne Unders~gelse i Anled
ningaf forskellige i den senere Tid 
fremkomne Projekter til Anlæg af 
Havne paa Jyllands Vestkyst som i 
det hele at overveje og afgive Be
tænkning .dels om, hvorvidt der maa 
siges at være Trang til Stede til 
Anlæget paa Vestkysten af en større 



Havn, der kunde yde Tjeneste som 
Fisken- og Udførse)shavn samt tillige 
som Tilflugtshavn, sær.1is for Fisker
fartøjer, dels om, hvorvidt d~r ved 
Anlæg af mindre Moler langs Kysten 
kunde tHvejebringes Tilflugtssteder 
for KYf!.tfiskernes Fartøjer under 
Uvejr, hvorhos Kommissionen i For
bindelse hermed er anmodet om at 
underkaste Spørgsmaalet om Ord
ningen af Udløbet fra Ringkøbing 
Fjorden sagkyndig Behandling. 

Ministeri~t har aJlillodet følgende 
Hørrer om at indtræde i den nævnte 
Kommission: Kontreadmir~l O. A. 
Bruun, K.. af Dbg. og Dbm., som 
Formand, Vandbygningsdirektør C. 
Otte1'strøm, R. af D. og Dbm., In,e
niør under Vandbygningsvæsenet C. 
M. Hummel, Havnekaptajn i Køben
ha VD C. F. Drechsel, R. af D., 
Ho.vnebygl'l.lester H. O. V. Møller, 
R. af D. og Dbm., Grosserer F. T. 
Adolph, R. a.f D., Skibsrheder H. 
G. M. Carl, Oberstløjtnant C. D. N. 
Nøkkentt'ed, R. al D. og Dbm., 
Kontorchef i Indenrigsministeriet 

<# 

F. T. M.. Mortens~n, R. af D. 

Generalforsa.mHng. 

Lørdagen den 12. ds. afholdt 
Bornholms og Kristiansøes Fiskeri
forening sin aarlige Generalforsamling 
paa Hotel "øst~rsøen" i Svaneke, 
hvor følgende Sager forhandledes: 

Formanden, Kontrollør Stub, aab
nede Mødet med at byde de tilstede
værende velkommen. - Derefter fore
lagdes Regnskabet for det forløbne 
Aar til Godkendelse. 

Efter at Regnskabet var oplæst 
og gennemgaaet blev det enstemmig 
godkendt. 
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Be'boldningøn fra forrige 
Regnskabsaar var. 146,80 Kr. 

Medlemskontingentet. . . 247,00 II 

IndvundneRenter.... 0.45 '1 

Tilsammen 399,34 Kr. 
Udgifterne havde beløbet 

sig til. . . . . . . . . . 239,&9 " 

Beholdning 159,75 Kr. 

Beholdningen var imidlertid sunk~t 
betydeligt ned paa Grund af en Del 
Udgifter til Udklækningsanstalten, 
Arbejde for Afsætniegsforhol<lenem.m. 

Foreningen tmUer nu 217 Med
lemmer. 

Derefter foretoges Val~ af 3 Be
styrelsesmedlemmer. Ved skriftlig 
Afstemning valgtes d'Herrer Fiskerne 
Anker Holm, Rønne, Chr. Møller, 
Aarsdale og Hans Bidstrup, Svaneke. 

Til Revisorer genvalgtes d'Herrer 
Lærer Jørgensen og Skibsfører H. 
Olsen af Svaneke. 

Til Kredsforstandere i Svaneke og 
Aarsdale valgtes Fiskerne M. Low 
og Sinius Hjorth. 

Sluttelig gaf Formanden en Med
delelse om Foreningens Virk~mhed 
i det forløbne Aar, samt rettede en 
varm Tak saavel til Bornholms Amt
mand som til Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelse, for den Interesse de 
nærede for det bornholmske Fislreris 
Opkomst. 

Derefter hævedes Generalforsam
lingen. 

Mindre Meddelelser. 

IIlandsftskeriet. Der høres hel
digvis vedvarende kun gode Efterret
ninger frf!. Islandsfarerne, de fiske 
alle godt, men desværre begynder der 
imidlertid at "ise sig Tegn til, at, 
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som man anede, det ene Dampskib 
bliver {Ol' utilstrækkeligt til at føre 
Fangsten fra de fiskende Fartøjer, 
Here af Kutterne ha.ve allerede 
maaUet salte, da. Rødspætten, der 
ofte fange:; pall. betydelig Dybde, 
vanskelig klln holdes levende i saa 
langt et Tidsrum som de 14 Dage, 
"Cimbria." bruger om en Tur, man 
havde jo hll.abet, at den kunde have 
gjort Turen paa oa, 10 å 12 Dage, 
men Betingelsen for, at Turen kunne 
gøres sall. hurtifl, var Anløbning af 
en skobk Havn, men Fiskepriserne 
der have i den sidste Tid været alt~ 
for lave, saa man har set sig nød
saget til at anløbe HuH de to sidste 
Gange. Det vilde være beklageligt, 
om dotte Fiskeri skulde lide noget 
Afbræk ved denne Mangel paa Trans
portmidler, og det er at haabe, at 
denne Mangel paa en eller anden 
Maade i en nær Fremtid maatte 
blive afhjnlpen. KL 

Anholdt engelsk Trawler. Fra 
Esbjerg skrives: Den 17 . Juni om 
Morgenen indbragte Kanonbaaden 
"Grønsund ", Kaptajn Bræstrnp, 
Damptrawleren"Somerville", Kaptajn 
Will. Scbmith af Grimsby, der var 
truffet fbkende paa dansk Søterrito
rium udfor Husby. Føreren indgik 
pall. at betale den sædvanlige Bøde 
af 200 Kr. til Statskassen, hvorhos' 
Fiskeredskaber og Fangst konfiske
redes. 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 15. Juni 189'7. I 
Maj Maaned har Fiskerne kun været 
4 Fange paa Havet, men Udbyttet 
har alligevel været: 

Torsk 800 Stkr. å 55 Øre 440 Kr., 
Kuller 2000 Snese il 1 Kr. 2000 Kr. 
. Aalefiskeriet paa Nissumfjord mest 
med Ruser har udgjort: 

Aal 3120 Pd. å 29 Øre 904 Kr. 
1)0 Øre, Gedde 90 Pd. å flO Øre 18 
Kl'., Helt 100 Pd. il, 6 Øre 6 Kr., 
Aborre 150 Pd. å 5 Øre 7 Kr. 50 
Øre. Hvorefter Hav- og Fjordfiskeriet 
tilsammen 3376 Kr. 30 Øre. 

Paa Grund af A alefiskeriet i Fjorden 
har Flynderfiskeriet været ubetydelig 
for Maj Maaned, ikke stort mere 
end til Fiskernes eget Forbrug. 

Jørgensen. 

Roskilde Fjord, den 21. Juni 1897. 
Rejefiskeriet, der tidligere var en 
meget betydningsfuld Faktor for Fi· 
skerne ved den sydlige Del af Fjorden, 
har nu i en længere Aarrække været 
uden Betydning, thi medens en Fisker 
forhen ved Hjælp af en Rejehov ofte 
kunde fange 5 å 6 Potter Rejer paa 
nogle faa Timer, hører det nu til 
Sjældenhederne at fange en Pot, og 
i Aar er der i den sydlige Del af 
Fjorden sall. godt som slet ingen 
Rejer fanget, ligesom Udbyttet åf 
Rejefangsten i den nordlige Del af 
Fjorden heller ikke hidtil har været 
af synderlig Betydning. 

I e~ tre Ugers Tid har Fiskeriet 
af Aal med Vaad nu været drevet. U d
byttet har dog hidtil just ikke været 
særlig stort. Prisen for Vaadaal er 
her i Aar ~3 Øre Pundet. J. 

Frederikshavn, den 21. Juni 1897. 
Kun i den sidst forløbne Uges to 
første Dage var der Lejlighed for 
Kutterne til at arbejde paa Havet, 
Natten mellem Mandag og Tirsdag 
brød en hæftig Storm løs, som hurtig 
nødsagede alle Kutterne til at søge 
til Havnen, hvorfra de først, paa 
Grund af ved varende uroligt Vejr l 



fra Lørdag af lidt efter lidt alle ere 
udgaaede. Mange led under Stormen 
forskellige Hamrier, saaledes havde 
3 Kuttere mistet deres Bougspryd 
og en fjerde kom paa Grund under 
Indkrysning i Havnen. Ikke faa af 
de saaledes pau en Gang indkommende 
Kuttere havde ret godt Udbytte, de 
der indkom fra Farvandet udfor 
Løkken, hvor de havde fisket 4 il. 5 
Mil fra I-land, havde fra 50-~200 
Snese Rødspætter af udmærket K va
Iitet vejende 20-24 Pd. Snesen, der 
bleve betalte med meget høje Priser, 
fra 5-6 Kr. Snesen; saa godt som 
hele Fangsten opkøbtes af K vase
skippere med det københa vnske 
Marked for 0je. En Del indkom 
fra den saakuldte Hirtshalsrende med 
mindre Fangster Rødspætter vejende 
15-18 Pd. Snesen, del' bleve betalte 
med 4 a 41/11 Kr, Snesen. Fiskeriet 
i Kattegat lur kun været ubetydeligt, 
en enkelt mindre Last indkom fra 
Kobbergrunden, Rødspætten vejede 
18 Pd. Snesen og betaltes med 4 
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Kr. pr. Snes. Fra 0stsiden af Læsø 
indkom enkelte Kuttere, Rødspætten 
herfra var af ringe Kvalitet vejede 
kun 10 Pd. Snesen, der dog opnaaede 
fra l Kr. 50 -0re-l Kr. 75 0re 
pr. Snes. Tilførsel af Hummer fra 
Kristianssand til herværende Mod
tagere har kun været ubetydelig ca. 
1000 Stkr., til tyske Modtagere er 
kun tilført' ca. 3000 Stkr.; et her
værende Firma har faaet ca. 2600 
Stkr. tilført pr. Kvase fra Strømstad, 
fra Vestkysten er ogsaa tilført mindre 
Partier, ligeledes fra IJæsø; Humme
ren fra sidstnævnte Sted eksporteres 
direkte til Hamborg, et derværende 
Firma har købt hele Læsø-Fiskernes 
Hummerfangst i fastRegning. Makrel
fiskeriet . under Norge har ogsaa 
været afbl'udt paa Grund af det 
stormfulde Vejr, Tilførslen i Ugens 
Løb har kun andraget ca. 100 Kasser, 
Prisen har været 10 il. 12 Kr. pr. 
Kasse il. 3 Snese ab Kristianssand. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den ·26. Juni 1897 Kl. ~l Form. bliver ved offentlig A vktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 64,600-Pd. Jern, 7400 Pd. Staal
affald, 9886 Pd. aL _etal. 3107 Pti. gl. Kobber, 29,040 Pd. _etalspaaner, 
2 Krum e, 1800 Pd. Begnaader, Klude, Papiraffald, I Rat, l Kar, Pøse, 
Ballier, Fartøjssejl m. m. 

Sagerne paavises i Magasinet for kasseret Gods Onsdag den 23. Juni 
og følgende Hverdage fra KI. 10-2, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

Orlogsværftets Ceidralkontor, den; 18. Juni 1897. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, P!2U 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalga8Pd Savbpug, 

G. Jenss9B-'l'usch, 
Forespørgsler besvares omgaaende. pl'. Kjellerup. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
':og, pr. Jernbane & Dampskib. 

i Ugen ira 13. Juni til 20. Juni 1897. 

... I ... ... 
G> ·1 I ~ ; = I .... .... .. «I G> ""':;:. '" 

I=~ 
lo. G> . bilD '- CLlG> 

CLl> \ ~ tI'J- "eJ ,o-g tI'J >. 

Tilført af: 'C_ =15 =-= IC. .... ':1 

~I 
.:.: G> q:: 'C 

<11113 == = o = ' ! ca~ «I ... = '; 

il 1:1: =-
G>>. =.- .... 1-= en'I<~ ....I "",Io. .:.: % q:: I- Q. "'" «I0 

:;n en o .% en 

11 danske Fisker- II 'Pd. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I Pd I Pd. Pd. I' Pd, 
fartøjer . •. 10314 

8 danske Kvaser 118360 36002 

svenske l<'isker-
fartØjer .... 

pr. Baad og Vogn 
4 fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer ... ml8 11966 47 9 
.:;: n pr. Jernbane & 

. Dampskib .... 5892 7600 6501 2°0311HO 113109129870 18162 rOlOOi 15071 
-! 

7600 : Imsl 3800 j 1740 , 1310!H418361 18162 801001 1555' laIt ... 34566 650 
! 

l) 300 Pd. Tunger og B50 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) Kuller. 4) 10500 Pd. Aal ')g 1466 Pd. AalekvablJer 
5) Aal. 6) 65100 Pd. Makrel og 15000 Pd. Hornfhk. 

lal1:' er der tilført 336830 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter:. levende Kr. 2.90-4,50. Kassefisk 

Kr. 3,50-4,00 pr. LIld.; Torsk Kr. 1.00 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-1,50 pr. Ol; Aal Kr. 
0.30-0,50 pr. Pd.; Laks. Kr. 0,75-0,85 pr. Pd.; Makrel Kr. 3,50-6,50 pr. Snes; Hornfisk· 
Kr. 1,00-2,00 pr. Sn(3s; Rejer Kr. 0,507 1,25 pr. Pd. 

Af levende Rødspætter er der i Ugens 'Løb kun tilført smaa Partier af mindre god 
K valitet, vejende 8-11', Pd. pr. Snes, som ved Iiviig Efterspørgsel betaltes med ca. 3-5 
Kr. pr. Lpd. - Makrel tilførtes ogsaa mindre eud forrige Uge og betaltes l-P!. Kr. 
højere pr. Snes. 

8nurrevaad. 
Undertegnede tilbyder Fi· 

skerne sine aner~endte SU)lr
revaad i forskelhge Længder 
og l\'laskestørrelser til de bil· 
Iigste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. ~. 

fiskekroge -Fabriken 
- SøhllledaUle I A al 110 r g 188.6 og 

l K.benk.,. 1888 
anbefaler alt Udsalg al alle !luner 
Fiskekroge, san vel i Sta .. l, Jær .. 
som 1>Ie.slng, .amt Pilke I 'l'in Ull' 
Bly. For~endo. mod Efterkrav. 

Cour,ad Christensen. 
St. St .... nd.træde 41. 

. Købøp.havn K. 

Billig til Salg 
er en J olle, 17 Fod 
lang, fyldig bygget .. 

Anvises af 

Chr. Nielsen, 
ltullageret, 

Masnedsund • 

Sejl og Udsalg af. Sejldug. 
Prima amerikansk Barn

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbyde:; Ungt under 
gangbare, Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykitibing 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. 
Telefop 12~, 
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Xøbenh~ VllS Mek~niske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. UtZOD, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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

Prima Dansk Fiskegarn 
fra 

Vejle Bomulds spinderi 
blev tilkjendt 

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

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

Altona Fiskeaucti"on. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brovadr.: Johann Cohrs, Altona. Tolegramadr.: Cobrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Heløluger", 
I(>\"crer efter Bestilling eller fl'a Lager fra vor m.ed de nyeste og bed~te 
i\Ja.skiner forsynede, Fabrik: Silde"" Rødspættegar" Aal~ruser, 4a'øra~.., 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slal!S Næt og Garn. Bom
uldsgurJ', !lnm7legarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .t..ale"-uber, Kork, Flaadtræ o&, Kateehn 
haves paa Lal'er. . 

Handlende gives RabJlt. forespørgsler besyar~e .trah. 
Ved Udstillingerne i .Helsingør og laa4ørs tilk"ut Sølv- og Broncemedaille. 

·, .:'1 
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Nr. 26. I. Juli. 1897. 

:M:eCU-e::c:o..ebl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af 11. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Ved Udstillingen i Sto~kholm. Til 
Dansk Fiskedforenings Fiskesamling.- Ud.tillin~en 
i Stockholm. Den ,nden almindelige svenske Fi· 
skerikonference. - Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlerl'lsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej :& A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til K ontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt A. Bølling, Danish Consulate, 
5, Muscovy Court, 

LOhdon E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng, London 

\ 

Capt A. Bølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fisked
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

V ed Udstillingen i Stockholm 
bleve følgende Danske valgte til Med
lemmer af Juryen for Fiskeriet: Re
geringens F,iskerikonsulent Havne
kaptajn C. F. Drechsel, Viceordførende, 
Kommandør S. Bojesen, Grosserer 
Adolf Carl, Grosserer O. Ekman, 
Konsul Chr. J. Favricius, Skagen, 
og Fiskerikonsulent A. Feddersen. 
Juryen har nu afsluttet sit Arbejde 
og Indstillingerne ere gjorte. 

Til Dansk Fiskeriforenings 
Fiskesamling 

er sendt som Gave en Fløjfisk 
(Callyonymus lyra) fra Hans Ha/isen, 
Snpkkersten, og en Ansjos (Engraulis 
encrassicholus) fra Sigurd Villumsen, 
Snekkersten. 

U dstillingen i Stockholm. 

Som bekendt findes den danske og 
den svenske Fiskeriudstilling i en 
fælles Bygning, medens den norske 
l!"iskeriudstilling har sin egen Byg
ning. Den Bygning, som hU$er 



Danskerne og Svenskerne, er opført 
af Arkitekt Thorburn, den er bygget 
ud i Brunsrlken, hvis Vand danner 
et Bassin midt i den runde Hoved
hal. Rundt om Bygningen løber en 
aaben Rundgang, fra hvilken man 
har Udsigt over Brunsviken. 
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Naar man kommer ind ad Hoved
indgangen, findes den danske Fiskeri
udstilling til venstre; sammenlignet 
med den svenske eller den norske 
SQr den danske Udstilling naturligvis 
ikke stor ud; dette er jo en Selv
følge. Det tager dog ikke desto
mindre lang Tid at gaa den nøje . 
igennem, thi den indrømmede Plads 
er stærkt udnyttet, og Materialet 
kunde godt have fyldt en større 
Plads. Udstillingen er i det hele 
meget smukt og overskueligt ordnet 
og giver et udmærket og sammen
hængende Totalindtryk. 

Naar man fra den svenske Af
deling gaar ind i den danske, pas
serer man mellem to typiske Repræ
sentanter for det danske Fiskeri, en 
Skagensfisker og en Skovshovedpige, 
der ere opstillede paa hver Side af 
Indgangen. Største Parten af Ud
.stillingen udgøres af Dansk Fiskeri
forenings Udstilling af Redskaber, 
Redskabsmodeller og Fartøjsmodeller. 
Denne Samling i Forbindelse med, 
hvad der iøvrigt er udstillet af Red
skaber, giver et ret fuldstændigt 
Billede af dansk Fiskeri og de ved 
dette anvendte Fartøjer ogRedskaber; 
dog trænger Samlingen af Fartøjs
modeller stærkt til at suppleres, 
medens paa den anden Side Sam
lingen af Redskabsmodeller er tem
melig fyldig og ogsaa har vakt en 
Del Interesse. Hvad del' ogsaa giver 
Redskahssamlingen Interesse er en 
Del ældre, nu ikke længere brugte 

Redskaber, gennem hvilke man faar 
Begreb om Fiskerimethodernes Ud
vikling. Af Modellerne har navnlig 
den af Baadbygger O. L. Larsen, 
København, forarbejdede Model til 
en Redningsbaad med tilhørende 
Vogn vakt megen Opmærksomhed 
paaGrund af det ~verordentlige 
smukke Arbejde og den Finhed, 
hvormed den er udført. \ 

Af de enkelte Udstillinger skulle 
vi kortelig omtale nogle: København 
og Omegns Fiskeriforening udstiller 
en meget smuk Samling af de af 
dens Medlemmer anvendte Redskaber ; 
alle disse Redskaber, navnlig forskel
lige Ruser, ere meget smukt forar
bejdede. Fiskenætfabrikken "Dan
mark". og Københavns mekaniske 
N et- og Garnfabrik udstille meget 
smukke Prøver af deres Fabrikata. 
Conrad Christensen udstiller en rig 
Samling af Fiskekroge og Pilke. Af 
Martin og AlexandIlI' Nielsen, Kø
benhavn, Hans Nielsen, København, 
og Rasmus Nielsen, Skalø, udstilles 
forskellige Ruser, Torske-, Aale- og 
Rejeruser. Jens Pedersen, Tis Sø, 
udstiUer foruden en Aaleruse og et 
Geddegarn en Model til en Udklæk
ningsanstal t. 

Af Tegninger har Skibsbygmester 
Benzon, Nykøbing, udstilletsinsmukke 
KonstruktionstegIling og Sejltegning 
til en Fiskekutter. Hobro Udklæk
ningsanstalt, cand. polyt. Bie, møder 
med en Samling Præparater af Ørred 
i forskellige Udviklings stadier. Fiskeri
eksportør Mehlsen, Struer, udstiller 
Transportkasser til levende Aal. En 
interessant og morsom Udstilling, 
som stadig har samlet Tilskuere, er 
Direktør Tonnings Udstilling af, 
hvorledes Østersfiskeriet drives i Lim
fjorden, de tre Montre vise meget in-



struktivt østersllskeri baade ved Dyk
ning under godt Vejr og ved Skrabning, 
naar Vejret ikke tillader Dykning. En 
anden Udstilling, der ligeledes kan 
glæde sig ved en talrigTilskuerkreds, er 
den grønlandske Handels Udstilling 
af dette Lands ejendommelige Fiskeri, 
ledsaget af mange andre smukke Frem
bringelser fra hine Egne, og Frem
stillinger af Livet der. En særdeles 
interessant Udstilling, der maaske 
ikke helt forstaas af de fleste be
søgende, er Ingolfekspeditionens Sam
ling af dens mange forskellige Red
skaber tilDybhavsundersøgelse, denne 
Samling, der indeholder omtrent 
samtlige Apparater, er meget lærerig 
og underholdende, desværre udstHler 
Ekspeditionen ikke noget af U d byttet, 
en Montre med en. Snes Glas med 
særlig karakteristiske Former fra de 
nordlige Havdybder vilde baye passet 
godt bel', og at skaffe dem til Veje 
vilde jo have været en let Sag. 

Paa en rundt om Midterbasinet 
nedenunder løbende Gang udstilles 
Fisk og Fiskeprodukter. Oarl Bang 
udstiller hel' udmærket behandlet is
pakket Fisk, P. H. Løhmann, Kø
benhavn, bar smuk røget Aal, H. 
Nicolaisen, København, forskellig 
røget Fisk, og Ohr. Soldath udstiller 
sin bekendte Laks. Endelig har her 
V endsyssel'sFiskeeksportforretning en 
smuk Udstilling af fersk Fisk i Is, 
Klipfisk, islandske Rødspætter, tør
rede og behandlede efter hollandSK 
Metode, samt østers fra Nordsøen; 
derimod fandtes den af samme Firma 
udstillede frosne Oolumbia Laks ikke 
paa Udstillingen under vort Besøg. 

(Fortsættes.) 
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Den anden almindelige 
svenske Fiskerikonference. 

Som tidligere omtalt her i Bladet 
afholdtes i Stockholm i Dagene fra 
den 14. til 16. Juni en Fiskeri
konfere;[}(:e; Møderne holdtes paa 
Udstillingspladsen i Haveudstillingens 
Bygning, en stor or; rummelig Sal. 
Der var udgaaet Indbydelse ogsaa 
til Fagmænd i Danmark, Norge og 
Finland, og ogsaa fra alle tre Lande 
havde Repræsentanter givet Møde. 

Konferencen aabnedes Mandagen 
d. 14. Kl. 11 Fm. af Fiskeriinspektør, 
Dr. L7tndberg, der i Sill Tid havde 
fungeret som Ordfører ved den første 
Fiskerikonference. Dr. Lundberg 
blev ogsaa nu valgt til Ordfører, til 
Viceordfører valgtes Fiskeriinspektør, 
Dr. O. Nordq7tist fra Helsingfors og 
til Sekretær Fiskeriassistent, Dr. F. 
'I'rybom. 

Efter at Dr. Lundberg havde budt 
Deltagerne, og særlig de fremmede, 
Velkommen, fremsatte han Forslag 
til Dannelse af en svep.sk Fiskeri
forening, han fik herunder Lejlighed 
til at henpege paa Dansk Fiskeri
forenings Virksomhed, noget saadant 
var det, man sa.vnede i Sverrig. 
Efter en kort Diskussion, hvori flere 
udtalte sig om Ønskeligheden af en 
saadan Forening, opsattes Sagen til 
tredie Konferencedag. 

Derefter holdt Fiskerikonsulent, 
Havnekaptajn Drechsel et Foredrag: 

Om Havfiskeriets Udvikling i de 
skandinaviske Lande og dets Fred
ning ved internationale Lovbestem

melser. 
Da dette Foredrag har særlig In

teresse for danske Læsere, skulle vi 
her referere det i sin Helhed: 



Havfiskeriet er i den Form, 
hvilken det for Tiden drives i Ev
ropa og Amerika - af temmelig 
ny Oprindelse. Man kender vel fra 
gammel Tid de store hollandske 
Sildefiskerier, de franske Torske
fiskerier ved Island og New Found
land, forskellige Landes Hvalfangster 
i de nordlige Have, men en Udvik
ling i større Stil, hvorved store 
Kapitaler ere anbragte i Fiskeri
foretagender, har først taget sin 
Begyndelse i Midten af dette Aar
hundrede, efter at de forbedrede 
Kommunikationsmidler havde bragt 
~etingelser tilveje for en stor og 
lønnende Afsætning af Fisk i fersk 
Tilstand. 

'Den herved foraarsagede Frem
gang i Fiskeriindustrien har som 
bekendt havt overvældende store 
Dimensioner, særlig for Englands, 
Tysklands og Amerikas Vedkom
mende. Det er ikke Formaalet for 
dette Foredrag at give en Beskrivelse 
af Gangen i denne Udvikling. Nogle 
faa Tal vHle være tilstrækkelige til 
at illustrere den. Havfiskeriet i Eng
land blev i 1853 fra Englands største 
Fiskerby, Grimsby, kun drevet af 
10 Fartøjer. I 1893 fandtes der 
810 Fartøjer, hvoraf 85 Dampere. 
Antallet af Damptrawlere i Grimsby 
er fra 1893 til i Aar" steget fra 85 
til 250, og henved 40 ere for Tiden 
under Bygning. En lignende Damp
trawlerflaade er hjemmehørende i 
Hull, hvor der for Tiden er henved 
50 nye Damptrawlere under Byg
ning. Den samlede Værdi af Eng
lands Fiskerier er 7,000,000 !l, hvortil 
kommer Fiskeriet i Kanada, som 
udgjør 31/ 2 Mill. !l. I Tyskland 
fandtes i 1880 endnu ikke nogen til 
Trawlfiskeri udrustet Damper. For 
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nærra~rende udgør den tyske Damp
trawlerflaade over 100 Fartøjer, og 
del' ('1' i den sidste halve Snes Aar 
OD \)1';1 ~t over 10 Mill. lVIark i Damp
trawll'l'c, samtidig med at Silde
fiskeriet i dettb Tidsrum er udvidet 
betydeligt efter hollandsk Mønster. 
I 1892 blev det drevet af 52 lÆggere 
under tysk Flag. Det er saaledes 
en meget betydelig Udvikling, Hav
fiskeriet er undergaaet i flere Lande. 
I de skandinaviske Lande er derimod 
Havfiskerierne herved fOl'staaet 
de Fiskerier, der udøves med store 
søgaaende Damp- eller Sejlfartøjer, 
beregnede paa at holde Søen i læn
gere Tid ad Gangen - ikke naaet 
til nogen nævneværdig Størrelse. Det 
vil være af Interesse at søge nærmere 
at paavise Aarsagen hertil. Sæd
vanligt angives Mangel paa Fore
tagsomhed som den væsentligste 
Grund, og man vil saavel i Sverri@: 
som i Norge og Danmark fra Tid 
til anden finde Opfordringer i Blade 
og Tidsskrifter saavel til Staten som 
til Pdvate til at tage Initiativet til 
Fiskeriernes Udvikling i st~rre Stil. 
I og for sig er dette ga'nske natur
ligt og rigtigt, eftersom man maa 
gaa ud fra, at der endnu staar 
meget tilbage at udrette paa Fiskeri
omraadet, ogsaa i Skandinavien, men 
naar man støtter Paastanden om den 
Højde, Fiskeriernes Udvikling kan 
naa i Skandinavien til en simpel 
Henvisning til fremmede Fiske'riers 
StøIrelse og betydelige Udvikling og 
fordrer disse efterlignede i de skandi
naviske Lande, saa ligger heri en 
Mangel paa Forstaaelse af den egent
lige Aarsag til Udlandets store Frem
gang paa Fiskeriomraadet og af de 
Forhold, som i det hele have skabt 
denne. 



\ 

Betragte vi nogle af de vigtigste 
Havfiskerier i Udlandet, ville vi se, 
at Aarsagen til deres Udvikling er 
forskellig i hvert Land for sig. 
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I England find~s Idealet af et 
sundt og vel udviklet Havfiskeri, 
frembragt udelukkende ved det pri
vate Initiativ, uden Understøttelse 
af Staten og baaret oppe ved de 
gunstigste Betingelser fol' Fiskeriets 
Udvikling. Englænderne vare de 
første, som begyndte Trawlfiskeriet 
i Nordsøen og fandt hør et sturt 
Felt for Udviklingen, idet man overalt 
arbejdede paa Fiskegrunde, som ikke 
forhen vare udnyttede og derfor af 
usædvanlig righoldig Natur. Englands 
til Havfiskeri ualmindeligt vel egnede 
Befolkning, af hvilken en stor Del 
er naturligt og udelukkende henvist 
til at søge Erhverv paa Søen, har i 
Forbindelse med de store Kapitaler, 
som engelskeFiskeriforetagender have 
raadet over, været af særlig Betyd
ning for Udnyttelsen af Nordsøens 
rige Fiskebanker. Landets Belig
genhed el' ualmindelig gunstig, Havne
forholdene fra gammel Tid ordnede 
paa en for FIskeriet heldig Maade, 
og endelig er der i England i højere 
Grad end noget andet Sted et for 
Fiskens Afsætning fortrinligt Marked. 
Trods disse for Ji'iskeriet saa særligt 
heldige Forhold, findes der dog i' 
England mange Eksempler paa mis
lykkede Fiskeriforetagender, men i 
det store og heIl:.' have de gunstige 
Betingelser frembragt en Række store 
og levedygtige Foretagender og været 
Aarsag til, at de alt fra Begyndelsen 
have indvundet saa store Kapitaler, 
at de have været i Stand til at mod
staa senere Tiders Uheld. Man har 
med andre Ord paa Grund af den 
store Fiskerigdom, der fandtes, da 

det engelske Havfiskeri tog sin Be
gyndelse, kunnet foretage den første 
Udvikling uden at betale' de dyre 
Lærepenge, som ere betalte af saa 
mange andre, der senere have arbejdet 
under ugunstigere Forhold, og Følgen 
heraf har atter været, at man senere 
har havt de fornødne Midler til at 
fremme Udviklingen i enhver Hen
seende, indføre Forbedringer i Far
tøjer og Redskaber, forsøge. nye 
Fangstpladser osv. 

Betragte vi nu det franske Fiskeri, 
ville vi ogsaa se det udviklet til en 
betydelig Højde, men paa en hel 
anden Maade og af helt andre 
Grunde end det engelske. I Frankrig 
er det Staten, som er Drivfjedren . i 
Fiskeriets U dvikling. Det er de 
store Torskefiskerier ved New Found
land og Island, som give Fiskeriet 
dets Præg, men flere Aarhundreder 
tilbage kan man spore Statens Ind
griben i dem og dens Beskyttelse af 
deres U dvikling, alt af Hensyn til 
Opretholdelsen af d(!t for Marinen 
nødvendige Mandskab. Man giver 
Præmie til hvert Skib, der bygges 
til Fiskeri, Udrustningspræmier og 
Præmier til hver Mand, der gaar 
paa Havfiskeri, pensionerer ham og 
giver ham' Adgang til forskellige 
andre Fordele, naal' han naar en 
vis Alder. Ved høje Toldsatser be
skytter man Fiskeriets Afsætning i 
Hjemlandet, hvor Forbruget af saltet 
Fisk som bekendt er meget betyde
ligt, og man tilstaar Toldfrihed for 
Salt og andre for Fiskeriet og Fiskens 
Tilberedning nødvendige Artikler. 
Frankrig hal' ad saadan kunstig Vej 
opnaaet at skabe et stort Fiskeri, 
og den Del af dets Fiskerbrfolkning, 
som drivp,r Havfiskeriet, er fra 
Barnsbfm udviklet dertil og hører 



til de bedste og mest haardføre 
Fiskere i Verden. Den Dag, Staten 
unddrager Fiskeriet sin Støtte, vil 
det dog utvivlsomt sygne hen. 

I Holland er Aa:rsagen til Fiske
riets Udvikling atter af anden Natur 
end i Frankrig og England. Det er 
her de store Sildefiskerier, som ud
gøre Hovedparten af Havfiskeriet. 
Disse ere af' meget gammel Oprin
delse, og deres Overlegenhed beror 
paa den Omstændighed, at Hollæn
derne forstaa at salte og tilberede 
Silden til en Fuldkommenhed, som 
hidtil ikke er blev en naaet af andre 
Nationer. Heraf den store og ved
holdende Fremgang i de hollandske 
Siluf'fiskerier, der uden Tvivl ville 
florere, saalænge den hollandske Sild 
bevare!' sit Ry Verden over. Ogsaa 
Hollændernes Tilberedning af saltede 
Torsk (Laberdan) og Flyndere er 
uden Sidestykke. 

Hollands Beliggenhed for Afsæt
ning er særdeles • heldig, idet det 
ligger i direkte og nær Forbindelse 
med Fastlandets store Markeder. 
Dets Havneforhold ere ordnede paa 
en for Fiskeriet særdeles heldig1\Iaade, 
idet de store Handelsbyers Beliggen
hed i N all'heden af Kysten medfører 
Hanvneanlæg af betydelig Størrelse, 
der i høj Grad kommer Fiskeriet 
tilgode. Paa Steder, hvor Havne 
ikke ere anlagte, yder det store Høj
og Lavvande en virksom Støtte for 
Fiskeriet, idet det tillader Landsæt
ning af Fartøjerne paa aaben Kyst. 
Hollændernes betyd~lige Forretnings
dygtighed kommer ogsaa FiskeriiIfdu
strien meget tilgode. 

I Tyskla~~d skyldes Udviklingl\ll af 
Havfiskeriet væsentligst Statens Støtte 
og enkelte indflydelsesrige Personfrs 
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og Fonetningers Arbejde for Fiskeri,.. 
sagen som en national Velfærdssag .. 
Man har der taget det engelske. 
Trawlfi--keri til Mønster, og i Virke
lighed!'lI findes der i Tysland mange 
af de salllme Betingelser for Fiske-· 
riets Udvikling som i England. Et 
stort Marked, en talrig og d\elig 
Fiskerbefolkning og udmæl'k(!de . 

. Havneforhold, men Tyskland ligb''I~ri' 

mere afsides for Fiskeriet, og det ha1L
begyndt Udviklingen af sine Fiskerier 
paa et Tidspunkt, da Overproduktion 
eller rettere Overfiskning allerede var 
indtraadt. Man har derfor haft ikke 
faa Vanskeligheder at be~æmpe, men 
disse ere for en stor Del overvundne 
ved Statens Omsorg og Hjælp. Staten. 
~iver aarlig 200,000 Mark til Støtte 
for Havfiskeriet, der fornemmelig.t
benyttes til Hjælp for de Selskaber;, 
der drive Havfiskeri. Sildefiskeriet" 
der udvikles efter hollandsk Mønster, 
støttes ved Byggepræmier, TI drust
ningspræmier: Godtgørelser for Net 
osv. Man har ad disse Veje i Løbet 
af kort Tid bragt Havfiskeriet op til 
en betydelig Udvikling. I en for 
nylig i "Mittheilungen des deutschen 
Seefischereivereins" fremkommet Ar
tikel har den for sin Virksomhed og 
Fortjeneste af Fiskerisagens Fremme 
bekendte Præsident, Dr. Herwig, givet 
en Fl'emstilling af Fiskeriets U dvik
ling og nuværende Standpunkt i Tysk
land t og man fa ar heraf et godt 
Billede af den Omhu, der fra Myn
dighedernesSide vises Fiskeribedriften 
i alle dens Detailler. Foruden ved 
det omtalte Præmieringssystem t der 
tages stærkt i Forsvar af Forfatteren, 
hjælpes Fiskerierne endvidere ved 
Toldbeskyttelse, et Middel, sOm turde 
blive af væsentlig Betydning for Fiske
riernes Opkomst, eftersom Indførslen 
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af fremmed Fisk er meget betydelig 
i Tyskland. 

Den betydelige Fremgang, der ved 
de her nævnte Foranstaltninger er 
foregaaet i det tyske Havfiskeri, el' 
alt illustn'ret i Begyndelsen af dette 
Foredrag ved. nogle :ral. 

Det vil af denne I;'remstilling af 
Havfiskeriets Stilling i de forskelligt~ 
til Nordsøen grænsende Lande fi'clll
gaa, at Aarsagen til dets Blomstring 
er af højst forskellig Natur i de for
skellige Lande. I Englalld er det 
de ualmindeligt heldi::;e naturligt· 
Betingelser for Fiskeriets Fremme, 
i Frankrig fornem meligt Statens Støtte, 
i Holland Sildefiskeriets gunstige 
Stilling, i Tyskland en Forening af 
de i England og Frankrig virkende 
Kræfter. 

Findes disse for Fiskeriets Frem
vækst gunstige Forhold i de skandi
naviske Lande? Dette Spørgsmaal 
maa først søges undersøgt og besvaret, 
naar man vil diskutere Muligheden 
for Havfiskeriets Udvikling i Skan
dinavien, idet man dog ved en saadan 
Undersøgelse maa se bort fra Stats
understøttelse som den bærende Kraft 
i Fiskeriudviklingen. Det er klart, 
at man ad kunstig Vej ved en om
fattende Støtte fra Statens Side kan 
opelske ethvert Fiskeri; mon en sau
dan Fremgangsmaade vil ikke have 
Betydning for en lIndersøgeIse af de 
naturlige Betingelser for Udviklingen 
af et Lands Havfiskeri. 

I første Række maa ved en saadan 
IT ndersøgelse Afsætningsforholdene 
stilles, navnlig Fiskemarkedets, Fiske
handelens og Fisketransportens hel
dige Ordning. Der, hvor der findes 
stadig og god. Afsætning for Fiskeri
udbyttet, vil Fishriet blomstre, selv 
om der forøvrigt kan forefindes Mang-
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ler i andre Hlmseender. Det er den 
betydelige Fiskekonsum i England, 
Fiskea vktionernes praktiske Frem
gangsmaade og J ærnvejelles store 
Udvikling, som danner Grundlaget 
for hele dette Lands mægtige Fiskeri
industri, og som er den væsentligste 
Aarsag til, at Udviklingen stadig 
kan fortsættes. Dette gælder saavel 
for dl' Fiskerier, der ere baserede 
paa Fiskens Afsætning 1. saltet Til
stand som paa de, der afsætte Fisken 
fersk. For at disse sidste, der jo 
væsentligst bestaa af de store 'l'rawl
fiskerier i Nordsøen og under Island, 
skal kunne bestaa, Dlaa Markedet til 
enhver Tid kunne optage i al Fald 
Ho,edparten af de store Masser af 
Fisk, der indbringes, og dertil kunne 
skaffe Afsætning fol' de mange for
skellige mere eller mindre mad nyttige 
Fiskearter, som indvindes ved dette 
Fiskeri. Endvidere maa Markedet 
være indrettet paa at modtage slagtet 
eller frossen Fisk, eftersom det vilde 
være umuligt at bringe Hovedparten 
af de store Masser, der produceres, 
frem i levende Tilstand. Disse For
dringer kunne kun tilfredsstille i de 
store Lande, hvor de store Byer 
findes, og hvor udstrakte Fabriks
distrikter optage en saa betydelig 
Del af Fiskeriudbyttet. I de skan
dinaviske Lande findes der hplt andre 
Forhold. Forskellen m. H. t. Fiske
afsætning mellem saada,nne Lande 
SOlD f. Eks. England og de skandi
naviske Lande illustreres bedst ved, 
at alene London har ligesaa mange 
Indbyggere SOlll Sverrig eller som 
Norge og Danmark tilsammen, og 
det behøver ikke at næVlles, at Ind
byggerantallet i en saadan By har 
en ganske anden Betydning for Fiske
afsætningen end det salllme Anta! 



Mennesker, spredt over et Areal som 
de skandinaviske I.Jande. Hertil kom
mer, at Befolkningen i England er 
langt lllere fiskespisende end i andre 
Lande. I Følge et paa et Fiskeri
møde i Berlin holdt Foredrag under 

.- Udstillingen i 1896, fortæres der 
aarligt 72 Pd. Fisk pr. Indbygger i 
London, medens Forbrnget i en By 
som Berlin opgives til 3 il. 4 Pund. 
H vor stort det er i de skandinaviske 
Lande vides ikke, men selvom det 
er det 4-dobbelte af Berlin, vil man 
jo kun naa til en Brøkdel af Lon
dons aarlige Forbrug. Den Betyd
ning, dette har for Fiskeafsætningen, 
er ganske indlys('ndl', men forøvrigt 
gøre ogsaa andl'e Forhold sig gæl
dende m. H. t. Fiskemarkedets Brug
barhed. Det er saaledes ej en Gang 
i England alle Havne, der egne sig 
for Afsætning af fersk Fisk. 1\[<:>,l<:>ns 
en større Ladning fersk, iset Fisk 
kun opnaar meget ringe Priser i de 
Havne, hvor der ikke er oparbejdet 
noget Marked for denne Vare, ere 
derimod alle Arter og Mængder af 
Fisk sælgelige i de vigtigere Afsæt
ningshavne for Fisk. Man ser heraf, 
at ganske særlige Betingelser skulle 
være til Stede for at tilvejebringe et 
godt l\1arkrd, selv om forøvrigt Fiske
konsumen er tilstrækkelig stor dertil. 
Se vi hen til de Fiskerier, der søge 
Afsætning for deres Produkter i saltet 
Tilstand, særlig SlIde- og 'rorske
fiskerierne, se 'vi ogsaa der Fiske
markedets Betydning, men medens 
man har Vanskelighed ved at for
handle Fangsten i fersk Tilstand i 
udenlandske Havne, er dette paa 
Grund af Varens større Holdbarhed 
lettere for saltet Fisk's Vedkommende. 
Dog er man m. H. t. Afsætning ogsna 
her ganske afhængig åf Markedet 
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paa de Pladser, hvor man søger sm 
Afsætning. De norske, svenske og 
danske Torske- og Sildefiskerier og 
de hollandske Sildefiskerier have 
deres væsentligste Marked i Tysk
land og ville lide store Tab og Van
skeligheder, hvis ·Adgangen til de 
tyske Markeder vanskeliggøres eller 
stænges ved Told afgifter. Allerede 
de paa salt Sild for Tiden eksisterende 
Toldafgifter i Tyskland have virket 
trykkende og have bevirket, at man 
i Holland begynder at forlægge de 
derværende Foretagender til tyske 
Havne. Et større hollandsk Firma 
har saaledes sidste Aur forlagt sin 
Virksomhed til Emden. 

I den indskrænkede Afsætning i 
de skandinaviske I,ande saavel af 
fersk som af saltet Fisk ligger en 
væsentlig Vanskelighed for Udvik
lingen af det Havfiskeri, som kan 
drives fra de skandinaviske Lande. 
Det kan vel ikke betvivles, at Fiske
konsumen kan blive betydeli~ større 
end den nu er, i al Fald i Danmark, 
men et Marked for Havfiskeri i stor 
Stil kan ikke frembringes i Skandi
navien. Dertil vil Konsumen være 
for ringe, hvortil kommer Trans
porten, som i Sverri g er besværlig. 
og Fordringerne til Fiskens Kvalitet, 
som i Danmark ere for vidtgaaende. 
Heraf resulterer da, at Havfi.skel'ir,{~ 
Afsætning-maa baseres paa Udlandet, 
hvilket medfører store Vanskeligheder 
for dets U d vikling i større Stil, saa
ledes som nærmere skal blive paa
vist. 

I nær Forhindeise med Fiske
markedet staar Havneforholdenes 
Betydning for Fiskeriets Udvikling. 
Danmark er særligt uhddigt stillet 
i saa Henseende, paa Grund af den 
forholdsvis lange utilgængelige Sand-
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kyst, som vender mod Vest, hvor 
Havneanlæg ere baade kostbare at 
anlægge og vedligeholde. Norge og 
Sverri g ,har tbetydelige Fortrin paa 
Grund af de mange naturlige Havne. 
som findps langs Kysterne, men de 
have paa den anden Side den MangeL 
at være uden direkte landfast For
bindelse med det tyske Marked. Be
liggenheden afde skandinaviske LandC' 
er il,ke særlig gunstig for Havfiske
riets Udvikling, i al Fald ikke efter 
det Kendskab, man hidtil har er
hvervet til Fiskegrundl'rJe og deres 
Udnyttelse. Hvorvidt der udfor den 
norske, jyske og bohllslenske Kyst 
kan drives et lønnende Drivgarns
fiskeri efter Sild i Lighed med de 
hollandske Havfiskerier, staar endnu 
uafgjort hen, ligesom ogsaa om der 
Aaret rundt kan drives Trawlfiskeri 
paa Grundene udfor den jyske Vest, 
kyst. Som Forholdene ere for Tiden, 
foregaa i ethvert Tilfælde de store 
Havfiskerier baade for Trawl- og 
Sildefiskeriernes Vedkommende i den 
største Del af Anret i stor Afstand 
fra de skandinaviske Kyster, og For
søg paa Udviklingeu af Havfiskeri i 
disses Nærhed har hidtil ikke ført 
til noget større Resultat. 

Fiskerbefolkningens hele Karakter 
og Uddannelse er af en ganske sær
egen Betydning for B avfiskeriets Ud
vikling, og har neret en ,<æsentlig 
Løftestang for det pngelske Fiskeri. 
De skandinaviske Lande, særligt 
Norge, ere i saa Hellseende ikke 
uheldigt stillede. Dog maa det ikke 
lades ude af Betragtning, at Ud
dannelse til hver enkelt Gren af 
Hayfiskeri kræver en speciel Øvelse 
og Erfaring, og selv med nok saa 
duelige Søfolk fil Raadighed maa 
man derfor indhøste megen Erfaring, 

før man evner at bemande en større 
Flaade til Havfiskeri. Besætningens 
Duelighed har ofte vist sig afgørende 
for et Fiskeriforetagendes Udfald, 
og Betydningen deraf læres bedst 
gjennem Betragtning af de forskellige 
Havfiskeriers Ud viklingsbistore. Man 
kan bhndt disse f. Eks. nævne de 
nOl'ske H mlfangl:'rforetagender, der 
have haft en saa stor Succes, men 
først efter fleraarigt Arhejde med 
Uddannelsen af Mandskah og Ud
vildingen af Redskaber. 

J l'g har her paapaget de væsent
ligste Vanskeligheder, som stille sig 
i V pjen for Udviklingen af et Hav
fiskeri i stor Stil fra de skandina
viske Landp, og det vil ses, at de 
ere ikke ganske faatallige. Man kan 
altsaa ikke nøjes lIled at h"nvise til 
det Standpunkt, Fiskeriet indtager i 
andre Lande og deraf udlede den 
Slutning, at det kan udvikles pau, 
samme Maade og med samme Lethed 
i Skandinavien, thi i Virkeligheden 
er Sagen af en helt forskellig Natll1', 
fordi der i Skandinavien savnes flere 
af de væsentligste Betingelser for 
Ha vfiskeriets Trivsel. 

Men trods dette maa det dog anses 
for muligt at udvikle Ha vfiskeril·t 
fra skandinaviske Bavne, naar lilan 
først er paa det Rene med de Van
skeligheder, man har at orervinde. 
I det følgende skal nærmC're gøn's 
Rede herfor, idet der dog nærm\'st 
tages Sigte pau Forholdene, som de 
ere i Dumnark, da jeg suvnpr til
strækkeligt Kendskab til Sverrig og 
Norges Piskeriforhold til at udtale 
nogen afgjort Mening om 1\1 ulig
hedern~ for Havfiskeriet Udvikling 
disse Lande. (Slutttes.) 
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Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, d. 28. Juni 1897. 
Hvad der særlig karakteriserer den 
forløbne Uges "b'iskel'i er de usæd
vanlig høje Priser, der bliver betalt 
for Rødspætten; Aarsagen hertil el', 
dels at Kulingen ofte har været for 
stærk, til a t Fiskeriet kunde drives, 
og Tilførselen derfor i det hele taget 
har været temmelig knap, dels at 
':l'ilførselen er sket lidt efter lidt, 
sau at Markede.t ikke el' bleven ovpr
fyldt; men for en Snes Aur tilbage 
havde man sikkert aldrig tænkt sig, 
at en lille Jjast ,Fisk paa 50 Snese 
Rødspn:>tter af ikkt> usædvanlig Stør
rrhe ,- de vrjede ca. 11/ 2 Pd. StIL 

skulde kunde udbrillges i 400 Kr., 
og dette er dog sket i denne Uge; 
der er betalt 8 Kr. pr. Snes for 
Fisk vejende :30 Pd. Snesen. Vest
kystfiskeriet har næsten udelukkende 
funden Sted i Farvaudet mellem 
Løkken og Hirtshals, 4-5 Mil af 
I",and, ude paa Dybet, som Fiskerne 
sige, Udbyttet har som sagt været 
temmelig knapt, for de Flestes Ved
kommende varierede det mellem 50 
og 100 Snese, enkelte havde mindre. 
Rødspætten vejede mellem 20 og 30 
Pd. Snesen og betaltes med fra 5-
8 Kr. pr. Snes. Fra Svenskekysten 
indkom en Del Kuttere med fra 40 
-100 Snese hver, Rødspætter vej
ende ca. 20 Pd. Snesen, betalte med 
5 Kr. pr. Snes; disse Kuttere ind
bn.tgte desuden ca. 5000 Pd. Skær
issing, der opnaaede 10 Øre pr. Pd. 
Fra Kobbergrunden indkom et Par 
Laster, 12-13 Pd.s :Fisk, betalt med 
2 Kr. 50 Øre Snesen. De med Garn 
nord af Læsø tiskende Kuttere havde 
kun ringe Fangst saavel af Rød-

ætter som af anden Fladfisk, Rød
spætten vejede 10--11 Pd. Snesen 
og hetaltes med 2 Kr.-2 Kr. 35 Øre 
Snesen, mindre Partier Tupge be
taltes med 60 Øre pr. Pd., Pighvar 
med 30 il 35 Øre, Slethvar og Skær
issing med 10 Øre pr. Pd. Tilfør
selen af Hummer fra Christianssand 
til herværende Modtagere har kun 
været yderst ringe, nu stunder det 
mod Fredningstidens Begyndelse, og 
de norske Hummerhandlere pleje til 
den Tid at holde igen pau Salget, 
Priserne ere ogsaa gaaede i Vejret, 
der betales nu l Kr. pr. Pd. en gros 
ab Ch ristianssand ; direkte til det 
tyske Marked er tilført ca. 1500 Stk. ; 
fra Vestkysten er tilført ret godt, 
Hummerfiskeriet der har i den sidste 
Tid været nogenlunde tilfredsstillende, 
der betaltes paa Stranden ca. 80 Øre 
pr. Pd. Makl'eltilførselen fra Norge 
har været i betydelig Fremgang, der 
el' fra Christianssand tilført ca. 400 
Ks. 11 :3 Snese, Prisen, der i U gens 
Begyndelse var 15 Kr. pr. Ks., faldt 
senere til 12 Kr. pr. Ks. il, 3 Snese 
en gros ab Christianssand. Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond~ 
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, 
Storm gade Nr. 20. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 

og pr. Jernbane & Dampskib 
i Ugen lpa 20. Juni til 27. Juni 1897. 

I 
... 1· ....... :; I.\;;; li; eC;;j I lil go.x ... I~ Cl,')CI,') co> c. .... ,,:,t!= 0-= g'...Q (C _(I'.) >. 

• 11 "C...., -"C =..c: c.+' «>~ .- "C CO:.x Q3= "'CS 

Tilført a,: 1"'!Il I a; '" '" Cl I =.!! :;:.: ~ -: I = <d J< o:s ... '" <d 
CCc. ::J:>' ':ii: ~CI) I- '<:1<1> Cl) j>C(~ I....J .x:; .x 

In r;: ~ Cl) gp go~;) « ~::J: Cl) 

23 :anske Fisker- '\1 P,i. Pd. 1 l' d. Pd. 1 Pd. I Pd. 1 Pd. 1 Pd 1 bi. I Pd, I l'd, 
fartøjer . . . i 30726 2002 440" 

30 danske K vaser 1100872 I I 8730! ' 

5 svensJ{e }l'isker- I 
fartøjer ... , 3060 

pr. Baad og Vogn I I 
fra nærliggen"de ' R Rejer 

Fiskerlejer . . . 44243 I lfl5771 I I 750 

pr. Jernbane & i I I Il 10 

Dampskib ~. ~. _. _. i 704115180iOO~lfl1043 950" 1239071~57t)'i' :434~i 203-1617680°110714 

laIt . . . '1141699. 5180, 4009728 I 9680 2830 115767 39917120346 71)800 11464 
, . ,I , I, 

1) 250 Pd. Tunger og 150 Pd. Pighvar. 2) Sletter. 3) SkrUPIler. .) Torsk. 5) Kuller. 6) Steubi,ler, 
7) O.dde, 8) 12785 Pd. "'al "g 2702 Pd. Aalekvabber, 9) Aal. 10) 71100 Pd, Makl'el og 5700 Pd, Hornfisk. 

lait er der tilført 433811 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3.1fl-6,iill. Kassefisk 

Kr. 3,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk Kr. 1,00 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-1.55 pr. Ol; Aal Kr. 
0,20-0.55 pr. Pd.; IJaks Kl'. 0,75-0,90 pr. Pd.; Makrel Kl'. 3,00-6,00 pr. Suos; Hornfisk 
Kr. 1,20-2,50 pr. Snes; Rejer Kr. 0.75-1,25 pr. Pd. 

I Ugens første Halvdel var Tilførslen af levende Rødspætter kun ringe ved enkelte 
Kvaser fra Frederikshavn med V c,terhavsfisk, vejende 20-24 Pd. pr. Snes, og som he
taltes med 6-6112 Kr. pr. Lpd. I Ugens sidste Halvdel steg Tilførslen betydelig ved 
Kuttere og Kvaser med Fisk fra Aalborg Bugten af mindre go,l Kvalitet, vejelHle 8-12 
Pd. pr. Snes, del' ved livlig Omsætning betaltes med 3-4 Kr. pr. I .. pd. - lHakrel omsa,ttes 
ved rigelige Tilførsler ca. 50 Øre lavere pr. Snes. 

BEKENDTGØRELSER 

$nurrevood 
Undertegnede tilbyder }<'i· 

skerne sine anet'kendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og MaskestørrcJser til de bil· 
ligste Priser; 90 Øre pr. Fa vn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabriken 
- 8ølvmedallle I Aalllorg 1888 og 

i Kø ben k avn 1888 -
a.nb&faler sit Uusutg al aUo b-urter 
Fiskekroge, sa.n. vel i Stnal, .JæTn 
Bom Messing, samt Pilke i 'fin og 
Bly. For •• r.des mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

Kllbenhavn K 

AnnOIlcer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvondel"o til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

b'OT staaende Å vertissementcr 
indrømmes betydelig Rabat. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskeka'sser i alle .MattI leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaa:rd S avb:ru g , 

G. Jenssen-Tusoh, Forespørgsler besvares omgaaende. pl'. Kjellerup. 



Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
K.ebenhayn V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk B':':ij

uldssejldug, direkte ind
kjobt, tilbydes hngt under 
gangb:ue Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
j Februar 1896. 

Færdigsyede Se.jl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 
I Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegram adr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer" '2'5 Helsineør" • 

l(~HH'er efter Bestilling eUer fra Luger fra vor med de nyest{\ og bedste 
:\[askiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
Hldsflarli, Hampegttrll og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste h.mliLeter. _.\.alekubel', Ko l-k, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkAndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redl~el'et af' cand. maS'. \VW. Lundbeclc. - Tlykt hOl! Fmntz Ghristtreu. K?benhQ.vn. 



Nr. 21. 8. Juli. 1891. 

::M:ed..l.e:z:n.s'bl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optag-es ved Henvendelse til 

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

linje af '/3 Sides Brede; for staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Den anden almindelige svenske Fiske· 
rikonfsrence. Ny Patenter. - Fiskeriberetninger~ 

Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaarc1svej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsblad'et bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre J<'orselldelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sel'ecletil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 

'København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capl A. Sølling, Danish Consuhte, 
8, Musoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SalUng. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: SalUnD, HuJl. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Mttseum, 
København K., og ikke til ,For
eningens Kontor. 

Den anden almindelige 
svenske Fiskerikonference. 

(Fortsat.) 

.r eg nærer ikke megen Tro til en 
U dvikling i større Stil af Sildefiske
riet efter hollandsk Mønster, end 
ikko j Sverri g og NOI'ge, som dog 
hver for sig have store Sildefiskerier. 
Konkurrencen er for stOl' paa dette 
Omraade og selve Bedriften for risi
kabel og afhængig af Tilfældigheder. 
Man har i saa Henseende et Eks
empel for øje i de tyske Sildefiskeri
foretagender efter hollandsk Mønster. 
Dr. Herwig udtaler herom i sin for
næmte Artikel, at det tyske Silde
fiskeri, som er udviklet fra tyske 
Havne i de senere Aar, vel maa 
ka.ldc*s Havfiskeri i Ordets egentlige 
Forstand, men desværre et Havfiskeri, 
hvis særegne Egenskaber for en Ud
vikling i det støne øre ugunstige
selv om man ser bort fra den uden
landske Konkurrence. Han anfører 
derefter Bedriftens Kostbarhed, hvert 
enkelt Fartøj med sin TIdrustning 
udgør en større Kapital, hvis For
rentning bliver saa meget vanske-
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!igere, som det kun er i Maanederne 
Juni til Oktober eller November, at 
der kan indvindes noget. Dur til 
kommer kostbare Anlæg i Land, 
Bygninger m. m. Han omtaler end
videre den Risiko, der er forbundet 
med Fiskeriet paa Grund af de hyp
pige Oversejl inger af de kostbare 
Garn, samt Fiskeriets store Afhængig
hed af Vind og Vejr og kommer, 
efter at have paavist den store Be
tydning Sildefiskeriernes Udvikling 
har for Staten og særligt fOl' Marinen, 
til den Slutning, at Staten for at en 
Udvikling i større Stil skal lykkes, 
maa støtte den ved Laan, Begun
stigelse af fremmede Fiskeres Ind
vandring, Forbud mod Indførsel af 
udenlandske Sild, Toldfrihed for Salt, 
Statspræmier m. m. 

Naar det betænkes, at Tyskland 
arbejder under særdeles heldige For
hold, fordi der der findes et ualmin
deligt stort Marked for saltet Sild, 
vil man af de ilys anførte Udtalelser 
kunne slutte, hvor vægtig den Kon
kurrence, der skal bekæmpes, er og 
hvor vanskeligt og under visse For
hold umuligt, det da vil være at 
fremme Udviklingen af et Sildefiskeri 
efter hollandsk Mønster i de skandi
naviske Lande. Hvorvidt det da 
statsøkonomisk set vil være rigtigt 
at holde et saadant Fiskeri oppe 
ved Statens Støtte skal ikke omtales 
her. 

For Udvikling af Torsk-, Kuller
og Fladfiskefiskerierne som Havfiske
rier stille Forholdene sig imidlertid 
anderledes og formentlig betydeligt 
gunstigere. Man har fra Island og 
Færøerne Erfaring for, at Torske
fiskeriet drevet fra større Kuttere 
og baseret paa Fiskens Tilvirkning 
som Klipfisk betaler sig endog sær-

deles godt. En hel Fiskerflaade er 
saaledes vokset op paa denne Maade 
ved Island og Færøerne. Dampens 
Indførsel i de til Torskefiskerierne 
benyttede Fartøjer synes ogsaa at, 
vise sig formaalstjenlig. Der kan 
derfor, ikke være Tvivl om, at man, 
naar man raader over de fornødne 
Tilvirkningsanstalter i Land, vil 
kunne hidføre et lønnende Resultat 
ved at drive Torskefiskeriet i større 
Stil som Havfiskeri med store sø
gaaende Kuttere. Anderledes stiller 
det sig formentlig med et saadant 
Fiskeri baseret paa Fishns Afsæt
ning i fersk Tilstand til d~ tyske og 
engelske Markeder. Baade Torsk 
og Kuller ere af for ringe Værdi til 
at bære de store Udgifter, som ere 
forbundne med en lang Transport 
og kostbar Konservering af Fisken. 
Et Fiskeri i større Stil efter Torsk 
og Kuller maa derfor rettest baseres 
paa Afsætning i tørret eller saltet 
Tilstand (Klipfisk, Laberdan). 

Fiskeriet efter Fladfisk: Rødspætte, 
Tunge, Pighvar, Helleflynder udgør 
i Udlandet de vigtigste Havfiskerier 
og vil ogsaa i Skandinavien kunne 
drives til større Fuldkommenhed som 
Havfiskeri. 

I mange Aar er dette Fiskeri blevet 
drevet med Sejlfartøjer, navnlig be
regnede paa Fiskeri i Vesterhavet. 
Den nyere Tid har set Dampen 
taget i Brug, først i mindre Damp
fartøjer beregnede paa Fiskeri i 
N ærheden af Kysterne, derefter i 
større Fartøjer paa ca. 100 Reg. 
Tons til Brug rundt pau de forskel
lige Banker i Vesterhavet og i den 
seneste Tid i endnu større Damp
fartøjer, der fiske under Island. 

Antallet af saadanne Fartøjer, 
Damptrawlers, stige Aar for Aar, 



saavel i EtIgland som i Tyskland, 
og der synes at være Opgang i Til
førslen af Fisk paa Grund af, at der 
stadig findes nye Fangstfelter. 

Det er fornemmeligt disse Fiskerier 
de skandinaviske Lande maa være 
henviste til, naar man vil søge Hav
fiskeriet fremmet. og der kan ikke 
være Tvivl om, at man er i Stand 
til at udvikle det i større Stil, selv 
om man ikke har alle de Fortrin 
som de større fiskeridrivende Lande. 

Afsætningen af Fangsten maa som 
alt paavist foregaa i udenlandsk 
Havn, og det er da af væsentlig Be
tydning at træffe det rette Valg i 
saa Henseende. I Almindelighed ere 
de engelske Havne at foretrække paa 
Grund af den store Efterspørgsel 
efter Fisk paa de større engelske 
Markeder, navnlig HuU og Grimsby. 
Man maa her sikre sig en fuldt paa
lidelig Behandling ved Fiskens Salg, 
og Valget af Salgsrnan maa derfor 
foretages med største Omhu, hvis 
man da ikh er i Stand til for egen 
Regning at etablere en Fiskehandel 
i vedkommende Havn. Ansættelse 
af en af Staten lønnet Fiskeriagent 
kan i saa Henseende have stor Be
tydning, dels fordi man derved er· i 
Stand til at faa alle fornødne Op
lysninger, dels fordi man ved en saa
dan Mand er i Stand til paa flere 
Maader at føre en gavnlig Kontrol 
med Salget. I Almindelighed beregne 
Salgsmændene sig 5 pOt. af Brutto
salget. 

Til Fiskeriet, som jo fornemligt 
drives med Trawl, bør i Begyndelsen 
engageres et vist Antal fremmede 
Fiskere, som ere oplærte til Tvawl
fiskeriet, og som kunne bibringe vore 
egne Fiskere Kendskab til alleDetailler 
ved Bedriften. Af stor Betydning 
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er det dernæst, at der ad Lovgiv
ningens Vej skaffes Fiskerne let Ad
gang til Erhvervelse af Ret til at 
føre Fiskerskib. De almindelige 
Regler om Eksamensbevis forSkippere 
og Styrmand kunne ikke overføres 
paa Førere af Fiskerfartøjer. Af 
dem maa man ikke forlange mere 
end det nødvendigste i Retning af 
Navigation, da de, som fra Barnsben 
ere opdragede i Fiskerfartøjer, meget 
ofte ore ude af Stand til at under
kaste sig en videregaaende Eksamen. 
Det System, som i Kraft heraf har 
udviklet sig i England, hvor Fiske
skipperne kun behøve at konstatere 
Kendskab til Kompas Log, Lod og 
Søvejsregler, har vist sig praktisk 
og heldigt for Fiskeribedriften og 
opfordrer derfor til Efterlignelse. I 
ethvert Tilfælde vil det berede Hav
fiskeriets Udvikling store Vanskelig
heder, hvis man skal skafte eksami
nerede Førere til alle større Fartøjer. 

En praktisk og billig Ordning af 
Assuranceforholdeone har en meget 
stor økonomisk Betydning for et Fi
skeriforetagende, særligt naar det er 
baseret paa Fiskeri under Island, 
hvor Assurancepræmierne i de almin
delige Forsikringsforeninger ere meget 
høje; I de store engelske Fiskerbyer 
har man den Fordel at kunne nyde 
godt af en gensidig Assurance paa 
meget billige Vilkaal'. Mindre Fore
tagender maa derimod forsikres i 
almiadeligeSkadesforsikringer , hvilket 
kan udgøre 7 a 8 pOt. af Skibets 
Værdi. I Danmark har man med 
stort Held gennemført en statsunder
støttet Forsikringsforening for Sejl
fartøjer til Fiskeribrug, i hvilken en 
billig Forsikring opnaas. Derimod 
findes saadant endnu ikke for Damp
fartøjers Vedkommende. 



Efterhaanden som Fiskeriet i N ord
sØen er aftaget, har man forlagt 
Sommerfiskeriet med Trawl og Liner 
til Island. Fiskeri i Nordsøen i 
Sommertiden vil ikke kunne betale 
sig, fordi Fangstmængden er yderst 
ringe i Forhold til de betydelige 
Mængder Fisk, som udbringes af 
Islandsfiskeriet. De herved foraar
sagede store Tilførsler af Fisk paa 
M arkedet trykke Priserne meget, saa 
at Skibe, der fiske i Nordsøen, ikke 
kunne opnaa noget klækkeligt Udbytte 
af, hvad de producere. , 

De islandske Farvande ere af en 
ganske overordentlig Fiskerigdom, og 
der samles derfor ogsaa store Mæng
der af de forskellige Nationers Far
tøjer. Danmark er overfor Fiskeri 
i disse Farvande særligt heldigt stillet~ 
fordi d<>t kan indrette sine Stationer 
i :Cand og have fast Tilhold del'. 

Man har da ogsaa i Danmark i 
de senere Aar arbejdet ihærdigt paa 
at udvide Fiskeriet med Damp- og 
Sejlskibe under Island. Sejlfartøjerne, 
Smakker paa ca. 70 Tons, fiske paa 
Fjordene med Snurrevaad, Damp
skibene fiske dels med Langlinm 
udenforSøterritoriet efterHellefly nder, 
dels med Snurrevaad paa Fjordene. 
4 Dampskibe og 7 Kuttere have ialt 
været i Virksomhed sidste Aar paa 
Islands N. V. Kyst, og desuden har 
to Transportdampere besørget Trans
porten af Fisken til Hull, saaledes 
at der har været ugentlig Forbindelse 
med denne Havn. En Bark har 
været opankret paa en af N. V. 
Fjordene for at tjene som Isdepot 
under Fiskeriet. 

I den officielle danske Fiskeribe
retning fol' 1896 findes en detailleret 
Redegørelse for Udbyttet af dette 
Fiskeri, og det ses heraf, at det for 
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selve Fiskeriets Vedkommende hal' 
været meget tilfredsstillende, idet 
Sejlkutterne ved et 6 Maaneders 
Fiskeri under Island have tjent 
gennemsnitlig 12 pCt. af Skibenes 
Værdi. Transportdainperen 8 pCt. 
De Dampere, der have fisket Helle
flynder med LangEner, have derimod, 
grundet paa ugunstige Isforhold, 
været mindre heldige. 

Erfaringen har godtgjort, at Fi
skeriet ved Island kan drives med 
Fordel, hvad enten det som af Eng
længderne drives uden Station i Land 
eller som af de Danske med en 
saadan. Ogsaa Fiskeriet i Nordsøen 
med Dampskibe er endnu rentabelt. 
I disse Fiskerier kunne de skandi
naviske Lande uden Tvivl deltage 
med Fordel i langt større Udstræk
ning, end Tilfældet er, forudsat man 
vil give Agt paa og overvinde de her 
paapegede Hindringer, der stille sig 
i Vejen for Fiskeriets Udvikling fra 
de skandinaviske Lande. 

(Sluttes.) 

Ny Patenter. 

Ny Indretning af Trawlen uden Bom. 
Paa en saadan har Fiskeauktio

narius Joh. Cohrs i Altona faaet 
udstedt Patent her i Landet den 4. 
Juni d. A. 

Ved Opfindelsen er det tilstræbt 
at opnaa en lettere og sikrere Aab
ning eller Udspænding af Slæbenettet 
uden Bom (den saakaldte beamless 
Trawl) under Brugen. Anordningen 
bestaar i Hovedsagen af to Par paa 
Bunden løbende Skærehjul, der under 
Gangen stræbe ud fra hinånden og 
derved udspænde Nettet uden stOl' 
Kraftanvendelse. Ved de hidtil bruge-



lige Slæbenet uden Bom opnaas Aab
ningen ved Hjælp af to lodret stil
lede skraa Brædder, som af Vandet 
trænges ud fra hinanden. Dertil 
fordres imidlertid stor Kl'aftanven
delse fra Fartøjet, tillige kunne disse 
let, hvor Bunden er ujævn, bore sig 
ind i denne og standses, hvorved 
Slæbetrossensprænges og Nettet 
tabes. Disse Ulemper ere afbjulpne 
ved den nye Konstruktion. 

Indretningen bestaar af to, hver 
paa sin Aksel drejelige Hjulpar af 
J ærn eller andet tungt Materiale; 
disse Hjulpar holdes ved deres egen 
V ægt løbende paa Bunden og ere 
ved Sidelapper paa Slæbenettet for
bundne med dette. U dspilingf'n af 
N ettet bevirkes nu derved, at hvert 
Hjulpars indvendige Hjul er større 
end det l1dvendig€', saaledes at de 
to Hjulpar, naar de trækkes fremad 
ved Hjælp af Slæbetrossen, have 
Tendens til at fjærne sig fra hin
anden: Hjulenes udadgaaende Be
vægelse lettes yderligere ved at Slæbe
trossens Trækpunkt er anbragt mellem 
hvert Hjulpars Midtpunkt og det til
svarende indre Hjul. Midt paa hver 
Hjulaksel er der anbragt et Bræt, 
der rager i Vejret og tjener til under 
N edsænknillgen af Hjulparrene at 
holde disse i Ligevægt. Da Skære
virkningen i Bunden bevirkes af rul
lende Hjul, der i Modsætning til det 
stadige Jnadetryk af Brædder let 
overvinde Modstanden, tillades en 
hurtigere Bevægelse, der ikke for
styrres eller forhindres af ujævn 
Bund. -

Automatisk Skødeholder for Sejl
baade. 

Paa et saadant har Ingeniør Henry 
Søren8en af Høvik faaet udstedt Pa
tent i Norge den 8de Juni d. A. 
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Det pall. gældende Apparat, der 
tjener til Fastholdelse af Skødet, er 
saaledes konstrueret, at det, naar 
der udøves et vist Træk i Skødet, 
automatisk slipper dette. Det Træk, 
som er nødvendigt for at Skødet skal 
slippes, kun bekvemt reguleres efter 
vedkommende Baads Sejlestivhed , 
saaledes at Skødet altid løses, førend 
Baadpn kæntrer, og Apparatet til
stræber altsaa at forebygge Ulykkes
tilfælde. 

Princippet for Konstruktionen be
sbar i, at der inde i et Hylster, 
som befæstes til Fartøjet, anordnes 
to Fjedre, der i Enderne ere for
synede med fremstaaende Hager, der 
vende ind mod hinanden. Imellem 
disse Fjedre anbringes den Klods, 
hvorpaa Skødet er befæstet. Klodsen 
el' forsynet med et Par Vinger, der 
ved at trykkes op imod de nævnte 
Hager, forhindrer Klodsen i at træk
kes ud af Hylstret. N aar Trækket 
i Skødet imidlertid naar en vis Stør
relse, ville Vingerne presse Fjedrene 
saa meget fra hinanden, at Klodsen 
trækkes ud af Hylstret, idet Ving~ne 
bøjes tilbage. Hagefjedrenes Stivhed' 

og dermed det til Frigørelsen 
nødvendige Træk i Skødet - kan 
reguleres ved Hjælp af Underlag, 
der kunne forskydes langs Fjedrenes 
Bagside og ved FløjmøtriHer fast
gøres i forskellige Afstande fra Fjed
renes frie Ende. 

Fiskeriberetnin ger. 

Frederikshavn, den 5. Juli 1897. 
I Forhold til den anvendte Tid 
i Slutningen af U gen var Vejrliget 
for blæsende til at Kutterne kunde 



fiske - maa Udbyttet af Vestkyst
fiskeriet i sidst forløbne kaldes no
genlunde tilfredsstillende, Kutterne 
fiskede hovedsagentlig samme Steds 
som i forrige Uge, udfor Strækningen 
mellem Løkken og Hirtshals, 4-5 
Mil af Land, ja enkelte vare endog 
længere ude, fiskede paa Udkanten 
af "jydske Rev"; Udbyttet varierede 
mellem 25 og 150 Snese pr. Kutter, 
flere af de med over 100 Snese i 
U dbytte afgik direkte til København 
med Lasten, Rødspætten vejede mel
lem 18 og 35 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 3 Kr. 50 0re-7 Kr. 25 
Øre pr. Snes. 4-5 Kuttere indkom 
fra Svenskekysten, hvor de havde 
havt rigelig Fangst af Skærising, fra 
1000'-2000 Pd. h;ver, der betaltes 
med 4-7 0re pr. Pd., desuden havde 
de mellem 50 og 100 Snese Rød
spætter hver, som vejede 18-22 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 4-5 
Kr. Snesen. Nogle faa Kuttere ind
kom fra Læsørende med smaa Fang
ster il. 50 Snese hver, smaa Rød
spætter vejende ca. 10 Pd. Snesen 
og betalte med P/2 Kr. Snesen. 3 
Kuttere have havt godt Udbytte ved 
Læsø's 0stside, i Løbet af en halv 
Snes Dage have de været 2 Gange 
i København med Last af ca. 200 
Snese Rødspætter hver Gang, Fisken 
vejede ca. 12 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 3 Kr.-31/ 2 Kr. pr. Lispund. 
Paa Grund af at Fiskeriet med Garn 
vedblivende kun giver tarveligt Ud
bytte, have flere af de hidtil med 
dette Fiskeredskab arbejdende Kut
tere atter taget fat paa Vaadfiskenet. 
Hummertilførslen fra Kristianssand 
har kun andraget ca. 2600 Stk. til 
herværende Modtagere, direkte til 
Tyskland har det været endnu mindre, 
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nemlig ca. 1500 Stk; fra Sverrig har 
Tilførslen hertil derimod været ret 
rigelig, ca. 7000 Stk. Prisen er nu 
ca, l Kr. pr. Pd. en gros ab Sverri g 
eller Norge. Tilførslen fra Vestkysten 
har været temmelig knap. Tilførslen 
af Makrel fra Kristianssand har 
gaaet nogenlunde regelmæssig, uden 
at deg særlig store Kvanta ere til
førte, . iaIt ca. 250 Ks. a 3 Snese, 
Prisen er ca. 12 Kr. pr .. Ks. ab 
Kristianssand en gros. Kl. 

Fjaltring, den 3. Juli 1897. Naar 
undtages, at et Par Baallelaug fra 
Thorsminde har været paa Havet et 
Par Gange, har der ellers illtet Hav
fiskeri fundet Sted her fra Kysten i 
Juni Maaned. 

Paa Nissum Fjord har der hoved- . 
sageligt været fisket efter Aal, men 
U dbyttet par været temmeligt ringe, 
og med Hensyn til Flynderfiskeriet, 
der ganske vist har været drevet 
mindre paa Grund af Aalefiskeriet, 
har det i lange Tider ikke været saa 
daarligt som j denne Maaned, ganske 
vist fiskes der ikke saa rigeligt af 
Flyndere i Sommermaanederne, som 
den øvrige Del af Aaret, men efter 
Fiskernes Udsagn har der i Maj og 
Juni Ma!llled været en ualmindelig 
Masse Tang og Urenhed i Fjorden, 
hvorved Fiskeriet har været betydelig 
generet og hindret. 

Udbyttet for Juni Maaned fore-
ligger endnu ikke. Jørgensen. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 27. Juni til 4. Juli 1897. 
-
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I 
Pd. l Pd, 

fartØjer . .. 36972 

24 danske Kvaser II 73638 I I 36002 

6 svenske Fisker-
fartØjer . . . II 4500 

pr. Baad og Vogn 
ira nærliggende I 4 I I Rejer 
1<'iskerlejer 5944 Ui826 568 

pr. Jernbane & 
Dampskib _. _. _. _. 7l7~\:~00 450~12480 2OO312754118168~ 21150 12700 168~72114420 

laIt. 122286 7600 450 8424 I 3800 2754 181684,36976 12700 68172 14988 
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l) 200 Pd. Tunger og 250 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) Kuller. 4) 12975 Pd. Aal "g 2851 Pd. Aalekvabbel' 
,j) Aal. 6) 61622 Pd. Makrel og 6550 Pd. Hornfisk. 

lait er der tilført 4511834 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-5,50 pr. Lpd.; 

Torsk Kr. 0,75 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,25-1,70 pr. Ol; Aal Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Laks 
Kr. 0,70-0,90 pr. Pd.; .Makrel Kr. 3,00-6,50 pr. Snes; Hornfisk Kr. 1,25-2,50 pr. Snes; 
Rejer Kr. 0,50-1,25 pr. Pd. 

Afvigte Uge har Tilførslen af levende RØdspætter været ret betydelig og af samme 
Kvalitet som forrige Uge. Handelen var noget treven, særlig for Kvaserne. der havde 
købt til høje Priser paa Fiskepla(lsen og derfor trykkedes af den rigelige Tilførsel. Kut
tere med Fisk fra Aalborg Bugten vejende 8-12 Pd. pr. Snes opnaaede 21/ 2-3'/. Kr. pr. 
Lpd. og med l!'isk fra Nordsiden af Anholt, vejende 16-20 Pd. pr. Snes betaltes 4'j2-
51/. Kr. pr. Lpd. - Makrel tilførtes noget mindre til omtrent uforandrede Priser. 

BEKENDTGØRELSER 

8nurreoood 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrt·lser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

()hr. Bø_tved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl'lludall\e I Å aili o r g 188S og 

l Kø 1Ie ø. Il a T. 1888 
anb&faler sit UaSa1!! III alle !Surter 
Fiskekroge, S8.o. vel i Staal, Jær" 
som Mening, samt Pilk" i Tin lig 
Bly. }<'or •• ndeB mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
Si. Strand. træde 41. 

København K. 

Billig til Salg 
er en tysk Drivkvase, saa 
god som ny, godt udhalet, 
518/ 100 Tons. To Drivvaad 
medfølge, naar Handelen kan 
ske snart. Anvises af 

Fisker Fr. Petersen, 
Masnedsund. 

Fiskestager. 
Af Gmn 8, 10, 11 og 12 'Alen lange, 11/ 2 a 2/1 i 'l'op (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenssen-Tusch, 
Forespørgsler besvares omgaaende. VI'. Kjellerup. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade .70. 

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, 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

'relefonnummel' ,,75 Helsingør". 
k,el'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde·, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader: 
nejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. BomI 

uldsgaru, Hampe,qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, l"la.adtræ og Katecliu 
ha.ves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkfmdt Sølv- og Broncemedaille. 
aedi~el'et af cand. maFf' lVill. Lundbeck. - Ti'fkt hos Frantz Ohristtreu. K!6bellhavn 



Nr. 28. 15. Juli. 1897. 

:Med.1e:a::uabl.a.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 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Den anden almindelige avenske Fiske· 
rlkonference. Udstillingen i Stockholm. - Fiskeri· 
beretninger. - 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. 

Breve og andre .\1'orsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serode til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
KlIbenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. ,A •. Sølling, Danish Donsulate, 
6, Musoovy Couri, 

London E. C. 
Telelq'am Adr.: SølUng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram·Adr.: Sølllng, Hult. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Den anden almindelige 
svenske Fiskerikonference. 

(Fortsat.) 

En Følge af, at Salget af Hav
fiskeriets Udbytte maa foregaa i 
fremmede Havne er, . at Fiskeriet 
bekvemmest kommE'r til at udgaa fra 
disse Havne. Dette medfører imid
lertid betydelige Ulemper, n:lVnlig 
Mangel paa Kontrol med hele Fore
tagendets Drift. ·Det maa derfor an
befales i saa stor Udstrækning som 
muligt at benytte sig af Transport
dampere, der tage Fisken fra de 
fiskende Fartøjer til, engelsk Ha vn. 
Herved muliggøres det, at disse kunne 
benytte Hjemlandets Havne som U d
gangspunkt, saaledes at de der kunne 
foretage alle Forsyninger med Kul, 
Is, Proviant etc., hvorved det hele 
Foretagende paa en mere intensiv 
Maade kommer Hjemlandet til Gode. 
Ved Havfiskedets Udvikling i større 
Stil fra de skandinaviske Lande maa 
altsaa iagttages, at Fiskeriet drives 
af større Rh~derier eller Selskaber 
som lade Fartøjerne fiske samlede 
o~ afsende Fangsten samlede til det 



engelske Marked ved Hjælp af Trans~ 
portdampere, at Salgsforholdene 
ordnes paa en for Foretagendet gun
stig og paalidelig Maade, at der 
skaffes billige og gode Assurancebe
tingelser, let Adgang for Fiskerne 
til at erhverve Førerbevis, og at der 
sørges for Fiskernes Uddannelse paa 
en saadan Maade, at de ere fuldt 
fortrolige med Fiskeriet. Det be~ 

høver ikke at tilføjes, at Valget af 
den ledende Mand til et saadant 
Foretagende er af største Betydning, 
og at han maa kunne ofre sig fuldt 
ud for Foretagendet. 

Trods de ikke faa Muligheder for 
Udviklingen af et Havfiskeri fra de 
skandinaviske Lande, maa det natur
ligste Felt for U dviklingen dog siges 
at være Kystfiskeri. 

Hvad enten nu Fiskeriet udvikles 
ad den ene eller anden Vej, saa 
synes det ganske nødvendigt at værne 
det paa mere kraftig 1\faade end 
h.idtil. Allerede ved Fremkomsten 
af de store engelske Trawlfiskerier 
i Nordsøen og Flynderfiskerierne i 
Kattegat lød der advarende Røster 
om Fiskeriets Tilbagegang paa Grund 
nf den intensive Maade, hvorpaa det 
blev drevet. Man var vel fra denne 
Side paa det Rene med, at Silde-, 
Torske- og Makrelfiskerierne, kort 
sagt de Fiskerier, der efterstræbe de 
forskellige Arter afVandrefisk, næppe 
ville blive berørte af Menneskets 
Indgriben, lDen saa meget mere frem
hævedes Faren for en Overfiskning 
af de mere stationære Fiskearter, 
navnlig de forskellige Arter Fladfisk. 

Almindeligt var dog den Anskuelse 
gældende, at Havets Rigdom paa 
Fisk var saa stor, at man intet havde 
at befrygte i Retning af Fiskeriets 
Aftagen, og i Tiltro hertil blev der 
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da ogsaa saa vel i Nordsøen som i 
Kattegat drevet et meget radikalt 
Fiskeri efter de nævnte Arter. Der 
hævede sig dog snart Stemmer her
imod, idet man efter faa Aars For
løb iagttog en kendelig Aftagen af 
U dbyttet af de forskellige Fiskeri
foretagender, endog i saa høj Grad, 
at . man nødte s til at forlægge Fiske~ 
rierne til nye og langt bort fjernede 
Fangstfelter. Følgen heraf var, at 
der rundt i de forskellige fiskeridri
vende Lande oprettedes videnskabe
lige Iagttagelsesstationer, fra hvike 
Undersøgelser ere blevne foretagne 
i stor U dstrækning med det Formaal 
at komme til Kundska b om Fiske
riernes Tilstand, Fiskenes Liv og 
Livsbetingelser for derigennem at 
gøre sig klart, hvilke Foranstaltninger 
man kunde og burde træffe til Be
skyttelse af Fiskerierne. 

Der er nu ganske vist ved disse 
Undersøgelser ikke bragt noget viden
skabeligt Bevis til Veje for Fiskens 
Aftagen i Nordsøen og Kattegat, 
men desto flere ere de Vidnesbyrd 
herom, som afgives af Rht>dere og 
Førere af -Fiskefartøjer, der have 
fulgt Fiskeriets Gang fra dets Be" 
gyndelse til nu. Den som har Skoen 

\ 

paa føler bgdst, hvor den trykker, og 
derfor kan man ikke underkjende 
Betydningen af de mange Udsagn 
fra de i Fiskeriet Interesserede om 
Udbyttets Nedgang. Uden en saa
dan Nedgang i Udbyttet af Nordsø
fiskeriet, vilde man ikke med store 
Bekostninger have søgt til langt 
fjernede Fiskepladser, for at faa 
U dbytte af Fiskeriet. Det er for Katte
gats Vedkommende sikl,ert, at medens 
man for 20 Aar siden, da man ikke 
benyttede Spil til V uatldenes Ind
hivning og derfor kun gjorde ca. 10 



Træk om Dagen, kunde have fra 25 
til 50, ja endog op til 100 Snese 
Rødspætter pr. Træk, kan man nu, 
.da man ved Anvendelse af Spil kan 
gøre 14 til 20 Træk, kun sjeldnere 
fiske fra 50 til 100 Snese hele Dagen. 
Vaaddets Dimensioner vare tidligere 
fra 35 til 50 Favne med 400. til 600 
Favne Line, nu ere de fra 60 til 
100 Favne med fra 1600 til 2400 
Favne Line, og den Fart, hvormed 
Redskahet føres over Bunden, er 
sikkert 3 Gange saa hurtig som for
hen, da man ikke brugte Spil. For 
20 Aar siden behøvede man til Fi
skeriet kun Redskaber til en Værdi 
af 500 Kr., nu koste de, Dampspillet 
iberegnet 3 a 4000 Kr. Vi kende 
det samine Forhold fra Nordsøen, 
hvor man ved Overgang til Damp
fartøjer i Fiskeriets Tjeneste har 
forøget Driftsomkostningerne mange 
Gange uden at have forøget Udbyttet 
i tilsvarende Grad. 

Det er jo en bekendt Sag, at der 
er tjent store Formuer i England for 
30-40 Aar siden ved Fiskeri med 
Sejlkuttere, del' vare meget tarveligt 
og billigt udrustede. Nu ere Kutterne 
ligesom i Danmark langt kostbarere 
udrustede, men de give kun ringe 
Udbytte. Man regnede tidligere i 
England Udbyttet af en Kutters Fi
skeri i 8 Uger til 130 til 150 r. 
Nu regnes med den dyrere Udrustning 
kun ca. 100 i: for samme Tidsrum. 

Af videnskabelige Undersøgelser 
over Trawlfiskeriets Indvirken ere 
de mest omfattende foretagne i Eng
land, hvor man som bekendt. i en 
længere Aarrække har forbudt Trawl
fiskeriet i en større Del af Kystfar
vandene for at udfinde Følgerne deraf, 
navnlig m. H. t. Fiskens Af- eller 
Tiltagen j saadanne fredede Vande. 
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Resultatet heraf har foreløbigt været, 
at man ikke har kunnet konstatere 
nogen nævneværdig Forandring i Be
standen af de Fiskeu,rter, der hører 
til de saakaldte Rundfisk, Torsk, 
Kuller o. s. v., hvorimod man der, 
hvor Trawling er blevet ferbudt, 
snarere har iagttaget en Nedgang 
end en Opgang i Antallet af Fladfisk. 
En saadan har for visse Fiskearters, 
f. Eks. Rødspættens, Vedkommende 
endog været meget betydelig. 

Man er derfor ved disse IT nder
søgeiser, hvis Resultat i Hovedsagen 
stemme med de i andre Lande, f. Eks. 
Danmark, indvundne Resultater -
kommet til den Betragtning, at en 
Frednillg af Fiskeriet i Kystfarvan
dene ikke altid vil svare til Hensigten, 
fordi Fiskenes Formerelse og Æggenes 
Udvikling som oftest foregaar uden 
for disse Farvande, ligesom ogsaa 
det store Fiskeri, der har nogen Be
tydning oVlil'rfor Opfiskning, foregaar 
til Søs. En anden Sag er, at Kyst
farvandene i alt Fald visse Dele af 
dem i væsentlig Grad synes at danne 
Opholdssteder fol' den spæde Yngel 
af Fladfisk, og at man derfor ved 
visse Fredningsbestemmelser maa søge 
al værne den i Kystfarvandene. 

Den nyere Tid i Forskninger synes 
saaledes at lægge særlig Vægt paa 
Fredningsbestemmelser for Fiske
rierne i de aabne Farvande, altsaa 
ved internationale Lovbestemmelser 
m. H. t. hvis Indhold man forøvrigt 
stemmer ret godt overens i de for
skellige Lande, ihvorvel man er naaet 
til Resultaterne ad forskellige Veje. 
Den almindeligst antagne og stærkest 
fremhævede Fredningsmethode er ved 
visse Maalbestemmelser for den Fisk, 
det er tilladt at ilandbringe, at sikre 
sig mod Fiskeynglens Ødelæggelse, 



men medens man i visse Lande; f. 
Eks. EnglanlI, vil sætte disse Maal 
efter Fiskens Modenhed, saaledes at 
man derved sikrer sig, at Fisken 
faar Lejlighed til at yngle, inden 
lien gøres til Genstand for Fangst 
(den saakaldte Formerelsestheori), 
vil man i andre Lande, f. Eks. Dan
mark, sætte 1\faalet der, hvor Ji'isken 
opnnar Salgsværdi (V æksttheorien). 
De Maal, som man herved komlller 
til, ere noget forskellige, men for
øvrigt synes man i Principe t enig i 
Nødrendigheden af Fiskens Fredning 
ad denne Vej, idet det særligt ved 
de fra den danske biologiske Station 
gjorte Undersøgelser synes godtgjort, 
at det kun er Fiskens Størrelse og 
dermed følgende Værdi, som Ol' af
taget, m€'dens Yngelen s Antal er 
rigelig nok. Fisken faar altsaa blot 
ikke Lov til at vokse sig stor, inden 
den fanges. Ved Siden heraf frem
hæves med Styrke, forn~mligt fra 
engelsk Sidf', Nødvendigheden af at 
frede saadanne Farvandsdele, Iwor 
Fiskeynglen udklækkes og særligt 
opholder sig. Af saadanne fremhæves 
for N ordsøons Vedkommonde Dogger 
Bank og Farvandene omkring Horns 
Rev, Tysklands og Hollands Kyster; 
for Kattegats Vedkommende Aalbæks 
Bugten og Farvandene omkring An
holt. 

Vedtagelsen af slige internationale 
Bestemmplser til Fredning af Fiske
rierne er en Opgave, som enhver i 
Fiskerierne interesseret Stat bør stille 
sig. Det er en rrilfredsstillelse for 
de skandinaviske Lande at være 
gaaet i Spidsen for Udviklingen i 
denne Retning, idet der alt i en Aar
række er plejet Underhandlinger 
mellem den svenske og danske Rege
ring om Bestemmelser til Fredning 
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af Fiskerierne i Kattegat, Øresund 
og østersøen, og disse Underhand
linger have ført til et bestemt for
muleret Forslag, der er tiltraadt af 
begge Landes Regeringer. Forslaget 
er for saa vidt ogsaa tiltraadt af 
den danske Rigsdag, men man af
venter endnu Overstemmeise mellem 
Rigsdagens to Thing m. H. t. de 
Bestemmelser, der skulle gøre For
slaget gældende indenfor Søterritoriet, 
om hvilke der har rejst sig nogen 
Meningsforskel, grundet paa, at det 
hele Fiskeri-Lovspørgsmaal samtidigt 
er taget op til Behandling. 

De Bestemmelser, som indeholdes 
i det nævnte KonventionsforRlag, ere 
netop affattede i Overensstemmelse 
med de Principer for Fredningen, 
der ere fastslaaede ved den nyere 
Tids Undersøgelser, idet de indeholde 
saavel Maalbestemmelser for de vig
tigere Fladtiskearter som Fredning 
for de stærkt tiskende Redskaber i 
visse Tider af Anret og i visse Dele 
af Kattegattet. Endvidere indeholder 
Forslaget Bestemmel~er om de sø· 
telTitoriale Grænser, forskellige 01'
dens bestemmelser for Fiskeriets Drift, 
Regler for Afmærkning af Fiskered· 
skaber m. m. 

Man fejler næppe ved at sige, at 
det er paa slige internationale Over
enskomsters Iværksættelse, at flere 
af de vigtigere Fiskeriers Fremtid 
beror. Maatte dette Foredrag have 

. bidraget til at vække og styrke In
teressen for deres Gennemførelse, vilde 
det ikke være forgæves, at jeg har 
tilladt mig at lægge Beslag paa den 
ærede Forsamlings Opmærksomhed. 

Efter Foredraget fulgte en kort 
Diskussion, i hvilken Dr. Trybom og 
Dr. Malm udtalte sig, den sidste 
talte for Muligheden af at udvide 



Konventionf-n til ogsaa at omfatte 
Nordsøen. (Fortsættes.) 

U dstillingen i Stockholm. 
(Fortsættelse.) 

Den svenske Udstilling indtaget·, 
som før omtalt, den største Del af 
den Bygning~ hvori den danske og 
og den svenske Fiskeriudstilling findes. 
Den svenske Afdeling el' naturligvis 
større end den danske, og man ser, 
at Svenskerne have !!jort sig Umage 
for at præstere en smuk Udstilling, 
og dette er ogsart lykkedes dem. 
Midt i Hovedhallen findes paa et 
rundt om Bassinet anbragt Bord 
U dstillingen af Fartøjsmodeller ; disse 
tilhøre for største Delen Statens Fi
skerisamlinger, og det er en meget 
smuk og 'fyldig Samling, hvori alle 
de Typer, der bruges ved de svenske 
Kyster, findes repræsenterede. Model
lernes Antal er ogsaa ret stort; her 
findes Fartøjer til Bankfiskeriet. M a
helbaade, Blekingsbaade til Skær
gaardsfiskeriet, Nordlandsbaade og 
mange flere. Hovedhallen er iøvrigt 

. inddelt i en Række delvis afskildrede 
Rum udenom Rotunden i Midten, ogher 
findes r dstillinger fra Landets forskel
lige Dele gruppC'rede. Man lægger her 
Mærke til en S'amling Fiskeredskaber 
tillige med nogle Fartøjsmodeller. 
udstillede afGøtebol',':!.s- og Bohus Lens 
Husholdningsselskab. I et andet Rum 
udstiller Stockholms Ll'lIs Hushold
ningssolskab en særdeles smuk og 
fyldig Samling af Fiskeredskaber, 
samt Modeller af Fiskerbaade ti' 
Skærgaardsfiskeriet. Endvidere finde!> 
der naturligvis en stor Mængde for
skellige Redskaber, Garn og Ruser 
der gennemgaaende se smukt for 
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arbejdede ud, haandlavede Fiskekroge 
o. s. v., alt udstillet af private Ud
stillere. 

Hvad man derimod mangler i den 
svenske Udstilling "r Redskabsmo
deller, disse, der anskueliggør et Red
skabs Brug langt bedre end selve 
Redskabet., ere kun repræsenterede 
af ellkelte Numre, som f. Eks. en 
Model af en saakaldet Storruse. 

Paa Ferskvandsfiskeriets Omraade 
ser man Modeller af Udklækningsan
J "lter, samt forskellige TI dklæknings
redskaber, og Modeller af forskellige 
Laksetrapper, og man bliver, medel1s 
man gennemser Udstillingen, hurtig 
klar over, hvillwn Rolle Feskvands
fiskeriet spiller i Sverrig. 

Den af Dr. Lundberg bestyrede 
biologiske Anstalt ved Finspeng ud
stiller en Del forskellige U dviklings
serier af Ferskvandsfisk, og Dt·. 
Trybom udstiller her en smuk Ud
viklingsserie af Krebs. Desværre 
udstiller den biologiske Station ikke, 
den vilde sikkert have kunnet levere 
et værdifuldt Bidrag til den danske 
UdstHling. En anden interessant 
Udstilling er den svenske hydrogra-· 
fiske Kommissions. Den bestaar af 
forskellige hydrografiske Apparater, 

• Plankton prøver og Kort, der illu
strere Planteorganismernes, alle de 
smaa i Vandet svævende Organismers 
U dbredning baade i forskellige Ha v
strøg og i Dybden. Paa et Par af 
Kortene læggPl' man Mærke til Pletter 
med Paaskriften "uundersøgt", naar 
vor Ingolfsekspeditions Udbytte forer 
ligger bearbejdet, vil ogsaa de mi
kropiske Organismers Forhold paa 
disse Strækninger være kendt. 

En Felt, paa hvilken den svenske 
U dstilling er særlig fyldig, er Fiske
konseJ:ves: denne Udstilling indtage-



et helt Parti for sig, og her findes 
IJaks, Sild, Ansjos o. s. v. behand
lede paa mango forskellige Maader, 
ja selv svensk Kaviar og konserverede 
Krebsehaler. Af røget Fisk maa 
jeg nævne den bekendte Halmstad 
IJaks, samt d~n specielle svenske 
Delikatesse, Gravlaks. Ogsaa tørret 
Fisk er godt repræsenteret og i 
mange forskellige Slags, saaledes saa 
jeg hyppigt tørret Gedde og Aborre, 
hvad man jo ikke er· vant til at se 
herhjemme. 

I det hele maa man sige, at den 
svenske Fiskeriudstilling er vellykket 
og man faar ved et Gennemsyn af 
den en god Forestilling om Fiskeriets 
Standpunkt i Sverrig. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 11. Juli 1897. 
Bundgarnsfiskeriet her i Bugten har 
i den sidste Maaneds 'rid kun givet 
et meget tarveligt Udbytte saavel af 
Sild som af Hornfisk. 
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Ligesom i de nærmest foregaaenue 
AaI' har Rejefiskeriet ogsaa i Som
mer været uden videre Betydning. 
Kun af og til er der fanget ganske, 
smaa Kvanta, der har fundet An
vendelse som Agn til }'angst af Aal 
med Krog. Adskilligt kunde dog 
tyde hen paa, at Rejefiskeriet, der 
før den strenge Isvinter i 1892-93 
var af ikke ringe' Betydning for Fi
skerne her ved Bugten, muligvis ad 
Anre kan komme til at give et hedre 
Udbytte. J. 

Roskilde Fjord, den 12. Juli 1897. 
I de 5 il, 6 Ugers Tid, Vaadfiskeriet 
har været drevet her i Fjorden, har 
U dbyttet kun af og til været nogen-

genlunde tilfredsstillende. Det ud
mærkede Aalefiskeri, der tidligere 
var her i Fjorden, synes nu i de 
sidste Aar at have tabt sig ret be
tydeligt, og jævnlig hører man Ud
talelser om, at Vaadfiskeriet er til 
ikke liden Skade for Fjordens Fiskeri. 
Priserne paa den her i Fjorden 
fanl!ede Vaadaal har i Sommer været 
23 Øre Pundet. 

Fiskeriet af Aal med Krog har 
i Sømmer gennemgaaende givet et 
no~enlunde godt Udbytte, skønt det 
som oftest har knebet en Del med 
at skaffe god og passende Agn til 
Krogene. Prisen paa Aal fanget 
paa Krog har hidtil været 35 il. 40 
Øve for Pundet. J. 

Frederikshavn, den 12. Juli 1897. 
I Ugens første Dage var uroligt og 
stormfuldt Vejrlig fremherskende, lidt 
længere hen bedredes Forholdene saa 
meget, at Kutterne toge ud, men 
kort efter blæste det atter op, saa 
Kutterne saa sig nødsagede til dels 
at gaa tilbage til Havnen,' dels at 
lægge sig til Ankers i Læ østlig af 
Skagen. Under disse kontrære For
hold har der slet intet Fiskeri kunnet 
finde Strd paa Vestkysten i sidst 
forløbne Uge, og som Følge beraf 
er der stor Knaphed paa Fiske
rnarkedet, Beholdningerne ere snart 
opbrugte. Fra Herthas Flak og 
Læsø's Nordside indkom i Lørdags 
og i Gaar en halv Snes Kuttere med 
mindre Partier fl'a 20 til 120 Snese 
hver - Rødspætten vejede 10-12 
Pd. Snesen og betaltes efttw Fiskens 
Størrelse med meget høje Priser, 
nemlig med fra 2 til 3 Kr. pr. Snes. 
Hummertilførselen fra Christianssand 
direkte til det tyske Marked er af
taget betydeligt og har i sidste Uge 
kun andraget ca. 1500 Stkr.; til her-
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værende Forhandlere er fra Ohri
stianssand tilført ca. 5000 8th., fra 
Sverrig ca. 1500 Stkr. foruden mindre 

. Partier fra Vestkysten, hvor Fiske· 
riet forøvrigt har været uheldigt i 
den sidste 'l'id pM Grund af det 
urolige Vejr; Prisen er stegen en 
Del, for norsk Hummer betales nu 
ca. 1 Kr. 10 Øre pr. Pd. en gros 

ab Ohristianssand, for vestjysk ca. 
90 Øre leveret paa Stranden. Makrel· 
fiskeriet under den norske Kyst har 
ogsaa lidt under de ugunstige Vejr
forhold, Tilførselen fra Ohristians
sand har kun andraget ca. 50 Kister 
a 3 Snese, Prisen er ca. 13 Kr. pr. 
Kiste ab Norge en gros. K1. 

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

Tilført af: 

Ugen ira 4. Juli til 11. Juli 1897. 

... ., ''C_ 
CIS 

1lC ... ... 

.... 
.,CL> 
='C .,C 
:z::>-o;:: 

., 
"Cl 
"Cl ., 
I;D 

<., ... 
co. 
'" ... 
"'" en 

CL> ... 
"'" «I 
:lE 

~ "Cl 
... Ql)~ CLl ~ 
Cl,) "C c ..t.:.l C'iØ.... ti) 

~ ~ '";~ ~tE 'E 
::ae <~ -'= :; 

"" .c>.:z:: 

... 
>

"Cl 
;; 
"'" en 

.:1anske Fisker- 1

1

\ Pd. 
fartøjer ... 

Pd. I Pd. Pd. \ Pd . Pd. 
N. I Pd I Pd. I Pd. I Pd. 

9 danske Kvaser 1123238 

svenske l<'isker
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 5296 11018151 51 

6932 

6983 

pr. Jernbane & II I I I I I I I 2 
Dampskib _. _. _. _. • 632~198~0 ~~~I 820.1898_.

1 
150 157398 11854120602314816 

laIt ... 129558 9820 3328 6116. 1898 . 150 57508200052060'2 i 4816 
I. I 

164SI Pd. Aal ryg 1670 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) 20218 Pd. Laks og 384 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 160184 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kl'. 4.00--6,00, Kassefisk 

Kr. 4,00-5,00 pr. Lpd.; Makrel Kr. UlO pr. Snes; Sild Kr. 2,00-2.50 pr. Ol; Aal Kr. 
0,35-0.55 pr. 1 'd.; Laks Kr. 0,50-0,75 pr. Pd.; Hornfisk Kr. 2,00-3,00 pr. Snes; Rejer 
Kr. 1.00-1,50 pr. Pd. 

'l'iJførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været meget ubetydelig; ialt ankom 
9 Kvaser, 8 fra Frederikshavn med Vesterhavsfisk, vejende 16-24 Pd. pr. Snes og 1 K vase 
med Fisk fra Rejersø vejende 10 Pd. pr. Snes, der betaltes henholdsvis 5-6 Kr. og 4 
Kr. pr. Lpd. Makrel tilførte s ogsaa i meget smaa Partier og betaltes med ca. 71/ 2 
Kr. pr. Snes. 

Til Salg. 
En udmærket Damjolle (18 

Fod) med elle.! uden Haand
vaad, samt 1 nor~k Pram, 1 
Bundgarn og 12 a 14 Gedde
ruser, alt billigt til Salg hos 

Baadebygger H. Christensen 
Bakkebølle pr. Vordingborg. 

fiskekroge -Fabriken 
- SIIll'medaille I Aalhrg 1885 og 

i Kebenhal'B 1888 
aub6faler ,it Ude",lg al alle borter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, tT ær .. 
som Messing, samt Pilke i Tin u~ 
Bly. Forsend •• mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde n. 

København K. 

Billig til Salg 
er en tysk Dl'ivkvaso, saa 
god som lIY, godt udhalet. 
5181100 Tons. To Drivvaad 
medfølge, naar Handelen kan 
ske snart. Anvises af 

Fisker Fr. Petersen, 
Masnedsund. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

~"""""""""".,."""""""""""""""""""""""""""""~ 

Pærdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Alt"ona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 

h·r,·t'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
l\Ltskiner forsynede, Fn,brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Born
uldsgan/, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste .h \"ll.liteter. ~.\.alekuber, Kork, t'laadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkr.ndt Sølv- og Broncemedaille . 

.Rediseret af cand. ma~. Will. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Ohristtreu. København. 
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Nr. 29. 22. Juli 1897. 

M:edl.e:n:::Lsbla.d.et tI'l:.:;n:,\' h'ol' T0nrlng'. Annoncer ophu\,"" yc,l Hcnn,mlolso til 

Frantz Christtrell, Gror.ne!lalle IO, Konenhavn K, Prisen Cl' fol' !.'llllan(lct \O Øre pr, PC'tit

lin.ir~ [lf 'I:, 8idrs fir"rl,,; for "tJ,wn,],; An:lilll(;rH' illllnJlllnlllS lwty,!"lig Babat. 

Indhold: Fi:'lk(:rskllll'll. _'o Pra 1)aHllla"J.;~ 1:'1-,:;1.:!'· 
1 i;l <:!:cut i FIIC;l:llUl. lJl'll allilt'L 
ViHi(('ril{(Jtlfcrf'llce. Nyt jlntl'nt. 
ninjIrl'. Fl'(~dC'l'ik~hav'll:< Fj"J..;\'{)w:-ihtl,..:tik J\prH 
lH~I-r". - H.;l<l'ndb!!>lThH'r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor l Stol'm-
:dO Stuen, K,)],mdla \'il V. Cl' ,,,,l,ullt 

fra 9-11. l?cilo},liJn" af :U"dl"""hl:ulot 
in"lJ'r, (l,'"ud,'ll i ,\ lill. 'fl···7 8'·:\IJUll1O".'

~ A, a s. St1~~er v('dr(}t'(~lHlc Re~ 

dakt:onen af rAei.!lcmsbJadei !'e,lo:, "'Jdtp 
til Kontoret. 

i : "\.OVL' ,uHlrc t'ubl',,,kh'GI' 1 il Fo/'-
el1i!lllCnS Konsulent hc,ks "Jti,l n!(']1.) n,ln',;
s()!'oJ!o till~nlJs Bopæl; Falkonergaardsvcj 16, 
København V. ' 

Bft('l'tryk af l\Ic,HclJ"l,hl,lds Al'tiktcr (,r 
tilladt, naar Kilden angives. ----
Capt. A. Sølling, D,IUish UOllsulate: 

5, Muscuvy Couri, 
Lomhm E. C. 

'i\'lcgrftJll .. i\th.: SøH.iu!! .. London 

Capt. A. SØllill!] , 
46, Waverley StriBet, 

Hull. 
Tclcgram~Allr. ~ SfJliing, Hull. 

Sælhundehaler, 
som imlscmdes til "Dallsk Fiskeri
forening", hedes :H1resserede til 
Ullin!Tsitcte/s Zoolur;iskp JIU.W:lIl11, 

f{o!ielllW'I'/J K" og ikke til For
Bl1illgens KOlltOL 

"Fiskerskolen ". 

Paa. Vallekilcle Folkehojskole paa
lwgyndps dCll 1. Novelllbel' cl. A, et 
[) J\LI,UICt!Pt"S E~1l1SUS i Afdoliungcm 
for Fishrp. I ,Ligholl mod de fore
g;ta l' ndu Aal' vil" lhnsk Fiskerifor
ellilli~(( til dutte KurslIs kunne yde 

llnge ]j' iskore et maanedligt 

'rilsklld, dop; paa den lktillgt,lse, at 
Fiskpl'lw gennclllga,l hele KnrSlls'et, 

s~udulles at uer kUlI llndtagdlses\'is 
Yil !;Ullll(' tilsbas Optagelse fol' kor-

Andragender om at kOlllme i Bp
tmp.tllillg: \"rtl Fordelingen af nævnte 

'l'jbkurl intlsPIIdes til" Dansk Fiskeri
fOl'\)ning"s i(ontol' Stormgade NI'. 20 
illdplI (lpll bte Septomber d. A. og 

nlUa 1'H'I'P ledsaget af Anbefalinger, 

salli t fOl'sj'HNle med nøjagtige Op

lysllingl'l' Olll vedkommende Ansøgers 
Aiikr, 'rnU1?'; og øvrige personlige 
Forhold, om han faar Amts
tilskll,l, og hl'or stort da dette er. 

P. c, Y. 
A, W. BOlnesen, 



Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England 

ha ve vi modtaget følgende Skrivelse: 

Den 1ste Juli har Undertegnede 
modtaget Ansmttelse som Danmarks 
Fiskeriagent i England fra 1ste April 
d. A. at regne, og i den Anledning 
modtaget følgende Instrukser: 

Deres Opgave som Dansi, Fiskeri
agent i England - i hvilken Egrn
skab De hverken direkte ella 
indirekte maa være økonomisk inter
esserot i Forhandling af Fiskeripro
dukter eller andre Handelsaffæror -
vil være: 

1) at have Opmærksomheden hen
vendt paa alle Forhold, der knnne 
have Betydning for Danmarks Fiske
afsætning il; diandet og riskens 
hensigtsmæssigste Transpol't fra Dan
mark til det engelske l\Ia.rked. 

2) I saa stor Udstrækning som 
muligt besvare FOl'l'spørgsler fra 
danske Eksportører paa Betingelse 
af, at disse selv afholde Udgifterne 
ved Telegrammer, der i den Anled
ning udveksles, samt saa vidt muligt 
vrem behjælpelig med Kontrol ved 
Salg af enkelte Sendinger Fisk, naar 
dette: forlanges, og de fornødne Op
lysninger om Afsendelsestiden, Sen
dingens Størrelse og Mærker gives. 

3) At være danske Fisk~'l'hedere 

behjælpelig med Kontrol af danske 
Fiskeforetagendor, som drives med 
engelsk Havn som Udgangspunkt, og 
paa Forlangende meddele Oplysninger. 

4) J Almindelighed have Opmærk
somheden henvendt paa og indberette 
om alle Forhold og Begivenheder 
Fiskerierne, egne saavelsol11 frem
mede, vedrørende, der kunne have 
Be'ydning for Udviklingen af det 
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danske Fiskeri eller for de i de 
danske Fiskerier Interesserede. 

5) At indsende til Ministeriet Be
retning, om hvad der fra Fiskeri
agentensSide er foretaget iMaanedens 
11øb, om hans Opholdssted og Op
holdenes "Varighed paa de forskelli§,e 
Steder; endvidel'o indsende til Mini
steriet saadanne Oplysninger og Med
(IBldser Fiskeeksporten vedrørende, 
som kræve hurtig Offentlig~ørelse, 

og endelig ved Nytaar afgive en 
detailleret Rapport over Virksom
heden i det forløbne Aar, ledsaget 
af en saavidt mulig detailleret sta
tistisk Beretning om Størrelsen af 
den danske FiskeafRætning i Eng
land. 

Hull, d. 16/7 1897. 
Med megon AgtelRe 

A. Sølling. 

Andre Blads bedet optage ovC'n
staaende. 

Den anden almindelige 
svenske Fiskerikonference. 

(FortHat.) 

Dr. F. Trybolll holdt derefter et 
Foredrag om, hvorledes Krebsen 
bedst burde beskyttes i vore Fiske
rilove. Taleren udtalte blandt andet, 
at den blandt Fiskerne gængse Fore
stilling om Krebsens Skadelighed for 
Fiskene ikke var berettiget, saa at 
noget saadant ikke behøvede at tages 
i Betragtning vC'd Lovgivningen. En 
Ting, SOIl1 skadede meget, var Van
dets Forurenelse navnlig ved Fabriks
virksomhed, her burde Lovene virke. 
Dernæst burde Krehsen flt'd('s i den 
Tid, den havde sill Rogn piler sine 
Unger under Halen, derfor burde 



der i Loven fastsættes en almindelig 
Fredningstid for hele Landet, om
fattende Maanederne Maj, Juni og 
.Juli, samt fra omtrent 1. November 
til 1. Maj, dog spiller Fredningen 
under den sidste Periode ikke snu 
stor Rolle, da Krebsen paa denne 
Tid er vanskelig at fange. D('rimod 
troede Taleren ikke, at det var hel
digt, at det i flere Iltwdsdele gæl
dende Mindstemaal af 9 cm. hley 
gældende i den almindelige Lov, da 
flere Grunde talte mod en saadnn 
Bestemmelse; Fislmmaaden mente 
han ikke var af saa stor Betydning, 
at den behøvede tages i Betragtning 
ved Lovgivningen. 

Under Omtalen af Krebsens For
plantning ytrede Taleren, at Hun
nerne formodentlig kun forplantede 
sig en Gang hvert andet Aar, samt 
at efter hans Mening var Yngelen 
af unge Krebs, der parrede første 
Gang, ikke god eller levedygtig. 

Efter Foredraget fulgte en Dis
kussion, hvori flere tilstedeværende 
tog Del, bl. a. udtalte Konsulent 
]leddersen, at han i Modsætning til 
Dr, Trybom mente, at Yngel af unge 
Krebs var fuldt levedygtig. 

Derpaa sluttedes den lste Dags 
Møde, og Deltagerne aflagde Besøg 
i Fiskeriudstillingerne. 

Konferencen fortsattes den følgende 
Dag, Tirsdttg d. 15. Kl. 10 med et 
Foredrag af ]'riherre Dr. C. Ceder
strum fra Bråte i \V ormland, om 
forskellige Slags naturlig Agn ved 
Krogfiskeri i Ferskvand, hvorunder 
Taleren omtalte Vanskeligheden ved 
af: faa god Agn i rigelig :\længde 
og foreslog flere Slags. Under en kort 
paafølgende Diskussion udtalte Dr. 
rrryhom, Docent Lonnberg og Kon
sulent Feddersen sig om Æmnet, og 
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. den sidste udtalte sig om l'vJ uligheden 
af at anvende Oldenborrclarver. 

Derefter holdt }1'iskel'iim;pekt01' 
Dr. O. Nordquist fru. Helsingfors 
Foredrag om Fiskeriforsøgsstationers 
forl1lttalstjenlige Organisation. De 
Undersøgelser, som hidtil vare fore
tagne, havde hovedsagentlig været 
rettede paa Havfiskeriet. Pørst i 
den senere 'rid vare de ferske Vande 
blevne Genstand for Undersøgelser, 
der dog hovedsugentlig vare uf ren 
videnskabelig Art og temmelig ufn1<1-
stændige. De havde ikke været ord
nede efter en bestemt Plan, og vare 
derfor ikke i nogen nævneværdig 
Grad komne Fiskeriet til Gode. Fi
skerilovgivningen og selve Piskeriet 
havde hidtil kun været en Pu.mlen 
efter det rigtige. 

Methodiske Undersøgninger til
trængtes derfor i høj Grad. Taleren 
gjorde Rede for den finske Forsøgs
stations Eksperimenter og Arbejde. 
Den havde faflet overladt ca. 20 
Søer til sit udelukkende Brug, men 
den nød kun ringe Statsunderstøt
teIse. Taleren antydede nu Hoved
punkterne i et Program for sau
danne Stationer; deres Virksomhed 
burde olllfatte hydrografiske og bio
logiske Undersøgelser, Undersøgelser 
over Fiskenes Alder, Føde, Van
dringer' Legetider og øvrige Liys
forhold, Pors øg vedrørende Udklæk
ning o. s. v., samt Forsøg med paa 
forskellig l\laade at konservere og 
transportere Fisk. 

Forsøgsvirksomheden burde omfatte 
en Centralstation og Here Bistationer 
i forskellige Dele af Landet. I samt
lige Lande burde Forsøgsvæsenet 
ordnes efter samIlle Plan. Man 
burde i Fællesskab søge at løse de 
foreliggende Opgaver, kun paa denne 



1\1ttade var det muligt at llaa et 
godt Resultat. 

Undor den folgenlie Dislwssion 

lldtalto Frih(H're G. Uederstnnn sig for 

Betydningen af, at FOI'srJgsstationl'r 

opl'ettelles, olllfuJtende saurel Porsk

Vilfllls- som Hadiskeri og oplmste ('n 

Plan til Indretning af og Arhejds
ordningen ved en suudan StnJioll. 
Dr. N ol'Ll(lUist lWllstillNle til Konf(c

ren cen at virko for at falt pt 1<'01'

sogsvæsøn i Gang for de nordiske 
Lande, Huvnekaptajll Dn'cllSel tiJ
traadtn donne Tanke. 

Nyt Patent. 

Fremgangsmaade til at befri Fisk 
fOl' Ben. 

HerpDH har Dt,. phil., Ingeniør 

E7.:cl,be1'!1 i Stockholm faaet lldstOllt 

Patent i Norgo den 14. Juni d. A. 

V cll de flest€' Fiskearter er Bell

bygning('n saa løst sammenfojet. flt 

en stor Del af Benene blivl: si(ldcllt!p 

i Kodet, IUlar Rygra.cllllt losm:s. Disse 
Bell maa da udtag('s hrer fOl' sig, 

hrilket ofte er l't r\\t møjsolllmeligt 
Arbejde, Opfindelsetl guur 1m ud 
paa at umlgaa dette A]'l)('jde~ og 

den l"t'rlllgnngslllaude, som anvendes, 
er følgl'nd c: 
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Dc;ll n'llsetle E'isk imllægges mel
lem g!'()\'1; Duge nf Jjlnnod, H alllp 

og lignunde e]]I'1' Net af :\Idaltraau 
og pn'sses, For Fisk Illed grovol'o 

Bonb'yglling bn gennomhullet Pladl' 
0111'1' stout Gitternerk bonyttes, Her-. 
ved fnas Pl'essekagor af ~FjskebeIl 

llled en ubetydelig l\længde H'dh~Bn

genue Kød, samt benfritPiskelwd, 

der ganr gennem Dugen m. 1I1. Ved 

Fisk med blodt og løst Kod kan der· 

anret,d,·,., forholdsvis finere Dug og 

ringe 1'rvk, lllPucns der, muu' Kodet 

el' rlsterr, lllalt benyttes højore 'J'ryk 
og lllne aabf'Il PrL'ssl'dug, Hvis 

KoLld Cl' særdelps fast ('ller ha U l'llt , 
lmll (kt imlen Presningen blødgøres 
ved Bpt\l'brjdning Illellr!ll riflede Valser 

piler \'eu Banlming, ligeso!ll en kortpre 

'l'ids Opvarmning af Kodet til hen
i1!lod 100 Q Celsius omforlller dette 
til ell plastisk Masse, del' kan prC'sses, 

'ril Pl'esllingl'n kan der hellyttl's 

Sknwprrsspr eller hydra nliske PI'BSSPl' 

af almindelig Konstruktion. Prosse

pbdel'lH~ pre da i Hovedsagen lige
som (lo, uer' unvelldE's i Olie- og 

Steal'infabrikker med den Undtagelse, 
at del' unonIlles stot'l'e Kanaler til 

BOl'tlellning af det udpressede Kou. 

Fiskeriberetninger. 

Det søgaaende Fiskeri. Fm Hut'
b00re llleddeles d, 17. Juli 18~J7: 

Fra vore J( utterfislcere, der i drIlne 
rpid drive JImIspættefangst i KaJte

l'r (lL,!' hidindtil kom mot Ef
terretninger om, at deres Arlwjlk 
kun lllU' gjyet et tarveligt Udbytte, 
Der smllS at være dm) stfj]'st€' Saml
synliglH:d for, at hele 'furen vil blive 
nogl't af det uaarligstE', man nogen 
Somtlll't' har Imvt. G. 

Færring Fjord (ved BoYbjerg), d, 
17, .J lili 1897. Aaletiskeriet her 
pau Fjol'den dri\'es i Sommer efter 
en st01TO Maalpstok. Fm Fa:rl'ing 
er dot de smdyanlige Fiskere', del' 
,lrbcjdp, me1l fra Harboøre el' der 
ogsaa .'n Del. D0r lJenyttes lla:1l1e 
Aaleraatl og Krogl;, og dL'l' tage~ 
g:jeIt]\('lllgnaemle gode FUllgster. 

Sidste SOlUmer fiskt'des der her 
n> tI denne 'l'id rigtig mange Helt; 
lIlen j An1' h:11' lilan endIHI ikke [angl·t 
af denne Fisk. P. 
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Frederikshavn, d. 20 Juli 1897. 
sillstaJvigte Uge hul' Udbyttet af 

Kutterfiskel'iet udfor Vestkysten været 
det bedste paa lange 'rider, hvortil 
særlig de rolige Vejrfuhold, vi nu 
endelig have fnaet, have bidraget 
meget. Henimod 40 I,aster af fra 
100-~00 Snese Rødsp<l~tter ere ind
komne, her foruden at enkelte ere 
afspjle direkte til Købenlmvn, i en 
enkelt ege have yi ikke i denne 
Sæson været saa højt oppe. Paa 
Grund af den fodlOlllsvis rigelige 
'rilfol'sel faldt imidlertid Priserne 
hurtigt, Illedens der til de først ind
kommende betaltes op til 61/2 Kr. 
pl'. Snes, opnaaedC' de sidste kun 31/~ 
il t!. Kr. Snpsl·n for Pisk, vejende 
Hl -~5 Pd. Snesen. Nogle faa Kut
tere indkom fra Læs01'ende og Her
tlms Flak med l .. aster :1f fra 100-
200 Snese hyer, der vejede fra. 12 
-15 Pd. pu. Snesen og betaltes 
Illed fra. 2 Kr. 25 0re-3 Kr. pr. 
Snes; baade fUL Trindelen og Kob
bel'gl'unden østlig og sydostlig af 
Læsø, indkom enkelte Kuttere med 
lignende Knlllta, men Fisken herfra 
Vilr mindre, vejede kun 10-12 Pd. 
Slll'seu og betaltes med fra 11/ 2-1 
Kr. 75 0re Snesen. Fra disse Fangst
pIa dse!' indbragtes mindre Partier 
Pighvar, betalt med 40-45 Øre pr. 
Pd., Tunge med 55-(\0 Øre, Slet
hvar med 15 Øre og Skærising 10 
pr. Pd. Det gaar nu mod Frednings
tidens Indtrædelse Hummeren ved
rørende i Norge, hertil er fra Kri
stianssand tilført ea. 5000 Sth., til 
tyske Forhandlere ca. 1000 Stkr., 
Prisen el' ca. l Kr. la Øre pr. Pd. ab 
N orge en gros. Fra Vestkysten er 
ligeledes tilført en Del, ligesom ogsaa 
enkelte Baade have gjort godt Fi
skeri under Læsø, en Baad havde 
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saaledes over 400 Kronet s Udbytte 
nf ca. 4 Dages Fiskeri. Makreltil
førslen fra Kristianssand Imr andraget 
ea. 300 Kasser let 3 Snese, der be
tales nu 12 ~1 14 Kr. pr. Kasse ab 
Kl'istianssand en gros. Kl. 

Snekkersten, den ] 8. Juli 1897. 
Fiskeriet her paa Kysten i Aar har 
været san nsselt som muligt, og man 
har derfor set mange li'iskel'e tage 
fat i "Hvadsomhelst". 

'rorsk har IlIan vel stadig kunnet 
fange paa Snore, men Antallet har 
gennemsnitlig kun været ringe. A t 
enkelte Baade nu og da have havt 
god Fangst, kan jo ikke klare Ær
terne for alle. Med Garn har det 
næsten været umuligt at fiske Torsk, 
da Krabberne have været saa talrige, 
at de næsten have ødelagt Garnene. 

Hornfisk og Makrel kom som sæd
vanligt ikke længere end til Kron
borg, forsaavidt de naaede saa langt. 
Et enkelt S81skab fiskede ret godt 
af Hornfisk ved Kronborg i nogle 
faa Dage. 

Af Vaarsild fa.ngedes en Del i 
Bundgarn, og da Prisen i Aar var 
ualmindelig høj, gav det et meget 
godt Udbytte for de heldige, der 
ejede Bundgarn. 

Rødsp;ettel' ha ve vist sig hele Aaret 
ved Sletten og Humlebæk, hvor man 
hal' fanget mange i Antal, Illen næstcn 
udelukkende fi}<:get sIllaa. Ved Snek
kersten og Omegn har Illan gjort 
mange mislykkede Forsøg pllU at 
tiske Rødspætter, indtil man omtrent 
midt i Maj opgav det, da Garnene 
led form eget ved daglig at fyldes 
med "fedt Møg" o.· desI. 

I den sidst forløbne Uge har man 
imidlertid atter forsøgt, og det synes 
nu, som om Rødspætterne ere naaede 
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tilos. Man har havt cn. 1 Snes 
pr. Garn; August plejer at være 
den bedste Fiskemaaned fol' Rød
spætter her, naar vi bare kunne faa 

Fiskevejr. Fiskene ere sman (sjældent 
9/1), men gode, og Priserne ()I'e h0je. 

Det lysner da lidt, llwn det kan 
. ogsaa tiltl'ællges. J. T. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 11. Juli til 18. Juli 1897. 

II- ~ I ~~ 
~[; '- I ~ '- 1:::0 

I I ~ I ~ I ~G~ '" '-= 

~·I:!."'O" 
Q) ~~ .:t i~~ ><", 

Tilført af: -=...... -'"Cl Q;)~ c.~ i ~~ ~ ~ '0_ 
, '"'Sj O:;c 'Cl 

I I(;~I~QI~E -'" II ex: Cl. I % >< == ~- (I)~ "" '" «lo> 
c._ ~'" I '-:iC: .:::I ~m Cl ~ o ~-

I '" "" '=I.l. "'2F .= 1« "'::IE:C "'-i : « 

33 :l1ilslw Fisker- li Pd. I PlI. I Pd. 1 Pd. I Pd. 
1 N'I N. I 1"1 

'Få. l)d. I PIL 

fartøjer . .. 47070 2971 50') , 

18 danske Kvaser 65008 ' 

2 svenske Fisker- :1 
fartfjjer ... Ii 1350 

pl'. Baad og Vog-n 
fra nærliggende 

I IU31;1 : I 60101938'~1 I 
I Rejer 

Fiskerlejer ... 7i1 

pr. Jernbane & 
7200! 2\1021 ' 5342,,117841 9678ni 1665~1 \1: 10 

Dampskib .... 

72()0 l 5871113621 5342 h78J102705!26031! 

Il loG Po. Tunger og Hl P,1.Pighvar. 2) 1,,0 p,\. Tung.r o~ 140 pu. Pighva,..,) Slotter. 
402 p,\. 'l'orsk og 4940 Pd. Kuller. fi) 7f m Pd. An1 "g 1902 1',1. Aalekvabbcr. 7) Au!. H) G74" 

I>iL f)ll'cd. H) 24800 Pd. l\:1akrel og 2\118 Pd. H Ol'ufisk. 10) BORS Pd. Skaldyr og G47(\ Pd. nIle 

lait er der tilført 319732 Pd. 
Betalt (fennemsnitspris af Opkøhere: Rødspætter: levende Kr. 2.70-6,75, Kasscfisk 

Kr. 2,50--4.00 pl'. Lpd.; Sild Kr. 1,i10-2,00 pr. Ol; Aal Kr. 0.30-0,i10 pr. Pd.; Lilk~ 
Kr. 0,70-0,80 pr .. 1:'d.; Makrel Kr. 2,i10-8,00 pl'. Snes; Hornfisk Kr. 1,00-2,00 pr. S,lt;S 
H.ejer Kr. 0.60-1,25 pr, Pd, 

Da Markedet fra forrige Uge var san godt som blottet for levclldG Rødspætter, varc Pri-
se1'lle i Ugens Begyndelse llSUld vanlig høje, men faldt Løbved ,Jt:ll betydel ig'\~ 'rilfør'Kcl. 
Kuttere mod Fisk fra Kohbcrgrunden, vejcnde 11 Pd. pl'. S Ii'S, fi:, 31',-5'1.] Kr. 
pr. Lpd,; fra Nordsiden af A,iholt, vejende 16-30 hl., betaltes med 4',.-6'/, Kr.; fra 
Aalborg Bugten vejende 9-11 Pd" IIlc,12'! ,-4 Kl',; Kvaser fm Frc,lerikshavll llWd Vp"ter
havsfisk, vejetl.k ilO-24 Pd., med 4 1!Z-0'!2 Kr. Den tilf~)rtc J;'isk val' gClHHlrngailell,!e 
af god K valitct, nanr Ull(ltagcs Fallg~tcll l\'a Aalborg Bugten, der, som Idel! il i All!', e l' 
betydelig ring,,: e i Kvalitet end i Fjol'. 

BEKENDTGØRELSER 

En Driv-Kvase 
24 Fod In n)!, saa godt 
som ny, med nye Sejl og 
et godt Vau.d, er billig 
til Salg hos 

Fisker Olsen, 
Stege. 

Til Salg. 
En udrnrr;rkC't. Damjolle (18 

Fod) med eller Iltlen Haand
vaa(l, samt 1 norsk Pram, 1 
Bundgarn og 12 a 1'1 Ucddc
ruser, alt billigt til Salg hos 

Baadebygger H. Christensen 
Bakkebølle pr. Vordingborg. 

Billig til Salg 
Cl' en tysk lkivkvast'. Sflll 

god som llY, godt udlmld. 
o '''/w<J TOlls. To DrivvaH(l 
rne,lt~)lge, nn1u' Handelen lml! 
sko snart. Anvises af 

Fisker Fr. Petersen, 
Masnedsund. 
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Eøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
levorer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bam

uldssejldug, direkte 11111-
"jaDt, tilbydes langt under 
ganghal'e Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle K ntliteter. 

Nykjøbin,r; p. Falster 
i FehrmU' 18\1G. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
foraxbejdede, leveres vir
keligt hmige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Breraclr.: Johann COhrs, Altona. Telegramfulr.: Cohrs, Altona. 

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

Telofonllummer ,,1'5 Helsingør". 

Jf'l'urer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vor med de nyeste og bedste 
~f a,skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Shgs Næt og Garn. Bom
tdds,gor11, Hampegarn og Hør,garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste l':,alitetcr. .'\.alekubel',Kol·Ii:, Flaadtræ og liateclul 
haves paaLagel·. 

Handlende gives Rabat. for espørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkandt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af callJ. mag. lrill. Lundbeck. - Tl'ykt hos Frantz Chrisltreu, Købouhavn' 



&_\.~b. 
~ lUD lUsSB Ul, ~~ 

Nr. 30. 29. Juli. 189-1. 

::rwted.,1.e::r:::n.SOl.$a.et udgaal' hver Torsdag. Annoncer optages ved Henv'6ndelse til, 

Frantz C~ri8.ttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Den anden almindelige svenske I<'iske
rikonference. - U d.tilHugen i Stockholm. - IsI",uds
fiskeriet. - Mindre Meddelelser. Fiskcriheretnin· 
gøf. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, KølJenhaVll V, er aabent 
fra, 9,..-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kantoret. 

Breve og andre J!'orsCtldelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adl'es
sereoletii haosBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftm·tryk af Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Dunish Oonsulate, 
6, Musoovy Couri, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SøllIng. London 

Ca,t. A. Bølling, 
44, WaverleySire~i, 

Hult. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hu.ll. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Ultivet'sitetets Zoologiske lv[usewm, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Den anden. almindelige 
svenske Fiskerikonference. 

(Slutning.) 

Derpaa holdt Docent E. Lønn
berg fra Upsaia et Foredrag; Om 
Gedden og dens Betydning for Fiske~· 
riet. Herundel' havde 'J'alsren Lej
lighed til nt· fremhæve Vigtigheden 
aIDr,Nordq uistsforegaaende Ytringer. 
N aar Talen val' om Geddens o Skade,. 
lighed elle l' Nytte, Sita maatte man 
undersøge, hvor ma nge Vægtenheder. 
"'øde, deu behøvede 1'01; at producere 
en Vægtenhed Kød, og Taleren:; 
mente, at Svaret, herpan vilde. fulde 
heldigt ud. Endvidere ma;atto ma.n 
naturligvis tage Hensyn til Gedden-s: 
Nærings- og Markedsværdi. Med 
Hensyn til Mnrkedsværdien anførtes, 
at :tf Ferskvandsfisk stod kun Laks, 

. AnI og Sand.ad i højere Pris, og. 
Geddens V æ.l:di var her sw('(lps· 
ikke ringe, Næringsværdiel1 var sik.· 
kert pan Højde med andre Fersk
vnudstiskes. GedIll.en kunde saaledes 
spille en stor Rolle, især naar man' 
erindrer, at d.ell' el' meget Jidtkræsen 
med Hensyn til V und, og at den 



tages med billige og simple Red
skaber. 

Endnu burde en Omstændighed 
tages i Betragtning. Gedden fore
bygger Overbefolkning, og at der op
stttar forkrympede Dværgstammel' af 
Fisk. Det er nødvendigt, at der 
findes en Rovfisk, som kan holde 
J~jgevægten oppe, og hertil egner 
Gedden sig udmærket. Endelig be
rørte Taleren Geddens Værdi for 
Sportsfiskeriet ; alt i alt kom han til 
det Resultat, at Gedden var en af 
de vigtigste og nyttigste Fisk, som 
(lerfor til en vis Grad burde skaanes 
og tages Hensyn tiL 

I en paafølgende Diskussion ytrede 
flere Talere sig, nogle talte fur en 
Fr!'dningstid for Gedden, medens 
andre mente, at det var tilstrækkeligt. 
at dens Legepladser beskyttedes. 

Herpaa indlededes en Diskussion 
omSpørgsmaalet, hvorledes Laksens 
frie Gang til Legepladserne burde 
betrygges af Friherre Dr. C. Ceder
strøm. Dette Lovspørgsmaal, der 
har speciel Interesse i Sverrig, af
fødte en livlig Diskussion om, hvor
vidt Konferencen burde udtale sig 
om Ilovændringer i saa Henseende, 
men omsider enedes man om at op
sætte Afgørelsen til tredie Konference
dag, for at Medlemmerne kunde have 
Tid til at tænke nærmere over Spørgs
maalet 

Dr. C. G. J. Petersen, som havde 
anmeldt et Foredrag: Spørgsmaalet 
om Aalells Forplantning og dets 
Løsning, var blev en forhindret i Ilt 
møde til Konferencen, saa dette Fore
drag maatte udgaa af Programmet. 

Derefter gav Dr. A. Malm fra 
Lysokil en Oversigt over Gøtehol'gs 
og Bojmsiens Havfiskeri i Aarene 

1891-95, hvilket Foredrag over
vejende var af statistisk Indhold. 

Kandidat Nordgaard fra den bio
logiske Station i Bergen meddelte 
Iagttagelser over Laksens Befrugtning 
og Lakserognens U d vikling i Saltva.nd. 
Ban mente, at Udvikling var umulig 
i almindelig Havvand, da den kun 
kunde finde Sted i Vand af højst 
l pCt. Saltholdighed, som f. Eks. 
Vandet i den nordlige Del af den 
botniske Bugt. Denne Mening deltes 
af de øvrige, som ytrede sig. 

Om Aftenen foretoges en Udflugt 
til det for sin Skønhed bekendte 
"Sa.ltsjøbad" . 

Den tredie Konferencedag, Onsdag 
den 16. Juni indlededes Forhand
lingerne med et Foredrag af Fiskeri
konsulent Arthur Feddersen om Dam
kultur. Taleren gaven Oversigt 
over Damkulturens Udvikling og nu' 
værende Standpunkt og meddelte 
iøvrigt forskellige interessante Enkelt* 
heder dette Emne vedrørende. 

Derpaa holdt Sverrigs Fiskeriagent 
i Berlin, A. Kriiger et Foredrag Om 
Handelen med fersk Fisk i Tyskland 
og dnns Udvikling. Taleren nævnede 
det tyske Fiskemarkeds store Betyd
ning for Eksporten af fersk Fisk. 
Han nævnede nogle Tal fra Fiske* 
markederne i de vigtigste tyske Bavne
stæder, hvorigennem det tyske Fiske· 
markeds enorme Udvikling illustrere
des. I 1888 solgtes paa Fiskeavl,
tionerne i Hamborg for 565,477 Mk., 
i Altona for 319,739 Mk. og i Geeste
mtindefor 103,781 Mk., mod henholds
\'is 1,002,880, 1,:129,2n og 1,798,154 
Mk. i 1892, samt 1,439,095,1,559,466 
og 2,720,138 Mk. j 1895. Disse 
Tal ere kun for Fisk, som indkom 
søværts direkte fra Faugstpbllser i 
Nordsøen. Under de otte Aar 1888-



95 er Salget blevet ('a. 8 Gange 
større. Værdien af det, der indføres 
fra Sverrig, Norge, Danmark, Rus
land og England oversteg ovennævnte 
Indførsel med ca. 50 pOt. Kendskabet 
til Brugen og dermed Brugen af fersk 
Ha vfisk er ogsaa i de senere Aar 
tiltagen overordentlig meget i det 
Indre af Tyskland. Hertil bidrog 
den bekendte Fiskerestavration paa 
sidste BerHnerudstilling ogsaa meget. 
Paa denne Restavration serveredes 
indti116000 Portioner Fisk paa enD ag. 

Forbruget er i ua.fbrudt Stigning, 
hvad der er af stor Betydning for 
Sverrig, da Tyskland er dettes vig
tigste Afsætningssted for fersk Fisk, 
men det er nødvendigt at opbyde alt 
for at beholde og udvide det indvundne 
Terræn. Det var derfor ønskeligt, 
at der i Sverrig gjordes mere for 
Transporbm a.f Fisk, at Fragterne 
bleve billigere, og at Fisken blev 
sendt med de hurtigste Tog. Ogsaa 
burde der kun sendes god Vare, da 
man i det mindste i Berlin var meget 
nøjeregnende med fersk Fisk. 

Dr. Nordquist oplæste herefter et 
af Magister Sandmann, Helsingfors, 
indsendt Foredrag om Mærkning af 
0stersølaks, hvori det fremhævedes, af 
hvillcen Betydning det vilde være for 
vort Kendskab til Laksen, om man 
kunde faa en Mærkning af denne i 
Gang. Denne burde foretages baade 
i Sverrigs og Finlands Lakseelve for 
at give et hurtigt Resultat, og man 
maatte ogsaa have Danmarks og 
'l'ysklands Bistand. 

Dr. Nordquist, Dr. Trybom o. fl. 
tiltraadte detto Forslag, og man be
sluttede, at Konferencen skulde ud
tale sig om 0nskeligheden af en 
Mærkning for at blive klar for 0stcrsø· 
laksens Vandringer. 
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Derefter behandledes Spøl'gsrnaale 
om Dannelsen af en svensk Fiskeri
forening, som VD.r opsat fra første 

. Konferencedag, og det besluttedes 
at danne ell saadan Forening under 
Navn af "Svenska fiskerifurbnndet" 
og en Komite nedsattes. 

Efter ~cn Times Rast holdt Fiskeri
tilsynsmand G. "\V crnquist fra Hjo 
et Foredrag om, hvad. der burde 
gøres fol' pun en virksom ~fuade at 
fremme Interessen for et rationelt 
Indsøfiskeri blandt I!'iskere og Strand
ejere i Almindelighed. Taleren be
svarede Spørgsmaalet derhen, at Fi
skeskolelærerne burde interesseres for 
dette Fiskeri for atter at kunne in 
teressere Eleverne. Ved Folkehøj
skolerne burde Fagmænd holde l!'ore
drag om Fiskerispørgsmaal, og der 
burde udsættes Præmier for god 
F'i ske drift. 

I det fra første Konferencedag 
opsatte Spørgsmaal om Laksens frie 
Gang til Legepladserne, besluttede 
Konferencan ikke at afgive nogen 
Udtalelse. 

Godsejer I. .. W. Beckmann, Sla.d
darøn, udtalte sig om Spørgsmaalet, 
at da det havde vist sig, at Fangsten 
af Hælt var bleven betydelig for
mindsket ved Anvendelsen af de 
saakaldte Storruser, om da dette 
Redskabs Brug ikke burde forbydes 
i det mindste under Hæltens Lege
tid. Spørgsmaalet vakte nogen Dis
kussion, men man syntes almindelig 
at være for et Forbud. 

Endelig ·talte Friherre C. Ceder
strøm om, hvilke Forandringer der 
var nødvendige i Bestemmelserne 
om Jernbanefragt for fersk Fisk og 
udtalte, at de nuværende Forhold 
vare meget uheldige, dels blev ofte 
Emballage Udgifterne fol' store, og 



dels var ,det umuligt at forsende Fi
sken med tilstrækkelig Hurtighed. 
Konfer{lDcen nedsatte en Komite tB 
at udarbejde et Forslag, som geImem 
'Ordføreren skulde indsendes til .T ern
bane bestyrelsen. 

Konferencen sluttede KI. 3. 

Udstillingen i Stockholm. 
(Slutning,) 

Den n:orske Fiskeriudstilling findes 
som omtalt i en særlig Bygning, en 
i. Retning aJ Arldtektur meget simpel, 
aflang, firkantet Bygning, der lige
som den dansk-svenske er bygget 
pan. Pæle ud i Brunsvikens Vand. 
Er Bygni'flgens Ydre tarveligt, saa 
'eT til Gengæld di'n Udstilling: den 
huser, meget smuk og meget inter
essant, og den norske Fiskeriafdeling 
-er, -søm man paa FOl'haand kunde 
vente, større end baade den danske 
ilg den svenske. 
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Bygningens Forside og P01,'talel' 
prydet llled vældige Hval-Underkæber 
øg Hvalhvirvl~r. N aar man er 
kommen ind, modtager man et be
ha.geligt Indtryk af Overskuelighed, 
l'lVortil Salens simple firkantede Form 
'bidrager. Ad en Trappe, som pM 
b,e-r Side bevogtes af to vroldige, 
udstoppode Sæler fra Spitsbergen og 
N,O'yttja Semlja, gaar man ned i 
Salen. Forrest findes en stor Montre 
med iFnrtøjsmDdeller, en meget smuk 
og meget righoldig Samling, hvori 
atle Typer, 'der bruges langs den 
ndstrn.kt-e llorske Kyst, :findes re-' 
p:ræse'!lterede, her ser man Modelltlr 
a.f Søn-denfjordsbaade, Skonneeter til 
Ha'Vfiskeri, store Fartøjer til, Sæl
'Og Hvalrøsfangst langt fra Hjem
lMd~, Notdf;,rdsb'aiade 'Oppe fm' 

Hardanger (l. s. v. S~de1t lægger 
man her Mærke til en N (')rdlandsja:gt 
af gummel 'l'ype, der er fremstillet 
med fuld I .. ast af Tørfisk, stabh,t 
højt pan. Dækket. I Sejlet ses an
bragt Sørgelapper til Erjndring om 
den bekendte og meget afholdte 
nordlandske p.ræst, Petet Dass, der 
døde 1708 *). 

En anden interessant Model et" et 
Bankfurtøj fra Aalesund, det har to 
ca. 20 Fod lange Bankbaade, Illed 
hvilke Fiskeriet drives; en Fangsttur 
varer 3-.4 Uger, og Fisken flækkes 
og saltes om Bord. Fartøjet er frem
stillet færdig til at afgaa, den ene 
Baad er tag-et paa Dækket, medens 
man et i ~'ærd med at tage den 
anden op. 

Det norske Selskab til Skibbrudnes 
Redning har arrangeret en Udstilling 
af Modeller til Rednirrgsbaade dg f(n
'Hkelligt Redningsredskab. 

Af Fiskeredskaber udstilles en 
Del dels tilhørende det norske Fiskeri
museum, dels udstilled~ af private 
Udstillere, men Fiskeredskaberne 
synes dog knap saa fyldige repræsen-

')Peter Dass var Forfatter til "N.ord· 
lands Trompet"" en versificeret 
Skildring af Nordlandene, hvori han 
skIiver følgende smukke Vers om 
Sejens Jag'en efter Smaafisk, som 
fOl'tjener at erindres: 

Du spralende Sej! see jeg nær havde glemt 
Din hoppende Springen og lystige Skjemt 
Udi mine Skrifter at teigne: 
Hvor smuk er Din Dands alt om Midsom-

mers Tid, 
Naar Solen er skinnend' og Vejret er blid 
Et Menneskes Hjærte maa kveigne. 
Hvor tidt har jeg fundet Dig springe herom, 
At Havet stod ganske i fmadende Skum 
Alt omkring den trd.refuld Skalle; 
Na1l,r Du haver Legol1 paa hØj oste fat, 
Du vidst ej før Garnet er under Dig sal, 
Saa endes Din Glædsk:'1'b med alte. 



terede s(~m i den danske og svenske 
Afdeling, og mærkelig nok savner 
man 'ogsaa her Redskahsmodeller. 

I Salens Baggrund findes Hval
fangsten repræsenteret; foruden væl
dige Ullderkæber, Hvirvler, Ribbt'll 
og Barder findes hel Produkter nf 
Fangsten, Fiskeben, 'rran o. s. Y. 

samt en fyldig Udstilling af Fangst
redskaher, Harpuner og Harpun
kanoner samt Prøver af de forskellige 
Slags Toug med angiven Bæreenw 
i Følge Styrkeprøve. 

Paa Fiskeprodukhw er Udstillingen 
naturligvis særdeles rig, og et større 
Antal Montrer viser en Mængde fo1'
skellige Fiskekonserves, Sild, Ansjovis, 
Kaviar, konserverede Torsketunger, 
Fiskeboller o. s. v., og ligeledes findes 
stDre Kollektioner af forskellig Slags 
Tørfisk. Endvidere findes en Mængde 
Fiskeoljer og Tran, Levt'rtran, raf
fineret pau. forskellig Maade til Me
dicinaltran. Ved en af Monlrerne 
bliver man opmærksom pau en inter
essllnt Udstilling, der fremstiller 
T01'skelever afforskellige Torskeal'ter, 
samt af ældre og yngre Fisk og for
skellige sygelige 'riistamle, som op
iræde i Torskeleveren. 

En stDr Del af den norske IT d· 
stilling tilhører det norske Fiskori
museum, !H!0rr hvis store Kollektiv
samling, der omfatter alle Omr::tader. 
Norge næppe hayde kunnet præstere 
en ~aa fhit Udstilling. Museet ejer 
sa:aledes omtrent alle Baadmodellerne, 
aHe de ruudt om anlm\gte Udstop
ninger, og det udstiller ligeledes store 
Samlinger af Fiskeprodukter, ja endog 
Tørfisk, samt interesallte kemiske 
A nalyser af forskellig Fisk foruden 
Fiskeredskaber. Museet udstiller 
ligf'ledos en smuk Samling af Gibs
afstøbninger af samtlige norske Fisk 
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i naturlig Størrelsc>, yderst naturtro 
udførte og malede. 

Endnu skal jt'g omtale et inter
essant Xummer pau den norske Ud
stilling, J1f'mlig Fisk<'riinspektør Wal
lems Fyseri. Oppe i Salens øverste 
Ende tilhøjre ser man et lille firlmlllet 
Hus med nogle smna Glasruder, bag 
den ene af disse ser man eL '}'11er
mometer, som visc>r omkring 8 H 

R., ser Jllan gennem Vinduerne ind 
i Rummet, faar man øje pan en Del 
Fisk, Laks, Makrel, Helleflyncl t' 1', 

Rødspætter o. s. V., jalt 15 Al't('r, 
SOIll hænge stivfrtlsne derinde; nogle 
af disse skulle have været frosne i 
8 lYbanedH. 

Kulden i dette Frysel'j frplIlbrill
ges vod en Kuldebianding nf fire 
Dele Is og en Del Snlt, denne 
Blanding lægges i en 'rønde, som 
kan drejes rundt, og som indvendig 
har skraat stillede Ribber, der hjælpe 
til at Olnryste Blandingen og hindrer 
Saltet iut synke til Bunds. Denne 
'Vullems Frysetønde har været nær
mere beskreven og afbildet i Mpd
lem sbln.d et Pag. 381 Aa.rg. 1895. 
N aar Saltvandet er dannet, løber 
det gennem en Rørledning, som i 
SIYllgninger gaar gennem Rummets 
nedre Del og frembringer Kuldell. 
Apparatet er s~\nledes ikke mrget 
su lU lllensat, og fire Fiskekuttere i 
Aalesund ere allerede forsynode med 
det, og have huvt stor Nytte af det. 

Som man vil se, indpllOlder d(>n 
norske Fiskel'indstillillg 'l'ing nok af 
Interesse, jog et Besøg i denne rig
holdige og velordnede Cdstilling Ol' 

l<Jnnende og lærerigt. 



Islandsfiskeriet. 

J en KOlTespondanue fra Island 
millt i denne Maaned meddeles til 
Vallekildl' Folkehøjskole, at Kutteren 
"Maagen" hidtil har fisket udmærket 
under Island. "M aagen" før~s af 
cn !Jærcr ved nævnte Højskole og 
er fol' en Del bemandet Illed Lær
linge derfra, der saaledes faa god 
Lejlighed til at sætte sig ind i Stor
fiskeriet. 

Mindre Meddelelser. 

Ny Kutter. 
~(). Juli 18!J7. 

F'1'('lleri!cslwv n, den 
1'il 'frods for at 

Skibstømrer-St.rikcn endnu ycrlvarer 
er det dog lykkedes Hr. Skiusbyg
mester H. V. Buhl at faa en ved 
Stl'ikens Udbrud ufærdig værende 
Kutter fænli~gjort og sat i Van
det. Den lob af Stabelen i Tirs
dags og kom til at hedde "Mar
grethe Marie" og er ca. 38 Brutto
Tons drægtig. Den er bygget for 
et Aktieselskabs Regning, og den 
indbetalte Aktiekapital er 15,000 
Kroner stor. Købmand P. Schou 
af Frederikshavn skal være korre
sponderende Rheder og Skipper Ohr. 
Bruhn af Skagen skal være Fører. 
Kutteren, der er hjemmehørende i 
Frederikshavn, bliver forsynet med 
Petroleumsmotor fra Burmeister & 
~W ains Maskinfaurik i København. 

Kl. 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, cl. 26. Juli 1897. 
Vestkystfiskeriet er i sidste Uge ho
vedsagentlig drevet i Farvandet nord
vest af Løkken temmelig langt af 
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Land paa ~O--30 Favne Dybde. 
U dbyttet herfra varierede mellem 
50-150 Snese Rødspætter pr. Kutter, 
Fisken vejede 2'0-24 Pd. Snesen 
og betaltes Jlled 4 il, 5 Kr. pr. Snes. 
Godt en halv Snes Kuttere indkom 
fra den saakaldte Hirtshalsrende 
mel! ret betydelige Kvantiteter Skær
ising, ca. 30,000 Pd. ialt, paa Grund 
af den store Tilførsel dalede Priserne 
hurtigt fra 10 Øre ned til 3 Øre 
pr. Pd. Samme Kuttere havde fra 
50-100 Snese Rødspætter hver, der 
opnaaede 3-41/ 2 Kr. pr. Snes og 
var af en Vægt af 16-20 Pd. pr. 
Snes. Fra Herthas Flak og øster 
efter indkom enkelte Kuttere med 
mindre 1-1aster, Fisken herfra vejede 
12-15 Pd. pr. Snes og betaltes med 
fra 21/ 2-3 Kr. Snesen. Fra Trin
delen og Kobbergrunden indkom 
ligeledes nogle Laster af fra 100 til200 
Snese hver, Rødspætten vejede kun 
10-13 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 1 Kr.-2 Kr. 25 Øre pr. Snes; 
ret mærkeligt er det, at om Ef ter
aaret og om Vinteren kommer der 
tidt fra sidstnævnte Fangstplads Fisk 
af god Kvalitet, vejende 18-20 Pd., 
medens dette sjældent sker om Som
meren. Herfra indbragtes mindre 
Partier Slethvar, der opnaaede 15 
Øre pr. Pd. Dels ved svenske dels 
ved danske Fartøjer indbragtes lig
nende Laster som sidstnævnte i 
kvantitativt Henseende, fra Aalborg
bugten, men Kvaliteten skortede det 
meget paa; Fisken kunde vel nok 
holde Maal, men vejede dog kun ca. 
9 Pd. Snesen, de betaltes med fra 
70--85 Øre pr. Snes. I den sidste 
Tid har der hersket megen Dødelig
hed saavel imellem de under Trans
port til Havnen værende Rødspætter 
som i Beholdningerne i Havnen, 
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hvorved der er tilføjet saavel Fiskerne 
som de Handlende store Tab; 
Aarsagen hertil er sa:nel den stærke 
Val;me som aen vedholdende nord
østlige og østlige Vind, (ler altid 
foraarsnger en bøj Temperatur i 
Vandet. Den 15. Juli begyndte 
}i'redningstiden for Hummer i Norge, 
Tilførsel kan derfor kun ske fra 
de før Fredningstidens Begyndelse 
i Behold væl'ende Lagre, saft den 
vil snart fuldstændig ophøre, Prisen 
er agsaa stegen, der hetales nu fra 
I Kr. 20 Øre-IKr. 30 Øre pr. Pd. 

en gros ab Kristianssan,l. Sa,ave 
under Læsø som udfor Vestkyst(}n 
er der imidlertid fisket rigtig godt, 
ligesom der ogilaa el' tilføt't en K ni
selast paa en~ 1000 Stkr. fra den 
svenske K vst. 1\1 n heltjlførslen fra 
Kristinnssa"nd bar lnm vreret ringe, 
en. 50 Kistpr, Pris('U er nu ea. 15 
Kl'. pr. Kiste 11 [) Snese :t1) Kristi
anssand en gros. Godt en Sn8s 
svenske Dæksbaade erI' in(11wmne 
fra Makrelfiskpl'i i Skagorak med 
mindre Partier, der opnaaede ea. 4 
Kr. pr. SnC's. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 18. Juli til 25. Juli 1897. 

! .. I ... ol) I ~ I 'C ",I)...: I Cl,) • Ir. I- (t) C IL... Cl.) tw!E5 Cl,) 0(1) 

I • ...... Q,)Cl,) Q,) c. Cl,) "'CJ "Cl 0::0 øL.. '-,._ 
w • "c:J...... -"'eS = C. _ ._ ('(j..llt .... '<L>-

Talførtaf. j III al \0; c: c: = ~~ -: .- 1.(;j~I""QI"C: o: Co ::z::~ ~ ~ ~~ (.:I I IT) i « ~ ...I." ~ ~ 
II ti) IT) I- I i <C 0. ,::E::C I 

So 
>. 
~ (;j 
...: 
IT) 

26 :anRke Fisker- II PLI. I Pd.] Pd. Pd. Pd, I pd'll'd' 1'd l' hl. I Pd'] Pd. 
fartØjer . . . II 42930 i 

12 danske Kvaser 1140428 ' , , 

6 Ilvenske Fisker- 1 

fartøjer . .. 4320 

pr, Baad og Vogn il' 
fra nærliggende 1 I 
Fiskerlejer . . . l I 113560 I I 345017250 

pr. Jernbane & 3 I" 
Dampskib. . 9964113:\40 2:'>0_] 400 700

1 1~950 ]1290118 263601,050' 11()()'~ 
21H 

10IHG 

laIt . 197642 13540 250 13960 700 2950 132518406LO 7050 10072 
I , 

10,1.02 

l) 130 Pd, Torsk og 670 1'<1. Kuller. 2) lo591i P,l. A"l ')i? 16M Pc!. Aalekvabber. ,) Aa!. 4) 5400 p,f 
T,aks og llinO Prl. ~"'re(l. Ii) 8900 1',1. Makrel og 1172 Pd, Hornfisk. 

lait er der tilført 332694 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,70-5,00, Kassdisk 

Kr. 2,50 pl'. Ll'd,; Sild Kr. 1,50-2,50 pr. Ol; Aal Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Laks Kr. 
0.80-1,00 pr. Pil ; Mahel Kr. 2:00-7,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 1,50-2,50 pl'. Snes; Roj.Jr 
Kr. 1.00-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af IOYende Rødspætter har i Ugens Løb været temmelig hetydelig. og Ila 
Markedet forsynet fra forrige Uge, dalerle Priserne noget, ligesom Købely"t.," 
var mindre. merl F'isk fra Vestkysten vejende 18-24 Pd. pr. ~1l('S hetaltes llled 
41/:/-5 Kl'. pr. Ll'd., fra Kobbergrunden vcjende H-22 Pd. betalt3s mcd 3'10-4'/2 Kr., 
fra Nordsiden af Anholt vejenrle 18-~~ Pd. betaltes merl Kr. pr. Lpd. OlT fra 
Aalborg Bugten vejende ca. 10 pr. Sn"s betaltes merl 3 Kr. pr. lJpd. " 

En Driv-Kvase 
24 Fod lan12~ Sita godt 
som ny, med Ilyt' Sejl og 
et godt Vnu.d, er billig 
til Sa.lg hos 

Fiskor Olsen, 
Stege. 

Til Salg. 
En Ildmærket Damjolle (18 

Fod) med eller uden Haand
vaarl, samt 1 norsk Pram, 1 
Bundgarn og 12 a 14 Gedde
ruser, alt billigt til Salg hos 

Baadebygger H. Christensen 
Bakkebølle pr. Vordingborg. 

ltlegetbilligtil Sa]g 
el' en Kutterkvase, go rit ud
halet, 31 Fod lang, maaler 
Bl/IO" 'l'ons, laster 15 It moo 
l>d. J<'isk, moget haard I:lejler. 
Dybgaaende 5.1!'od, om øuskes 
kan medfølge nogle nye Tor
skerU~Cl' og et Aalevaarl. 
.l<'isker R. ChriHtenseu, 

Blands. Bandholm. 
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Xøbenha vns Mek~niske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima :1merilmnsk Bam

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
g:mghare Priser, 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kraliteter. 

Nyl.jøbing p, F~dster 
j ]i'\Jlml'U 1 R9fi 

b'ærdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt hillige, 

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

F. N. Halmøe. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bremdr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona, 

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

TelefoIlllummer ,,75 Helsingør", 

len'l'or efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedst~ 
l\fa.skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgar'll, llamlJe,qco'/I og 1I0I'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste h: \':11iteter. ,,,"alel,"uber, Ko.'k, Flaadtræ O" Katechu 
haves I)aa Lager, 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp.ndt Sølv- og Broncemedaille . 
.Redigeret af cam!. mag. Will. Lundbeck, - Tl'.rkt hos F7'antz Chrisftreu, Køheuhavu' 
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v M f D UASB UD : 
~r"-;;-;:-::-:=:;::'''~: :-;-~::::::1Il7:----C=.C~_-C-=-=_~~"'==.::::...~r=;:. 

Nr. 31. 5. Avgust 1897. 

JY.[ed1e=so1a.det ndgaal' hver Tor8dn~. Annoncer optna;e, ve,l Henvclltlelsc til 

Frantz Christtreu, Gronnegade IO, København K. Pl'\;wn Cl' fol' la.Jlanrlet ro Øre pr. Petit

linje af 1/, Sides Brede; for :;t;lf'~ellde AI1:lOlI(;()1' illd!'fJlnmes het.y,le1i~ Rahat~ 

Indhold: f,'ishCTsknh·ll. Hvorhl'I'~'U; ele g1l1(~ 
l\al om at hHyt' hJ:ml\() r - Hi11snrt:;.,ii!1k(!lit'TlH~. -
X\"t PllJcnt. ~ Mjndrf' ::\Ied d t::d d,::, e J'. - }li",kt'l'lbCtPt-
ntngt:4'. - Fri'dcrikl<hn,ns Fj~kl'd-:::,tfltilStik l\lnj 
1 R!I7. B(·kplH1t;l'firelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor. :-ltO!'lf!

gade 20 Stuell, Kø],enhavll V. ('1' ;,;.IH·llt 

rra 9~-11. Hedakt"r(,;l af l\l,·dl'·III,J.la,bt 
tlwllt·,; dc,ndc'll i AIIJl. ;)-7 :-lV:lm'lllo,;c>-

2 A. Q S~ ,sagn!' vcdl'o\'t'Il,k Re~ 
[Jal,tionen af Medlemsbladet h,;tl(~8 SI:lldtc; 

t il Kontoret. _." _ ._< .... _"~c_ _ ______ , _____ _ 
1;1"'\~(; O" flll'.ll'C F"l'ol',,,ldoUI' til For· 

eningens Kon""'sulen1 bedes nitid U.lr:lli) adj'(:S
BCl'cdll lil halls 13ol'æl: Falilonergaarosvej 16, 
.Kobenhavn V, 

J;;ftcrtryk af ;\lcdlcmsblHclcb Arrild"t' el' 
tillad t. naar Kilden angives, 

Capt. A. Sølling, Dnnish Conslllate, 
5, Museovy Co urt, 

London E. C. 
Telegram Adr~; Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølling, HuH. 

Sælhundehaler, 
SIJlll indsendes til ,,Thnsk Fiskeri· 
forening", bedes adresserede til 
Ultivel'sitctcfs Zoo7o,qiske Museum, 
København K., og ikke til For

eningens Kontor. 

" Fiskerskolen ". 

Paa Valkkilde Follwhnjskole pa~L

Iwgrlldl's di'!) 1. l';ovelllhel' d. A. C't 

i) M:\:llli'dN.' Ku1'sUS i Afdelingen 

for Fiskl'n'. I Li:~dwd Illed de fore

g:cuwndl' AilI' vil "Dcl nsk Fiskerifol'
PIllIlg" til dC'Ue K ti rws kunne yde 

nog:lo lllljLP Fisk('re d maanedligt 

1'ilsknd. dog paa den Betillgelso, at 
FislWl'llP g(;nn(;lllgua lwle Kursus'et, 

S:la I "dps at dcr kun undtagelsesvis 

yil kunne tilstaas Optagelse for kor

ten; T'id. 
A ndragc'nder om nt kOl1lme i Be

tl':\~tlliJlg ve(l Fo]'(lpliogen af nævnte 

Tilskud indspnt!('s til 'l D,tTIsk Fiskeri
fon'Hin!!, "s 1\ (In to!' Stol'l1lgade Nr. 20 
in,]C'll (1"11 htc S<'ptpmhpr d. A. og 
Ill:la \:\': (' leds;q"ctle af Aubefalinger, 

0";\ III t forsYII\'de med nojagtige Op
lysll1ugl'l' OlU \,pdkommende AnsøgPI's 

Ald!'!', Tr:lllg og ovrige personlige 

E'ol'li,,jeL srcrlig om h::\[] {::mr Amts

tilskud, og hl'or stort da dette el', 
P. U, Y. 

A. W, Bonnesen. 



Hvorlænge ere gule Aal om 
at blive blanke? 

At gule AnI blive blnnko, tror 
j('g nu, :1 t de ftesh', nogenlpc!ps op
lyste Fiskerø Illan. prkjcIHle, I1Wll 

hvorlænge en saadan Forvandling er 
Olll at indtræde, er vel næppe kon
stateret. Man ser her vel enkelte 
Aal i August Maaneds Slutning, der 
helt eller delvis ha ve antaget den 
blanke Kulør, men det er dog vist 
overmaade sjældent, at man ser 
saadanne af Størrelse pau l lL 2 
Pund. De ere i Reglen kun pan 
l/l a l/t Pund. Blanke Ard paa 2 
Pund og Jeron')' forpkollll1le i Reglen 
her først i Oktober 1\1 a an e el. ;yEn 
Søn har fornyli~ fanget pn Aal paa 
Savlyster. SanIIne Aal njpde 2 
Pund og var af c!Pll aiIJlilldl'lig .. 
SOllllllPmal med brun R.yg, lnidgul 
Bug og lidt fladtrykt Hm'od, llIen 
med nogen stærk h\idngtig Glans 
under Bugen, navnlig henimod "Nav
len". Det var dog aldeles ikke nogen 
Bredpnllde (Krumpeis). Det traf 
sig sna, at jeg kom til at rense den, 
og jeg saa da, at l) Tarmene vllre 
fuldstændig tomme, og at de havde 
antaget den Tæthed og Tykkelse, 
som er et Særkende for Blankaal, 
at 2) Bugen var fast og tæt og 
lIH'get fed og at 3) Æggestokkene 
vare ligesafl udriklede som patL Aul 
i Oktober Maalled. Den ml' kort 
sagt en Blankaal i hele sit Indre. 

Er det nu et Eksemplar, del' el' 
blevet for tidligt ud\"iklet? Eller er 
det almindeligt andre Steder, og 
bruger Aal 3 il. 4 Matmeder for at blive 
hla nke? Eller vil vi i Aa1faa et tidligt 
Aa7pji8ke?'i~ I(jor sattes Rusprne alt
for seJlt ud IH'r paa Egnen. J. T. 
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Halsnæsnskeriernfj 
April, Maj og Juni 1897. 

Af C. Brammer. 

Som Fortsættelse af min sidste 
Fiskeriberetning (fol' Januar, Fehruar 
og Marts), kan jeg nu, da Sommer
fiskeriet er sluttet, meddele Resultatet 
eftpr Jurnalerne, Havneafgifterne og 
egne Optegnelser. 

I April dreves Tungefiskel'iet ho
vedsagelig omkring Anholt med de 
store Dæksbaade a 5 Mands Besæt
ning, men i Maj og Juni dels i 
Kattf'gat og dels i Isefjorden, det 
saakaldte "Landfiskeri", naar Tun
gerne trække imod Kysten og ind i 
Isefjorden. Hertil benyttes mindre 
Baade med 2 eller )) Mands Besæt
ning. En Anholtstur varpr i Rpglen 
)) a 4 Duge, hrorimod Lt.llldfisket 
kun varer l D:tg, og Udbyttet af 
(l"t første Fiskeli maa i Aal' ka.ldes 
godt, mpl! af det sidste mindre godt; 
dog erklæJ'('s det hele Tungefiskeri 
for at "ære et Middelaars. Ligesom 
de foregaaende Aar fiskedes samtidig 
med Tunger, Rødtunger, Pighvarrer 
og Slethvarrer, der sendes i Eksport 
til Udlandet, ogsaa især i Begyn
delsen ~ en stor Mængde Rødspæt
ter, Skrupper og Sletter, som dels 
blive solgte til Landprangerne og 
dels benyttede til Menneskeføde enten 
straks i fersk Tilstand eller tørrede 
til Yinterbrug paa Fiskelejerne, 
endelig blive som sædvanlig de aller
mindste Fisk, ef tor at være kogte, 
benyttede til Svineføde og til Fjer
kræet, der trives godt deraf, thi Op
drætning og Fedning af Svin samt 
Hønse- og Andehold er Pil ikke ringe 
Biindt:.egt for FisIPI'Calllili\.'IIlH. Saa
vidt muligt pille Fiskerne den bedsta 



og salgbare Fisk (tillige med:Stenene) 
af Garnene under· Hjemsejlingen, 
medens den mindre gode og usælge
lige Fisk - i Reglen død Fisk 
maa vente til Baadene komme j Havn, 
og Garnene blive bragte hjem, hvor 
Koner og Børn hjælpn med Afpil
ningen af den store Masse Smaafisk, 
oprede Garnene og hænge dem op 
til Tørring. 

Med Hensyn til Prisen, da er 
denne højst forskellig baade paa de 
forskellige Sorter Fisk og paa Tiderne, 
de tages. rrungerne f. Eks. koste j 

Begyndelsen 1 Kr. og derover pr. 
Pd., senere mindre og mindl"e ned 
til 40 0re. Rødspætter fra 1 Kr. 
til 50 0m pr. Snes o. s. fr. Tungerne 
veje fm 10 til l5 Pd. pr. Snes, Rød
spætterne fra 7 til 10 Pd., og Læng
den er fra 8 til12 Tommer, Skruppm'ne 
lidt mindre og Sletterne fra. 6 til 8 
Tommer. Eksempelvis kan jeg a Il

føre et "Sætte" paa V æsingen (i 
Isefjorden) med 18 Garn, hvor der 
paa l N at fiskedes: 35 Pd. l'unger 
a 40 0re, 13 Pd. Pighvarre a 30 
0re og 72 Snese Rødspætter, Skrup
per og Sletter. Tunger, Pighvarre 
og Slethvarre ere størst ude i Katte
gat omkring Anholt, Rødspætter og 
Skrupper bedst ilsefjorden. 

Fra Hundested Havn benyttedes 
iaIt 27 store og smaa Baade hen
holdsvis 11 og 16, fra Lynæs Havn 
ialt 25 Baade (7 og 18). Da Tunge
fiskeriet næsten var fOl"bi, begyndte 
Makrelfiske1'iet for 15 Baades Ved
kommende (store Dæksbaade med 5 
Mands Besætning), og ligesOlIl Tunge
fiskeriet hovedsagelig ude i Kattegat 
omkring Anholt, med særdeles gu,lt 
Held i Aar imod de foregaaende 
Aar. Det samlede Udbytte mr 
omtrent 3000 Snese Makrel (a 4 1/ 2 
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Kr.), der dels blev afsat til Sven
skerne, som laa i deres Baade ude 
ved Anholt og ligeledes tiskede 
Makrel, dels til Hjemmeoplwbere i 
Lynæs og Hundested, og endelig 
sendte .B'iskerne selv deres .B'angst 
til Frederiksværks Banegaard og pr. 
Jernbane til København, hwr en 
Fiskekomissionær solgte Fangsten 
for dem til Røgmænd og til Koner, 
men jeg tror næppe, Piskerne derved 
opnaaede højere Priser end hj{lmme 
pau, Fiskerlejerne, naar alle Udgif
terne fradrages. 

R oj'fifiskefangsten med Vaad 
(uden "Kalv") varede kun en Mua
nedstid (i 1\1 aj) og var ret heldig, 
nemlig ca. 560 Snese a 4-41/ 2 Kr. 
hvoraf 210 Snese tiskedes af de ti 
Fiskere, som for nogle Aar siden 
fik Statsunderstøttelse dertil. 

Rejefangst i Ruser og med Glib 
var atter i Aar yderst ringe i Por
hold til den gamle '}'id, da dette 
Fiskeri - i al Fald for mange 
Fiskere i Roskildefjord - var Hoved
indtægtskilden, saa man maa antage, 
a t enten er Rejen opfisket i Fjorden 
eller, hvad nogle mene, Rejerognen 
og Yngelen ødelagt af de mange 
Aalevaadsfiskere, som det vrimler af 
hele Sommeren. Det var som be
kendt ,lyderne, der først droge herind 
paa Pjorden, og snart lærte ogsaa 
vore Fiskere denne Fiskemaade, der 
virkelig synes at lønne sig godt, 
uden at Aalehestanden endnu er 
synderlig formindsket i Antal, men 
utvivlsomt i Størrelse og Godhed. 
Under alle Omstændigheder ere Ruse
fiskernes Klager over, at Vaaddrag
ningen Aar for Aar skader og for
mindsker deres Erhverv S0m AaIe
fiskere med de kostbare Ruser, ikke 
ubegrundede. Ikke saa faa af de 



gamle Aalerusefiskere tf)' <'trække 
derfor c·fter df>l'es Erlda:ring pan 
mit Sporgsmltlll om dpres lltlb'yth~ 
at lade Ruserne hæll~;{" \HUL Loftet, 
fordi det ikke kan lOllf1l' at koste 
noget pau RedskahenH's Ve(llige
holdeIse og Pasning 111. m., da Ud
gifterne i de senere A ar ha ve ~on'r
steget Indtægtprne. Endelig kOlllmpl' 
jeg som Slutning plla SOllll1lllrfiskeriel 
til lJulldg(jTJI~fiske1'iet ilsefjorden 
og Kattegat udfor Kikhavll og Noel· 
debo, ncmlig :& vcd Lynæs Havll og 
2 i Kattegat. I begge Ilyn<os Bund
garll er fisket ca. 1000 Ol Sild il 
50 Øre og cn. 200 Sn('se Hornfisk 
il 4 Kr. samt en Del andenB'isl{ 
('rorsk og Fl.ulfisk) d("\s til Salg og 
dels til eget Brug. Bumlgarnene 
udfor Kiklw.vn og Nøddeho have 
fisket ca. 6\10 Ol Sild ~t 5u Øre og 
ca. 45U SI\Pse Horntlsk iL 4 Kr. 
samt 2 stOl e Laks paa B2 og 28 

Pd. pr. Stykke, for hvilke erholdtes 
70 Øre pr. Pd. - Et BUlHIgarn 
har en Værdi af ca. BUOO Kl'. og 
den aarlige Vedligeholdelse andrager 
ca. 2 a 30li Kr. (~Lltl 

Nyt Patent. 

Anordning ved Apparater til Trans
port af levende Fisk. Paa ell s~\adan 
har Illf!l'liior J. (t. Ma Ul 'tit, Koben
havn. buet udstedt PateIlt her i 
Lamlet lll'n 16 .. Juli d. A. 

O!Jfinlh·h;\~1l ol1lhlllldlpl' PIl Anord
ning ved saadunnl' Apparater til 
Tl'lHlSport af le\'ende Fisk,i hvilke 
det SlllllllW Vand b(.nyttes u nUl'j' heil' 
Transportpl1, og i h\ilkl'Vandet 
sættes i stadig Bevægelse I'ud Hjælp 

af Pumpning. Apparatet er tænkt 
installeret i en almindelig, stor ,} ærn-
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hnnegons\'ogn) og den nye Anord
ning hestaal' da i en med PUllIpens 
ellpr PUlllpernes Sugerør forbunden 
indstill(']ig Tragt eller 'l'nrl, ved 
Hja::lp af Il\'ilken IJufttilførslen tB 
Vandet kan regulerps efter Ønske. 

Som ungi\'et suge PUlllpeme Vandet 
fra Bassinet gennem Rør, der ud
llIlllHle opad i en tragtfol'lllet Tud, 
SOIll pr [Ul bragt i V umlskorpen. 8pl ve 
TudelI {,Iler Tragten er løs og kun 
stilles op og ned i delt opadbojede 
Gren af Sugerøret stun t fæstes i den 
ønskede Stilling veu en Skrue, h\'oned 
()pn~LUS, at Pumpen kan medtage 
lllere eller mindl'e IÆft samlllen Illed 
Vandel. L nder Passagen gennem 
Røret og de ø\Tige Dele af Appa
ratet hlandes Vandet san, intøllsirt 
med Luften, at det pau ny bliver til
shekkeligt iltholdigt til Fiskell(>s 
Aandedrng. 

Mindre Meddelelser. 

Ny Fiskekutter. (Jrenaa, den 28. 
Juli] 897. Som ny 'l'ilvækst til døn 
i (henna hjPllllllfJlwnmde bptyddige 
Fiskel'flatule ankolll i Gaar til Gremul 
Havn en ny hygget, ca. 40 Brnttotons 
drægtig Kutter, som bærer det im
ponerende Navn "Hercules". Kut
teren er bygget i Raa tæt syd for 
Helsinghorg for Regning Ohl', Chri
stellsen og P. Jensen Venø, begge 
af Grellua Havn) og \'il fuldt udrigget 
med Petl'oleumsmotor og Spil. som 
indsættes her, repræsenterøøn Kapital 
pM Cll. 11,000 Kr. l\hn ilar fore
løbig Kttttegatsfiskøriet for 0jP, llIen 
iøvrigt pr alt basen't ogsaa pau Fi
skeriet Ilnder Island samt i Vester
ha veto Kutteren, der er galeaseriiLget, 
er byg~et efter en hekendt \'elsej
lendu 'rype og. vil efter Udseende 
at dOllllll e blj\'e en haal cl Konkurrent 
for de, iøvrigt gellnemgaaendø vel
sejlende Fiskekuttere, der dels høre 



hjemme her paa Pladsen og dels 
anløLe Havnen under deres }i'iskeri 
her paa Bugten. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 2. Avgust 1897. 
Vestkystfiskeriet har i sidste Uge 
kun givet et ualmindelig daarlig 
Udbytte, faa Kuttere ere indkomne 
og havde ikke mere end 20~::W 

Snese hver, en enkelt 70 Snese, naar 
hertil kommer, at Fisken er af be
tydelig ringere Kvalitet end sædvan
lig fra V estkysten ~ den vejer ca. 
14 Pd. Snesen ~ er Resultatet jo 
tarveligt. 

I Kattegat har derimod Fiskeriet 
pludselig taget et svært Opsving, 
men Rødspættens Kvalitet er yderst 
ringe, Fisken skulde have Lov til at 
leve noget længere for at blive mere 
mad nyttig, en Vægt af 9 Pd. pr. 
Snes el' det almindelige, og den V ægt 
er for lille, Rødspætten burde aldrig 
fanges, førend den vejede mindst 12 
Pd. Snesen. Det er særlig i Læsø
rende og i Aalborgbugten, at Rød
spætten har vist sig saa rigelig; 
Fiskeriet har her i sidste Uge fore
kommet at være analogt med det 
E'iskeri, del' i Eftel':>ommeren 95 
fandt Sted paa Dvalegrundene og 
nord for Læsø. J( lltterne indkomme 
nu med Laster af fra 200 -300 Snese 
fangede i et Døgn og (lprundel', her
til el' indkommet mell('1Il 20 og 30 
IJaster, ialt henved en G000 Snese, 
og ca. 50 Kuttere :>kulde i U gens 
sidste Dage være gaaede direkte til 
KølwnlmVll fra sidstnævnte. Fangst
plads. Med saa rigelig en 'l'ilførsel 
af Rødspætter af saa ringe Størrelse 
falder Prisen naturligvis hurtig, først 
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i U gen betaltes dog 75 Øre pr. Sne:>, 
men snart faldt den ned til 50 Øre 
pr. Snes, og i Dag er endog kun 
betalt 40 Øre pr. Snes, 80 Kr. fol' 
en Last Rødspætter paa 200 Snpse, 
i Sandhed et kummerligt Resultat 
for Fiskerne. Fra Herthas Flak og 
fra Trindelen er indkommet enkelte 
Kuttere lIled Laster af fra 50~200 
Snese hver, Rødspætter herfra vejede 
fra 11--14 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 75 Øre~2 Kr. pr. Snes. 
Af anden Fladfisk har Tilf(il'sel kun 
været ubetydelig. Tilførslen af 
HumlllPr fra Kristianssand findel' 
Sted endnu, mon knn i ringe Omfang, 
der er tilført ca. 2000 Stkr. saavel 
til herværende :Modtagere som til 
Tyskland; baade fra IJæsø og Vest
kysten Imr Tilførslen været noget 
sparsom, der betales paa Stranden 
fra 1 Kr. 10 Øre~l Kr. 20 Øre 
pr. Pd, en gros. Der har ikke 
fundet 'l'ilforsel Sted af med Garn 
fangede Makrel fra Kristianssand, 
saa dette Fiskeri maa vistnok be
tragtes som ophørt; jævnligt indkom
mer svenske Dæksbaade med mindre 
Partier fra 3~20 Snese Makrel, 
dørgede iSkagerak ; Prisen fol' disse 
er for stor 4 Kr., mellem 2 Kl'. 
og lille Kvalitet 1 Kr. pr. Snes. 

K.l 
E'rn Bovbjerg skrives del' den 31. 

.Juli: I Sommertiden plejer man 
gerne hel' fol' Kysten at kunne tn.ge 
lidt M akrel. Denne E'isk el' en søgt 
Vare og bebles godt. I de senere 
Am'inger har dog denne E'allgst meget 
været i Aftagende, og i Sommer hal' 
man saa at sige ikke set til den. 
Man kan ikke paa nogen M aaclp 
tænke sig sig Grull(len til denne 
Omskiftning af E'orll01dene. P. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskih 

i Ugen ira 25. Juli til 1. A vgust 1897. 

l' 21 ~~ 
I ..... OD 00"; I 

! ~ 1 ~ l" U> .. I~~ 
OL. o'" I~:§ U)~ >. "" 'l:I ..:w!~ ~'EI 

"t:I '" Tilført af: "a...... -"CIi "",c : «:I ~ s... "a ;;;) CDæ IC;; c 
~ == "'o:::; 1~~I~G:l·~ .. .. .... ..:w!'- UJ Ol IX"", ::J:>- Cl:I ~lI:: 

• '" q:: """bil "'0 .: ~IUJ UJ o .... :E::J: ;;: 

56 lanske Fisker- 1\ Pd. N. I Pd. 
Pd. I Pd. p,1. Pd. 

I Pd I l'u. Pd. I Pd, 

fartøjer ..• lil01664 

19 danske Kvaser 55206 

6 svenske Fisker-
fartøjer ... 4&12 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 1 j 

J!'iskerlejer .•. 10104 23580 19334 10O 

pr. Jernbane & " , 
Dampskib ~, 5540\9800 ~78~1_552' 2040310484'1141684i2~~60 !)~327110i)JO 2~rli~ 

laIt ... jI6725fiI9800. 3781 10656. 2040 3484 lfi5264!446fl4' 94;)2 ! 107 10, :::7i'iiln 
! " I 

I) Skrupper. 2) 352 Pd. Skrul'jler og 200 Pd. Tunger. ~) 2,,0 Pd. ~'oT"k O,," 17(.0 Pd. Kuller. 41 28TH' 
Pd. Makrel og 634 Pd. Hornfisk. 5) 18052 Pd. Aal 'lg 1282 Pd. A alek, obuer. G) AnI. 7) 070R Pd. Jmk8 og 
724 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 454675 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,00-4,50, Kassdisk 

Kr. 1,00-2,50 pr. Lpd.; Makrel Kr. 3,00-7,00 pr. Snes; Sild Kr, 1.50-2,00, bornholrngl,e 
Kr. 0,50 pr. Ol; Aal Kr. 0,25-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 1,00-1,25 pr. Pd.; }{"ji)r Kr'. 
1,00-1,25 pr. 1'd. 

Ugens TilførsC\1 af levelllle Rødspætter har været usædvanlig stOl'. De fleste KI1U()re 
havde fisket paa Aalborg Bugten, og indbragt .I!'isk vejende 8-11 Pd. pr. i'lIlCS af ringe 
Kvalitet og I,evedygtighed, oer hetaltes med PI.-2~/j Kr, pl'. Lpd. l<~nkelte Kutte1'('. 
som ankom fra Nordsiden af A IIholt og Læsø Rende me'! Fisk vejende 16-24 1'.1. pr. 
Snes, opnaaede 3-4'/. Kl'. pr, Lpd. Kvaser fra Frederikshavn med Vesterhavsfisk vejende 
en. 20 Pd. pr, Snes betaltes med 41/2 Kr, pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

8nurrevaad 
Undertegne,le tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og ~1asl{Cstørrelscr til de bil
ligste 1'riser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Ro-ntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Jleget billig til SaJg fiskekroge~ Fabriken 
er en Kntterl<vase, godt ud-
halet, 31 Fod lang, maaler - 8øl'l1lled&iIIe t A&llIorg 1888 eg 
3" Tons laster 15 a 1600 I Køhen1lUD1888-
Pd1lO'j.". k' t l l S '1 r anb&faler sit Uusalg aT alle ~"Tter 

. ." IS , meB'e laar( . ej e. Fiskekroge, Salt vel i Stanl, .1 ær" 
Dybgaaendc O Fod, om ønskes som Mes.ing, samt Pilke i '!'in og 
kan medfølge nogle Ilye Tor- Bly. FonendQs mod Efterkrav. 

skeruser og et Aalcvaad. Conrad Christensen. 
Fislwr R. Cllristensen, St. Strandstræde 41. 

Blands. Bandholm. København K. 

Fiskestager. 
Af Gl'an 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a ~" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra. 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenssøn-Tusch, 
Forespørgsler besvares omgaaende. pr. Kjellerup. 
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Xøbenha, vns Meka,niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJ .1-

uldssejldug, direkte i IHl
kjøht, tilhydes langt eUlder 
ganglmre Priser, 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

N.1JkjølJing p.Fa] :;;h~r 
i F'phrn'l.!' 18!li. 

Færdigsyede Se,jl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

I Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dng; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telcfoununllflcr ,.16 Helsingør". 

1"\'O)1'e1' efter Bestilling eller fra I.lagel' fra vor med de nyeste og bedsta 
:\Iaskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulclsgm'1I, HamlJet/a1'/l og Hør,garn i a.lle Nr. til Dagens hilligste Priser og i 
hedste K yuliteter. ."-aleli:uber, Kor li:, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa l.ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

'ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 

ltcuigeret af cand. mag. lI'ill. Lundbeck, - Trykt hos l?rantz Chris ttr et'. København. 



-_\\~~~. 
, IJDR!ASIUD ~~ 
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Nr. 32. 12. Avgust. 1897. 

M:ed.l.e:n::Lf301a.det lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Gronnegade IO, København K. Prisen Ol' for .!'ndlalldet 10 Øre pr. Petit

lill}J af '/0 Sides Bl'Cde; for sta~.ellde Anlloneer indrømmes bety(lelig Rabat. 

Indhold: ~·isker.kolen. - r'm l<'iskorskolen. -
})anmnrks ,Fiskehandlerforening, Halsnæsfiskeri-
{"rBe. };liektriherctnillger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade ~o Stuen, Køhenhavll V, er aabollt 
fra 9-11. HedaktØ1'Cil af l\1edlemsbla,lct 
tl'rr;f!('" desllden i Alm. 5-7 8v;<nettlose
gU(lI'dsvoj 2 A, 3 S. Sager vedrør\:lHle Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Hreve og alHlre I<'orsendelser til For
enin!li.ms Konsulent betles altid alene adl'c~
sen.Jietil handlol,æl: Falitonergaardsvej 16, 
København V. 
___ ,N" " ___ _ 

lMtel'ltyk af i\ledlemsbladets Artikler er 
tillad t. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
5, Museovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølUng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
8\)111 indsendes til "Dansk Fiskeri
foreni ug", bedes adresserede til 
Universitetets Zoolo,qiske ~J{useum, 

København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

"Fiskerskolen ". 

Paa V ullekilde Folkehøjskole paa· 
begyndes den 1. ~ovember d. A. et 
5 ~hal\eders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore· 
gaaende Atcr ril "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog paa den Betingelse, at 
Fiskerne gennømgaa hple Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil kunne tilstaas Optagelse for kor
ten:\ Tid. 

Andragender om at komme i Be
tragtning ved Fordelingen af nævnte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den Iste September d. A. og 
111:1a \'ære ledsagede af Anbefalinger, 

. Ramt forsynede med nøjagtige Op
lysninger OlU vedkommende Ansøgers 

. Alder, 'Prang og øvrige personlige 
Forhold, smrlig om han faur A mts
tilskud, og h\'or stolt da dette er. 

P. U, V. 
A. W. BonneseD. 



Fra Fiskerskol.en. 

bet gaal' aag'tenS'·' mange af' de 
ældre Fisk",re sft.:tdtm, at naur de 
hØN TMe om en Skole' for Fis!;PI't", 
trrokka tle pau SRtileb:ll1Ildet og 
tænke, at om saa ogslta alt andet 
knn læres i Skoler, san er der dog 
ing~ der er saa lærd, at han kan 
fortælle, Eisk.ern.e.,. hv.or i Havet de_ 
fleste Eisk.eret !'tt finde, OgJmn, lugen 
uJ,ldenise denl: i det, hvad i al Verden 
skal der san undervises i paa en 
Fiskel'skole1 mener· man. 

J a, saadan sa,gd.c ogsna Bøndprne 
i sin Tid, at det, de havde> særlig 
Brug for for at blive gode Landmænd, 
kunde ikke læres paa Skoler, og dog 
har det vist sig, at siden ri fik 
Landbrugsskoler rundt omkring, har 
vort Landbrug tllget et mægtigt Op
sving, og sikkert er det, lit disse 
Skoll?r have en ikke ringe D"I dt'ri. 
Saadan kunde det dog ogS<ln væl''', 
at naar vi en Gang fik stærkt be
søgte Fiskerskoler, det da vilde kunnp 
mærkes pau det forøgene Udbytte, 
vort Fiskeri til den 'rid vilde give. 

FOl: at kunne herske urer .lordens 
Ki-æfler og gøre sig dom underdalligo 
malt man dog.først og fremmest h,tre 
Kends.ka7l. til deDne J ord og dens 
Kræfter. Oge for at kunne udnytte 
Havets. Rigdomme paa bedste Maude 
maa man ligeledes kende Havets 
Ndturforbold' og de Væseners Natur, 
som. . indeholdes i det. 

Det er ikke nogen lang Aarl'ække 
si(len, at Storehrelts-Fiskprne kastede 
'rungilxne over Bord igen, IInar de 
havde. faaet dem i Garnene, som 
nogle unyttige Væsener, Of!; det sam III e 
skel' endnu overalt med Hensyn til 
san. mange andre velsmagende men 
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sjældnere Fisk. lkke blot vilde det 
V'æ~jornøjeli.Qt for Fiskerne, om de 

. i Stedt-II for at· l:t{r~ rug fyhlp med 
()\'{'f'troiske ~lening~t' 01'11 Ffil\"t'js 
Ska.lmillgPI' kelldte (h~ for*f'ni~J1)sr 
og Pia Illpr, de fan. op. og \"ii~~te 
li,lt om deres: Sædvaner og 1~}eLi\·s
førelse; men d~ er ogsaa en helt 
nødvendig F01'udsætning for, at Fi
skm>iet skal kunne gaa frem'~d 0": 

ud-vik.le& til a.t give et la-Dg:t st-8!'l'e
Udbytte, end d~t gør. 

Ganske vist.giver Fisk~rnes dngli!;e· 
Liv pau Hnvet dcm ogsaa et temmelig 
nøje Kendskab dertil, men dog ktlfl 
til Forholdene lige paa det Sb~øg, 

hvor de leve, saa den Erfaring; andre 
Egnps Fiskere gnre; kan dog nok 
værø værd at lytte til ogsaa, Og 
san. have Videnskabsmændene med 

. deres Uddannelse og deres gtJde 
~ Redskaber og HjælpemiMel' af' aN(l' 
Slugs dog en Evne til :I t forstli.g, og 

: undel'søge mangt og lIwget i Ha\'et, 
SOIll det er umuli~ fOl' den ulmnl~ 

, };'iskOl' :It hlinJ klog paa. 

Fan r Fi:skerne derfor en 001 S:Hl
dan Oplysning, ville de sidpo efter 
gaa med anderledes aabne øjne Ofr 
Øren til deres Gerning og blh'e op
mærksomme ptiunreget, som de aldrig 
før have lagt Mærke til; Ja de ville du 
sølv gøre en M·æn~e Iagttagelsel', 
som vil dygtiggøre dem til' deres 
Gerning, og di vil efterhaanden 
meget, som endnu er os dunkelt i 
Fiskenes Levevis og Forekomst, klare 
sig af sig selv, saa.Fremtidens Fiskerfl 
muligvis nok ville udbryde: "Hvor det 
19. AUl'hundrodes Fiskere dog vare 
dumme, at de saadan gik ud pau 
maa og faa og satte deres Redskaber, 
uden først at berrglH', 1mB· Fisken' 
var henne." 

Enhver ma.a dernæst indrømme, 



at onSøma Dd ,dor, kan Navigation, 
gllllske andorledeskan finde sig til 
J.tette i .det aabne Ha.v end en Fisker, 
·dtH' intet k'lnder til Bestik eller 
SQlhøj~lor. Og vore Fisket'e byg~ 
sig dog llU stedse stø.rre Fartøjer, 
nvol'ruefl .de gall længere til Søs end 
tic.lliger-e j men deraf følger saa ganske 
naturligt, at de da ogsaa. maa skaffe 
iSi~ Kendskab Wat føt'e et Fartøj 
i rum Sø. 

Naar man nu tillige betænker, hvol' 
gavnligt det kan være for Fiskerne 
pau l1J::lflge Egne a~ kunne flette og 
bøde dt~l'eS Kurve og Knber selv om 
VilltofaJtenerne og a t kunne haandti're 
at Stykke Værktøj til at forarbejde et 
Qg and1lt i Træ med, saa ser man, 
at der er Opgaver nok for en Skole, 
der vil fare Fiskerne lidt videre, end 
do kunne komme ved, at de un~ Slægt 
ener Slægt blot efterligne, hvad de 
Ilf.l og høre hea de gamle. 

Vi hnn ber i Landet kun en lille 
BQgyndelse til en rigtig Fiskerskole, 
idet V allekildll Højslrole pau. Sj~lland, 
hvis Hovedopgave Ol' at op<hage den 
t\a,nske Ungdom til godt', dygtige og 
selvtænkeuue Meønesker i Almindelig
ood, '(eu Siden uJ s;:m:skilte AfUelinger 
fQJ" Hamv:ærkol'e og Sømænd DU i 
nogle Aa.. o@sa& har haft en. Afda-
\in.@ fol' Fisk:eJ'e. (Slut~s), 

Danmarks 
Fiske~dlerfoJ'elling" 

SPID, @~aa. lU QUem, sine, Mledlemmer 
bal' Fiak:QhandlerQ i Norge, S>terrig 
Qg''EyskllUld, huldt,Aui'smøde Løndrug 
dou, 7 dl:) og' &ndag den Bde d. M. 
i Skdv,e, hvis stedlige Fiskf'htlndlpr,e 
i fiøne: Retningen hrullde SØllgflt for 
at gø., du: fbemmedsr Jiolægm:' Op~ 
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holdet saa underholdende, som jysk 
-Gæstfrihed ot'i Stand til. Forhand
lingorne, som lededes af Hr. Charles 
Lipmann af Firmaet O. T. Larsetl 
& Ko., Københa.vn, drejede sig isæt' 
om to Sager, nemlig om Sta1s
banernes Transportfol'hoJd, som endnu 
hæmmer Fiskehandle..n SIla1,'(,1 i Ind
landet som til II diandet, og om øt 
U nderstøttelsesfond for 'Enkel' ofter 
Foreningens Medlemmer. Foreningen 
har mange Gange henvendt sig med 
Klager til Generaldirektoratet for 
Statsbanerne angaaende fm'skellige 
Ulemper ved Fiskeforsendelsen, som 
volde Forsinkelser eller direkte Ta b, 
og ligeledes angaut>nde Taksterne, 
som paa forskellig Maade ere tryk
hnde baade fol' Fiskere, Handlende 
og Konsumenter, lIlen som især gaa 
ud over Fiskerne. Da Foreningens 
Henvendelser stadig ere blevne af
viste af Generaldirektoratet, mente 
lllan det unyttig at gna videre ad 
denne Vej, men vil nu henvende sig 
til Regering og Rigsdag, idet man 
haaber saaledes at opnna et gun
stigere Resultat. Den ny Bestyrelse 
kom til at bestaa af fi'Hl'r. Carl 
Bang, København, KonsulBerthetsen, 
Ringkøbing, H. Brinck, Skive, N. 
Hansen, Gilleleje, Chr. Holm, Freue
rikshavn, Oh. Lipmann, København, 
Fr. Mehlsen, Struer, M. Rasmussen, 
Esbjærg~ og Kr. M. Vendsyssel, Kø
benhavn. Til Revisor genvalgtes M. 
Asp, Frederikshavn, og til FOl'ret
ning~ører A. Fedd'ersen, Købennavn. 

EB;ar Forhandlingerne var der 
dD.glig Udflugter til Om~gnen' til 
Vogns, eHe!:' merl' IDampba-ad< og SlJr~ 

!tlmbl'ligB SMlllllenkomstm-, hv\!)ri &l'~ 
g{lra i Skive d'eltog og den.ed viste, 
med;. iLvilkeru lintøllWHle man: i: ~t.b; 
8ØDJl ovønalt i: ~ .. følgwJ JiIi\llwJ. 



riet og Fiskehandelen. I n mlen Ret
ning gav Mødet tillige Vidnesbyrd 
herom, idet man enstemmig \'ethog 
at virke for et skandinavisk Fiske
handll'rmøde København 1899, 
hvortilIllan ogsaa vil indbydeengelskE', 
hollandske og tyske FiskE'handleJ'e. 

Til Mødested i H:!98 valgtes Ring
købing. 

Halsnæsn.skerierne 
April, Maj og Juni 1897. 

Af C. Brammer. 
(Slutning.) 

SB2 

'l'ilnærmelsesvis Jmn Brutto-1nd
tægJen af alt Fiskeri i de nævnte 
3 Mlolanet!,,!' fra alle Fiskerlejerne 
opgi ves saaledes: 
Torsk . . . . . . . . . .. 470 Kr. 
Rødspætter, Skrupper, 

Sletter m. lll. • • . •. 1905 " 
Tunge, Pighvar, Slethvar 

m. m. 
Makrel 
Hornfisk. 
Aal i Vand og paa Kroge 
Rejer 
Marsvin og Rælhunde . 
Hummer. 
2 Bundgarn ved Lynæs 

(i Isefjord). 
2 Bundgarn i Kattegat 

ud for Kikhavn og 
Nøddebo 

35000 " 
15000 " 

2420 " 
2500 " 

500 " 
900 " 

25 " 

1200 " 

1882 " 

61802 Kr. 
Dpnne tilsyneladende gode Indtægt 

for Fiskerne maa betydelig reduceres, 
nan)' de store Udgifter til Bandenes 
1Jg Redskabernes Vedligeholdelse 
fradrages, og naar man betænker, 
hvorIllange Fiskerfamilier der skulle 

ve deraf. Desuden er Kulhns- og 
N edenlraahy Fiskernes omtrentlige 
Udbytte af Fiskeriet medregnet; ja 
endog en Del af Lise og Tidsvilde 
Fislw1'lles, da der: som bekendt., ikke 
forefindes Havne ved disse Fisker
lejer, hvorfor de mila søge hen ti] 
vore gode Havne med deres store 
Baade og Kvaser i Fisketiden. 

N aar jeg kalder vore Ha vne gode, 
saa mener jeg dermed, at de selv
folgnlig ere bedre end slet ing<.>n 
Ha vn at have til et Fiskerleje; men 
Hundested Havn lader trods de 
mange Penge, den har kostet 
meget tilbage at ønske for at kalues 
god, navnlig lider den af Ulem
per, nemlig - hvad f Ol'Ø vri gt tidli
gere er bemærket 1) Uro i Havnen, 
2) Opfyldning af Tang og 3) Sand 
i og uden for Indløbet med visse 
Vinde. For at Havnen kan være 
brugelig, maa derfor .f:i'iskerne stadigt 
være paa Vagt Nat og Dag under 
Vestenstorme og, naar de nævnte 
Ulemper indtræffe, opmudre Tang og 
Sand: dersom Havnen skal være til
gæng('lig eller til Gavn for Fi:;kerne 
Dg til Fiskeriets Fremme. 

Forørrigt har Hr. Havneingeniør 
Zahl'tmuun nu efter Havnebestyrel
sens Anmodning ud:Lrbejdet et nyt 
Projekt ledsaget af Tegning, Overslag 
og Beskrivelse til en Udvidelse og 
Forbedring af Hundested Havn, som, 
hvis det vil lykkes at bevæge Mini
steriet til at foreslaa og Rigsdagen til 
at hevilge Pengene (30000 Kr.) (feriii, 
utvivlsomt vil bilve til stor Nytte for 
Fiskerne og i høj G-rad bidrage til 
Fiskeriets Fremme paa Halsnæsfi
skerlPjerne. De før omtalte 3 Ulem
per ville dorved blive afhjulpne' 
fuldstændig, idet det ny Pl'Ojekt gaar 
ud paa at bygge en Yderhavn - 2 



Moler uden for don g;allll(~ Havll 

med hIClloh illlod SV., og indsneVl'p 
dut l1uvfocl'l'nde Ha\'Ileindlob nog(~t. 

hvorved opnaas 1) Ro i Ha vnen, 
ForhiIHlring af 'rang i HanH'll, id(·t 
'l'ungPIl da uwa passere J lll11(1)('j 
forhi og l'n(lelig :n ogsal1 at fOl him]n 
d(·t Sand, SOlll kommer fra den nl)(,
skytteue nedstyrtenrle Laml1<yst, (li! 

som paa sin Vandring iH:p alt nndllll 
kan gna under Phnkebl'o(·n. fm :1 t 
lægge sig udenfor HanlPilllllolwl. 
Dette vil ske u(·]\'pd, at llC'le S:md· 
yundringen rimeligvis dn \'il kun Ill' 
passere uuder den lrlllgO Bro, naa]' 
dens helo Længch, hlivrr nu!wn dc·ned, 
at den merlllost La lid HH'cl Sn Hd op
fyldte Del blive1' llortfort, ll1ulif!;\'is 

hen)ttet til Opfyldning i dn IlY Moh·r. 
Det har nemlig tydelig vist. sig, at 
Hr. Huvl1eingeniot' hal!rtlll:lllnS Pro
jekt til Omdannelsen af Hllndested 

Havn til en snakaldt "Øhavn" !.'l' 

fortJ'idf'elig, men af Mangel pua 
Midlpl' blev det d('svwI'l'O ikke helt 
ful{lføl't, sall. at alt Sandet ildw kan 
passen', fordi den nænnost La nd 
yæJ'ende ])c,l pr opfyldt af S;;lld 0i-!: 

Ra 1. TogI.'1l iuren sluttm' sin lk"kri
velse ~:Ialedes: "Ral f~l:\S red Harp
Ilillg uf <!Pll Massp, dpI' lit(gl'J' n'd 

(11'11 aal)ll(' 111'0" illdl\~ Ende; d(·I'n·d 
gor mnn <IN ]"tle1'0 ful' Stl'nlllllH'll ,It 

skærø eIl brede: (' HønJe ullder llrOl'lI, 
og nf ~!)st(>n bor saa Illf'~·('t, lilall 

kan faa, tag:ps fr;l dl'1l i Hanll'lls 
sj'(h-esllige Del liggi'l;,j" 8tellbanh, 
(b denne hel' klin gOJ.· :';Imde.;; 

.Jeg kan lilfoje at i\J ah'l'!al{~ til 
BdulIhlokke forefindes i rigdig 
l\l;ell[2;do lige i HaYlH?nS lIllliddd!!i\l'e 
Nn·rlw(l. 

3:i:-l 

F~lskeriberetIlin g'er. 

frederikshavn, d. 9 . .'ug. lt\\U. 

.Fra di'l1 Du] af Fiskl'J'!](', som tL'llI

Illdi!j hll' tig lJll\ p nogøt forsagtl', 
llrtar Fiskeriet gu:!r lidt kontrært, 
hortø IlIUH aJltol'c(](e i {OlTige Uge satt

(lnllllr Ytringl'r: ,Ja Vcstkystfishl'iet 
pr s;l:nnn;nd :dlrrerlp forbi fol' i Aar. 
A t dp!tc hrldigvis iH" rI' Tilfæ1c1d, 
bovist" de i forrige Beretning Oll!

L Ifo 110ld\p,'3t <lf Hirtshals fiskendl' 
Klit/pr(, ~llan, i LIlJet af '1'il's(bg 
og Onsdng: indkom en. en 8nes Kuttl'1'P 
ch'r['l'a 1111'(1 ret .Foll{!:stpr, fra 
100 -;2;;0 :'i Il es(' hver. Fiske'lI val' 
ikke særlig ~,or, ypjeue 15 17 Pil. 
811('S[,1I, IllPlI ilPttlltes dog lllf'd3·-4 1/:! 
Kl'. (Jl'. SIWS. ll;ke sk:l1 det dog: 
]ll'l'llled sige", al 1'iskerid pr rige
ligt for Tiden part V C's/kysten, Kut
tørne lWl'e ti1irods for godt Vejl 

ofte YtC 1'C:' t 5~ti Dage om at faa ('Il 

nogpnJumle god .Fangst fisket sammen, 
og ofte Illtlattl't ti rlH'jde ihærdigt 
16-1 (j 'rimer af Døgnet; Aarsagol1 
til, at der intet fiskedes i forrige 
Ugl', val' cm nallllindl'lig rivende 
Strolll. Enkelte, (kr bavde været 
længere mIL> pna Dybet, Iwnle' Rod
spætter af st0lTL> Kyalitrt, op til 
30 Pd. }Jr. Siles, (Ipl' betalt(:·s lll('d 

fra ~ ti l li Kr. pr. Snt',,; ca. 5000 
Pd. Skæl'issing hettdtes mt,d () iL 8 
kJre pr. Pd. 4 KlIttel'H indkom fra 
den lille F;'kl'~nllld Knullell, 1101 d
ost a f Læs!) 1ll ed fra -1 O-~ 100 S!wse 
hver, Fisk af udJllærket K nditet, 

H.:jeIHk 22-24 Pd. Snesen og betalt 
1lJ('d fra 4--5 1 Kr. pr, Snes; lidt 

Piglwi\1' O]lllillWdu god Pris, 50 0r(l 

pl'. Pd. E' m 'l'rjndden indkom ell 
Dø1 La.ste>r }la" fra 100- J 50 Snesp, 
.Fisk vejendo 13--15 Pil. Snesøn og 



betalt med 2-3 Kr. pr. Snes, Slet
hvar opnaaede 10 Øre pr. Pd.; fra 
Herthas .I.!'lak indkom enkelte med 
fra 100--250 Snese hv~r, som vejede 
11-14 Pd. Bnesen9g betaltes med 
fra 1 op til 2 Kr. pr. Snes. En 
halv Snes Kuttere indkom fra LæsIq
rende med fuld 1Jast, 200-300 Snese 
hver, de der vare fangede i det dybe 
af Renden vejede nogenlunde, om· 
kring ved 12 Pd. pr. Snes, de der 
fangedes længere vestlig kun 9 Pd. 
Snesen; der betaltes fra 50 0re-1 
Kr. 10 0re pr. Snes. Paa Aalborg
bugten er Fiskeriet vedblivende godt, 
llIen Rødspætten herfra er stadigvæk 
altrar smaatfaldellde, vejer kun 9 
Pd. Snes; da Fiskeriet foregaar 
temmelig let, der fiskes paa kun 6 
a 7 Favne Vand, er der stedse et 
stort Antal af vore Kuttere. der 
drive Fiskeri her, de ræsopnere 
nemlig saaledes, at vel er det udgtigt 
at fiske saa smaa l!'isk, men vi kunne 
ligesaa godt som de svenske Kuttere 
tage dem, der er ingen Anledning 
til at levne noget til de fremmede i 
egentlig danske ll'arvande; under 
disse Forbold er det beklageligt, at 
Rigsdagen ikke har søgt at faa. Lov
forslaget ang. den ny Fiskerilov og 
Konventionel) med Sverig burtig 
fremmet, da Fiskeri pall. sidstnævnte 
Plads i denne Tid ligefrPDl er Ud
ryddelse af Fiskebestanden i, Kat~e~ 
ga t. Det er kun det fæt'reste Antal 
Kuttere, der søge berind, };tvor d~ 
kun opnaa fra 40-60 0re pr. Sn~sJ 
de fleste afgaa direkte til Købj2!nhav.n. 
Der har slet ingen Tilførsel af Hum
mer funden Sted til herværende FOl;
handlere hverken fra, Norge eller 
Sverig, direkte fra Kristianssand er 
herover afgaaet ca. 1,500 Stkr. ~i~ 

~ysklftnd.; fra VestkJ',sten. ElI' h~r.ti~ 
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tilfl?rt c~. ~OQO ~tlir. Prisen er CI;L. 

1 Kr. 25 0re ,pr. P~. ~n grQs pap. 
Stranden. ~n svensk pæksbaad er 
indkommet m('~ et mjll~re Pll1ti . .'Ma
kreI, som hetaltes nwd fra ~ hl fl 
~·W·&M· ~ 

Køge Bugt, den 10. Avgust 1897. 
Den . sidste Maaned har været en 
temmelig gold Tid f9r Bundgarns
fiskerne her ved Bugten, og det har 
ikke saa nær været hver Dag, at 
der har været noget Udbytte ~t 
hente fra Bundg,trnene, ligesQlli og
saa Resultatet af .~-'iskeriet af Aal 
med Krog gennemgaaende har været 
temmelig ringe for Flertallet af Fi
skernes . Vedkommende. Da A1tle-
rusefiskE.'riet om Eftera~Het er den 
mest betydningsfulde Fllktor for Fi
sk~rne her, har man nu i de sidst~ 
Dage begyndt at gøre ~~orberedel~er 
til ·dette Fiskeri· J. 

Smaaskrifter 
udgivne ar 

Dansk Fiskeriforening. 
l. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddellsen, 

(2den Udgav:e) 

II. 
Kreblien, dens ~angst QQ Plete 

ved Arthur Feddersen,' 
(liden Udgav~) 

III. 
in IideQ. Fisk.ebol 

ved Arthur Fe"dQrsJln~ 
, (2den Udgave.) 

lY.. 
Aalefaringen 

ve4 Arthur hdil e r,s.en, 
(2den II dgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
()dden Udgave.) 



~~ 

vr. 
n. tit ,pie F!skøaarn' holdijalt, 

ud'it'1'beJJei ar e. It-JoH. Peterseii: 

VII. . 

udlever'es gratis til Foreningens Med
lemmer ve(\ Hen;vendelse til FOl'enin
gens Kontor, Stol'mga(le ~O, Kø· 
benhavn V. 

Udklælmfft', g::1t:f ~ denrre"! f" 

Be's1<rtVende Ka1alog 
"':. .' .' over ", _ 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udal'bej,let af p, Villumsen. 

af Arthur Feddersen. 
2den Udgave. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk fu'ekte fra Fiskeplads: 
'0 og pr.' Jernbane & Dampskib ' 
i;U~n tpal:L Kv'gus! til 8; AVg'uS't'1897. 

Tilført al': 

.... 
rl~i 
«"" 

II> 

..... \ CD. ø' CD 
="e -.:r' 
O> c:: "Cl 

'tf! ~ 'c'8-

45 la~Ire(.:~slter- '1\ I'd: r I'u, I: Pil. 
fdl'1iøler . .. 68778 r 

8' dltl1Ske 'Ns er II 29430 

6svemtke'Fiskm;· 
fartøjer . . . II 3924 

1 ~.:p bO 

I~=' 
os...;; 

ti.>' 

== ...c-
",-

, ....... ~= ...c bO olOl:: 
000 .... 

I'tl. I P,l. 

bO...c I Igf~I~~ r ... "" o'w· >.' ",-

f~1 :E "Cl -
- U) en I~jlj; .. GO' ...c,'" 

1.'$0 .:I! _. 

2% ~. ' «' 

I 
Pd 1 

P.l, 
1 Pd I pd. I Pd. I PcI. 

I' pr. Bl!oad og Vogn ' 
frI! n~rtiggtlilde .' I' :, 
Fiskerlejer . . 4692r '1146014873 

pr. Jbrnbane &, 

Dampskib ~ 948714000 H:l52 'jrS93,'" 860' 10034411038552726°149601 i 83441!0248 

Ml 

Iali. 1116194000 13d2'I4785' 860 2934 111531541,"133 4Jl60 8~93 10~48 
1) Skrupper. 2) 288 Pd. Skrupper og 105 Pd. Tunger. 1) 580 Pd. Torsk of( 280 Pd. Kuller. 4} 2370 

Pd. Makre' <lit ,564 Pd. Hornfisk. 5) 13715 Pd. Aal 0" 11(,8 Pd. Aalekvabber. 6) A .. I. 7) 3,60 Pd. Laks og 
nW·p'd:Ø}red. " 

lait er der tilført 305699 Pd . 
.B~ltlt UEMncmsnit9!ll:is'af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,50-5,0(), Kassefisk 

Kr. 2,0?-3,85 pr. Lpd. i~,i1d K;t:. 1,50-2,00 pr. Ol; Aal Kr. 0,25-0.45 pr. .Pd.; Laks 
Kr. O,7n-1,25 pr; Pd.; Rejer Kl'. 1,00-1,75 pr. Pd . 

. , l!gel\s Ti}fØ;~J af ,levendo Røuspætter har vær~t l1l;t ?\,tydclig. Hovedparten af 
<16,'i,. l?(l~l:ag~.e, ]!lsk. var fallge~,YEld Ållholtog af god ,Kvalitet om el!,l støl'gte Par~en 
var noget smaa, vejende 13-16 Pd. pr. Snes og betalte med 3-4'/. h,\'. pr. I"pd. En
kelte Kuttol'e .. som rumle fisket Nord af Allholt paa20-30 Fayne Vand fik 5. Kr. p". 
Lpd. for l<'isk vl·jende20-24 Pd. pr. Bnes. l<'ra Aalborg Bugten indkom CTI Del Kuttere 
med ca. 150 Lp,1. hver, vejende 8-11 Pd. pr. Snes, der betaltes meJ 1'/2-2'1. Kr. pr. 
Lpd. Fra Fred, l'iksHavll, alljl:otn kun. nogltl faa KV!lser med Fisk fra for~kellige /<'iske
pladser, der betaltes mel! 3'/.-5 Kr. pr. Lpd. efter Kvalitet. 

BEKENJ}~&ØR-.IDLSER 

3iift),i'-eiYddd' 
Ulldcrte'g'ffc.!c 'tilbyd'e'i' '~"'i;' 

skerne ~ine alJ('l'ke'l\lte Snur
revaad i fOJ'sk('llig;e Længder 
og MaskestørrL,lIiMtil' de bil· 
ligste Pri,ser; 90 Øre pr. Favn. 

Cit*,,~i Bøtdveft, 
Vaadbihaer~ , 

Skagen: 

Beget billig til Salg' 
;er en Kutterkvase, godt, ud
halet, 31 Fod lang, maaler 
31/ 100 'f OllS, laster 15 a 1600 
Pd. b'isk, n;\eget hll,ard l:iej1er. 
Dybgaacndc 5 Fod, om ønskes 
1{~n nHJdfø1ge nogleIlye TOI" 

skeruser ()g et A,alevaad. 
Fisker ;R. Chl'ifilte-JISell, 

_ Slands. Bandholm. 

fiskåkro,g~f~ F abriken ~ 
- Selfmedallle I A a Ib Ol' g 1888 ~g 

I K .. .I.'eah.'.1888-
an lH,faler slt D usalg al alle ~Vl'ter 
J<liøkektQge" fUlfi vel i .8ta::Ll t ~Jær~. 
som J\.lessing, samt Pi1ke i Tin og: 
Bly. l'orse",lo8 ",otl Efterku,v. 

Conrad' Christensen: 
'lt. Stra.ndstrædc II. 

København lt, 



Xøbenha vns Mekaniske 
N æt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og tJdsalg af Sejldug. 
Prima :lmerikansk BlJ

uldssejldug, direkte i lld

kjøbt, tilbydes l:mp;t lUluer 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvn,litnter. 

Nykjøbin.IJ p. F,tIster· 
i b-'ld lrl1 'l!' 1897, 

Færdigsyede Sejl, iolidt 
fOl'arbejdede, leveres vir
keligt billige. 
i Undersøg .selv Sagen, 
skriv om Prøver af Du~; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
l'elefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brel'adr.: Johann Cohi's, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona, 

Fiskenætfa briken "Danma"rlt", 
Grønnehave, Helsiugo.", Stengade 15. 

rrelefonnll111111Cl' ,,75 Hel!ilillg;ør", 

10,(\1'e1' efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyeste og bedste 
l\hLskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sbgs Næt og Garn. Bom
tdds,qanl, H(tmJleg[~rn og HOI'(Jw'l/. i alle Nr. til Dagens billigste Priser og j 

bedste K \'a!iteter. Aaleliubel', liol'k, I<'lnadtræ og Katecim 
haves plla Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,udt Sølv- og Broncemedaille. 

Rc,l!g(\l'et af ea.n.l, mai-\'. lVi ll. Lun,lbct;k. -- Tlykt hos Frantz Christtreu. Købellhavn. 
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Nr. 33. 19. Avgust. 1897. 

::M:eCil.e=-sbla.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 '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

IndhOld: Til Sælhundeskytter. - Fiskerskolen. 
- Fra }"'iskerakolen. - Vestkyst-HaVllesagen. -
Mindr. Meddelelser. FiskeriberetniDger. Fre
derikshavns Fi.keri-Statistik Juni 1897. Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af lVledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaul'dsvej 2 A,· 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

ilreve og andre 1<'orsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvejl6, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
3, Muscovy eoun, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SøllIng. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Sølling, Hull. 

Sælhundehaler, 
SOUl indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Mt~seum, 

København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Til Sælhunde skytter I 

Da Pengebrwre indeholdende Præ
mier for dræbte Sælhunde ikke sjæl
dent returneres paa Grund af man
gelfuld Adresse, anmodes alle Sæl
hundeskytter om, samtidig med at 
de indsende Balerne til Zoologisk 
Museum, København K., at opgive 
nøjagtit; og fuldstændig Adresse. N aar 
denne mangler, vil det som oftest 
føre til, at Præmien ikke kan ud
betales, før fuldstændig Adresse 
foreligger. 

"Fiskerskolen H. 

Paa V n,llekilde Folkehøjskole paa
begyndes den L November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Ilighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog pau den Betingelse, at 
Fiskerne gennemgaa hele Kui;sus'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 indsemles til "Dansk Fiskeri
foreI;ling"s Kontor Storm gade Nr. 20 
indjm den 15te September d. A. og 
maa være ledsagede 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. BonneBen. 

Fra Fiskerskolen. 

Skoletiden varer fra 1. November 
til 31. Marts og den daglige Gang 
i Undervisningen er følgende: 

KI. 6 om Morgenen purres ud, og 
efter at have indtaget en Kop Kaffe 
med Hvedebrød til gøres en Times 
Legemsøvelser efter den svenske 
Maade for at bøde paa det uheldige, 
der er i, at Folk, der ere vante til 
at færdes i frisk Luft, skulle sidde 
en hel Vinter stille i Stuevarmen. 
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Efter disse 0velser ere alle ens 
Muskler blevne grundig gennemarbej- ' 
dede, og man føler sig veloplagt 
til at begynde Dagens Gerning. 

KI. 71/ 2 indtages et 1\laalticl Smørre
brød og 01, og fra KI. 8 til 9 er 
Skolens IJærlinger fra alle Afdelinger. 
samlede i den fælles Foredragssal. 
for at høre Foredrag over Menneske
slægtens Levnetsløb (Bibel-, Kirke
og VerdenshistOlie). Derefter trækker 
Fiskerne sig tilbage til deres egen 
Afdeling og faa Undervisning i. 
Skønskrivning eller Retskrivning den , 
næste Time. 

Fra Kl. 101/ 2 til lP/2 gives de 
to Dage om Ugen Undervisning i 
Fletning af Kurve og Aalekuber, for 
hvem dette kan ventes at blive til 
Nytte, mens denne Time de øvrige 
fire Dage anvendes til naturhistorisk 
Undervisning. Skolen har med Hjælp 
af Dr. Joh. Petersen, Forstander for 
den bioligiske Station, af Dansk Fi
skeriforening og af de Fiskere, som 
have været paa Skolen i Aarenes Løb, 
faaet anskaffet sig en rigtig god Sam
ling af danske Fisk og andre Sødyr, 
dels i Sprit dels tørrede og opstillede 
i G lasska.be i et eget Værelse, . som 
er indrettet dertil. Her samles Fi
skerne om et langt Bord, Fiskene 
tages frem paa Tallerkner, og en 
Lærer, som selv har faret til Søs, 
gør Lærlingerne opmærksomme paa 
Dyrenes Bygning og Kendemærker, 
fortæller om Betydningen af denne 
Bygning for deres Levevis, endvidere 
om deres Opholdssteder, Vandringer, 
Yngle forhold, lYIaader at fange dem 
paa i forskellige Fiskevande, samt 
om deres Værd og Betydning for 
Menneskene. Gode Billeder bruges 
stadig til Hjælp, og de unge faa 
Lov til at fremsætte Spørgsmaal til 
det fortalte, saa der hyppig kommer 
Samtaler i Gang til gensidig Oplys
ning for IJærer og IJærling. 

Fra KI. 12 til l holdes atter Fore
drag for alle Skolens Lærlinger, denne 
Gang over vort eget Folks Historie. 
K!. 1 spises til Middag, og fra KI. 
21

/ 2 til 6 fordyber man sig saa rigtig 
i Regning og Navigation, mundtlig 
og skriftlig, efter Schwartz's Lære
bøger, beregnede paa, at Lærlingerne 
efter at have gennemgaaet dem kunne 
tage Fiskerskippereksamen. 

Efter Aftensmaden KI. 6 faa Fi
skerne Undervisning i Træsløjd, d. 



v. s. de lære at arbejde i Træ efter 
ganske bestemte Fremgangsmaader, 
afpassede efter hver Slags Værktøj 
for sig, saa de faa et Haandelag 
i Brugen af alt Værktøj, som vil 
komme dem til Gode ved hvilket som 
helst, de senere ville finde paa at lave. 

KI. 71/ 2 samles man atter fra de 
forskellige Afdelinger til Foredrag, 
dels over Nituren og Folkelivet i 
Fædrelandet og Udlandet med Fore
visning af dertil passende store Lys
billeder, dels over de danske Digtere 
med tilhørende Oplæsning af deres 
bedste Værker. 

For de unge Mennesker" som for
staa at udnytte, den kostbare Tid, 
vil et Højskoleophold saaledes kunne 
give et rigt Udbytte for hele Livet 
paa mange l\-Iaader. 

Men ganske vist koster det en 
Del for den, der maa betale det hele 
selv. Ubemidlede Karle kunne dog, 
naal' de derom indgive Ansøgning 
til Amtsskoleraadet, meget let faa 
et Hundrede Kroner til Hjælp. Og 
er dette ikke tilstrækkeligt, kunne de 
derefter (inden 1. September hvert 
Aar) indsende Ansøgning om yder
ligere Hjælp til Dansk Fiskeriforening, 
som aarlig anvender en større Sum 
til Hjælp for ubemidlede Fiskere til 
at gaa paa Skolen for. 

Endnu maa det nævnes, at to af 
Skolens Lærere eje Fiskekutteren 
"Maagen", hvormed de om Sommeren 
gaa paa Fiskeri under Island, og 
her kunne da flere af Skolens Lær
linger faa Plads og faa en praktisk 
Uddannelse efter Vinterens Skole
gang, som kan faa stor Betydning 
for mange af dem i Fremtiden. 

V. B. 
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Vestkyst-Havnesagen. 

Denjyske Vestkysthavnekommission 
afrejste eft.er Bestemmelsen Tirsdag 
den 3, Avgust direkte fra København 
til Frederikshavn. Onsdag Formid
dag afholdtes, i Følge "Frederiksh. 
Avis", Møde i Frederikshavn, ved 
hvilket forskellige Repræsentanter 
for Handel og Fiskeri fremkom med 
Henstillinger til Kommissionen. Ved 
Middagstid afrejstes til Skagen, hvor 
der ligeledes blev holdt Møde med 
Beboerne her for at høre disses Ønsker 
og for at faa forskellige Sager op
lyste. Derefter foretog Kommissionen 
en Køretur for a t bese den for et 
eventuelt Havneanlæg bedste Belig
genhed. Om Aftenen returneredes 
til Frederikshavn. 

Torsdag Morgen blev Havnen taget 
i øjesyn og et mindre Møde afholdt, 
hvorefter Kommissionen KJ. 101/2 
afrejste til Hjørring og herfra straks 
til Hirtshals, hvor der blev Lejlighed 
for Beboerne til at fremstille dOO"es 
Anskuelser. Her blev Molen særlig 
grundigt beset og forevist af Havne
ingeniør Ollendorff. Kommissionen 
kom først sent tilbage til Hjørring 
og afrejste Fredag Morgen KI. 7 
til Aalborg og videre herfra med 
Dampskibet "Vestkysten", Kaptajn 
Mortensen, til Thisted, som naaedes 
KI. 4 Eft. 

Straks efter Ankomsten holdtes 
Møde, da der var mange Mænd af 
forskellige Erhverv, som vilde be
nytte Lejligheden til at samtale med 
KommissionensMedlemmer. Henimod 
Kl. 7 hævedes Mødet. 

Lørdag Morgen deltes Kommis
sionens Medlemmer i 2 Udvalg, hvoraf 
den ene Del tog til Sandnæshage 
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og den anden til Vorupør. Paa 
disse Steder bleve de lokale Forhold 
med Hensyn til Anlæg af en Havn 
eller til Udførelsen af Læmoler nøje 
undersøgte. Ligeledes blev der Lej
lighed for KommissionensMedlemmer 
til at samtale med derboende Fiskere 
om disses Ønsker og Mening om 
eventuelle Anlægs Nytte og Brug
barhed. Først sent om Aftenen 
naaedes Thisted. 

Søndag Morgen kørtes dels til 
Klitmøller og Ørhage, dels til Hanst
holIlIen og Roshage, hvor lignende 
Undersøgelser foretoges. Ved Til
bagekomsten fra Udflugten ca. KI. 
4 afsojledes med "Vestkysten" til 
Lomvig. 

Mandag Morgen afsejlede Kom
missionen atter med "Vestkysten" til 
Thyborøn og Aalum. Saavel Høfder 
som de lokale Forhold bleve besete 
og Fiskerne forhørte om deres Me
ninger, ligesom Ingeniørernes nyeste 
Undersøgelser med disses Resultat 
blev forelagt Kommissionens Med
lemmer. 

Tirsdag afrejste Kommissionen 
med Morgentoget til Ringkøbing, 
hvor der, efterat der var holdt Møde, 
,blev foretaget en Køretur til Hvide 
Sande. Efter Hjemkomsten afholdtes 
endnu et Møde fra KI. 10 til 11 
Aften. Ved alle Møder bleve For
handlingerne i deres Hovedtræk førte 
til Protokols. 

Hermed betragtedes Rejsen som 
endt, idet dog Esbjerg blev besøgt 
paa Hjemrejsen, for at Kommissionen 
kunde faa Lejlighed tH at bese de 
forskellige Havnearbejder m. m. 

Angaaende Rejsens Resultat kan 
intet udtales nu, da det righoldige 
Materiale først skal behandles i 
Forbindelse med de Besvarelser, der 

ventes indkomno paa alle de ud
sendte Forespørgsler til de forskellige 
Landsdele og de forskellige Erhverv, 
foruden det Materiale, der ad statistisk 
Vej skal udarbejdes. Endvidere fore
ligger der jo fra tidligere Tid et 
'Utal af Betænkninger, Projekter og 
meget mere, del' skal behandies. 

Et kan dog siges, at skøndt Rejsen 
paa Grund af den kostbare Tid har 
været meget forceret, kan det ikke 
nægtes, at der er vundet et rigt 
Udbytte ved at bese de lokale For
hold og ved at samtale med dygtige 
Mænd paa forskellig Vis. 

Kommissionen ankom, som tidligere 
meddelt til København TorsdagAften. 

Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Ifølge Efterret
ning fra de under Island fiskende 
Kuttere er Fiskeriet paa 0nnndar
fjord nu ophørt, hvad lUan jo ikke 
kan forundres over, da det i usæd
vanlig lang Tid har givet udmærket 
Udbytte; Kutterne ere nu afsejlede 
for at opdage nye Fiskepladser, og 

. man maa haabe, at de snart maa 
have Held med sig, at ikke for 
meget af den kostbare Tid skal gaa 
bort med unyttig Søgen, det stunder 
jo snart mod den Tid, da Kutterne 
maa vende hjemad. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 16. Avg. 1897. 
I den forløbne Uge har uroligt Vejr 
været fremherskende i flere Dage, 
og desuden har Strømmen langs 
Vestkysten været saa rivende, at 
Fiskeriet d!)r ofte har været afbrudt 
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i længere Tid. Kun i ringe Ant 
ere Kutterne ankomne fra Vest
kysten, hyor de have fisket i Far
vandet nordvest af Hirtshals, og 
U dbyttet har ikke været fremragpnde, 
kun ganske enkelte navde omkring 
ved 100 Snese h\'e1', de øvrige kun 
ca. ~O Snese, Rødspætterne v~jede 
16-22 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 4-5 Kr. pr. Snes. Paa Grund 
af, at Rødspætten er fanget paa 
temmelig store Dybder, har den ikke 
været levedygtig i Overfiad0ns mrmere 
Vand, hvorfor flere Kuttere ofte 
have havt indtil Halvdelen af Fang
sten død, inden de naaede frem til 
Havnen; mindre Parter Skærissing, 
ialt ca. 8000 Pd., opnaaede fra 5 
til 7 Øre pr. Pd. Fra Læsøs 0st
side indkom ligesom i forrige Uge 
en Del Kuttere med mindre Partier 
Rødspætter af udmærket Kvalitet, 
vejende 20-26 Pd. Snesen, betalt 
med 41

/ 2-6 Kr. pr. Snes. Saavel 
fra Læsørende som særlig fra Aal
borgbugten er der ·indkommet flere 
Kuttere, vel godt en halv Bnes 
Stykker, som næsten alle havde 
fuld Last de sædvanlige smaa Rød
spætter til 9 il. 10 Pd. Snesen; paa 
Grund af Knapheden paa Fiske
markedet, opnaaede de dog i denne 
Uge bedre Priser og betaltes med 
fra 60-90 Øre pr. Snes, Hoved
parten af de paa Aalbol'gbugten 
fiskende Kuttere ere dog afgaaede 
direkte til København med deres 
Fangst. Beholdningerne af Hummer 
i Christianssand ere endnu ikke op
brugte, omend Tilførslen hertil har 
været sparsom, ca. 1000 Stkr.; til 
tyske Modtagere er herover direkte 
afgauet ca. 150(1 Stkr.; langs Vest
kysten har Hummerfiskeriet været 
knapt, og Priserne ere derfor stegne, 
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der betale" nu fra 1 Kr. 20 Øre 
til 1 Kr. 30 Øre pr. Pd. Svenske 
Makrelfiskere indkomme af og til med 
mindre Partier ::VIa kreI, der betales 
med 2 a 3 Kr. pr. Snes. Kl. 

Fjaltring, den 11. Avgust 1897. 
l den første Del af Juli har baade 
Hav- og Fjordfiskeriet været ringe, 
først de sidste Dage af Juli og Be
!!yndelsen af A vgust gav lidt bedre 
Fiskeri, da der i nævnte Dage blev 
fisket en Del Aul, Rødspætter, Laks, 
Ørred, samt lidt Sild og Pighrar, 
og i de kLlilll1encle Maaneder venter 
man bedre Fiskeri, nuar Fjordbun
den atter renses for den megen Be
voksning, del' nu er, og de nu hø
bjergende Fjskcre atter vende hjem og 
tage deres Fiskeredskaber i Brug igen. 

Ved Sønder Nissum i den saakaldte 
Kou, en lille Bugt eller Snevring 
paa Fjordens Østside, hvor Vandet 
skal være temmelig fersk, skal i den 
senere Tid være taget en stor Del 
Laks, som alle ere hlevne solgte til 
lshuset i N ees; overhovedet sendes 
den meste Laks dertil, hvilket er 
naturligt dels af den Grund, at den 
meste Laks fanges af Fiskere, der 
bo nærmest ved lshuset, og Fiskerne 
tillige som Regel have fast Leverings
kontrakt med nævnte Hus. 

U dbyttet for Juli er omtrent saa
ledes: Havfiskeriet: 80 Snese Haa 
(Hai) a 1 Kr. 50 Øre ~-= 120 Kr. 
Fjordfiskeriet: 400 Pd. AaI a 27 
Øre pr. Pd. ~= 108 Kr., 30 Pd. 
Laks a 82 Øre pr. Pd. 24 Kr. 
60 Øre, 20 Pd. Ørred 11 60 Øre pr. 
Pd. 12 Kr., 70 Snese Flynder a 
35 Øre pr. Snes =, 24 Kr. 50 Øre, 
18 Pd. Gedde 11 20 Øre pr. Pd. 
3 Kr. 60 Øre, 215 Pd. Aborre il. 6 
Øre pr. Pd. = 12 Kr. 60 Øre. 
laIt 305 Kr. 60 Øre. Jørgensen. 



~I 

Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(Den danske Fiskeriinspektion indenfor Skagen) Juni 1897. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 8. Avgust til 15. Avgust 1897. 

~ I ~ I ... ~o 

1 I OD~ I a>'g 
~ 

a> ., ., 
o~ o; er> 

I~ Q..,Q,') 

I 

C>. >. c:'<S 

Tilført af: -c.., -"'Cl 'C1 C>. ..:.:~ ~ 'C1 

I~E 1 ~~ 
'C1 Ci5 QQl 10;0: 'C1 ::J a>- ..:.: 

I 
ri) C; ., 

~ ~~ c:'<S ., a: C>. ::c >. al ..:.: co::O:: :lE c( ~ ...J ..:.: a> q:: '" => en ;;;( en I- "'" co_ 

29 ~anske Fisker- II Pd. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd I Ild. Pd. I Pd, 

fartØjer . .. 49302 

11 danske Kvaser 29970 

3 svenske Fisker-
fartøjer ... 1620 

pr. Baad og Vogn 
2 fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 2720 11070 6700 
3 pr. Jernbane & 

Dampskib .... 1428014000 1950 1 1408'1600 170507 16715 58O()41~628 5003 
---------

laIt ... 95172 4000 1950 2720 1408 600 81577 23475 5800 8628 500a 

1) 788 Pd. Torsk og 620 Pd. Kuller. 2) 5900 Pd. Aal 0g 800 Pd. Aalekvabber. ~) A"l, 4) 3800 Pd. Laks 
og 2000 Pd. ØHed. 

lait er der tilført 230333 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25-6,00, Kassefisk 

, Kr. 2,50-5,00. pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-2,50 pr. Ol; Aal Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; Laks 
Kr. 1,00-1,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,25-1,75 pr. Pd. 

Ugens Tilførsel af levende Rødspætter har ikke været meget betydelig, og den tIl
førte ~'isk var gennemgaaende lille, kun 2 Kuttere, som havde fisket Nord af Anholt, 
havde Fisk vejende ca. 20 Pd. pr. Snes, ellers var Vægten 16 Pd. og derunder. 1<'ra Vest
kysten ankom ingen Kuttere, Ilerimod 4 Kvaser fra Frederikshavn med Vesterhavsfisk 
vejende 16 Pd. pr. Snes og betait med 6 Kr. pr. Lpd. Kuttere, som havde fisket ved 
Anholt, indbragte Fisk vejende 12-15 Pd. pr. Snes, der betaltes med 3-5 Kr. pr. Lpd. 
Fisk fra Aalborg Bugten vejende 9-12 Pd. pr. Snes betaltes med 2[/.-3"/4 Kr. pr. Lpd. 

BEKENDTGØRELSER 

ltIeget billig til Salg fiskekroge- Fabriken 
er en Kutterkvase, godt ud-
halet 31 Fod laLlO' maaler - S.ITlIIedaUle t Aalborg 1883 og 
3'/ 'Tons laster T5 a 1600 t K.benka,.. 1888-IOD , .. 
Pd Fisk meget haard SeJ'ler a,:b6faler SIt Udsalg !,I "Ile burter 

. , • FIskekroge, saa vel l Staal, Jærb 
Dybgaaende 5 Fou, om ønskes som Messing, s"mt Pilke i Tin og 
kan medfølge nogle nye Tor- Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

skeruser og et Aalevaad. 
Fisker B. Chl'istensen. 

Blands. Bandholm, 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KØbenhavn K. 

Aaleruser til Salg. 
16 nye smukke 3 kalvede 

Aaleruser, som har kostet 30 
Kr. pr. Stk., er til Salg fol' 20 
Kr. Stk. eller Bytte medDriv
kvase eller andre Fiskered
skaber ved Henvendelse til 
Brødr. Jørgensen, 

Bandholm. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. StendalgaaI'd Savbruø, 
d G. Jenssen-Tusch, 

Forespørgsler besvares omgaaen e. Jl r. Kj e Il e r u J,l. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. 1elef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BJ:> Færdigsyede Sejl, solidt 

uldssejldug, dil'ekte i ml- jfOrarbejdede, leveres vir-
kjøbt, tilbydes langt under keligt billige. 
gangbare Priser. Undersøg selv Sagen, . 
Vandtæt præpareret Dug skriv om Prøver af Dug; 

Hør- og Hampsejldug disse sendes altid frit. 
l alle Kvaliteter. 

N.l/lrjøbing p. Falster 
i Fehruar 1891. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fra IJager fra vor med de nyeste og bedsh 
"Maskiner forsyneue, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Born
uldsgarl/, Hampegarn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .<\.alekube.·, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besva.res straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilklmdt Sølv- og Broncemedaille. 
RediieI'ct af cand. mal!"' wm. Lundbeck. - Tr:kt hOIl Frantz Christtreu. Kflbenhavll. 
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Nr. 34. 26. Avgust. 1897. 

]!;j[eCl1.e:cn..sb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for !udlandet lQ Øre pr. Petit

linje af l/a Sides Br~de; for staaonde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Til Sælhl1ndeskyttor. - ~'i.kerBkolen. 
- Dansk Fiskeriforenings Hjrelpefond -Lirufjords
tang<>rnes Holdbarhed og Tyb{)rønkanalen. - Rød
sygen. - Nyt Patent. Fiskeriberetninger. Be
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor l Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aahent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendtc 
til Kontoret. 

Ilreve og 8.w.lre J.<'orselldelscl' til For
eningens Konsulent bedes altill alene adres
sereLle til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. SøUin&l, Danish Consulate, 
5, MUBOOVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Bølling, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: 8ølUDg, HuIl. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Til Sælhundeskytter ! 

Da Pengebreve indeholdende Præ
mier for dræbte Sælhunde ikke sjæl
dent returneres paa Grund af man
gelfuld Adresse, anmodes alle 'Sæl
hundeskytter om, samtidig med at 
de indsende Halerne til Zoologisk 
Museum, København K., at opgive 
nøjagtig og fuldstændig Adresse. NMr 
denne mangler, vil det som oftest 
føre til, at Præmien ikke kan ud
betales, før fuldstændig Adresse 
foreligger. 

"Fiskersko len". 

Paa Vallekilde :Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog paa den Betingelse, at 
Fiskerne gennemgaa 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
forening"s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den lste September d. A. og 
l11aa være ledsagede af Anbefalinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang og øvrige personlige 
Forhold, særlig om han fa ar Amts
tilskud, og hvor stort da delte er. 

P. G, V. 
A. W. Bonnesen. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

En Del Bøsser, ophængte om Bord 
i det forenede DampskibsspIskabs 
Skibe, ere blevne tømte og ha ve givet 
følgende Resultater: 

Gylfe .. 19 Kr. 94 Øre 
Aarhus ...... 4 " 25 " Fiona ...... 5 

" 
34 

" Avanti ... ... 1 
" 

16 
" M. G. Melchior. 16 

" 
95 

" Baldur .... 5 
" 

28 
" Kjøbenhavn . 4 

" 
21 

" Niels Brock. 3 
" 

50 
" 

Ialt 60 Kr. 63 Øre 

Desuden indeholdt de fleste af 
Bøsserne en Del fremmede Sølv- og 
Kobberpenge, som pfter at være 
vekslede ville tilgaa Fonden. 

Skipper O. M. Petersen, Skarø, 
har indsendt Indholdet af en Bøsse: 
34 0re. Med det foregaaende iaIt 
60 Kr. 97 øre. 

Hjælpefonden. som har til Opgave 
at støtte forulykkede Fiskeres Efter
ladte, modtager med Taknemlighed 

Bidrag saavel en Gang for alle som 
aarlige paa Dansk Fiskeriforenings 
Kontor, Stormgade Nr. 20. 

Limfjordstangernes Holdbarhed 
og 

Ty bor0nkanalen. 
Foredra,g af HavneingeniØr B. Zahrtmann. 

Dette Foredrag er holdt af Hr. 
Havneingeniør H. Zahrtmann i den 
tekniske Forening og findes trykt i 
"Den tekniske Forenings Tidsskrift" 
2det Hefte 1897 -98, og det kan 
som Indlæg i Diskussionen om Mu
ligheden af en Vesterhavshavn gøre 
Fordring pall. en særlig Interesse. 

Ud af de Undersøgelser af For
ho.ldene ved Jyllands Vestkyst, der 
gennem Aarene ere blevne foretagne, 
bar Havneingeniør H. Zahrtmann 
udviklet en Theori for N aturforan
dringerne dersteds, og er derved 
kommen til en 1000aarig Periode, 
hvora,f de 600 Aar betegner en Af
spærring af Limfjorden fra Vester
havet ved en ca. 10,000 Fod bred 
Tange lud frugtbart Land, beskyttet 
af høje Klitter. Derpaa skulde følge 
en Periode paa 200 Aar, hvor Klit
terne, svækkede ved Havets Angreb, 
ikke kunde modstaa disse, saa at 
det beskyttende Terræn jævnligt lider 
af Oversvømmelser, og tilsidst en 
200aarig Ødelæggelsestid, hvor Havet 
fuldstændig ødelægger Tangen for 
derpaa at bygge en ny Tange op. 
Til denne sidste Periode henregnes 
vor Tid. 

Havneingeniør Zahrtmann har en
delig ved Hjælp af Profilf'r af Kysten 
undersøgt MuliglH'dcn for en varig 
Beskyttelse af denne ved Hjælp af 



Høfder, men er kommet til det Re
sultat, at disse maa gaa ca. 6000 
Fod ud i Havet, hvilket vilde med
føre aldeles uoverkommelige Bekost
ninger saavel til Bygning som til 
Vedligeholdelse. Endvidere har 1J n
dersøgeise af selve Tyborønkanalens 
Vandring mod Syd paa Grund af 
Tangens Ødelæggelse Syd for Ka
nalen med en samtidig Aflejring af 
Sand nord for denne givet det Re
sultat, at Kanalen flytter sig ca. 300 
Fod om Aaret og vil lukke sig om 
ca. 100 Aar. 

Af det anførte drages to Konklu
sioner, nemlig at en Fiskerihavn ved 
Tyborønkanalen ikke kan betale sig 
paa Grund af dens korte Varighed, 
samt at iøvrigt en hvilken som helst 
landfast Havn paa Grund af den 
umaadelige aarlige Aflejring af ca. 
200,000 Kubikfavne Sand vil umulig
gøres paa Grund af Vedligeholdel
sesudgifterne. Som eneste 1J dvej 
anbefales da Anlæget af en Øhavn, 
selv om den bliver noget dyrere end 
en landfast Havn. 

Havneingeniør H. Zahrtmanns 
Skrift har vist de for Anlæget af 
en Vestkysthavn særlig vanskelige 
Forhold, og om end der paa enkelte 
Steder kunde synes at mangle en 
fuldstændig Bevisførelse, er Havne
sagen dog sikkert gavnet ved den 
Belysning, han har kastet over Spørgs
maalet. Det er at haabe, at der maa 
komme Klarhed over, hvilken af de 
modstridendeAnskuelser, der bør gøres 
gældende ved Vestkysthavnens An
læggelse, thi Millioner kunde ellers 
let gaa til Spilde, og den gode Sag 
endog helt standses. 
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Rødsygen. 

Med Sommervarmen i Aar \;lI' som 
forrige Aur fulgt en Sygelighed 
imellem de fangede og i Hyttefade 
gemte Aal, der ender med at dræbe 
de af Sygen plagede Dyr. I forrige 
Aar viste Sygen sig imellem de ved 
Sydsjælland indestængte AaI. I Aar 
har den, saa vidt jeg ved, hidtil kun 
vist sig i Limfjorden. 

Men da jeg har haft Lejlighed til 
i Aar at kunne iagttage Sygen paa 
nærmere Hold,. end det hidtil har 
været mig muligt, ville nogle Med
delelser om den ikke være af Yejen. 

N oget over Midten af Juli viste 
de første syge Aal sig i Limfjorden, 
d. v. s. imellem de j Hyttefadene 
indestængte Aal. Det er nemlig 
saadan, at Aalene ved Fangsten, og 
naar de indbringes til Hyttefadene, 
ikke vise noget 'l'egn til at være 
syge. Først naar de have været 
nogle Timer i Hyttefadene begynder 
Sygeligheden at vise sig, og den ud
vikler sig saa med en s:,ul.dan Fart, 
at de syge Aal dø i Løbet af et 
Døgn. 

Da nu Aalehandleren har sit aller
største Aftræk i Handel med levende 
Aal, volder Sygen alvorlige Tab, 
allerede mens han samler li'angsterne 
til Sortering, og ligeledes er det til 
Tab for ham, naar de ved Afsen
delsen friske Aal dø uuder Trans
porten; han faar da en mindre god 
Afregning hos Modtageren. De i 
Hyttefadene døde Aal give selvsagt 
ogsaa Tab. Om de end kunne sælges, 
bliver Prisen dog ringe. 

J eg har haft Lejlighed til at prøve 
røgede og paa anden Maade til Mad 
behandlede syge Aal. De have ikke 
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haft nogen Afsmag, og jeg hur ikke 
mærket ubehagelige Følger dter at 
have nydt dem. 

Forrige Anr skrev jeg i et af vore 
Dagblade om de syge Aal, jeg havde 
faaet sendt fra Sydsjælland *) og op
lyste, at Sygen alt var kendt fra 
tidligere Tid i vore Farvande, lige
som den ogsaa havde vist sig ved 
østersøens Sydkyst. Nu hører jeg 
af en hollandsk Kvaseskipper, at 
Sygen ogsaa optræder i Holland; 
"det er Varmen, som volder den," 
siger han. 

Men da denne for Aalen dræbende 
Syge ikke hidtil, saa vidt jeg kender 
til det, er nærmere skildret af nogen, 
er det vistnok rettest at bringe nogle 
Meddel~lser om den. Desværre tillod 
min Tid og andre Undersøgelser mig 
ikke at ofre synderlig Tid paa denne 
Syge. Men utvivlsomt burde den 
studeres omhyggeligt og Forsøg gøres 
i flere Retninger fol' at prøve, hvor 
vidt allerede syge Aal kunne reddes, 
hvorledes Smitten breder sig, om 
forskellig Bund har Indflydelse pau 
Sygdommen, eller om muligvis netop 
en skidden Bund fremmer den osv. 
Ikke mindst nødvendigt vil det være~ 
at de syge Aal undergives en mikro
skopisk og en bakteriologisk Under
søgelse. J Pg har i sidst nævnte 
Henseende henvendt mig til en i 
Æmnet kyndig Mand og under Is 
sendt halll Prøver af døde, endnu 
friske AuI. Dersom det lykkes denne 
Undersøgelse at skaffe noget Lys i 
Sagen, skal jeg ikke undlade at med
dele det i Medlemsbladet. 

') "Pltk." 1~, Avg. 1896, .ivfr. "Medlems
bladet" Nr. 46 og 47 1896 (En mær
kelig Aal). Sygen viste sig for Resten 
ogsaa i 1896 i Horsens Fjord. 

Men Sagens Vigtighed burde kalde 
andre Kræfter end mine til at efter
spore Aalesygen i dens Fremkomst 
og i dens Udvikling, for at man 
kunde udfinde Midler til at modvirke 
den. 

Røds1jlJ8 vil være et passende Navn 
for denne Sygdom, som hverken 
skauner yngre eller ældreAal, hverken 
"den gule Aal" eller "Blankaalen". 
Saa snart nemlig Aalen sygner, 
bliver Halefinnens yderste Spids og 
Rygfinnens øverste Kant blodrød. 
Blodet er sprængt ud og ligesom 
standset paa.de nævnte Steder. Det 
varer da heller Ikke længe før den 
gule eller blanke Bug bliver helt 
blodprikket, og nu spreder der sig 
over alt paa Kroppen større helt 
blodrøde Pletter. Da er allerede 
AsIen mat, vender ideligt Bugen i 
Vejret, og den er da let at holde, 
naar man vil tage den op. Endelig 
er Rødsygens sidste Tegn, forinden 
Døden kommer, at der paa Hale
spidsen, i Rygsidens Finne og hist 
og her paa Kroppen viser sig Pust
ler, byldelignende Hævelser, medens 
Slim huden løsner sig i Laser. 
Desuden er "Navlen", Gattet, nær· 
mest Gataabningen, om~ivet af en 
blodrød, smal Ring, nden om hvilken 
en noget bredere, graalig Ring træder 
frem. Halens Hjælpehjærte hører 
tidligt op at virke eller virker svagt. 
Tarmens Aarenet er stæt'kt blod
spændt, Tarmvæggen er udspændt 
og rødlig, og Tarmindholdet er en 
tynd, ret vandholdig Vædske. 

Saa snart den døde Aal tages op 
fra Vandet, varer det ikke længe, 
før den bliver graalig og slimet og 
raadner, 

N aar man nu undersøger Pladsen, 
hvor Aalene blive syge, frembyder 



denne ikke noget særligt. Samme
steds kan Aalene hele Aaret om 
staa sig udmærket godt, uden at 
der mærkes Spor til Rødsyge. Men 
saa snart V andets Varmegrad i A ar 
naaede 0Jl over 14 o R., indtraf Syg
dommen, og den er saa hurtig i sin 
Udvikling, at flere Bundl'ede Pund 
AaI kunne dø i Løbet af et Døgn. 
Vandets Varmegrad var paa deu 
Plads, hvis Natur jeg gjorde mig 
nærmere kendt med, 16 0 R. Bunden 
er vistnok mudret, men over den 
staar der i Tusindvis af Aaleforing 
paa Opgang, fordi der netop paa 
Stedet rinder en lille Bæk i Fjorden. 
Død AaIefaring var ikke til at op
dage, lige saa lidt som man træft'er 
døde AaI i Fjorden. 

Man har gjort den Iagttagelse, at 
jo dybere Hyttefadet er, desto 
mindre er Dødeligheden. Men til
lige ved man, at naar elen levende 
Aal fra Hyttefadene tages op i 
Kvaserne, bliver alligevel en Del af 
dem under Turen til England syge 
og dør i Kvasens Dam. 

Man kunde efter det ovenfor op
lyste tænke sig, at SygdoIllsvoIderen 
hidrører fra det meget varme Over
fladevand, og at AaI, som har været 
i dette, tager Smitten med sig og 
bukker under. I Samklang hermed 
staar, at det har vist sig unyttigt, 
at bringe Hyttefadene til en auden 
Plads eller ud OWl' dybere Vand. 
Kun, dersom Hyttefadene ere dybe 
eller sænkes mod Bunde'lI, mindskes 
Rødsygen. 

Blodudtrædelserne, desvulne Steder 
og Hudslimens Løsnen tyder maaske 
paa en Bakterievirkilomhed. Dog 
er det iklw udelukket, at Aarsagen 
til Rødsygen kan søges deri, at det 
ophedede, luftfattige Vand er util-

349 

strækkf\ligt til at vedligeholde Aande
drættet hos den Aalemusse, som Ol' 

sammentrængt i Hyttefauene, og at 
Blodudtrædelserne skylues en Kvæl
mng. 

Det kunue være, at en mindre 
Aalemængde i Hyttefadene, disses 
Sænkning i dybere Vanu eller ogsaa 
Bassiner med køligt Vand burde 
prøves. Det er for store Værdier, 
som gaa tabt, hver Gang Rødsygen 
indfinder Det synes jo nemlig 
afgjort, at den viser sig periodisk; 
og at den ill~ellluUlle optræder hver 
Gang, vi har en varm Sommer. 

Jul/and, 10. Avg. 18D7. 
Arthur Feddersen. 

Nyt Patent. 

Fiskeapparat med elektrisk Lys. 
Paa et siwdallt Apparat har Fi

skehandler M. S. Rol/sen i Kristi
ania faaet udstedt Patent i Norge 
den 2. A vgust 1897. Det er en be
kendt Sag, at Fisken søger Lyset, 
ligesom det heller ikke er noget nyt, 
at man er i Stand til at fremstille 
elektrisk Lys i ell lufttom Gløde
lampe under Vandets Overflade. 

Disse to Omstændigheder har Op
finderen hen ytte t ::;ig af ved det af ham 
konstruerede nedenfor nærmere be
skrevne Fiskeapparat. Fra en Damp· 
baad eller hdlket som helst anuet 
Fartøj, der kan sætte en ombord
værende Dynamo i Gang, nedsællkes 
til en erfaringsmæssig afpasset Dybde 
en elektrisk Lampe, som derefter 
antændes. Fiskene ville uvilkaarlig 
søge Lyset og samle sig i store 
Mængder om Lampen. :mfter at 
Lyset nu i en passende Tid har 
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virket paa Fiskens Synsorganer, sluk
Kes det pludselig, hvorved Fisken 
bliudes. Dette Øjeblik benyttes til 
ved et hovlignende Apparat at hejse 
Fisken om Bord. Dette Apparat 
udgøres af en temmelig stor Pose af 
Fiskegarn, der hpjses ned samtidig 
med den elektriske Lampe. Dennes 
Ledning kan være forsynes med en 
Ring, hvorom Posens Øvre Kant ligger. 

Fisken vil, medens Lyset er tændt, 
gaa ind i Posen gennem dennes 
Aabning foroven. Poseaabningen 
kan ved Hjælp af en starlig Line, 
der udgaal' fra Baaden, trækkes til, 
i det Øjeblik IÆmpen slukkes, saa
ledes at Fisken ikko under Ophejs
ningen har nogen Mulighed fol' at 
slippe ud af Posen. 

Fiskeri beretninger. 

Frederikshavn, d. 23. Avg. 1897-
De sidste Ugers urolige, efteraars
agtige Vejrforhold have udøvet en 
uheldig Indflydelse paa Vestkystfi
skeriet, i sidst forløbne Uge ankom 
saaledes kun en Kutter med Fangst 
fra Vestkysten, dog skulle nogle være 
gaaede direkte til København med 
deres Fangst, men deres Antal er 
sikkert ringe. Omend de ugunstige 
Vejrforhold ogsaa have indvirket 
hæmmende paa Fiskeriet i Kattegat, 
har dette dog for Heres Vedkommende 
givet ret godt Udbytte, hertil kommer 
ogsaa at Priserne paa de i Læsø
rende og Aalborgbugten fangede smaa 
Rødspætter paa Grund af Knapheden 
pau Fiskemarkedet ere stegne ca. 
100 %; medens de for 3 Uger siden 
kun opnaaede fra 40-50 Øre pr. 
Snes, betales de nu med fra 75 
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Ø1'e--1 Kr. 20 Snesen. Kutterne 
havde for det meste fra 100-200 
Snese og ere indkomne hertil i et 
Antal af ca. 20 Stk., flere ere des
uden afgaaede direkte fra Fangst
pladserne til Aalborg og København. 
En enkelt Kutter indkom fra Herthas 
Flak med ca. 200 Snese Rødspætter, 
der vejede fra 10-11 Pd. Snesen 
og betaltes med l Kr. 40 pr. Pd. 
Enkelte indkom fra Læsøs Østside 
med mindre Partier udmærket Rød
spætte, vejende fra 18-22 Pd. Snesen 
og betaltes med 4-6 Kr. pr. Snes; 
herfra indbragtes desuden mindre 
Partier Tunge, Pighvar og Slethvar, 
som henholdsvis 75 Øre, 50 Øre og 
15 Øre pr. Pd. Der har slot ikke 
fund en nogen Tilførsel Sted fra Kri
stianssand af Hummer til herværende 
Forhandlere og kun ca. 1000 Stk. 
til Tyskland, men der forlanges ogsaa 
nu l Kr. 60 Øre pr. Pd. ah Kri
stianssand en gros. Fra Vestkysten 
er tilført ca. 1500 Stk., der paa 
Stranden ere betalte med fra l Kr. 
20 Ø1'e-1 Kr. 30 Øre pr. Pd. en 
gros. Kl. 

Forulykkede Fiskeres 
Efterladte. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaul at støtte fOl'· 
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 15. Avgust til 22. Avgust 1897. 
~ 
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38 :anske Fisker- II Pd, Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I Pil I ~d .. 1 
Pd. Jltl} 

fartøjer . . . , 59382 

8 danske Kvaser 123670 

4 svenske Fisker-
fartøjer ... 2160 

pr. Baad og Vogn 
• fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 3rlO4 3402 23280 7246 

" pr. Jernbane & 
Dampskib .... 112721106501 204~1 448 2496112890'~ 11056liI15~~ 5240" 1~014 27112 

lait ••. 196184 10650 2045 ,3952 2496 13230 12889722671 5240 11014 27112 
I ' , ! 

l) 578 Pd. Torsk og 1918 Pd. Kuller. 2) HornfisK. ') 600 Pd. Makn·j 0>( 22no Pd. Hornfisk. 4) 642'i Pd. 
A"I 0g 821 Pd. Aalekvabber. fil AsI. 6) 404<) Pd. Laks og 1200 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 313791 Pd. 
Betalt Ocnnemsnitspris af Opkøberc: Rødspæt.tor: leven,le Kr. 3,00-6,50, Kassefisk 

Kr. 3,75 pr. Lpd.; Sild Kr. 2,00-3,25 pr. Ol; Aal Kr. 0,30-0.60 pr. Pd.; IJaks Kr. 
1,00-1,50 pr. Pd.; Rejer Kl'. 0,90-1,85 pl'. Pd. 

Ugens Tilførclel af levende Rødspætter hal' været følgende: Fra Aalborg Bugten 
ankom 22 Kuttere og 7 Kvaser med Fisk vejende 8-12 PlI. pl'. Snes, hvol'for betaltes 
Kuttere 2'12-8"1. Kr. og Kvaser 3- 4 Kr. pr. r.Jpd.; fra 'Nonlsidoll af Anholt 18 Kuttere 
med Fisk vejende 16 Pd. pr. Snes og betalt med 51/2-61/2 Kl'. pr. Lpl!,; fra I<'rederiks
havn 1 Kvast\ med Vesterhavsfisk vejende 16 Pd. pr. Snes og betalt med 6 Kl'. pr. Lpd. 
- Fiskeriet har i det Hele været tarveligt, idet kun 2 Kuttere havde over 150 Lpd. 
hver, og Fisken gjeuvemgaaende var af ringe Kvalitet. 

8nurrevaad. 
l,Jnderteguede tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr, l<'avu. 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge w Fabriken 
- SlII't1IIedaUle t A a 1110 r g 188/1 tg 

t Kebenhal'D 1888-
anb6falar sit Udsalg al alle ~(}rter 
Fiskekroge, sas. vel i Staal, ,Tær", 
Bom lIfe •• ing, .amt PlIke i Tin og 
Bly. Foroendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

København K, 

Aaleruser til Salg. 
16 nye smukke 3 kalvede 

Aaleruser. som hal' kostet 30 
Kr. pr. Stk., er til Salg for 20 
Kr. S:;;'. eller Bytte medDriv
kvase eller andre Fiskoreil
skaber ved Henve!l,lE'1se til 
Brødr. Jørgensen, 

Bandholm. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 28. Avgust 1897 Kl. 11 Form. bliver ved offentlig AVktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 12,000 Pd. Tovværk, 5950 Pd. 
Spild af Tov:, 2400 Pd. Klude, 37,900 Pd. Staalaffald, 72,120 Pd, g!. Jern, 
4635 Pd. Metalspaaner, 606 Pd. gI. Metal, 197 Pd. Kobber, 9 Kobberluft
kasser, 975 Pd. Leåningstraad, 6585 Pd. Staaltraadstrosse, 9200 Pd. Zink
aske, 40 Madrasser, 25 Beltønder, 17 Balvtønder, 100 Fustager, en Del 
Skafferekvisitter, Lygter, Lanterner, m. m. 

Sagerne paavises Onsdag den 25. Avgust og følgende Søgnedage fra 
Kl. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres, 

Orlogsvæ1jtets Centralkontor, d, 20. Avgust 1897. 



Xøbenha, vns :M:eka,niske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik 

M. L. Utzon, 
leverer 

de smukkeste Sildegarn. 
København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima, amerikansk BJ':~ 

uldssejldug, direkte inu~ 

kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Prise!". 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle K va,liteter. 

Ny"iøbin.'l p. Falster 
i (i'l'hrn:u' 11197. 

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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingø)', Stengade 15. 

Telefonnummer ,,"" Helsingør", 
10\'orer efter Bestilling eller fra IJager fra vor med de nyesto og bedsta 
l\Iaskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Hejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bon/r 
uldsgnr11, Hampegewn og Hm'garn 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. 

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

a~dlgeret af cand. mag. Will. Lundbeck. - 'L'rykt hos Frantz Christtreu. Københa.vn. 



Nr. 35. 2. September. 1897. 

:M:ed.l.e:o::l.sbl.aC'let udgaar hver Torsdag. Annoncer optages yed Henvendelse Hl 

Frantz Christtreu, GroRnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af '/ 3 Sides Brede; for sta,aende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk J<'iskeriforenings H,iælpefunu. 
Yiskeribetragtllinger fra Hrenaa. - It.-,dsygen. 

Kapsejlads ved Grenaa. - Udstillingen i 8tuck~ 
hoim. Fiskeriberetninger. - Bck(·ndtgØreher. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Bedaktoren af l\1edlem~bladet 
tnx:ffes desuden i Alm. 5-7 !::lvallcmose
gaardsvej 2 A, 3 S. !::lager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet hedes sendte 
til Kontoret. 
-~---"------------

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
5, Muscovy COUl't, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Wavel'ley Stl'eet, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: SeJling, HuH. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske :Museum, 
Køben7u~'l:n K., og ikke til For
eningens Kontor. 

. Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Den i det forenede Dampskibs
selskabs Damper "Thyra" ophængte 
Bøsse indeholdt ved en foretaget 
Tømning 30 Kl'. 22 Øre, foruden 
nogle fremmede Pengr, der efter at 
væl'e vekslede ville tilgaa Fonden. 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond, 
so III har til Formani at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som am'lige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Fiskeribetragtninger 
fra Grenaa. 

Det fro. Gl'enaa Havn drevne 
Rødspættefiskeri har hidbil i Aar 
været. middelmaadigt og har for 
mange Fiskeres Vedkommende kun 
givet et taneligt Udbytte. Vinteren 
og en lang Tid id Foro.aret forløb 
væsentligst med uroligt Vejr og 



følgelig forholdsvis meget faa Fiske
dage, af hvilken Grund Fiskerne 
allerede fra Aarets Begyndelse vare 
komne en Del i Agterhaand. Man 
haabede imidlertid, at den ved det 
længestaaende urolige Vejr foraarsa
gade Fredning maatte have til Følge, 
at Fisken senere, naar Vejret blev 
bedre, maatte vise sig saa meget 
tn,lrigere, og at Fiskeriet derfor, naar 
det endelig en Gang tog sin Begyn
delse, maatte give et saa meget 
bedre Udbytte. 

R vad Tilstedeværelsen af Fisk 
angik, blev man paa en vis Maade 
heller ikke helt skuffet, thi vel viste 
der sig paa de sædva.nlig~; Fiske
pladser øst paa i Aalborgbugten 
straks en sall, stor Knaphed af Fisk , 
at det næsten var umuligt trods 
idelig Flytning fra Sted til andet at 
sammenskrabe blot en en kelt fuld 
Ladning Fisk paadisse Pladser, 
men til Gengæld herfor fandt man 
i Bugtens vestligste Del, nordvest 
for Tangen og indad mod Jyllands
kysten, en ganske overordentlig rig 
Ansamling af Rødspætter. 

Disse Fisk vare imidlertid saa 
srnaa, at, navnlig straks ved Fiskeriets 
Begyndelse, kun en lille Del af dem 
vare Maalfisk her i Lanoet; men 
tvungne af Mangel paa noget bedre 
kastede Fiskerne tle danske tillige 
med et stort Antal svenske - sig 
dog over Fangst blandt disse Smaa
fisk. Paa Grund af Varens ringe 
Størrelse og den deraf følgende ringe 
Madværdi, maatte Prisen - 50 til 
100 Øre pr. Snes - selvom den 
til Tider var for høj i Forhold til 
den egentlige Værdi, alligevel blive 
for lav til, at Udbyttet endog af en 
ved Afgang fra Fiskepladsen fuld 
Ladning Fisk har kunnet være af 
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nogen stor Betydning. Endelig har 
det daarlige Udbytte ogsaa været i 
høj Grad bevirket af <ln ganske 
usædvanlig stor Dødelighed blandt 
Fisken, efter at denne har været 
nedsat i Fartøjernes Dam eller i 
Hyttefade, en Omstændighed der vel 
for en Del nok har haft sin Grund 
i Vandets høje Temperatur, lUen 
som dog væsentligt maa tilskrives 
Fiskens unge Alder og ufuldkomne 
Udvikling. 

Dette aItfor lille Udbytte af Fi
skeriet i den forløbne Del af Aaret 
er selvfølgelig et Uheld for Fiskerne, 
som vil blive føleligt hele Aaret; 
men hvad der dog er langt værre 
end dette, der kunde være en for
vindelig Skade, er, at det i Foraaret 
drevne Rødspættefiskeri har været af 
en saadan Beskaffenhed, at en uheldig 
Følge deraf sikkert ogsaa vil blive 
følelig hele næste Aar om ikke endnu 
længere ind i Fremtiden. Hele dette 
Fiskeri har nemlig i Realiteten været 
et komplet Ødelæggelsesværk paa 
Fiskebestanden, og det kan herefter 
ikke stærkt nok betones og med 
fede Typer fremhæves, at Nødven
digheden af en for Kattegattet gæl
dende Fiskerikonvention med vort 
Naboland Sverrig i Aar stærkere 
end nogensinde før har paatrængt 
sig, saa vel som det er givet, at det 
for Fiskebestandens Fremtid vilde 
have været til uvurderligt Gavn, om . 
Konventionsloven havde været ved
taget og saaledes gældende fra Fi
skeriets Begyndelse i Foraaret. 

De danske Fiskere ere bundne 
ved Bestemmelserne i Fiskeriloven 
af 5. April 1888, der fastsætte et 
Minimumsmaal og begnense Retten 
til Anvendelse af Undllrmaalsfiski 
men selv den Ret, som Loven bjemler 
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ved sit lille Mjnjmumsmaal, have 
Fiskerne her indtil i Aar kun rent 
undtagelsesvis benyttet i sin fulde 
Udstrækning, dels fordi en Kattegat
rødspætte, som kun netop kan holde 
det bestemte Maal, er uden synderlig 
Værdi, og (leIs ogsaa fordi Fiskerne 
gennemgaaende have faaet et saa 
godt og sundt Indblik i fornuftigt 
Fiskerihrug, at de indse, at den 
fulde Brug af deres lovhjemlede Ret, 
navnlig paa sine Steder, er ensbety
dende med ødelæggende Rovfiskeri. 

Selvom Fiskerne under deres 
Fiskeri ville være nok saa samvittig
hedsfulde i deres Færd, er det nemlig 
aldeles umuligt for dem, naar der, . 
saaledes som Tilfældet har været j 

Aar i den nordvestlige Del af Aalborg
bugt, falder fænomenalt righoldige 
Træk af Smaafisk, blandt hvilke til 
Tider over Halvdelen el' i større 
eller mindre Grad Undermaalere, at 
forhindre, at en Mængde af disse 
Fisk, der nærmest maa henregnes 
til Yngel, og derfor kun ha ve en 
yderst ringe Modstandskraft, trykkes 
ihjel under Sammenpresningen i den 
overfyldte Vaadkalv. Ligeledes er 
det umuligt fol' dem, naar de paa 
varme og tørre Solskinsdage slæbe 
et saa enormt Antal Fisk ind paa 
det varme Dæk, at forhindre, at en 
Mængde U ndermaalere kvæles af 
Varmen og den tørre Luft, før 
de under Sorteringen, der fol' at 
skygge og svale ofte foregaaar under 
Solsej1l eftl1rhaanden atter kunne 
udsættes i Havet, eftersom det ogsaa 
er nødvendigt snarest mulig at besørge 
de forefundne faa Maalfisk nedsat i 
Dammen for, saa vidt muligt at 
holde Liv i disse. (Sluttes.) 

Rødsygen. 

I Medlemsbladet for l:!6de Aug. 
ser jeg en Beretning fra Hr. Kon
sulent Feddersen om Rødsvge hos 
Aalen, og tør maaske forudsætte, at 
nedenstaaende kan have nogen In
teresse i Forbindelse dermed. 

J eg fik fol' nogle Dage siden nogle 
Aal fra Skive; de vai'e døde ved 
Ankomsten, men fuldstændig friske, 
og de tre vare ganske gule under 
Bugen, men der blev ikke taget videre 
N otits heraf, og da den ene blev 
spist, syntes den nok at være noget 
gul i Kødet, hvilket dog blev forud
sat at hidrøre fra den Karry, hvori 
den var tilberedt. 

De øvrige ?leve saltede, og da vi 
vilde spise af disse, var Kødet al
deles citrongult, ligesom noget gele
agtigt langs Benene, og disse meget 
mørke~ i det hele taget val' L dseendet 
meget uappetitligt, uagtet det smagte 
som sædvanligt, og hvad der blev 
spist forvoldte heller ingen nbehage
lige Følger. At Aalene befandt sig 
i normal Tilstand kan næppe have 
været Tilfældet, og jeg vil derfor 
henstille det til nærmere sagkyndig 
Overvejelse. m. 

Efter alt at· dømme, have de af 
Hr. m. omtalte Aal været angrebne, 
men sandsynligvis kun i ringe Grad, 
af Rødsyge, herpaa tyder navnlig 
Benenes mørke Farve. Rea. 

Kapsejlads ved Grenaa. 

Fra Grenaa skrives der til os 
Søndag d. 22. Avg.: Frn frisk syd
vestlig Brise førte i Formiddags de 



fleste Fiskekuttere ud af Grenaa 
Havn, og medens Plag og Vimpler 
smeldede i den friske Sommerluftr og 
Sejlene bredte sig ud SOIlI store 
Vinger, samledes den hele ]'lotille, 
der skulde tage Del i Kapsejladsen, 
paa Starterpladsen i Bugten nord 
for Havnen. 

Krydsende freJlI og tilbage, utaal
modigt ventende paa Jet Øjeblik, 
da Startlinien maatte passeres, tog 
den lille Flaade paa 28 Sejlere sig 
storartClt ud; og der var 'l'ilskuere 
nok til at nyde det sjældne Skue. 
Pau Molerne og langs Stranden stode 
Folk i Hundredevis, og hele Dagen 
ig~nnem rullede Kapervognene, fyldte 
til sidste Plads, frem og tilbage 
mellem Byen og Havnen. Musiken 
spilledt', Hurraraabene rungede ud 
over den solbeskinnede Kyst, og 
Folk stode i Klynger, ivrigt disku
terende dpnne eller hin Sejlers mel' 
eller mindre gode Betingelser for at 
Imn'Je klare sig. Stør~t Tillid ha vdo 
man sat til den store nye Kutter 
"Herkules" , der nylig er købt i 
Sverri g tH en Pris af 11 ,000 Kr., 
og den svigtede heller ikke; den 
kom ind som en flot Nr. 1, hilst 
med dundrende Hurraraab. 

Som Dommere fungerede Fiskeri
foreningens energiske Form., Kryds
toldassistent PlSe11, Toldassistent Pe
terselI, Anholt-Postbaadens Fører, 
PeteTsen, Tømrermester Andersen 
og Skipper Dige. Sejladsen foregik 
i 7 r~øb, af hvilke tie fem for Fi· 
skerfartøjer gave følgende Resultat: 

1. Løb (4 Fartøjer): 
Nr. l "Herkules", Skipper P. Jensen, Venø. 
Nr. 2 "Lodsclls Minde", Skipp. O. H .. l ens en. 

2. Løb (4 }<'artøjer): 
Nr. l ,,~leta", Skipper Lundgaard. 
Nr. 2 "Harmonien", Skipper P. Poulsen. 
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a. Løb (4 Fartyijcr): 
Nr. 1 ,,'l'hOl'f1", Skipper J. Poterscn. 
Nr. 2 ".hllla Marie", Skipper .J. J. Hallocn. 

D('smlen fik "Fylla" en Ebtrapræmic. 

4. Løb (4 Fartøjer): 
Nr. 1. "Thyra". Sldpper A. Eskildsen. 
Nr.2 "Emanuel", Skippe]' O. PeterscIl. 

5. Løb (6 Fartøjer): 
Nr. l "Ida Amalia", Skipper 1<'. OadselL 
Nr.2 "Svoa". Skipper Ohr. Jacobsen. 

Foretagendet var foranstaltet og 
ordnet af Fiskeriforeningens Formand 
og Skipper A. Eskildsell, Fører af 
Fiskekutteren "Thyra". 

Udstillingen i Stockholm. 

Følgende Prisbe!ønninger Cl'e ud· 
delte til danske Udstillere under 
Fiskeriafdelingen : 

Takkediplom : Dansk Fiskerifor
ening i København. Den kgl. grøn
landske Handel. Havnekaptajnen i 
København. Ingolf - Eksppditiouen 
1895-96. Det kg!. Søkortarkiv. 

Guldmedaille: E. O. Benzon, Ny
købing F., for udmærket Skibskon
struktion. Københavns mekaniske 
N et- og Garnfabrik for udm. Fiskeri
redskaber. .L Rung for videnskabe
lige Instrumenter. Vendsyssel Fiske
eksportfOl'l'etning for Klipfisk og Eks
port af N ord sø østers, Hummer og 
Saltvandsfisk. 

SølvmedailIe : Vejle Bomulds
spinderi for en meget god U d s til li 11 g 
af Bomuldsgarn m. m. Carl Bang, 
Kbhvn., for meget god ispakket ]'isk. 
Brinclr og Spellerberg, Skive, for 
meget god røget Aal. Fiskenetfa
brikken Danmark fol' en meget god 
Samling N et og Garn. 'Vald. Larsen, 
Kbhvn., for meget gode Støvler for 
Fiskere. H. P. TJøhmann, Kbhvn., 



for m0get god røget Aul. H. Nico
bysen, Kbhvn., for meget god røg0t 
Laks, Mahel og Gedde. N. Rayn
Byberg, for en Illc>get god ,Skibs
model. T. O. A. SimonsHn, K1J!nl1., 
fol' megpt gode Sldbslanterner, Chl'. 
O. Soldath, Kbhvn., for meget god 
Klipfisk. IJConh. Tang, Kbhvn., for 
meget god Klipfisk. H. H. Ton
ning, Nykøbing M., for meget godt, 
Metoder i 0stersavL H. O. Vogt, 
Kbhvn., for fortjenstfulde Shibsbyg
ningsformer. 

Broncemedaille: J. Berthdsen og 
J ens J ensen, Ringkøbing, for en god 
Model. Oonrad Christensen, Kbhvn., 
for en god Samlillg Redskaber. Hobro 
Udklækningsanstalt for Fiskeavler
virksomhed. Kobenhavns og Omegns 
Fisl!:erforening for en god Samling 
RedskabN og Modeller til Red
skaber. Valdemar Lampe, Kbhvn., 
for gode saltede Sild, Anchiovis og 
AppC'titsild. J. p, Lauritzen, Jegindø, 
for et godt Flyndervaad. F. H, 
Mehlsen, Struer, fol' gode 'l'ransport
kasser til AaL Alexander & Martin 
Nielsen for gode Aaleruser. Rasm. 
Nielsen, Skal ø, for Fiskerijoumaler. 
Jens Pedersen, Ruds V edby, for 
FiskerireJskaber og Fiskeavlingsvirl{
somhed. P. O. Pedersen, Bungsbo
strand, fol' gode Fish·erireuskuber. 
Anders Rasmussen, Svenuborg, for 
goue Vandstøvler. rrheodor 8chmidt, 
V lude, for god rogd Laks. Georg 
'Vittig, .Ærøeskøbing. for en god 
[lyster og Bølgeuæmllel'. 

Hædrende Omtale: Fr. W. Fiecller 
for cn Samling Præparater. Hans 
N iolsen for Ruser 111. m. R. O. 
Pedersen, Vrigsted, for Model til 
Filtrerapparater. J, O. Søren, Es
bjærg, for god Aal i Gele. 
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Fiskeriberetnin ger. 

København, den :30. A ngust 18U7. 
Fiskm'iet herfra Plads('n har i de 
forlolme Sommernw n nrdel' væl'et brugt 
med RejcnlSPl' eftp]'Rrjpr, men dog fo!'
nemlig pfter Aal mpr! Kroge og Vaad. 

RrjPfiskPriet, til hvilket man fru 
Rrgyn(!t'lsPIl merp!lp Han b om lw(lre 

lldh~1tp pnc! foreg:uu'nde'Somre, J.}cv 
blll en Rkuffrlsl' for Fiskerne og 
Illan kaldes mislyklwt. Drr blev sogt 
Iwk rftpr lirjer. ll1en drr ml' ingen 
og kom in f; l' II af Bdydning, En Nats 
Fall:;st i den hedste 'l'id paa 4, 5 il 
ti Pd. l'egnedes fol' godt Fiskeri, mcn 
d(~ Heste Næt(('r maatte !lian nøjes 
med henvpd l't Par Pund; Pl'isl'Tl 
hold t derfor hnj, gennemgaaende 
1 Kr. 25 Øre pl'. Pd. 

Kl'Ogefiskeriet efter Aal, som drin's 
af ikke faa Fiskere i SOllllllennna
nedernp, har derimod, forsaavidt Agn 
har kunnet sl,affes, givet et bedre 
Udbytte, særlig bal' sidst forlolme 
Uge givet jævnt godt over det hele. 
N utlig Fangst paa 50 pu. og der
over har ikke været ualmindeligt; men 

dette :Fiskeri hal' ikke sau fau Kætter 
mauttet afbI'yues paa Grund af 
Mangel paa Agn. Saa mnatte HHI n 

skrive til Sverrig efter Tobiser, og 
saa kunde lIlan da bpgynde at fiske 
igen; nH faar lllan Tobber fi a Kystpn 
\'ed Stevns, de holde sig bedre eIHI 
de, uer kom fru. Srerrig. Prisen ('l' 
25 Øre pr. Pd. 

Vnudfiskeriet har g('11II('IllC';I:\"}H!P 

ogsaa givet jævnt gudt ['dllytt(; i 
I~øbet af SOlllmeren; Pl'hwl'lI(,. som 
altid rettt:' sig efter Kvaliteteu, iJaye 
været ret gode, navnlig pate Gruml 
af knn]l 'l'ilførsel af Fisk til Fiske
torvet. Hel' er vpl en 14 il 15 Va,ad 
i Brug om N atten, Der fiskes saa-



vel i Farvandet østen af Amager 
som i KalvehoderIle udenfor det 
laasedo Vund. 

~ogle af Vaadfiskerne have dog i 
SO/llmer maattet llløde i Retten for 
at have drevet uherettiget? Fiskeri i 
dpt laasede Vand og maattet vedtage 
Bøder herfor. Dette foranledigede} 
at samtlige Vaadfiskere enedes om 
at indgive et Andragende til I .. and
brllgsministeriet om at faaindskrænket 
Omraadet af det laasede Vand \'ed 
at flytte den nordre Græuse et Stykke 
længere ind paa Omraadet. 

Drivgarnsfiskeriet efter Sild i 0re
"und har endnu ikke gi\'et noget 
Udbytte; i Lørdag,smr dog en halv 
Snes Baade inde !Hed lidt hver? -
nll'n Septem her \-il vel nok bedre 
dette Fiskeri. Enddig have Aaleruse
fiskerne, som fiske efter "blank Aal" 
yed Indløbet til Kalv(·hodenw, he
gyndt at nels,ette dores Ruser. F. 

Fra Færring skrives d. 30. Aug.: 
Her er dannet et nyt FiskerIav til 
at drive Havhrug, Pedcl' Borg Peder
IiCU er Fører, og Lavet har faaet 
bygget on ny Havbaad med Dæk. 
Baadens 'Navn er "Prø,-en", og den 
er hygget af Skibsbygger .4mlel'seJl, 
Hal'boøre. P. 

Frederikshavn, d. 30 . .cc\.ng. 1897, 
Da Vestkystfiskeriet i længere Tid 
for de tlestes Vedkommende kun 
hul' givet tarveligt V dbytte, have 
mange af de ellers der stadig fiskende 
Kuttere opgivet at fiske udfor Vest
kysten og slaaet sig paa Kattegat
fiskeriet, hvilket Fiskeri ogsaa i 
sidste Oge~ gennemgaaende har givet 
rigtig godt Resultat. Kun to Kut
tere holdt trofast ud paa Vestkysten, 
og deres IT dholJenhed belønnedes, 
de indkom med ca. 200 Snese Rød
spætter hver, fangede nordvest af 
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Hirtshals, 6--7 Mil af Land og af 
en Vægt af 16·-18 Pd. Snesen, som 
betaltes med fra 3 Kr. 50 Øre til 
4 Kl'. 25 Øre Snesen. Endnu større 
Rødspætter indkom fra Kobber
grunden sydost af Læsø, 5-6 Kut
tere havde mindre Partier af hen
imod 100 Snese hver, Fisken vejede 
20-25 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 5-6 Kr. pr. Snes. Fra Herthas 
Flak indkom enkelte Kuttere med 
ganske godt Udbytte, Fisken vejede 
10-12 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 1 Kr. 25 0l'e til 1 Kr. 60 Øre 
pr. Snes. Hovedparten af Kutterne 
have fisket i Læsørende og paa 
Aalborgbugten, og saa godt som alle 
-- der er vel indkommet en 25 Stkr. 
IlJed Last have havt godt Ud
bJ1tte, fra 200-350 Snese pl'. Kutter, 
Rødspætten fra førstnævnte Fangst
plads vejede 9 10 Pet Snesen og 
betaltes IlJed fra 65-90 Øl'e pr. 
Snes, fra Aalborgbugten ,faldt de 
noget større ud end sædvanlig, vejede 
fra 9-13 Pd. Snesen og opnaaede 
fra 75 Øre till Kl'. 75 Øre pr. 
Snes; de tleste af de paa sidstmevnte 
Fangstplads fiskende Kuttere ere 
som sædvanlig afgaaede direkte til 
København Illed Laster. En 5 til 
6 Kuttere indkom fra Farvandet 
omkring Trindelens lt'yrskib med 
Laster af fra 100--150 Snese, :aød
spætten vejede 12-19 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 1 Kr. 25 Øre 
til 4 Kr. Snesen. Hummerforret
ningen gaar for Tiden noget trægt, 
fra Norge er intet tilført til her
værenlIe Forhandlere og kun i Ny 
og Næ ulgaar en enkelt Kasse di
rekte til Tysl,land; fra Vestkysten 
er Tilførselen kun knap, der betales 
for Tiden paa Stranden ca. 1 Kr. 
30 Øre pl'. Pd. en gros. Kl. 
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Københavns TilførsAl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 22, Avgust til 29. Avgust 1897. 

Tilført af: 
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pr . .f crnbane & I I I n , 

Dampskib . . 4870 512 56oo"I;)t3f14·1~~421.208421!!nfFl1O(jooI28300 
laIt. . 4870 4384 39080 39fl4 IOfi7H7129172 H9 Hl ]OHOO 28300 

1) Torsk. ~) IHi4 1'<1. Torsk og 4G4G rd. Kuller. ") Hornfisk. 4) 18"" I'd~ "b1<rel 
:"j,} G!l20 Pd. Aul ')g 1410 Pd. Aalekvahher. o) Aal. 7) 2;)!1l Ild. Ilaks og L~:l() Pd. fJrrC'd. 

18\14 llU. IIornfisk. 

lait er der tilført 300187 Pd. 
Betalt (ilOunemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levtllHhl Kr. ;l,oO-n.25. Kassefisk 

Kr. 2,00-3,00 pr. ["pd.; Gedde Kr. 0,25-0,ilO pr. Pd.; TOl'sk leveul!e Kr. 1,10--1,80 pr. 
Lpu.: ~ild Kr. 1,50-3,00, bornholmske Kl'. LOO pr. Ol; Aal Kr. 0,30-0,60 pr. p,!.; Laks 
Kr. 1,00--1,40 pr. 1',1.; Ørred Kr. 0,65-0,90 pr. Pd.; RejilI' Kr. 1.00-1,50 pr. P,l. 

Tilfy)l'slell af ]ev()11(le RøuspætLel' har i Ugens L(l)) været hyljst ubetydelig, idet dcl' 
kun Cl' anlwlIltllen; Fnt Aalbol'~ Hugten 8 Kva"er og 5 Kuttere me,1 Fisk vejende lO~-
12 Pd. pr. SnPH og betalt med henholusvis 31!4~41i" Kr. og 31,"-3"1. Kl'. pr. Lp'l.; fra. 
Anholt ankom 2 Kuttere: 1 fra Nordsiden med Fisk vejelIlle 22 Pd. pl'. Snes og beta]t~ 
mell nli4 Kr., og l fra Syuyesthagen meu j<'isk vejell<le 13 1:'d. pr. Snes og' betalt IlW'[ 
411" Kr. pr. Lpd.; fra Frederikshavn ankom 1 Kvase med j<'isk ti'a Lmsyl Rende vejcl111e 
ea. 12 Pd. pr. Snes og betalt med 4'" Kr. pr. Lpd. - l'ol'skdiskm'iet ha.r nu taget sin 
Begyndelse og i Ugens Løb tilførtes af 5 Kvaser 1860 1'1'<1., heraf kom l fra HOll og 
betaltes med l Kr. 85 Øre, og 4 fra Syendborgsund og betaltes me,[ l Kr. 15 Øre-IIi., 
Kr. pr. Lpd. - Tilførslen af danske 8ild hal' hidtil været aldeles forsvindende, og ,Ic 
ankomlle SiW ere hovedsagelig fra Bornholm; af svenske 8ild ankom vel ogsa.a en Del. 
men maa nærme~t betragtes SOln Transitgods. ' 

8nurrevaad. 
Undertegneue tilbyder Fi

skerne siue an('J'kendte Snur
revaad i forskel lige IJænguer 
og lVIaskestørrr·lser til de bil
igstc l'riser; 90 Øre pr. Favn. 

Cltr. Røntved, 
Vaadbinder, 

Skagen. 

fiskekroge -F abriken 
- SelYBIedallle I A a I bo r g 188S og 

I KebuhavB 1888-
anb6faler sit U uaalg ar al10 ~orteT 
Fiskokroge., ean vel i Stanl, .Jærn 
som l\lessing, samt I~ilke i Tin og 
B1y. Foresndos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
llt. Sbandstræde 41. 

København K. 

Aaleruser til Salg. 
16 nye smukke 3 kalvede 

Aaleruser, som har kostet RO 
Kr. pr. Stk., er iH Salg' 1'01' 20 
Kl'. Stk. eiler Bytte med Dd v
kvase eller allllre 1<'iskercll
sh.aber ved HCllycmlelse til 
Brødr.Jørgensen, 

Bandholm. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, IO, 11 og 12 Alen lange, l1i2 iL!!" i Top (slanke Stænger,1 

saml Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savb:rug, 

G. Jenssen-Tusch, 
Forespørgsler besvares omgaaende. pr. Kjellerup. 
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Københ~ vns Mek~niske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Ene·ste Nøtfabrik, der tilkendtes 

GuldInedalje i StockhollD.. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Sejl og IJdsalg af Sejldug. 
Prillllt amerika.nsk Bo.n 

uldssejldug, direkte iml
kjobt, tilbydes hlllgt 11lHler 
gn.llg1mre Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l ajle Kvalit.eter. 

Nl/7.iøbinrJ p. :B'a,lstf)l' 
] I<\.1'I·w!1' 1Htl7. 

F:enligsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om PrO\'o1' af Dug; 
disse send{)s altid frit. 

F. N. Halmøe. 
rre]efon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beedigetF'iskeauctionator. 

Bromdr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Heisingol', Stengade 15. 

TclofoummHllor ,,7'5 HehduJ:or", 

lp','l'l'pl' efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedsta 
:\hskillor forsynede, Fa.brik: Silde-, Rødspæftegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rl:jeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bmn
ulusgarll, Ham]!l'.rJM'1l og Hm·,qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og'i 
bedste Kmliteter. Aalelulber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 

,!tculflcrct af cam!. mag. \filt. Lunrlbeck. - Trykt hos Ji't'antz Christtreu. Københavu. 



Nr. 36. 9. Sep t ember. 1897. 

::M:ed.1e:x:n..eb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu, urønnegade IO, København K. Prisen er for bdlandet LO Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staaendc Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Aa,leudsætnin.en Gurresøen. -
J iskeribetrastninger fre. Grenaa. Mindre lledde~ 
lclser. - :F'iøkeriberotn:,Jger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemshlarlet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaartlsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
a, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølling. Hull. 

Sælhundehaler, 
SOUl indsendes til "Dansk .Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske .Llfuseum, 
København K., og ikke til .For
eningens Kontor. 

Om Aaleudsætningen l 

Gurresøen. 
Af P. Villnmsen. 

I Aal'et 1892 paabegyndtes, under 
Dansk .Fiskeriforenings Tilsyn og 
Medvirkning, en Udsætning af Aale
yngel i Gurresøen i Nordsjælland, 
der er blevet fortsat i de 4 paa
følgende Aur og ultsaa afsluttedes 
i 1896. Om denne Udsætning, om 
:Motiverne til den og Resultaterne 
af den- fOl'sauvidt som disse sidste 
fOl'eligge - skal jeg, der har havt 
med Foretagendpt at gøre, tillade 
mig at give Meddelelse i nærværende 
Artikel. 

Det er jo saa temmelig almindelig 
bekendt, at der hvert Aar - i Reg
len i Maj Maaned - kommer en 
vrimlende Mængde smaa Aaleunger 
ind til vore Kyster, og at de paa 
enhver mulig ~1aade stræbe at komme 
ind i vore .Ferskvande. :Nlindre al
Illindeligt kendt var det, at det var 
paa denne l\hade, .Ferskvandene fik 
det'es Aalebestand, at den indvan
drede Yngel, født i Saltvandet, ud
viklede sig i .Ferskvandet for sidenl 



naar Individerne vare blevne køns
modne maaske ogsaa til andre 
Tidspunkter at udvandre til Salt
vand~t igen, om dette var muligt. 

Dette eT nu imidlertid saaledes, 
det ved man med Vished, og er man 
end neppe ganske paa det rene med, 
om det er helt umuligt, at Aal kunne 
yngle i Ferskvand, saa ved man dog 
sildce1't og har længe vidst det, at 
de fra Saltvandet indvandrede Aal 
udmærket trivedes i det ferske Vand 
og slet ikke stode tilbage i U d vikling 
for dem, der opholdt sig i Saltvandet. 

Langt fra alle Aaleungerne ved 
Kysterne naa nemlig [lt komme op 
i Ferskvand, vist kun en meget lille 
Del af dem. Resten udvikles i Salt
eller Brakvandet, forsaavidt da, som 
de ikke forinden blive slugte af 
l!'isk eller Fugle, eller kOlllllle galt 
afsted paa anden 1vIaade - jeg har 
saaledes set Aaleungerne vrimle 
den raadne Tang, der kørtes op i 
Landet til Gødning. 

En Masse Aaleyngel gaar udeu al 
Tvivl hvert Aar tilspilde, medens 
mange af vore smaa Ferskvande 
stna mere eller mindre tomme for 
denne værdifuld Q Fisk. Aalen kan 
trives i næsten dem alle, og det har 
ogsaa været ret almindelig bekendt; 
naar de nævnte Snmavande alligevel 
ingen Aalebestand havde, saa var 
dette ganske vist i første Række en 
Følge af, at Aalen selv vanskeligt 
eller slet ikke kunde komme ind i 
dem, men ogsaa, og for en meget 
stor Del, af den i mange Egne gængse 
Tro, at Saltvand s- og Ferskvands_ 
aalene hørte til to forskellige Arter, 
og at det saaledes ikke kunde nytte 
at tage Aal fra det salte Vand og 
sætte i det ferske. 

For nu grundigt at slaa denne 
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Antagelse til J orden, for at vise, at 
en Omflytning som den nævnte, 
baade er mulig og kan give gode 
Resultater, idet man, som saa ofte 
paa Fiskelivets Omraade, kun be
høver at række Naturen en hjælpsom 
Haand, for at naa sin Hensigt, val' 
det, at Dansk Fiskeriforening foretog 
den nævnte Aaleudsætning, den vilde 
kun "give et Eksempel til Efterføl
gelse". Det var temmelig tilfældigt, 
at Gurresøen kom til at være Ud
sætningsstedet, men den havde netop 
en Del Betingelser for, at Udsæt
ningen baade kunde kontrolleres og 
lykkes; den blev ogsaa, førend Sagen 
paabegyndtes, undersøgt af Hr. Kon
sulent Feddersen og befundet sva
rende til Hensigten. 

Med Hensyn til Udsætningens 
Kontrollering er denne med Fj
nantsministeriets Tilladelse ført af 
Kgl. Skovrider Schade paa Vald
marslund, der har paaset, saavel at 
de udsatte AaI mre levedygtige, 
som at det opgivne Antal var rigtigt. 
Hr. Schade har i det hele interes
seret sig meget for Foretagendet, 
ligesom ogsaa de to Hrr. Godsejere 
Tutein, der ere Lodsejere ved den, 
ellers Statskassen tilhørende Sø. At 
man nu saa bestemt kan paavise de 
Aal, der skrive sifl fra de fOTetagne 
Udsætninget', liggeT i, at der, da 
disse Udsætninger begyndte, aldeles 
ingen smaa Aal fandtes i Søen -
den var i det hele næsten udnsket 
fra tidligere Tiders fri Indvandring 
af denne Fiskesort og desuden i, 
at der heller ingen har kunnet komme 
ind senere; der har maaske kunnet 
udvamlre enkelte AaI, Indvandring 
har derimod, paa (.-rund af Afløbets 
Beskaffenhed, ikke kunnet nnde Sted. 

Udsætningen har omfattet godt 



10,000 Aaleunger i hvert af de 5 
Aar, altsaa over 50,000 ialt. Paa 
ganske enkelte nær, vare de alle 
smaa, 21/2 il, 3 Tommer lange; de 
indfangedes ved Øresundskysten -
hovedsagelig i Snekkerstens Havn -
og transporteredes derefter til Ud
sætningsstedet, hvortil der, ad de 
krogede Veje, er omtrent en 1\1il. 
Saavel ved denne Transport~ som 
ved senere da Foretagendet begyndte 
at blive bekendt og Eksemplet smit
tede, at bringe solgte Aaleunger 
omkring til andre ofte længere fra 
liggende Steder, har det vist sig, at 
de transporteredes bedst tlden Vand, 
liggende i en Kasse eller sligt mel
lem fugtigt Mos, Tang eller desl., 
men der er den Ulempe ved denne 
Transportmaade, at man paa An
komststedet hverken kan tælle, maale 
eller veje det Kvantum Aal, man 
modtager, men man maa tage det 
paa Tro og Love. Da de til Ud
sætning i Gurresøen bestemte Aal 
imidlertid skulde tælles ved Udsæt
ningen, og man ikke havde anden 
Udvej, end at transportere dem i 
Smaapartier og til Fods, skete denne 
Transpol't i Blikspande med Vand, 
og den varede hver Gang lidt over 
en Time; Aalene levede dog godt, 
kun sjældent var der nogle faa døde 
blandt dem; naturligvis taltes disse 
ikke med. 

Aalene udsattes paa flere forskel
lige Steder i Søen, men dette kunde 
vist have været undgaaet, og lIlan 
kunde blot have sat dem ml paa 
det nærmeste og bekvemmestC' Sted. 
Det har nemlig vist sig, at selv paa 
afsides Steder, hvor man med Forsæt 
undlod at udsætte Aal, da man 
vilde se, om de selv kunde finde 
Vej dertil- f. Eks. to mindre Søer, 
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der kun have ringe Forbindelse med 
den større - findes der af de ud
satte Aal i samme Mængde, som 
paa de andre Steder; i det hele 
findes de spredte over bele Vand
arealet, uden paaviselig Forskel. 

(Sluttes.) 

Fiskeribetragtninger 
fra Grenaa. 

(Slutning,) 

Nnar din'for Fiskerne i Aur af 
Omstændighederne paa en Maade 
ere blevne tvungne til denne Art 
Fiskeri, da er dette kun sket i For
bindelse med deras egen fælles Be
klagelse dels over, at det er tilladt 
at fange disse umodne og lidet værdi .. 
fulde Smaafisk, som ved at være 
fredede et halvt eller et helt Aar 
vilde ha ve faaet Tid til at yngle og 
samtidig have opnaaet en ganske 
anderledes Værdi, samt dels ogsaa 
over den store Mængde li'isk, der 
ødelægges og gaar til Grunde under 
Arbejdet, eller som senere dør under 
Opbevaringen i Dammen efter at 
have faaet Banesaaret i Vaaddet, 
og det er med Beklagelse, at de 
fortælle om, hvorledes de, naar de 
have fisket en Tid paa et Sted, hvor 
Vandet ikke er dybt, kunne se Hav
bunden omkring Fartøjet oversaaet 
med Fisk, der enten ere kvalte i 
Vaaddet eller paa Partøjets Dæk 
eller formedelst vederfaret Overlast 
ere døde, efter at de atter ere 
udkastede. 

Man kunde muligen mene, at Fi
skerne af egen Drift burde have 
ophørt med Fiskeri pau dette Tenæn, 
naar det saaledes er dere'!> Overbe
visning, at de anrette stor Skade 



paa Fiskebestanden, men ot>r er i 
Virkeligheden ingen Grund til en 
saadan Paastand; thi hvorledes 
skulde Fiskerne indbyrdes kunne 
blive enige om en saadan Forholds
regel, da Fiskeriet er fuldstændig 
lovligt, og Fisken falder overordentlig 
knap paa de gamle Fiskepladser. 
Endelig haves Konkurrencen med de 
svenske Fiskere, der, vistnok "om et 
sikkert Tegn pau Fiskens Knaphed 
ogsaa langt øst paa, lige siden For
aaret have været og fremdeles den 
Dag l Dag ere til Stede i stort 
Antal. De fiske væk over en lav 
Sko, tagende merl baade stort og 
smaat, og hvorfor skulde de danske 
Fiskere overgive hele Byttet til frem
mede, nuar de selv har en vis Ret 
til at deltage i Plyndringen. 

I Sverrig haves intet lov bestemt 
Maal for Rødspætter, som maa føres 
i Handelen, og de svenske Fiskere 
have derfor fremfor nogen anden 
kunnet udnytte dette Rovfiskeri der
ved, at de have kunnet tage alt med 
uden Hensyn til Størrelse og have 
kunnet gøre alt i Penge, baade 
levende og dødt; men samtidig have 
de sehfølgt'lig ogsaa fremfor nogen 
anden foranlediget et omfattende og 
skæbnesvangret Hærværk paa Fiske
riet for E'remtiden, og rle danske 
Fiskeres Klager herover have da 
ogsaa i Aar-lydt i høje 'eoner, hvad 
der visselig ikke er uden Grund. 
Desværre er der for Øjeblikket intet 
ved den Sag at gøre, da 'l'erritoriet 
er internationalt og altsaa uden for 
Lovens Rækkevidde; men det er 
indlysende, at der for hvert Aar, der 
hengaar med Fiskeri i den Form, 
hvori det har været drevot i Aar, 
tilføjes Rødspættefiskeriet i Katte
gattet en Tilbagegang, SOm der selv 
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under en Lov s en foreslaaede 
Konvention skal lang Tid til at 
gelloprette. Ligeledes vil Overgangen 
fra de nugældende Bestemmelser til 
de i Konventionen foreskrevne Regler, 
naar disse en Gang træde i Kraft, 
blive j stedse højere Grad følelig og 
generende for Fiskerne; tlti hvor 
skulle tilsidst de Fisk komme fra, 
som skulle kunne holde detforeslaaede 
større ]VIa al, naar man vedblivende 
fremturer med at fange og samtidig 
uundgaaelig at ødelægge i Massevis 
af de Smaa Fisk. 

Rødspættefiskeriet i Kattegattet 
bør snarest mulig beskyttes mod 
Misbrug, da store Kapitaler, hvor 
iblandt mange Fiskeres surt sam· 
mensparede Penge ere satte ind 
herpaa, og Foretagendet er og bør 
ogsaa i Fremtiden kunne være en 
Levevej for mange Mennesker. 

Endvidere hør Rødspættebestanden 
søges bevaret for Fremtiden, fordi 
Rødspætten har det Fortrin fremfor 
de fleste andre Fiskesorter, at den 
ikke er en Sæsonfisk ; men at den 
derimod forefindes hele Aaret, og at 
den ligeledes, naar den blot er til
strækkelig udviklet, hele Aaret er 
en fin, velsmagende og værdifuld 
Madvare. Dernæst er Rødspætten 
som Følge af sin Sejglivethed for
trinsvis egnet til at tilfredsstille de 
Krav, der stilles til det danske Fi
skemarked, hvor levende Fisk har 
og sikkert ogsaa i Fremtiden vil 
vedblive at have Overtaget fremfor 
slagtet Fisk, selv om der gjøres nok 
saa mange og nok saa ihærdige For· 
søg pau ogsaa at skaffe denne Vare 
en Pla.ds i første Række. 

Fiskerne her haabe, at Konven
tionsloven og Saltvandsfiskeriloven, 
der begge foreligge som delvis ved-



tagne Forslag og staa i en intim 
Forbindelse med hinanden, begge 
maa biive gennemførte i den kom
mende Rigsdagssamling. l Forslaget 
til Konventionsloyen ønskes imidler
tid en Fm'andring saaledes, at den 
afFolkethjngetsFiskeriudvalgsFlertal 
i sin 'fid foreslaaed8 Nordgrænse 
for Forbud mod Rødspættefisl,eri med 
Vaad i Vintermaanederne, nemlig: 
Fornæs Fyr-Anholt Fyr og Morup
tange Fyr maatte blive endelig gæl. 
dende i Stedet for den i Forslaget 
nu indeholdte Linid: Egense- Kob
bergrunden-N iddingen. Fiskerne 
her have allerede i lang Tid med 
glad Forventning imødeset fornuftige 
og gavnlige Fredningsbestemmelser, 
ligesom de ogsua gennem lang Er-

,laring have faaet et aabent øje for 
Maaden, hvorpaa denne Fredning 
bør foregaa; men ingen har endnu 
kunnet indse hverken Nytten eller 
Nødnmdigheden af et saa yderlig
gaaende Forbud som det, Jer er 
foreslaaet at omfatte hele Katte
gattet syd for Læsø i et helt Fjer
dingaar, og da Forbmh·t vil blive i 
høj Grad generende og hæmmende 
for dem i deres Erhverv, er Stem· 
ningen sl·h-følgelig imod denne Passus, 
hvormeget de end i alt oyrigt ere 
enige om og stemte for Konventions· 
lovens Indhold. Desværre pr der 
vel dog næppe nogd begrundet Hallb 
om, at de i deu melnte Retning 
ville faa deres fælles indtrængende 
Ønske opfyldt. 

Gl-enaa Havn, !l. 10. Avg_ 18\)7. 

Cm. Olsen, 
K rydstoldassisten t. 

Ponn. for "Grenaa Ii'iskeriforenillg". 
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Mindre Meddelelser. 

Islandsfiskeriet. Frederikshavn, 
d. n. Septbr. 1897. Efter at de under 
Island fiskende Kuttere havde op
givet .lfiskPl'iet paa Ønundttrfjord, 
spredtes de omkring pau forskellige 
FangstpladsPl', sLllrlig paa de nord
LUJOske Fjorde, og mal! har derfor 
i den ~idste Tid kun haft sparsolllme 
Efterretninger angaaentle Fiskeriets 
Gang. Føreren af "Prins Valdemar", 
Skipper Fr. Thie\ meddeler, at han 
paa forskellige af NonlIandets Fjorde 
havde gjort jævn god Fangst, men 
efter forgæves i nogen Tid at have 
afventet "Cimhl'iaYs Ankomst, sau 
han sig nøds:lget til at lade Pallgshm 
nedsalte i de llledbrngte '!.'øndt,l'. 
senere fiskedes paa Seydisljord caj 

150 Snese god stor RøJspættl', som 
man heldigvis.fik afsat til "Cimbria", 
der afgik med dem til Hull, hvor 
Lasten opnaaede gode Priser. Da 
"Cimbria" næppe gør tlere 'fure i 
Aar, vil mun tage fat paa at faa 
alle de medbragte 200 Tønder fyldte 
merl nedsaltet Rødspætte og desuden 
at faa tisket saa mange Torsk som 
muligt og føre disse levpnde hjem i 
Dammen. Afrejsen fra Island vil 
antagelig finde Sted j SlutIlingell af 
denne Maaned. Fra Kutteren "Nord
,'est"s Fører har man ogsaa faaet 
Underretning, han har ikke bft saa 
godt Fiskeri pua N ordlandet, intet 
Steds el' del' truffet noget .Fiskeri 
af Betydning, det ej' ogsaa Meningen, 
at denne Kutter sk111 forsøge 'l'ol'ske
fiskeri for at faa en levende Last 
hjem til Danmark. Kl. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 6. Septbr. 1897. 
l let var kun i Ugens første Halvdel, 
at der var Lejlighed for vore Kut
tere til at passe deres Erhverv; i 
U gens sidste Dage tvang nordligt og 
. stormende Vejl alle Kutterne til at 
søge Havn. .F'ral :Farvandet nordvest 
af Hirtshals paa en Dybde af 30·-
40 .F'avne Vand ere en halv Snes 
Kuttere indkomne; en enkelt, der 
havde fisket længere ude, havde ca, 
160 Snese Rødspætter, der vejede 
godt 20 Pd. Snesen og betaltes med 
den høje Pris af 611~ Kl'. pr. Snes, 
hvilket giver C:L 1100 Kr. fol' .F'Ullg
sten; de øvrigt' ha n1e ha 50-200 
Snese hver, lloget mindre Fisk, H'jt>nde 
fra 15-17 Pd., som opnaaede 3 -
41/ 2 Kr. pr. Snes; en enkelt Kntter 
indbragte desuden ca. 1000 Pd. 
Skærising, dp]' betaltes med 15 Øre 

> pr. Pd. .F'ra Kattegattet indkom 
Kutterne fra Herthas Flak med 
smaa .F'angster, Rødspætten vejede 
10-12 Pd. pr. Snes og betalte med 
fra l Kr. 5 Øre 1 KJ'. 75 Øre pr. 
Snes. ]'ra Trindel Grunden og Læsøs 
Østside indkom de med .F'angster af 
fra 30-100 Snese hver, vejende 12 
-13 Pd. Snesen og betalte llled fra. 
2-3 Kr. Snesen, enkelte ha.vde paa 
Kobbergrundl'n fisket mindre Partier 
- fra 20-":60 Snese hver af ud
mærket Kvalitet vejende fra H:I-22 
Pd. Snesen og betalte med fra 41/ 2 -

6 Kr. pr. Snes eller med fra 25-
30 Øre pr. Pd. Fra de tre sidst
nævnte :Fiskepladser indbragtes en 
Del Krøjfisk, Pighvar opnaaede fra 
50-60 Øre pr. Pd., ganske vist kun 
stor Kvalitet, over 3 Pd. pr. Stk., 
og Slethvar 12-15 Øre pr. Pd. 
R umIJlerforretningen er for Tiden i 
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fuldstændig Stagnation, der tilføres 
kun ubetydeligt saa vel fra Norge 
som fra Vestkysten, hvor Prisen, ca. 
J Kr. 30 Øre pr. Pd., holder sig 
vedvarende; men fra 15. September 
ophører Fredningstiden saa vel i 
N orge som i Sverrig, og dft kommer 
der sikkert hurtig Liv i .F'orretningen 
igen. Kl. 

Smaaskrifter 
ud!rivlle af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ve,l 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, 
(2den TTdga.ve) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(I.lden Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af Brredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2dell . 
udleveres gratis til eningens Med-
lemmer ved Henvendelse til .F'orenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
benhavn V. 

Beskrivende Katalog 
over 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Uelarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 50 øre. 
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Københavns TilførsAl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 29. A vgust til 5. September 1897. 

Tilført af': "C...., -"'Cl 

... bO bTJ I Cl> 

., 
0,- o.oo! 

Cl. a;~ .:li Cl. .oo!~ 'C :::s "'-:; ~f ! 
., 

'- ~:.:: c;:I ..li! 1

",· . E I Q, ~ <Ol al a; = 
cc: Cl. l::c >. 

. I/J -= _______ ...::..11 __ ....:. I I w", 1 I"'"'" 1-=- I ~~I 

1a"~Iø>f .:li 
'" ..li! '-

(i) 1(;1; I "'o <~ ...J 
'" Cl) <! =. 

'" '- Cl> >. «I 
.:li Ci.i C; 

'" ..li! 
en < 

12 :l1nske Fisker- II' Pd. 
fartøjer . . . I 23580 

II) danske Kvaser ,24930 

Pd. Pd. Pd. I Pd. Pd. 
Pd. I pJ I hi. I Pd.\l'd, 

41040' , , 
k L" k Il svens e.l: IS er-

fartøjer .. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 

I 

1808 BOO" 16072 I 731~ 
I 

pr. Jernbane &, II I I I I ' · I II 
Dampskib _. _. _. _ . .s98~0_!~900~0~~J __ , 3718~ 1_~88"1'!885611708~1 350·1,7 i 74(jJ 

laIt ... 1,88360 1 13900! 4056 11808 :44758 11188 ,94928 ,:'143H8: 3504 ,7467 

l) Torsk. 2) IBM Pd. Torsk og 1864 Pd. Kuller. 1) Hornfisk. 4) Makrel. r,) n:lf,p Pd. Aal 
AaIekvabber. 6) AnI. 1) 2054 l'd. Laks og 1450 Pc!. Ørred. 

lait er der tilført 304890 Pd. 

20523 

2%2B 

9i!) 1'd 

Betalt Uellnemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: ]evcmlc Kr. 4,00-6,00, Kassefisk 
Kr. 2,50-3,50 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; 'fOt'sk levende Kr. 1.:::;')-1,75 pr. 
LpJ..: Sild Kr. 1,50-3.25, bornholmske Kl'. 0,60-1,00 pr. Ol; Aul Kr. 0,25-0.57 pr .. Pd.: 
Luks Kr. 1,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 0.65-0,85 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,50 pr. PC[. 

Tilførslen af levende Rødspætter er vedblivende megd ringe, meu Kvaliteten er 
gelluemgaaenue noget bedre elld hidW, og som .Ifølge heraf ere Priserne høje, hvad der 
hjælper lidt paa det knappe Fiskeri, eukelte Kutten) havde kun fisket 00-70 LpcL og 
iU CTell over 150 Lpd. pr. Fartøj. Der ankom i Ugens l,øb fra Kovollerne. Kobbergrullden 
og" Nordsiden af Anholt 9 Kuttere med Fisk vejende 14-20 PJ.. pr. Sues og betalte 
med 4"1.-0 Kr. pr. Lpd.; fra Aalborg Bugten 3 Kuttere meel Fisk. vejende 12-13 Pd. 
og betalte med 4 ' /. Kr.; 9 Kvaser ankom med J;'isk fra forskellige Fangstpladser og be
taltes efter Kvalitet med 3:1/.-0 Kl'. pr. Lpd. Endvidere ankom usællvanlig megell Kasse
fisk pr. Bane pr. Frederikshavn, der trods ringe Kvalitet og Størrelse betaltes med 21/" __ 

3 Kr. pr. Lpd. - Af Torsk tilf~jrtes ca. 2300 Lpd., heraf fra Hou 2 Kvaser og fru Svond
borgsund 4 Kvaser og botaltos med henholdsvis 1"/4 og pi. Kr. pr. Lpd. 

8nurrooaad. 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne sine anel'kendte Snnr
revaad i forslwllige Længder 
og Maskestørrulser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Uøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -F abriken 
- 8øl'flDlldallIe l A al b 9 r g 1888 tg 

l Køllenha,.. 1888-
anb6faler sit Udsalg ar alle ;:;orter 
Fiskekroget s&a vel i Staal, .Jærl.l 
som M.essing, samt Pilke i Tin og 
Bly. For •• I1dos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København K. 

AnrlOJlCer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

l~'or staaendo Avertissementer 
in,lrømme. betydelig Rabat. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 il 2" i Top (slanke Stænger,~ 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug , 

cl G. Jønssøn-Tusch, 
Forespørgsler hesvares omgaaen e. pr. Kjellerup. 



368 

Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fa, brik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldInedalje i StockhollD.. 
København V. Telef. rir. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prim<t <tmerilmnsk Bo il· 

uldssejldug, direkte i nd
kjøbt, tilhydes hngt lllHler 
g;1 n;2:h~trn Priset', 

Vandtæt præpareret Dug 
Hør- og Ha;npsejldug 

l alle Kvaliteter. 

N?/k jøbing p. Fa] stel' 
j F",hl'lll.r 1897. 

Pærdlgsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmoe. 
Tfllefon 12ft 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget ])-'iskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer" 75 Helsingør". 
b'verer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedst a 
Maskiner forsynede, Fn,brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Hejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slat:;s N æt og Garn. Bom
ulds,qarll, Hampegarn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekubm·, Kork, Flaadtræ og KateclIu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingør og Banders tilkftndt Sølv· og Broncemedaille. 

J;l,edlicret af cand. mag. l vm. Lundbeck. - Tr~kt hos Frantz Christtreu. K~b~nhl.\vu, 



Nr. 37. 16. September. 1897. 

~ed1e::r:n..6b1ad.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 Ila Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om Aalcud8ætn;ngen i Gurresøen. 
}:~n "selvfiskende" Aalekube. - FiBkeriberotniAlger 
- 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 vedrøronde Re· 
daktionen af MedlemSbladet bedes sendte 
tiJKontoret. 

Breve og amlro' ,I!'orselldelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sereuetil hans Bopæl: Falkonerllaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. SøllinUt Danish Consulate, 
S, Musoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes lil "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Univm'sitetets Zoologiske Museum; 
København K., og ikke til For· 
eningens Kontor. 

Om Aaleudsætningen i 
GUITesøen. 

Af P. Vlllllmssn. 
(Slutning.) 

De i 1892 'udsatte Aal vare i April 
-Maj d. A. gennemsnitlig 17 Tom
me?' lange og af 'Vægt 1/4 Pd. Styk
ket; nu og da fandtes dog enkelte, 
der vejede 1/3 Pd. Alle vare de 
smukke, velnærede Fisk; de befandt 
sig øjensynligt vel i det Vand, der 
var givet dem til Opholdssted og 
manglede ikke Føde. Den Størrelse 
j Vækst, hvortil disse Aal er naaet, 
kan dog vist noppe betragtes som 
en Norm for, hvor kort eller lang 
Tid Aalen er om at udvikle sig 1 
vore Vande, idet denne Tid vistnok 
er forskellig og afhænger ikke alene 
::tf, at der er rigelig og passende 
Føde, men efter al Sandsynlighed 
ogsaa af andre Omstændigheder. 
De andre Fiskeslags, der forekomme 
i Gurresøen, udvikle sig hverken 
hurtigt eller til nogen betydelig 
Størrelse, skøndt der bevislig er 
Føde nok for dem, og slutter man 
deffra til Aalims U d vikling' hvad 



man vel med Rimelighed kan -
saa vil der være andre af vore Vande, 
hvor Aalen behøver kortere Voksetid, 
med andre Ord: hvor der er mere 
Fordel ved at udsætte og opklække 
den. Det synes dog, som om Gen
nemsnitstørrelserne ere tiltagne for· 
holdsvis mest i de senere Aar; det 
vil sige, at Aalene ikke behøver 
dobbelt saa lang Tid for at vokse 
til den dobbelte Størrelse; jeg er 
dog ikke ganske sikker herpaa endnu, 
men det vil jo vise sig ved fortsatte 
Undersøgelser. 

Paa de enkelte Steder her i Lan
det, hvor der for billig Pris kan faas 
større Partier af saakaldte U nder
maalsaal til Udsætning - sanledes 
fra Rejeruser og maaske Vaad -
vil det naturligvis betale sig bedre 
at udsætte disse end de ganske smaa 
Unger i de ville jo meget hurtigere 
naa en sælgeværdig Størrelse. Dor 
er fra flere Sider bleven spurgt om, 
hvormange Aal der rettest burde 
udsættes i det eller det Vand uden 
Fare for Overbefolkning. Sligt er 
det jo umuligt at kunne give paa
lide lig Besked om paa det nuværende 
Standpunkt afSngen; der maaganske 
anderledes mange og indgaaenhe 
Erfaringer til, og saa bliver det dog 
vistnok det eneste rigtige tilsidst, at 
man prøver sig frem for hvert enkelt 
Vands Vedkommende. 

Om det end saaledes er gaaet 
forholdsvis nemt med at skaffe Aale
unger tilveje og faa dem udsatte i 
Søen, har det voldt flere og større 
Vanskeligheder at kunne følge dem 
under TIdviklingen, eller med andre 
Ord: at fange af dem. Det Redskab, 
som bedst egnede sig hertil, nemlig 
Vaaddet, kan ikke bruges i Gurre
søen, hvad der vil være indlysende, 
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naar man ved, at Søen nærmest er 
et stort Mosehul, hvori ligger vældige 
Dynger af større og mindre Rullesten. 
Der mangler heller ikke Trærødder 
og Grene fra de Søen overalt om
givende Skove, og Sommer og Ef ter
aar er der i hele Søen en yppig 
Plantevækst, saa ethvert Forsøg paa 
at bruge Vaaddet der er mislykket. 
Men der har været anvendt muligst 
smaamaskede Ruser, selvfiskende 
Aalekuber og Kroge, da Aalene bleve 
saa store, at de kunde bide paa 
Krog, dette har naturligvis kun været 
Tilfædet sidste Aar. 

Ved disse Prøvefiskninger har man 
naturligvis ikke kunnet se, om der 
er gaaet nogle af de udsatte Aal 
tilspilde og da 'hvormange '- det 
vilde man jo ikke kunne, selvom 
Søen blev tørlagt - men man har 
kunnet se, at Aalene findes overalt 
i Søen og ligeledes, at deres Fore
komst paa hvert Sted er saa hyppig 
og almindelig, lige fra dem, der har 
den foran nævnte Størrelse, 1/3 Pd., 
ned til ganske smaa, 4-5 Tommers 
Individer f:t:a sidste Udsætning, at 
man absolut maa kalde Foretagendet 
for vellykket. 

Og ligeledes med Hensyn til en 
anden Side af Sagen, den hvorfor 
U d sætningen blev foretaget, maa man 
sige dette. Foretagendet har baade 
vakt Opmærksomhed og fundet Ef
terlignere, Isen er blevet brudt, og 
Indfangning og Udklækning af Aale
yngel vil finue Sted i stigende Grad, 
hvor Forholdene ikke tillade den 
naturlige Opgang af Aalene til Fersk
vandet. 



En "selvfiskende" Aalekube. 

Som bekendt kalder man de Aa
lekuber for selvfiskende, der ikke 
sættes i Forbindelse med en Ruse, 
ilien hvori Aalen lokkes ind ved Hjælp 
af en eller anden i selve Kuben an· 
bragt Agn o: Lokkemad. Det er 
udelukkende gule o: ikke kønsmodne 
Aal, der fiskes i disse Kuber, som 
bruges hist og her i Havne, Smaa
fjorde og lignende Steder; det er i 
Reglen ingen stor Fangst, der kan 
ventes i dem, men til Gengæld koster 
Redskabet ikke meget og kræver kun 
lidt af Pasning og Tilsyn. Hidtil 
vare alle de her i Landet brugte 
selvfiskende Kuber lavede af Kviste, 
eller i enkelte Tilfælde af Spanskrør. 
De kunde være noget forskellige i 
Konstruktion: nogle med Indgang i 
den en Ende, andre med Indgang i 
begge; nogle af en flaskelignende 
Form, andre som en Cyl\nder, nogle 
flettede som almindelige Aalekuber 
og andre derimod som Kurve, men 
i Principet vare de ;a11e ens, eller 
væsentligt ens. , 

Der er imidlertid i England kommet 
en selvflskende Aalekube frem, som 
er af et andet Materiale end det 
foran nævnte, og som, om man end 
her i Landet have dem af samme 
Form, dog væsentlig skiller sig fra 
disse derved, at der til den kan 
bruges levende Agn - Regnorme 
nemlig - omend Fabrikanten ind· 
rømmer, at Fiskerogn som Agn giver 
bedst Fangst. Dansk Fiskeriforening 
har anskaffet og indlemmet i sine 
Samlinger en saadan Aalekube; den 
er nu ude for at blive praktisk prøvet, 
og saasnart disse Prøver ere afslut
tede, vil den vende tilbage til Sam-
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lingerne og kan beses der. Men da 
den allerede har vist sig brugelig, 
ja endog i flere Henseender at have 
Fortrin for de hidtil brugte Kuber, 
har man ment foreløbig at give en 
kortfattet Beskrivelse af den, for at 
henlede Opmærksomheden paa den. 

Fabrikanten hedder Alfred Clifford 
og hans Adresse er: Hawley, Kent, 
England. Kuben er patenteret -
dog vist ikke i Danmark - den 
koster mellem 12 og 13 Kroner, men 
kan vist laves herhjemme ligesaa god 
for filindre end det halve af denne 
Sum. Hr. Clifford kalder sin Kube 
for: "Reliable Eel Trap", paa Dansk 
noget som "paalidelig Aalefælde", 
og roser den naturlIgvis i høje Toner 

det skal her straks tilføjes: en 
Del af Rosen er fortjent. 

Kuben er helt af galvaniseret Jern 
og synker derfor ved sin egen V ægt, 
medens de hidtil brugte Kuber maa 
sænkes med Stene eller sligt. Den 
er cylinderdannet, med en Fangst
indgang i hver Ende, men den har. 
intet "Laag" paa Midten, idet det 
ene Endestykke, ligesom paa ældre 
Hummer- og Snegle- eller Krebseteiner 
kan udtages, saa man kan komme 
til Fangsten og Agnbeholderen. 

Denne sidste er bestemt til at 
fyldes med store Regnorme hvortil 
Fabrikanten anbefaler at føje noget 
Græs og lidt knuste Æggeskaller 
eller med Fiskerogn. Men uden paa 
Agnbeholderen er der anbragt nogle 
af de saakaldte Sikkerhedsnaale, 
bestemte til at anbringe Regnorme 
paa, saaledes at disse kunne bevæge 
sig en rød Tøjlap mener Fabri
kanten ogsaa vil hjælpe til at lokke 
Aalene. 

Kuben er, som foran sagt, prøvet 
noget, omend ikke tilstrækkeligt 
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endnu, dertil kom den for sent i 
Brug. Den har dog hidtil, brugt 
sammen med andre Kuber, baade i 
fersk' og salt Vand vist sig at give 
Fangst omtrent som disse; desuden 
vil den vistnok holde meget længere, 
er nem at bruge, og Aalene, engang 
komne ind i den, kunne ikke slippe 
ud af den igen, hvad der ikke godt 
kan forhindres, naar man bruger 
Kuber af Kviste, som hidtil. Hertil 
kommer, at Regnorme i Reglen ere 
lettere at faa for de fleste end Fi
skerogn, især naar det lakker læn- ' 
gere hen ad Sommeren, og man kan 
altsaa faa Agn til dette Slags Kube, 
naar man intet kan faa til de andre. 
I det hele kan man altsaa allerede 
nu anbefale disse Kuber, og der er 
da ogsaa Folk, der have set dem i 
Brug, som ønske at anskaffe dem, 
blot de kunne faas for en rimelig Pris. 
Forhaabentlig vil ogsaa, naar For
søgene ere afsluttede, og alle Re
sultaterne foreligge, Fabrikanter her 
i Landet se deres Fordel ved at 
forfærdige Kuber af dette Slags til 
Salg saa Efterspørgslen kan blive til~ 
fredsstillet ; enkelte mindre Mangler, 
som dog nemt og bekvemt kunne af
hjælpes. har man bemærket ved 
A pparatet. derom vil ogsaa ~enere 

blive givet Besked her i Bladet. 

Fiskerib eretnin ger. 

Frederikshavn, d. 13. Septbr. 1897. 
Vore Kuttere have i sidste Uge fisket 
ualmindelig spredt p!la de forskellige 
Fiskepladser, det gode Vejr har ej 
heller lagt nogen Hindring i Vejen 
for Kutterens frie Færden paa 
Havet, og Udbyttetmaakarakteriseres 

som jævnt tilfredsstillende. I Ugens 
Begyndelse indkom 5 Kuttere fra 
Dvalegrundene sydost af Sæby med 
Laster af fra 100-400 Snese hver; 
det val' paa denne Fiskeplads, at 
der i Efteraaret 1895 var et saa 
kolossalt Fiskeri, i Løbet af en halv 
Maanedstid blev der fisket Tusinder 
og Tusinder af 2nese; det lader 
ikke til, at Fiskeriet denna Gang 
bliver saa rigeligt, ,idet der ikke 
senere er indkommet nogen derfra; 
Rødspætten var kun lille, 9 Pd. pr. 
Snes, og blev betalt med fra 90 Øre
l Kr. pr. Snes; en enkelt indkom 
fra Læsøs Østside med ca. 1000 Pd. 
Rødspætter, vejende ca.. 20 Pd. Sno 
og betalt med 30 Øre pr. Pd. Først 
Lørdag og Søndag indkom Hoved
styrken af Kutterne; 14-15 Stkr. 
indkom fra Vestkysten, hvor de i 
Farvandet nord og nordvest af .!firts
hals, 6-7 Mil af Land, have haft 
et Udbytte af fra 50--150 Snese 
Rødspætter hver, Fisken vejede 14-
16 Pd. Snesen og betaltes med fra 
3-31/ 2 Kr. pr. Snes; Rødspætten 
herfra er desværre ikke levedygtig, 
ofte er indtil Tredjedelen af Fangsten 
død, inden Kutterne naa Havnen. 
Aarsagen hertil skal være, at Fisken 
er fanget paa Slikbund, og der al 
denne Grund kommer saa noget Dynd 
ind i Vaaddet, at Fisken bliver 
kvalt. Godt en halv Snes Kuttere 
indkom fra Farvandet nord for Læsø, 
hvor de paa Kanten af den saa
kaldte "store Grund" havde fundet 
godt Fiskeri, Fisken vejede 10 -13 
Pd. Snesen og opnaaede fra 1 Kr. 
25 Øre-1 Kr. 60 Øre Snesen; Ud
byttet varierede mellem 150 og 250 
Snese. Fra Pladser nord for Anholt 
indkom et Par Laster a 200 Snese, 
de vejede 13 Pd. Snesen og betaltes 



med 2 Kr. pr. Snes, ligeledes er et 
Par StyHer indkomne med Last fra 
Aalborgbngten af de sædvanlig der
fra kommende smaa Rødspætter til 
ca. 9 Pd. pr. Snes, der nu kun be
tales med 80 Øre pr. Snes; øst af 
Holmene ude i den dybe Rende have 
ogsaa et Par Kuttere fisket, de ind
kom henholdsvis med 50 og 80 Snese 
hver, god Fisk vejende 18 Pd. Snesen, 
som opnaaede 5 Kr. pr. Snes. Dels 
fra Farvandet nordost af Tversted 
dels fra Læsøs Østside er der ind
bragt ca. 10,000 Pd. Skærising, der 
betaltes med fra 8-10 Øre pr. Pd. 
Paa Grund af den forventede store 
Tilførsel, af Hummer fra Norge og 
Sverri g efter Fredningstidens Ophør 
i Overmorgen er Vestkystbummerne 
faldne i Pris, der er paa Stranden 
betalt frn 1 Kr.-1 Kr. 10 Øre pr. 
Pd. en gros. Tilførslen har iøvrigt 
kun været temmelig ringe. Kl. 

Laksefiskeriet i Nissum Fjord har 
skrives der tilos fra Sønder

Nissnm Sogn pr. Ulfborg i denne 
Sæson givet et aldeles fortrinligt 
Resultat, og Fiskerne bel' i Sognet 
sige, at Udbyttet ikke har været saa 
godt i de sidste 25 Aar, siden Tør
lægningen af Fjorden begyndte. Saa
ledes har e~ enkelt Fisker taget 60 
Laks til en gennemsnitlig Vægt af 
15 Pd., og tilmed har han fisket en 
Del Ørred. HallS Fortjeneste an
drager ca. 1000 Kr. Et Lav paa 
3 Mand har fisket 80Stkr. Laks og 
saaledes fremdeles, ialt et meget 
smukt Udbytte. 

Laksen er gennem Opkøber blev en 
eksporteret, og Prisen har været 
1,10-1,00 pr. Pd. F. 

Kutterfiskeriet. Fra Lemvig skrives 
der til os den 13. ds.: 
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Mange af Egnens yngre Fiskere, 
som i denne Sommer have ligget ude 
med Kutterne og drevet større Fi
skeri, ere nu hjemkomne. De ere 
meget daurlig tilfredse med Udbyttet, 
som det faldt i den første længere 
Del af Kampagnen. Imod Slutningen 
bedredes Forhold,ene; men alt i alt 
har Fiskeriet i Sommer ikke saa 
nær givet et normalt Resultat. P. 

Fjaltring, den 11. Septbr. 1897. 
I Avgust Maaned har Fiskeriet ikke 
ræret af nogen videre Betydning pau 
Nissumfjord, og U d byttet har været 
tilnærmelsesvis det samme som fore- . 
gaaende Maaned. 

Grunden hertil ligger foreløbigt 
ikke længere i Bundens Urenhed, da 
denne efter Fiskernes Udsagn nu er 
temmelig fri for Søgræs etc., men 
nærmest deri, at der endnu ikke er 
saa mange Fiskere beskæftiget med 
}l1jordfiskeriet, som der almindeligvis 
vil være længere ben paa Efteraaret 
og særlig Vinteren, samt deri, at vi 
i lang Tid have haft meget stormende 
og uroligt Vejr, saa al Tale om at 
komme paa.Fjorden har været udenfor 
Betragtning; Here Fiskere have t. Ex. 
haft Ruser staaende i over 8 Dage, 
men paa Grund af Storm ikke faut·t 
dem røgtet. 

Havfiskerne begynde nu saa smaat 
at tænke paa Havfiskeriet, og en 
Del her fra Fjaltring forsøgte i Dug 
at komme paa Ha ret, men Ill<ltttte 
paa Grund af for høj Sø opgive 
Forsøget, og da vi atter hH" lidt 
vestlig, kan der nIaaske endnu hen
gaa en Tid, inden dette Fiskl'jj ret 
faar begyndt, og formodentlig er der 
ejheller endnu mange Kuller under 
Kysten i en Afstand uf ca. en Mil 
fra Land, men alligevel, det første 
gode Havvejr vil ganske sikkert blive 



Signal til almindelig Sturtning over 
hele Kystlinien. 

U dbyttet for Fjorden har i A vgust 
Maaned været: 
Aul ... 700 Pd. a 30 ø. 210,00 
Flynder. 300 Sn. il, 30 a 90,00 
Ørred. 85 Pd. iL 60 a 42,50 
Aborre 250 - a 7 - 17,50 
Gjedde 100 - iL 16 - 16,00 
Lax .. 30 - iL 95 - 28,50 
Pig- og Slethvar 20 Pd. a 15 ø. ,= 3,00 

Ialt Kr. 407,50 
J. 

Smaaskrifter 
lHlgivnc af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen; 

(2dcn Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

1rcd Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

III. . 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udga1re.) 

IV. 
Aalefaringen 

vbd ,Arthur Feddersen, 
(2den TJdgave) 
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V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed!.lersen, 
(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 Udga1re. 

udleveres gratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gade 20, Kø· 
benhavn V. 

Beskrivende Katalog 
ellVer 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 25 øre. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel· en Gang for alle som aartige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade ~ r. 20. 

BEKENDTGØRELSER 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K, 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, Pie cer, Værker og Tids
skrifter, Cirkulairer, merkantile Tryksager og Lejligheds
sang. i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane' & Dampskib 

i Ugen ira 5, September til 12. September 1897. 

I .. I .. I 
... ~l) 

"'00>( I I ~j I a> ~ .. Cl> 

Æ> 
.., o .. 0a> CD 

I ~ ~G.> 

I~ 
>- '" .". .:.!~ f'E) "t::J 'O 

Tilført a~: Il -: i I ~-g "t::J I<;iÆI~Q ;;; .., a>-:; 
0>(" c;; <;i I II: Cl. ::c >- CD S:.o:: "'0 c(!E -J o>( !!: a> <;: '" Cl> GI) ;;: I- ::e::C « 0, 

16 :anske Fisker-II PU. I'd. /l'd. 
Pd. I 1',1. 

I 
1',1./ Pd. 

/ Pd., 
l;tL I Pd. I Pd, 

fartØjer . ., 00600 

20 danske ~vaser li 50400 1487801 

l svenske J!'isker-
fartØjer . . . II 630 

pr. Baad og Vo~n 
ira nærliggen c 
Fiskerlejer . . . I 11016 I 396' I 160:1 1 461861 4034 

pr . • I ernbane & • 
Dampskib, ..• I 24Q8416800 1 4674 I J 72302113601 i 635781133501510071 !h!83 I 1081 

laIt ... 1105714 6800 4674 I 101656406 1520 ?OH76417384 5WO 9283 1081 

1) Torsk. 2) 1700 Pd. Torsk ol< 5530 Pd. Kuller. ~) Hornfisk. 4) 70B Pd. Makrel og 662 Pd. Hornfisk 
5) 3411 Pd. Aal ·,S 623 Pd. Aalekvabber. 6) Aal. 7) :!250 Pd. Laks OH 285') Pd. Ørred. 

lait er der tilført 318742 Pd. 
Betalt (Teullernsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-5,25, KassefiHk 

Kr. 1,50-2,35 pr. JJpd.; Gedde Kr. 0,20-0/)0 pr. Pd.; 'forsk Kr. 2,00--2,50 pr. l,pd.: 
Sild Kr. 1,00-3,00, bornholmske KJ'. 0,50-0,75 pr. Ol; Aal, blanke Kr, 0,45-0.57, gule 
0,33-0,50 pr. Pd.; IJaks Kr. 0,70-1,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50 -0,90 pr. Pd.; Rojer Kr. 
1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været noget større end forrige 
Uge, og Fisken var, omend noget uensartet af Størrelse, dog af god Kvalitet, saa Priserne 
holdt sig omtrent uforandret. Fra Aalborg Bugten ankom 13 Kuttere med FISk vejende 
8-16 Pd. pr. Snes og betalt med '4 111-41/. Kr. pr. Lpd.; fra Læsø Rende 1 Kutter med 
Jl. 'isk vejende 9 Pd. og betalt med 33

/. Kr.; fra Pakhusbugtl'n 1 Kutter med Fisk vejende 
16 Pd. og betalt rned.41!. Kr., og fra Nordsiden af Anholt l Kutter med Fisk vejende 
20 Pd. og betalt med 511~ Kr. pr. Lpd. Fra Jl'rederikshavn ankom l) Kvaser med Fisk 
fra Herthas Flak, Læsø Rende og Dvalegrundelle. vejende 9-14 Pd. pr. Snes ol!' betalt 
med 4-5 Kr. pr. Lpd., endvidere pr. Bane betydelige Partier Kassefisk, der betaltes 
med 1'12-21/4 Kr. pr. Lpd. Af Torsk tilførtes med 6 Kvaser ca. 2700 Lpd., deraf fra 
Limfjorden 2 Kvaser til 2 Kr. 40 Øre, fra Randers Fjord 1 Kvase til 2 Kr. 60 Øre og 
fra SvendborgsuIld og Aggersø 3 Kvaser til 21

/. Kr. pr. Lpd. - Tilførslen af Sild pr. 
Baad har været ubetydelig, ilien Ugens Slutning viste dog Tendens til Bedring, idet der 
tilførte s ca. 4000 Ol, der betaltes med 1-3 Kr, pr. Ol. 

3nurreIJood 
Undertegnede tilbyder Fi

skerne aine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørrelser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -Fabriken ArlliOJlcer 
- S.1_edallle l Aalllørg lSSS og I i Medlemsbladet tilbydes og 

! Kebenha'llll8SS-
.. nbefaler sit UU."'lS 'u aUe !:!urter 
Fiskekroge, saa val i Stn.a.l, ~Jærb 
sOm Mening, sa.mt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrllov. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræd. 41, 

KØbenhavn K. 

optages ved Henvendel;;e til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

.,t'or etaaende Avertissementer 
indrØmmes betydelig Rabat. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, 11/ 2 a 2" i Top (slanke Stænger,! 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
F d G. J6nssen-Tusch, 

orespørgsler hesvares omgaaen e. pr. Kjellerup_ 
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Xøbenha, vns Meka,l1iske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

M. L. Utzon. 
Eneste Natfabrik. der tilkendtes 

GuldD1.edalje i StockholDl. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

N.1Il: iøbing p. Falstut' 
] ~'ehrnar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbajdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

lt'YPt'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedst;) 
l\bskiner forsynede, F:l,brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uidsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .~alekQber,Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkudt Sølv- og Broncemedaille. 

lI,cdiieret af ca.nd. maS". WilI. Lundbeck. - Tl.'lkt hos Fra-ntz OkriBttreu.Køb~uh~vu. 

René
Typewritten Text
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, . MEDUAsøUD 

Nr. 38. 23. September. 1897 

:MeCl1.e::c::l..eb~a.Clet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er fOl' !adlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/s Sides Brede; for staaende AnHoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Om ),i.kerihavnes,,"en. - Frederiks
havns Fiskeri-Statistik Juli 1897. Fra Vestkysten. 
- Fra Island, .:.. FiBkeriberotn:.lger - Bekendtgø
relser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af :l\1edlemsbladct 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S, Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet beJes senJte 
til Kontoret. 
-----~-----------------------Hreve og amlre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altiJ alene adres
serCtle til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af' Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Om 'Fiskerihavnesagen. 
Af Krydstoldassistent Olsen, Grenaa. 

I. 
t'lom vel bekendt og tidt og ofte 

paapeget baade af Videnskab og 
Praksis, og som det ogsaa fremgaar 
af en i Medlemsbladets Nr. 35 og 
Nr. 36 indeholdt Artikel angaaende 
Rødspættefiskeriet i det mellemste 
og sydlige Kattegat, er denne Næ
ringsvejs Fremtidsskæbne afhængig 
af, om Fiskerikonventionrn mellem 
Danma,rk og Svedg kommet· i Stand 
eller ikke, og dette Spørgsmaals 

Løsniug ligger derfor Fiskerne meget 
alvorlig paa Sinde. 

Et andet Spørgsmaal, der ligeledes 
er af overordentlig stor Vigtighed 
for Kattegatsfiskerne, er en grundig 
og varig Forbedring af de daarlige 
Besejlingsforhold ved Grenaa Havn. 
Denne Havn har ved sin Beliggenhed 
pau Fastlandet, med daglige For
bindelser baade med hele Jyllands 
og det sydlige Udlands Jernbanenet, 
stOl' Betydning for Fiskerne som 
Afsætningsplads, og ligeledes har 
den som Følge af sin naturlige Be
liggenhed, nær det i Ka,ttegattet 
stærkt fremskudte Punkt }1'ornæs, 
en overordentlig stor Betydning som 
Tilflugtshavn for de Fiskere, der 
drive Fiskeri i det mellemste og 
sydlige Kattegat. Da den tillige liggm' 
pa!1 den danske Side af FiskPplad
serne, hul' den den store Fordel, at 
den ikke let bliver "svensk", men 
vil kunne bibeholde sin Karakter 
som :,dansk" Fiskrrihavn. Paa hele 
tI y llandskysten fra Limfjorden til 
Hjelm findes der ikke en eneste ø 
eller nogen anden naturlig Beskyttelse, 
hvorfor Grenaa Ham er det eneste 
Stedpaa hele denne Strækning, hvor 



der er Tale om at anvise Fiskerne 
Dækning fol' deres Fartøjer, naar 
østlige Storme drive dem bort fra 
de Fiskepladser, der ligge vest for 
Anholt, altsaa de Pladser, hvor det 
største Fiskeri urives, og hvor de 
jydske Fiskere øve deres væsentligste 
Virksomhed. 

Besejlingen af Grenua Havn har 
som en naturlig Følge af Havne
mundingens i allerhøjeste Grad uhel
dige Facon desværre altid værf\t 
bekendt som vanskelig med de Vind
og Vejrforhold, hvorunder Havnen 
skulde tjene som Tilflugtssted, nemlig 
med Paalandsknling. Havnemundin
gens Form er selvfølgelig nu som 
tidligere ufora.ndl'et den S:111llne; men 
Tilsandingen, som i AUl.'enes Løb, 
trods al Kæmpen imod, dog har 
taget Overmagten, har efterh:tanden 
forværret Tilstanden sanledes, at 
Besejlingen af Havnen nnder Paa
landskuling eller Paalandsstorm for 
Fiskefatøjernes Vedkommende ikke 
længere er stærkt nok karakteriseret 
ved "vanskelig", men maa betegnes 
som ligeft'em livsfarlig. 

Sejlløbet til Havnen bestaar af 
en gennem Sandet, parallelt med 
Kystlinien gravet Rende, paa begge 
Sider begrænset af mere grundede 
Sandrevler. Retning og Bredde af 
Renden samt Vandstanden i denne 
og paa Revlei'ne, navnlig paa Østsiden 
af Renden er højst variabel og kan 
i Løbet af et Par Dage med Paa
landsstorm forandres saaledes, at 
den dybeste Rende helt forrykkes 
fra sin tidligere Retning og Plads, 
alt i alt skæbnesvangre Tilstande 
for de Fartøjer, som kommende ude 
fra skulle eller ville benytte Havnen, 
forinden nogen endnu har kunnet 
gøre sig bekendt med Resultatet af 
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dette Naturkræfternes store Retol'rn" 
arbejde. 

Havnemundingen, som er anbragt 
paa Havnens Nordside, dannes af 
selve øst- og Nordmolens . Ender, 
og begge Moler have ca. 25 Fv. 
fra Enderne et Knæk paa ca. 45 o 
indad mod Bassinet saaledes, at 
Havnen har Form af en Femkant. 
Navnlig det Knæk, som saaledes er 
givet 0stmolen, vanskeliggør Besbj
lingen derved, at Havnemundingen 
kommer til at vise saa meget ind 
moJ Land, at man i intet Tilfælde 
vil kunne disponere over Mundingens 
fulde Bredde, hvad man her altid 
kurde kunne; thi for at kunne det, 
skulde man først Landet saa nær, 
at man vilde komme langt ind paa 
Revlerne og altsaa under Paalands
kuling, hvor man netop har Brug 
for et rummelig Indløb, vilde man· 
komme ind i Braaddet pau disse 
Revler, hvad der vilde være ensty
elende med Forlis. Man er tvungen 
til at holde den smalle gravede Rende 
for saavidt muligt at undgaa at hugge 
igeunem samt for at kunne holde 
Styret, men man kommer derved til 
at besejle Mundingen saa meget pau 
Skraa, at man kun kan disponere 
over den halve Bredde. Herved 
foranlediges let, at man tørner med 
sit Fartøj mod et af Molehovederne 
eller muligvis først mod det ene og 
derfra over mod det andet, et Uheld, 
som ret ofte indh-æffer, da Styringen 
gennemSejlløbet underPaalandskuling 
gøres i høj Grad vanskelig og usikker 
af det svære Braad, der vedvarer, 
lige til man er inde i selve Havnen, 
eftersom 0stmolen ikke forinden af
giver nogen som hdst Dækning. 

(Forts:BUes). 
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Fra Vestkysten. 

Af et Brev fra. Vestkysten til 
Redaktionen angaaemle Oprettelsen 
uf en Faresignalstation hidsætter vi 
følgende: 

Noget af det bedste, der Ol' gjort 
for os Fiskere, er Oprettelsen af 
Faresignalstationerne og Anskaffelsen 
af Redningsdamperen "Vestkysten". 
Disse to i Forening ville komme til 
at øve mangen god Gerning; navnlig 
har Il Vestkysten" stor Betydning for 
den Del af Kysten, der ikke er for 
langt fjærnt fra Tyborøn. Hvad dtlt 
nu særlig gælder om i paakommende 
Tilfælde er, at vi Fiskere holde 
Søen, og ikke forsøge Landgang, 
inden Hjælpen kommer; thi inde 
paa Revlerne der er det, at næsten 
alle V esterha vsfiskerne gaa væk. 
Men det Ol' en gammel indædt Vane , 
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at vi endelig skulle i Land, og det 
kniber derfor tidt med at holde den 
Ro over Mandskabet, som behøves. 

Hvad en Havn paa Vestkysten 
angaar, da kan en saadan være god 
nok, men vi skulde da næsten have 
en Havn ved hver Fiskeplads, og 
dette er jo ikke til at tænke paa. 
En Havn ved Tyborøn kan være god 
for større søgaaende ]'artøjer, men 
vi Kystfiskere kunne i de fleste Til
fælde, nani· vi have en tre til fire 
Mil og sa,a Vinden, Søen og Strømmen 
imod, thi den sidste har en forfær
delig Magt, ikke naa Havnen. men 
derimod ere vi glnde og takn~mlige 
over, at vi have faaet "Vestkysten", 
det· jo er stationeret i Tyborøn, den 
kan gaa ned mod os, naar der vises 
den Signal fra Land, og der er for 
svær Sø over Revlerne. 

N. Jensen Ruby. 
Fjaltling. 

Fra Island. 

Fra Seydisfjord skrives i Begyn
delsen af September: 

Vejret er vedblivende daudi.,.t o'" o o 
uheldigt for Fiskeriet, saaFæringerne, 
der er heroppe paa Fiskeri, allerede 
begynde at rejse hjem. Sildefiskeriet 
her paa Vestkysten er endnu uden 
nogen Betydning; fra Nordlandet 
lyde Efterretningerne derimod bedre, 
det er især ved Akureyri paa 0fjord, 
at der nu og da fanges Sild. Her 
paa Seydisfjord, der er det eneste 
Sted, hvor en Skibsreparation af 
nogen Betydning kan udføres, ligger 
fol' Øjeblikket den danske Fiskekutter 
"Emilie Franciska" med knust Køl. 
Skibet er bleven undersøgt af Dyk
ker og erklæret usødygtig af denne, 
et Par danske Skibsførere skulle 
tage Syn pua Skaden, hvorefter Un
dersøgelsens Resultat tilstilles Rhe
deriet og Assurancen. 

Af Althingets Forhandlinger kun 
anføres, at Trawlerloven er ændret 
derhen, at lVIulkternp. are nedsatte 
iiI lOOO-4(JOO Kr. (tidligere 1000-
H),OOO Kr.), men til Gengæld skulle 
alle ombordværende Trawlredskaber 
være forbrudte, en Bestemmelse der , , 
hvis den faar Stadfæstelse, vil gøre 
Anholdelsen af en Trawler ganske 
anderledes følelig for denne end 
tidligere. Naar en anholdt Trawler , 
der har modtaget en Dom paa en 
større Mulkt, Tab af Fangst og det 
Trawlnet, der har været i Brug, 
atter er frigiv en , kan den nu gaa 
ud paa Søterritoriet, og ved Hjælp 
af sin Reservetrawl paany skaffe sig 
en rig Fangst, og saaledes faa et 
smukt Udbytte af Turen trods det 
lidte Tab paa nogle Tusind Kroner. 



Anderledes stiller Forholdet SIg, 
saafremt den nye Lov bliver stad
fæstet, thi ua maa den dømte Trawler 
gaa dIrekte hjem uden Apparater 
og uden Fangst; Skibet faar et 
Driftsta b paa mindst fjorten Dage, 
og dette bliver sikkert den haardeste 
StraJ. 

r Om "Emilie Franeiska "s b"'orlis 
har senel'e Styrmanden N. S. Larsen 
meddelt, at Kutteren i nogen Tid 
havde fisket paa LonafjOl d, men paa 
Grund af Storm vilde krydse ud af 
Fjorden; under denne U dkrydsning 
løb Kutteren med svær Fart paa et 
blindt Skær og skønt man hurtig 
fik Fartøjet af Grunden, havde det 
paadraget sig stor Skade, det læk
kede stærkt, og med stort Besvær 
fik Mandskabet under idelig Pump. 
ning Kutteren bragt ind paa Seydis
fjord. Da den her stadigvæk trak 
mere og mere Vand, blev den under
søgt af en Dykk~r, der udtalte, at 
Beskadigels<:'n var saa betydelig, at 
der ikke kunde være Tale om at faa 
Skaden r<:,pareret pau Stedet, hvorfor 
Skudt'n foreløbig blev trukken paa 
Land o~ Mandskabet hjemsendt med 
TrawldulIlpskibet "Oimbria:', der 
landsatte dem i Esbjerg. "Emilie 
Franciska" t'jps af Finllaet ,.Vend
syssel Fiskeeksportforretlling", dpr 
skal have den aSSlIl'pret i KøLen havn. 
Kutterens Fører) Skipp('}' Alllondsell, 
er forbleven ved Fartøjet for at være 
til Disposition for AlSsu randøl'prne, 
naar disse tage Best('llllliplse om, 
hvad dt'r skal gjøn's \/·d Nli:ldl'l1, dpt 
skal være lidet sundsynli;..:: at Kut· 
ten'n nogensinde kommer tilbage til 
den hjemlige Havn. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 20. Sl'pthr. 1897 
Vestkystfislwriet har i denIle Uge 
kun giret ringe Udbytte, hvad Rod
spætter angaal', de enkelte Kuttere, 
der indkom fra dette Fiskeri, huyde 
kun ca. 50 Snese hver af 13~16 
Pd.s Vægt, som bl(:'y betalt l1Ie(1 2 
Kr. a. 21/~ Kr. pr. Snes; derimod 
er del' fanget ret rigeligt af Skær
ising, en Del Kuttere indkom llI('d 

ea. 20,000 Pd. fallgpde i Faf\'llndet 
nordost uf Tversted, de opnaal'lle 
en Plis af 6-~ 1 ° Øre pr. Pd. Fra 
Rllslllandsbanhn nord af Læsø ind
kom et Par Kuttere, deIl elle h:t\'Cle 
CU. 4;)0 Snese, den anden noget 
mind!'p, Rødspætten vejede 10~11 
Pd. pr. Snes og betaltes Illed ca. 75 

Øre Snesen. b"'m Østsiden af Ilæsø 
indkom enkelte Kuttere med mindre 
Partier Rødspætte af god .K valitet, 
Fisken vejede cu. 20 Pd. Snesen og 
betaltes llleu 25--30 Øre pr. Pd.; 
disse Kuttere havde ogsaa mindre 
Partier Pighvar og Slethvar be~alte 
med hpnholdsvis 50~60 Øre og 12~ 

15 Øre pr. Pd.; en enkelt Kutter 
indlwlII meL! et mindre Parti '['ungt') 
fra Fiskegrundpn" Kn:111pn", hrorfor 
opnaaedes 75 Øre pr. PLI. Nonlost 
af I,æsø lIde i den lIybe Rende fiskede 
en Del Kuttere Hlrd temlllelig tat'
V('ligt Resultat, iilg('1l olm[\lledl~ onl' 
50 SlWSP, Fj,;]Wll vpjetle 14-1tl Pd. 
Snesen og lJetnltp med 3-4 Kr. 
pr. Snps; herfra indbragtes ogsau 
mindre PartieJ' Skærising. Fiskeriet 
pall den store Grund nord af Læsø 
hal' i denne Uge kun givet temmelig 
tarveligt Udbytte, Rødspættebestan
den Cl' der hurtig bleven opfisket, 
Fisken vejede fra 11~12 Pd. Snesen 



og betaltes med fra l Kr. 40 Øre~ 
1 Kr. 60 0re pr. Snes. Fra Læsø
l'{~nde og særlig fra Aalborbugten 
indkom et betydeligt Antal Kuttere, 
op til en Snes Stykker med ret godt 
Resultat, de havde. fra 100-250 
Snese hver, Fisken vejt>de fra 9-12 
. Pd. Snesen og betaltes med fra 55 
01'e·-1 Kr. pr. Snes; som man ser 
er Prisen atter falden betydelig; tiere 
af de paa Aalborgbugten fiskende 
K uttel'e ere afgaaede direkte til 
København med del'esFangst. Medens 
Fredningstiden for Hummer i Norge 
vel udløber pan samme Tid som i 
Sverrig, maa der i førstnævnte Land 
først udskibes Jen 23., i S,'errig 
derimod straks dtp,: Fredningstidens 
Ophør; dels fra Gøteborg pr. lhlllP
skib, de1s fra Skærgaarden pr. 
Kvase el' der derfor tilføl"l betyde
ligt, ialt ca. 5000 Stkr. Prisen 
holder sig omkring ved l Krone pr. 
Pd. en gros. Kl. 

København, d. 20. Septbr. 1897. 
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Som forventet siden min sidste Med
delelse om Fiskeriet herfra Pladsen 
har Sildefiskeriet i 0resund forbedret 
sig noget, navnlig eftl:1' den N. \V. 
Storm, som vi havde først paa 
Maaneden, mærkedes Bedringen; i 
den forløbne Uge synes det dog, som, 
det atter er sløjet noget af. Der 
hal' ligeledes været fisket godt med 
Hornfisk i enkelte af Bundgarnene. 
En enkelt Mand bragte saaledes 
2 Dage i Træk for ea. 300 Kr. 
daglig. Priserne holdt desuagtet 
høje, fra 2 Kr. pr. Snes og op til 
14 Kr. Snesen, alt efter Størrelse 
og Kvalitet; i Sildenæringerne er 
dor ogsaa forefaldet Smaatag af 
Hornfisk, men i Næringerne falde 
de no&;et mindre. 

Kl'ogfiskeriet efter Aal paa Køge 
Bugt fortsættes endnu, og sidste Uge 
har vist, at Aalen endnu bider godt 
paa Tobiser. Vaadfiskeriet har der
imod stagneret noget, saa længe vi 
havde de lyse N ætter og gode Vejr, 
men vil forhaabentlig bedre sig med 
det begyndende Mørke . 

Rusefiskeriet efter "blank Aal", 
som blev forsøgt i forrige Mørke, 
gav derimod ikke noget Fiskeri, men 
kun ødelagte Redskaber, da disse 
maatte døje N. \V. Stormen i de 3 
Dage, den varede. Alle LRuserne 
maatte tages op i!;l:en, paa de fleste 
af dem var hele Underliget paa 
Rusen slidt fuldstændig op, og maatte 
bødes nyt i. Det skaffede Fiskerne 
ikke saa faa Dages Arbejde, men 
nu staa de a.tter parate til at 
fiske og vente paa Aaletrækket, som 
forventlig vil komme i det fore
staaende Mørke. 

Rejefiskeriet herfra er forlængst 
aldeles ophørt; fra Lilnfjorden kommer 
der en enkelt Kasse en Gang imel· 
lem, saaledes en Kasse i sidste Uge, 
som blev revet væk til 4 Kr. Potten. 

F. 

Sildefangsten i Nordsøen har efter 
Meddelelse til Hamb. N achr. i Aar 
ikke givet noget godt Udbytte, og 
Sildens Kvalitet bar været mindre 
god end de foregaaende AnI'. Efter 
Sagky udiges Anskuelse skal Silden 
være i Aftagende især i Nærheden 
af Shetlandsøerne, hvor der tidligere 
har været størst Rigdom paa Sild. 
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Københavns TilførsAl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 12, September til 19. September 1897. 
--

I l.. ~ , 
I go~ I Cl) ~ 1 ~ l . ~ I ~~ 

bO 'J, 

O> O> o l.. o.xl O> 

"'C 

I 

Q, 

.x~ 
_Cl) 

"'C 

1-;;1
1 

~~ I ~ '" Tilført af: "'Cl..,. -"'C Q, 

~~I en Gæ IQ;C "'C :::s CI)-::::; O> l.. .xl.. 00 ex: Q, x:» c;Q :;::0:: <C ~ --I .x ., 
I '" c;::: 

.x ",co 
I~ g> 00 00 I- ::EX: ;;C 

4ll :anske Flsker- ii 1',1.\ rd. \ 

\ 

, 

I 
N'lp-,I, P,L Pd. P,l. rrL Prl. p't.1 hl. 

fartøjer ... 1\133110 

III danske K vaser 13860 ll2250' 

svenske I<'isker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
.'\ ;) fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 1600 672' ,12468 71484 4ll4ll 

pr . .r ernbane & 
8088\4640 

1 4 ti 

Dampskib .... 5560 \ 2884'\1050°1115144 ll262 3800Tf)1()S 7()\U 

lait ... l5f)058 464Q 5560 1600 llri806 22ll68
1

l8662814211 3HOO lil168 7mU 

') Torsk. 2) 2284 Pd. Torsk o~ 600 Pd. Kuller. C) Hornfisk. 4) lIlakreI. Gl 4161 Pd. Aal ')g 7HR Pd. 
Aalekvabber. 6) Aal. 7) 6Gl Pd. I.aks og 3148 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 513131 Pli. 
Betalt GennemsnitsuriH af Opkøbere: Rødspætter: lcvcn<1e Kr. 2.00 -4,00, Kassr-fiHk 

Kr. 1,00-1,7f) pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,20-0,40· pr. Pd.; Torsk, levende Kr, 0,90-l,ilO, 
K assefisk Kr. 0,30-0,60 pr. Lpd,; Hornfisk Kr, 0,7T1-14,00 pr, Sil l'S ; Sild, fra Sundet Kr. 
1,00-2.00, bornholmske KI'. 0.25-0,40 pr. Ol; Aal, blanke Kr, 0,4il-0.60. gllle Kr, 0.30-
0,40 pr. Pd.; Laks Kl'_ 0,75-1,00 pr. Pd,; Ørred Kr. 0.70-0,90 pr, p(l.; Rejer Kr. 1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb v;p,ret usædvanlig stOl', og som' 
Følge heraf vare Priserne betydelig mindre for ordinære Varer. hvorimOll pl'ima Varer 
holdt sig i 4 Kr. og derover; Hovl'dparten var indf~nget paa Aalhorg l3ugteu og tilførtes 
af 35 Kuttere merl j<'isk vejende ll-lil Pd, pr. Snes og' betalt me,l 2-3 Kr. pr. Lpl!., 
fm Norrlsirlcn af Anholt 10 Kuttere merl Fisk vejende U-2J Pd. betalt med 2-41/, K r" 
fra Syjvestsiden 2 Kuttere med Fisk vcjende 14 Pd. betalt med 2' /2 Kr .. fra Kovollerne 
1 Kutter med I<'isk vejende 15 Pd. betalt med 3"1. Kr, og' fra Nonlsi,len af Læsø 1 Kntter 
lOed Fisk vejende 11 l'd, betalt med 2'1. Kr" endvidere 5 Kvaser Ille,l Fisk fra Aalborg 
Bugten vejende ca. 14 Pd. betalt med 2'/2-3 Kr. pl'. Lpd.; fra Frederikshavn ingen Til
førsel pr. Fartøj. - Af Torsk tilførtes af 14 Kvaller e<L. ilOOO Lp'l., deraf 8 Kvaser fra 
Bornholm till Kr, 10 Øre-l Kr. 35 Øre, fra Svendborgsnnd 2 Kvaser til 1 Kr. 35 Ør" 
-]1/. Kr., fra Randers ~'.ior(l 1 Kvase til PI. Kr., fra AggersØ 1 Kvase til 1 Kr, 60 0,'c, 
fra Hou 1 Kvase till Kr, ,1,5 0re og fra Lolland 1 K vase til 85 Øre pr. Lp(l. - 'ril
førslen af Sild pr. Baad var noget bedre, i<let der t.ilførtps ca, 50:)[) Ul. der betaltes IDe,l 
1-21

/. Kr, pr. Ol. 

Snurrevaad 
Undertegnelie tilbyder Fi

skerne sine anerkendte Snur
revaad i forskellige Længder 
og Maskestørr,·iser til de bil
ligste Priser; 90 Øre pr. Favn. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Sk:\gen. 

fiskekroge- Fabriken I Et Parti 
- SelvmedallIe l Aalborg 1889 og Ferskvands- Karpeyngel 

I Købenba.n 1888-
anb&faler sit uasalS ar alle l:'iurter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, .Tær1.J 
Bom :Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forssndo8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
,.;t. Strandstræde 41. 

København K 

saavel 1 som 2 Somres, er 
til Salg hos Undertegnede, 
!laar Bestilling sker snarest. 

Prøve!laarden pr. Faxe. 

F. Christensen. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, l l / 2 a:J" i Top (slanke Stænger,l 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savb:rug, 
G. Jenssen-Tusch, 

Forespørs,sler hesvares omgaaende. pr. Kjellerup. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guidmedailie i Stockholm. 
København V. Teler. rk.267IV. Vesterbrogade 70. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 25. September 1897 Kl. 11 blivpr ve~ offentlig Avktion, 

tIpr afholdps JHa Orlogsværftet hOl't;-;olgt: 161)0 Pd. Tovværk, 4800 Pd. 
Spild af Tov. 450 Pd. Klude, 200 Pd. nm!llet Sejldug, 100 Pd. Læder, 383 
Pd. Messing, 430 Pd. Metalspaaner, 147 Pd. gI. Kobber, 125,400 Pd. gI. 
Jern, 25 Lanterner, 50 Lygter, 10 Stkr. Fartøjssejl, 6 Master m. m. 

Sagerne paavises Onsdag d, 22, Si'pternher og følgenue Hverdage fra 
KL 10--2 i Magasind for kasseret Gods, hvor Kataloger til uen Tid udleveres. 

Orlo,l/srrrnjil'!s Celitru7lcollt01'~ d, 17, Septhl'. 1897. 

Altona Fiskeauction. 
JOIIANN CORRS; beediget Fiskeauctionator. 

Rrevadr.: Johann COhrs, Altona. Telegrama.rlr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 

l,'\'erer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
i\lu.skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uidsgnnl, HaJll11l':,qarll og Hm',garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvn.liteter. ..\..alekubet" Kork, l<'laadtræ o,; Kateelm 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

fød Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 



=========-~~-~========-=-======= 

Nr. 39. 30. September. 1897. 

M:edJ..e::c:n.sbla.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu. Grønnegade IO, København K. Prisen er for l:tdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/:) Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Indbydelse til Deltagelse i Oll dansk 
19iskel'iafdeling, }"'iskeavl i 8maavande~ Om 
j< iskerihavneS!\flcn. - Fiskeriet vod Bornholm. 
}'iskeriberetn1t.1ger - 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. ____ •. _________ ..L 

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

Eftertryk af :Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
li, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: SøJling, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til ))Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske .. Zl{~tseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Iha FiskE>r J ens Thomsen, Snek
kersten, er indsendt Indholdet a.f 3 
Bøsser der Steds. laIt 8 Kr. 60 øre. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Indbydelse 
tll 

Deltagelse i en dansk Fiskeriafdeling 
ved 

den internationale Fiskeriafdeling 
under 

Bergenøudstillingen 1898. 

Efter at der til Danmark er ind
gaaet en officiel Indbydelse fra den 
norske Regering til Deltagelse i den 
internationale Fiskeriudstilling, som 
afholdes i Bergen 1898, har Land
brugsministeriet overdraget I)Dansk 



Fiskeriforening" , under Forventning 
af, at de til Deltagelsen fra dansk 
Side nødvendige Midler hevilges paa 
Finansloven, det II VEJr\' at lede og 
ordne "en dansk Fiskeriafdeling" val 
den nævnte Lejlighed. 

I Henhold til dette Hverv hill' 
Foreningens Bestyrelse nedsat et 
lTdvalg bestaaende af: 

Præsidenten, Kammerherre,Hofjæger
mester, . Lensgreve }foltke-Bre
gentved. 

2den Vicepræsident, Kommandør A. 
Bonnesell. 

Grosserer O. Ekman. 
Fisker P. VWumsell. 
Fiskerikonslllent A. Feddm'seu. 
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Det er nu over tredive Aar siden, 
at der i Bergen afholdtes en inter
national Fiskeriudstilling, det første 
af disse for Fiskerigerningen saa 
vigtige og lærerige Møder. Den 
Gang var Danmarks direkte Delta
gelse sU.are ringe; kun nogle faa 
U dstillere repræsenterede paa en 
meget indskrænket ~hade det danske 
Fiskeri. Det vilde derfor være sær
deles ønskeligt, om Deltagelsen i 
Fiskeriudstillingen 1898 maatte kunne 
blive saa fyldig og oplysende som, 
nmligt, saa at det danske Fiskeri i 
alle dets Retninger kunde hævde sig 
en Plads v,ed dette internationale 
Møde. 

Under Henvisning til Programmet 
for ji'iskeriudstiUingen i Bergen ind
bydes enhver i dansk Fiskeri inter
esseret tB i videst9 Omfang at anmelde 
til {J dstilling i Bergen saadanne 
Sager, som kan tjene i ovennæHlte 
Øjemed. 

Anmeldelse sker til undertegnede 
Cdvalg for Danmarks Deltagelse i 
den internationale Fiskeriudstilling i 

Bergen under Adresse: Bureauet 
for Bergens- Udstillingen, Sfonngade 
20, København V., hvor Anmeldelses
blanketter kunne faas. Anmeldelserne 
maa være indgaaede senest den 1r5. 
November 1897', og Udstillingssagerne 
maa være j København under den 
samme Adresse senest den 1. Marts; 
men før den L Februar modtages 
intet U dstiUingsgods. 

Foreningens Bureau vil indtil videre 
være aabent daglig fra KI. 11-12. 

København,i Avgust 1897. 

Udvalget for Danmarks Deltagelse i den inter
nationale Fiskeriafdeling under Bergens

udstillingen 1898. 

Fiskeavl i Smaavande. 

Imellem de talrige Spørgsmaal om 
Fiskeavl, som indgaar fra alle Egne 
af Landet, er intet jævnligere end 
det ligefremme: hvad skal jeg sætte 
i min Dam, 111o:n'gelgrav, Mose eller 
i min HCI/:es Park? Det dernæst 
jævnligste Spørgsmaal gaar ud efter 
Ønsket at have saa mange Slags 
nensartede Fisk i det samme Vand 
som muligt. 

Skønt disse Spørgsmaal kunne faa 
Svarene af tænksommere Læsere 
selv, der ville søge dem i Foreningens 
l:;maaskrifter I-III, kan det være 
nyttigt at tuge dem op paa ny. Det 
gaar nemlig med dette, som med saa 
meget andet: man maa gentage, gen
tage og atter gentage, hvad man vil 
have fæstnet hos Publikum. Disse 
Gentagelser er et trælsomt Arbejde, 
men et nødvendigt. 

Det sidste af de nævnte Spørgs
maal er sikkert det, som Folk lettest 
fatter. I Korthed lUau Svaret være: 
hold af madnyttige Fisk helst kun 



en Slags i Smuavandet, I rauder 
over. Men ønske I at have flere 
Slags, saa vælg, dem saaledes, at de 
ikke ynde det samme Foder, ut den 
ene Slags saa lidt som muligt pr 

Medæder ved den andens Bord. 
Karpe, Sude1·, Knrusse, Braselt 

og Skallefisk udgøre en Række (l), 
som til Dels søger det summe Foder, 
som altsaa ere Konkurrenter i Mad
strævet. 

Gedde, Aborre, Aal og Ør'redfisk 
have til Dels fælles Madseddel og 
udgøre en Række for sig (II). 

Ikke madnyttige Fisk, saa som 
Hundestejl, Horke og Grundling skal 
man ikke taale i Smuavande. 
r Men desnden er der en almindelig 
Ting, som for det meste glemmes: 
et Vaml kan være udmærket skikket 
for Yngel uf Fisk, medens kønsmodne 
eller udvoksede Fisk ikke trivps i 
det. Dette hidrører selvsagt fra, at 
spæd Fiskeyngel kun lerer af en 
Slags Føde, at den ikke kun over
komme mere end· det Svæv af fol' 
det blotte 0je usynlige eller næsten 
Dels usynlige Væsner, som især fylde 
Vandene mod eller ved Vaartid, naar 
Fiskeyngelen er .udklækket, Yngelens 
Barnemad. Aldrig saa snart er der
imod Fisken ved denne Slags Foder 
kommen til Ynglingsalderen, før det 
kan hænde, at Smaavandene ikke 
længere have passende Foder til den. 
Dette hænder i disse Vande tiest 
Fiskene af den ovenfor nævnte anden 
Række. Det er da øjensynligt, at 
de unge Fisk bør overføres til et 
Vand, hvor der er Føde, 80m de 
kunne omsætte i Vækst, altsaa i 
Fiskekød, Maalet for al Fiskea \1. 

N oget lignende gælder om Fiskene 
af den første Række. Det er ikke 
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altid Tilfældet, at det Smaavanc1, 
som har været godt Madsted for disse 
Fisk i deres tidligste Levetid, ogsaa 
strækker til senere, naar Bordet skal 
være rigeligere dækket. En Omt/yt
ning kan altsaa ogsaa blive nødven
dig for disse Fisks Vedkommende. 

Derfor maa man skelne mellem 
VækstvalIde for Yngelen og Fede
Vil/ide for de næsten ud'voksetle Fisk. 

Som Sval' paa Spørgsmaalet, hvad 
et Smaavand dur til, kan der svares: 
bliv først klar over, om Smaavandet 
er nlnnt eller koldt. Yaymt ur et 
Smaavand, som væsentligst skyldes 
N edbør, men i hvert Fald et saaJant, 
som ved Sommertid varmes stærkt, 
saa at dets Varmegrad naar op over 
14 Ll C. 

I et saadant Vand er det utilraade
iigt at holde 0rredfisk. 

Er d8rimod Smaavandet koldt, cl. 
v. s. har det omtrent den samme 
Varmegrad hele Aaret om, egner det 
sig mindre godt fol' Fiskene af den 
første Række, men er i Heglen tjen
ligt for 0rredfisk. Gedde, A borre 
og Krebs kunne ogsaa trives i det. 
Den Slags Smaavande faar rigeligt 
rrilløb fra Kilder i Bunden eller fra 
nærliggende V æld. Mærgelgrave ere 
for det meste kolde Vande. 

Imidlertid maa det huskes, at der 
uden for disse almindelige Regler 
ligger adskilljge andre Spørgsmaal, 
som maa klares, inden man sikkert 
kan afgøre, hvorledes man med størst 
Udbytte kan udnytte sit Smaavand. 

Herpaa skal disse Linier ikke 
komme ind. 

Derimod skulle de bi'ilJge et Raad 
til enhver Grundejer, som har et 
eller flere passende Smaavande at 
raade over: 



Sæt Karpe i Vandene. 
Vort Land har Overflod uf Amaa

vande, som passe for Opdræt af 
Karpe. Selvom et Vand er saa 
lille i Omfang, at kun 30--50 Styk
ker Karpe kunne vokse op i det, 
saa brug det, dersom det da kan 
sikres imod helt at bundfryse. 50 
Karper, indsatte saa store som en 
lille Haand, ville 2-3 Aar efter 
kunne give omtrent halvandet Hun
drede Pund Fisk, hvis Indkøb har 
kostet omtrent to-tre Kroner. Men 
Karpekøds Værdi som Føde staa!' i 
Højde med Oksekødets. 

Det er nu til Dags ikke vanskeligt 
at skaffe sig Ungkarper, og Oktober 
er den bedste Tid pua Aaret til at 
udsætte dem de Vande, som passe 
fur dem. Arthur Feddersen. 

Om Fiskerihavnesagen. 
Af Krydstoldassistent Olsen, Grenaa. 

(Slutning.) 

At give en grundig og udførlig 
Fremstilling af Forholdene samt af, 
hvorledes Ulykkerne kunne udvikle 
sig her, vilde medtage mere Plads, end 
der tør ventes stillet til Raadighed 
i næt'Værende Blad; men for øvrigt 
er det ogsaa aldeles umuligt for 
nogen, som ikke selv har set eller 
prøvet, endog med den mest fyldige 
Beskrivelse i Haanden, at kunne 
danne sig et tilnærmelsesvis trovær
digt Billede af den egentlige Tilstand. 
Saa meget er dog \-ist, at Besejlingen 
af Grenaa Havn under en Paalands
storm er noget af d!:'t mest uhygge
lige, man kan tænke sig, og hvem 
der har set eller endnu mere, hvem 
der som Skipper har prøvet denne 
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Res{'jling under rigtig alvorlige ~'or
hold, vil sent glemme dette Billede. 
Fra Søsiden vælter Sø og Grundbraad 
sig tværs paa ens Fartøj, Søen bryder 
højt o~ er Fartøjet og skjuler med 
Mellpfilrum baade Fartøj og alle 
Omgivelser for Rorsmanden, tæt i 
I.Jæ bar man Braaddet paa Revlerne 
langs Landet og saa denne smalle 
Havnemunding, som man, hvis ikke 
alt skal sættes til, skal ramme midt 
i denne Hvirvel, under det forcerede 
Sejlpres og denne halsbrækkende, 
paa rene Tilfældigheder beroende 
Sejlads. Det gjælder her om Sindsro 
og ornat have Hovedet paa rett-o 
Sted, og det gælder om, at alt gaar 
efter Beregningen; thi tabes Hovedeb 
eller Beregningen' slaar fejl, da er 
Resultatet med det samme givet: 
Alting tabt. 

For tre Aar siden var det rent 
galt fat med Tilsandingen, og Fisker
fartøjerne huggede under Besejlingen, 
saa det er et Under, at der ikke 
den Gang skete grufulde IDykker. 
Kloge af Skade holdt Fiskerne sig 
senere borte fra Havnen om Natten 
og foretrak at holde Søen fremfor 
at sætte Liv og Gods til paa Havnens 
Moler. Der klagedes til Ministeriet, 
og der bevilgedes velvillig 20,000 
Kr. af Statskassen til Udgravning af 
Sejlløbet til Grenaa Havn. Arbejdet 
udførtes i Sommeren 95 af Statens 
Materiel, og Fiskerne, som vare 
glade ved Forbedringen, takkede Mi
nisteriet for Bevillingen. Allerede 
det følgende Efteraars Storme viste 
tydeligt, at Forbedringen kun vnr en 
Galgellfrist, og for ikke at vente til 
man atter havde Katastrofen, men 
for at handle i Tide, forespurgte 
Grenaa Fiskeriforening i Foraaret 
hosHavnebestyrelsen, om denne havde 



til Hensigt at tage Forholdsregler 
fol' at forebygge en Gentagelse af 
Fataliteterne. Svaret lød benægtende, 
man havde ikke Raad. Derefter 
indsendte samme Fiskeriforening et 
underdanigt AmIragende til Mini
steriet og bad dette tage af Sagen, 
idet man formente, at Staten ikke; 
kunde være uden Forpligtelse over
for ':L'ilstanden af denne Havn, hvis 
Karakter er offentlig Fiskerihavn, 
naar det viste sig, at de lokale 
Kræfter ikke kunde strække til. flige
ledes androg Grenaa Byraad Mini· 
steriet om at tage Ansvaret for 
denne Havn paa sig; men herpaa 
skal Ministeriet have givet et jal 
Fald foreløbig afvisende Svar. Der 
er i samme Svar givet Tils~tgn om, 
ttt Staten muligen vil lade bygge en 
Muddermaskine, hvis Formaal skal 
være at holde de ved Kattegattet 
liggende Fiskerihavne ryddelige for 
Sand, det vil sige imod en moderat 
Betaling. 

D~t var et Kedeligt Afslag for 
Fiskerne, da alt Haab dermed syntes 
ude; thi med Hensyn til den omtalte 
Muddermaskine, da vil det vist blive 
en daarlig Hjælp, og det er tvivlsomt, 
hvorvidt de private Havnebestyrelser 
ville kunne anse en saadan ForalJ
staltning som nogen særlig Hjælp. 
Først skal der søges om at fan Ma
skinen til Ruadighed, saa skal der 
ventes til Lejlighed gives, da alle 
Havne jo ikke kunne faa Mnskinen 
til Brug samtidig, og da Kysten 
ligger aaben, er ArbejdssæsonC'1l kun 
selve Sommermaanederne, og endelig 
skal der betales, ganske vist moderat; 
men hvad er moderat Betaling. og 
hvor stort et Beløb kan f. Eks~ 
Grenaa Kommune aarlig afse til Ud
dybning ved Havnen? 
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X ej, vil Staton, som rimeligt 
gøre noget for de ved Kattegattet 
ima 0stjyllands og Nordsjællands 
Kyst('r liggende mere eller rilin'dre 
mislykkede og forsømte Fiskerihavne, 
da er det naturligvis en god 'Tanke, 
at lade en StatsIlluddermaskine holde 
tilstrækkeligt dybt Vand ved disse 
Havne; men dersom dette skal være 
en Hjælp, da man Arbejdet være 
gratis, og først maa man . i al 
Fald Grenaa Havn en Form sau
ledes, at Betingelserne for en god 
og fOl'svarlig Besejling· først og frem
inest fra c]('n Kant ere til Stede, og 
en saadan Form, at Tilsandingen 
forrgaar i saa ringe Grad som mulig, 
da Arbejdet dog ellers bliver uover· 
kommeligt for den ene Maskine. 

H vad hør d el' da f. Eks. gøres 
\'('J Grenaa Havn, for at Bes('jlingen 
hel' kan blive forsnll'lig og Forholdene 
i Fremtiden nogenlunde stabile? 

Dette Spørgsmaal kan besvares og 
løses paa to forskellige Maader, der 
b('gge gaa ud paa en Tilbygning til 
samt en delvis Ombygning af Havnens 
y d('rende; men der skal her kun 
omtales den lYIaade, som vil foran
ledige de mindst mulige Vidtløftig
heder og derfor ogsaa den mindst 
mulige Bekostning. 

Henset paa, at det er de to Knæk 
paa Molerne, der ere Skyld i den 
fadige og vanskelige Besejli ng af 
Havnen i hvilket de paalideligste 
A vtoriteter af alle paa dette Om
raade, nemlig: de lokale søkyndige 
og mangeaarige Brugere af Havnen, 
ere enige - og vist nok ogsaa ere 
væsentlig Skyld i at Sandaflejringen 
foregaar saa stærkt og netop· paa 
det Sted, hvor Sejladsen skal foregaa, 
bør disse Knæk fjernes, og Molerne 
derefter hver for sig forlænges i 



samme Retning som de Stykker, hvor
fra K mekkene udgik. Den østre 
Mole bør forlænges sao. lan~t ud, at 
den med Paalandskuling afgiver sao. 
god Dækning, at Fartøjerne bag 
denne kunne komme i nogenlunde 
roligt Vand, før de skulle entre selve 
Havnen. Den nordre Mole bør for
længes saa langt ud mod den for· 
længede østre Mole, at der kun bliver 
en passende Havnemunding aaben 
mellem begge Molerne. 

Knækkene skulle i sin Tid ved 
Havnens Bygning være forlangt paa
satte for at give Ro i Havnen; men 
det har vist sig, at i Stedet for at 
faa Ro i Havnen, er denne i høj 
Grad urolig med alle Paalandsvinde 
saaledes, at Fiskerfartøjerne under 
disse Forhold slet ikke kunne lægge 
til ved Havnes søndre Mole og kun 
vanskeligt ved den vestre. Ligeledes 
bidrager Knækket paa den nordre 
Mole meget til at skabe et særlig 
oprørt Hav tæt ved Indløbet, da 
Dønningerne slaas tilbage fra Molen 
og topper sig op mod den udefra 
indrullende Sø. 

Efter den antydede Ombygning og 
Tilbygning vil man ikke for at be
sejle Havnen med Paalandsvind be
høve som nu at holde klods ned til 
Revlerne paa Landsiden, man vil faa 
Ro i Havnen med alle Vinde, maaske 
med Undtagelse af Vind paa en 
enkelt Kompasstreg - N.-O. - som 
kommer tæt uden om Fornæs og kan 
løbe langs den østre Mole; men denne 
Vind er langt fra at kaste saa svær 
Sø op, som alle andre Vinde derfra 
gennem øst og om til Syd. Kommer 
Søen bd udefra med mere østlige 
Vinde, da vil den løbe forbi Enden 
af den forlængede østre Mole, fort
sætte ind paa Landgrunden og der 
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tabe sig uden at foranledige Bagslag. 
Bag cn saadan Dækmole ville Far
tøjerne i eventuelt paakommende 

I Tilfælde, f. Eks. med en skral Vind, 
kunne ankre op og senere varpe ind 
i Havnen ellet med andre Ord: En 
saadan Dækmole vil gøre Nytte som 
en Slags Forhavn. 

Man har et Eksempel i Aarhus 
Havn, skønt denne ligger inde i en 
Bugt og ikke som Grenaa Havn, ude 
paa en blottet og aaben Kyst. Baade 
før den nye Havn ved Aarhus blev 
bygget i 80' erne og ogsaa efter at 
denne er bleven færdig, er man begge 
Gange gaaet til at forlænge den østre 
Mole langt ud saaledes, at der, navn
lig før den nye Havn blev bygget, 
var en fuldstændig Red for Smaa· 
skibe inde bag denne Dækmole. Denne 
Bekostning har Aarhus ikke gjort 
for Fornøjelse, eller uden at det 
havde vist sig nødvendigt, nej; men 
Havnen var uden denne Dækmole 
hverken til at besejle eller til at 
ligge i med Paalandskuling. Skulde 
det sao. ikke være langt mere nød
vendigt ved Grenaa, ude pa:t en 
aaben Kattegatskyst, hvor tillige den 
sparsomme Vanddybde altid forringes 
med østlige og sydostlige Vinde, der 
give en Vandstand, der ofte er en 
hel Fod lavere end dagligt Vande. 

Det er at haabe, at Ministeriets 
ellers udsøgte Velvillie endnu maattc 
kuune vende sig til Gunst og Ga m 
for Grenaa Havn. 

Fiskeriet ved Bornlwlm. 

Sildefiskeriet er nu snart tilende
bragt, thi med Udgangen af denne> 
Maaned sluttes det for at tage fat 
paa Lakse- og Torskefiskeriet. 



Det har gennemgaaende paa de 
fleste Fiskephtdser været en god 
Sommer og et godt Efteraal' for vore 
Fiskere, thi de have fanget en Del 
Sild, og Prisen har været fra 25-45 
Øre pr. Ol. Silden har tillige været 
støn'e i dette Efteraar end Aaret 
forud. 

Først i Aar er Bornholms Fiskeri
forenings Varemærke blevet benyttet, 
og det har vist sig, at de Sildehandlere~ 
som have faaet det udleveret tH 
Mærke paa deres Kasser, have haft 
god Fortjeneste herved. 

Var Københavnerne rigtig med 
paa det, købte de ikke røget Sild 
af andre end dem, som benytte 
Mærket, thi da vare de sikre paa, 
at de fik ægte bornholmske røgede 
Sild og gavnede baade sig selv og 
den bornholmske Fisker derved. 

I IJøbet af Vinteren vil der blive 
slaaet et vældigt Slag for at formaa 
den københavnske Husmoder til ikke 
at købe røgede Sild af andre end 
dem, som har Tilladelse til at be
nytte det omtalte Mærke. 

I Efteraaret ere større Partier 
fersk, letsaltet, stegt og røget Sild 
ført ovpr til Tyskland med Dæks
baade, men der er den Ulempe ved 
denne Forsendelsesmaade, at Varen 
ikke altid kommer frem i frisk Til
stand. Her el stor TraJlg til en 
Dampsidbsforbindelse paa Tyskland, 
hvorfor der ogsaa i flere AnI' er an
søgt om Statstilskud, men hidtil for
gæves. 

Det er imidlertid at haabe, at der 
i næste Ridsdagssamlinf!: maa blive 
bevilget de fornødno Midll'!' hertil. 

391 

Lønl:igen den ] 8. us. afholdt 
Bornholms og Kl'istinnsøs Assurunee
forening for dækkede og uabne Baaue 
sin. aarlige Generalforsamling i Sva
neke, hvortil kun et ringe Antal 
Medlemmer vare mødte. 

Regnskabet stilh·de sig saaledes; 

Indtægt. 
Indkomne Restancer. 
Aldrng pan Laan .. 
Aarspræmie ..... . 
Indvundne Renter .. 
IlHlkommet ved Salg af Dksbll. 

"Brage" ........ . 
Optaget af Reservefondet .. . 

88,-111 Kr. 

.0,00 " 
16211,13 ., 

334,88 " 

525,47 1l 

Tilsammen 2876,02 Kr. 

Udgift. 
Haval'iudgifter. . . . . . .. 25li3,69 Kr. 
Udbetalt Ristorno ..... , 207,17" 
Hegl1ti kabsførerells G od tgl?rel se 68,li) " 
Skrivematerhllier og Porto· 

udgifter ... 
Andre Udgifter. . . . . . . , . 

7,50 
3(1,16 

Tih:il1mmen 2876,02 K r. 

I Forf'ningen er Dæks- og aabne 
Baade assurerede til et Beløb af 
ea. !JO,OOO Kr. 

Kassebeholdningen var den 31. 
:Maj d. A. 9316 Kr. 71 Øre og nu 

er den over 10,000 Kr. 
Desuden er udC'staaende iRestaneer 

fra forrige Regnskabsaar, som df'ls 
ere og dels ville indkomme indrn 
Udløbet aHndeværendeRI'@,llslwbsaar, 
over 200 Kr. 

Regnskahet hle\' ('nstf'mmig god
kendt. 

Til Repræsentant for de næste 3 
Aar valgtes Fisker And. Hansen af 
Nexø. Dermed sluttede Generalfor

\ 

samlingen. 
Samme Dag afholdt Bornholms 

og Kristiansøs Fiskeriforening et 
Diskussionsmøde angaaende Fiskeri
havnesagen, der var foranlediget ved, 



at flere Medlemmer vare utilfredse 
over, at Bestyrelsen ikke arbejdede 
saa ivrigt herfor, som onskeligt var. 

Formanden aaJmede Mødet llled 
at byde den store Forsamling Vel
kOlllmt>n og gaven Fremstilling af, 
hVHd der i en Del Am er bevilget 
af Statskassen til Fishrihavne her
ovre, og hvad der enduu tiltrænges. 

Efter en livlig Diskussion herom 
vedtoges nedenstaaende Resolution, 
som Bestyrelsen lovede at bringe til 
Rpgeringens og Rigsdagens Kund· 
skab. 

)lødet endte med 1'ilfrt>dshed for 
alle Parter. 

Resolutiollf'1I {od saalt'des: 

Under H('llsyn til Sagens største 
Betydning for Fiskeriets Udvikling, 
især pua ØstkY8ten af Bornholm, 
hvor det største Vintel'fiskeri drives. 
opfordrer Forsamlinl!en Øens Re~ 
præsentalltel' pau Rigsdagen og 
Fiskeriforeningens Bestyrelse til, 
ved alle til dets Ra adighed staa
ende Midler, at arbejde for, saavel 
hos Regeringen som Rigsdagen, at 
de Ilødvendige Penge midler man 
blive bevilgede af Staten t.il Ud· 
rideise og Forbedrin~ af Havnene 
i S\'aneke, Pedersker, Snogebæk. 
Aarsdale og Sandvig i e~l næ;' 
Fremtid, naar henvises til l) at 
det Belø9, der vil medgaa hertil. 
næppe vil overstige 268,000 Kr., 
2) og de betydelige Beløb, der 
ydes andre Erhverrsgrene og 3) 
den Sum, der utl.rlig administreres 
med. s. 
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Fiskeriberetninger. 

Sjællands Odde, J. 26. Sept. 18H7. 
I de sidste Pal' Maaneder har Fiske
riet her ved Oddens Kyster gennp!Il
gauende kun givet et meget ringe 
"C d bytte saavel for l<~lynder- som 
særlig for Sildefislwrlets Vedkom
mende. l:; ndm tiden indfinder der sig 
her ved Kysten hen i Slutningen af 
J nli eller j Begyndelsen af August 
nogle - ofte ret store Stimer af 
en Sildesort, der, hvad Kvaliteten 
angaar, staar betydelig orer den Sild, 
der ellers i Almindelighed fanges 
omkring ved vore Kyster, hrorfor 
ogsua disse Stir.ners Forekomst har 
bragt Liv i det ellers daarlige Som
merfiskeri, der som oftet er ved Od
den, men i AaI' indfandt Høstsilden 
sig ikke her ved Kysten, og ligesaa 
synes Ef teraarssild efiskerie t ogsaa 
kun at ville give et meget tarveligt 
lj"dbytte, thi i de 4 a 5 "Cger, der 
nu er gaaet, siden dette Fiskeri be
gyndte, har Resultatet for de Baades 
Vedkommende, der have søgt Fangst 
til Søs, ofte kun været nogle faa 
Sild, medens Fiskeriet under Land 
dog enkelte N ætter har givet en 
Fangst af 10 il 20 Ol, et Resultat, 
der imidlertid er højst tarveligt, da 
Fansten paa denne Aan,tid ellers 
plejer at være 50 a 100 Ol, under
tiden endog betydeligt mere. 

Pua Grund af de ringe Kvanta 
Sild, der hidtil er fanget, har Pri
serne i Efteraaret været meget høje, 
som oftest 150 il 200 Øre pr. Ol. 

J. 

Køge Bugt, d. 26. Sept. 1897. Det 
er langtfra hved Efteraar, at Horn
fisken indfimler sig her i Bugten. 
I Aar har dette" imidlertid været 



Tilfældet, idet nogle af Bundgarns
fiskerne i den sidste Tid af og til 
har haft lidt Fangst af Hornfisk, 
der dels el' blev en afsat i Køge, dels 
i København. Priserne. have gen
nemgaapnde været høje, idet der i 
Almindelighed er opnaaet 8 il, 12 
Kr. for Snesen. 

Fiskeriet af Aal med Krog lwn 
nu betragtes som afsluttet for i Aa!'. 
Da det som oftest har knebet med 
at skaffe Rejer til Agn, har man 
gærne maahet tage sin Tilflugt til 
Tobis. men Resultatet har dog i 
Sommer for flere af Fiskernes Ved-

. kommende været nogenlunde tilfreds
stillende. 

Rusefiskeriet efter "blanke Aal", 
der alt har været drevet i omkring 
ved en Maaneds Tid, har hidtil ikke 
været begunstiget af Vejrliget, og 
Fangsten har da ogsaa til Dato været 
meget ringe, men da Tiden endnu 
ikke er saa langt fremskreden, tør 
der endnu haabes paa et godt Re
sultat af dette for .Bugtens Fiskere 
mest betyndingsfulde Fiskeri. J. 

Fra Harboørø skrives der tilos 
d. 24. Srpt.: Vore Fiskere ere nu 
for en 'l'id siden kOlllne hjem fra 
Kutterfiskerid. l\led Udbyttet er 
man over dl't hele daarlig tilfreds; 
det har da i hvc'!'t Fald været nllder 

normal. 
Vi have nu taget fat paa Ruse

fiskeriet efter Aal og Vaa(lfiskeriet 
efter Flynder paa Li lllijorden; men 
ogsaa paa dette Omraade er Ud
byttt·t endnu minrln' pftpr Ønske. 

Der har nu en Tid lang hersket 
et tpmmeligt stærkt Vestemejr. N aar 
Ha\'d "er kommet i Orden" efter 
dette, agter man at forsøge med 
Kullerbakkerne. Megen Tro har 

393 

man dog ikke til, at del' el' Fisk for 
Stranden, san at Efteraarijhadiskniet 
kan aabnes. P. 

Frederikshavn, ti. 27. Sq)t. 1 B\J 7. 
I sidste Uge hal' lllUn rigtig lllælket, 
at det er .J æmdøgnstid, siden Onsdag 
har uroligt og stormende Vejrlig 
stadigt været t'remherskede og tnmget 
Kuttern(~ til at heIllig~e uvirksomme 
i Hamen; Tilførsel fandt derfor hm 
Sted i U g('ns først(; Dage og \'ar i 
det hele taget meget knap. Fra 
Vestkysten rI' rl pr intet tilført, og 
mange lllen!', at det el' forbi llled 
dette Fiskeri fol' i Aar. Enkelte 
Kuttere havde fra Farvandet øst af 
Læsø mindre Fangster Rodspætte 
af en V ægt ,d ca. 18 Pd. SJl(;sen, 
der opnaaede en Pris af 25 Øre pr. 
Pd., desuden havdp disse Kuttere 
hver 200 It 300 Pd. Skærising, der 
betaltes llled 10 Øre pr. Pd. Iøvrigt 
var det kun de Kutten), der indkom 
fra AalborgbugtelI, der ka \'de noget 
videre Fangst. fra 50 -oU Snese 
hver, vejende ca. 11 p(1. Snesen og 
betalt med 1 Kr. pr. Snes, de (ivrige 
og det Hovedparten af Kutterne 
havde forsøgt Fiskeri paa tiere for
skellige "Fangstpladser ud0n at opnaa 
nævnevænligt Resultat, hvad der jo 
ikke kan forbavse, nanr lllan scr 
hen til den korte '1' i d , de ha n10 
arbejdet i. HUlllIllertilførsl('1l fra d('1l 

svenske Shcrgaard bar i sidste U g(~ 
antaget betyddige DiIl}('nsiollpl', pI. 
Kvase er tiJtort ea. 10,000 Stk. og 
pr. Dampskib ea. 10,0(JO Btk., alt 
til herværende Modtagere; fra K orge 
er derimod kun tilført ca. 1000 Stk. 
bestelllt til direkte Eksport til 'l'ysk
land; Prisen er nu ca. 1 Kr. pr. 
Pd. en gros ab Sverrig. KJ. 



Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 

I. 
Lidt Vejledning til Karpeavl 

ved Arthur Feddersen, 
(2dell Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2uen U(lgave) 

III. 

En liden Fiskebog 
v("l Arthur Feddersen, 

Ltigavc.) 

IV. 
Aalefaringen 

V(;ll Arthor Feddersen, 
(2dcll lJdgave) 
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V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Fed!lersen, 
t2den Udgave.) 

VI. 

Om at gøre Fiskegarn holdbart, 
uuarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2dell Udgave. 

udleveres gndis til Foreningens Mud
lmnuwr vud Henvendelse til Forenin
gens Kuntor, Stol'mgade 20, Kø
benhavn V. 

BeskrivEmde Katalog 
over 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet uf P. Villumsen. 

.!.'ri 8 \l5 øre. 

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

Ugen Ira 19. September til 26. September 1897. 

Tilført a'" 

8 :anske Fisker
fartøjer ... 

27 danske Kvaser 

svenske Fisker
fartøjer ... 

pr. Baad O" Vo<rn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 

pr. .J ern halle & 
Dampskib .... 

q 
'- l' h 

I ep ",4> , ' .... 1"'_ I ~-g ~æ x>' . Cl. 

'" 
q:: 

lId. Pd. 

2127l> 

18180 

4!l5H 1100 

lalt ... !14-t4U 1100 

... 1 ~c ~~I ., 
I~~ 

4> Cl. 'Q 'Q Cl. 

'" '" "'-::; .. c I ., .. ,..: .. en 
C;l:I .:ri. :;::.:: ",= 

en I- :lE:%: 

l'd, Pd, I Pd, Pd. P,\. 

18001 

146610 

7UJ 78011~550, 5R828 

53~~1 __ 1 256~12Ho~i 3;j534 

51329 704 1151754154J10l94362 

~ I ~ 
(#) 

ool5 (j'JOJ 
.. CD 
>. ..!!! o ~ ~:: 'Q 

ø~' C(fQ ;; en 
Q> «(~ 1...1"", .:ri. 

en "'" c. «( 

I 
Pd 

I 
l'd. Pd, Pli, 

74HF 120857 U64 
---- -

7416 20857 1464 

l) 'rorHk. 2) !I"~l',l. Torsk og 1600 Pli. Kuller. 'l) Hornlisk. 4) l\fakrel. r,) 13000 Pd, Aa] ')g 50l Pd • 
.Aalekvahber. O) Aal. 7) G7li Ild. Luks og ~)740 Pd. Øfl'Nl. 

lait er der tilført 373267 Pd. 
Betalt HC1l1lem:mitspris af OpkØbere: Rødspætter: levellde Kr. 2,00~4,25 pr. Lpd.; 

C;edde Kl', 0,20-0,-1-0 1'I'. P,l.; Tor~k, lovende Kr. 0,60-1,50 pr. Lpd.; Hornfi~k Kr. 
pr. Snes; Sild Kl'. 1,50-2,00, bornholmske Kl'. 0,50 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 
gule Kr. 0;25-0,40 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,75-0,90 pl'. Pd. i Rejer Kr. 0,75 pr. Pd 
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'rilførslen af levende R9k1spætter har i li geJlS J../øb v,""ret ubetydelig- paa Grnllrl af 
lll'oligt Vejr; Prisf\tne holdt Ai~ uforandret, da Mfll':{("lct var rigeligt forsynet fru forrig-e 
Uge, . og dOll tilf~}l'te Fisk var af oråinær Kvalitet. Af Kuttere 'tilkom ·1· fra Aalho!'g 
Bugten med j<'isk vcjclHle 9--14 PIL og botalt med 2'1"-13\, Kr .. fm Xonlsidull af Lrcsll 
2 K utt('ro merl Fisk vejende 11 Pd. og beta It mnd 2:1

,'., Kl' .. og l K nU,,!, rl'a Dvalegrnn
,!cm; med Fisk vojende \l Pd. Oll' betalt mod 2 Kr. pr. Lpli. A.f Kvas"" ,tilkom !i' mod 
Fisk fla AalbOl'p: Bugton vejende JO-Hi Pd, og betalt me,L ,h"_j'i, Kr. IH', 11\"1. --- Af 
Torsk tilførtns af 22 Kvas"l' ea, 8000 Lp'l., deraf fra Bornholm 8 Kvaser hdalt IIlelL Ri) 
0re-l Kr, 20 øl'[\, fra store Bælt 9 Kvasel' betalt mell fiO Ø ... ,-1'/" K,'" fri r,olla'Hl 2 
Kvaser og fra llan,lors Fjor,L 3 Kvaser [,,'talt me,l l'f~ Kr. pl'. I,p'l. =-- Tdj';ll'~lpn af :-li/Il 
pr. Baatl var kUli 4000 OL <1,,1' betaltes med I Kr. pl'. Ul. 

BEKENDTGØRELSER 

9rredæg. 
I N()vbT -neehT. !\lunHed kan 

anu(~rtegll('de Selskah an.tagelig 10-
vprc Udklækningsanstalter LakB~ 
og fJrredæg til li dklækniug. l)risen 
vH blive ca. 2. Kr. I~r. lOOD Stk. for 
hefrugtede og eR, 4- Kr. for foster
holdige _lEg eksklu~ive Emballage. 
TIt'gtining-er cksped{'res. idenOrden, 
tIe imlgaa. 

Fiskeriselskabet 
f'or Viborg og Ontegn. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølfllledaiHe i Aalborg 1883 og 

I KØbeDhavD 1888-
anbbfaler sit Uusålg a.l alle bol'ter 
tt"jskekroge, øaa vel i Staal, .Jærr. 
som :M essing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.trrede 41. 

Kø:hpnhavll K 

Et Parti 

Ferskvands-Karpeyngel 
,,,ave) l sum 2 S"mres, Ol' 

til Salg hos Undcrtcgllede, 
ll~ar Hcstilling sker Sllarest. 

ProveQaarden pr. Faxe. 

N. Christensen. 

Fiskestagere 
Af Gran 8, 10, 11 og 12 Alen lange, Pi2 a. 2" i Top (slanke Strenger,} 

samt Fiskekasser i alle Mnrtl leveres billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
~ G. Jenssen-Tusch, 

li orespørgsler he.sv[tres omga[tende. pr. Kj elleru p. 

Nordisk 

Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897. 
Hovedkontor: Nygade 7, Kjøbenhavn, K. 

RepJ'illsenrants'",hets Formand: H~jjeste]'etsn,ssebsor C. V, NYHOLM, K. nf D. og Dhmd. 
Direktionen: Adm, DirektØr V. E. GA::vmOHG, 1"011<81 hingsmand N.NEEl\(, A i\ 1:D, 

HØjesteretssagfører G. M, HEK 
1-ldskahet tegner alle Arter af Livsfof::iikringer og Livrenter. 

Garantikapitalen 1 Mill. Kr. er tegnet. af 324 vedel'h~(\ft.ige :iTmnd i alle Landets Egne. 

Moderate Præmier. Aarlig Bonusudbetaling. 
Begrænset Aktieudbytte. Liberale Forsikringsvilkaar. 

Frantz Christtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning [tf Ugeblade,' Pieeer, Værker og Tids
skrif'ter, Cirkulalrer, Jnerkalltile Tl'ykslt.ger og I~e.iliglleds
sange i omhyggelig Udførelse til billige Priser. 
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Xøbenha, vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, del' tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

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. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bre\'l.Hlr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer" 75 Jlelsingør", 

It'vorer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
:\lttskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
l1ejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgnrli, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kmliteter. _"-alekuber, Jiork, (1'laadtræ og Katechu 
ltaves llaa J .... ager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

Ved Udstiilingerne i Helsingør og' Randers tilkr,ndt Sølv- og Bronceilledaille. 

Redigeret af canu. mag. lrill. Lunrlbeck. Tl'ykt hos Fran.tz Chri,sttreu. Københavrr 



~ MEDlHSBUD 
Nr. 40. 7. O ktobe r. 1897. 

MedleID.sbl.a.det lHlguar hvor Torsdag. Annoncer 0l'tR((OS ved HOllvon<lelso til 

Frantz Christtrcu, tironnegade IO, København K .. Prisen or fol' ladlandet IO Øre pr. Pet.it

linje af Ir, Sides l11'o,le; for sta,aende Annonoel' illdrørrllnos betydelig Rabat. 

t 
Vilhelm Petersen. 

Grosserer l'Uhe7m Pefe1'sel1, H, af Dbg., Bestyrelsesmedlem af Dansk 
Fiskeriforening, er pludselig afgaaet v<:>d Døden den 2den Oktober paa sin 
Villa i ':Pam'bæk. 

Den Afdøde mentes nu fuldt restitueret efter en Lungoaffection, der 
sidste Vinter tvang ham til en Rejse til Syden, Sa.R Dødsbudskabet kommer 
meget overraskende, 

Dansk Fiskeriforening lider ved dette Dødsfald et beklageligt Tab; 
den Afdøde bar stedso haft Oll ml'lIl Interesse for det danske Fiskeri, og 
han var Medlem af Bostyreisen fOl' "Foreningen til Fiskeriets Fremme i 
Danmark og Bilande" ligefra denne Forenings Stiftelse i 1884 og beklædte 
indenfor denne Stillingen som Kasserer; ved dennes Sammenslutning med 
"Dansk Fiskeriselskab" blov Vil hel III Polel'sen Medlelll [~f den nyuillmede 
Forenings Bestyrelse og va.r i lang ':l'id et il'rigt og arbejdsomt Me(l1e01 af 
Foreningens Forretningsudvalg, Han intoresserede sig især fol' Forsikringssagen, 
op: (h "Forsikringen for danske Sejlfurtøjn' til Fiskeribrug" blev startet i ]88~, 
bluv han straks Medlem af Forsikringens Best,)Telso og blev af denne valgt til FOL" 

mand. Han omfattede stedse Forsikl'iugi"3Sl1gen Ilted varm Interesse og helligede 
d('nlle et betydelig Arbejde, og arbejdede blandt andet ivrig fol' Oprettelspn af 
den særskilte Afdeling, det omfatter undel' lslnnd fiskende danske Sejlfal'tøjel', 

Den Afdøde, der var kendt og af boldt SOlll l\ll i hoj Grad rettænkeude 
Mand, beklædte iøvrigt forskellige offentlige Tillidshverv, ha n var saaledes 
Medlem af N utionalbankplls Hepl'æsentantsbb og af Sø- og: Ha ndelsrctten, 
I Dansk Fiskeriforening vil han paa Grund af sin Dygtighed og den Interesse, 
'hrol'med han v:l,retog sine horhen horende Hverv~ som han beklædte til sin 
1)0(1, efterlade ot stort Savn og blive I'anskelig at erstatte. 



Indhold: t Vilhelm Peteuen. - In,lbydelse til 
Il"Jtagalse i ~n dansk Fiskeriaf<leJing, Indberet-
ning fra. det konp;'cl1ge K.onsulat i Trond hjem. 
Nye Kuttere. - Min,lre Meddelelser. Fiskerille-
rotllt.lger -- Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gad!) 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redakløj'fil af Medlemsbladet 
træffes d('wden i Alm. 5-7 Svanemose
g:u1rdsvej Il A, 3 S. Sager vetll'ØrellUe Re· 
daktionen af Medlemsbladet ucdes ~el1l1te 
til Kontoret. 
--S;;;-e--o-g--a-nd-r-e--F-o-rs-'e-n-d-el-,-el-.-t~iJ~.~F--or-

eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. __ o • ______ _ 

Eftertryk af l\le,llemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
S, MUBCOVY Court, 

London E. C. 
'l'elegram Adr.: Bølling, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-A,h.: Bøtllng, Hult. 

Sælhundehaler, 
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SOIll indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske 1lhtsemn, 
Københa.vn K., og ikke til }i~or

pningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Bøssen pau Rungsted Anløbsbro 
indeholdt ved den nu foretagne 'rØm
ning 2 Kr. 97 Øre, og Bøssen pau 
Skovshoved Anløbsbro 2 Kr. 76 01'0. 

Dansk Fiskeriforeni ngsHjæl pefond, 
som har til FormanI at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
s:uwel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormg:tde Nr. 20. 

Indbydelse 
til 

Deltagelse i en dansk Fiskeriafdeling 
ved 

den internationa.le Fiskeria.fdelillg 
under 

Bergensudstillingen 1898. 

Efter at der til Danmark er incl
gaaet en officiel Indbydelse fra den 
norske Regering til' Deltagelse i den 
intPl'nationaJe Fiskeriudstilling, som 
afholdes i Bergen 1898, hal' Land
brugsministeriet overdraget "Dan~k 

Fiskeriforening", under Forventnin!! 
af, at de til Deltagelsen frn, dansk 
Side nødvendige Midler bevilges paa 
Finanslm'en, de't HVHv at lede og 
ordne "en dansk Fiskeriafdelmg" ved 
den nævnte IJejlighed. 

I Henhold til dette Hverv har 
Foreningens Bestyrelse nedsat et 
Udvalg hestaaende af: 

Præsidenten, Kammerherre,Hofjæger
lJH'sb'l', Lensgreve Moltke-B1'!?
Yl!liiced. 

2dc>n Vicepræsident, Kommalldør A. 
Bonnesen. 

Grosserer O. Ekman. 
Fisker P. Villwnsell. 
Fiskerikonslllent A. Fecldersen. 

Det er nu over tredive Aar siden, 
at der i Bergen afholdtes en inter
national Fiskeriudstilling, det første 
af elisse for Fiskerigerningen sua 
vigtige og lærerige Møder. Den 
Gang var Danmarks direkte Delta
geise s:~are ringe; kun nogle faa 
U dstillere repræsenterede paa en 
meget indskrænket l\faade det dansiw 
Fiskeri. Det vilde dedo!' VH:re sær
deles ønskeligt, (Jill Deltagelsen· i 
Fiskeriudstillingen 1898 maatte kunne 



blive saa fyldig og oplysende som 
muligt, saa at det, danske Fiskeri i 
alle dets Retninger kunde hævde sig 
en Plads ved dette internationale 
Møde. 

Under Henvisning til Programnwt 
for Fiskel'judstillingen i Bergen ind
bydes enhver i dansk Fiskeri inter
esseret til i videst'l Omfang at anmelde 
til Udstilling i Bergøn saadanne 
Sager, som kan tjene i ovennævnte 
Øjemed. 

Anmeldelse skel' til undertegnede 
U dvalg for Danmarks Deltagelse i 
den internationale Fiskerindstilling i 
Bergen under Adresse' Bttl'wuet 
101' BCTlJenS- Udstillingel/, ,Slonn,qa'de 
20, Køl'enhaTIl Y., hvor Anmeldelses
blanketter kunne faus. Anmeldelserne 
maa være indgaaede sellest delt U;. 
November' 1897, og Udstillingssagel'lle 
maa være i København under den 
samme Adresse senest deu 1. Mads; 
men før den 1. Februar modtages 
intet Udstillingsgods. 

Foreningens Bureau vil indtil viuere 
være aabent daglig fra KI. 11-12. 

Købellhavn,i AVgU81 1897. 

Udvalget for Danmarks Deltagelse i den inter
nationale Fiskeriafdeling under Bergens

udstillingen 1898. 

Indberetning 
fra 

det kongelige Konsulat i Trondhjem. 

Den i Aar fiskede Sild ,iser 1 

Modsætning til Silden fra de nWl'Illl'st 
foregaaende Aar en betydelig: IWc!I'(l 
Kvalitet. Denne Forandring i Sildt'l1s 
Kvalitet er en Forbedring, som ertt:t' 
den stærke Omsætning at dømme 
fuldt ud paaskønnes af de udenlandske 
Købere. Vistnok kunne de delvis 
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mislykkede skotske og hollandsiw 
Silde5skeripl' fol' en D(ll betinge den 
raske Omsætning. idet der i Tyskland, 
SOIll er det væsf'utligste Marked for 
norsk Sild, for skotsk Fuldsild for
langes 40 Mk. og fol' hollandsk 42 
1\1k., medens den højeste Pris for 
norsk Fedesild, udsøgt Vare K. K. 
K., har værct 35 Mk.; men den i 
Aur udmærkede Kvalitet af den 
norske Sild har ogsaa stimuleret 
Om sætni ngen. 

Det væsentligste Sildefiskeri Ol' 

ogsaa i Aur foregaaet i Nordlunds 
Amt, nemlig i Eidsfjoruen. 

I ~'ølge de indgaaede Opgivelser 
er del' til den 18. September fisket: 

I 'l't'omsø Amt. . . .. 10,000 Tdr. 
J Xordlallds Amt ... 270,000 " 
I Nordl'eTrondhjemsA. 1,400 l, 
[ Søndl'e 10,200 l_ 

I Romsdals Amt . .. 4,800 " 
I Bergenhusiske Amter 6,000 " 

-------
lult 302,400 'I'dr. 

I PjOl' til SalllllJe 'I'id var der kun 
fisket 45,000 Tdr. og i 1895 100,000 
Tdr., men i 1892 og 1893 over 
350,000 'l'dr. 

Sildens Størrelse har \'ærl't ujævn 
i de forskellige Distrikter. Paa de 
nordlandske Fiskepladser er der fa Idet 
en D,·I af de mindre Mærker, men 
hvad J:!'yldighed og Fedme angaar, 
vil den gire en første Rangs Vare. 
I de rrl'ondhjemsko Distrikter er der 
gennemsnitlig fisket mere af større 
Mærker, ll1P!l den største og fineste 
Vare er dl'n mlenfor Aalesund fiskede 
Dri vgtll'llssi Id. 

Som Følge il f disse blandede Mærker 
viser ogsaa Priserne en betydelig 
Forskel. De smaatfaldende N ord
landsfisk betales af Opkøberne kun 
med 3-4 Kr. pr. ManI (150 Liter), 



medens det' iø\Tigt betajes fra H ~-14 

Kr. Omsætnillgen i de Heste .Bjks
pOI-tbyer er meget livlig, og Udsigterne 
for Afsætning paa de udenlandske 
Markeder ogsan gode. Xotsild be
taltes i Ugf'n fra 11.--18. September 
med 11-15 Kl'. pr. MaaI efter Stør
relsen, medens Garnsild gennemsnitlig 
vare 2-3 Kr. lavere i Pris. 

Nye Kuttere. 

Frede't'ilcshavn, d. 4, Oktober 1897. 
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Den ulyksalige Skibstømrerstrike ved
varer endnu paa samtlige herværende 
Værftf'l', paa disse arbejde kun For
mændene, k,\:!rlingene og enkelte 
ældre Folk, som ikl,e ere i Fagfor
eningen. Til Trods for disse uheldige 
Forhold ca. 50 Mand. hvorimellem 
flere af de dygtigste, "spadsere" 
kan der dog udrettes noget; i disse 
Dage er der lagt sidste Haand paa 
Bygningen af en ny stor Kutter, 
som i Fredags loh af Stabelen fra 
Skibsbygmester N. Olsens Værft. 
Kutteren, der er by~get af Eg og 
ca. 35 Brutto Tons drægtig, skal 
hedde "Mathilde". D\'n er bygget 
for et Aktieselskabs Regning, SOI11 
skal hnxe Rit Sæne her i Byen, og 
fol' hvem F~skeeksportør P. M. Asp 
skal væn' bestyrende Rheder; Skipper 
P. PeterSf'll heraf Byen skal være 
Fører. Kutteren koster 10,000 Kr. 
foruden Prtroleumslllotor, del' skal 
leveres fra :\faskinfnbrikken l:Dan" 
ved Brødrene Houmøller her Steds. 

Atter er i disse Dage to af vore 
Kuttere afhændede, den ene til 
Sverri g, den anden til Læsø. Kut
teren "Ida", der er et forholdsds 
nyt Partøj, er med staaende og 

løbende Redskaber solgt til et Kon
sortium af Fiskere fra 0ekero for 
6200 Kr. Kutteren "Løveu" der er 
betydelig ældre, vel henimOlI en Snes 
Aar, rI' af Skipperen O. 1;. Møllet· 
solgt til 6 Ilæsø-Fiskere fol' 5000 
Kr., alt indbefattet. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Kæntret Fiskerbaad. 1l'rederiks
havn, den 3. Oktober 1897: 

Af vort Lands Fiskerbefolkning er 
det særlig blandt Vestkystfiskerne, 
at Døden pludselig overrasker og 
gjør sin største Høst pau Grund af 
de særlig farefulde Forhold, under 
hvilke deres Arbejde pau Havet 
foregaar, men at Døden ogsaa kan 
overraske 0stkystfiskeren under: hans 
EJrhverv, fik man desværre at se i 
Lørdags. Bn sørgelig l~lykke hændte 
LørdagFormiddag udforJ erupStmnd, 
ca. 1/2 :Mil Syd for Aalbæk, idet en 
Fiskerbaad fra Napstjært. del' OIll 

Nn tten ha \ de fisket under Skagen, 
under Porsøg paa at lande kæntrede 
i den ved stærk Nordostenstorm fl'em
bidte høje Sø, hvorved 2 af de B 
ombordværende fandt deres Død i 
Bølgerne. Bn Fisker fra Aalbæk 
var den første, der opdagede Bandens 
Kæntring, han ilede hurtig tilStranden 
og traf der 3 Fiskere fra Knasborg 
og .Tlerllp, der ligeledes havde be
mærket Ulykken og hørt ue Skib
brudnes Nødskrig. De 4 Mænd fik 
i en Fart en Baad i Vandet og 
roede d(~n med storste Besvær gen
nem den høje Brænding, men da de 
endelig kom ud til Ulykkesstedet, 
havde kun den ene af de tre ombord
værende formaaet at holde sig oppe, 
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han hnnh· f;taet 2 Aa 1'('1' og en 'rop
sejlsstage sk li bbr>t ind unde,' Armene 

og reddede sit [liv pau denne l\Iaadt\; 
han \<;11' llIC'gpt Illedtag('t, mell kom 

sig dog Ilurtig dtp!, at yære bkn'll 

halet op i Banden. Begge de ulldn', 
Fiskerne Ole Christian Anderson, 

Jt:rup, og Pplkr Pec!prsnn, Napstjæl't, 
ugifte og rHske nnge Mænd, S!Ut mall 

ikke mere. Den Reddpde vnr Hns

mand ,J f'ns Chr. Pedersen Mose a f 
Napstjmrt, han er gift. Baade i Gaar 
og i Dag er der sagt i\l'igt eft"r 
Baaden og de Omkomne, I1lPll nd('1l 

Resultat, don rivende S1lom, (\(']' i 
Gllal' løh lallgS Kysten) hal' hurtig 
ført alt med sig, og lllall finder sand
synligvis slet ikke p1lp1' i alt Fald 

først efter lang 'l'id de FOI'ulykkpcles 

IJig. K1. 

FiskeriberetniIlger. 

Frederikshavn, d: 4, Oktober 1897. 
Knap i to Dage var der i sidst for
løhne Uge Lrjlighed fol' VOl'e Fi
skere til at passe dpres El'hrerr, 

'l'irsuHg l\1(lI'gen gik de ud, og all(~rede 
'l'ol'sdag :\lol'gen tvang en haard 

sydostlig StolllI Kuttc'l'lle til at søge 
Havn. F!Ple <tf dl' si\:rlig i K"ttpg<lt 
tiskende havde i dette forholdsri::; 
korte Tidsrum ha It l'et godt lhl b,Y ti,", 
hvorimod ellk(,ltp, d"r Il:\ nIP j'Ol'sogt 

paa Vestkysten, ikke h;\vde Oprl11upt 

lIoget Resultat. };'m Fisk"pbd,;et'lw 

nordo::;t af KoulH'rg,rundl'lls I?yr::;kib 

indlwlIl op til en 1!,Ih th,:,; Knttere 

llH'd mindro Pllrtipl' f]'; I ~0-80 
SIlPS(; - Hodspætter af mllllæl'ket 
KralJtpt; Fisken rpjede fra 20 ~8 

Pd. ~llesell og bdaltps lIIed fl'~\ 28 

-30 Øre pr, Pd.; sallIIne Kllttere 

havde l1Iindl'r Partipl' Pighnll' o;:: 

Sleth var, bpt:l!te nH'd hpultoldsris 60 

Øre og 1 fi Øre pr, Pd. EnkPlte 

Kuttere indkom fra Uuslllalldsbankl'n 
med llli!J(]p Lastp]', F'isk<' n \'('jp(\c' 
godt IO Pd. Snps('11 og ],ptaltps Jl]pd 
l Kr. il I Kr. 2i) (1)'(~ pl'. Sn(·s. 
Paa Trinde/gruml en Ilo]'(hest nf LH:S(l 

har Fiskeript været jærnt godt fl .. !'(! 
KuttPl'P ere indkomne <derfra med 
godt Uclhyttø af op til :loO Snese 
hver, Fisken \'ejede 12-14 Pd. Snesen 
og: betaltps lllPeJ fra 1 Kl'. :25 øl'(' 

--2 Kr. ::!i) Øn- S!I(,~Pll. Henved 
P\1 Snps Kuttere ha\'(~ fiskpt med 
godt l'tlhyttl' i [,fusOl'l'ndl' og paa 

Dn\l('gl'llmlen sydost af Sæby, Kut

terne indkom t!,-rf'r:l Illcd fra ::lfJO--

400 SIll'SP ]n'p]', Fisken vejede Cm 
n<--lO Pd. Snes"n og h"taltes med 
fra Go Øre-l Kr. pI' < Snes. De 

l'llkelte fra Anlhorghugten inl:!Wlll
mende harde kml mindre Fangstm' 
fra 50-<-100 Snese ROclspætter, yejede 

10-12 PeJ. Snespn og oIJnaaede l 

il 1 \~ KI'. pr. SIWS. 

Fra NOl'gP er Tilfør~len afHullllllPl' 
mærkelig nok enduu yderst ringe, 

kun direkte til tyske Forhn ndlNe l'r 
der afg;\aet ('ll. HOU/) Stk., hertil 

saa godt SOIlI intet, Fnt t!PIl s\,PlIskl1 

Skærgaanl p], Tilførslen derilllod 
emlnl\ Illeget betycll'lig, ]lI', J( \'U;:;U 

er tilfort l::I. 23,000 Stk., ]ll'. 'Dalllp, 
skib kun et lille Parti, Pri,wn (']' !lit 

falden lidt, dpI' !J<.1;dps l',L !Hi On' 

pr. Pd en gros ;\ h SVf'ITig. Kt 
Harboøre, den l. OJ\tolwr I H!l7. 

I dennp Uge ha\'(! vorr Fiskpt'e !OIllI1Ct 

gaa ud, eftpl' at Vl'jret val' l!le\'l't 

roligt. Desnerre viste det at 
Kullllrfislwl\ ikke er kOllllllcllilld fol' 
Kysten pndnu. Der fal\[~('des kun 

ganske faa r1'o1'sk og mesten i ugen 

Kuller. Saaledes mua man vel endnu 



y('nto nogp.n Tid, indcm dpI' kan blive 
lønnende Havhl'ug. P. 

Fjaltring. Jen 1. Oktober 18V8. l 
fOl'l'if!;c Uge rejstf's pua "Kjpldbjerg" 
I Jer i Sogm)t pt FarHsignal for Fi
skprne. Masten pr 44 Fod høj, og 
Stationen er fursyuet uwd de nød
vendige L:mt<>rnir, Balloner ek. 
Ji'iskeme ere meg(lt glade for 8tu
tionen og hctalJe at faa god Nytte 
af den. Pan, denne Mande kun man 
jo da. ogsuu faa det fulde e dbyUe 
af Dampbaaden "Vestkysten", til 
hvillcen herfra haves Telefon. G. 
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Fra Island. Seljd1:sjjo1'd, den 27. 
September. Det gode Fiskeri, man 
havde sat sit HaaL til i dette Ef ter
aar el' desværre udeblevet, og 1897 
er et enestaaende uheldigt Aar fOl' 
Fiskeriet. Silden er ligeledes spar
som i Fjordene, hvorimod den noget 
fra Kysten ses i uhyre Masser. 

Vejret har været meget skiftende 
i denne Maaned, snart Regn med 
Blæst og Kulde og snart dejligt 
varmt Sommervejr. 

Københavns TjlførsAl af fersk Fisk diI'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

en fra 26, Se tember til 3. Oktober 1897 . 

lilført ar. 
.. 

"''"', - "C : 

: Gi ;, ; 
I :x: o;:: 1 

----------------~ 

l'd'l il :l1HS!W F1Slwl'- " 1'.1. 

fartøjer " :di372J 

I 
'li danske Kvas,'1' : :H5iH , 

svenske t<'bket'- ! 
fartøjer . ! 

! 

Pd. 

I 
1'<1, 

Y~IHO' 

1101:\80 

Pd, Pd. I Pli 

l 'JO" I 
1)5200 

5 

1 J (II 

7:l11 ii'l8: H!Jti8 117068Iu764! 
I :3!.j, I 1)' 

hl. N. I'd, 

pr .• J ernbane & 
Dampskib .. lO()() i050 i 10511' {ou' ./.3107HOiJ16250' llti70 

1000 -7\,.~ol-'i!3-;;luo\Jml-.t;16KI160l7ii,61 Hi816250 11\170 

II 
IIOti Ptl. 

:HI;"HI Pd. Tor:~:lt i;.-,irl Pd. Kuller. '1) Hornnsk. 1) ::\ll1krt"l. fi) Aa.1. 6) lOI,;}8 Pd. Aal 'Jg 
7) unoo lId, og 4l);)O F,L .orreå. 

lait er der tilført 480157 Pd. 
Betalt (fellllem~llits))ris af Opkøbere: Rødspætter: Icvcn<le Kr. '3.00-4,50, Kassensk 

KI'. 2.50-1),0(1 pl'. Lp<l.; Ue<lde Kl'. 0,25-0,50 pr. p,1. i Torsk, len'llde Kr. 1,25--2,00, 
Kassensk Kr, O,iiO IlT'. Lpd,; Romfisk Kr. 2,00-15,00 pr. Snes; Sild Kr, 0,90-2,00, bol'll
,lOltmk() KI". 0.50-0,71) pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,./.0-0,;;7, gnle KI'. 0;J5'-:"0,38 pr. Pd.; 
Laks, Kr, 1,00-1,:':0 pl'. Pd. Ørred Kr, iI,60-0,75 pr. Pd. Rejer Kr. 0,75-1.00 pr. Pd. 

'rilfønh·n af levemlf\ val' noget større forrige og af Kvalitet. 
,~LH Priserne boldt HIg ollltn:llt uforallllrd. Dcr ankom fra Nordveshiden af Anholt 3 
Kllttpre med Fisk 1~-~·l6 Pd, og betalte med 3"i,-~! Kr.; fra _.\alborg Bugten 3 
Kuttere med Fisk l L-15 Pd. betalt, IllCd 31;.-;)": I Kr.; fl'a Dvalegl'lllldelle:l Kut-
terc med .Fisk \1- IO Pd. hetalt med jjil: 1-3 Kr.: fra 'fangen 1 KuttcI' med j<'isk 
vejende H Pd. me<lPi" Kr. O;! fra L;l'tlyl Rende l Kntter me,1 j1'isk vejende 1:l 
Pd. betalt HH),I 3';" Kl'. EIl.lvidel'l~ ankom 4 Kvaser fra Frederiksha;'!l med Fisk fra fol'
skelilgc FUlIgst}Jladsel' i ,h,t llo!'>Uige Kattegat vejemle 12-15 Pd. og betalt med 
,!'!" Kl'. og' ./. Kvaser fra Aalborg Bugten Illed Fisk vejende lo-Hi P,1. betalt med 
J\I. Kr, pr. Lpd Af Tor,;k tilf,'rtes med :\ Kuttere og' 16 Kvaser ea, 7i10a Lpd·. 
terne hunie nsket url for Randel" l<'jord og Hou og betaltes med henholdsvis ~1:J og 1'i" 
Kr.; af Knlserlle ankom 11 fm Bornholm og nk l'!"-:J Kr.. I fm Limfjol'deu fik 1 Kr. 
110 Øre, 3 fra 8torc Bult tik l ,; I Kr. og l fra Asaa :':l/ t Kr. pl'. Lpd. - Af Aa1 till'ørt()~ 
Lla. 350()() 1',1., deraf f'I'a Snckker,tllll ca. :.li)OOO PlI. til I%:sport, Resten fra Sandh,1mmeroll 
og betaLtes med 57 Øre pl'. Pd. Af Sil,l tilførtcs pr, B,md <:a. 8000 Ol, Jer betaltes 
med l-~::J Kr. pr. Ol. 
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Orredæg. fiskekroge- Fabriken 
I Novbr-Decl>r. lIIaan"d kan _ SlIlvmedallle I Aaibor~ 18S3 og 

undertt.gnede Bl'lskab antagch~ le-

ATlI10I1Cer 

Medlemsbladet ()n 

'" veT" Uaklæknin~sanstaltor Laks- i Kil ben b aVB 1888 
ogØrre-dæg til Pdklækning. Prisen a.nbc,faler sit U,b,ug al aHu ~urttJr 
'\ il 111h~e ca ~ KI' pr. HHlH Stk. rt\1,' Fiskekro~e, Eina -vel i Sta:-ll, .ræJ'I. 
ht-frugtede og ca, '" Kr. for fostur-' som :Me.saillg', samt Pil,ke i Tin 1)" 
hold;ge Æg eksklusive JilJILallage, Bly. F'orsøf.1(lca mod Efterkrav. 

optages ve,1 H"llV(;lHlebe til 

~'.·~~~l~~~~r oksp.dercB i denOnkn. Conrad Christensen. 
Flskerlselskabet St. ~trand.træ,lc 41. 

fol' Viborg og ODlegn. K"h"nhavn K 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

f<'or StU1I011d l' A vcrtissenwn t i'l' 
iu,lr0IllnlN~ ll1'tydolig Rahat. 

Fiskestager. . 
Af Gran 8, 10,11 og 12 Alen lange, II/z iL 2/1 i Top (slanke Stængpr,l 

samt Fiskekasser i alle Maal :ev('!'cs billig fra 

Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug , 
, G. Jenssen-Tusch, 

llorespørgsler hesyal'es omgaaende. pr. KJelleru p. 

Nordisk 

Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897. 
Hovedkontor: Nygade 7, Kjøbenhavn, K. 

RepræRentant;.;kn,bet" Formand: Hø.ie;.;teretsas"e""or (', \', N'lHOLYl, K. nf D. og DInn,!. 
Direktiollen: Adm. Direktør V. K GA,\IBOlW. Folkething"mawl N. NEEW '/iAH D. 

H\Jje~terebsagf\'lrer (T. Ai. REE. 
;';elskahet tegner alle Arter af og Livrenter. 

Gamntikapitalen l MilJ. Kr er tegnet af 3~·t vederrH'pftige }fail1l1 i alle Landets Eglw. 

Moderate Præmier. -- Aarlig Bonusudbetaling. 
Begrænset Aktieudbytte. Liberale Forsikringsvilkaar. 

Bekendtgørelse for Fiskerne i Nordsøen. 
Kanon baaden "Gronsunrl" indtagf\l' Station paR J yllands VestkJ'st 

Midten af Oktober :Maaned for 
paa dansk Søterritorium at pause, at Sta tpns Højhodsret respekteres ::1 f 

fremmede i Almindelighed og for særlig der, at yde de danske Fiskene 
Besk) I leIse imod muligc Ovpl'greu fra fremmede Fiskeres Side, og for 

uden for Søterritoriet for den danske Stats Vedkommende at fore det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i Haag af 1892 el' tillagt de 
kontr:l herende Magters Krydsel'e. 

Anses Inspektionsskiuets Assistance fOrfløclpn, HubpfalE's det for rfjl_ 
kaldelse i Soen at anvende de i Fiskeriinspektionens Cirkulære Nr. 1 an
givne Signul<:r og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjerg". Kln;.er> over Skalle fon.ltll'sa,get af' ft'pnlllwde Fiskere, lllU:l indsendes 
med Anvelllinlsp af de trykte BJa.nkettel', som liden Godtgørolse mIleveret> 
Fiskerne fra Stt\lUdkontJ'ollører ('l'oldopsyn) ellet, Strandfogder. 

Blanketturnes trykte Anvisning Illaa nøjagtig udfyldes. 
Samtidil:jt trendes de j "EftelTetningel' for Søfarende" ar 2den Oktolw]' 

1895 Nr. 40 omtalte Lanterner ved Kærgaal'de og Ringebjel'g Baaker. 
Postadresse: "EsbJær.rJ". 

[Jen da'/l~kc Fi.~k(;riinSl)ektion .lill' SOl'flAI'wf/ 

ol} SJiagem/, i Oktubu 181J7'. 
C. Bræ8trUI), 

l'lwf. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København V. Telef. tJr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Primu amerikansk Bo 11-

uldssejldug, direkte inu
kjøbt, tilbydes lallgt IInt!pr 
g:mglmre Priser .. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nu16øbia,q p. Fahter 
i FHhrlJ:lI" IA Q 7. 

Fæl'!ljgsyede SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug; 
d isse sendes altid frit. 

F. N. Halmoe. 
Tfllefon ] 29. 

JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 
Breva!ll'.; Johann COhrs, Altona, 

Fiskenætfa briken' "Danmar k", 
Grønnehave, IIeisingo.', Stengade 15. 

1'cldollnlln1mCr ,,75 Helsingør", 

1"\'('1'61' efter Bestilling eller fra IJ:1ger h'a vor med de Ilyeste og bedste 
:'ll1.t;kiner forsynede, Fabrik; Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
flejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle anure Slags Næt og Garn. Bom
nldsgal'/', Humj),'gal"lI og Jlørgtlrll i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
hedste h':valiteter. ..\uleli.ubel', ii. u r li., .'Iaadtræ og Kateeltll 
Ita,'cs 1)33 Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

fJd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 

R'llhgtlrct af eand. mag. lHll. Lmulbeck, - Tlykt hos ~Prantz Christtreu. Københavu 



Nr. 41. 14. Oktober. 1897. 

M:eCD.e=.sb1a.det> l1dgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er fol' I:Jdlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/a Sides Brede; for st!laende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Ind hol d. Indbydelse tit Deltagelse i Oll dansk 
l' iskeriafdeling, - Nyere DamktJttul"8 Mual. ~ li"i
skeriberctn1dger - Bekendtgørelser. 

Dansk. Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Køljenhavn V, Cl' aahent 
fra 9-11. Redaktøren af lHedlemshlarlet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svane mose
gaanhvej 2 A, 3 8. Sager vedrørende Re
dak.tionen af Medlemsbladet hedes ~emlte 
til Kontoret. ------------------

!'h'eve og an<lre .Forsendelser til For· 
eningens Konsulent bedes altid alene adres' 
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16' 
København V. -_._---

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilde.n angives. 

Capt. A.Sølling, Dunish Consulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølUng. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
SOlll indsendes til "Da.nsk Fiskeri· 
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske J.lfuscmJl, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Bestyrelsesraadet. 

I Følge Lorenes § 6 er Sagføl'er 
Them, Bogenst', valgt til Medlem af 
Bt'styrels('sraad(~t for Oc1<>nse Amt i 
Stedut for afdocle F.tatsraa.d J~ C. 
Dre1/et-, Odense, og Kontrolløl' A. 
FTost, Vejrl's, i. Sted.·t for afdøde 
Pro\)I'ietær P. Brel:nllOldt, Esbjerg, 
for den resterende Dt'l nf de respek
tire Vulgtidel'. 

Indbydelse 
til 

Deltagelse i en dansk Fiskeriafdeling 
ved 

den internationale Fiskeriafdeling 
under 

Bergausudstill1ngeu 1898. 

Efter at der til Danmark er ind
gaaet en officiel Indbydelse fra den 
norske'. Regering til Deltagelse i don 
internationale Fiskel'iudstilling, som 
afholdes i Bergen 1898, har Land
brugsministeriet ovt'rdraget "Dansk 
Fiskeriforening", under Forventning 
af, at de til Deltagelsen fl'a dansk 



Side nødvendige Midler bevilges paa 
Finansloven, det HVbrv at lede og 
ordne "en dansk Fiskeriafdelmg" ved 
den nævnte ljejlighed. 

I Henhold til dette H vel'\' har 
Foreningen s Bestyrelse nedsat et 
Udvalg bestaaende af: 

Præsid en ten, Kam m er herre ,Hof j æger
mester, Lensgreve ivloltke-Bn:
gentved. 

2den Vicepræsident, Kommandor A. 
Bonnesen. 

Grosserer O. Ekman. 
Fisker P. YiZlu1JIsell. 
Fiskel'ikonsulent A. Ferlderseu. 

Det er nu over tredive Aar siden, 
at der i Bergen afholdtes en inter
national Fiskeriudstilling, det første 
af disse for Fiskerigerningen saa 
vigtige og lærerige Møder. DrIl 

Gang var Danmarks direkte Dl'lta
gelse saare ringe; kUll nogle faa 
U dstillere repræsenterede paa en 
meget indskrænket ~hade det danske 
Fiskeri. Det vilde derfor være sær
deles ønskeligt, om Deltagelsen i 
Fiskeriudstillingen lSgS maatte kunne 
blive saa fyldig og oplysende som 
muligt, saa at, det danske Fiskeri i 
alle dets Retninger kunde hævde sig 
en Plads ved dette internationale 
Møde. 

Under Henvisning til Programmet 
for Fiskeriudstillingen i Bergl'll ind
bydes enhver i dansk Fiskeri inter
esseret til i videst~ Omfang at anmelde 
til Udstilling i Bergen saadanne 
Sager, SOlll kan tjene i ovennævnte 
Øjemed. 

Anmeldelse sker til undertegnede 
U dvalg for Danmarks Deltagelse i 
den internationale Fiskeriudstilling j 

Bergen under Adresse: Burewlet 
faT BeJ'gens- Udstillingen, 8tormgaele 
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20, Københwl/lI Y., hvor Anmeldelses
blanketter kunne faas. Anmeldelserne 
maa være indgaaede senest dell 15. 
NovembeJ'1897', og Udstillingssagerne 
maa være i København under den 
SalllJlH' Adresse sellest elen 1. Mads; 
lllen før den 1. Februar modtages 
illtet Udstillingsgods. 

Foreningens Bureau vil indtil videre 
være aabent daglig fra KI. 11-12. 

Købwhavn, i Avgust 1897. 

Udvalget for Danmarks Deltagelse i den inter
nationale Fiskeriafdeling under Bergens

udstillingen 1898. 

Nyere Dam~ulturs Maal. 
Et Foredrag. 

Ønsket pm at værne den Fiskeyngel, 
som N ntidens Udklækningsanstalter 
producerer, og at følge dens Udvik
ling paa saadant Sæt, [It man nøje 
kan kontrollere dens Vækst og Færd, 
har frl'lllbldt det Dambrug, som de 
senen' AnI' have udviklet. 

Forhen og mange Steder endnu 
imlskrænkede den egentlige Dam
kultur sig enten til naturlige Ud
dybninger i .Jordbunden, i Alminde
lighed eroderede Lavninger eller ogsan. 
eroderede Dalfører og Kløfter, som 
ved Opstæmning eller paa anden 
Vis kunde sættes under Vand og 
paa ny tømmes for dette. 

H vor en saadan nat'urlig Lokalitet 
ikke fandtes, tog man den tilfældige 
Lejlighed i Brug, der fremkom efter 
Brydning af Sten, Udgravning af 
Mergel eller Mosejord. 

Og endelig bragtes lllan til a t 
skaffe sig Damme ved Jigl'frelll Ud
gravnillg, medens Kultiveringen af 
større naturlige Vande, Søer eller 



Relikter fra Tørlægninger af Søer 
eller Sænkninger af deres Vandstand 
blev taget med som et Tillæg, som 
Oplagsplads for den Overproduktion, 
Dammenes virkelige Drift bragte. 

J eg skal her vogte mig for na~rmel'e 
at systematisere imellem de enkelte 
Arter af Damme. Det har kun været 
nødvendigt at antyue, hvilke Vande 
man drager ind under Dambrugets 
kulturelle Arbejder. 

]Hen fremfor tllt beder jeg] lem, 
mine Herrer, lægge Mærke til Nød
vendigheden af at skelne imellem de 
Vande, som fru Naturens Haand ha ve 
eller modtage en Næringsevne, og 
de, hvis Næringsevne ~'æklws gennem 
den kulturelle Virksom bed. 

Hidtil have UE' store Havforeta
gender og det biologiske Oplysnings
al'bejde taget og tager Broderparten 
af Interessen. . Vi ha ve gentu.gC'nde 
Gange ved dette MødE' allerede hort 
om Vigtigheden af at ogsna de na
turlige Vande, Søer og Elve, under
gives nøjere Gran~knillger. Det er 
natmligvis Ønsket om for tl e store 
og stigende Krav til Havets og Ind
vandenes Produktion ,tf Fiskekød, at 
sikre os Opretholdelsen u.f denne 
Produktion, som i første Række har 
ført til de talrige og kostbare viden
skabelige og praktiske Undersøgelser, 
der have ført til, at Havet og Ind
vandene ikke længere ere Omruader, 
som vedblivende tankeløst udnyttes 
af Mennesket. 
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Men ved det Indblik, SOll1 disse 
Undersøgelser have givet os i Na
turens Husholdning, er man nanet, 
til den i den nyere Tid opkolJllJlPlldt' 
Udnyttelse af Vandet under dt;!! 
nøjeste Kontrol. Vandet er Midlet, 
hvoned Damkulturen til den ene 
Side fremkalder en Næringsværdi, 

medens den til den anden udnytter 
denne og omsætter den i Fiskekød. 

Derved bliver N uthlens Damkultu1' 
el1 Støtte jin' Luwlbru[Jet, idet den 
udnytter den Jordbund, hvoraf Land
brugeren hidtil hul' haft liden eller 
ingen Nytte. 

Til SUI111l1C Tid, som det lægger 
Vind paa :\t producere Fiskekød, 
bliver Damhl'uget illlid~ertit! ogsaa 
en Støtte fOl' U dvildingen i de frie 
Valld<.>, paa hvilke sikkert dets Me
toder og Omhyggelighed llled 'l'iden 
vil hlive overført. 

Det har ikke været min ::\lening 
at give ærede l'ilhørere et Kursus i 
eller pn Udsigt over det moderne 
Dambrug. Kun saa meget beder 
jPg højtærede Tilhørere fæste Op
lIlærksomhedt>n ved, at dets Metode 
ikke alene ligger i den strænge Kon
trol, som det undergiver de Fiske
arter, det tager sig af, men at det 
som F(jlge a f den"ne nødvendige Kon
trol, arlJPjder Illed meget lidt Vand, 
eller rettere, at det Dambrug, jeg 
sigter til, fol' hypr af dets DanIIne 
Imn kræyer et Minimum af Vand. 

Hvor man, som Here Steder i Tysk
land og Frankrig, lægger Vind paa 
en hurtig Opfodring af værdifuldt 
Fiskekød, enten under Form af Uug
ølTf>d. SUller eller andre Slags, holder 
man Fiskeyngelen fra dens spæde 
Alder i Damme eller maaske rettere 
Grøfter eller Render, hvor hverken 
Fiskene eller disses Fjender kan 
undgan det (laglige Tilsyn. Natur
ligvis maa Fiskene fodres isaadanne 
Vandbehold ere, og naturligvis følger 
der llJed deres Vækst en stadig Om
/lytnjng. Den fremstaaende Fiske
avler S. Jalff> i SandfOl,t ved Osna
briick, den ligcsl1tl fremstaaende Di
rektør Haack i Haningen, i Han-
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novers Hedeegne, overalt gnur man 
efterhaandl'n over til at holtle de 
untler Opdrætning yærende Fiske i 
saa slllau Vande SOIll muligt Ja, 
tiere Steller ere Danll11ene endog saa 
smaa, at de enten ere omspændte 
med rrræ- eller Celllentvægge og 
dækkede med Gitterlaug. Flatle
mualet kan være indskrænket til et 
Par Snese Alcn. san at Fiske-
avleTen med sin K,etser let kan 
række over ethvert Punkt i Danul1en 
eller med et lille Vaad, dragen fra 
Dammens ene Ende til den anden, 
kan su mIe Fiskene. 

N atnrligvis er en sfladan Opdræt
ning kun lønnende, hvor man har 
let Adgang til et Marked, for le
vende Fisk, der fremkalder en Værdi, 
som er ]n ngt over den, anden mad 
nyttig Fisk kan opnaa. Fish:eavleren 
er det sl'hsagt ligegyldigt, om hans 
Produkter naa ud over de MaaI, 
man ellers kræver af de i frie Vande 
levende Fiske, dersom de kun bringe 
ham Løn for hans Arbejtle. I saa 
Henseende synes tie luksuriøse Krav 
at skulle vække en ikke ringe Virk
somhed for Dambruget. 

Men til den samme Tid har man 
alt lært af dette intensive Brug, hvor
ledes man bn hjælpe paa Udbyttet 
af L tlklækni Ilgsanstaltens Fiskeyngel. 
Mangfoldige Steder og selv fra større 
Anstnltf'r har man nøjedes Illed at 
udsætte d"n nysklækkede Yngel i 
}i'rivandelll:'. Desværre hu r mangen 
planløs eller lidet omsigtsfuld Ud
plantedng Imlgt den kontrol1f'rende 
Udldækning i Miskredit, fordi Virk
ningerne har været ingen eller lidet 
paafaltlende. Det Ilyere Du Ul brug 
vil vistnok ved sine Opfodl'ingsme
toder bringe adskillig Ændring heri, 
idet dette Dambrug vær.ner Fiske-

• 

yngelen i dens spædeste Alder, enten 
ved en l'idlang a t holde den i Dam
lIlen eller ved at indestængn elen i 
den u f ,luffe konstruerede Fishkiste, 
SOlll lægges ud i frit Vand. 

V (~d Pil kun i saa kort Tid prøvet 
Kultur er der mE'get endnu, som staar 
tilbage, saaledes Kendskabet til tlen 
bedste Føde for Yngelen og for den 
opvoksende Fisk, til V:mdets Art, 
Varme og ø\Tige Forhold. Men det 
synes, som om man efterhaandpu er 
kommen ind pau en Vej, som skal 
blive følgerig. I hvert Fald for
tjener det nyere intensive Dambrug 
den største Opmærksomhed og -
lad mig føje til - den størst mulige 
Dygtighed og Kyndighed. Desværre 
har Fiskerigærningen ogsaa paa dette 
Omraade maattet lide under ultfor 
ringe virkelig Indsigt, under aItfor 
megen Selvtillid. Fiskeri og Fiske
avl udvikles ligesaa lidt som nogen 
anden Gærning uden et Fond af 
Kundskab og Erfaring. 

Arth. Føddørsen. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Løkken skrives den 7. Oktober: 
Her udfor Kysten har der i den 
sidste l) ge været et usædvanligt rigt 
Kullerfiskeri ; der er saaledes i et 
Vaaddræt taget indtil en hel Vogn
ladning Fisk; her er Kulleren altsaa 
kommet ind til Kysten, medens d('n 
de fleste andre Steder endnu ikke 
synes lIuaet saa langt, at der kan 
drives Fiskeri efter den. TrotIs det 
rige Fiskeri er dog hidtil alt blevet 
afsat uden Vanskelighed. 

Fjaltring, den 8. Oktober 1897. 
Endnu intet Kullerflskeri her fra 



Kysten, det lrækker længe ml, men 
snu bliver det vel godt, nnal' det let 
faul' begyndt. 

Et enkelt E'orsøg hllr ganske vist 
vmret gjort efter Kuller fol' et P:ll' 
Dage' siden, men med daarligt Hc

sult at nCJllli~ 1 Snes Hvilling og kun 
3 Stkr, Torsk, hvilket blev solgt til 
henholdsvis 150 Øre pr. Snes Hrilling. 
60 Øre pI', Stk. 'Porsk hel' paa Plad s!' Il. 
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Sildefisk!!l'iGt hal' værd forsø~t 

.nogle Nætteer forst i Mmwedell af 
ii,j'e Baadelaug. Udbyttet fra 1 1/ 2 .. -

3 Ul Sild pr. Baad, ('Il lille Mund· 
slllag for Fiskerne sdv, lUel) intet 
til Sal::;. 

Fjordfiskeriet el' ejholler 15:'1:1 godt 

som ønshligt, dog har der \'æretfanget 
en Del Aul, ligesom man ogsaa be
g,ynder at fangl~ en Del Helt nu. 
Flynderfiskeriet forvenh's derimod i 
en betydelig bed!'(! Gænge, end det 
hidilldtil hal' været; thi af dennc 
Fjord('ns Hovedl)estand burde d ('1' jo 
paa dellue 1'id tuges det dobbelte 
Kvantum af, hvad .dor tages. 

Fjordudhyttet h:.u· foto mit Distrikts 
Vedkommende' vær"t som følger; 
500 Sno Flynder il, 35 Ø. 175,00 Kl'. 
ao PLI. Pig- og Sleth\;ar ' 

a li) Ø. .. . . .. 4,50" 
800 Pd. Llnl ii. 28 0 ... 224,00 " 
200 Pd. Hl·lt it IO ø.. :JO,OO " 
40 Pd. Laks it lOU ø.. 40,00 " 

60 Pd. Ørred it 45 ø.. 27,UO " 

120 Pd. Geddu a. :;0 j'l :34,00 " 

150 Pd. Aborre a ti 0 12,00" 

IH It 52!i,50 Kl'. 
J. 

København, d. Il, Oktoher 1897. 

SildeflskerlOt i Sundet har i d"ll for
løbne Uge, der kun rel ogSflU siges 
i de sidste 14 Dag!", givet jn2\'nt godt 
U dbytte for Fiskerne; Fangsten pH 11 

cn. 100 Ol til <'n B!lad pr. Nat har 
ikke \";UI'('t ualmilHll,l igt !IH nsl{(~ 

enkelte have em]oi!s;t;\ haft hl'l1ved 
200 Ol og mere. nette 11,11" IH'virkd 
et Pri"fald. Pl'i:Wll hal' hold t sig 
omkring l Kt'. pr. ()j somme 'l'idl'1' 
lidt OH'!' og anllrf' Cbnge lidt lllH]er. 
hvilket jo llla!L kaldes en l'es1wktnhel 
Pris for tom pIl('\' lIdl~ ~et Sild, 

11 u~pfi~I,f'rid r!'t(-r " h la. n k Ani" \"ed 
Indlollet til K,!ln'ho(]('l'IH' gin~r dp!,
imod Inlll pt tnrn·ligt lTdbJtte l1U. 
Man har I,pldaget ('II Del (Hi'!', 

at Silddi~kl'mp ha \ l' ,ll'prot i Hnse
f"pttmll', hV()]'\"t'd U\1Sf'I'lW blive revet 

fra <1\:,1"('S Plads og ikke kOlllllle til 
at stan til "at fiske": i pt Pal' 'I'il
fælde t']' saadant sket \('tI a()~--HI 

HU~~'r pan Sættd, Inilkd girer l't 
roleligt Tah for \,pdkoll1l1lCIH]e Huse
fiskere, især nanr dd sker i den 
bedste Tid af l\J orket. Der er mistpt 
mange Bøjer, Kuher, IJiuegods Ul. IIl. , 

llIen Sild (·fiskl'rJl(' slippe jo hellt'r 
ikke slmd('slos Illrd (]el'l'S l{(Jt!skalwr, 
foruden :lt de faa Jbaet og revet 
dm'ps Garnl:pngdC', mistp!, l:P jo ild,e 

sjH'ldpllt Garn. 
Bpgge Pnrter vilde rist helst lInd

gart saadanne Kollisioner, men nnar 
ubereglleligl'F'm hold, SOIll Stnllllsl;i rt· 
ning, Vindtorandring O. n, foraarsa;.ol>j· 
KollissiOlH'I1, san 1Il:, a hyp!, Part Ij,,,n, 

sit Tah, hror føleli2:t det elld hl 

'l'ider kan vmre. 
Vaadfi~kelid ~·rt(-r Ani hal' i d" 

sidste ICt D~t:-::(> o~saa kun biv(·t d 

meget taneligt 1:dbytte, IlH.' Il det 
forrstauende Morke· \"('lIt('S a t lille 
bedrc det Soget, indl'll det skal op
hore. Krogfisk(Jrict eftpJ' Aa l el' 

alt opl10rt. F. 

Frederikshavn, d. 11. Okt. 18(17. 
Ejheller i denne hal' dpr !;uIInct 

fiskes i mere end 2 Døgn, dog havde 



nogle Fislu'l'e yæret rundt Skagen 
og tisket paa Vestkyst011, U cllJyttet 
falcH temlllelig knapt ud, fra 50--100 
Srlf'se pl'. Kutter, Roclspætter yejende 
ca. Iii Pd. Srh,sen og betalte Illed 
1 Kr. 7:'5 Øre pl'. Snes. Paa Herthas 
Fia k hal' Fiskeriet yæret l'et godt, 
Kuttel'lle indkom med fra 100---3UO 
Snese [n'er, Fisken yejede 10 - 1:3 

Pc\. Snesen 0i! betaltes mt,d fra 90 
Øre til 1 Kr. 70 Øre pr. Snes. Fra 
nordre Side af Læsp indkoJl] noglf' 
Kuttere med Illindi'(~ Partier 12-14 
Pd.s Fisk, betalte med 11!~ Kr. til 
21!~ Kl'. pr. Snes. [LæsorPl](]e 
yar Uclbyltl't telllllH'lig tal'Yl'lig,t, 
50--160 SllOfH' ~lll 1:1 Rudspætter pr. 
Kutter, dpI' tUlI ".Irelo 10-11 Pd. 
SIlPsell og bt·taltes Illl'd fra 80 (11'l' 
til 1 Kr_ 2.0 0re pl'. Nlll'S. Af ikke 
lllc'gl't bedre l(qd·itet yan' de fra 
Aalborgbllgten i Ild liOllllllel1([e Laster, 
l{odspætten ,<jc'de 1U-12 Fd.Snesen, 
llll'n llpnaaedC' dog 1---11/~ Kr. pr. 
SnC's. En enkelt Kuttc'!' indkom fra 
L,l'SO Østside llled ca. 450 Pd. 'rungC', 
de!' opnaaede den hoje Pris af 1 KI'. 
[ll'. Pd., desuden havde denne Kutter 
et mindre Parti Rudspætter, s:ta 
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dens Udbytte af de to Dages Fiskeri 
maa jo Imldes meget tilfredsstillende; 
en anden Kutter indbragte fra om
trent samme Fanand godt 50 Snese 
Rocl sp:l'tter a f udmærket Kvalitet, 
vrj0nde 20-24 Pd. og betalte med 
ca. 6 Kr. pl'. Snes. Fra forskellige 
Pladser indbragte Partier Pighvar 
og Slethvar opnaaede henholdsvis 
50-60 Øre og 12-15 Øre pr. Pd. 

Fra Sverri g tilførtps pr. Dampskib 
og K vase ca. 20,000 Stkr. levende 
Hummer, alt til herværende For
handlere, fra Norge kun ca. 5000 
Stkr., som alle afgik direkte til 
tyske Modtagere, Prisen er fra 90 til 
95 Øre pr. Pc\. ab Norge piler Sverrig. 

N a ar tidligere. bel' har været an
ført, at Jhedningstiden i Norge op
hørte 15de Septem ber, saa gælder 
det kun fol' Østlandets Vedkollllllende, 
paa Kristi.lnssandkanten og vest 
derfor ophører Fredningstiden først 
lste Novemher, og for endnu "est
ligere og nordlig liggende .Distrikter 
slml dcm endog først ophøre senere 
endnu, saa det er vel den rette 
Aarsag til den forholdsvis ringe 
'rilførsel af Hummer fra Norge. Kl 

BEKENDTGØRELSER 

Ofrentlig A vktion. 
Lørdag den 16. Oktober 1897 Kl. 11 Form. bliyer ved offentlig Avktion, 

du!' afhold l'S paa Orlogsværftet bortsolgt: 1200 Pd. Tovværk, 1400 Pd. Spild 
af '1'ov, 250 Pd. Zink, lUO Pd. Kohber, 900 Pd. malet Sejldug, 22,500 Pd. 
Staalaffald, 16,000 Pd. gI. Jern, 1 Dykkerdragt, 60 Sejldugsslangul', 35 
JJanterner, 4 KakkeloYlIe, 1 Partøj lll. lll. Desuden: 

1995 Pd. Korkaffald, 
12,000 Pd. Metal-Kedelrør, 

34 Vinfustager. 
101 Heltønder. 

Sagerne p~uLVises Onsdag den 13. Oktober og følgende Søgnedage fra 
Kl. 10--2 i .:\1agasinet [Ol' lmssel'at Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

01'logsvæ}j~ets Centralkontor, den 9. Oktober 1897. 
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Københavns TilfursAl af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira 3. Oktober til 10. Oktober 1897. 
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I I 
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n200 
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og' :2801) p(1. Kuller .. ~) Hornn')k, -lJ :\lnkrf'l, _\0.1. Ii) ln,-JfJl Pd. Aal 'lg 
Laks og :;.2::0 P,l. Ørred. 

lait er der tilført 523673 Pd. 
Betalt Ue1111cl11~nitslJriK af Opkøbere: Røds!)[ottcr: lcY',I1<[(: Kr. 2.70-4,25, KHss('nsk 

Kl'. 2,50-3,00 pr. Lpd.; Ue,ldc Kr. 0,20-0,iiO ll!'. Pd.; Torsk. levcllde ,Kr. 1,1J0--2,00 
pr. Lpd.; Honlfiok Kr. 2,00-15,00 pl'. SUfS: Hilll Kl'. 1J.IO~I.:15, llot'l1holmsl,e K,'. O,;)\) 
pl'. Ol; Aa!. hlanke Kr. 0,10-0.1'3, gllle Kr. O.::!(1-i),35 ]ll'. PJ.: Laks, Kr. ().81)~-l,1O pI'. 
Pd.: Ørred Kr. 0,150-0,80 ]ll'. Pd.; Hejer Kr. O,fi5-O,75 pr. Pd. 

Ugens Tl1f\}I';el af lcvcll,Cle I{ørhpætt"r h"r nt'l'et r()t lwtyddig og de ankollllllCllllCl 
Kuttere havde rndlcm lOO-::!i)O Ll'd. hver. af fortrinlig Kyulit"t. DOl'af kOlli .j. fra ~ord
og Nordycstsillcn af Anholt med Fi8k vejende 11;-20 1',1, b(:tal~ l\wd 3112··.J.'i j Kl'.: 2 fr~ 
SydvestsidelI Jl1ed Fisk vejende l:l--14 P'l. bctalt HH"l Kr.; ti fra Koyolkrnl1 med 
Fisk vejendc 15-18 Pd. bctult med ;3'/"-4 Kr ; ,l fra med Fisk wj('",lc 15-20 
I'c!. betalt 'W"] KI" 10 CcJre: 2 tra Aalborg Bu~t0l\ me'\ I<'isk V(·jDllde lIl·-18 Pd. 
hetalt mea 3'!. Kl.; 2 fra I<'ornæs llled Fisk vejende 14-:15 Pd. uetaJt med H-3 Kr, H5 
Øre; 1 fJ'a Kobbergrnnden med Pisk vejende 1 ii Pd. betalt merl _1' i j K l": I fra Phvl"I'!w 
med Fisk 18 PlI. bdalt med BIl, Kr., og l fra Hel'thas Flak me,l Fisk vej(,llde 
1B PJ. med H':., KI'.; af K vuser ankom 2 fra Fredcrikshavll me,L Fisk fra Xordsidcn 
af Læsø vejendc 10-14 Pd. hetnlt med 3'1.-4 Kr .. og' 1 fru Aalhorg' Bugten nled Fisk 
Y<'jt',m!e 12 Pd. betalt med il ' ;, Kr. pr. I.p,r. Af Torsk tilførtf·, af 16 J(y"oCl' .. a. 80011 
Lpd., der betaltes moll følgende Priser: 7 fra ,Bornholm fik l Kr. -lO 01'('-2 Kr.: 5 fra 
St. Belt fik J114~Pil Kr.: 2 fra Augudcnhorg tik l Kr.. 1 fra Lo11n",L tik li!" Kr. pr.' 
Lpd. Fra SanrLll\l\1!l1e\"'1l U11ko!l1 l K Ya,e [Jl(',l cu. olJOO Aal, der bd"lteo med 57 
Øre pr. Pd. Af811d tilfyJrte; pr, Baad l'a.lfiOilOOJ, dpr betaltes IHcd"i.--I",KI·.pr.Ol. 

En Kvase, 
del' laste!' 3 a 400 Lp". Torsk 
og ikke stlkkcr dyuere cad () 
Fod. øllskl'>s til K,Jbs. Billet 
mrk. Kvase [flC,l Oplysning 
om Rigning, Stwrelsc, Dybt
gaaende, Alder samt Pn;, 
bedes indlagt paa Bladets 
Kontor i Lølwt il r 14 Dag·e. 

Orredæg. 
I N o V 1>1." --1)(·\;1Ir. J\!aan"d 

llll(h'rtcgtH'(le H('lskull tmtag 
Vl're UJklækuin!--'t:lUIIstalt\!r 
og JJrredæg til Cdklækniug'. 
vil blive t'U "2 Kr. pr. lunt! ~ 
befrngteJe oa en, 4 Kr. for fostør~ 
hHldig(' .1::~g 

Hcstillinc:cl' 
dt' indgun. 

Fiskeriselskabet 
for Viborg og ODlegn. 

Til Salg. 
JDn hel ny tysk 1>! iy

kvas!', 41/~ '1'ons, med 
nyt Vaad, hos Fisker 

H. P. Rasmussen, 
Kallehave. 

Fiskestager. 
Af Grull 8, 10, 11 og 12 Alen lange, Il!2 h:d" i '1'op (slanke Stænger,: 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaa:rd Savb:rug, 
, G. Jenssen-Tusch, 

I!orespørgsler hesmres omgaaende. pr. Kjellerup. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der. tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Nyl{iøbin,q p. Falstnr 
i fj'P];I'U:ll l R97. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarhejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmoe. 
Telefon 129, 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rruy:ulr.: Johann Cohl's, Altona. Telell;ramallr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsiugo.', Stengade 15. 

Telc!'ollllumme1' ,,15 Helsingør". 

it'i'('1'01' efter Hestilling ellor fra Luger fra vor med Je llyestC' og bedste 
;\Ltskinor forsynede, Fa.brik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt a.lle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarJi, HamJlP!fa1'J/ og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste I-':valitoter. Aaleknbel', Kork, t'laadtræ og Kateehu 
haves l.aa l_ager, 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Vcd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 

l\Cthgeret af (Jall'!. mag. H'ill. Lundbeck. - Trykt hos Frantz {Jlwisttreu. .Købenllll;vu 



MEDUI!SIUD 
Nr. 42. 21. Oktober. 1897. 

Jl.I.[eCil.e::c:::l..soJ.a.o..et; udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for .!:1dlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Om nskeriha.vnesagen. - Jsland.-
fiskeriet. Fikl<riuerotnu.ger. Bekendlgørelser. 

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. _o ___ ~ .. ___________ _ 

Hreve og andre J;'orsendclser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres' 
sele,le til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. -_._---

Eftertryk af Medlemsbladet, Artikler Cl' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A .. Sølling, Danish Consulate, 
6, Muscovy Co urt, 

London E. C. 
'l'elegra.m Adr.: SølUng. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram·Adr.: Sølllng. HuU. 

Sælhundehaler, 
SOlll indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

. Om Fiskerihavnesagen. 
Af Kl'ydst.oldassistent, Olsen, Grenaa:) 

IL 
E'oruden denTilvækst,Fiskerflaaden 

fremdeles er Genstand for fra dansk 
Side, er der i de senere Aar ogsaa 
hos \'ore N u boer hinsides Kattegattot 
bevislig konunen pn vis Fart i en 
lignende Udvikling med det danske 
Vaudfiskeri som Forbillede. Her i 
Landet er, efterhaanden som en Del 
min,lJ'c og ældre Kuttere ere solgte 
nn Villig vel til Sverig, bygget flere 
store Kuttere særlig med Islandsfi
skeriet for øje, og det er at haabe, 
at Lykken maa være med de entre
pernante Mænd, som have sat sig i 
Spidsen fOl' dette, i det væsentlige 
nye Foretagende saaledes, at en stor 
Del uf den danske Fiskerflaade her
efter maa finde et lønnende Virkefelt 
under Islands Kyst. Det er dog 
·kun en Del af Aaret, der kun paa· 
regnes at ville hengaa med dette 
Fiskeri, saa at dB dermed beskæf· 
tigede Fartøjer altsaa for Resten af 

') Se Bladets Nr. 38 og 31), 



Altret, EfteraILr og Vinter, ville have 
!'lammen med den øvrige danske og 
den svenske Fiskerflaade at drive 
Fiskeri ~ vore mere hjemlige Far
vande, og den langt overvejende llel 
vil naturligvis paa Grund af Aarstiden 
sammen llled de tilstedeværende For
hold vende sig til Kattegattet. 

Sa.a sandt der imidlertid er en 
Grænse for alt i Verden, saa er der 
ogsaa en Grænse for det Antal Fi
skere, der vil kunne ernæres af Kat
tegatsfiskeriet, og hvis denne Grænse 
da ikke allerede er naaet for Kut
terfisleriets Vedkommende, saa er 
der, med Henblik navnlig ogsaa paa 
den tiltagende Udvikling fra svensk 
Side, ingen Tvivl om, at den Dag 
ikke er fjern, da Kattegattet er over
fyldt af Fiskere. 

Da vil for A hor det SporgsllIaa l 
paatrænge sig, om man har truffet 
saadanne Foranstaltningt'l' paa .Jyl
lands Vestkyst, at man Illed Ret kan 
henvise de store og mellemRtore Kut
tere til J<'iskeri i V esterha vat, saa 
at Kattegattet kan oVf'rlades til de 
mindre Fartøjer. Der sigtes her til 
Tilvejebringelsen af et paa Vestkysten 
bekvemt beliggende 1'ilholdssted for 
Fiskerne, hvilket er nødvendigt,dersolll 
disse hele Aaret skulle kunne drage 
nogen virkelig Nytte af Vesterhavs
fiskeriet. 

I det sidste Par Aar har der, 
ganske vist indtil Dato udell Iloget 
positivt Resultat, været arbejdet i 
den Retning ved at søge anlagt en 
V estkystha vn, og af de fremkomne 
Projekter er det ved Sandnmshage i 
Nærheden af Hanstholm vist nok 
det, der bør foretrækkes som heldigst 
beliggende for de Fiskepladser, der 
nu ere længst fjernede fra Havn, 

-4:14 

nemlig udfor Hanstholm i en Afstand 
af en 25 Mil fra Fredprikshavn. 

Hvad der vel navnlig har været 
en Hindring i, at Illan er Ilaaot til et 
bestemt Resultat Illed Hensyn til 
denne Vestkysthavn, er lJoverens-
8t!"mmelse om Stedet, hvor Havnen 
bør ligge. De lokale Interesser ville 
her som ved saa mange andre Lej
ligheder, og som rimeligt er, ogsaa 
tale -med, hvad der dog i dette rr'il
fælde ikke kunde have nogen afgjø
rende Indflydelse, eftersom Havnen 
spoeiolt skulde være en Havn for 
Fiskerne og uden særlige Hensyn til 
andre Interesser saa vidt muligt an
lægges paa det for Fiskeriet bedst 
tjenlige Sted. 

F3kønt Haabet' vel endnu ligger 
fjernt~ har dog det Faktum, at der 
i Aar er nedsat en upartisk Ram
mensat Kommission til videre og 
forhaabentlig afsluttende U ndersø
gelse vedrørende Vestkysthavnpspørgs
maaIet, glædet Fiskerne, baade dem 
som ha\'(~ store Kuttere, med hvilke 
de i !?ol'billllelse med et Tilholdssted 
paa Vpskysten ville kunne drive Ve
sterhavsfiskeri, og Jem som have 
mindre Kuttere, hvormed de frem
deles føle sig henviste til Kattegatt(·t. 
Et rrilholdssted paa Vestkysten, hvad 
man jo altsaa nan mest tænker sig 
i Form af en Havn, vil nemlig blive 
en udmærket Støtte baade for VP' 
sterhavsfiskeriet og for Kattegatsfi. 
skeriet. For Vesterhavsfiskeriet vil 
Havnen blive en direkte Støtte derved, 
at Vestkystens Mangel paa naturlig; 
Beskyttelse for ~"iskerne særlig mod 
vestlige og nordlige Storme paa denne 
Maade afhjælpes. For Kuttegatsfi
skeriet vil samme For;lllstaltning 
blive en indirekte, lllOU dog kraftig 
Støtte, idet Vesterhavsfiskel'iet vil 
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drage til sig og bort fra Kattegattet 
en stor Del af de større Kuttet'e og 
slutledes gøre Plads i Kattegattet 
for de mindre, hvis Antal ogsaa 
gradvis forøges. 

Man ser, at Frederikshavns Han
delsforening i sit Svar paa Havne
kommi&sionens Henvendelse ikke har 
kunnet tilraade at anlægge en Vest
kysthavn, for det første fordi Trangen 
til enTrafikha vn paa,Tyllands Vestkyst, 
ud over hvad der allerede haves i 
Esbjerg, ikke antages at være til 
Stede. Denne Anskuelse er ganske 
sikkert ogsaa aldeles rigtig; men 
naar Handelsforeningen dernæst ikke 
mener at kunne anbefale Anlæg af 
en Havn som Tilflugtsham pau Vest
kysten for Fiskerne, fordi man j 

Frederikshavn har et for Fiskerne 
særlig gunstigt Fiskernarked o. s. v .. 
da kunne Meningerne herom dog va~re 
ikke saa lidt afvigende. For øvrigt 
drejer det sig ikke hestemt om netop 
at skaffe Fiskerne en Hf LYn, som 
tillige kan være en ·Handelsplads for 
dem. Hovedsagen er, at det' skaffes 
dem et Tilholdssted af en hvilken 
som helst formaalstjenlig Art, hvor 
de i en rimelig Nærlled af Fiske
pladserne. kunne søge Dækning, naar 
Storm og daarligt V f'jr forhindrer 
Fiskeri, og at de ikke, som Tilfældet 
1lU er, skulle behøve, før de have 
fisket en fnld Ladning, at sejle den 
lnnge Vej, først Skagen ind, og naar 
de ikke kunne faa Ankerplnds her 
saa, helt tjl Frederikshayn blot for 
at søge Læ, Omstændigheder Stlm af 
si g; selv forbyde alt varigt Fiskeri 
om Efteraar og Vinter sun lnn(!t 
vest paa. 

Den Mulighed, at en Vestkysthuvn 
vil forøge Ansamlingen af fremmede 
Fiskere, er desværre en ikke ganske 

uberettiget Anke mod et saadant 
Anlæg, da man ikke kan bygge en 
Ham specielt for vore egne Fiskere 
og forbyde r dlændinge Adgang. Den 
samme Anke er med god Grund 
ogsaa rejst mod et Havneanlæg ved 
Anholt, der i Følge sin Beliggenhed 
nærmest vil blive et Domicil for de 
svenske Fiskere og foranledige, at 
disse saa godt som hele' A.aret per
manent ere til Stede der og fra dette 
Udgangspunkt bekvemt kunne sprede 
sig til alle Slags Fiskeri over hele 
Kattegattet ogsaa helt vest paa, en 
Tendens, der forøvrigt allerede i Aar 
tydelig har kunnet mærkes. Der er 
dog den betydelige Forskel, at medens 
der paa .Jyllands Vestkyst, som foran 
nævnt, fattes alt, hvad der hedder 
naturlig Dækning, og Nødvendigheden 
altsaa byder, at der for at give vore 
Fiskere Andel i Udbyttet af Vester
ha\'sfiskeriet ad kunstig Vej raades 
Bod herpaa, saa er der ved Anholt 
altid Dækning at faa, enten paa den 
ene eller den anden SIde af Øen 
sanledes, at en Havn paa dette Sted 
nærmest kun kan karakteriseres som 
en Behagelighed for ]'iskerne. Der
imod er den ikke blot ikke nødvendig; 
men den vil tillige foranledige, at 
der skaffes vore Fiskere i alleBrancher 
en Konkurrence paa Halsen, som 
de slet ikke kurine staa for. De 
svenske Fiskere staa nemlig gennem
gaaende pau et lavere Kurturstand
PUIlkt end de danske, og da det er 
en Kendsgerning, at hvor Kulturen 
gaar frem, forøges Forbruget samt 
Udgifterne til Opfyldelse af Fordrin
gerne til Livet i det hele taget, sau 
følger heraf, at de svenske Fiskere 
føre en langt billigere Tilværelse og 
derfor kunne klare sig med en langt 
ringere Nettoindtrægt end de dani.lre. 



Det er da ogsaa en almindelig be
kendt Sag, at de svenske Fiskere 
baade i København og andre Steder 
undersælge de danske og derved 
trykke Prisen paa Fisken i A [min
delighed. 

Der er ganske vist intet saa galt, 
at det ikke er godt for noget; men 
naar der, som det fremgaar af den 
nys forelagte Finanslov, er Tanke 
om i en nær Fremtid at anlægge 
en Fiskerihavn ved Anholt, da er 
der - sagt uden at det paa nogen 
Maade er Meningen at modarbejde 
Regeringens Planer - sikkert skellig 
Grund til for Lovgivningsmagten -
Regering og Rigsdag - endnu mens 
Tid er at overveje, om de Fordele, 
der Illenes at kunne følge af denne 
Havn. kunne opveje den Skade, den 
vil fora nledige paa alt dansk Fiskeri 
ikke alene omkring selve Øen, lIlen 
over hele det mellemste og sydlige 
Kattegat ved at forøge Tilstrømningen 
af Fiskere samt Indblandingen fra 
Undlændinges Side, og om det ikke 
er at arbejde stik imod det rette 
og egentlige tilsigtede Formaal, 
nemlig at støtte vore danske Fiskere 
og bevare Fiskeriet for dem i Frem
tiden i saa stor U d strækning som 
mulig, dersom man skrider til dotte 
Anlæg paa Basis af de Argumenter, 
der hidtil ere fremkomne og den 
førte, mpd illusoriske Projekter kryd
rede Agi.tation, der vistnok ret beset 
væsentligst kun rent tilsyneladende 
er baseret paa at gavne og støtte 
Kattegatsfiskeriet eller noget andet 
udover, hvad der \"edrører selve 
Anholt. Det vil sikkert være en 
bedre og fornuftigere Plan først at 
sikre Fiskerne et Tilholdssted paa 
Jyllands Vestkyst saaledes, at en 
Del af de mange Kuttere, som alle-
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rede til Dels oversvømme Kattegattet, 
kunne fortrække ud i Vesterhavet, 
fremfor og før man i det hele taget 
har Vished for, at der vil fremkomme 
et Støttepunkt paa Vestkysten, at 
foretage noget her i Kattegattet, 
som yderligeIe vil forøge Tilstrøm
ningen af Fiskere og til stor Skade for 
Landets egne Folk befæste en fremmed 
N ations Fiskere midt Kattegattet, i 
vort Lands umiddelbare Nærhed. 
Trangen er langt større paa Jyllands 
Vestkyst, baade hvad der angaar 
Støtte for Kutterfiskeriet og Beskyt
telse for Kystfiskeriet, og denne 
Trang taler for, at der først skafFes 
det paa forskellig Vis nødvendige 
til Veje deromme, og kan der saa 
derefteif blive Raad til at foretage 
noget i Kattegattet til Fiskernes 
Behagelighed, og dette til den Tid 
kan ske uden skadelig Indflydelse 
paa Fiskeriet som Næringsvej, da 
vil det altid være tidsnok pau et 
senere Tidspunkt. Vil man straks 
skride til at foretage noget for de 
ca. 30 Fiskere, der er paa Anholt, 
da kan man jo bygge en Dækmole 
lignende dem, som de vestjyJske 
Kystfiskere ville være glade ved paa 
deres Kyst, og vil man, ud over 
hvad der i den Retning allerede er 
besørget, yderligere lette Fiskerfar
tøjerne deres Sejlads fra en Side af 
Øen til en anden, da kan man af
mærke det gennem Nordvestrevet 
førende udmærkede Løb "Slusen", 
en nyttig og betydningsfuld Hjælp, 
hvoroJll der tidligere har været ansøgt. 

N aar de i Kattegattet tilstedevæ
rende Havne ere i en brugelig og 
forsvarlig Stand, da er der sikkert 
Havne nok til foreløbig at yde Fi
skeriet den nødvendige og tilraadelige 
8tøtte, eftersom Distancerne i Katte-



gattf't dog et'e for lidet at regne 
. imod, hmd der er Tilfældet pua 
.Tyllands Vpstkyst. Først at anlægge 
en Havn ved Anholt vil let have til 
Følge, at der senere intet kun f~las 

udrettet pua andre Steder, hvor 
'l'rangen og ~ødvendigheden virkelig 
er til Stede; thi Pengene gau, og 
Etablissementet lllaa hefrygtes a t 
rise sig forfejlet som Fiskrl'ihu \'Il 
for de danske Fiskeres Vedkommendp 
samtidig med, at den pau Grund af 
si:l Beliggenhed ingen andel} lønnende 
Betydning vil kunne fau. Lovgiv 
ningsmngten vil da tage Afstand, 
naur andre nødvendige Projekter 
fremkomme og sige som sna: "Lad 
os med den købte Erf.uing for øje 
hellere helt lade være at foretttge 
noget, saa risikere vi ikke il t gøre 
];'iskerne Bjøretjenester, hvor vi vilde 
hjælpe dem, og saa spares dog i al 
Fald Pengene til Formaal, hvormpd 
d Ne kendte." 

Islandsfiskeriet. 

Pn'derikshavn, d. 18. Oktbr. 1897. 
I de sidste Dage are i3 af de i 
Aar umh'r Island tiskende Kuttere 
hjemkomne, nemlig" Prillsf'sseM arie", 
".Maagen" 0i! "N on!Yest';, underrejs 
er "Prins Valdt·mal''', don 5tp del' 
i Foraaret drog ud herfra, "Emilie 
FranZ'isku:', stralH"'dp S(lm tidligl're 
meddelt under Island og kommer 
næppe mere tilbage, t!;L den ikke 
kan faa sin Skadt> I'f'p;\l'('ret PUll 

disse mere ucivilis('redl' Br.ddl'gradel'. 
"Prinsesse Marie", der føn'~ af Skip
per ,Toh. G. Bast og ejes af ,.Ventl
sysspl Fiskeeksportforretning", er vel 
en af dem, der har havt det bpuste 
U dbytte, omend dette dog ikke naaede 
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saa højt op SOIll i Fjor. del' (\J' tisl,et 
for La. 9000 Kr. Netto, hyjlkd el' 

indkummet fOl' den i gng:land sol~te 
Fisk, efter at alle Omku::;tllingprne 
are truklll~ fm, dpslH]pn Illpdhringer 
Fartøj('t CU. 100 Tøml(~r saltet Rod
spættp, ([('l' kan ansla'ts til Pil V,pnli 
af ca. 1500 K 1'0 [}('J'. Aar:mp:en til 
det mindre Udbytte i Aar tilshiles 
udelukkplHlp rlpn Olll~tændighpd, at 
der i AnI' klin hUL' v;pret Pli Dal1lper 

til at fm'p Fal1~sten frem til (kt 
PIlgplske ]\f a.rked. ,,:\ln ; q.!;p n " , d,,1' 
f01'P5 af Skippel' Ci\: istophersen af 
Holbæk, hal' pjlJpller gjort saa godt 
Fiskeri SOlll i Fjor, dpll medfører 
godt 100 '1'ønde1' Jledsaltet Fisk. 
Kutteren ,)ioJ'(!yest·" Sl; pr, ;\\a d"t'll 
af Fl'Nlerikshayn, byil\{('n Kutter 
lig(.]edes tilhører "Vends}'ssr'l 1<'i8k('
eksportforretning", kan hellp!, ikke 
rose sig af at l!aYe ha vt saa stort 
et Udby tie som i :B'jOI', men Føreren 
mener dog, at Udbyttet i sin Helhed 
mua kaldps ti lfredsstillende og er
klærer, at der j AnI' nnder Fiskel'ipt 
er vundt'u lJPtydelig megcen Erfnring, 
hidtil hul' lIlun sædig holdt til 
Vestlandets Fjorde og ikke fundet 
noget viden, Fiskpl'i paa Nord- og 
Nonlostlandets Pjorde, Illel} i AH 
fandt man tiere nye og gode Fiskc'
pladser del'. Aarsagell til a t mu Il 
her ikke hunle faaet noget Udbytte 
tidligere var, at lIlall var kommc'l} 
fur sPl1tderop, :\1(,1l Hoypt\lwtillg('],;Pll 
for, at det lwle knn komlIle til at 
gaa, som det siw I, (!!' dog før"t og 
fl'Pllll1lpst den, at tip]' til næst(' Aar 
-- pilten det 11U sker paa 11I'i\'at 
(>1l(~1' offentlig Foranstaltning - kom
mer til at løbe to Dampskibe som 
"earriel's" paa Ruten de islandske 
I<'iskepladser-det engdske Marked, 
sualedes at Forbindelsen kan blive 



ugentlig i Stedet fol' SOlll i Ani' hver 
J 4c!p Dug, kun pau dPllllO l\Iailde 
k1]nn(; alle tip i Fiskerid undet' Is
land intpressGl'ede ,--- haade Aktive 
og PaRsiHl f';ul det fnlde lT dhytte 
af deres ArlJPjJe, og man kan da 
sikkprt spaLt Islunclsfiskeriet en god 

Fn'llltid. "Nordvpst" mcdfort(, kun 
l O rr~Jlld er sttltet Hød sp;ette og i) 

'r(mder saltet 'rorsk, desuden med

bragte KutterelI de 87 Tønder saltd 
Fisk, som "Emilie Franziska;' ha Hle 
fisket inden sit Lrol'hs. Rpjsen IlPl'lled 
fra R.ødl'1jonl er gaa(4 nalmilldplig 
hurtig, d('lI h:lt' kun Y:lrnt i godt H 
Vogn, og l\lil'l'kehrr nok har Vindpn 
væl'(;t stadig fra pi \'JIldhjørne, Far

tojpt er gn:1 ]l"" lu gbords ROll{2: ligf' 
fm Island til HirtshollllPne. Kl. 

Fiskel'iberetnin ger. 

Harboøre, den 14. Oktolwl' lS~'7. 
Den sidste [gps 'j'id har brttgt lIleget 
uroligt Vejr, S:LU der ikke lun Vil'l'et 
Tale; OlU at begynde HadJrHget. 
Saaledøs han' ri paadettpfrell1l'yhkpde 
Tid"punkt (~lldn\l ikke fanget 1I0fH'll 

KullHI' til Eksport. Det m,l~1 yd 
for sikkprt haahes, at e1er til næstp 
Ha Hejl'sIndtræde Ise kan gOl'e;s Fangst. 

])et forlYder med største 8il{kerlwd. 
at YOl' nv:Jernbane nu ikke> ril bEn, 
færdig t~Jr bngt heil i SOmmHl'en 
l8H9. 1<Jllprs nu' d(;t da BestplllmelsPJ1. 
at den skulde aabrlPs for rrmnk l: 
,Jnli 9S. . 

Frederikshavn, d. 18. Oktb1'. 18!J7. 
Flere Gange il: gens fOl'ste H ~lh del 
toge Kutterne ud, men bleve hH'I' 

ChIlg af uroligt' V pjl'forhold llOel
sagede til at vendø tillmge til Havnel!. 
Først i U gens to sidste Dage blev 

der nogen Le,ilighed til ,tt færdes 
vaa Havet, men Udbyttet \'ar dog i 
drt hele meget tarveligt. 5 -6 K llt
terø have atter forsøgt paa Vest-
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kysten, men opnaaede intet Udbytte. 
E'iskøriet dør maa for Kutternes 
V pclkommenele anses som defillitivt 
afsluttet fOl' i Attr, særlig da de 
fleste lllød Skugboere bemandede 
Kuttere, der ere de ihærdigste til at 
"bruge" Vestkystfiskeriet, nu have 
lagt op fol' Vinteren. Fra Herthas 
Flak indkommende Kuttere havde 
fra 15-150 Snese Rødspætte hver 
af ret ringe Kmlitet. vejende 9-11 
Pd. Snesen og: betalte med fra l 
Kr.--l Kr. 2;) Øre pr. Snes. Nogle 
Kuttere lune i Farvandet østen for 
Læsø forsøgt 'l'nngefiskeri øg 4 ind
kom med fra 70 til 250 Pd. hver, 
Tungen er atter falden noget i Pris 
og betales nu lI1!}d fra 75 0re-90 
Øre pr. Pd.; samme Kuttere havde 
desuden mindre Partier Rødspætter 
af lignende Kvalitet som OVfmnævnt. 
Et temlllelig stort Antal Kutten" 
havde fOl'søgtFiskeri paa'rrillegrunden 
110 nI af Læsø, llwn de tIpste fik intet 
Cdbytte, enkelte havde fra 50--100 
Snese IHer, Fisken vejede 12-13 
Pd. Snesen og hetaltes med fra l 
Kr. HU (/)re--2 Kr. pr. Snes. Faa 
Stykker ind kom fra Dvalegrllndene 
med fra 50-150 Snese R.ødspætter 
h\'er, del' betaltes 'med fra l Kr.
l Kr. 10 Øre pr. Snes. 

}l'ra Sn~rrig er tilført ca. 20,000 
Stkr. Hummer til frederikshavnske 
Eksportører, fra Kristianssand er 
tilført ca. 7000 8th.. der her ere 
indladede direkte i J ærnbunevogne 
bestemte til tyske Modtagere. Prisen 
er ca. !JO ørt) pr. -Pd en gros ab 
Norge eller S\·CJTig. En svensk 
Dæksbaad indkom med et mindre 
Parti Garnsild, der afhændedes her, 
Silden var af udmærket Kvnlitt't, 
lllen endnu forekommer den kun 
ringe Mængde. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 10, Oktober til 17. Oktober 1897. 

Tilført af: 
I ~ ~ ~ .: ~ ~ -I-... -T~ I ~j en ~ ~ ~ -:...., =~ ""O §" ~ ~ = _ ~ ~ Lo. ~ == 

a:;93 Q;I>. Cl.) s.. et -,; r.J') I~~ ....J= I.t (';$ 

c.::J:"" Cl .;,< I- =-= et", "" '" .;,< 
.,......_ø_-" (I) I "" c::>::C (I) 

!) .:anske FIsker- ii hl. 

fartøjer ... 1\ 11502 

24 danske Kvaser 1 ::!0520 

svenske I<'isker
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer .. 

pr. Jernbane & 
Dampskib. . 1376 

Pd. I 

1---1---

Pd. Pd. 

288 

Pil. Pd. Pd. P{l. hj. Pd. l'!l, 

157824 

;l-~8 381HOl7G81 4ii:l 

150i}t! 

laIt . 333~8 4B::! IlimiiS 
1) 7173 Pd, AaI ')g GOB 1)1.1, Aalckvabbcr. 1) Aal. ~)) ;;::44 1',1. Laks og ,:2:ifi lltl. f}nud. 

lait er der tilført 304359 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. :3,00-4,25, Kassensk 

Kr. 3,00 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,25-0,00 pr. Pd.; Torsk, lf'vende Kr. I,50--2,25, Kasse
gsk 0,75-1,50 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-1,75 1)1'. Ol; AaI, u!unke Kr. O,50-0,:?5. g1lle Kr. 
0.30-0,45 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,85 -.. 1,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,70-0,fli1 pr, Pd.; Homfisk 
Kr. 3,00-15,00 pr. Snes; Rejer Kr. 0,75-L50 ['1'. Pd. 

Tilførslen af lovende R,ldspætter har i Ugens Løb Vfl.'Tet hyljst uhotydelig". idet der 
kUIl ankom 5 K.uttere fra Fi,keplads med knap 150 Lpd. Iwer: heraf kom de U K1lt,tet'e 
fra Vestsiden af Anholt mo,l Fisk ve.iende 15-]S Pd. og' betalt med 3";, Kr., o;;:l Kuttere 
fra Læsø Rende med Fi,k ycjende il PJ. ug betalt llled :3 Kr. pr. LpiI .. ~'rJ. FI'e\lerik~
ha\Tn ankom 4 Kvaser med Fisk fra forskellIge Fi,lwplads',r, yejt~lHle ea. 12-~ 14 Pd. pr. 
Snes og betalt med 3-4 Kr. pr. Lpd. - Af 'rorsk tilf~jl"tes med:.lO Kyaser {·a. WJOO LpIL; 
deraf kom 10 fra Bornholm og betaltes med 11!,--.:l Kr., li fra St. Hult betalt !Hed 11/ ,--
11/, Kr., 3 fra Rundo!! Fjord betalt med 1"/eW:1 H,l'. og J fra Hou hetalt Hle,l 21;., Kl'. 
pr. Lpd. - Af Sild tilførtes pr. Baud ea. 4000 OL der betaltes mell 1-.]";, Kr. Ol.~ 

fiskekroge -F abriken 
- ilølTll1edallle i A a l Do r Il" 1883 "g 

I KebenbavD 1888-
anb&faler sit U'lSU,lg at alJe borter 
Fiskekroge, san vel i Staal, ~J ær .. 
som :Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. )'OTS6Ildos mod Efterkrav. 

Conrad Chri;;tensen. 
St. Strand.m:::de 41. 

KøhønhT\;n K 

8rredæg. 
I No",,'hl" -Dechr. l\laaned kan 

llntlertcguede Sehkl11J anta.gelig le
vprc Udklækningsan8taltcr TJaks~ 
ugf)rTeuæg til Udklækning. l l riscn 
vil blive e11 ~ Kr. pl'. lOlW Stk. for 
befrugtede og ca, 4 Kl'. f~)I' fostcr
hDldige ... l~g eksklusive EHluallage. 
'Best.illinger l'ksp\'(lnres i uenOrrlcn, 
de indgaa. 

Fiskeriselskabet 
for Viborg og Omegn. 

Kvase til Salg. 
En ny k,llhal rt og- restav· 

reret KVllse, lastex' 10--1 ;!O()() 
Pd. T"nk. er llH'get 1.illig 
til Sn.lg eilef i Bytte med 
et. mindre Fat"t~j.i. 

K vHse"kipJ)(ll' 
f. c. "s:arsen (€llehammer), 
Bakkebølle pr. Vbrdingborg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima (l,merikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt under 
gangb(l,re Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1897. 

B'ænHgsyede Sejl, solidt 
fomrhejdede, leveres vir
keligt bjllige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver (l,f Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salornonsen &. Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cr'oss Lane. London E. C. 
modtag!']' aH~ Fi$keso1'tPl' i Kommission. Afrpgning og Anvisning afsendes 
saml1li' Dag Varprl\(' 

T"luf!','llma,lJ'u",e: Salomensen, London. 

Fiskestager. 
Af Uran 8. IO, 11 og 12 A lpn lange, 11/2 11 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt F'iskakasst'l' i alip NT:ulI levpres billig fra 
Alt frit Banevogn. StendalgaaPd Savbrug , 

G. Jenssen-Tusch, 
l,'o]'nspor!!;slpl' hesvn1'PS omgaaende. pr. Kjelleru p. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget FiHkeltuctionatoI'. 

Bl'ovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramarlr.: Cohrs. Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave.Helsingøl', Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Hel"iugør", 
I<'\'('l'~r efter Bestilling ell el' fra TJUger fra vor meJ de nyeste og bedste 
JIu,sldnp,r fOl'syned e, Fahrik: Silde-, RødspæUegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn salut :tne andre Sla.~s Næt og Garn. Bom
u,tdsgan" l!rtilll)('!lW'U og Hør,qarn j alle Nr. til Dagens billigste Priser ol!. i 
bedste Kvaliteter. _'-alekuber, Kork, Flaadtræ O" Kateehu 
haves paa I~ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udsti1lingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv· og Broncemedaille. 
!\.c\l!geJ'et at" cawl. mag. lVill. Lltnrlbeck. 'l'rykt hos Frantz Ohrillttreu. Købeuhavn. 
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lUD JlISRlAD 
Nr. 43. 28. Oktober. 1897. 

Med.1e:c::Lsb~a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Priscll el' fol' !:JJlandet 10 Øre pl'. Petit

linje af Ila Sidcs Brede; for staaende Annoncer illdrømmt)~ betydelig Rabat. 

Indhold. Husk Bergens-Udstillingen. -
vendsftskerilovforsla.get. Et nyt FiskcrL 
dta Meddelelser. Fikeribetotnulger. 
Jlørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabent 
fra 9-11. Redaktm'en af l'I1edlemsblauet 
træffes desuden i Alm. 5-7 SVatlClllOse
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vednlrende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 
--~-------------------------Krcve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16' 
København V. . 

EftCJ·tryk af Medlemsbladets Artikler Cl' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
. 8, Muscovy Court, 

london E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: SøJling, HulJ. 

Sælhundehaler, 
SOIll indsendes til "Dansk .Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
Københa.vn K., og ikke til .For
eningens Kontor. 

Husk Bergens-Udstillingen. 

Anmældelser skulle være ind
gaaede inden 15. November til 
Dansk Fisket:iforening. Di1nske 
.Fiskere bør j kke undlade a t 
gøre deres til, at det danske 
.Fiskeri hævder sig en hæderlig 
Plads ved dette intern ationnle 
Møde. 

Ferskvandsfiskerilovforslaget. 

N edcnstuaende bringe vi Lovfor
slag(·t om Ferskvandsfiskeriet, saa
ledes som dette -blev vedtaget af 
.Folkt·thinget i afvigte Rigsdagssam
ling, og s.auledes som det i Aur er 
blevet forelagt Landsthinget. *) 

') Det vil erindres, at Lovforslaget først 
blev forelagt under et med Forslaget. 
om Salt.vandsfi"keriet den 18. Ml'trts 

men derefter udskilt og rcvideret 
!lf ell <'tf Ln.ndbrugsministeriet under 
2:2. Juli 1896 nedsat Kommission, der 
senere "fgav Betænkning med For
slag; dette blev derefter i noget æn
dretSkikkelse vedtagetafFolkethinget 
den 29. 1[arts 1897, og det er dette 

der nu er forelagt Lands-



§ l. 
I Søer, Aaer, Bække og andre 

lignende ferske Vande skal som hidtil 
Retten til at drive Fiskeri alene 
tilkomme den eller de tilstødende 
Gl'undejerC', enhver ud for sin Grund 
og indtil midtstrøms, medmindl e der 
haves anden gyldig Regel, eller nogen 
har erhvervet en særlig Ret til Fi
skeri i det paagældende Vand. 

Denne Ret maa ikke adskilles fra 
den tilstødende Grund og maa ikke 
bortlejes for længere Tid end 25 
Aar ad Gangen. Den Grundejer, 
der ikke har Ret til Fiskeri ud for 
sin Grund, er berettiget til at for
lange Fiskeriretten afløst. Afløsningen 
foregaar ved de Mænd, som i Henhold 
til Lov om ,T agten af Sde Maj 18i:f4, 
§ 2, Litr. b., ere beskikkede til ut 
afløse Jagtretten og efter de efter 
samme Lovbestemmelse, Litl". c. og 
d., gældende Regler. Undtagne fru 
Afløsningen ere Fiskerirettigheder, 
der grunde sig paa Lov eller Pri
vilegier. 

Kunstig anlagte Damme, uanset 
om de staa i Forbindelse llled na
turlige Vande eller ej, og alle Vande 
i Enkeltmands Eje uden Afløb til 
Sø, Au eller Strand, ere ikke un
dergivne de i denne Lovs §§ 2-5 
og 8-10 indeholdte Bestemmelser. 

I Tvivls~ilfælde afgør Landbrugs
ministeren, om de i denne Lov inde
holdte Bestemmelser ere anvendelige 
paa et Vand eller ikke. 

§ 2. 
I de i § l, lste Stykke, omhand

lede Vande, hvor Retten til Fiskeri 
tilkommer enhver udfor sin Grund 
eller andre i Følge særlig Adkomst, 
maa Fiskegaarde eller andre faste 
Fiskeindretninger, samt Ruser, Sætte-

422 

eller Nedgarn og lignende Garn, der 
kunne hindre Fiskenes frie Gang, 
herefter ikke· anbringes længere ud 
fra Bredden end til midtstrøms. 
Anbringes saadannne Indretninger 
fra begge Bredder af et Vandløb, 
enten lige overfor hinanden eller i 
kortere Afstand fra hinanden end 20 
Alen (121/ 2 Meter), maa dog ingen 
af dem bringes Midtstrømslinien 
nærmere, end at der i Midten af 
Vandløbet bliver et aabent Rum af 
1/~ af dets Bredde. Lov Nr. 63 af 
28. Maj 1880 § 32 m all, for saa 
vidt den omhandler Fiskerianlæg, 
forstaus i Over~nsstemmelse hermed. 

Har nogen ved denne Lovs Ikraft
træden allerede erhvervet Ret til i 
et Vandløb at anbringe Indretninger 
til Fiskefangst (Gitterværker, Aale
gaarde, Aalekister, Laksegaade, Ør
redtener, Ruser, Sætte- eller Nedgarn 
m. m.), der ikke lade et saadant 
Rum SOlD oven anført aabent for 
Fiskenes Gung Op og ned, skal han 
I"ære pligtig fra Solopgang til Sol
nedgang at holde saadanne Indret
ninger aahne, hvis de ere faststaa
ende, og optage dem, hvis de bestaa 
af løst Redskab, for saa vidt han 
ikke kan godtgøre at have særlig 
Hjemmel til Vandløbets AfspælTing. 
I saa Tilfælde skal han dog fra 
Solnedgang Lørdag Aften til Solop
gang Mandag Morgen holde faste 
Indretninger aahne eller løse Red
skaber optagne i Tiden fra 1. Oktober 
til 1. J uli. Er Fiskeindretningen 
anbragt i Forbindelse med et indu
strielt eller lignende Anlæg, til hvis 
DriftOpstemning af Vandet anvendes, 
kan Oplukningen, naar denne "il 
medføre uforholdsmæssig Indgreb i 
den industrielle VirksomheJ., el stattes 
ved Anbringelsen af Fisketrapper 



(Fiskepas). Til Sagens Ordning til
kalder Ejeren Landvæsenskommis
sionen, der afgør, om den nævnte 

,Betingelse for, at Oplukningen kan 
erstattes ved Anbringelsen af Fiske
trapper, er til Stede, og bestemmer 
disses Konstruktion og Beliggenhed 
samt Tiden, inden hvilken de skulle 
være anbragte, alt paa Ejerens Be
kostning. Fisketrappernes VedJige
holdeise paahviler Ejeren. 

Hvor et nu bestaaende industrielt 
eller lignende Anlæg uden Forbindelse 
med Fiskeindretning spærrer for Fi
skenes Op- og Nedgang, er Ejeren 
pligtig til paa egen Bekostning at 
holde anbragt de til Passage for 
Aalefaring fornødne Indretninger. 

Endvidere er Ejeren af et saadant 
Anlæg forpligtet til, naar det for
bnges af en eller flere i det paa
gældende Vand fiskeriberettigedr, at 
anbringe Laksetrapper, imod at U d
gifterne ved Anbringelsen refunderes 
hl1m af Rekvirenterne. Ønsker han 
ikke selv at lade· Anlæget ndføre, 
skal han finde sig i, at Arbejdet 
udføres af Rekvirenterne. Til Sik
kerhed for Betalingen af Udgifterne 
ved' Laksetrappernes Anbringelse, 
hvis Ejeren selv udfører Arbejdet, 
kan Ejeren forlange et passende 
Beløb deponeret. Laksetrappernes 
Vedligeholdelse paahviler Rekviren
terne. Hvor den paagældende For
anstaltning efter Landbrugsministe
rens Skøn har en mere almindelig 
Betydning for Fiskeriet i de paa
gældende Vande, kan der af Stats
kassen tilskydes indtil HalV(Hen af 
Udgifterne, ligesom der, hvor For
anstaltningen maatte medføre yæ
sentlige Tab for Anlægets Ejer, kan 
udredes Erstatning til denne af 
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Statskassen efter Skøn af uvillige 
af Retten udmeldte Mænd. 

Ved ny industrielle eller lignende 
Anlæg, hvorved der sker Spærring 
af de heromhalldiede Fiskevande, 
skal der altid paa Ejerens Bekostning 
anbringes og vedligeholdes Fiske
trapper efter nærmere Bestemmelse 
af de i § 3 næ\'nte Myndigheder. 

Fra foranstaaende Bestemmelser 
om Oplukning og Anbringelse af 
Fisketrapperkan Land brugsministeren 
dog indrømme Undtagelser, naar 
Omkostningerne ved Bestemmelsernes 
Gennemførelse skønnes ikke at staa 
i noget rimeligt Forhold til det til
sigtede Formaal. 

Naar Fisketrapper ere anbragte, 
skulle de være i Virksomhed fra 1. 
Oktober til 1. Januar for Lakse
trappers og fra 1. April til 1. Avgust 
for Aaletrappes Vedkommende. 

Ovenfor Møller og andre industrielle 
Anlæg, der drives ved Turbiner, skal 
der i Maanederne Juni, Juli og A vgust 
være anbragt Gitterværk eller lignende 
fra Bunden til O,erkanten af Vandet. 
Aabningerne i Gitteret maa højst 
være 3/4 Tomme (20 mim). 

S 3: 
Afgørelse afSpørgsmaal vedrørende 

denne Lovs § 2 henhører, naar det 
paagældende Vand er et mindre 
offentligt Vandløb eller et privat. 
Vandløb, under Vandsynsmændene, 
hvorved de i Lov om Vands Afledning 
og Benyttelse af 28. Maj 1880 §§ 
o-Il indeholdte Regler om Behand
ling af Sager for Vandsynsmændene 
blive at følge. Er det paagældende 
Vand et Hovedvandløb, bliver Sagen 
at indbringe for Landvæsenskommis
sionen. N aar en Part forlanger det, 
eller henholdsvis Vandsynsmændene 
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ellet Korn missionen allser det for 
fornødent, skal der tilkaldes en 
fiskerikyndigMand n,ed samme Stilling 
som den, der er tillagt den teknisk 
sagkyndige Mand ved I,ov 30. De
cember 1858 § 13. Omkostningerne 
ved Forretningen afholdes af Re
kvirenten. 

§ 4. 
I Tilfælde af Sammenstød mellem 

Fiskeriet i de fæl}f,s ferske Vande 
og andre Interesser i disse gælder 
den Regel, at Fiskeriet bør vige for 
Vandets og Vandløbenes Afledning 
og Afbenyttelse i Agerbrugets In
teresser, dog kun mod fuld Erstatning, 
at V:lndets Brug til Fiskeri og in
dustrielle Anlæg ere ligeberettigede, 
sanJedes at den ene Brug ikke kan 
tilpligtl?s at vige for den anden, samt 
at ingl'n rI' berettiget til at bruge 
disse Vande til Sejlads eller Pram fart 
til Skade fpr anden Mands Fiskeri, 
medmindre dertil haves særlig Lov
hjemmel eller anden lignendeAdkomst. 

§ 5, 
Fra Landbrug, Vadskerier, Fa

brikker og lignende Anlæg, der findes 
ved eller i N ærllden af et af de i 
§ 1, !ste Stykke omhandlede Vande, 
er det forbudt i disse at udkaste 
eller udlede Stoffer af saadan Be
skaffenhed og i saadan Mængde, at 

. Fiskeriet d'erved kan tilintetgøres 
eller i væsentlig Grad skades, med
mindre Anlægets Ejer el' eneberet
tiget til Fiskerif't i det paagældende 
Vand. 

§ 6. 
Fra de i § 10mmeldte Vandb 

skal det, for saa vidt Fangsten ikke 
bevislig skei· .alene for at forsyne 
U dklækningsanstalter med befrugtet 
Rogn, fremtidig være forbudt at 

bemægtige sig, ilandbringe eller for
handle Laks, Ørred eJler Forel i 
'riden fru 1. November till. Januar, 
Gedde, Abon-e og Stalling fru 15. 
Marts til 15. April. Krebs i Juni 
Maaned. 

Forandringer i disse Fredningstider 
kunne fastsættes i de i § 9 nævnte 
Regulativer, dog at Fredningstiderne 
ikke blive kortere end ovenfor fastsat 
og ikke forrykkes lDere end 30 Dage 
til nogen af Siderne, 

Ingen Fisk maa fanges eller for
ulempes under Gangen over Fiske, 
trapper (Fiskepas). 

§ 7. 
For Fisk af nedennævnte Arter 

fastsættes følgende Mindstemaal tagne 
fra Snudespids til Halespids : Aal 
12 Tommer (31 1/ z e/m), for alle 
vcstjydske Vande 11 Tommer (29 
e/m), Laks, Ø1'red og Gedde 14 
TOlDmel' (37 e/m), Bæk- eller Sten
Øn'ed (Forel, rødplettet), Hælt og 
Stalling 10 Tommer (26 c/m), Krebf< 
31/ 2 TODlIne (9 e/m). 

U ndermaalsfisk af disse Art~1' maa 
ikke sælges eller haves til Salg men 
skulle, naar de fanges i levedygtig 
~tand, snarest muligt atter sættes i 
Vandet. Undermaalsfisk, der fanges 
i ikke levedygtig Stand, maa kun 
anvendes som }l'øtle til eget Brug . 
Undtagne fra Bestemmelserne i nær
værende Paragraf ere Fisk, der be
vislig sælges fra TI dklækningsanstalter 
eller Opdrætningsdamme eller til 
Brug som Sættefisk. 

~ 8, 
v 

I de i § 1, 1ste Stykke, omhandlede 
Vande er det, saafremt ikke andet 
er fastsat ved et i Henhold til § 9 
udfærdiget Regulativ, forbudt at bruge 



no@;et af de nedenfor under a. nævnte 
Redskaber, der under Brugen spænd~r 
Ild over Vandets halve Bredde, til 
Vaaddragning mod andet løst eller 
f'lststaaeooe Redskab og endvidere: 
a) al Slags Vaaddragning eller Brug 

af andet Redskab, der som Net, 
Fletværk eller lignende bevæges 
gennem Vandet eller langs Bunden, 
i Marts og April Maaneder; dog 
kan Undtagelse hocfra, hvor Vaad 
skal anvendes til Udrydning af 
Rovfisk eller til Forsyning af Fi
skeudklæknings-. og Fiskeopdræt
ningsanstalter, indrømmes af Land
brugsministeren, ligesom ogsaa 
Undtagelser kunne hjemles ved de 
i § 9 omhandlede Regulativer, 

b) Glib- og Toggergarn i Aaer og 
Bække i Tiden fra 1. Oktober til 
l. Juni, 

c) Piglyster og Skydevaaben til Fi
skeribrug i Tiden L November 
til L Ma.j, 

d) giftige eller eksploderende Stoffer 
(giftig Madding, døvende eller 
sprængende Midler osv.), 

e) Lygte eller Blussen med Ild. 

§ 9. 
N aar en eller Here fiskeriberettigede 

finde, at der er Anledning til at søge 
Udøvelsen af Fiskeriet i et af de i 
nærværende Lov omhandlede Vande, 
i hvilkefiere ere berettigede til, 
enhver ud for sin Grund, at drive 
Fiskeri, nær.mare bestemt og ordnet, 
foranlediger vedkommende et U Jkast 
til et hertil sigtende Regulativ ud
[u'bejdet. Dette Udkast forelægges 
da paa et Møde, hvortil samtlige de 
i det ,paagældende Vand fiskeribeJ'C't
tigede indvarsles paa den i Egnen 
brugelige Maade med mindst 8 Dages 
Vaæsel, .og sa:afremt ,det da ndtages 
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af et Flertal af de mødende, der 
tillige, naar de ere forsynede med 
behørig skriftlig Fuldmagt, kunne 
afgive Stemme for ikke-mødende 
fiskeriberettigede, bliver Regulativet, 
saafremt det stadfæstes af vedkolll~ 
mende Overøvrighed, eHer hvor Fi
skeomraadrt vedrører flere Overøvrig
hedskredse, da af Landbrugsmini
steren, at udfærdige og .at bringe til 
almindelig Kundskab for aHe ved· 
kommende, hvorefter da de i Regu
lativet indeholdte Bestemmelser i 
Forbindelse med Forskrifterne i nær
værende I.Jov fremtidig blive de gæl
dende Regler for Fiskeriets Udøvelse 
i det paagældende Vand. P;\a samme 
Maade bliver der at forholde, saa
fl'emt Forandringer i eller Tillæg 
tilRegulativerne senere maatte ønskes. 
Det ommeldte Flertals Berettigelse 
skal dog omfatte mindst Halvdelen 
af det paagældeude Fiskevand, og 
mindst en Tredjedel af samtlige 
fiskeriberettigede skulle være til 
Stede pall. Mødet; et saadant Flertal 
kan til enhver Tid efter Variel, som 
nævnt, fordre Regulativet ophævet 
af den Myndighed, der har stadfæstet 
det, saaledes at det ganske bortfalder 
3 l\Iaaneder derefter. I Stedet for 
et Flertal kan dog ogsaa et Min
dretal af 2/5 af de fiskeriberettigede 
fremkalde Regulativ og sammes Op
hævelse, saafremt det omtalte Min
dretals Berettigelse omfatter mindst 
~/3 af det samlede Fiskevand. 

Regulativerne skulle indeholde en 
bestemt Angivelse af, hvor stor en 
Del af de vedkommende Vandløb 
med tilhørende Tilløb og Søer de 
skulle omfatte, og kan der i samme 
bestemmes, at de endvidere ud for 
Steder, hvor Aaers og Bækkes na
turlige eller ved Kunst frembragte 



• 
U dløb i Havet eller Fjordene finde 
ved almindelig bvest Vandstand, 
skulle omfatte et Bælte paa 50 Favne 
(94 Meter) lige ud fra Udløbets 
Midtpunkt og til Siderne fra hver 
af Vandløbets Bredder. 
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I øvrigt kan der i Regulativet under 
Iagttagelse af de i denne Lov fast
satte almindelige Regler optages 
nærmere Bestemmelser om Maaden, 
-hvorpaa. Fiskeriet maa udøves, om, 
hvilke Redskaber der hertil maa 
bruges eller skulle være forbudte, 
Olll disse Redskabers Indretning, om 
Tiden for Fiskeriets Udøvelse, om 
Fredning af Fisk, ogsaa af andre 
Arter end de i §§ 7 og 8 nævnte, 
om Ordning af Tilsynet med Over
holdelsen af Regulativets Forskrifter 
.samt om de hertil saa vel som over
hovedet til Udførelsen af de ved 
Regulativet foreskrevne Foranstalt
ninger medgaaende Udgifters For
deling paa de til Fiskeriet berettigede' 
V cd Regulativ kan ligeledes træffes 
Bestem melse om Anbringelse af &itre 
til Forhindring af Fiskenes Opgang 
i Render og Grøfter ved Engmndings
eller andre Anlæg, hvis et Antal af 
de fiskeri berettigede, som foran nævnt, 
formener, at Fiskens Opgang i An
læget er til Skade for Fiskebestanden, 
alt for saa vidt Overenskomst kan 
naas med <Je i Vandets Benyttelse 
interessrrede ,Jordbrugere eller dog 
med et saadant Antal af disse, der 
repræsentere mindst Halvdele.n af 
det paugældende Areal. Saafremt 
fasteOpsynsmænd ansættes, tilkommer 
der dem i deres Bestillings Udøvelse 
samme Beskyttelse og have de lige 
over for dem, der antræffes i Over
trædelse af denne Lovs Bestemmeher, 
samme Rettighed som Politiets Be
tjente. Undtagelsesvis skal Land-

ugsministel'en kunne' stadfæste 
saadanne Regulativer, hvori Bestem
melsenle i §§ 6 og 7 delvis ophæves. 
og ligeledes, hvor rationelt Fiskeri 
drives i et Enkeltmands, et Selskabs 
eller en juridisk Persons Eje værende 
Fiskevand, kunne fritage helt eller 
delvis fra disse' Regler. 

§ 10. 
Landbrugsministeren skal være 

berettiget til i videnskabeligt Øjemed 
til bestemte Personel' og paa be
grænset Tid at meddele Undtagelser 
fra Bestemmelserne i n~rværende 

Lovs §§ 6-8 og fra de tilsvarende 
Bestemmelser i de i Henhold til § 
9 udfærdigede B:egulativer. 

§ Il. 
Overtrædelser af de i, denne Lov 

givne Forskrifter samt af Bestem
melserne i de i Henhold til samme 
udfærdigede Regulativer straffes, for 
saa vidt ikke Gerningen efter sin 
Beskaffenhed medfører højere Straf, 
med Bøder indtil 400 Kr. og kun 
under særdeles formildende Omstæn
dighed ringere end 10 Kr. Med 
lige 'Straf, dog kun under formildende 
. Omstændigheder med ringere Bøde 
end 20 Kr., anses under samme 
Forudsætning den, som uberettiget 
fisker i anden Mands Fiskevand eller 
paa et Sted, hvor anden Mand er 
eneberettiget enten til Fiskeri i det 
hele eller til den paagældende Art 
af Fiskeri. Er det ulovlige Fiskeri 
udøvet efter Solens Nedgang og før 
dens Opgang eller paa Søn- og 
Helligdage, eller har den paagældende 
i Følge Forlig eller Dom paadraget 
sig Straf for ulovligt Fiskeri i de 
sidste 3 Aar, forinden den Over
trædelse, for hvilken han nu tiltales, 
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har fundet Sted, kan Bøden ikk 
sættes ringere end til 50 Kr., men 
i øvrigt skal der ved Bødl'ns Be
stemmelse som skærpende Moment 
særlig tages Hensyn til, om drt 
ulovlige Fiskeri er udøvet af flere i 
Foreni ng, om paagældende ved An
træffeisen har udvist Tt'ods eller 
Opsætsighed mod den fiskeriberet
tigede dIer den, der optræder paa 
dennes Vegne, eller om han forhen 
har gjort sig skyldig i nogen i nær
værende Lov omhandlet Forseelse, 
eller om Fiskeriet er udøvet i større 
Omfang. 

Den, (ler 2 Gange ved Dom eller 
Forlig har været anset for ulovligt 
Fiskeri og 3dje Gang inden 5 Aars 
Forløb fra sidste Doms eller Forligs 
Datum atter gør sig skyldig i ulovligt 
Fiskeri, skal tillige dømmes til at 
have forbrudt de af ham under det 
ulovlige Fiskeri anvendte Fiskered
skaber, til Fordel for den Kommunes 
Kasse, hvor Forseelsen er begaaet. 
Kunne Fiskeredska.berne ikke skaffes 
til Veje, eller kunne de af anden 
Grund ikke forbrydes, skal vedkom
mende i Stedet for dømmes til at 
betale til samme Kasse flt af Retten 
efter den antagelige Værdi af Red
skaberne bestemt Beløb. 

Dersom Ov(>rtrædelsen bestaar i 
Brug af et Fiskeredskab, der enten 
i det hele eller fol' en Del er ulovligt, 
bliver dette eller den 1I10vlig befundne 
Del deraf at konfiskere til Fordel 
for den Kommunes Kasse, hwr 
Forseelsen er begaaet. Konfiska
tionen skal ogsaa finde St.·d, naar 
Sagen afgøres uden Dom. 

§ 12. 
Dell, som uberettiget har fisket i 

anden Mands Fiskevand eller paa 
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Steder, hvor nclen Mand er enebe
rettiget entpn til Fiskeriet i det hele 
eller til den paagældende Art af 
Fiskeri, skal foruden at erstatte deu 
fiskeriberettigrde al den Skade, han 
i øvrigt hfirved m;, atte ha ve lidt, 
være pligtig at betale ham V æl'dien 
af de fangede Fisk, for saa Yidt de 
ikke i ufordærvet Stand kunne afle
\'eres til hum og ha.n øosker at mod
tage dem, eller, saafremt Oplysning 
om Værdien af aen gjorte Fangst 
ikke kan tilvejf'bringf's, 10 Kr. for 
hver Gang Vaad ulodigt har været 
kastet og 5 Kr. for hvert EtmaaJ, 

. h"ori andet Redskab hal' været ulov
ligt aenyttet. 

§ 13, 
Overtrædelsf'r af Bestemmelserne 

i denne Lovs §§ 2, 5, 6, 7, 8 og j 

de i Henhold til § 9 udfænligede 
Regulati\'er forfølges som offentlige 
Politisager. Ligeledes skulle Sa.ger 
angaaende uberettiget Fiskeri i and",n 
Mands Fiskevand, naar det begæres 
af den eller de paagældende fiskeri
berettigede, behandles som offentlige 
Politisager, men stuur det ogsa!L 
den fiskedberettigede frit for selv at 
paatale Sagen, der da bliver at be
ha.ndle som privat Politisag. El 
Bagen en Gang pnabegyndt som 
privat Bolitisag, kan den ikke be
gæres optaget som offentlig Sag. Er 
den paagældendo Orrrtrædelse be
gaaet i et Vand, der danner Skel 
mellem to eller tiere Jurisdiktioner, 
anlægges offentlig eller privat Sag 
ved en af disse efter henholdsvis 
det offentliges eller Sagsøgerens Valg. 

Paatale til Strafansvar efter nær
værellde Lov maa ikke finde Sted, 
naar der er forløbet et Aar, efter 
at Forseelsen er begaaet. 



Bøderne efter denne Lov tilfalde 
Kommunens Kasse i den Kommune, 
hmr Forseelsen, der har givet An
ledning til Sags Anlæg, er begaaet. 

S 14. 
Alle om Ferskvandsfiskeriet hidtil 

gældende almindelige Lovbestem
melser skulle være ophævede fra den 
Dag, nærværende Lov træder i Kraft. 

§ 15. 
Denne Lov, der ikke gælder for 

Færøerne, træder i Kraft 6 Maaneder 
efter dens Kundgørelse i Lovtidende. 

Bemærkninger til foranstaaentle 
Lovforslag. 

N ærværrnde Lovforslag er g}mske 
overensstemmende med det af lJ'olke
tinget i afvigte Rigsdagssamling den 
29de Marts 1897 vedtagne Forslag 
til Lov om Fiskeri i fpl'ske Vande, 
hvilket Forslag ikke naaede til 2den 
Behandling i Landstinget inden Rigs
dagssamlingens Slutning. 

Lovforslaget er nu henvist til Be
handling af et Udvalg, til hvilket 
der den 20de Oktober valgtes føl
gende Medlemmer: Breinholt-Vand
borg, Carstensen, Frijs-Frijsenborg, 
N. Hansen, M. p, Jensen, Jensen
Lysholdt, Johansen, Moltke-Bregent
ved, Olesen,' Steffensen og Maurier
Petersen. Dette Udvalg har der
efter til li'ormand valgt Moltke
Bregentved. 

Et nyt Fiskeri. 

Fra Frederikshavn skrives den 19. 
Oktohel': 

I den sidste Tid bar ma.n saa godt 
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som hver Dag set flere mindre krage
jolleriggede Fiskerbaade manøvrere 
syd for Bavnen i den saakaldte 
Bangsbobugt; saa man nøjere efter, 
viste det sig, at de havde Fiskered
skaber ude, nemlig et Slags A ale
drivvaad, et Fiskeredskab, der er 
almindeligt i vore sydlige Farvande, 
men hidtil i Kattegats nordlige Del 
har været ganske ubndt. Sagen er, 
at her er et nyt Fiskeri i Færd med 
at dam~e sig, et Fiskeri, der ved et 
,rent Tilfælde er blevenopdaget fra 
den biologiske Station, der i Aar 
som bekendt ligger her i Havnen for 
at foretage Undersøgelser i de om
liggende Farvande. Opdagelsen slæte 
ved, at man i oV1'lnnævnte Far~ande 
for et Par Maaneder siden fra den 
biQlogiske Sta.tions Kutter prøvede 
sig frem med forskellige Fiskered
skabel', der skulde· bruges paa de 
dybeste Steder iSkagerak tillTnder
søgelser af Fiskebestanden i Dyb
derne; hver Gang man drog Red
skaberne op, viste det sig, -at der 
var fanget en ikke ubetydelig Mængde 
AnI. Senere forsøgtes med almin
deligt Aaledriwvaad, og Udbyttet var 
gauske respektabelt. Aalen, der 
fangedes, var :'lf jævn god Størrelse, 
det var "blank" Aal (den saakaldte 
Vandre- eller Gaardaal). Man havde 
nok vidst, at der fandtes Vandreaal 
i og ved Ham-en, og Forsøg har af 
herboende Fiskere tidligere været 
gjort pau at fa.nge den med Ruse, 
men Forsøgene bleve al Tid omtrpnt 
resultatløse. At man nu paa en 
anden Maade kunde faa Aalene fat 
rygtedes snart blandt Fiskerne, flere 
ere som sagt allerede i Gang med 
dette Fiskeri, og drive det saa ofte 
Vejret tillader. Spekulationen synes 
allerede at have kastet sig over 



dette Fiskeri, som synes at ligge saa 
nemt lige ved Døren, i alt Fald have 
flere hen vendt sig til Forstanderen 
for biologisk Station, Dl'. Petersen, 
og anmodet ham om Raad og An
visning om, hvorledes dette Fiskeri 
mest rationelt kunde drives. Dr. Pe
tersen har udtalt for os, at han 
allerede var betænkelig ved, at denne 
Sag skulde gaa for vidt, thi det er 
jo paa Forhaand givot, at dette for
holdsvis lille Areal ikke vil kunne 
ernære en større Fiskerfbade, og at 
del' skulde findes mange andre lige 
saa egnede Pladser langs Jyllands 
Østkyst, kan man jo ikke med Sik
kerhed sige, skønt Sandsynligheden 
taler derfor. Hvorvidt dette Fiskeri 
derfor vil kunne udvikles til noget 
betydeligt er indtil videre uafgjort, 
det vilde jo være en pasende Be
skæftigelse for ældre Kystfiskere 
særlig om Efteraaret, naar det ellers 
ofte el' smaat Illed andet Fiskeri. 

Mindre Meddelelser. 

Nedsat Kommission. Landbrugs
ministeriet har under 21. Oktober 
1897 nedsat en Kommission med den 
Opgave at tage Spørgsmaalet om 
Forholdet mellem Kyst(jernes Actle
gaardsfiskeri og am dres Fiskeri under 
Overvejelse og fureslaa en I,øsning, 
der saavidt muligt kan imødekomme 
begge Parters Interesser, saaledes 
som disse forme sig paa de for
skellige Steder i Landet. 

Kommissionen bestaar af følgende 
Medlemmer: 
Landbrugsministeriets Konsulent i 

Fiskerisager, Havnekaptajn C. F. 
Drechsel, R. af D., Formand. 

Landsthingsmand,Kammerherre,Hof-
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jægermester F. C. Greve Moltke 
til Grevskabet Brpgrntved, R. afD. 
og Dbmd. 

I.Jandsthingsmand, GeneraIa vditør H. 
C. Stelj'el/seu, K. af D. og Dbmd. 

Landsthingsmand, Gaardejpr P. Jen
seJl af Lysholt. 

Folkethingsmand, Gaardpjpr M. P. 
Blem, Engegaal'd. 

Folkethingsmand, Gaardejer J. Fre
deriksen, Stmndhygaard. 

Folkethingsmand, Kaptajn i Flaad('fi 
C. L. A. Trolle af Kobenhavn. 

Proprietær (J. F. ('. iL Lowaetz, R. 
af D., til Refsnæsga:,rd. 

Fisker og Fiskehandler J. Ålldrensen, 
Vordingborg. 

[Ianmarks FiskehandierfOl ening. 
Den paa Aarsmødet i Avgust valgte 
Bestyrelse har til Formand valgt 
Grosserer C. Bal/g, Kobenhavn, og 
til Næstformand Konsul G. Berthel
selI, Ringkøbing. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. :d5. Oktb. 1897. 
U dbyttet af Fiskeriet, der udeluk
kende har været drevet i Kattegat, 
har i sidste Uge været jævnt til
fredsstillende. Der blev særlig fra 
Herthas Flak indbragt hetydelige 
Kvantiteter, Kutterne havde fra 100 
-350 Snese hver, RodspættPll v(jl'de 
kun 10-11 Pli. Snrsen og betal1 es 

.med fra l Kr.--1 Kr. 35 Øre pl'. 
Snes; herfra indbragtes flere Tusinde 
Snesp. Ogsaa i Farvandet øst og 
sydost af Sæby, i Læsørende og paa 
Dvalegrundene har der været godt 

. Fiske. Kutterne havde fra 200-400 
Snese af lignende Kvalitet som oven
nævnte, men paa Grund af den tem-



melig store Tilførsel bleve disse i 
Ugens Slutning indkommende Laster 
kun betalte med 75-90 Øre pr. Sno 
Af større Rødspætter indkom kun 
uLetydeligt, enkelte I~:lster paa ca. 
100 Snese a ca. 20 Pd. Snesen, dels 
fra den saakaldte dybe Rende nord
ost af Læsø, dels nOl'd af Læsø; 
Fisken betaltes llled 4 a 5 Kr.Snesen. 
Henved en halv Snes Kuttere have 
drevet Tungefiskeri ; fra Farvandet 
ved 'frindelens Fyrskib er indkommet 
godt 2000Pd. temmelig smaatfaldende 
Tunge, der betaltes med 55 Øre pr. 
Pd. ; et lignende K vuntum indkom 
fra Kobbergl'Unden sydost af Læsø, 
der var uf nogd 5tørre Kvalitet og 
betaltes med 60 Øre pr. Pd. Fra 
bf>gge Pludser indkom ogsaa ret godt 
af Slethvar, der ormauede 10-] 2 
Øre pr. Pd., og afPighmr, for hvilken 
for lille K ,'alitet betaltes 30 Øre, 
for større 60 Øre pr. Pd. Efter at 
Hummertilførselen fra Sverrig i de 
sidste 4 Ugers Tid har andraget 
over 100000 Stkr., er der nu endelig 
indtraadt nogen Stilstand, der er kun 
ankommet en Kvase med ca. 3000 
Stkr. foruden at 1000 Stkr. ere til
ført pr. Dampskib fra Gøteborg, alt 
til herværlmde Forhandlere; fra Norge 
er tilført ca. 7000 Stkr. til tyske 
Modtagere, Prisen holder sig omkring 
ved 90 Øre pr. Pd. en gros ab Norge 
og Sverrig. Kl. 

4HO 

Fra Færring skrives d. 25. Oktor. 
1897: I de sidste fire Manneder har 
der kun af og til været en Baad ude, . 
og med Udbyttet har det i denne 
lange Tid været yderst smaat. Først 
i de tre sidste Dage har man faaet 
V ished om, at Vinterfisken er nanet 
ind for Kysten, og man har i denne· 
Tid været ude med Bakkerne. Fang
sten har dog ikke været videre stor. 

Da det har varet saa længe, inden 
Vintemskeriet kunde aabnes, haaber 
man rigtigt, at der maa komme godt 
Vejr en Tid lang, at der kan for
tjenes noget. 

Her i Sognet har et Lav faaet en 
ny Havbaad i Sommer. Det er en 
5 M ands Baad med løse Brædder 
til at lægge over, saa at Baaden 
kan dækk(~s. Der bliver kun et 
aabent Rum bag ude til Føreren og 
{m Mand, naar Dækket er lagt .. B. 

Fjaltring, den 24. Oktober 1897. 
I flere Dage have vi nu her paa 
Kysten været begunstigede af det 
mest sjældne rolige Veir. Havet er 
for Tiden saa rolig som en Skovsø 
og derfor extrafint til Havbrug. Fi
skeriet blev da ogsaa forsøgt i Gaar 
af flere Baade her fra Distriktet; 
men desværre med kun lille Udbytte 
af Kuller, idet der kun opnaaedes 
Fangster uf fra 10-15 Snese Kuller 
pr. Baud, nogle faa Torsk samt en 
Del Haa. Saa længe Hajen er saa 
almindelig endnu under Kysten, som 
det viser sig, mene Fiskerne, at 
Kullerfiskel'iet ikke vil blive rigtigt 
godt. Erfaringen har jo ogsaa vist, 
at naar Kullerne gaa fra Land, 
kommer Hajen ind og omvendt, men 
som Regel er det heller ikke almin
delig, at Hajen er saa talrig repræ
senteret unCler Kysten sidst i Okto
ber, at der kan fanges 10-20 Snese 
pr. Baad, hvilket har været Tilfæl
det de sidste Par Dage. 

Priserne i Hamborg er f. T. 20 
Pfg. pr. Pd. Kuller, og som Følge heraf 
kunde der med et nogenlunde Fiskeri 
snart fortjenes en ret anstændig 
Dagløn. . 

Formodentlig influerer det milde, 
næsten sommerlige Vejr ogsaa paa' 
Kullernes sene Ankomst her til 
K vsten, sikkert er det nemlig, at en 
jæ'vn Østen med lidt Frost al Tid 
er heldigere for Fiskeriet her. J. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk diI'ekte fra Fiskepla.ds 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 17. Oktober til 24. Oktober 1897. -.... 

II- ~ 
I ..... bO~ I I bD~ 'C ti> 

- .... Q> 

I :t" 
~ 0 .. ..Cl,) 

... Cl> 
Cl,) Q> >. <!! 

Tilført af: 'C- -'C 'C =.- .. 
~';I ::! li! ~:: ''C æ .- 'ii!:. 'C :s.!! &. "'= os a: 83 "" &.(/.) ... - &. (/.) =. x q:: (.g ~bO I- - ... c~ ...I ~ .!! li .. ::l x '" = (/.) :;: (/.)0 "'" ... 

17 .lanske Fisker- 1\ l'd. Pd. j Pd. 
Pd. I pu. Pd. Pd. I Pd. 1 

Pd. Pd. Pd, 

fartøjer • . . I 46980 3001 

19 danske Kvaser 7470 95954 5200 
5 

sv!'\nske Fisker-
fartøjer •• , 

pr . .Baad og Vogn 
6 fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 4642 684 1203 92410 6918 

pr. Jernbane &, o 

Dampskib .... 2750 4520 79461 1776149264124242 15820134557117556 3343 
------

lait ... 57200 4520 7946 764 97914 5046 116652 2793813455 17556 3343 

1) Sletter. 2) Skrupper. 3) Horufisk. ol) Kuller. 5) Aa!. 6) 6466 Pd. A .. I ,>g 462 Pd. Aalekvabber 
7) 9730 Pd. Laks og 3725 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 352334 Pd . 
.Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-4,25, Kassensk 

Kr. 1,25-3,00 pr. Lpd.; Gedde Kr. 0,20-0,45 pr. Pd.; Torsk, levende Kr. 1,25-1,50, 
Kassefisk Kr. 0,7.')-1,00 pr. Lpd.; Sild Kr. 1,00-2,00 pr. Ol; Aal, blanke Kr. O,50-0.C5, 
gnl.e Kr. 0.25-0,40 pr. Pd'i lJaks, Kr. 0,00-1,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,60-0,75 pr. Pd.; 
Rejer Kr. 0,75-1.00 pr. Pd. . 

De i Ugens Løb tilførte Rødspætter vare gennemgaaende affortrinlig Kvalitet, hvor
for Priserne, trods rigeligere Tilførsel, holdt sig uforandrede. Der ankom af Kuttere: 
fra Nordsiden af Anholt, l med Fisk vejende 30 Pd. pr. Snes og betalt med 41/. Kr. pr. 
Lpd; fra Vestsiden af Anholt 5, med Fisk vejende 14--16 Pd., betalt llled23j",-3 Kr. 60; 
fra Aalborg Bugten 5, med Fisk vejende 12-15 Pd., betalt med 3'12 Kr.; fra Tangen 
4, med Fisk vejende 14-19 Pd., betalt med 3~-4 Kr.; fra Kobbergrunden 1, med Fisk 
vejende 18 Pd., betalt med 3"/", Kr., og fra .l:ierthas Flak 1, med Fisk vejende 12 Pd., 
betalt med 3 Kr. Åf Kvaser ankom 2 fra Grenaa med Fisk fra Tangen og Aalborg 
Bugten, vejende 14-15 Pd. og betalt med 3' /i Kr. - Af Torsk tilførte s med 16 Kvaser 
ca. 5000 Lpd., deraf kom 9 fra Bornholm. 4 fra St. Belt, 2 fra Hou og 1 fra Lolland og 
betaltes med }II -1'/2 Kr. pr. Lpd. 1 Kvase tilførte 5200 Pd. Aal fra Sandhalllmeren 
der betaltes mea 55 'Øre pr. Pd. - Af Sild tilførtes pr. Baad ca. 9000 Ol til 1-2 Kr. pr. Ol: 

fiskekroge -Fabriken 
- Søl.,.edalUe l AallHlrg 1885.g 

l ø:øllelllla'u 1888 -
anb6faler sit Uds..,g ax alle Sorter 
Filkekroge, saa vel i 8taal, læ"" 
som Messing, ... mt Pilke i Tin og 
Bl,.. Forsende. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
Si. Strandstræde 41. 

København K. 

FI'skenet spotbillig. Lejlig
hedskøb, kun lidet 

brugte, udmærket holdte Fi
skenet (ogsaa anvendelige til 
Fangst af Ager høns, Fasaner 
og Harer) i hvilken som helst 
Længgde .og Bredde. Ma
skerne 23/ 4 cm. vidt pr. O M. 
15 Pf. tilbyder Karl Gudera, 
En gros Dyrhandlel' og Eks
portør af levende Vildt. Wien, 
Prøver gratis. 

8rredæg. 
I Novb~-.Decbr. Ma.med kan 

undertegnede Selsk"b antagelig le
vere Udklækningsanstalter .Lak.· 
og Ørredæg til Udklækning. Prisen 
vil blive ca. 2 Kr. pr. 1000 Stk. for 
befrugtede og ca. 4 Kr. for foster
holdige Æg eksklusive Emballage. 
Bestillinger ekspederes i denOr<len, 
de in4ga ... 

Pløkeriøeløkabet 
for Viborg og Omegn. 

Billigt til Salg 
er en 17 Fods Damjolle samt 
et nyt 100 Favnes Fiskevaad, 
pall. Grund af min tiltagende 
Gigtsvaghed. 

Fr. Hansen, 
Fisker og .Baadbygger. 

Ulf.hale pr. Stege. 

Kvase til Salg. 
En ilY kølhalet og restav

reret Kvase. laster 10-12000 
Pd. Tor3k,' er meget billig 
til Salg eller i Bytte med 
et mindre Fartøj. 

Kvaseskipper 
f. C. J:arsen (€lIehammer) 
Bakkebølle pr. Vordingborg. 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønu.gade 10. 

.I<'or .taaende Averti •• ementer 
indrØmmes betrdelig Rab,,~. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik. der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7' Cross Lane. London E. C. 
modtager alh~ Fiskesorter i Kommissioll. Afregning og Anvisning afsendes 
Sil 1ll1ll0 Dag V urerne sælges. 

Telegramadresse: Salomonsen, London. 

Fiskestager. 
Af Gran 8. 1 il, 11 o~ 12 Alen lange, l l / 2 11 ~" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alll' Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbpug, 

G. Jenssen-Tu5ch. 
Forespørgsler lwsyarpf.i omgaaende. pr. Kjellerup. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fisknauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Tele~ramadr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer" 75 Heløiu&,8r". 
leverer efter Bestilling eller fm 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
uZds,qan., llwllpe,qam og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .~alekDber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
baves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkllndt Sølv- og Broncemedaille. 
B,edl§eret af cand. ma~. lVilt L1Ændbeck. - Trykt hos Frantz Ollristtreu, K~benhl).vu. 



Nr. 44. 4. November. 1897. 

:Medl.e:o:usbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer olJtages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu. 6rønnegade IO, København· K. Prisen er for ladlandet IO Øre pr. Petit

linje af lis Sidos Brede; for staaende Annonoel' indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Husk Bergens.Udstillingen. Dansk 
]"skeriforenings Hjælpefond. - Gave til Model· 
samlinger, - Halsnæefiskerierne. "~rederikahavna 
Flskeri·Statistik. Litteratur. - Mindre Medde· 
lelser. - }<'iskeriberctn.Jger. - Bekendtgørelaer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fl'a 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
ganrdsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

----------------------I1reve og andre .Forseudelser til F.or. 
eningens Konsulent be4es altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16' 
København V. -------

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Søru.."U, Dnnish Consulate, 
6, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram.Adr.: SølUng, HulI. 

Sælhundehaler, 
SOIll indsendes til" Dansk .Fiskeri· 
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske jl-fttseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Husk Bergens-U dstiUingen. 
Anm;eldelser skulle være ind

gaaede in den 15. N ovem ber til 
Dansk Piskeriforenillg. Danske 
Fiskere bør i kke undlade a t 
gøre deres til, at det danske 
Fi skeri hævder sig en hæderlig. 
Plads ved dette internationale 
Møde. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Ved en foretagen TOllllling af 
Hjælpeiondsbøsserne i nedenstaaende 
Dampskibe og pau. Anløbsbroerne i 
Sundet gave ,le enkelte· Bøsset' føl. 
gelld(! Resultater: 

"CI1I'istiunia" 5 Kr. 36 Øre 
"Lund" . 2 

" 
38 

" 
"Møen;' .. " " 

52 
" 

"Palster" . 1 " 
ag 

" 
"Øresund" 7 

" 
70 

" Bf'llevue. 3 
" 

41 
" Tanrbæk 

" " 50 
" Vedbæk. 1 

" 
37 

" lalt 23, Kr. 13, Øre 



DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavele~ Gang for alle som uarlige 
paa.. Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stdrmgl\.de Nr. 20. . 

Gave til Modelsamlingen. 

Dansk Fiskeriforening har haft 
d·~n Glæde til Modelsamiingen at 
modtage som Gave fra Hr. Direktør 
H. l'onning, .Nykøbing, M., den 
smukke Samling til Illustration af 
Østersfiskeriet i Limfjorden, som har 
været udstillet i Stockholm i Aar. 
Samlingen, der blev omtalt i en 
Korrespondance fra Udstillingen i 
Medlemsbladets Nr. 26, bestuar for
uden af Modeller til nogle Redskaber 
til Østersfangst og en Samling østers 
m. m., navnlig af to Montre, der 
vise Østersfiskeriet henholdsvis \'eu 
Dykning under rolige Vejrforhold og 
ved Skrabning under uroligt Vejr. 
Den vil nu blive sendt. til Udstil
lingen i Bergen, og n~ulr denne er 
sluttet, indlemmet i Modelsamlingen. 

Halsnæsfiskerierne 
l Juli, August og September 1897, 

Af C. Brammer. 

Da Sildefiskeriet nu er sluttet for 
i Aar, skal jeg som sædvanlig 
efter Journalerne og Havneafgifterne 

meddele Resultatet, som desværre 
fer de fleste Fiskeres Vedkommende 
ikke er glimrende, naal' man tager 
Hensyn til Baadenes, Fiskernes og 
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RedskabetnesAntal, som Fortjenflsten 
skal fordeles paa, samt Tiden, der 
er. anvendt dertil, nemlig m·er tre 
:samfulde Maaneder. 

J ul i Maanedbe'l1yttedesaf Baad
pjerne mest til Reparation· af deres 
store Driv- eller Dæhbaade,.som 
bleve· trukne paa Land, skrabede, 

rensede, tætnede og malede, thi af 
Brugen i Løbet af Sommeren dels 
.til Tl;;lge- og Makrelfiskeri. og dels. 
til Fragtfart og Stenførsel, ere de 
naturligvis noget medtagne. Desuden 
gæ:der det i Sil4efisketiden om at 
have let sejlende Fartøjer,der hur
tigst mulig kunde tilbagelægge den 
lunge Sejlads til hver Fisketur, om
trent 25 Mil frem. og tilbage imellem 
}<,iskelejerne og Anholt. Fiskered
skaberM skulle selvfølgelig ogsaa 
være j Orden, baade reparerede og 
barkede til Sildpfiskpriet, og da der 
nu benyttes fra 70 til 90 Stykker 
N æringer pr. Baad. suu ,vil man be
gl'ibr, n t dHr er meget Arb€lj{]e og 
mange Forberedelser at iagttage 
foruu. 

IllJldlertid vare de Fiskere, som 
ikke eje store Dæksbaade, bt'skæ!'
tigede med at fiske Fladfisk i Ise
fjoq:len, særlig Skrupper og Sletter, 
dels i Garn og dels paa Kroge, efter 
som Lejligheden gaves. Skrupperne 
vare i Aar u~lmindelig store og 
vægtige, nemlig c. 12 Tommer lange 
og vejede c. 90 Kvint pr. Stykke i 
Gennemsnit til en Pris af 10 øre. 
Nogle Fiskere dreve Aalefiskeri med 
Vaad og Kroge (Kvasefiskeri) j et 
Par Baade sejlede ud i Kattegattet 
omkring Hesseløen og fiskede Hum
mer, samtidig med at de skøde Sæl
hnnde, som har dc·res Tilhold der
ude og ligge oppe. pau de store 
Stene og sole sig, naar Vejret. el' 



godt. Lidt Rejefiskeri . med Ruser 
og Glib eller Rejehov dreves ogsaa 
i denne Maaned, men Udbyttet var 
yderst tarveligt. 

Midt j Av g u s t b~gyndte Silde
fiskeriet, hvortil i Aar kun benyttedes 
33 store Dl'ivbaade, fordi nogle 
af Baadejerne paa Grund af de 
senere Aars' simple Fortjeneste -
ikke kunde faa tilstrækkeligt Mand
skab af Hælvtemænd. 

I den første Uge gik det smaat 
med Fangsten, men N atten mellem 
den 22. og 23. August var' "Lejlig-

. heden", G: nordvestlig Vind, god, 
hvorfor næsten alle Baadene kom 
hjem med Sild, og då der allerede 
var kommet mange Sildeprangere til 

. Lejerne; og· Eksportørerne ligeledes 
mente at komme først {>'all. Markedet 
i Udlandet llled den ny Sild til Røge
rierne, saa blev Silden budt op ved 
Auktionen til 280-300 Øre pr. Ol. 
For Køreprangerne, del' kun købte 
smaa Partier, der bleve solgte ude 
pall. Landet i Bønderbyerne og de 
nærmeste Købstæder i Stykke- eller 
Snesevis, kunde det nok lønne sig at 
købe Sildene til den høje Pris, men 
for Eksportørerne næppe, især da 
Transporten er· for lang og for sen, 
thi endnu maatte Sildene baade 
køres og sejles til Frederikssund 
Banegaard for at komme med Damp
skibet fra Korsør til Kiel om Afte
nen, eftersom Frederiksværksbanen 
ikke staar i Forbindelse mpd det 
dertil passende Tog, hvad man dog 
haaber snart vil ske, hvis Jernbane
bestyrelsen vil have nogen FOltjpneste 
af Fisketransporten til Udlandet. 

(Fortsættes). 
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Litteratur. 

Udkommen er: 
Videnskabelige Undersøgelser pall. 

Fiskeriernes Omraade, udgivne af 
Dansk Fiskeriforening, I, indehol
dende: U ndersøgelser over vor al
mindelige Rejes Biologi og Udvik
lingshistori samt Bemærkninger om 
Rejefiskeriet j de danSKe Farvande, 
af Th. Mortensen, cand. mag. 

Dette Arbejde kan'af Foreningens 
Medlemmer for en Pris af 2 Kr. 
erholdes pall. Kontoret, Sti;>rrilgade 
20 V. 

Mindre Meddelelser . 

En Knurhane Itled vanskabt Hoved. 
I Juni Hæftet af det engelsk Tids
skrift "The Zoologist" beretter en 
Indsender, at der i Midten af Maj 
indbragtes en usædvanlig Mængde 
Knurhaner til Fiske-Kajerne i Yar
mouth .. Derimellem fandtes et van· 
skabt Eksemplar af den rø'de Knur
hane ((Trigla hirundo), hvilket 
Meddeleren stiller i Klasse med 
"Braksnuderne" blandt andre Dyre
arter. Et Billed9 af det kuriøse 
Dyr .ledsager Meddelelsen, og det 
fremgaar heraf, at· det virkelig er 
et TilfælUe af Mops-Dannelse. Snuden 
stiger stejlt til Vejrs og er samtidig 
noget indbuet, hvorved Pand(ln staar 
frem foran øjnene i Form af en 

. Pukkel; dernæst har Dyret Underbid, 
idet Underkæben er en Del længere 
end Overkæben; ved Kroppen er der 
intet usædvanligt at bemærke. Eks
emplaret var 16 Tommer langt, alt
sall. omtrent fuldvoksent. 

Man kender i Forvejen en hel 



Del Fiskearter hos hvilke lignende 
Misdannelser kunne forekomme, men 
herom er der der fortalt i Medlems-
bladet for 1896. Ad. J. 
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Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 1. Nov. 1897. 
Under de ualmindelig stille Vejr

forhold i den forløbne Uge har 
Dampbaaden "Expres" været til stOl' 
Gavn ved ind- og Udbugsering af 
Kutterne. Tilførslen er fOlegaaet 
jævn og har været temmelig betydelig, 
af hvilken Grund Priserne ogsaa ere 
dalede en Del. Et Par Kuttere 
ere indkomne fra V I"stkysten, hvor 
de udfor Kandestederne have ha vt 
en Fangst af henholdsvis llOO og 100 
Snese Rødspætter, vejende 14-15 
Pd. Snesen og betalte med ca. 2 
Kr, 25 Øre pl', Snes. løvrigt er 
det særlig paa Herthas Flak, at 
Fiskeriet er foregaaet, Fisken vejede 
fra 9-13 Pd. ::;nesen og betaltes 
med fra 85 0re-1 Kr. 75 Øre pr. 
Snes, de fleste havde fra 100- 200 
Snese pr. Kutter. Fra Aalborg
.bugten ·er der ogsaa indkommet flere 
Kuttere med fra 150-250 Snese 
hver,enkelte, der havde ih.ket i den 
nordlige Del af Bugten, havde op
nanet Fangst af temmelig. god K va
litet, vejende ca. 18 Pd. Snesen og 
,betalte !Ued omkring ved 3 Kr. pr. 
.Snes, dA øvriges Fangst vejede ca. 
11 Pd. Snesen og betaltes med ca. 
1 Kr. 35 Øre pr. Snes. Der har 
ligesom i .forrige Uge væretdl'evet 
Tun gefiske ri saavel omkring Trin
delens Fyrskib som pau Kobber
grunden, sydost af Læsø, .de; er vel 
indbragt i alt ca. 3000 Pd. Tunge, 

men særli~ de fra førstnævnte Pangst
plads indkomne Tunger var af tem
melig tarvelig Kvalitet og opnaaede 
kun 45 il 50 Øre pr. Pd., de fra 
Kobbergrunden indkomne betaltes 
æsrlig først i Ugen bedre, med 60 
il. 70 Øre pr. Pd. Fra disse Pladser 
indkom desuden mindre Pa.rtier Rød
spætter samt ca. 3000 Pd. Slethvar, 
der opnaaede 8 a 10 0re pr. Pd. 
Fra Svenskekysten indkom til her
værende Modtagere CI\. 10,000Stkr. 
levende Hummer, hovedsagentlig pr. 
Kvase; fra Kristianssand pr. Damp
skib ca. 7000 Stkr. til det tyske 
Marked. Prisen synes at vise Ten
dens til at stige noget, der betales 
nu 95 Øre a 1 Kr. pr. Pd. en gros 
ab Sverrig eller Norge. 

Det tidligere omtalte Aalefiskeri 
udfor Havnen er nu foreløbig op
givet af Fiskerne, Aalen er draget 
bort, men Forstanderen for biologisk 
Station har trøstet Fiskerne med, 
at d,en kommer nok igen til For
aaret, de bære ikke deres Navn 
(Vandreaal) forgæves. Kl. 

København, 2den November 1897. 
Sildefiskeriet i Sundet fortsættes 
endnu, efter a.t det i nogle Dage 
var helt afbrudt paa Grund af det 
ved varende taagede Vejr om N atten, 
hvor Drift i Farvandet ikke kunde 
resikeres; Udbyttet er detg ikke saa 
rigeligt som for c. 14 Dage siden; 
det begynder at mærkes, at Fiske
riet nærmer sig Enden; Prisen har 
som Følge deraf bedret sig noget 
og betales nu 1,50 li 2 Kr. pr. 
Ol efter Kvalitet. Gennemgaaende 
maa Sildefiskeriet i Sundet siges at 
have givet jævnt godt Udbytte for 
de fleste i dette Efteraar. Dette kan 
derimod ikke siges med Hensyn til 
de Fiskere, der bruge Aaleruser 



ved Indløbet til Kalveboderne, for 
disse, som særlig sætte deres Lid 
til Oktober-Mørket, som det, der 
i Almindelighed giver det bedste 
Udbytte. har Fiskeriet været meget 
ringe; TJt"jligheden har ikke passet 

V ejret hal' været for stille og 
godt. 

Paa Grund af kun smaa Tilførsler 
har Prisen paa "blank A al" holdt 
sig høj, og har i de sidste Dage 
været betalt med 55 å 57 Øre pr. 
Pund. 

V aadfiskeriet har ogsaa kun givet 
ringe Udbytte af Aal i Mørket, men 
enkelte have været heldige at faa lidt 
Sild i 'l'rækkene, som de have kunnet 
sælge til gode Priser. F. 

Sjællands Odde, den 30te Oktober 
1897 . Efteraarssildefiskeriet her ved 
Kysten er nu helt ophørt for i Aar, 
og de Forventning('l', Fiskerne næsten 
lige til det sidste nærede om, at det 
endelige Resultat af dette Fiskeri 
skulde blevet nogenlunde godt, bleve 
de skuffede i. Skønt Efteraarssilde
fiskeriet nu i de sidste Aar just ikke 
har givet noget stort Udbytte, har 
Resultatet dog heldigvis ikke hidtil 
været saa. tarveligt som i Efteraaret, 
thi naar der SAS hen til den Skltde, 
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Fisken~dskaberne have tuget, bliver 
Udbyttet fol' flere af Fiskernes Ved
kommende saa godt som slet intet. 

Da Sildefiskeriet ved OJ(lpnsKyst!,l' 
ellers plej .. r at være det mest be
tydningsfulde Fiskeri, er det en Selv
følge, at det daarIige Udbytte har 
været en stor Skuffelse fol' de ikke 
saa faa Fiskere, der ved Efteraars
sihlpfiskeriet ellers plejer at fortjene 
Jet nød\'endige, sua vel til Reuska
berues Vedligeholdelse som til Livets 
Ophol(l Je førstkommrnde a-4 :Man
neJ(lr, i hvilke !lVI' intet Fiskeri 
drives her ved Kysh'n. J. 

Harboøre, den 29. Oktober. Det 
Hl' ikke alene brkIugeligt, men sær
delrs mærkeligt, at det i A ar træk
ker s:ta. længe ud, inden K ullernske
riet kun begyndes for denne Kyst. 
Nu have Vejrrorholdene i de sidste 
ikke faa Dage n:eret fortrinlige og 
tilladt Fiskeri næsten daglig; mt'n 
der fanges saa ganske ubetydeligt 
af Kuller og Torsk. Vi have nem
lig endnu Hajerne inde under Kysten, 
og inden disse Kavallerer fordufte, 
er der intet L dkoIDlllP. Pua Krogene 
have vi endog haft Illange halvt eller 
til Hovedet helt opædte Kuller. 

G. 

BEKENDTGØRELSER 

Billigt til Salg 
el' en 17 Fods lJamjolk Salli t 
et llyt 100 ~'avnes ~'isl{evaau. 
paa Grund af min tiltagende 
Gigtsvaghed. 

Fr. Hansen, 
Fisker og Baadbygger. 

UUøhale pr. Stege. 

8rredæg. 
I N ovbr.-l>ecbr. Maaned kan 

underte~nerle Selskah antagelig le
V~;fe rdklækning'sallstalter LakH~ 
ug Ørredæg til Udklækning. Prisen 
vil blive ca, 2 Kr. pr. 1000 Stk. for 
befrugtede og ca. 4 Kr. for foster
hold;ge ~""g eksklusive Emballage. 
Beatilllnger ekspederes i den Orden, 
de indgaa. 

Fll1!1kerlBelskabet 
rOl' Viborg og Omegn. 

Kvase til Salg. 
En ny kølhalet ol! restav

reret Kvase. laste!' 10-12000 
Pd. Torsk,' er meget billig 
til Sal~ eller i Bytte med 
et mindre Fartøj. 

Kvaseskipper 
f. C. .$:arsen (€I!ehammer) 
Bakkebølle pr. Vordingborg. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i l1gen fra 24. Oktober til 31. Oktober 1897. 

II·~~ 1 Q, ~ bD ... I .. t 
1 ~~ 1 w f I ~ ... 

~ ~ 1&= ~ 
Lo 

~ Tilført. af: I ... -"Cl :'-i, ~.! .!!: ~ 
"' ~ Lo 1'= ,i OD IS I c; c 

Lo -;; Ul r-;il~= GO 
-; 

ii Cl: Cl. ::c >. C._ .!;:(f.) ø 
I w o;: I- :.:: <C'" ... Cl:! ~ 

, , .=a. (f.) ~ ...; ø (f.) 

271anske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
pul Pd. I Pd. I Pd, 

fartØjer . •. 80;84 566' 9902 252 

16 danske Kvaser li I 110357 I 520? 
svenske .INeker-

fartøjer ... 

fra nærliggende 
pr. Baad og Vogn I I 

Fiskerlejer . . . 13203 2420 5650 7122 

pr. Jernbane &, • . , 4 

Dampskib ... 'Ii 
2014514400 1 346°'123781 9780 78881130306 9580121222 

Ialt.-:--:-ILO~929i 4400 5662310 !W9704 2378 154-30 20210 U~030 9580121222 

') ?OO Pd. Tunger og f6G Pd. Pighvar. 2) BIetter. R) Skrnpper. 4) liat 5) 6,,36 Pd. 11,,1 ,>g 586 Pd 
lIalekvabber 6) 10800 Pd. L"ks og 2180 Pd •. Ørred. • 

laIt er der tilført 299759 Pd. 
Betalt Bonnemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: lovende Kr. 2,25-4,25, Kassefisk 

Kr. 1,00-2,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,35-2,00, Kassefisk Kr. 0,i10 pr. Lpd. ; 
Sild Kr. 1,00-2,00 pr. Ol; AaI, blanke Kr. 0,50-0,60, gule Kr. 025-0,:-;0 pr. Pd.; Laks 
Kr. 0,65-0,90 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,70 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,15-0,50 pr. Pd.; 
Rejer Kr. 0,75 pr. Pd. ' 

Ugens Tilførsel af levende Rødspætter er udelukkende foregaaet pr. Kutter direkte 
fra J<'iskeplads. Fisken var gennemgaaende afudrnærket Kvalitet og1<'angsten pr. Kutter 
var for manges Vedkommende over 250 Lpd. Den noget rigeligere Tilførsel bragte ingen 
Forandring i Priserne .. 1<'ra Anholt ankom.: '7 Kuttere fra Sydvesthagen med Fisk vejende 
14-20 Pd. pr. Snes og betalt med 23/ 4-3 Kr. pr. Lpd.; fra VestSiden 6 Kuttere med 
Fisk vejende 18 Pd .. betalt med 3'/.-3'12 Kr.; fm Nord- og Nordvestsiden 3 Kuttere 
med Fisk vejende 22-35 Pd., betalt med 4-41/4 Kr.; fra Aalborg Bugten 7 Kuttere med 
Fisk vejende 12-17 Pd., betalt med 21/ 4-3 Kr.; fra Hert;las Flak og Korallerne 3 Kut
tere med Fisk vejende 12 Pd., betalt mQd 2'/.-3 Kr. og fra Kobbergruudell l Kutter 
lIled Fisk vejende 20. Pd., betalt med 33/ 4 Kr. - Af Torsk ttlførtes med 15 Kvaser ca. 
6000 Lpd.; deraf kom 12 fra Bornholm og fik l Kr. 35-2 Kr., l fra Endelave, l fra 
Agger.ø og l fra Vejle Fjord og fik PI. Kr. pr. Lpd. - l Kvasc ankom mcd 5200 Pd. 
AaI fra Sandhammercn, betalt med 50 Øre pr. Pd. - Tilførslen af Sild pr. Baad var kun 
565 Ol, der betaltes med 1-2 Kr. pr. Ol. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Febl11lU' 1897. 

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

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

F. N. Halmø8. 
TelefoD 129, 
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Xøbenha, vns Mekaniske 
Næt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70'. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cr'oss Lane. London E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
summe Dag Varerne sælges. 

rrelegram,1dref;se: Salomonsen, London. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, lO, 11 og 12 Alen bnge, 1112 il, il! i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenssen-'l'usch, ]'orespøl'gsler hesv:l1"PS omgaaende. Kj Il Pl'. . e el'up •. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget. Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann COhrs, Altona. Telep;ramadr.: Cohrs, Altona' 

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

Telefollllummer ,,75 Helsingør". 
'leverer efter Bestilling elle!' fra Lager fra vor med de nyest(' og bedste 
Maskiner forsynede, F:tbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn salllt ulle andre Sla~s N æt og Garn. Born
uldsgar'lI, llwlijH1,qarn og HørrJarli i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .~alekllber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa I,ager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
led UdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
~edl§eret af cand, ma~. \Vm. Lundbeck. - Trlkt hOij Frantz Ohristtreu, KøbeIl}V~vu. 
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Nr. 45. II. November. 1897. 

M:edle=-sbla.det u.Jgaar hver TOl'suag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, urønnegade IO, København K. Prisen Cl' for l:ldlamlet IO Øre pr. Petit

linje af '/3 Sides Brede; for sta.aende Annoncer ilHlrømmns betydelig Rabat. 

Indhold. Berg\'llS~Ud8tillillgen. })l:l.usk ll':ske-
riforenings Hjælpefoml, - Fra Danma.rks Viskcl'i
agent i England. - Halsnæsfiskf'riernc. Hvaler j 
Øresund. - Mindre Meddelels.er. Fiskel'ibprctnLl~ 
gel'. Dekcndtgørels~~r, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, 8torm
gade 20 Stuen, Købellhavn V, el' aahplIt 
fra '9-11. Redaktoren af l'Iledlelll~blaclct 

tl'lCffc8 dcsuclen i Alm. 5-7 Hyancmose
gaardsvcj 2 A. 3 S. Sager vedl'vln,nde Re· 
daktionen af Medlemsbladet berlc~ :iolllltl' 
til Kontoret. 
~--_._ ..... -------------

"revl' og aaure b'orsen<lelbl'r til For
eningens Konsulent bedes altid ulolle adreb
serede til 11UIlS Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. ------------

Eftertryk af l'Iledlemsbladct, Artikler Cl' 

tillaut. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
a. M.uscovy Court. 

london E. C. 
Telegram Adr.: Sølllng. London 

Capt. A. SøllinO, 
46. Waverley Street. 

Hutl. 
Telegram·AoL: Sølllng, HuH. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk }i'iskeri
forening" , bedes adresserede til 
U nivc1"sitetets Zoologiskc 111USCttJn, 

KøUe1thm;n K., og ikke til Por
eningens Kontor. 

;;:::..==~--:::C-==-~~ 

Bergens-Udstillingen. 

r Henhold til modtagen Meddelelse 
fra Eksekntiy,I{ollliteen i Bergen vil 
der UlH!pr t' dstillingsprogl"l.unmets 
Gruppe J[ [ "Failg8tfartajer o.q deres 
Udst/jl''' ogsaa indgaa suadn.nne Gen
stunllc, som horer til Fiskerens per
sonlige Udstyr, saa som Beklædnings
genstande, Proviant af alle Slags osv. 

Den danske Udstillings-Komite. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fm Færgemnnd Hans IJflrsen, 
Humlpbæk er indsendt Indholdet af 
tre Bosser i Humlebæk: 6 Kr. 40 
ør\! og af pn Bøsse i Espergærde: 
a Kr. fif) 01'1'. Fra Fisker .Jørgen 
J ('nsen, Slt'tten) Indholdet af Bøs
serne ved Sletten: 4 Kr. 78 0re, 
lalt 14 Kr. 84 0re. 

D,tllSk FiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
sa~lvel en Gang for alle som aarlige 



paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England. 

Efter Landbrugsministerirts For
anstaltning rejser jf>g i incl(wæ}'(>ude 
Maaned til Esbjerg, for derfra :1t af
lægge Besøg i de forskellige vigtigere 
Fiskerbyer langs .J ylbnds Vestkyst 
samt i Frederikshavn, dels fOl' at 
give Piskere og Fiskehandlere An
visning paa den for det engelske 
Fiskemarked bedstegnede Rensnings-, 
Paknings- og Forsendelsesmnade fol' 
Fisk, dels for at træcæ i Forhindplse 
med og eventuelt give lignende An
visninger til de forskellige Fiske
eksportører samme Steds, hvis Fiske
forsendelser til England efter de af 
mig under min Virksomhed dOI' Steds 
gjorte Erfaringer have væl et Genstand 
for en anden Behnndlingsl1laade, end 
den, der man anses for den bedste 
for det pngHlske Marked. Nærmere 
Fnderre~ning om min Ankomst de 
forskellige Steder paa Jyllands Vest
kyst ril blive indrykket i de lokale 
Blade. J eg agter at afrejse fra 
Parkeston til Esbjerg den 18. ds. 

A. Sølling. 

Halsnæsfiskerierne 
i Juli. August og September 1897. 

Af O. Brammer. 

S ept em b e r Maaned er som be
kendt den rette Fiskemaaned, der 
plejer at give godt Udbytte; men 
med Undtagelse af et Par Duge af 
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de 20 Fiskedage, i hvilke næsten 
alle Baadeue vare ude ved Anholt , 
kom de kun hjem med smaa Partier 
ad Gangen og ofte "overgemt" Sild, 
naar der paa Grund af Stille eller 
Storm maatte gøres to Sætte pau 
Turen. At den overgæmte Sild (fra 
følste Sætte) maa sælges noget bil
ligere end den friske i sidste Nat 
fangptle er en Selvfølge. En Fisko
tur varer i Reglen 3 Dage, nemlig 
til en Nats Drivning, men hris der 
som nævnt maa "drives" i to Nætter, 
kan en Fisketur baade vare 4 og 5 
Dage; derfo komme næsten aldrig 
alle Baadene. hjPIIl paa en (lang, 
hvilket selvfølgeligt beroel' paa Ud
farten og Vejret, den Xat, di"t' "dri
ves," saavel SOIll paa Fangstens 
Størrelse, eller rettere Lidenhed, thi 
hris den er altfor lille, maa der 
drires en Nat til i Haah om at faa 
flere Ol Sild at sejle hjem med. 

Efter en Storm af N ord\'est, SOIll 

pILljl'l' at dri\'(~ Sildene mod Land 
og tilsid"it ind i Jsefjol'den, gjorde 
Smaab:taL!cne med to Mands Besæt
ning Porsøg paa det sallimidte "Land
fiskeri", især da de to første B~\ade 
havde et rigtig godtUrIbytte paa en 
Snes Næringer, nemlig 16 Ol Sild, 
hyoraf Piskprne sluttpde, at de nu 
kunde opgive de langvarige og be
snerlige Anholtsture for i Aal', og 
alle Baadene, store og smaa, drive 
Hjemmefiskel'i daglig, ihvorvel denne 
Sild pr betydelig mindre end Anholts
silden ; men det slog fejl. Stormen 
havde splittet Sildestimerne og enten 
dl'C\'et dem helt op i Fjorden eller i 
Bælterne, hvorfor de store Baade 
igen begave dem ud omkring AlIholt 
og vedbleve dermNI lwle den øvrige 
'Pid lige indtil "MorkeL" i Oktober 
)'1aaned med ret godt Held, saaledes, 



at nogle Baade kom i Havn med 
l a 200 Ol Sild, der stadigt stod i 
høj Pris, fordi Sildepranger'le havde 
god Afsætning pau Landet, hvor 
Bønderne efter Sædvane skulde for
synes med Sild til Nedsaltning inden 
Vinteren. 

A t der under gunstige Vind- og 
Strømforbohl k~n forekomme heldige 
Fiskedage baade ved Anholt og 
hjemnw, fik mali endelig et Par 
Gange Eksempler pau i dette Silde
fiskeri, idet de store Baade kom i 
Havn lIled henved et Par hundrede 
Ol Sild og de sruaa med over et 
hUlldrede Ol. J eg skal blot anføre 
et Eksempel herpua: En gammel 
Fisker med :4 Drenge paa An halv 
Snes Aar havde KJ. 6 Aften "givet" 
24 Næringer ud et lille Stykke fra 
Hundested Havn og dreve med Strøm
lllen langs IJanclet, forbi Spotshjerg 
og til Gallebjerg (omtrent J/2 l\!il) 
til Kl. 11, da de ma atte hale Læng
den ind, fordi en andens Baads 
Redskab drev tværs over deres 
Længde. 

Til deres store Forundring var 
desuagtet. næsten alle Næringerne 
fulde af Sild, saaledes at de maatte 
kaste Ballasten ud for ikke at synke 
og skyndsomt sejle hjem til Havnen, 
hvor de ankom KI. 2 om Natten 
med 125 Ol Sild, som solgtes for 
212 Kr. 50 0re, hvorfra først som 
Udgift tages L) Havnepenge 21i~ °/0 

5 Kr. 30 0re og 2) Baac1slid 23 
Kr., Resten 184 Kr. 20 0re fordeles 
paa de 24 Næringer, bvilket giver 
7H57

1/ 2 pr. Næring. Den gaml{, Fisker 
havde 16 Næringer, fik altsaa til sin 
Part 122 Kr. 800re, medens bvg:ge 
Dl'engene hver paa 4 Næringer fik 
61 Kr. 40 0re, bvad man maa kalde 
en udmærket god Fortjeneste paa 
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Sfla kort en l'id: men saadant Held 
hører rigtignok til Sjældenhederne. 
Sildefiskeriet blev fra Hundested 
Havn ført med 19 store og 7 smaa 
Baade, fra Lynæs' Havn med 14 
store og 9 smua Baade. Der har 
sanledes ialt deltaget 197 Fiskere i 
dette Ef tern :I1'S Sildefiskeri. U dbyt.
tet har værd: 14,785 Ol store Sild 
a 21/ 2 Kr. 36,962 Kr, 50 0re 
foruden en Del mindre Sild til lavere 
Priser. 

Desværre er det kun den mindste 
Part af Baadene, som have været 
mpget heldige i Aar, medens de 
fleste have været meget uheldige, 
sa:nel i Fortjeneste som i Tab af 
RedsImhel' i Storm og Uvejr. I det 
hele taget kun mali med Hensyn til 
Udbyttet af Sild kun regne dette Aars 
Sildefiskeri u nder et Middelaar, 
mon paa Grund af de ualmindelig 
høje Priser selve Fortjenesten som i 
et Middelaar. 

Garn- og Krogefiskeri dreves lige
som i de to foregaaende l\baneder 
med l'et godt Held saavel med Hen
syn til Kvantiteten som Kvaliteten. 

Aalefiskeri ved Vaaddragning 
i alle tre :\faaneder og med Ruser 
i "Mikkelsnæet" har, hvad det første 
anbelanger været godt, men det 
sidste mindre godt, hvilket neden
staaende Regnskah udviser. Men at 
Ruse-Aalefiskeri ogsaa kan være 
heldigt, naar Vind og Strøm er gun
stig, kan jeg anføre et Bevis paa, 
idet en gammel Fisker havde sat to 
Ruser lige overfor sit Hus i Hunde
sted paa Odsherred siden udfor Ka
rantænehuset og fiskede deri 130 Pd. 
blank Aal, 65 Pd. pr. Ruse, medens 
der i 40 Ruser paa denne Side næppe 
er fisket mere end 13-15 Pd. pr. 
Ruse i samme Tidsrum 



Det sa mlede U dbytlC' af alt Fiskeri 
kun tilnærlllelsesvis angives sanledes : 

KJ'. (i). 
Torsk, e. JO f)ne"e ~l 2 Kr. .. .. tlU " 
Altl i Ynad, l:, iH!O Pd. il B5 Øre 1,Hm " 
Do. i Hutler, ('. ooi) Pd. it 40 ~)re 26:1 20 
Hødspmtter, Skrupper I g Sletter, 

e, 837 Hn. ,\ l K l'. , .. ,. Hil! " 
FfuJl1mer, 201!2 Hil. iH)1) Pd. il 

75 Øre .......... " H7fJ 
Hojol', c, :)2 Potter il ;)0 Øre, .. :W " 
bælhunde, n t::)tk. il 7 Kr. . :l;lD" 
Sild. 1-i,78G OL il Kr .... , ;m.~J()2 50 

lait: 40,1)21 Kr. ,O Øre 

Dette er altsaa BI nttofortjenesten, 
lllen naar Udgifterne til Proviant, 
Havnepenge, Stejlepl,lds og Hænge
penge samt til Baade og Redskaber 
fradrages, bliver Fortjenesten bety
delig mindre. 

Hvaler i Øresund. 

Fra Snekkel'sten skrives tilos den 
4. ~ovel1Jber: 

En Flok Hvaler, saa vidt det 
øunde skønnes, var det Grinder, og de 
vare tilsyneladendC' 5 i 'rallet, saas i 
Dag i Øresund, kOlllll1C'nde sydfra, da 
man bemærkede dem. Det er ikke saa 
sjældC'nt, at Hvalen har ladet sig se 
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i Sundet, og fol' saa vidt er der ikke 
noget mæl\kværdigt ideresForekomst 
her i Dag, lllen der er en nnden 
Omstændighed, som gjøl' denne Fore
komst lidt mærkelig. Naal' man. 
nemlig har set Hvaler i Øresund, 
har det gjerne været naar Kuling af 
Norden eller Nordvest \!led tilhørende 
"Flod" (~: Nordenstrolll) har gjort 
Vandet salt: enten de ..,au h:.n-e holdt 
mere af egentligt Sovand, eller de 
have ladet sig drive herind af Vind 
o~ Strøm, eller deres Føde fortrins-

vis findes i det snIte Valid, ellet' af 
alle disse Grunde tilsammen. Men 
denne Gang var uette il,ke Tilfældet; 
langvarig Søndenstrøm har bragt 
fersk Vand fra østersøen op i Sun
det, Saltpl'oeenten er meget lille for 
Øjeblikket, og Vejret hal' i lange 
Tider været sall stille, at der ikke 
har neret Vind til ~t flytte en Fjer 
end sige en H vaL Men Vandets 
Saltmnngel lod ikke til at genere de 
fremmede Gjæster synderligt; de gave 
sig god 'l'id og gjorde flere A fstik
kere ud af K llI'sen til begge Sider, 
inden de passerede Kronborg ud, 
ligrsom de ret vare "i deres Es" 
herinde og ikke anede eller brod sig 
om, at der val' noget til i Verden, 
der hed det salfe Vand. 

Mindre Meddelelser. 

Drullnet Fisker. Frederik811aVil, 
den 8. November 1897. Natten 
nwllem Lørdag og Søndag vnr li'iske
kuttC'1' Nr. 49, "Nora", Skipper T. 
M .• Jensen af Frederikshavn under
vejs fra Piskepbds ud for Vest
kysten hertil Havnen. To af Besæt
ningen havde Vagt, den ene af dem, 
J ens Laurits .J ensen, kaldet Kjøl
sted, var, da. .Fart/Jjet var i FarvaIl
det nordvest af Skagen, forude paa 
Kutteren, og pludselig hørte den an
den, der sad til Rors, et Plask i 
Vandet og derefter et Nødskrig ag
ten for Fartøjet. Han lod strax 
Kntter<>n løbe op i Vinden og fik 
den øvrige Del af Besætningen pur
ret ml, hvorefter Jollen sattes i 
Vandet, men den Forulykkede var 
ikke til at ojne. Da han faldt over 
Bord, var han iført Stortrøje og lange 



Søstøvler, sau han har sikkert kun i 
et ganske kort '1'idsl'um kunnet holde 
sig oven Vande. 

Den Forulykkede var hjemme
hørende i Skagen og 45 Aa \' g'a 111-

lllel; hall eftprlackr sig Enke og el'· 
ter Sigpnde 7 Børn, hvoraf 11el'e ere 
ukonfirmerede. Kl. 

Den af Landbrugsministeriet ned
satte Kommission til Oven-ej else :t l' 

Aalegna rdsspørgsmaalet h('sejlpr 
disse Dage ('u Del af Østjyllunds og 
R,i,ellanJs Kyst for nøje]'\' at undrr
søge og sætte sig ind i Forholdene 
ved de derværende Aal'egaarc1!', 

Fiskeriberetnin ger. 

Snekkersten den 4. N orem bel', 
}"iskeriet her har ræret meget daar
ligt. Det Haab, jeg i min sidste 
Meddelelse nærede angaac'lHle Ro(l
spætternp, blev skutlet. Fallgsh'n 
varede kun nogle faa Dage. 

I denne har man atter fanget 
Rødspætter ud fOl: Helsingøl', IllPn 
Fisken synes at opholde sig pan PU 

ganske lille Plet; Prisen paa Fisk 
er imidlertid meget god. 

T Oktober er fanget en god Del 
Klepaal pan Kroge', meget ston'. 
Derimod har Vindell været ugunstig 
for Blankaalsfisk<'I'ipt, h\'ilket maa 
betragtes som UtH,pr Middelaar, 
Gauske vist kan lilan fnngo Aal i 

Ruser eftpr lIol'tensdng, l'lIdog Illang(', 
men det skpr sua sj,eldellt, a t lIlalI 
næstell ikke \'O\'er a t 11:1 a bl' hNf,aa. 
Dog, om vi kun kunde fna god Vind 
paa passende '1'id, troer jeg og flere, 
at "trpdie M~jrkc" vil bli\'c godt. 

De faa '1'o]'sk, man kan fange pall. 
Kroge, i Garn og Ruser, betales 
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med forhausende Priser, men ere 
ogsaa fOl'kmsendo sjældne at fult 

fat paa. Th. 

Køge Bugt, dr1: 8. Xovember 1897. 
Orerult hel' ved Kystell, hvor Bund
garnsfiskeript drives, er dette nu op
hørt for i Aa}', Skønt Udhyttet 
nfpsten Iwle Sommeren igennem har 
værd tpll1l1lrlig l ingi', h10\' det <'nde

ligt' Resultat fPt godt, idet 
Hornfisken, da den j Efteraaret var 
paa VPj ud til (le storc FUl'\'anclt', 
--- til stOl' Gl:ude for Bundgarns
fisl,pl'llc og som on Un(ltagelsc fra, 
hvad dpI' hal' været l{Pg](,ll i de 

senere Aa!' - gjorde en lille A f
stikker her ind i Bugten, og nugtet 
(let just ikke val' store Kvantiteter 
Hornfisk, der blev fanget, gav dette 
Fiskeri lige g(l(lt et rpt stort e d
byttp, pftersolU Priserne, der bl ev 
opnaaet fol' clenrH' Vare, i Alminde
lighed val' meget haje, endog 10 
il 12 Kroner Snesen, 

Aalefishriet her i Bugten har i 
Efteruul'et giret et temmelig godt 
Udbytte for Flertallpt af Fiskernes 
Vedlwmlllendp, og da dp!tE> Piskeri 
under gunstige FOl'IIOld kan vedv,11 e 
i nogt>n Tid (mdnu, nærcr man ])(>1' 

pau Kysten godt Haab om, ut det 
endelige Resultat i Aal' "il blive 
langt bedre, end det val' sidste AnI', 

DE>ll langt overvejende Del af den 
lier i Bugtcn fung('c\p Huspnal h!J\,pl' 
afsat til )\Ja l'kec!pt i Kjølwnhavn. 
Hidtil (>1' der 0pllaaet 53 It 5:) Øre 
for Pundet. J. 

Roskilde Fjord, delJ 7. N o\'('lIIber 
1897' Fiskel jet lwr i Pjol'den kan 
nu betragtes som afsluttet for denIle 
Sæson. Resultatet af Aalefiskeriet, 
der er det mest betydningsfulde 
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Fiskeri her i Fjorden, har i Aur 
gennemgeaen(le været ret tilfreds
stillende, og sn.~tlig for Krogfiskeriets 
Vedkoll1li1rufie har Udbyttet i Som
mer været hetydelig b(·dI'e end i de 
sidste Aar. 

Af Sild er dpI' i Efteraaret aJ og 
til fanget nogle mindre Partier. Da 
Kvalitden hiu' været gOII, har det 
i Reglen været l(·t at finde Afsætning 
for dl'll til ret hoje Priser, som oftest 
150 Øre Olen. V. 

Frederikshavn, den 8. N oyeml)('l'. 
Under de gode Vejrforhold have en 
Del Kutlere uttpr forsagt Vestkyst
fiskeriet. De d l'l' i'l;\ indkollllle havde 
fra 50-200 SllllS\' R()(lspælter hver, 
vf'jende 14--16 Pd. Sne:,;en og be
talte med frn 2 Kr. til 2 Kr. 25 
Øre pr. Sne:,;.};}t stort Antal Kut
tere have fiskpt paa Herthas Flak 
med Udbyste at' mellelll 100 og 250 
Snese hver; Fisken v!'jede 10--13 
Pd. SlleS('11 og betaltes med fra 90 
Øre til l Kr. i 5 Øre ll!'. Snes. Røu
sprettefiskeriet el' horeclsagentlig fore
gnaet nord fol' Læsø og paa Nord
vestrevet. Kutternø hu Yde fra 100-
ROO Snese hver, og Fisken rar af 
lignC'nue Kvalitet som sidstnævnte. 
Enkelte Kuttere ere indkomne meu 

LastØl', dels fra A. alborgbugt cg dels 
fru Læsørende ; Fisk fra førstnævnte 
Sted vejede ca 13 Pd. Snesen og be
taltes med eu. 150 Øre pr. Snes, 
fra sidstnæmte Sted 10-11 Pd. pl'. 
Snes betalte med fra 90-110 Øre 
pl'. Pd. TUllgefiskeriE't er foregaaet 
dels omkring Trindelen dels paa 
Kllullen-Grunden, øst af Læsø og 
sy{lost af IJæsø; Kutterne have haft 
fra 100 op tll 400 Pd. hver, dE'r er 
vel indbragt en. 3000 Pd.; Priserne 
bolde sig stadigt lavt paa Tunge og 
ogsaa paa anden Krøjfisk, væsent
lig pna Grund af, nt det tyske og 
engelske Marked el' O\'erfyldt Illed 
disse Fiskearter, der under nuværende 
rolige Vejrforhold. j store Mængder 
er tilførtE' af de i Nordsøen fiskende 
Flaader. 

Der betale8 nu 40 il 50 Øre pr. 
Pd. fol' 'runge, lignende Pris for 
Pighvar og (j -8 Øre pr. Pd. for 
Slethvar og Issing. Pr. Kvase- og 
Dampskibe er tilførte ca. 10,000 
Stk. lerende Hummer fra Sverrig 
til herværellde Forhandlere; fra' 
Christianssand er ankommen ca. 
1000 Stk. hertil, ca. 10,000 Stk. di
rekte til det tyske Marked, Prisen 
er l Kr. pr. Pd. en gros ab Norge 
eller Sverrig. Kl 

BEKENDTGØRELSER 

Billigt til Salg 
el' en 17 J;'ods Dallljolle· ~al1lt 
et nyt 100 Pavnes Fi,kevaad, 
paa Grund af min tiltagende 
(}igt::;vagllcd. 

• 'r. Huns(,ll, 
Fisker og BaaLlbygger. 

Ulfshale pr. Stege. 

8rredæg. 
l N ovbt'.-,-Decbr. l\'Iaan~'d kau 

lJIHlertegllede Selskab antagelig le
Vf're U dklækllingsanstalter T;ilks. 
og fjrrt>dæg till;dklæklling. Prisen 
vil blive ea.2 Kr. pr. 1000 Stk, for 
befrllgtede og ca. 4. Kr .. for foster
holilige .'I';g eksklusive Emballo,ge . 
Bestjllinger eksfJcdert:B i denOruen~ 
do indg"", 

Flskorlsolskabet 
rOr Vlbor9 09 Om.ogn. 

fiskekroge -F abriken 
- S&hmedallle l A a I b Q r It 18~S eg 

l Købenb""1I 1888 
a.nbbfaler sit at alle btJrter 
Fiskekroge, sau i Staa\, .TreTII 
sOm ~IeBsing, Pilke i Tin og 
Bly. FOrs.lidos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. titrandstr.,de 41. 

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

i Ugen ira 31. Oktober til 7. November 1897. 

Tilført af: 

..... 
~.... Q.l= .x 

I
, '- ... C t'I:S a.... f,f) 

1 .:: .!:.::l ~..E: g-~ ~ 
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fartPJer . . . I BoO: 

... 
~ 
;; 
:oc:: 

1',1. 

"Cl 

ø 

Pd. 

'" '"' .o 
'" .o 

'" caJ.< 
«~ 

« 

"Cl 
Cl> 

"'''' .:.t.o. 
«S Q 

....I 

"" = 

I 
Pd I Pd. 

32' 

!2100?1 

Cl> 
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PlI, 

pr. Baad og Vogn I 
fra nærliggende I •• 
Fiskerlejer . . . .1048". 9!l20

1 

1 12!l40 184.('°. : 
. . 1 • 

pr. Jernbane & :'. i ! I l 'i. 
Dampskib .... ,i 2184°1 4805 : I . 474°1 3352 . 41200 i. 9934[ 7555" '114629111554 

lalt-. -. -'1111642 4805 362 141)31\)8872 aan2 • 54140 1393661 7555 14629 1155-1, 

I) B02 hl. 'runger og !GO Pd. Pigbvar. 2) Sletter. >1) 8krnjljler. 4) Aal. o) 7410 1'.1. Au! 0g 9no 1'.1 
Aalekvabber 6) 0675 Pd. I,ake og 1880 1',1. Ørred. 

lait er der tilført 447730 Pd. 
Betalt Gellnemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25-H,75, Kassefisk 

Kr. 1,20-1,50 pr. Lpd.; 'forsk. leyende Kr. 1,15~-1,90, Kassefisk Kr. 0,70-1,00 pl'. 
Lpd.; Sild, danske Kr. 1,110-1,80, svenske Kl'. 2,50 pr. Ol; Aal, blanko Kr. 0,50-0.GO, 
gule Kr. 0.28-0,.1;:; pr. Pd.; Laks Kr. 0,75 -1,00 p!" Pd.; Ørrod Kl'. 0,40-0,70 pr. Pd.; 

.Hedde Kr. 0,15-0,45 pr, Pd.; Rejer Kr, 0,75-1,00 pr. Pd. 
De i Ugens LØb ankomne Kuttet· tilførte ~hrkcdet store Partier Rødspætter, der, 

bortset fra at en Del var Rognfisk. vare ar udmærket K vlllitet hvorfor Pri'\()l'I1e holdt siO' 
omtrent ufol'ilndrede. Udbyttet pr. Kutter yar gelluemgaaende godt, idet en stor Del havd~ 
fisket over 200 Lpd". en enkelt tæt ved 300 Lpd . .Fra Aalborg Bugten ankom 12 Kuttere 
med Fisk vejende 13-18 Pd. pr. Snes, betalt med Kr. pl'. Lpd.; fra Sydvesthagen 
af Anholt 9 Kuttere med }I'isk vejende U-18 med 2'/"-;3'/, Kr.; fra Vestsidell 
af Anholt 2 Kuttere med f<'isk vejende 18-]9 betalt med 3'/,-H"!, Kr.; fra Pladerne 
~ Kutl,ere med Fisk vejende 18-i'w Pd., betalt med 3 1/ 2 Kr.; fra Kobbergrunden 2 K lit
tere med .Fisk vejende 17-20 Pd., betalt med ;1'i 2-;1"J, Kr. og fra Tangen 1 Kutter med 
Fisk vejende 15 Pd., betalt med Bl!, Kr. 2 Kvaser ankom fra Grenaa mell Fis:, fra Alt!
borg Bugten vejende 14-Hi PJ., betalt med 3'12 Kr. Af Torsk tilførte" lnetl30 Kyaser 
ca. 10,000 Lpd.; doraf kOlli 15 fm Bornholm, 4 fra Æ~beltoft, 2 fra "\,,,,0118, Og' fra T,ohals 
OmØe, Augllster,borg', Kallø Vig, Randurs Fjol'd, Limfjorden, Hou og Issefjorden 1 fra 
hver Pia d s, og betal tes med 1 Kr. 15-1 K l'. 90 pr. I'Jld.; r svensk Baad ha Yde fisket ved 
Falsterbo og fik :d Kr. pr. l,pd. B K va"ol' tilførte fra Snekkel'sten 21000 Pd. Aal, dor 
betaltes med ca. 55 Øre pl'. Pd. - Pl'. Baad tilførtes ca. 1000 Ol Sild, der b('talt()~' mod 
1'/2-1"1. Kr. pl'. Ol. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nyl,jøbing p. Falster 
i Februar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarhejdede, leveres vir
keligt hillige. 

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

F. N. Halmø6. 
Telefon 129, 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuIdmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. Londorf E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
SaIHlllP Dag Varerne sælges. 

Telegrnma:lresse: Salomonsen, London. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, 1 il, 11 og 12 Akll lange, ll!~ a ':!" i Top (slanke Stænger,) 

saInt Fiskekasser i allp l\IaaJ leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaapd Savbpug, 

G. Jenssen-Tusch, 
b~orespørgsler hes\':1rrs omgnaendc. pr. Kjellerup. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauetion<1tor. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telell:ramadr.: Cohrs, Altona. 

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

Teldommmmer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller [nt Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, F:Lbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slag;s Næt og Garn. Born
uldsgarn, IL tWlji ega1'J1 og Hørgarn i alle Nl'. til Dagens billigste Priser og i 
bedste hv:.tliteter. .~uleknbel·, Kork, Flaadtræ og Kateebu 
Itaves l}uaLager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fød Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Red!gm'ct af cand. mag. l ri ll. Lundbeck. Trykt hos Frantz Christtreu. Københa.vu. 



Nr. 46. 18. November. 1897. 

::Medle::z::o..sbla.det Utlgaar hver Torsdag. Annoncer optH~es ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, tirønnegade IO, København K. Prisen er for :!",llandet 10 Øre pr. Petit

liuje af 1/3 Sitles Brede; for sta.aende Annoncer indrømml's betydelig Rabat. 

lndho I d. Ilerg"ns-]J dstillingen. Bestyrelsen. 
Fiskeriet under 181and af da.nske Fiskerskibe i 

UHl7. - Nyt Patent. - Gent;ralfon:aml1Ilg'. - }<",iske
rib('r(\tn; .. Jger. - Bekendtgørelscr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er ~nhcnt 
fra 9--11. Heda/døren af Modlem"bladet 
træffes rlcsuden i Alm. 5--7 Svallcmose
gaal'lhvej 2 A. 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes senclte 
til Kontoret. 
___ ... _'c ______________ _ 

!}l'ove 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. 

Bergens-Udstillingen. 

l Henhold til modtagen :;\:1eddelelse 
fra Eksekutiv-Komiteen i Bergen vil 
der under II dstillingsprogramm ets 
Gruppe Hl "Fangstfar·tøjcl' og de1"efl 

Ud8tyr" ogsaa indgaa saadanne Gen
stande, som hører til Fiskerens per
sonlige TIdstyr, saa SOlll Beklædnings
genstande, Proviant af alle Slags osv. 

Den danske Udstillings-Komite. 

Bestyrelsen. 

Ved Suppleringsvalg til Bestyrelsen 
valgtes Grosserer Harald Klitgaard 
j Stedet for afdøde Grosserer Vil
helm Petersen. 

'1'il ::\fedlem af Direktionen for 
POl'sikringen af danske Sejlfartøjer 
til Fiskeribrug valgtes Grosserer 
Ad. CutI. i Stpclet fol' afdøde Gros
serer VIlhelm Petersen. 

Fiskeriet under Island af 
danske Fiskerskibe i 1897. 

Fiskeriet nnder Island af danske 
Skibe er nu endt for j Aar, og alle 
ere vendte tilbage llled Undtagelse 
af "Emilie Fmnciska", der jo som 
bekendt fik HaVlLr,i og efter al 
Sandsynlighed hliver kondemneret. 

I det hele taget maa Fiskeriet 
siges at være vellykket, om endskøndt 
det endelige Resultåt vel næppe har 
været saa godt, SOIll det kunde øn-



skes, idet der kun har været en 
Carrier til at bringe Fisken til det 
engelske Marked i Stedet for to, 
hvilket har bevirket, at megen Tid 
er gaaet tilspilde især for Skibene, 
som ikke havde Brønd, da den ene 
Carrier kun har kunnet gøre en 
Rejse hv~r 14de Dag, i Stedet for 
som sidste Aar hver 8de Dag. Paa 
Grund af den manglende Carrier, 
var det paatænkt at sælge Fisken 
paa Aberdeen Fiskemllrked, for der
ved at spare 500 engelske Mil paa 
hver Rejse, og derved muligvis op
naa at gøre en Rejse hver 10de 
Dag i Stedet for hver 14de Dag. 
Det viste sig imidlertid allerede ef
ter to Rejser, at Aberdeen ikke 
var det rigtige Marked, da de is
landske Rødspætter, som afvige en 
Del i Udseende og Smag fru Rød
spætter fangede i Nordsøen, endnu 
ikke havde vundet saa godt etNnvn 
som i HuU og Grimsby, og altsaa 
ikke fik saa god Pris som pan sidst
nævnte Steder. Heller ikke kunde 
der paa en Dag afsættes saa stort 
et Kvantum, som Cimbria bragte 
med sig, den havde saaledes en Rejse 
1300 'I'd. å ca. 125 danske Pund 

162,500 Pd. Den øvrige Del af 
Sæsonen solgtes J;'isken da pan H ull 
Fiskernarked. Prisen paa Rødspæt
terne, som sidste Aar var 10-14 
sh. for ca. -125 danske Pd., kaldet 
1 Kit, for store Rødspætter, og 14 
til 20 sh. pr. Kit for mellemstore, 
har i Aar været 12-18 for store 
og fra, 20-29 sh. for mellemstore 
Rødspætter. Selve Rødspætternes 
Kvalitet er ogsaa betydeligt forbed
rede siden sidste Aar, idet alle de 
største, tynde og sygeligt udseende 
ere forsvnndne og have givet Plads 
for gode sunde Eksemplarer. Rød-

spætternes Farve er stedse meget 
mørk fra Vestlandet, men det vil 
fo'-haabentligt blive bedre, jo mere 
Bunden bliver bearbejdet af Snurre
vaadet. Rødspætterne derimod fra 
de nordostlige Fjorde ere meget 
lysel'e og betydeligt bedre i Stand 
og kunne ofte ikke skælnes fra Nord
sørødspætten. 

Til hen i August Maaned fiskedes 
paa Vestlandet, med Ønundarfjord 
som Hovedstation. Rødspætterne be
gyndte da at tage af, og Skibene 
fortrak lidt efter lidt til Østlandet 
med Seydisfjord til Hovedstation. 

Fra Østlandet er der fisket en· 
kelte gode Rejser, men der synes 
ikke at have været noget rigtigt 
Samarbejde, ide"t ikke alle Smak
kerne kom dertil. Nogle af Smak
kerne forbleve paa Vestlandet, idet 
de muligvis have ment at kunne 
gøre oet bedre ved at salte Rød
spætterne end ved at sende dem ned 
i fersk Tilstand metl Carrieren. Des
uden var "Emilie Franciska" Hava
rist, Damperen Melpomenes Maski
neri brækkede ned, saa at den efter 
først at være bleven bjærget ind 
til Dyrefjord af "Dania", hvor den 
blev foreløbig repareret, igl'n gik 
ud, fik igen Brud pau Maskinen og 
maatte guu ind til Reykiuvik. Der
fra afgik den saa først, efterat Kap
tajn Bagger, som tidligere førte 
Cimbria, kom derop, og ved at bruge 
Maskinen uden Condensatol', med 
Sejl og Damp ankom til Aberdeen. 

Hellerflynderfiskeriet har saavel 
for Engelskmændene som ogsaa for 
de danske Skibe givet et meget 
ringe Udbytte. Dels har der ikke 
været nær saa mango som titl1igere 
Aar, og ikke nær saa sture, og des
uden synes det, som om man fra 
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Engelsmændenes Side har lagt mere 
Vægt paa Rødspættefiskeri med 
rrrawl, som for adskillige Trawleres 
Vedkommende har været nwget løn
nende. Særlig har Faksebugten væ· 
ret en meget søgt Fiskeplads. Ad
skillige Trawlere, jeg tro er 9, erI' 
tagne af Krydseren "Heimdal", men 
dette forhindrede ikke de øvrige 
i at prøve. Lykken, overalt hvor de 
kunde tænke sig fri for Krydserell. 
De have da ogsaa været sall. nær
gaaende paa Østlandet, at de inde 
i selve Fjordene have forhindret de 
danske Fiskersidbe i at 
fiske llledSnurrevaad ved 
at slæbe rundt omkring 
dem med deres Trawl. 

Som det vil ses af 
rnedfølgemle Beretning, 
el' der tisket for ia It 
r 5091:1, spc·cificeret for de forskellige 
Skibp, hvoraf aItsaa gaar lia til 
Carrienm. Forhaabentlig vil det lyk
kes at fan 2 Carriers i Gang til 
næste Sommer, og tiere Smakker 
ville da kunne faa IOllnende Beskæf-
tigelse derved. A. Salling. 

Nyt Patent. 

Redningsbaad til Ilandbringelsen af 
. Redningstov. 

Tre ::\1 ekanikere fra N el" York, 
H. Kauer, G. P. FrolUm og C. Boch
ringer. have den l L OktolJer d. A. 
i Norge taaet udstpdt Pa tent paa 
en saadaIl Baad, der synes at have 
tiere Fordele fremfor de c hidtil al
mindelig benyttede Kastemethodel', 
hvormed man søger at opna:l ]'01'

bindelsI' mellem et strandet Skib og 
Land eller omvendt. 

Banden, der er vist pall. hosstaa
ende Figur, ligner set fra Siden en 
stor Fisk. :N aar den ikke er i Brug, 
kan den ved Hjælp af to Øskner (a) 
ophællgl~s i Davider. Til Fremdriv
ning er Baaden forsynet dels nwd 
to Skov hjul (b) og dels med en 
Skrue (c), som er beskyttet ved Hjælp 
af et Gitter (e). Skovlene er til
spidsede og bøjede, fol' at de, naar 
Baaden naar ind til Strandbredden, 
kunne gribe ned i Sandet og derved 
bevirke, at Bevægelsen fortsættes 
paa r,andjorden. Medens Baaden 

saaledes bevæges hen over Sandet 
pau HaJ Strand, understøttes den af 
en Rulle (d), der er beskyttet ved 
en Ansats (d l). Fortil findes et Pal' 
bevægelige Kløer (f), der danne et 
Slags Anker, som forhindrer B:ul,den 
i at kast()s tilbage. 

Inde i RedIlingsbaaden find"s en 
elektrisk Motor, som bevirker Om
drejningen af Skovlhjulene og Skruen, 
og som sættes i Virksomhed, saa
snart man ved at trykke paa en 
Knap ombord paa Skibet slutter 
den elektriske Strøm. Hvis man 
inde fra I':1lld ønsker at komme i 
Forbindelse med et strandet Fartøj, 
,'ed Hjælp af Redningsbaaden, maa 
elektriske A pparater bringes ned til 
Kysten ud for Strandingsstedet, og 
Baaden sættes da herfra i Bevægelse 
ved at den elektriske Strøm sluttes. 
Baaden er bagtil forsynet med et 
Ror (h), hvorved man ligeledes ved 
Hjælp af elektriske Strømme fra det 



Sted, hvorfra Baaden udsendes, el' 
i Stalld til at styre denIle. Dell 
elektriske Strøm bevirker endvidere, 
u t en Allarmklokke (p) stadig ringer, 
ligesom den tænder den elektriske 
Glødebmpe (o), hvorved Bande li S 

Rtyring j taaget eller mørkt Yejr 
lettes. Redningstovet (D), der ef ter
haanden afrulles af ell Truadrnlle 
inde i Baad{'n, tjener tillige SOIll 

Ledningskabel for de elektriske 
Strømme. Skønt Baaden hoved
sagf'l1tlig 1'1' beregnet til Ihndbrin
gebe af Redningstov, er der intet 
til Hinder for, at den kan benyttes 
direkte som Rf'dningsbaaJ, idet et 
Siddebrædt, om ønskes, kan anbrin
ges paa Baaden for at skaffe Plads 
for Passagerer og Mandskab, del' 
vil forsøge at redde sig i Land ved 
Hjælp af Baaden. 

Generalforsamling. ... ~ 
" 'If" 

Grenaa, den 8de Novhr. G l'eI! aa 
Fiskenfm'ening afholdt i Gaa!' sin 
ordinære Generalforsamling. 

Fonnanden aabnede Mødet og gav 
Meddelelse om Foreningf'lls, paa for
skellig Munde udfoldf'de VirksomhelI 
i det forIøbll(' Aal'. . 

Kassereren gax Oplysninger ved
rørende det forlolme Aan; R(Jgnskab, 
som dereftE'r fremlagJes og godkend
tes. 

De efter 'l'uf fratra'dpnde Bp~ty

relsesmedlemmer, nemlig Kassereren, 
Hl'. Toluassistent }'eten,!'JI og Hl'. 

Skipper P. PoulseJl gem:II;JJes. Fol" 
hemæl'ende Skipper, nu Købmand 
Hr. C . .J. Dipe, del' er ovel'gnaet 
til ekstraordinært,Medlem, fratl'aadte 
som Bestyrelsesmedlem, og valgtes 
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i hans Sted, HI'. Skipper .M. C. 
.JeJ/sen. 

Til Suppleant valgtes Hr. Skipper 
P.~ M. Anden:en, 

Det vedtoges at sende en Rppræ
sentant til, Dal.~k Fiskeriforenings 
Generalforsamlil:;::. ~ Nærmere Be
stt>lIlmelse herom udsattes til et se
nHl'e Møde. 

'"' Forslag til nogle Tillæg og For
andringer i Lv, ene lienlngdes til 
næste IHøL!('. 

Fiskeriberetnin ger. 

København. 15. Novpmbt>r 1897. 
Sildf'fiskeriet i SUlldet, som 'af atl· 
skillige af Baadene har van'et for
søgt helt ind i N ovem bel' llIed ret 
godt Resultat, ]]lUll lIH siges at være 
ophørt for Drivgarnsfiskeriets Yed
kommende. Der fiskes lidt af Yaa
deIlp, som endnu ere i Brug; Aale
l'llserne holdes endnu ude, da senere 
N ættpl' ha ve vist, at der endnu er 
Au.letræk i Gang. Udbyttet fol' Ef ter
aaret maa gennemgaaende siges at 
have været l1lindre godt. 

En mere sjælden Fangst havde 
]3'isker ZingenueT.q Torsdag den 12. 
ds. i en af sine Aaleruser, som stua 

udfor "A vedøre Holllle" ved Indløbet 
iiI Kalleboderne, idot han røgtpue 
ind et ualmindeligt stort EksPlIlplar 
af en Odder: den nu ganet hdt 
uLl i Kubell, som den fyldt<, helt, 
men her ml' dell druknet. Piben i 
Kuben havde don uldeles sprængt 
for ut komme ind. Ffter at ncre 
bragt i Land blev den vejet til~ 19 
Pd., og naa"de fra Snude til Hale
spids 39 'l'ommer. Skindet blev 

solgt her til Byen for 12 Kroner. 



Det er maaske ukenllt at anvende 
dens Kød til Menneskeføde, men da 
den var meget kødfuld og godt i 
Stand, blev der gjort et Forsøg i 
den Retning, som gav det Resultat, 
at den bedste Del af Ryggen, efter 
at være behandlet og lavet til som 
andet Vildt, blev spist som Haresteg, 
og Gæsterne levnf'de ikke andet end 
Benene. 

Oddere fanges en siælden Gang 
af Fiskerne herfra, men de forekomme 
sjældent saa ston', i Almindelighed 
til en Vægt fra 10--12 Pd., men 
denne var et ualmindeligt stort Eks
plar af Arten, en gammel Hanodder. 
Endvidare ('r det ;-,!ældent at træffe 
dem sua la Il gt ude ~ denne var i 
dE'n syvende Ruse fra Land lige
som det vist el' enestaaende u.t fange 
dem i Ruser. F. 

Frederikshavn, den J 5. No\'ember 
1897. I F;mundet udfor Tornby 
pall, Vestkysten have en Del Kuttere 
haft Fangstf'r fra 100~200 Snese 
Rødspætter, der vejede fra 15~16 
Pd. pr. Snes og betaltes med 2 il 
2 Kr, 25 0re Snesen. 

De fra Herthas Flak indkomne 
Kuttere havde lignende Fangster, 
men Rødspætterne herfra vejede kun 
10-11 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 90 0re til 1 Kr. 25 0re pr. 
Snes. Ved Trindelen og paa Kob
bergrunden sydost af Læsø er der 
fisket en Del Tunger, dog i temme
lig smaa Partier, ingen havde saa
ledes over 300 Pd.; Trindel-Tllngen 
betaltes med 45~50 0re pr. Pund, 
den fra Kobbergrunden opnaaede 
noget høje Priser; herfra indbragte 
Rødspætter vejede 13--14 Pd. pr. 
Snes og betaltes med 1 Kr. 35 0re 
til 1 Kr. 50 0re Snesen. Enkelte 
Kuttere, der havde fisket langt øster 
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ude paa dybere Vand, havde Fang
ster af op tillOD Snese pr. Kutter, 
der vejede 15-20 Pd. Snesen og 
betaltes med 3-4 Kr. pr. Snes, 
Slethval', Pighvar og Skærissing op
naaede henholdsvis 6-8 0re, 45-50 
0re og 8--12 0re pr. Pd. Nogle 
Kuttere havde rigtig godt Fiskeri 
paa Ilæsø Nordvestrev, op til 360 
Snese hver, Fisken vejede 12·-14 
Pd. Snesen og betaltes med 1 Kr. 
25 å 1 Kr. 50 Øre Snesen. I 
Læsø Rendes Inderkant havde en 
Del Kuttere mindre Fangster af 
smaatfaldende Rødspætter af ca. 9 

Pd.s V ægt, der blev betalt med 70 
0re Snesen. 

Den stærke sydlige Kuling tvang 
en Del af de paa" Anholts Sydvest
side fiskende Kuttere til at søge her 
ind med deres Fangst; Rødspætten 
var af mindre god Kvalitet og tem
melig mager den vejede 15~20 
Pd. Snesen og betaltes med fra 1 
Kr. 50 Øre til 3 Kr. pr. Snes. Fra 
Sverrig har Hummertilførsel i denne 
Uge været betydningsløs, og til her
værende Modtagere er der fra Norge 
kun tilført ca. 5000 Stk., direkte til 
tyske Modtagere derimod ca. 9000 
Stk. Prisen synes at stige langsomt, 
der betales nu 1 Kr. It 1 Kr. 05 
øre pr. Pd., ab Norge eller Sverrig 
en gros. Kl. 

Rettelse. 
r Artiklen om HalsnæsfiskeIierne i Med

lemsbladet NI. 45 staar Pag. 44i:l lste 
Spalte, !Jinie \) f. n.: Bm.dslid, skal være 
Baadslod. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 7. N ovem bel' til 14. November 1897. 

lo d,; bC ... l"'"t I I coi I ø~ 1 Q> 

lo ,<I> 

~: 1&" ~ lo .... 
Tilført af: II-=i =i! :,..c: g-.!! ø ~ ::! 0-;: ..:.: t :g 'tO 

lo ;; 

I 
ø C; ~ I j= I .. C; cc .... <1> .... =.:!' ~rn o :z: q:: I- :ar:: 1<" ... (,g 

~ 
ø {!c.. m ~ < o. m 

21 hnske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I PU I 
Pd. I Pd. I N, 

fartøjer . .. 54450 4591 471' 918 

24 danske Kvaser II 3960 I 1167310 14000 
12 svenske Fisker-

fartøjer . . . II 2790 I 98101 600 

pr. Baad og Vogn 

1560-1 22681 131190 I 5727 
fra nærliggende II 
Fiskerlejer •.. 

pr. Jernbane & 
Dampskib .... 111236014070 I 5122 1 I 64261470211070010705191631 

Ial~ 73560 4070' 9711031 186732 5302141890120432 9163 

1) '30 Pd. Tonger og 229 Pd. Pighvar. 2) 400 Pd. Tunger og 112 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
o) AoJ. 6) 5023 Pd. Aal 'lg 704 Pd. Aal.k"abber 7) 6015 Pd. Laks og 3148 Pd •. ørre,l. 

lait er der tilført 363805 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,25-3,75. Kassefisk 

Kl'. 1,25-2,75 pr. Lpd.; 'forsk, levende Kr. 1,10-1,75, Kassefisk Kr. 0,25-0,75 pr. 
Lpd.; Sild Kr. 1.00-1,50 pr. Oli Aal. blanke Kr. 0,55-0.65, gule Kr. O,30-0,4E pr. 
Pd.; Laks Kr. 0,60-1,15 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,70 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,20-0,50 pr. 
Pd.; Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter var i Ugens Løb noget mindre end forrige Uge og 
Priserne vare ogsaa lidt lavere. hvilket ikke var begrundet i Fiskens ringere Kvalitet, 
men i Mangel pall. Omsætning. De hertil ankomne Kuttere. havde fisket paa fØlgende 
Pladser: fra Sydvestsiden af Anholt ankom 12 danske og 2 svenske Kuttel'e med I<'isk 
vejonde 12-18 Pd. pr. Snes, betal!, med 21/ 4-3 Kr. pr. Lpd.; fra Pakhusbugteu 3 Kuttere 
med Fisk vejende 16-20 Pd., betalt med 33/ 4 Kr.; fra Nordsiden af Anholt 2 meu Fisk 
vejende 18-24 Pd., betalt med 331. Kr.; fra Vest· og Sydostsiden og fra Pladerne). 1 fra 
hver Plads, med Fisk vejende 18-20 Pd.. betalt med 3-4 Kr" og fl'a Aalborg tiugten 
1 med Fisk vojende 14 pu .• betalt med 23/ 4 Kr.; fra Grenaa ankom 1 Kvaae med Fisk 
fra Sydvestsiden af Anholt vejende ca. 15 Pd., betalt llled 2 Kr. 60 pr. Lpd. Af Torsk 
tilførtes ca. 10,000 Lpd.; deraf kom 9 fra Bornholm og fik 1 Kr. 10-1 Kr. 65; 3 fra 
IJollaud fik P12-l Kr. 80; 2 fra Assens og fra Svendborg, Langeland, Aggersø. ThurØ, 
Faaborg, Korsør, Horsens Fjord og Endelave, 1 fra hver Plads og bet"ltes med 1'/4-
P/z Kr. pr. Lpd.; endvidere 6 svel\ske Baade fra .Farvandet mellem Læsø <?~ Anholt og 
4 fra Falsterbo med Torsk, der betaltes med 211.-2'/2 Kr. pr. Lpd. 1 .fi,.vase ankom 
fra Sandhammel'ou med 4000 Pd. Aal. boetalt med ca. 55 Øre pr. Pd. - Af Sild tilførtes 
pr. Baad ca. 1000 Ol, der betaltes med 1-1'/2 Kr. pr. Ol. 

BEKENDTGØRELSER 
FIskekutter tn Salg. 

Kutter "Fremad", Br. 695/'00 

Reg. Tons er med Inventa
rium, staaende og løbende 
Gods samt Jolle og Redskaber 
til Salg for 550 Kr., naar 
Handel kan ske snart. Kut· 
teren er nylig kølhalet. Hen· 
vendelse sker til KjØbrnand 
J. B. Bansen, Grenaa Bavn. 

8rredæg. 
I Novbr.-Decbr. lIiaaned kan 

undertegnede Selskab antagelig le
"ere Udklækningsanstalter Laks
og Ørred æg til Udklækning. Prisen 
vil blive ca.. 2 Kr. pr. 1000 Stk. for 
befrugtede og ca. 4 Kr. for foster
holdige Æg eksklusive Emballage. 
Bestillinger ekspederes idenOrden, 
de indga ... 

Fiskerlselskabet 
fOl' Viborg og Omegn. 

fiskekroge -Fabriken 
- S.l'fllle'allle l A a I Ile r g 1883 er 

l K.henhaYD 1888-
anbefaler sit Udsalg al aJle bvrter 
Fiskekroge, sao. vel i Staal, ~T reTb 
som Meseing, øamt Pilke i Tin Hg 
Bly. Forsondos mod Efterkra". 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

KJi/beDba~D X, 



Xøbenha vns :Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik. der tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C. 
modtager alh~ Fiskusorter i Kommission. Afregning og Anvisning aJsende'l 
samme Dag Val'i'l'ne srelge:;. 

Teh.'gnL\lladj'()';';(;: Salomon 'Sen, London. 

Fiskestager. 
A f Gran 8. II), 11 ()~ 12 Alen lange, 1 l / t it:2/1 i Trop (slanke Stænger,: 

salllt Fiskekasser i lllle> Maal 1everes billig frn, 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 

G. Jenssen-Tusch, 
Forespørgs]Pl' h'~svares omgaaen(le. PI'. Kjellerup. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget. b'iHkeaucbonator. 

BroYftclr.: Johann Cohrs, Altona. Tele/;!:l'ama(h'.: Cohrs, Altona. 

Fis·kenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telllfonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller fm [.lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede 1 Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt ajle andre Sla~s Næt og Garn. Bom
tt>ldsgar'li, UtW1liegarll og Hørgarn i a,lle Nr. til Dagens billigste Priser o~ i 
bedste Kvaliteter. ;\.aleliube.', Kork, l'laadtræ og Katechu 
haves l,aa J~ager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkftndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redl~eret af eand. mag. 1Vil!. Lundbeck. Trykt hos B'l'antz Christtreu. KØbenhavn. 



Nr. 47. 25. November. 1897. 

M:ed.l.e::t:D...Sbla.d.et H,Jgaar hver Torsdag. Annoncer (JJtai.('i's ved HClJvcn,lelse til 

Frantz Christtreu. urønnegade IO, København K. Prisen er f(ll' l".lIan.]ct 1 O Øre pr. Petit· 

linje af 1(, Sides Brede; for sta~"endc Annoncer indrøml(lCs bcty,\elig RabaL 

Indhold. Bergt'lls-UdstiHiug('n .. - DaUbk r~iske
rifonmings HJælpefolld. - B('st:rrel~csrnad(>t. 
Hegnbueørredeu. - 0"" lo!iu]n E'iskerfoTPHillger. 
Fiskeriberctn;1lger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabcnt 
fra 9-11. Reda/døren af :\lcdlelllshladct 
træffes desuilcll i Alm, n-7 SvalJemose
gaart!,;yej 2 A, 3 S, Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes ,endte 
til Kontoret. 
-,--~,. ------------

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 Cl' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Bergens-Udstillingen. 

1 Henhold til modtagen Meddelelse 
fr:1. Eksekutiv-Komiteen i Bergen vil 
dpI' under Udstillingsprogrammets 
Gruppe HI "F(wgstjartøjm' og det'es 
Udstyr" ogsaa indgaa saadanne Gen
stande, som hører til Fiskerens per
sonlige Udstyr, saa som Beklædnings
genstande, Proviant af alle Slags os\'. 

Den danske Udstillings· Komite. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hj ælpefond. 

Fe" l\foden Hansen, Lisseleje, er 
indsendt Indholdet af den derværende 
Bøsse: 2 Kr. 77 0re. 

Dansk Fiskeriforeni ngsHjælpefond, 
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. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens 1love ereStemme
sedler med tilhørende l\fedlemsfor
tegneIse pr, Post udsendte i de Am
ter, hvor nyt Valg af Medlemmer 
til Bestyrelsesraadet skal finde Sted, 
og forvente:,;, de tilbagesendte til 
Kontoret i udfyldt Stand inden 15. 
December. De afgaaende Bestyrel
sesraader, der efter Lovene kunne 
genvælges, ere for: 



Thisted Amt: 
Gæstgiver O Ha7tsgaard. Thisted. 
Strandfoged Th. Sørensen, Dbmd. 

Vestervig. 

Aalborg Amt: 
Herredsfoged C. Rosenøni, Løgstor. 

Aarhus Amt: 
Hofjægermester v. Holstein-Rufl/lou, 

Rathlousdal pr. Odder. 

Svendborg Amt: 
Piskerikontrollør C. Holstein, Dhmd .. 

Svendborg. 
Kammerherre, Hofjægermester, Lens
greve Ahlefeldt-Launigen. Rd. af 

Dbg., Dbmd., Tranekær. 

Holbæk Amt: 
Pisker P Hillebrandt. Dbmd., Refs-

næs. 
*) Fiskeriejer J. D. Clmtsen, Holbæk. 

Frecle1'i7csbor'g Amt: 
Borgmester Neumann, R. af Dbg., 

Hillerød. 
Fhv. I,ærer Brammer. Dbmd., Hunde

sted. 
Købmand N. F. Hansen, Gilleleje. 

Bornholm Amt: 
Toldkont! ol1ør J. H. St7tb, Nexø. 

Regnbueørreden. 

For netop tyve Aar siden sendte 
den nordamerikanske Fiskerikommis
sion Æg af Regnbueørred til forskel
lige Lande uden for Amerika. Til 
Storbritanien og Frankrig var der 
indtil for ti Aar siden sendt ikkun 
83,000 .1<Jg, medens Tyskland indtil 
1889 havde modtaget 260,500 Stkr., 

') Hr. Piskeriejer J. D. Cla1l.~~n kan paa 
Grund af Fraflytning fra Amtet, ikke 
modtage Genvalg. 
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og i 1891 kunde de tyske Udklæk
nings:, nstalter afgive mindst 660,000 
S:kr. Æg af Regnbueørred. Siden 
den Tid er denne nyttige Fisk, hvis 
Hjem er Stillehavskysten fra Mexico 
indtil Canadas' Grænse og muligvis 
højere imod N ord, bleven mere og 
mere yndet og udbredt. I de sidste 
Par Aar har den ogsaa faaet Fod
fæste i Danmark, ligesom i Sverri g 
og i Finland. 

Da det er øjensynligt. at den me
get godt egner sig for dansk Vejr
lig og Jordbund, er det nyttigt en 
Gang udførligere at meddele paa
lidelige Oplysninger om denne smukke 
og hurtigt voksende Ørred, og sikrest 
er det saa bl. a., at gengive, hvad 
Lederen af den amerikanske Udklæk
ningsstation 'Vytheville, George A. 
Seagle, nylig har meddelt i den af 
den amerikanske Fiskerikommission 
udgivne Bulletin for 1896. Wytheville 
ligger i det sydvestlige Virginien. og 
dl'ns Virksomhed er snart en Snes 
Aar gaml1l(>l. 

Imidlertid vil den følgende Gen
givelse kun omfatte, hvad der hal' 
ligefrem Interesse for dansk Fiske
avl. Men til den amerikanske Fiske
avlers Oplysninger vil der blive kny t
tetandre fra lige saa god Kilde. 

Regnbueørredens Størrelse er selv
sagt ligesom andre Fiskes afhængig 
af det Vand, hvori den lever. Stør
relsen skifter nemlig fra lidt over to 
Fods Længde og fra en V ægt af 
over tolv Pd. til en halv Snes Tom
mers Længde og et halvt Punds 
V ægt. Men i A lmindelighed kan 
man gaa ud fra en Vægt i Frivand 
af tre til ti Pund. Den Fisk, som 
i Wytheville's Damme hidtil er ble
ven størst, vejede 61/2 Pd., medens 
andre i den samme Dam kun bleve 
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et til tre Pund tunge. l tyske 
Damme ere Individer paa 3-4 Pd. 
ikke sjældne. 

Middelvæksten er under heldige 
Omstændigheder følgende: (Seagle) 
Aargammel Yngel vejer fra cirka 
4 1/ 2--6 Kvint, toaars Yntel fra ca. 
48-~60 Kvint, treaars fra 1·-2 Pd., 
fireaars fra 2~-3 Pd. Væksten varer 
til en Alder af 8-10 Aar. Nogle 
vokse dog langt hurtigere end an
dre, men Vandets Næringsevne og 
Varmegrad afgør naturligvis V æks
tens Hurtighedsgrad. I Syd-Baiern 
bliver Regnbueørreden i dens tredie 
AaI' fol' det meste 11/ 2--2 Pd. tung 
(v. d. Bome). 

Seagle skriver udtrykkeligt, at 
Regnbueørreden i Vand, som er 
noget over 20° C. varmt, hvor der 
er rigelig Føde, og naar den er et 
eller to Aar gammel, vil fordoble 
sin V ægt flere Gange i den samme 
Sæson. 

Kødets Kvalitet vurderes forskel
ligt, idet nogle synes, at det smager 
mindre godt end den almindelige 
Ørreds, medens undre syups bedre 
om Regnbuens. Det er tællkeligt: 
at øjet gør sit til, naar VOl' Øneus 
Kød sættes højere, fordi Regnbue
ørredens ikke har saa fin en Farve. 
Opfodrede under de samme Vilkaar, 

vil disse Fiskes Kød vistnok fan den 
salllIne Smag. 

.lEggene staar sig ved olllhyggelig 
Pakning særdeles godt, selv ved en 
længere varende 'llransport, dersom 
de da ere fosterholdige. Det er der
for, indtil vi selv kan producere Æg 
af Regnbueørro!l, raadeligst, flt faa 
dem fra tysk,: ljdklækningsanstalter, 
saasolll fra Ja.tre, Sand fort ved Osna
briick. 

Yngelen staar sig godt i endog 
ret varmt Vand, og dette vil man 
let have paa den Tid, . .iEggene klæk
kes, nemlig i Almindelighed j April 
-Maj. Legetiden ligger nemlig hos 
denne Fisk lige fra December til 

Maj. J a, i 'l'hU.ringen har IlIan 
endog kunnet tage modne .lEg fra 
April til midt j Juli. Regnbueørre
den staar altsaa paa Overgangen 
imellem vinter og sommerlegende 
Fiske. 

Saa snart Yngelen kan sættes i 
Dam eller i Frivand, hvilket kan 
ske, saa snart man ser den ivrigt 
snappe efter Fodel' i Udklæknings
kasserne, passer den sig udmærket 
selv, fordi d.en ikke alene jager frit
svøm mende Bytte, men ogsaa æder 
fra Bunden. Det er jo ligefrem, at 
en saadan Bundæder er særlig tjen
lig som Damfisk, fordi Foderet ikke, 



naar man U!l ikke overfodrc!', har 
Lov at raaune vaa Bunden. l 
"Dansk Fiskeriforening"s Forsøgs
dam har det vist sig, at denne Op
samlen fra Bund ikke alene gæld et· 

Orme og Larver, men ogsaa al Slags 
dødt Kødfoder. Fiskene stille sig 
endda helt. paa Hovedet fol' ~lt tage 
det paa Bunden hvilende Foder, 
naar dette er faldet ned imellem 
Plantevæksten. 

Regnbueørreden sta:u sig (red at 
fodres) allerbedst, naar Illan holder 
den i Damme, som kun ere 0-12 
Fou brede og kun indtil 3 Fod uybe, 
og som ere byggede op med Planker; 
disse Dammes IJængde er indtil 30 
Fod. Efterhaanden som Fiskene 
vokse til, tynder lllan ud, men man 
holder lettelig 1500 Sth. i en Dam 
af de næmte Dimensioner. 

Re,qnbueørreden er altsaa ell ud
mærket Dallljisk, og den vil i Tidens 
Løb blive meget almindelig, saa 
meget mere som uen godt kan være 
i Karpedammene tilsammen med 
Karpe. Regnbueørred og Karpe søge 
hver sit Foder. 

Men ogsaa i Sø og Aa er uen 
trivelig, og den vil ogsaa der blive 
almind('lig, saa snart der kommer 
Fred over og Orden i disse Vandes 
Fiskeliv og Fiskefangst. 

Den vil bli,ve en yndet Sport~fisk, 
fordi den gaar rask paa Maddingen 
og tager Fluen lige saa villigt SOIll 
vor hjemlige Ørred. 

l Nordamerikn el' uen for længe 
siden fra Vestkysten bleven indført 
i de østlige Staters Vande, og den 
har overalt givet de bedste Resul
tater. [ en Sø i Colorado, hvor 
man har indbragt Regnbueørreden, 
fanges den til en Vægt af 8-,-13 
Pund. 

::\Iel1 det ('r ullodrendigt at dvæle 
ved n anI a\1lerikanske Eksempler. I 
Tyskhnd er den allereuf~ for længe 
siden Hjelllmefisk i Main og tiere 
a mIre Strømme. I Frankrig "dyr
ker" lilan ogsaa Illed særlig Omhu 
Regnbneørreuen, fordi uen staar sig 
saa godt i Damme, hvis Vand let 
opvarmes, dersom man kun sørger 
for, at E'iskene kan f:jæle sig paa 
skyggefulde Steder. 

I DanlJnene ved Udklækningsan
stalten N emon (Cate-d '01') har lIlan 
af Aarets Avl (1897) ved omb)'gge
lig Pleje allerede midt i .Tuli haft 
Regnbueørred-Yngel, som val' 12-14 
Centimeter lang. I "Dansk Fiskeri
forening"s Forsøgsdam, hvor Fodrin
gen hal' været meget uregeIret, baade 
bvad Mængde og Kvalitet angaar, 
har Yngelen fol' 1897 alligevel naaet 
en Længde af 10 Cm. i Oktober, 
medens den omtrent lige saa gamle 
Yngel af dalIsk Ørred kun i den 
samme Tid og under de saml1le Vil
kaar er bleven 8 1

/ 2 Cm. 
Endelig kan anføres et Resultat 

hos en dansk dygtig Udklækker og 
Fiskea vier, Hr. Smith-Nissen, H \'ile
stedgaard vod Kolding. Hans Med
delelse er denne: I en Dam har 
jeg godt 200 Regnbueørreder, som 
bleve indsatte :25de Juni 1896 (fra C. 
Warrnings Udldækningsanstalt (Kol
ding). Den I3do November d. A. 
indfaugede ieg en, SOlll da vejed 10 
Kvint. Den 7de Avgust i Aar ind
fangedes 4, som i Tværmaal vejede 
40 Kvint. .r eg fodrer med kogt 
I.Junge og Affald, der bliver hakket 
paa Maskine. De æde med strr 
Graadighed, hvad som kastes ud. 
Regnbueørreden viser sig at vmre 
mere ferm og graadig end Bækørre
den, som jeg ogsaa har prøvet at 



fodre i SOlllmer, men den kommer 
il.:ke frem med en saadan "Appel." 

I "Dansk Fiskerifol'eninb"s Prøve
dam hUl' Regnbueørred fra Udklæk
ningen 1896 (i Novbr. d. A.) l(lln 
en Vægt af ca. 28 Kvint llIed en 
Længde af 21 Cm. Men seIr 
denne Vækst er ikke ilde, naal' hen
se:; til det Vands Kvalitet, ll\'Oli 
Fiskt-ne holdes. 

Hvorom al 'I'ing er: Lau os klække 
rore egne Ørreder til Udsættelse i 
H a ret, Søerne og Vandløbene, og 

lad os til Dam og ~0 bruge dril 
kalifol'lliske Regnbueørred. 

Arthur Feddersen. 

De lokale Fiskerforeninger. 

l Hon, syd for Aarhus, holdtes 
et Fiskel'møde forrige Søndag, og 
pau dette blev det vedtaget, strn kel 
at oprette en Fiskerforening for Hou 
og Omegn, samt at indmelue den 
som ]'ilin I i Dansk Fiskel'ifonming. 
Bostyreisen har 7 Medlemmer; For
Uland er Hr. Strandkontrollol' Nic/
sen, som der paa Stedet palt mange 
M:uuler har vist sin Interesse for 
Fiskerne og Fiskerisaglm. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den :22. November 
1897. I den fol'løhlw IT ge har der 
paa Urund af det storlllrnde Vejr 
kun en Gang nen't T,pjlighed fol' 
Kutterne til at tage !Jua H;t l'et, og 
da bleve de en halv Dags Tid efter 
af Stormen atter jagede i H a VIl. 

Fra Anholts S.l'dvestside indkom 
nogle Kuttere med mindre Partier 
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Rødspættpr; Fiskell rul' kun li f da~u'
lig Kvaliti:'L llleget rogn(yldt ug ma
ger, den \'ejede fl'U 14-:20 PIl. pl'. 
Snes og b0taltes ])led fm 1 2 Kr
Snesen; ligelpt!p,-; ('/' del' fru LæRO

rende indbragt III i Il tin' Partier Smaa
fisk til e:t. 10 Pcl.s Va'gt, del' op
naaede l Kl'. Hnl'sE'n, men ioyrigt 
har l'ilførselen i det hele y.ær0t llH'gd 
nbetydpjig. Fra c!011 svcmsl,e Kyst 
pr pI'. K \"lI se tiLi1rt (':1. 6UOO Sth. 
lenmcle HUlllmer og pr. Dampskib 
G,t, 1000 8th.: fra CIll'istianssand 
Ol' pr. O:lIupskib tilført ca. ROnO 
Hth., alt til henærende FOl'llandl0re; 
ril d(,t tjSko J\1arhd pr til fort l'~\. 

7000 Stkr., SullI bel' el' o\'el'losset 
direkte i .Ta:rnbanevogTH'. Prisen 
sti?l'l' langsomt, (h'l' lJetnles t Kr. 
5 {11'e a 1 Kr. 10 Øre pr. Pd. ab 
S orge eller SVl'lTig <Jll gros. 

Kl. 

Sønder Nissum, den 2~. SOH'JlIUl'l' 

1897. Fiskeriet i 1\ is~ulll Fjord er 
for 'ridelI slet 1kh l'ingp. J d('n 
sidste Tid rI' der f<tnget en M~ngcle 
Flynder, lIlPIl Afsætningen el' dual'
lig. Af AnI pr der ligeledes fanget 
en Del: en enkelt Pisker har saa
ledes i de to sidste U gel' stanget 
Aul for omtrent 100 Kr. K' 

Harboøre, (]PH 20. ~ovbl'. 18\:)7. 
Vejrliget hal' i denDe TI ge været 
Jl]rgd stoJ'lllentlp af Vest, hrilket 
111an el' glad I'ed, idet llJ:\1l lllerl 

S~kkerhed hUl :IH [:1 g('. n t V int('1 ti~k('1l 

efter lhejl'Pts Sta ntlsning Yil IJ!iH' 
dreren ind for K ystpn. 

r den usrNhanligp In ngo .PPl'iode 

lllrt! godt Vejr ri kne haft, 11:<1' jo 
Fi"l{f~riet saa gO(lt som intet knrmd 
give, da KuUt,] en ildn- val' kOlllmen 
mel' nok til Land. P. 

Fjaltring, den 21. November 1897. 
I Oktober Maaned have Fiskerne 



hel' fra Uist]'iktet kun været paa 
Havet tre Gunge, og Udbyttet har 
været usædmnlig;t ringe, da Kullerne 
jo ellers som Hegel findes almindelig 
undel' Kysten i Slutningen af Okto
ber ]\f ualJed, lllen e tlLl ikke endnu 
midt i November hul' der været ret 
llla.lJge Knller at fiske, og det har 
vist sig, at denne Fisk har staaet 
pletvis under Ltn(!. saaledes; at det 
næl'llH'st hul' beroet paa Held fol' 
de forskellige Baadelaug, 0111 de tik 
Fangst eller ikl,e; nogle kunde paa 
en Fangstedag s:.1aledes komme i 
Land med 4 1t 5 Snese. andre med 
8 il 10 Snese og atter enkelte Illed 
20--30 Snese K ullcr. 

Her er strandet en Dumper, 
"Sleipner", 66+ Tons drægtig, fra 
Gøteborg, ved 'l'horslllimle. Der var 
meget hoj Sø, (h Damperen KI. 7 
om Aftenen strandede, snu Rednings
banden herfru ikke kunne gaa ud til 
Skibet; efter at Mandskabet pau 
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Damperen imidlertid havde været 
ombord fra KI. 7 Aften til l Nat, 
tog det fra Skibet, der da allerede 
var brækket midt over, i egen Baad 
og kOlli trods Mørke og svært Hav 
lykkelig i Land. 

E'iskeriudbyttet for Oktober Maa
ned bar været: 

Havji slceriet: 

Torsk, 150 Sno il. 70 ø, .. 105 Kl'. 
Kuller, 200 Sno iL 25u ø.. 500 -
Skader, 12u Stkr. tl 50 ø. 60 

665 Kr. 

Nis8wllfjo'fll: 

Gjedder, 475 Pd. 11 20 ø. 95 Kr. 
Aal, 200 Pd. il 28 ø. . . . 56 
Ørred, 40 Pd. :1.' 40 ø. .. 16 
Flynder, 400 Sno a 35 ø. 140 -
Aborre, 100 Pd. it 8 ø.. 8 
Helt, 500 Pd. il. 9 ø. . .. 45 

lalt: l025Kr. 

Jørgensen. 

Fiskekutter til Salg. 
Kutter "Fremad'" Bl', 6~:'IJo" 

!{cg. Tons Cl' med Invent~
l'ium, ,taacnde og lphelldc 
(lal],; ~amt .Jolle og Red,kaher 
til Salg: for ;);')0 Kr.. aaar 
HmHld kaJl ,;ke snart. Kut
tercn er J,ylig' krjlhalet. Hell
vendolse skt'r til l\.job,,"m(! 

8rredæg. fiskekroge -Fabriken 

J. B. Hansen, Grenaa Havn. 

I Kovbt'.-Decbr. ~IaH1wd kan 
undt-rtegnede Selskab a.ntagelig lc
Vt:le t; dklækningl'laIlstalter Laks· 
og prredæg til IT dklækning. Prisen 
"il '011,,1\ ca :! Kr. pl". 10(W Stk. for 
hef'l'ugtetle ca. 4. for fostcr-
hnltlige .1·~g }jmbaUnge. 
Htstillinger t-ki:J.pt i dellUt'(l(m. 
de indgaa. 

FJskeriselskabet 
for Viborg og Omegn. 

- Søl'fllledallle I A a III ør g 188S ., 
I København 1888 -

anb6faler sit Udsalg al alle ~vrter 
.Fiskekl"oge, lULa vel i Staal; .Tær", 
som liessing, samt Pilke i. Tin og 
Bly. Forsondos mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen. 
St. Stra.ndstræde 41. 

I{øbenh .. vn K. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 27. November 1897 KI. 11 Form. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes ]Jaa Orlogsværftet, bortsolgt: 40,900 Pd. Staalaffald, 94,340 
Pd. gl. Jærn, 2367 Pd. Kobber, tU89 Pd. gI. Metal, 2490 Pd. Metalspaaner, 

15,100 Pd. Zinkaske, 
l opfisket Anker, !.OO Pd. Klude, 250 Pd. umalet Sejldug, 150 Pd. gI. Haar
dug, 2 Koggerser , :2 Vandkander af Kobber, 1 Pikkolo, l Kornet, 1 Althorn, 
-l Signalhorn, 3)3 Sejldugsslanger, 2 Strygeovne, 50 Lygter, 25 Lanterner, 
-t Fagvinduer, 45 Pejlstøtter, 6 Rapperter, 124 Krudttønder, 46 Blokke m. m. 

Sagerne pn.avLes Ollschg den 24, November og følgende Hverdage fra 
KI. 10 --;3 i Magasinet for kasseret Hods, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

Orlogsværftets CentrallroutoT) d. 19. N ovem bel' 1897. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk fu'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 14, November til 21. November 1897. 

~ ,'" go '-I..... Q;) Q,l Lo. t'd 

Tilført af: it -g 1ii ~ ~ ~~ 
" ex: =- X >. J: .:!' 

_______ -' __ 0--.;. = ~ Q. 

Il :anske Fisker- ',: P<1,' I Pd. I Pil. 
fartøjer •.. ![ r,7HO r,OI 

:10 danske Kvaser I,01480! 

3 svcnske Fisker
fartøjer ... 

pr. Baad og' Vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer .. 

li ' 

pr. Jernbane & 
Da mpskib .... i "flH i 2828' 7i)O' 

Ialt ... 628H212~28 

I ...... I ",<t> 

I ~i I f 
, ... Cl) I o 
I ~ ~ I-

lo. 

'" .= 
"" Cl) ::o:: 

1',1. I P,l. 

·to" I 
PfL l'd, 

I 14RilO! 

I :ll ?iOI 

I , 
11:'1H" 2fl,,;:l !Mr)O 

n80 i :H:!OO 

58H I $1i);)0 

'" 
"Cl ... 
'" <t> I ~:§ o ... » 

"Cl "Cl :- ~ ....:: ... 
"Cl 

't!:I..::.c: «IC) 

'" 
;;; 

j<~ ..J <:.iIl ....: 
C> Cl) I « o 

I Jltl. 1'·1. p,!. ! 11 tt 

1\1 

Iihl" I 187:11; 

IB73H 

1) 'funge-r 2} iOD Pd. 'l'ullgt1Jr og :')0 Pd. llighvar. ::) Sl('Uer. 4) ~kr~qlpI'T" 
4(l:"'j lla. Aalekvahher 7) ~L~}O Pd. I .. uks og 61Hf) Pd. fjrt'l'd. 

,-j) Al\l. Il) .~t1'-ll Pd. AnI ')g 

lait er der tilført 325327 Pd. 
Betalt lrCnl1CmsIlitsDris af Opkøbere: Røtlsp<'Ctter: hwende Kr. 1,8r)-il.iil. Ka,scfi,k 

Kr. 1,ilO-2,00 pr. Lpd.; Torsk, lcycndo Kr. HlO-L"O, KaR~efisk Kl'. O,ilO-O,i5 pr. 
Lpd.; Sil,l, danske I:\..r. LOO, st. svenske ,Kr. 1.7i) pr. Ol; Aal. hlanke Kl'. 0,,;;'-0.60, 
g1lID Kr. 030·-0,4:; pr. Pd.; fAlks Kr. O,7fl--I,lO pr. P,t; <Orred Kr. O.50-0.fiil pr. Pd.; 
(+edde, (lallske Kr, 0,30-0,50, finske Kr. 0, 10-0.~5 pi'. PlI.; Rejer Kl'. 1,00 1'1'. P,L 

Tilførslen af levcll<lD Rødspætter pl'. F,o<kefanø.i hal' i Ugens Løh vren't højst nhe
ty,lclig pall. Grund af uroligt Vejr, der ankom kun Kuttere nll,d smaa LIl,tet'. ,Il)[' haYdc 
fisket X V. og S. V. af Anholt, J.<'isken vejede Ji)·-20 P,l. pl'. :4Iles og betalt.e, meel :l .. --t 
Kr. pr. Lpd,; fra Frederikshavn ankom 7 K Vtl"e!' me,l ca. 2700 r,pd. Rø'[,;pætteJ', tiskel_ 
paa fur,;kellige Fangstpladser j nordlig'c Kattegat. vl'.ionde 13-14 Pd. ug hetalte med a 
Kr. 15-3 Kl'. 40 pr. l.pd.; fl'a Grel1aa :& K"usor med .Fisk fra AalhOl'gl Bugtell, vo.kllde 
li) Pd .. betalt Ulerl 3112-4 Kr. Af TOl'sk tilf!wt.!)~ ea. HOOO Lptl., der bet.altes med 1-.. 
1'!2 Kr. pr. Lpd., fra følgende Pfarl"('r: n Kn~Ael' fra chsell';, 1} fra. Lolland, ;\ fra End,,
lave. 2 fra Hjelm, 2 fra Randers ~'.iol'll, :& fra store Belt og 1 fra Bornlwlm. Fra. Snek-
kersten ankom] Kvase merl 8000 p(1. Aal. Af Sild tilfylrtes pr. Hall,l ('a. [000 Ol. der 
hetaltes med ] Kr. pr. Ol. ' 

Rettelse. 
r Ugeberetningen om Københavns Tilførsel i Xl'. 45 st/tar a.nført, at 

21,000 Pd. A~tl fra. Snekkersten betaltes Hwd 55 Øre pr. Pd. Denne Pris
angivelse beror paa en Fejltagelse; ~4..alene, der vare bestpl1lte til Eksport, 
solgtes for 45 Øre pr. Pd. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt uuder 
ga.ngbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Febru~r 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 12~, 
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Københavns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salornonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cr'oss Lane. London E. C. 
ll10dhtger alle Fiskesortn i Kommissioll. Afregning og Anvisning afsendes 
snmnw Dng Varprnc 

'l\'](:gm ma.dre-.;>'i" SalolDonsen, London. 

Fiskestager. 
Af Gmn 8, LU, 11 og 12 Ale>n lange, 1112 il 2" i Top (slanke Stænger,: 

",\lut Fiskekasser i a:18 Mnal leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaal.'d Savbl.'ug, 

G. Jenssen-Tusch, 
Forespørgsler hcs\'ar('s omgaaentle. PI'. Kjellerup. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Tele/l:ramadr.: Cohrs, Altona. 

Fi~kenætfa briken "Danmar k", 
Grørmehave, Helsingør, Stengade 15. 

TelefollllUlfi'ller ,,15 HelsingDr", 
!0\'erer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynode, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt a.lle andre Slat;s Næt og Garn. Bont
nldsganl, llwJ1pegcw!l og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
'ledste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtræ o,," Katechu 
haves paa I .. ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fJd Udstiilingerne i Helsingør og Randers tilkf,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
B.c\bgr';l'f't af ean,!. mag. Will. L~!nllbeck. Tl'lkt hos Frantz Clvristtreu. Københavu' 



Nr. 48. 2. December. 1897. 

Me~e::o:::!..Bbl.a.det ndgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu. Grønnegade IO, København K. Prisell er for lndlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '1 3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Ildførselll.f Ø.red til England. Rød· 
sygen _.- FisKeeksport. ._- _~11 lagttuge1se Oyer 0jtts 
Van(lring hos en }i'lladfisk. - lJith'ratnr. - Mndre 
Metltlelelaer. ~ FiskeriberetninRcr. Hek.:.udtgØre1stlr. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra. 9-11. Redaktorc;t af Mcdlem~hladel 
træffes desuden j Alm. 5-7 Svancmosc
gaardsvcj 2 A, 3 S. Sager vedl'ørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ------.--------------

Breve og andre Forscndelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl; Falkonergaardsvej 16, 
København V. --------------------Eftertryk af Medlemsbladets Artikler Cl' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Udførsel afØrred til England. 

I Følge Indberetning til TJundbrugs
ministeriet fra den dUIlske Fiskeri
agent i England er Indførsel af Ørred 
(trout, char) til England forbudt j Tiden 
fr~t den 2. Oktober til 1. Feb l'llU r, 
begge Dage inklusive. 

Laks (salmon) er fredet i Eng
land i Tiden fra 3. September til l. 
Februar og maa i <lette 'J.1idsrulll 
kun indføres, nuar Fisken ikke inde
holder Rogn. 

Kasserne, hvori Laks forsendes, 
lllaa være tydelig mærkede Salmon 
(fJaks ). 

Rødsygen. 

[ Medlemsbladet for 26. August 
d. A. skildredes under Navn af Rød
sygen en dræbende Sygdom, som fra 
omtrent Midten af .Juli hærgede de 
i Hyttetade endog kun i kort Tid 
stauende Aai. 

Det vil til Sammenligning have 
Interesse at blive kendt med en lig
nende Sygdulll fm Itulien, hvorom 
det italienske Fugskrift ,!Gio'l'"nale 
ital';a l! U di pesl'a e aquicolttwa" 
for Septemher d. A. bringer en 
Meddelelse fra den kyndige Arkitekt 
J. S. Bullu'" Haand. 

Indholdet af Bullo's Opl.)'sninger 
er f HIgende : 

Mnn llal' ogsaa i Aur midt paa 
Sommeren i de adriatiske Laguner 
haft et '['ab pua Grund af en ejen
dOlIlmelig Sygdom, som i omtrent 30 
Aar hul' vist sig i IJaguneomraadet. 

Særlig intel'eSslwt er Iagttagelsen 
fra et Fiskcvand, Lovato, ved La
gunen Mlu'ano T~flgunure, og som 
llledlieltes Bnllo af den dygtige 
Fiskeavler G. Guleazzi di Latisana. 
Efter disse Iagttagelser ere de syn-



lige Kendetegn paa de syge Aal 
Rødfarvning og Opsvulmen af Gæl
erne og Ind voldene. Rødfarvningen 
strækker sig udvendig paa Kroppen 
fra U nderkæven til Halespidsen, 
men mest fremtrædende er den dog 
fra Gattet (N avlen) til Halespidsen. 
Huden er samtidig mindre klæbende 
og tørrer lettere ind end hos friske 
AaI. øjet er mat, som mnn kun se 
det hos Aul, som Kulden har dræbt. 
Saa snart Aalene blive syge hæve 
de sig fra Dyndbunden og nærme 
sig pludseligt til Sluserne, selvom 
man ikke slipper frisk Vand ind 
gennem disse, og Aalt>ne findes der· 
for i størst Tal i Kanalerne nærll1est 
Slusen. 
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Sygdommen blev iagttagt>t den 4. 
.T uli. I de foregaaende Dage (19. 
Juni) døde ogsaa Fladfiskene i de 
ydre Kanaler. Fiskenwdet var 29 o 

33 o C varmt, naal' det var varmest 
(KI. 4-6 Eftllld.) Den laveste 
Varmegrad var imellem KI. 4--6 
::\forgen, og paa den Tid var der 
flest syge Fisk. 

Fra d,'n 20 .. Juni øgedes Salt hol
digheden I:led 20 o~-25 o p. m. Paa 
Grund af de foregaaende Dages 
Regnskyl, som kom efter en tør 'l'id, 
V:1I' Vandstanden høj, og man kunde 
altsaa ikke lukke frisk Vand ind fra 
Havet. 

Luftens Vårmegrad var om :N at· 
ten 29 () C. og om Dagen indtil 32 o 
C., medens den i Solen var 42 o C. 
N ogle Steder var Vandet kobber
farvet, vistnok uf raadnende orga
niske }Emner. 

Fra den 4de .luli, som var den 
sidste Dag med stærk Varme, tiltog 
Dødeligheden indtil den I3de og 
mindskedes saa gradvis; efter den 
20de ,Juli var der ingen ny Tilfælde. 

Fiskeavleren mener, at der i det 
næYIl~e Fiskevand døde et Par Cent
lill Aal, og de ol1lliggendeFiskevande 
havde lignende Tab. 

Ogsaa ved Dalmatiens Kyster, 
hvor den fiskekyndige Hr. Senne
bogen har studeret Sygdommen, op
træd"r denne stærkt. 

]'or Resten har Professor Cane, 
stn'ni videnskabeligt oplyst os om 
denne Sygdom, nemlig i 1893. Han 
haHle til Undersøgelse syge Aal fra 
den san tit nævnte Fangst- og Han
cldsplads for Aal, (Jomacchio, og 
paaviste hos dem en Bakterie, Aa,lens 
Bakterie. Bakterien volder Sygelig
hed hos Aal og hos nogle andre 
Fiske, samt hos F~'øer og Vandfirben. 
Den lever og formerer sig i meget 
saltholdige Vande, medens den trives 
mindre godt i ferske Vande. Cane
strini raader derfor til at opspæde 
Lagunernes Fiskevande lOed ferskt 
Vand, naar Varmen indtræder. 

Del' kan vistnok efter dissse Op· 
lysning{'l', som hidtil har været mig 
ukendtl', meppe tvivles om, at "Rød
sygen", som dræber Aalene i vore 
Farvande, skyldes en lignende Bak
terie som Italiens Aalebakterie. I 
mine Meddelelser om Sygdommen 
ytrede jeg allet'ede, at en Bakterie
virksomhed var Sygdomsvolderen. Det 
maa nu være en bakteriologisk U n
dersøgeises Sag at prøve den Ting 
nærmere. Men i alle Tilfælde er det 
tydeligt, at om "Rødsygen" ogsaa 
skyldes en Bakterie, har den andre 
Vaner end den italienske, som kræver 
stærkeresaltholdigt Vand, end vore 
Farvande føre. Arthur Feddersen. 



467 

Fiskeeksport. 

(Fra vor Korrespondent paa Horboøre) 

I 'l'orsdags Aftes den 26de N 0-

vember holdt Fiskeriagenten i Eng
land, Kaptajn Bølling, et længere 
og meget lærerigt Foredrag i hel'
værelIde Kro over ovenstaaende 
Æmne. Vi meddele de vigtigste 
Punkter' af det interessante Fore
drag: En væsentlig Grund til vore 
smaa Fiskepriser i England er dpn 
daarlige Forfatning, hvori dansk Fisk 
kommer paa Markedet. - Pakningen 
er saa ufuldkommen, Kasserne saa 
uhensigtsmæssige og Sort eringen saa 
daarlig, at man ofte maa undre sig 
over, at Fisken overhovedet kan af
sættes. Alle Undermaalsfisk bør 
fratages og kastes i Søen igen, da 
Fisken jo med Sn~n'evaadet kom Iller 
levende op. En ung Rødspætte 'ul;

ser jo med en halv TOllune maaned
lig, saa Fremtidsfiskeriet berøves 
store Værdier ved den nu fulgte 
Fremgangsmaade. Sandsynligvis vil 
England ogsaa snart forbyde Salg 
af umoden E'isk, og for Rødspætter
nes Veukommende bliver Minimums
længden antagelig 10 Tommer. 
Indpakningen burde foregaa efter 
den Methode, Englænderne nu bruge, 
i Kasser Fods Størrelse, 
beslaaede for Enderne med J ern
baand, forsynede med Haandtag, 
med fuldstændig tæt Laag, mC'dens 
de to Buntlbrædder el'O skilte l/:! 
Tomme ira hinanden, ftt· at Isvan
det og Slim let kan løbe bort fra 
Fisken. 

Taleren medbragte et Sæt af de 
i England for Tiden anvendte In
strumenter og Knive til Fiskens Op
skæring og Rengøring og forklarede, 

hvorledesEnglænderne krævedeFisken 
behandlet for hver enkelt Sorts Ved
kommende. Hvad angaar Fiskens 
Slagtniug, da vilde det meget gavne 
vort Marked, om denne kunde ind
føres. Slagtet Fisk vil under For
sendelsen .kunne bevare hele sin Næ
ringsværdi 0i~ Velsmag. Det vildo 
ogsaa kunne betale at oprette 
RøgerieT, idet røget Fisk er søgt i 
England, og det vilde ikke være 
vanskeligt at fl'O m still e en bedre 
Vare end den engelske. Af Fisk, 
SOIll har rivende Afsætning i Eng
land kan nævnes Aalen, Sidste Aar 
udførte vi ca. 600:000 Pd., men i 
df'Il forløbne Del af Aaret have vi 
alh'rede sendt over l Mill. Pund. 

Sluttelig gav 'l'aleren en Fremstil
ling af det engelske 'l'rawlfiskeri. 
Ellglands Damp-Fiskerfiaade talte 
Vf'd Udgangf'n af forrige Aar ca. 
900 Dumpt'n) af Gennemsnitsværdi 
!JU,OOO Kr. Havfiskeriet drives væ
sentligt af store Aktieselskabel' og 
med øvede Folk. Hver Dag afhen
tes Fisken fm Flaaderne. Df'r fiskes 
i 6 Uger ad Gangen om Vinteren 
og 10 Uger om Sommeren. I alt 
sysselsættes ca. 200,000 Mennesker 
ved det engelske Fiskeri. 

Hvad angaar Udbyttet, da kan det 
ikke siges, at Fiskeriet aftager i 
Vesterhavet. I 1896 have Englæn
derne taget for ca. 135 Mill. Kr. 
mod 104 Mill. i 1888. -- A f dansk 
Fisk er Indførselen til England i 
det sidste Tiaar tiltaget fra 315,000 
Kr. til U73,000 Kr. i 1896. Vort 
eneste Marked er saa godt som Lon
don, men vi burde sikkert benytte 
G1'imsby, hvortil er to Gange ugent
lig Forbindelse fra Esbjerg med 
billigere Fragt og bedre Priser for 
udsøgte Varer end i London. 



Paa Grund af meget daarligt Vejr 
og et andet lokalt }i'orhold var Til
hørerantallet til det ypperlige Fore
drag ikke saa stort, som ønskeligt 
havde været. 

En Iagttagelse over øjets 
Vandring hos en Fladfisk. 

En japansk Naturforsker, Nisld
kawa, meddeler i et af det ~nol()giske 
Selskab i Tokyo udgivet rl'iusskrift 
(Amwtatioues zoolo,qil'æ iajlVllClises. 
rol. I. Pa1's 111., August 1897), at 
han i August forrige AuI' ved Ind
løbet til Misaki's Havn fangede i sit 
Orel'tladenæt en Flynderungr, paa 
hvilken han illgttOg ejendommelige 
Forhold n·(l øjets Valldl'ing. Dyret 
svøm mede lwa H øjk:mt og nu' fuld
stændig gPllnemsigtigt. Det haxde end
videre ligesom andre spæde Fl} nder
unger øjnene siddende pua hver sin 
Side af Hovedet og i saUllne HøJde. 
Rygfinnen nattede helt ud til Snudens 
Forende, Illen det forreste Parti 
manglede endnu Straa1e1'; det mærke
ligste nU' dog, at drn paa Snuden 
siddende Del af Firlll('n endnu ikke 
rar vo:;:et sammen med Hovedet, om 
den end laa tæt op dertil, og ved 
dens Rod oyen over øjnene fandtes 
et stm'f, aaveltt HuJ, de?' førte fra 
den en e Side til den al1dt:IL N' 
anbragte Fisken i en GlassImal, 
hvor den søgte ned til Bunden og vendte 
sig om paa lwjre Side. Han kunde da 
se, hvorledes det højre øje ga \' sig til 
at vandre op mod Rygkanten og 
nærmede sig alt nlC'r og mel' til 
Rygfinnens Hod; sluttelig dukkede 
det frem paa den venstre Side og 
bevægede sig hen imod dets ende-

lige foitilling. Efter at dette var 
sket, foregik der en Sammensmelt
ning imellem Hovedet og Rygfinnens 
fOl'p'ste Del. 

Forf. el' ikke i Tvivl om, at Hul
let imellem Hovedskallen og Ryg
finnens Forende tjente til Passage 
for "Blindsidell"s øje. Samtidig op
fatter han dette Tilfælde som en 
Mellemting imellem de to .i\hader, 
hyorpaa det vandrende øje naar 
over Hovedets Rygkant hos andre 
Flyndere. Han henviser i saa Hen
seende til Agassiz's og EhrenbultrnS 
hekendte Iagttagelser, ifølge hvilke 
øjet hos nogle Slægter (Pla.gusia, 
Arnoglossus) bryder igennem Rod
delen af RygfinneHs l;'orende, medens 
hos de fleste Flyndere den forreste 
Del af Rygfinnen først voxer hen 
paa Snuden, efter at Øjedrejningen 
har fundet Sted. 'Han er endvidere 
enig med disse Forfattere i, at øjets 
Vandring fra "Blindsiden" til den se
nere "Øjeside" i alle r:I'ilfælde. sker 
langs Pandebenets Overflade og ikke 
igennem Hovedskallen. 

Ad. J. 

Litteratur. 

U dkommen er: 
Videnskabelig Undersøgelser paa 

Fiskeriernes Omraade, udgivne af 
Dansk Fiskeriforening, I, indehol
dende: Undersøgelser over vor al
mindelige Rejes Biologi og Udvik
lingshistorie samt Bemærkninger om 
Rejefiskeriet i de danske Farvande, 
af '1'11. Mortensen, cand mag. 

Dette Arbejde kan af Foreningens 
Medlemmer fol' en Pris af 2 Kr. 
erholdes pau Kontoret, Stormgade 
20 V. 
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Mindre Meddelelser. 

Fiskerøgeriet i Struer, der an
lagdes i Sommer af Eksportør Meld
sen, er i meget god Fremgang. 
Navnlig røges et betydeligt Kvan
tum Aal, af hvilke et stort Parti 
gunt· til Tyskland og England. 

l den senere Tid er man begyndt 
at behandle de i Fjorden opfiskede 
talrige smaa Sild, af Størrelse som 
Sardiner, og de flla eftP]' Behand
lingen i Røgeriet den Sanlll1e pikante 
Smag som de bekmdte "KielN 
Sproot". Denne nye hjemlige Vare 
er godt i Færd med at blive indar
b~jdet rundt omkring i I,twdpt. 

P. 
Frederikshavn, den 29. November. 

Fi8kekutteren "Pri'l1l;esse Jlarie", 
Skpr. Joh. G. Bw;t af Frederikshavn 
indkom i Gaar .Morges fru Nord
søen, h\'or den i Farvandet under 
Helgoland hal' drevet Østersfiskeri. 
Kutteren hal' kun. været i Søen to 
til tre Uger, men hal' dog i denne 
'l'id haft et edbytte af ca. 28,000 
Stkr. østers, SOIll ere afhændede til 
Rhederiet Vendsyssel Fiskeeksport
fornetning:. Aarsagen til, at KlItte
relI kom sall hurtig hjem, var, flt en 
Fisker, J. Pnrtz, her af Byen n~d 
et Uheld kom slemt til Skade. Han 
snublede over en eller nnrlml 'fing 
paa Dækket og faldt ned i Dammen 
og stødte derved sin Side mod l\'æl'
stokken i Dammen, Sall at tiere Rib
ben brækkede. Da hall \'Ur meget 
lidende, maatte man hUl'tigst muligt 
vende Kuren hjemad fol' at flla den 
Tilskadekomlle bragt undet' Læge-
behandling. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, dell 28. November 
1897. Da det lill i mange AtlI' har 
vist sig, at det el' igf'nnem Aalefiske
riet, Fiskerne hel' ,rd Bugten skulle 
have deres Hovedindtægt, have de 
AnI' eftp)' AtlI' bestræbt sig f(ll' at 
!oløgr A II t all et n f Ruserne, og nogle 
af Kystens Fisken' have da ogsaa i 
Efteraaret kunnet drive Aalpfiskeriet 
ll]('d 30 :'1 50 RusPL 

'ril alt Hl·ld ful' Fiskerne har 
Yejl'Iiget i AnI' geunelilgaaemle ~-æ-t 
J'et l'et gunstigt og dette j Forbin
drlse med et lllPget rigt Aaletræk, 
der hul' fumlet Sted her i Bugten, 
hal' hl'virket, ti t Resultn tet nf Ruse
fiskeriet j Aar har været sa.'rdeles 

tilfn·dsstillende fUl' Flertallet af 
Fiskernes Vedkollllllende og givet et 
san godt Udbyttp, som lilan ikke har 
kendt i de senere Aar. 

I den sidste Tid el' del' paa Mar
kedet i KølJenhayn opnaaet en Pris 
::tf 55 i, 60 Øre for Pundet af den 
her i Bugten fangede Ruseaal. 

J. 

Horboøre, den 27. November 1997. 
I Gaar Aft('s afholdtes et meget 
interessant Møde i Sognets Kro, 
hvorved Fiskeriagent i JlJngland, 
Kaptajn Søllil1g, talte om ymt Ha\'
fishri og von' EkspOl'tfol'holrl, og 
Reduktørl'iddnck. Odder talte OlU 

Havneforholdene VN] Vestkysten med 
særligt Hpnblik paa Thyborøn. Fore
dragene paahørtes med megell Op
mærksomhed. 

Vi have i dl' sidste Dage haft et 
særligt uroligt Vejrligt med stærke 
Vestenstorme. 1 Torsdags gav det 
dog Havvejr, og der toges en Del 



Fangst samt konstateredes, at Kul
lerne nu vare komne til Stede i 
større Mængde. 

Meget Vragtømmer, navnlig et 
stort Parti Savblokke, er inddrevet 
for denne Kyst. G. 

Fjaltring, den 26. November 1897. 
I Gaar K1. !-) Formiddag tog et 
Baadelaug herfra Fjaltring pau Ha
vet for at fiske Kuller, og då det 
havde blæst en haard N.-v. Storm 
Dagen forud, var den almindelige 
Forventning blandt Fiskerne, at det 
nu maatte blive godt lIled Fiskeriet, 
da det nu Illaatte forventes, at K ul
lerne vare kOl\llle ind under Land. 
Fangsten ble\" alhsevel forholdsvis 
ringe, nemlig fra 15-25 Snese Kul
ler samt en Del 'l'orsk og faa Skader 
pr. Baad; ganske yist vare Forhol
dene mindre gode, da der nemlig ca. 
l Mil fra LallJ var temmelig høj 
Sø, der hindrede Fiskerne i at søge 
saa langt tilsøs som sædvanligt, og 
paa Revlerne brød Søt>n betydeligt, 
saa enkolte Baade maaUe ligge Oln

trent to 'l'imer mellem disse og Land 
for at afvente Lejligheden til at 
komme over. 

Henirnod Aften var Søen mere 
rolig, og Landingen foregik uden 
Uheld. Ved Thorsminde forsøgte 
Fiskerne at. komme paa Havet, men 
maatte opgive Forsøget. J. 

Frederikshavn, dun 29. November 
1897. De fleste Kuttere fiskede i 
den forløbne Uge i Farvandet paa 
Herthas Flaks Inderside og i Aal
bæksbugten ; Udbyttet var kun ringe, 
fra 10-40 Snese pr. Kutter, Fisken 
vejede fra 9-11 Pd. Snesen og be
taltes med fra l-l Kr. 25 Snesen. 
fra Læsørende indkom ligeledes 
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nogle Kuttere med mindre Partier 
fra 25-60 Snese pr. Kutter, Rød
spætten herfra vejede ca. 12 Pund 
Snesen og betaltes lUed 1 Kr. 35 
Øre til 1 Kr. 75 Snesen. 'l'ilføl'selen 
har, som lllan ser, kun været meget 
og Beholdningerne i Havnen ere snart 
udtlJmte. Hummertilførselen har kun 
fund en Sted fra Christlans3sand; 
hertil er kun tilført ca. 3000 Stkr., 
til det tyske Marked ca. 8000 Stkr. 
Prisen er atter gaaet noget iV ejret, 
man betaler nu 1 Kr. 25 Øre pr. 
Pd. en gt'OS ab Christianssand. De 
stærke vestlige Storme i den sidste 
Tid synes nu endelig at have sat 
Silden ind under den svenske Skær
gaard; i Lørdags tilførtes ca. 100 
Kasser Vaadsild fra Gøteborg, det 
første større Parti i denne Sæson; 
Sildefiskeriets Begyndelse falder i 
Aar langt senere end sædvanligt. 
Prisen er endnu temmelig høj, ca. 
61/ 2 Kr. pr. Ks. en gros ab Gøte-
borg. Kl. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond, 
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, 
Storrngade Nr. 20. 
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Københavns TiJtørsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen ira 21. November til 28. November 1897. 
-... -

i! .. I' .. I ... 
I bO}j ",og I G> 

o.. G> l-
o.. 

\1"::= ~~ Cl> 

I 
Cl. .:tf. >. 

co Cl. '" ~ :: o .Q 

.:tf.t: l:g 'C Tilført at': '" '.. - = = :o o.. 00 I~~ ;; 
irr:~I~~ :o ... <:I ,.. ..sISI Cl> 

I- .:tf. I- ~ c(.!E? ..J"" c:.r:I .:tf. 
Cl) I .: <:I Cl) 

, ' il Pd l'd' Pd. 
Pd., 

Pd. 1'<1 1'.1. 

I 
1',1 I 1hl 1"1'1 1',1, 2 ,an ske . FIsker· li . i . 

fartøJer . . .1 4320 i 
'I 

20 danske Kvaser 
1

20700 145440 ilOOO 
1 

l svenske Fisker· 
fartøjer ... 522 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 

, 
392 30RR 260 2020 Fiskerlejcr ... 

pr. Jernbane & I l I 
Dampskib. : .. 16364 12640 20 1232160201281040 6214 RiOI Tll19 124BO 

laIt --:-~" !1413R4 I 2640 '20-'392~ 150282 6020 12811;00;132341 R701- illi~ 124311 

1) Aal. 2) l8RO Pd. Aal "!! 140 Pd. Aalekvabber H( "QOO l'd. Laks og :l701 P,1. Ørred. 

lait er der tilført 527522 Pd. 
Betalt (rcllllcmsnitsllris af Opkøberc: Rødspætter: lev\)!l(le Kr. H,25-4.50, Ka~sefisk 

Kl'. 1.50-13,00 pr. Lpd:; 'forsk. levcnde Kr. -1,00~2,50, Kassefisk Kr. 0,50-0,75 pr. 
Lpd.; ::;ild. svellSke Kr. 1$>-1.80 pr. Ol; Aal, b1a.nke Kr. 0.55-0.65, gule Kr. 035 
-0,42 pr. Pd.; Laks Kr. 0,70-1,10 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,65 pr. Pd.; Gcdde, danske 
Kr. 0,20-0,40, finske Kr. 0,10-0,20 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. 

TJlførslen af levende Rødspætter har været ringe paa Grund af vedvarende nruligt 
Vejr: der ankom klin 2 Kuttere fra Sydvcstsiden af Anholt. hvoraf <len ene kun havde 
fisket 65 Lpd .. der vare dø!e ved Ankomsten hcrtil og solgtes for l Kl'. pr. Lpd.; fra 
Fredelikshavn ankom 3 K vl:ser med 1200 I~pd. Rødspætter fra forskelligC' Fangstl?ladser, 
vejende 12-14 Pd. pr. Snes og betalt med 'P:,-41/ 2 Kr. pr. Lpd. - Af Torsk tilførtes 
med 16 Kya~er ca. 8000 Lpd., der hetaltes mep 1-2'/. Kr. pr. Lpcl.: deraf kom B fra 
Lolland, 3 fra Assens og fm Lohals, Aggel'sø, Augustenborg, Rvclldhorg. Æ~hcltoft. Hor· 
sens og Rali,lers Fjol'd, Hou, Asaa og Hurup, 1 fra hver PInds. - 1<'1'30 Snekkers ten allIwlll 
] Kvase med 50ro Pd. Aai. - Svensk Sild tilf,jrtes i store Partier pl'. Jernbane og Damp
skib og betaltes med 1114--1 Kr. 80 pr. Ol: pr. Baad ingen nævneværdig Tilførsel. 

AI1IlOllcer 

Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
GranDegade IO. 

Jfor staa.endt, Avertinementer 
indrømme. betyol~lilt Rabat. 

Orredæg. 
I N ovbr.-IJecbr. Mll.aued kan 

anderteguede Sel.kab antagelig le· 
vere Udklækningsaustalter Laks
og0rredæg tillT,lklækning. Prisen 
vil blive ca ~ Kr, pr. 1000 Stk. for 
befrugtede og ea. 4 Kr. for foster· 
holdige ":;';g eksklusive Emballage. 
Bestillinger t?ks!'t'upreø idenOrden, 
de indgaa. 

Fiskeri.elskabet 
f'or Viborg og Omegn. 

Yiskekroge- Fabriken 
8el'Jllle4a\lle I A al b o r l\' l!1XS 0' 

i K"IHIDka". 1888 
s.nb6fnler sit l..;ttsu.tg at alle burter 
}"iskeh L'Ug'H! ~aa vel i Staal, .færb 

som Messing, samt Pilko i 1'in og 
Bly. !<'ors6Il<!o8 mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træ,le n. 

K.h~nbø.vn K 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima am!'rikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilby(les langt under 
gangbare Prise!'. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbiug p. Falster 
i Februp,r 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt blllige. 

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

F. N. Halmøe. 
TelefQll 129, 



Københavns Mekaniske 
Næt og Gun-Fabrik 

M. L. Utz~n. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C. 
modtager alle Fiskesortf'r i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
samme Dag Varerne sælges. 

Telegramadresse': Salomonsen, London. 

Fiskestager. 
Af Gran 8, IO. 11 og 12 Alen lange, ll/t It 2/1 j 'Pop (slanke Stænger,} 

salUt Fiskekasser i alle l\Ia~tl leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaapd Savbpug, 

G. Janssan·Tusch, 
Forespørgsler hosyan>s omgaaenJe. pr. K.1ellerup. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget ~'iskea.uctlonator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. TeleJl;ra.madJ'.: COhrs, Altona. 

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

Telefonnummer" 75 Helsin"ør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader t Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgurll, JI1tll1lJegarn og Hørt/arn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved UdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
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D lEIlSI UD 
Nr. 49. 9. December. 1897, 

M:ed.1e=.sb1.a.detl lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af J/a Sides Brede; for staaendc Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Bestyrelsesrand.t. N ogle Bemærk
ninger. - Nyt Patent. - Mindre Me{l(lelelser. 
Frederiksha.vns Fiskeri&Statlstik. ~ Fiskeriberet .. 
ninger. - BekandtgørelsE'r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlemsbladct 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemo8c
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til K onto ret. 
--------~--------------------------------Rreve og andre .Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl:. Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Ved en foretagen Tømning af 
Bøssen paa Skodsb6rg Anløbsbro 
indeholdt denne 3 Kr. 5 øre. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
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. 

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens Love ere Stemme 
sedler med tilhørende Medlemsfor~ 
tegneise pr. Post udsendte i de Am
ter, hvor nyt Valg af Medlemmer 
til Bestyrelsesraadet l'lkal finde Sted; 
og forvente& de tilbagesendte til 
Kontoret i udfyldt Stand inden 15. 
December. De afgaaende Bestyrel
sesraader, del' efter Lovene kunne 
genvælges, are fol': 

Thisted Amt: 
Gæstgiver O Hau8,qaard, Thisted. 
Strandfoged Th. Sørensen, Dbmd. 

Vestervig. 

Aalbm'g Amt: 
HefJ'edsfoged C. Rosenørn, Løgstør. 

Am'hus Amt: 
Hofjægermester v. Holstein-Rathlott, 

Rathlousdal pr. Odder. 

Svendborg Amt: 
}i'iskedkontrollør C. Holstein, Dbmd., 

Svendborg. 
Kammerherre, Hofjægermester, Lens
greve Ahlejeldt-Laurvigen, Rd. af 

Dbg., Dbmd., Tranekær. 



Holbæk Amt: 
Fisker PHillebrandt, Dbmd., Rers

næs. 
*) FiskeriejerJ. D. Clausen, Holbæk. 

Frederiksborg Amt: 
Borgmester Neurnann, R. ,af Dbg., 

Hillerød. 
Fhv. Tjærer Brammer. Dbmd., Hunde

sted. 
Købmand N. F. Hansen, Gilleleje. 

Bornholm Amt: 
Toldkontrollør J. H. Rtub, Nexø. 

NQgle Bemærkninger 

4:'4 

t Anledning af den 1 Medlemsbladels 
Nr. 46 omtalte Roo.ningsbaad til Iland

bringelsen af Redningstov, 

Vi have modtaget følgende: 
Da man med Interesse maa møde 

enhver Opfindelse, som gaar ud paa, 
paa en forholdsvis nem og sikker 
Maade at redde Søfolk fra strandede 
Skibe og særlig under saadanne For
hold, hvor de nu brugelige Rednings
baade og Raket-Apparater saa godt 
som vilde være virkningsløse, nemlig 
vedfor høj Sø for Redningsbaades og 
ved for lang Afstand fra Land (Ol' Ra
ketapparaters Vedkommende, skulde 
jeg ved nærværende tillade mig at gøre 
et Par Beinlllrkninger angaaende den 
i Medlemsbladets Nr. 46 af 18. f. 
M. omhandlede nye Redningsbaad 
til Ilandbringelsen af Tov fra stran
det Skib eller omvendt fra Land til 
dette. 

J eg ril forud adressere en hjertelig 
Tak saavel til d'Hn. Kauer, Fromm 

') Hr. Ji'iskeriejer J. D. Claw,cn kan paa 
Grund af Fraflytning fra Amtet, ikke 
modtage Genvalg. 

og Bochringer, som til enhver Især, 
der paa nogen Maade kan og vil 
hjælpe til at løse den store og for 
Sømandsstanden vigtige Opgave 3.t 
opfinde Midler, hvorved det vilde 
blive muligt under Strandingsforhold, 
hvor Redningsbaaden og Raketappa
rater ikke kunde bruges som Red
ningsmid d el, a t frelse stranded e Sø
folk, men som Sømand tror jeg at 
være berettiget til at have lidt Be
greb om Mangler og Fordele ved 
en Opfindelse som den omhandlede 
nye Redningsbaad. 

At den nye Redningsbaad, som 
bemærket i Medlemsbladet, er byg
i Fiskeform kunde maaske i og for 
sig være ret praktisk, naar blot 
Baaden er formet med en saadun 
Stabilitet, at den under alle For
hold i stormende Uvejr og høj Sø
gang er i Stand til at beholde Sta
biliteten trods alle de Bølgebryd
ninger og Strømbevægelser, den vil 
blive udsat for; er Baaden derimod, 
som Afbildningen synes at tyde paa, 
rund bundet og maaske ogsaa med 
rund Overdel (fuldstændig Fiske
form), saa tror jeg ikke Baaden vil 
faa megen praktisk Betyd~ing, de 
anførte Naturkræfter vilde formodent
lig komme til at spille Bolt med 
den, og hvad der var bestemt til at 
være underst i Vandet vilde for
modentlig lige saa ofte komme til 
at være øverst, og hvorledes mon de 
indre mekaniske Kræfter i Baaden 
da vil komme til at arbejde tilfreds
stillende, men'lad nu være, at Baa
den virkelig kan staa sin Prøve i 
oprørt Hav, saa længe den er fra 
Land, mon den da ogsaa kan stan 
sin Prøve, naar don kommer ind i Hav
stokken, hvor der altid i stormenda 
Uvejr staar et voldsomt Bølgebrud, 



der kan vende op og ned paa selv 
nok saa stor en Baad, sæt nu, at 
vor nye Redningsbaad i et saadant 
Bølgebrud kom ind j Havstokken og 
kæntrede, mon da ikke baade Skovl
hjul, Ventiler og alt udenpaa den 
knustes, hvis ikke Baaden selv 
knustes med, det vilde jo meget oero 
paa det Materiale, hvoraf den var 
lavet, saa vilde den naturligvis drive 
med Strøm og Sø, saa vidt som min 
Erfaring rækker herfra Jyllands 
Vestkyst. 

Der er ogsaa en anden Ting, jeg 
har taget i Betragtning, og det er 
den elektriske Kraft, som skal drive 
Baaden. 

Enten maa den elektriske Kraft, 
som skal drive Baaden, være over
ordentlig stor, dersom der er givet 
en bestemt Kraftrnasse en Gang for 
alle, for at Baaden kan føre Ilinen 
ret efter sig og ikke miste St:yrct, 
og Baaden vil da, straks den for
lader Skibet, faa en overordentlig 
Fart, der vil bevirke, at i det mindste 
ingen Folk kan være dørpaa, idet 
Banden selvfølgelig vilde bryde tukt 
igennem en oprørt Sø og skylle alle 
overbord, som befandt sig paa den, 
eller ogsaa hvis Kraftmassen ikke 
var sallJedes afpasset en Gang for 
alle, da maatte denne kunne for
øges efterhaanden som Afstanden 
fra Skib eller Land tiltog for som 
bemærket at holde Linien ret og 
dermed Styret, thi var dette iHe Til
fældet, vilde Linen slaa Bugt, og 
den voldsomme Strøm, som er her
skende i stormfuldt Vejr, i det 
mindste paa Jyllands Vestkyst, vilde 
bringe Baaden af Styr, og der vilde 
næppe blive nogen Landing. 

Anførte Bemærkninger ere kun 
overfladiske Betragtninger og kunne jo 
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ikke være andet, da jeg ikke har 
set den nye Baad og derfor ikke 
kan dømme efter Fakta, men kun 
efter en kortfattet Beskrivelse af 
samme, og glædeligt for Sømands
standen vilde det selvfølgeligt være, 
dersom denne nye Opfindelse virkelig. 
skulde vise si~ i Praksis at svare 
til Beregningt I ne, man bør jo haabe 
det, da en stor søfarende Nation 
bar p.tenteret den, og i alt Fald 
skyldes der en varm Tak til dem, 
som have forsøgt at bøde paa de 
endnu store Mangler, der er til 
Stede for sikkert at kunne komme 
de saa ofte i Livsfare værende Sø
folk til lljælp. 

Jørgensen, 
StrandkolltroUør} Fjaltring. 

Nyt Patent. 

Fiskedorg. Paa et saadant Appa
rat. har Opfinderen, Johannes Ander
sen i Obristiania den lste NOTember 
d. A. faaet udstedt norsk Patent. 

Vell Fiskedorg forstaas som be
kendt en Slags Snøre, der under 
Sejlads eller Roning sættes ul. fra 
Baadens Agterende. Ved hidtil 
kendte Appal'ater af denne Art, har 
der klæbet den "Clempe, at det ikke 
har Tæret muligt at faa Snøren til 
altid at løbe i den ønskede Dybde, 
idet navnlig Dybden forandredes 
kendelig samtidig med Baadens Fart. 

Det Ilye Apparat bestaar af ea 
stor af Tin eller af fortinnet Metal 
dannet Fisk, der i Hovedet har en 
Øsken til Befæstelse af Snoren, der 
med sin anden Ende fastgøres i 
Baaden. Paa tværs igennem Fisken 
er der i N æl'heden af dennes Hale 
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stukken on vandret 'rverstang, der 
paa hver Side af Fisken er forsynet 
med Pladestykker, der vise opad 
og fremad. Fra den nævnte Tvær
stang uclgaar der en Række Snører, 
som alle bagtil ende i en Slags 
Pille 

I det Apparatet trækkes gennem 
Vandet, vil dette udøve et Tryk 
opad paa Pladestykkerne og derved 
bevirke, at Apparatet til Trods for 
sin betydelige V ægt ikke synker for 
dybt. Idet PladestykkerneR Hæld
ning kan forandres vod en Drejning 
af dem omkring Tvml'stangen, kan 
Illa li let afpasse Stillingen, saaledes 
~tt Snøren netop loher i den ønskede 
Dybde. 

Mindre Medde leIseT' 

Islandsfiskeriet. Frederikehavn, 
den 4. December 1897. Allered~ j 

længere Tid have alle i Islands
fiskeriet interesserede været urolige 
over Kutteren "Prins Valdemar"s 
uforklarlige U debliven. Tirsdag d 
23. November ankom Kutteren ende
lig, og mærkelig nok har den netop 
haft en ualmindelig hurtig Rejse, 
ikke mere end. 51/ 2 Døgn fra Seydis
fjord hertil. Grunden til den lange U de
bliven var, at man fortsatte med 
Torskefiskeriet betydeligt længere end 
paatænkt, dog uden at den sidste 
Tids Fiskeri har givet særlig godt 
Udbytte; dette har iøvrigt i sin Hel
hed været fuldtud tilfredsstillende, 
Kutteren har gjort det hedste Fiskeri 
af samtlige danske Islandskuttere i 
Aar. Den har haft et Udbytte af 
ca. 4000 Snese stol'e Rødspætter og 

ca. ] 50 Snese Torsk il, 130 Pund: 
Snesrn, hvilket alt i ispakket Til
stand pl'. Dampskib "Cimbria " er af
gaaet til det engelske Marked. Des
uden er en stor Del Rødspætter 
nedsaltet; der medførtes 103 Tdl'. 
foruden at Kutteren i sin Dam med
førte i levende Tilstand godt 120 
Snese Torsk. Kutterens i England 
solgte Fangst er udbragt til noget 
over 15,000 Kr.; herfra gaar en 
Trediedel som Fragt til "Cimbria ". 
Til Kutterens Part bliver del' altsaa 
10,000 Kr.' plus de saltede Rødspæt
ters Værdi, der kan omsættes til 
1500 Kl'. og den levende Torsk ca .. 
700 Kr., altsaa i alt N etto-Ud byttet 
ca. 12,200 Kr. Kutteren har ,>æret 
paa Fiskeri i 7 Maaneber og med. 
6 Mands Besætning. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 6. Decelll hel' 
1891. Først i Lørdags Morges var 
der Lejlighed for vore Kuttere ,til 
at tage paa Havet, og allerede i 
Dag ere de paa Grund af sydostlig 
Storm nødsagede til at søge Havn, 
nogle indkom endog allerede i Lør
dags Nat. At Udbyttet under saa
danne Forhold kun er knapt er let 
forstaaeligt, og Priserne ere samtidig 
gaaede betydeligt i Vejret. I Læsø
rende har der været fisket af en Del 
Kuttere; Udbyttet varierede mellem 
10 og 40 Snese og Fisken vejede 
fra 11 til 14 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 1 Kr. 75 Øre til 3 Kr. pl'. 
Snes. Tungefiskeriet hal' som sæd
vanlig været drevet ved Trindelen 
og paa Kobbergrunden, men kun fra 



førstnævnte Plads er der tilført noget 
af Betydning; en Kutter havde saa
lE'des ca. 400 Pd., de fleste dog be
tydeligt mindre, iaIt indbragtes ea. 
1000 Pd.; der er for Tunge betalt 
80-85 Øre pr. Pd., for Pighvar ea. 
60 Øre pr. Pund og for Slethvar og 
Issing 12-18 Øre pr. Pd.; mindre 
Partier Rødspætter af en V ægt fra 
15-20 Pd. Snesen opnaaede 25 Øre 
pr. Pd. Nord af l.Jæsø havde en
kelte Kuttere haft mindre Fangst af 
Rødspætter, vejende 12-15 Pund 
Snesen, betalt med 2 ~1 31/ 2 Kr. pr. 
Snes. . Hummertilførselen, der atter 
j sidste Uge kun har fundet Sted 
fra Christianssand, har hertil Byen 
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kun andraget ea. 1000 Stkr., til 
Tyskland er hel' direkte overlosset 
i Jernbanevogne ca. 6000 Stkr., 
Prisen er omkring ycd l RI'- 25 Øre 
pr. Pd., men eft( l' hrud der meldes 
fra Norge, er Fiskeriet kun ube
tydeligt, saa Prj~erl1e vilde sikkert 
i en nær Fremtid gaa yderligere i 
Vejret. Sildetilføl'selen fra Gøteborg 
har andrnget ea. 2000 Kister, hvoraf 
dog den største Part er afgaaet di
rekte til r:L'yskland; Prisen holder 
sig nemlig endnu for h(jj til at Af
sætningen hpf i Landet kan faa 
noget videre Omfang; der bptales 
fru 6-8 Kr. pr. Kiste en gros ab 
Gøteborg. Kl. 

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

i Ugen ira 28. November til 5. December 1897. 

Tilført af: II i~ 
II =~ 
i 

danske Fisker- Pd. 

fartøjer ... 

13 danske Kvaser 

svenske }'isker-
fartøjer ... 

..... 
CI>'" 
=~ 
Cl) c 
:c~ 

.... .., ... 
C 
:::I 
I-

Pd. I Pd. 

.. .., 
a. 
a. 
:::I ... 

.:,t. 
en 
Pd. 

I ~ I ~ ,",ID '" .:,t. 

I~~ I ~~ '" ::: .... 
'" en 
I- es:: ~ ...J 

'" co I <C "'_ 

Pd. 

I N'I Pd. I Pd I Pd. 

14220 

fra nærliggende 
pr. Baad og Vogn I I 

Fiskerlejer _ . . 552 6220 780 1676 

(I) 
~ 
~ .., 
= 

I Pd. 

pr. Jernbane &. . I . I " 
Dampsl;ib _. _. _. _. 4970 ___ 1__ 25!) 11000 1293988 8!li'i°

I 
.. 12lO03_1'14940 

lalt . . . 4970 552 120696 1000 2947t;8 1062612]00 14940 

l) I4H2 Pd. Aal ')g 214 l'd. Aalekvabber 2) Aa!. 3) 8150 Pd. lA,ks og 39[,0 Pd. ørr.,!. 

lait er der tilført 389518 Pd. 

.... 
>-
~ -; 
.:,t. 
en 

Pd, 

13070 

13670 

Betalt tTelluemsnitsnris af Opkøbere: Rødspætter: KaRsefisk Kl'. 2,50-3,50 pr. Lpd. ; 
'fol·sk. levende Kr. 1,10-1,75 pl'. Lpd.; Sild, sycllIske Kr. LOO-l,5O pr_ Ol; Aal, blanke 
Kr. 0,55-0.65, gllle Kr, O 3i'i-0,45 pr. PtL; IJaks Kr. 0,60 -1,10 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,60 
pr. Pd.; Getlde, danske Kl'. 0,20-0,10, finske Kr. 0,10-0,30 pr. Pd.; Rejer Kr. I,001'r. Pd. 

I Ugens Lpb el' der ikke t!lført levende .Rødspætter, og af 'forsk ankom Ined 3 
Kvaser 800 Lpd. fra Issefjord, Snekkersten og Assens og betaltes med l Kr. lO-P/. 
Kr. pr. Lpd. - Sild. tilførtes i store Partier pr. Jernbane og lJampskib fra Sverri g og 
betaltes med l Kr.-l1!2 Kr. pr. Ol. 
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BEKENDTGØRELSER 

Til Købs ønskes 
en hulv Snes brugte, gode 
Rejeruser. Man henven
der sig til 

Fisker B. C. Birkebæk, 
Jyllinge pr. Ølstykke. 

8rredæg. 
I Novbr.-Decbr. Maaned kan 

undertegnede Selskab antagelig le
vere Udklækningsanstalter Laks
og Ørredæg til e dklækning. Prisen 
vil blive en. :l Kr. 1000 Stk. for 
befrugtede og ca. for foster-
holdige Æg eksklusive Emballage. 
Bestillinger ekspederes idenOrden, 
de indg.a. 

• FIskeriselskabet 
for Viborg og Omegn. 

fiskekroge -F abriken 
Sel'l'medallle I AalBorg 188S og 

I KøbelI II a'l'lI 1888 -
aubbfa.1er sit GI.1Stt.lg &1 alle burter 
FislH~kroge, sna vel i Stnal, +Trer .. 
som Messing, samt Pilke i 'fin ug 
Bly. For.endos mod Efterkra. .... 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 4l. 

Køhenbavn K. 

Bolinders mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PetIooleuJDs
JDotorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frer.lerikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

Bolaget er tilkjendt 72 lIedailler. 
Prisliste gratis og franco, alle Forespørgsl8l' 

besvnres omgaaende. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade, 
D. Aargang. 

Denne for Fiskerne særdeles nyttige Haandbog er nu udkommet og 
faas gjennem enhver Boghandel eller ved Henvendelse til 

Bogtrykker Frantz Christtreu, 
Gpønnegade 10. 

De lokale Fiskerforeningers ærede Formænd, til hvem Cirkulære tid
ligere er udsendt bedes snarest senr.le :\-feddelelse om det Antal der ønskes. 

Prisen Pl' 50 Øre og Bogen er kun trykt i et begrænr.lset Antal 
Eksemplarer. 

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, 

<'1· 
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Køb enh a V'llS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guidmedailie i Stockholm. 
København V. Teler. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cr'oss Lane. London E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission, Afregning og Anvisning afsendes 
samme Dag Varerne sælges. 

Telegranwllresst?: Salomonsen, London . 

........ -..-/ Fiskere '- .' advares mod at efterlade Pæle benstaaende i Søen i Modstrid 
med Bestemmelse i Fiskerilovens § 7. 

Fiskerikontrollen. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN C OHRS , beedigfJt Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer" '75 Hellflingør", 
leverer efter Bestilling eller fta Lager fra vor med de nyest<l og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, JICtmpe,qarn og JIørgat'n 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. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. ma~. Will~ Lundbeck. Tl'ikt hos Frantz Chri1Jtt1·~II. liflbenhavu' 
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Nr. 50. 16. December. i891. 

:M:ed1e:J:D..sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for ;:1dlandet 10 Øre pl'. Petit

linje af '/3 Sides Brede j for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold. Fiskeriet fra Esbjerg. - Littelatur. 
Mindre Meddelelser, Fiskeriberetninger. 

J'ekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Køhenhavn 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. -----

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. 

Capt. A. Sølling, Danish Consnlate, 
II, Muscovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SøIllng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr,; SøllIng. Hl111. 

Sælhundehaler, 
SOlll indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Mttseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Fiskeriet fra· Esbjerg, 

der i Efteraaret kun har været af 
dnge Betydning, idet der kun i 
Oktober Maaned har været usket 
med nogenlunde Held, medens No
vember Maaned har givet et meget 
lille Udbjtte, er nn saa godt som 
ophørt for i Aar, og Fiskerne have 
saa smaat begyndt at oplægge 
Baadene. Esbjerg Fiskeriflaade er 
i Efteraaret blevet forøget med 1 
Damp-Travle]', tilhørend~ Fiskeri. 
aktil'selskabet " Frem", hvis Besty
relse har sit Sæde i Esbjerg, hvilket 
Selskab agter særlig at drive Is
landsfiskeri, samt med 4 Smakker, 
tilhørende forskellige Private her i 
Byen. Smakkerne have alle Brønd 
og are tilligemed Damperen er
hrer\'pde fra England (Grimsby). 

Fiskeriinspektionsskibet, Kanon
baaden "Grønsund", Capt. Bræstrup, 
afspjlede herfra den 10. ds. til Køben
havn for at stryge Kommando. 

Efterstaaende gives en Oversigt 
over Fiskeriet i Maanederne Januar 
-April. 

Lllreh-lIalsen. 
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Litteratur. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade. 
Af denne for Fiskere særdeles nyt

tige Bog el' i disse Dage femte Aar
gang udkommen, beregnet for 1898. 
De tidligere Aargange have sikkert 
allerede overbevist Fiskerne om 
denne lille Bogs Nyttighed. Den 
begynder med en Almanak, der 
indeholder Solens Deklination og 
Højvandstiderne med forskellige der
til hørende 'rabeller. Den øvrige 
Del af Bogen indeholder en :l,fængde 
Oplysninger af Interesse og hId els 
uundværlige for Fiskerne. Vi skulle 
saaledes næ\ne misvisende Kurser 
med Distancer i Nordsøen og j 

Kattegat og Sundet, danske Fyr 
paa Jyllands Vestkyst og J1'yr i 
Helgolandsbugten, Fortegn~lse over 
Faresignalstationerne, endvidere Fyr 
paa Færøerne og Island. Derefter 
følger Havnekendingsbogstaver baade 
for Danmark og Udlandet, Register 
for Nordsø-Fartøjer og Fortegnelse 
over Fiskefartøjer, hjemmehørende 
paa Island og Færøerne. En For
tegnelse over danske og fremmede 
Fiskenavne er ogsaa af Betydning, 
og dette gælder i endnu højere Gmd 
en Redegørelse for engelsk Fiske
salgsmaade; hertil slutter sig en 
Fortegnelse over Fangsttider og 
Legetidel' for de fleste økonomisk 
vigtige Fiskearter. I Bogen er lige
ledes optaget Uddrag af en Del 
forskellige Love af Interesse for 
Fiskere, saaledes Uddrag a r den 
internationale Overenskomst om Ord
ningen af Fiskeripolitiet i Nordsøen, 
af Fiskeriloven, af Anordning an
gaaende Sørejsereglers Anvendelse 
for danske Fartøjer, samt Uddrag 
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nfisbndsko LJove angaaende Fisket:iet: 
Fiskeren faar her i en kMt og over
skuelig ForlIl næsten alt, hvad han 
behører at kende af Lovbestemmelser 
vourøl'entle hausErhverv. I Slut
ningen findes nogle 'smaa Vink om 
Llykkestilfælde om Bord med An
givelse af clen første Hjælp af 
Dr. O. Bnlll i Esbjerg, og Anvis
ning til Druknedes Genoplivelse. 
Endelig slutter Bogen' med danske 
og fremmede Maal,· Vægt og Mønt
tabeller og Tabeller til Barometfl' 
og Termometer Reduktioner. 

Man vil have faaet Indh'yk af, at 
Bogen, der fl'emhæder i et bekvemt 
Lommeformat og tæller 107 Sidet, 
indenfor denne Ramme indeholder 
en stor Mængde Oplysninger, alle 
af Interesse og til stor N ytte for 
Fiskere, Prisen er kun 50 0re. Vi 
kunne give Bogen ror bedste An
befaling, det el' sikkert den nyttigste 
Almanak nogen Fisker kan anskaffe 
sig nu ved AarsskifteL 

Mindre Meddelelser. 

Spiselige Kopepoder *). "Det er 
ingen Nyhed for Naturforskerne 
skrin'r Prof. Herdman til "N atm'e" 
at Havets Kopepoder ere spiselige, 
men det kan maaske interessere en 
og anden af deres Læsere at høre, 
at da vi i Dag (den 27. September) 
sejlede igennem Ijabrador Strømmen 
paa omtrent 50 o V. L., fangede, 

') Kopopodeme eller Vandlopperne ere 
en Gruppe af Slllaa Krebsdyr a.f ca. 
~-4 Liniers Lrengde; de træffes ofte i 
uhyre .vlængde i Havenes Overflade og 
ere ogsaa hyppige hos os. 



kogte og spiste vi en Mængde af de 
store Kopepoder, som findes her i 
Sværme. For Kaptejnen og nogle 
af British Associations Medlemmer, 
som toge Del i Kopepod-Maaltidet, 
var det aabenbart en helt ny 1d(', 
at man fra en Atlanterhavs-Damper, 
der gik for fuld Kraft, kunde samle 
en tilstrækkelig Mængde af disse 
pelagiske Skabninger til d('raf at 
tilberede en formelig Ret. 

J eg bør tilføje, at det efter 
John Murray's Anvisning - Ol' lige 
saa let at fange Dp'ene, som at 
koge dem. Søvandet pumpe ind i 
Skibet og filtreres, eftcl'haandc' som 
det løber ud, gpnnem Silker et af 
forskellig Finhed. " .... 

Gedden er vidt og bredt kendt 
som Gl'Ovroder. Den ~luger alt, som 
kommer indenfor dens Rækkeevne, 
dersom den netop er sulten. Derfor 
kan man ogsaa tit finde oplyst om 
de mærkelige Ting, en Gedde kan 
gemme i sin Mave, og som den nok 
har kunnet sluge, men ikke paa ny 
har kunnet frigøre sig for. Det 
njlleste Eksempel skylues en engelsk 
Fiskehandler, som i en Geddemave 
fandt on fem Tommer lang og to 
Tommcl' tyk Flaske, samt en skaf te
løs Bordkniv. Gedden veJede syv 
Pund. 

A.. F. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 13. December 
1897. I Ugens første og største 
Halvdel vare Kutterne slet ikke paa 
Havet paa Grund af uheldige Vejr
forhold I og da de endelig i Løbet 
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af Fredag og Lørdag toge ud, kom 
der kort eftet· atter Kuling op, saa 
de fleste opnaaede ikke en Gang at 
f;Ul ReJskaberne i Havet, ja del' val' 
egentlig kun en Kutter, der havde 
nævne\'ærdigt Udbytte, e. 80 Snese, 
fiskede Fredag Nat Nord af IJæsø, 
RødspættEn vejede 15-16 Pd. Snesen 
og betaltes af Kvaseopkøberne med 
31

/ 2 Kr. pr. Snes. To af vore her 
hjemmehørende Kuttere observerede 
en tysk Trawler, "Blankenese" af 
Blankenese, der laa og trawlede i 
IJæsørenden, men de danske Fiskere 
vare 6kke overbeviste om, at han 
laa indenfor Søterritoriet; at han 
imidlertid selv maatte mene ikke at 
have rigtig rent ~el i Posen viste 
sig dog, idet han lettede og stuk 
nordeftel', da en af Kutterne holdt 
ned paa ham for at se hans Navn 
og Hjemsted. Man kan jo egentlig 
ikke fortænke vore Fiskere i, at de 
ere ærgelige over særlig paa 
Tider, hvor Forholdene medføre, at 
de selv fiske ubetydeligt, - 'at se 
fremmede Fartøjer ligge i vore hjem
lige Farvande og med deres stærkt 
fiskende Redskaber fiske Rub og 
Stub, og rrrawlen kan jo netop be
nyttes under Vejrforhold, hvor det 
er umuligt at drive Snurrevaads
fiskeri. Fra Ohristianssand er til 
herværende Forhandlere tilført c. 
2500 Stkr. Hummer, til det tyske 
Marked c. 8400 Stkr., Prisen hulder 
sig omkring ved 1 Kr. 25 ø. pr. Pd. 
ab Norge en gros. SildetilføJ'selen 
har kun funden Sted fra Gøtebol'g, 
hertil er tilført c. 550 Kasser, til 
de tyske Røgerier c. 900 Kasser, 
Prisen er falden noget, dog betales 
endnu 6 11 7 Kr. pr. Kasse en gros 
ab Gøteborg. 

Kl. 
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Fjaltring, den 9de December 1897. 
Efter en orkanagtig Storm af NO. 
i Slutningen af f. M. er der nu 
indtru:/l'en ret gunstigt Fiskevejr her 
pau Kysten, nemlig flau østlig K u1int! 
med lidt Frost og til Dels klar lÆrt. 

Havfiskeriet har da ogsaa været 
drevet med fuld Kraft de sidste 
Dagestid, og Udbyttet væl'et nogen
lunde godt. Den første Fangstdag 
guv dog kun ringe Udbytte, nemlig 
kun fra 13--15 Snese Kull\Jr fol' 
hert Baadelaug, og da Udgifterne 
for h\'er Gang, del' tages paa Fiskeri, 
andrager henimod 25 Kr., forstaar 
man, at sua ringe Fangst kun kan 
give en mager Dagløn. 

Grunden til den først e Dags ringe 
Fangst maa vel søges i den Om
stændighed, at den orkanagtige 
Storm havde ført. Fisken til Søs, 
men efterhaanden som det rolige 
Vejr indtraf, har Fisken atter ind
fundet sig under Kysten, og de 
sidste Dages Fangst har været ret 
tilfredsstillende, nemlig fm 40 til 
50 Snese Kuller og en Del Torsk 
og Ska.der daglig pr. Br,ad, og da 
Priserne i Hamborg skal være gode, 
19 Pf. pr. Pd. Kuller, kunde der 
nu, om det gode Fiskeypjl' vilde 
holde sig, hlive lid t l"ortjpneste for 
Fiskerne endIlu, og der PI' flere af 
dem, som nok kit n trwnge ti prli!. 

Fiskepriserne her paa Kysten ere 
stegne betydeligt S(dll E'(llg(~ af de 

gode Priser i Ha!ll bOlt:, Ill!:'TI det er 
dog almindeligvis kUIl 'J'or!ik og: 
Skader, der omsættes hel' i OlllPgnen, 
Kulleren ganr Uc!Pll Undt:\gt'lse til 
Tyskland, og det el' jo forsb:leligt) at 
Fisk( rue benytter Lpjligheden, nanr 
den gives, der 01' jo Slid nok derfor. 

Paa den nordlige Del af Nissum
fjord har Fiskeriet paa Grund af 

Is yæret hindret en Del i de sidste 
Dage, med0ns der saa vidt vides af 
denne Grund endnu ingen Hindring 
har været for Fiskeriet i den syd
lige Del af Fjorden, hror Vandet 

er dyber(" 
Havfiskeriet hal' j Xovembel' ræret: 

460 Stkr. 'rorsk il 75 ø. . . 345.00 
17,111 Pd. Kuller It 11 ø ... 1182.21 
250 Stk. Skader il 65 ø.-.. 162.50 

NissullI(jord: 
600 Sn. Flynder ,i 30 ø. 
300 Pd. Aal il 30 ø. . 
400 Pd. Gl·thIe il 19 ø. 
20 Pd. Ørred a. 45 ø. 
2200 Pd. HeIl a. H ø. 
100 Pd. A lJolTe il 8 ø. 
75 Pd. Pighvar 50 ø. 

laIt 

180.00 
90.00 
76.00 

9.00 
1H8.00 

8.00 
37.50 

.. 2988.21 

Der har i N oyel1lbel' jylaaned været 

ialt 6 H:ndage. Jørgensen. 

Bovbjerg, den 9. December 1897. 
I Fredags begyndte der et ganske 
fortrinligt Kuller- og Torskefiskeri 
for denne Kyst, og det viste sig 
nu, at Vint0rfisken var kommen ind 
for Kysten. Der toge!> indtil 75 
Snese Kuller foruden Torsk pr. Baad, 
og del' er høje Priser i Ham borg. 

Desværre fik det gode kun alt 
for brat Ende; thi fra i Tirsdags 
har Havet været i stæl'kt Oprør, og 
det staar med Stol'me og yoldsomt 

Regnfuld. 
~ ,Tordarlwjdl't pa.11 Bnnrn fra 

Lemvig til HurhoØle hal' i denne 
Uge taget sin Bl'gyndelse. Vor 
nærmeste Stntion ved denne Bane 
bliver S{rande i V n ndborg, og dette 
faftl' ikke nogf'n videre videre Be-
tydning fOl' V(ll' Eksport. J. 

Køge Bugt, den Il. Dec('mber 
1897. Det gode Aalefiskel'i, der 
har været her i Bugten i Efteraaret, 



havde til ~Følge, at enkelte Fiskere 
lode nogle Ruser blive staaende lidt 
længer, end de ellers pleje, men 
nu kUli Aakfiskcriet dog betragtes 
som afsluttet for i AuI' ovnralt her 
\'ed Bugten. 

Den O\'el'vejende Del af den hel' 
i Bugten i Efterauret fangede Ruse
aal el' pl'. Vogn bleven ført til 
Markedet i København. Først paa 
Eftera~1.fet opnaaedes der 53 il, 55 Øre 
og i den sidste Tid 60 ,i' 65 Øre 
for Pundet. 

Skønt Fiskeriet her pau Kysten i 
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Almindelighed ikke er forbundet med 
sua stor Fare, som paa mange andre 
Steder af vore Kyster, har det dog 
i Efteraaret krævet et Offer, idet 
Fisker Kristian Sørcmsen af Brønd
byøster forulykkede i Slutningen af 
N onnllber. Sammen med en Kollega 
var han tagen ud at røgte Ruser, 
og da Vejret var meget stormfuldt, 
kæntrede Baaden. Det lykkedes den 
anden Fisker at svømme til Land, 
som han naaede i en meget forkom
men Tilstand, hvorimod Sørensen 
omkom. J. 

Københavns rilførsAI af fersk Fisk dit'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 5. December til 12. Decemb'er 1897. 

Tilført af: 

7 :allske Fislwr- iii Pd. Pd. 

fartøjer ... 1117748 

ll.l danske Kvaser l! 
13 svenske Fisker-

bO 
o" 
.. «I 
",> 

~~ 
{:.t:J.. 

Pd. 

183' 

I ..... 

I ~~ 0.-
::s.!2 
"Cl.) 
~ -bij 

I Cl) o 

Pd. I 
700" 

I go~ I .. ~ ø .!2 ::5! .. -;; (ij ! -; ~ I c 
I- :.o:: !<~ 

I "'" 

Pd. Pd. Pd. Pd 

I 24HO I 
1!)6tl52 1000 

4 

fartøjer 30150 3700 

pr. Baad 
fra 
l!'iskerlejer 

pr. Jernbane & 
Dampskib. . .. 150114 5140 

lait. .. 32772 5140 

368" 3792 1 

2032
1 

6UOO 

1068 19525619700 ---I~-~· 

-= øf 
~ .. 
«Il!:! 

...I ... 
c 

Pd. 

.. 
'" >. -= -= -= -; Q) 

al ~ 
Cl.) 

Pd. Vd, 

14448 22455 

14448 224,:-'5 

l) 13:1Ptl. Pighvar og 50 Pd. Tunger. 2) Slette!'. :l) Skrupper. 4) Aal. ,;) !JSl PU. A"l 0g 232 l'd. Aale" 
kvabber O) 121:)0 Pt.!. Laks og 2S1:> Pd. 0ned. 

lait er der tilført 596381 Pd. 
Betalt Gennemsnitsnris af Opkøbere: RØdspætter: levende Kr. 3,50-+,50, Ka~sefisk 

Kr. 1.40-4.50 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,40-1,65, levem!e svenslHl Kr. 2,10, Kasse
.fisk Kr. 0,75--1;00 pr. IJpd.; Sild, svcubke Kr. 1,OU-1,50, danske Kr. 0,90-1,00 pr. Ol; 
Aal, blanke Kr. 0.55-0.65, gule Kr. O 30-0,42 pr. Pd. j biks Kr. 0,60 1,10 pr. Pd. j Ørred 
Kr. 0,50-0,8U pr. Pd.; Gedde, dilllsl,e Kr. 0,15-0,45, finske Kr. 0,10-0.25 pl'. Pd.; Rejer 
Kr. 1,00 pr. Pd. 

Ugens Tilførsel af levende Rødspa·tter hal' ,-æret ubetydelig paa Grund afvedva)'cude 
uroligt Vejr. Der ankom fra Sydvestsiden af Anholt 6 Kuttere med Fisk vejende 13 
-15 Pd. pr. Snes og betaltes med 3'12-41.1 2 Kl'. pi'. Lpd.; fra Nordsiden ankom 1 Kutter 
med Fisk ca. 18 Pd. og betalt med 5 Kr. pr.I,pd. Fra J;'retlcribhavn og Gl'ellaa 
ingen 'l'ilførsel pr. Kvase. Af Torsk tilførtes med 23 Kvaser ca. 9000 Lpd., der betaltes 
med 1 Kr. 40-1 Kr. 55; deraf kom 5 fra Bornholm, 2 fra 'j'aars, l fra Omø. l AggerØ, 
] fra Korsør, 2 fra Svendborg, 2 fra Assens 1 fra Kalløvig, 5 fra EndE:iave og 3 fra Hou. 
De ~venske Haade havde fisket udfor Halmstad og tilførte ca. 1700 Lpd., der betaltes 
med 2 Kr. 10 for Vejetorsk og 12 Kl'. pr. Sues store Torsk. - Fra, Roskilde aukom 1 
Kvase med 1000 Pd. Aal. Svenske Sild tilførtes i store Partier pr. Jernbane og Damp-
skib og betaltes med Kr. pr, Snes. 
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BEKENDTGØRELSER 

En Drivbaad, 
24 Fod bug, godt ud
halet med Sejl og Vaad, 
el' billig tilSalg hos Fiskel' 

Hans Rasmussen, 
Masnedsund. 

8rredæg. 
I N ""br,-Deebr. lI[alLlled kan 

llndertegneue Selskab anta.gelig le
vere lJ'dklækningBan~ta1ter Laks
og Ørredæg til Udklækning. Prisen 
vil blive ca :2 Kr, pr. 1000 Rtk. for 
befrugtede og ca, 4 Kr. for foster
holdige Æg eksklusive Emballage. 
DestillLpger ekspederes idenOrden, 
de indgaa. 

FIskeriselskabet 
for Viborg og Omegn. 

fiskekroge- Fabriken 
lIøll'medallle l A. l b ør li: 1883 ng 

I Kebeub.YII 1888 
anb(,faler Bit r;(ls .. ug 0.1 alle bt/rtcr 
I<'iskekroge, san, vol i StDal, .Trerh 
som ::\lcssingl samt Vilke i Tin H~ 
Uly. Fors8ndes mod Efterkrav, 

Conrad Christensen. 
St, SIrandstræde n, 

K~h~nhD.vn K 

Bolinders mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet fol' Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PetroleuJl1.s
JI1.otorer el' hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som i A:u har kreret 19 af disse Motorer 
til i Prederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere, 

Bolaget er tilkjeødt 72 Medailler. 
Prislit5te gratis og franco, alle Forespørgsler 

besvares nH10'nflPl 

Aarbog for den danske Fiskerflaade, 
5 • .A.apgang. 

Denne for Fiskerne særdeles nyttige Haandbog el' nu udkommet og 
fn.as gjennem enhver Boghandel eller ved Henvendelse til 

Bogtrykker Frantz Christtreu, 
Gpsnnegade 10. 

De lokale Fiskerfol'eningers ærede Formænd, til hrem Cirkulære tid
ligere er udselH.lt bedes snarest sende Meddelelse om det Antal der ønskes. 

Prisen ('\' 50 Øre og Bogen er kun trykt i et begl'ændset Antal 
Eksemplarer. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes b,ngt under 
gangbare Pl'isel'. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kva1iteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
fomrbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Pr'øver af Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuIdmedailIe i Stockholm. 
København V. Telef.Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L. Salomonsen & Co. Billingsgat,e. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C. 
modta!!;c-I' alle Fiskosol'tel' i Kommission. Afregni11g og Anvisning afsendes 
samme Dag V tuerne sælges, 

Telegramadresse: Saloll1onsen, London. 

/ Fiskere '-................... , 
advares mod at eft.llrlade Pæle benstaaende i Søen - i Modstrid 
med Bestemmelse i Fiskerilovens § 7. 

Fiskepikontpollen. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fis·kenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller ft'a Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, E'abrik: Silde·, RødspæUegarn Aaleruser. Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. lJom
uldsgarn, liuJllpegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. _,,"alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares strals. 
Ved UdstiUingerne i Helsingør og Randers mklmdt Sølv- og Broncemedaille. 
Redi$'eret af cand. mag. Will. Lunllbeck. Trykt hos Frantz Ohristtreu, 'Københa.vn. 



Nr. 51. 23. D e cember. 1897. 

Mecu.ex::c.sb~a,d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer opta~es ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Imllandet IO Øre pr. Petit

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. . 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings Hj"ll,efond. 
Den internationale Fiskeriud~tilling i Bergen UItlS. 

- Gave til J\lodelsamlingen. ~ Nogle Bemæ:rkninger. 
- Nyt Pateni. - Mindre 1.Ieddelelser, :Piskeri-
beretninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor) Storm
gade 20 Stuen, København V, _ er aahent 
fra 9~1I. Redaktøren af l\1edlemsblade t 
træffes desuden i Alm. 5~7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet hedes sendte 
til Kontoret. 

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

l<Jftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Af }i'isker LUllvig Hansen er ind
sendt Beløbet fra en Bøsse i "Fal
ken" paa Kristiansham 50 øre. 

DanskFiskeriforenings Hjælpøfond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkedeFiskero og deres Efterladte, 
modtager med 'l'aknemlighed Bidrag 
sttavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 

Den internationale Fiskeri
udstilling i Bergen 1898. 

Efter at Komiteen for Damnarlcs 
Delta,gelse. i orennævnte Udstilling 
har faaet anvist den nødvendige Plads 
for de danske Udstillingssager, ser 
den sig i Stand til endnu at kunne 
mocltfJ,ge nogle AmneldelseT, dersom 
disse senest indgaa den 15. JaJmar. 

Komiteen tillader sig særlig at 
henlede saadanne Industridrivendes 
Opmærksomhed paa denne Udstilling, 
der fabrikere eller fremstille Sager, 
som i nogen l\:Jaade henhøre under 
Partøjers og Fiskeres Udrustning 
(Fartøjers Udstyr, Folkenes Ekvi
pering, PrO\'iantering m. v.). 

N ærmere Oplysninger tillige med 
Anmeldelsesskemaer erholdes fra Ki. 
9-12 i J(omiteeu8 B,weau, Storm
gade 20, København V. 

Den danske Udstill1ngskomite. 

Gave til Modelsamlingen. 

Danmarks Fiskeriagent i England, 
Kpt. Sølling hal' til Modelsamlingen 



skænket det Sæt Knive til Opspræt
ning og Rengjøring fif Fisk, som han 
brugte til Demonstration paa sin 
Foredt·ugsturne. Sættet bestaal' af 
7 forskellige Knive, som hl'uges i 
England, dels om Bord, d(·ls paa 
Fiskemarkadet og dels i Røgerierne. 

Nogle Bemærkninger 
angaaende den paa Finansloven 

foreslaaede Havn ved Anholt. 
Af C. Brammer. 
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Man kan natUl'ligvis ikke fortmnkc 
FiskPl'n<> jlu:t Anholt -- ej hellN 
Øens andre BeboC'l'e - i, nt de og· 
Sfl.:l ønske at fa a <>n Ha "n til d Nes 
B(·hellllllelighed og Behageliglll.'d, 
Illen 1 j\'(}I'\, i d t <>n Harn vil ])i(I!'nge 
til Fisl\f'rn<>s større Fortj(>neste og 
overhovedpt til KaU<>gntfiskeriets 
Frpmm(>, el' et stort Rpørgsmaal i 
men at d<>R ril skadu Nonh,jællands 
Fis!,:pl'e og deres LokLlllw VIle mere 
end g:nne dem er utridsolllt, h\':HI 
jPg skal :;øge at be,'isf', - L d<>n i 
mind:;te :\1aade at ville forhindre 
eller misunde Anholtsbebo<>rne en 
stor og god Havn, kan jeg iSngens 
Almenintel'esse dog ikke tilt'uade 
Bygningen ~f en saa kostbar Ham 
som den projekt<>rede, men derimod 
tilrau.de at b) gge en passende I,and· 
gangsbro med Knæ, som den ved 
Kulhus i Roskildefjonlens Indløb, 
hvilken bnade kan benyttes af Øens 
Beboere og ,'ore Fiskere (j}{ke 
S,'enskprne) og tillige tjene til Dæk· 
uing i Stormvejr fol' \'ore egne 
Fiskeres BMde. -

1) Vil en 0havn som den proj!:'k
terede, gavn!' Fibkerne, na\'Jllig de 

danske? At en Havn ved Anholt 
~kke vil fr!:'mme Fiskel'if't ('11<>1' være 
til Gavn for \'ore Fiskeres V <>dkom
ment!l', hal' Hl'. Krydstoldussistent 
Olsen, Gren:ta, allerede i Medlems· 
bladet Nr. 42 udtalt sig Olll, og j!:'g 
kan 'fuldstændig slutte mig til hans 
Udtalelser. Særlig skal det ikke 
noksom fremhæves, at de danske 
Fiskere derved udsættes for en 
Konkurrence med de svenske Fiskere, 
som de sl<>t ikke kunne staa for, og 
hvad der forekommer os - mange 
Fisl{ere med mig -- endnu værre er, 
ti t Tilstrømningen af Fiskere lmade 
fra Ind- og Udlandet snart vil be
"irke en komplet Opfiskning, og der 
vil l)lh'e ct Rovfiskeri uden Lig<', 
medens der er langt merc Grund til 
at frede Fisk<,bl'standen 0111 kring 
Anholt end at ødelægge den. Det 
er for alle Parter hl'dre at have et 
III ind)'!:', nl<'n dog betydeligt Fiskel'i 
paa et .St(>d end et Pal' AnI' at 
ha\'e et overordentligt stort Udbytte 
og sna for Fremtiden ingen Ting; 
thi Grunden til Fiskeriets Aftagen 
omhing A nholt er først og frem
mest, at der er drevet for stærk 
Fiskeri, derfor gælder det nu om at 
frede og bevare denne gode Fiske
plads for vore egne Fiskere. Det 
bedste Bevis pau. Fiskeriets Aftagen 
ha ves ved, at alle de store K vaser 

S i Tallet - som Halsnæsfiskerne 
anskaffede sig for en halv Snes Aar 
siden, alle ere solgte paa Grund af, 
at det ikke kunde lønne sig at fiske 
Rædspætter, som Aar for Aar bleve 
mindre og færre. Det samme er 
ogsaa Tilfældet med Tungerne, hvor
for Illan Idarlig kan forudse, hvad 
Enden vil blive, hvis endnu flere 
Fis].; I're vil omspænde Øen og 
(}nu;'!'!i\' ,t, r.::: !;:';nt; med deres 



Garn og Vaaddrl1gning. Der Idages 
allerede over, at Sammenstød fint]er 
Sterl, at Garnlængdel'ne komme i 
J!'iltel'i med hvemndre, at Vaad
dmgene trækkes hen ovel' Gam
længderne og ødelægge disse o. s. V., 
og værre vil det noturligvis blive, 
hvis der kommer en stor Havn. 
Fot· sent vil man da sige, at det 
havde væt'et bedre at have anvendt 
den halvanden Million, som Anholts
havnen skal lwste, paa en Vestkyst
havn eller i hvert Fald til Nord
sjællands Baadphavnes Forbedring. 
J t'g siger, som Br. Olsen, "at man 
hellere man lade være at bygge en 
Havn ved A nholt end risikere at 
gøre Fiskerne Bjørnetjenester", i 
Stedet for at hjælpe dem til godt 
};'iskeri og derved bidrage til Fiske
riets Fremme, hvad hovedsagelig 
maa være Hensigten og Formaalet 
med at ofre Statens Midler, nemlig 
for derved ogsaa at bidrage til 
Nationalformuen. 

2) H vad vil ~ølgen af en stor 
Havns Bygning ved Anholt blive for 
.s ordsjællands Lokalhavne ? Der er 
et gammelt Ord, som siger: "Fej 
først for din egen Dør, eller enhver 
er sig selv nærmest", hvormed jeg 
mener, at vore Fiskere først og 
fremmest maa søge at fuldføre og 
forbedre Lokalhavnene, saaledes at 
disse blive brugelige og til Beskyt
telse for deres Bl1ade ved Hjemmene, 
og naar dette er sket, soa et' det 
tidsnok at hjælpe andre ved U mIer· 
skrifter paa del'es Andragende, som 
Anbefaling. 

A t en 0havn, c. 2000 Fod fl a 
Lund uden Bl'ofot'bimlelse med Øen 
(Anholtslandet ) df'sUllen vi) \'ære I il 
liden elle t' ingen Nytte for Fiskertle 

uden som Nødhavn betragtet ~ 
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indse allerede vore Fiskere, hvorfor 
de bede Finansudvalget at tage 
under Overvejelse, om en Brofor
bindelse med IJand ikke kan tilveje
bringes, for at de kunne komme ind 
med deres Garn og hænge dem til 
'l'ørring eftf'r hver Fisketur, hvilket 
er en absolut Nødvendighed, saavel
som· Barkningnn engang imellem, 
fOl' at holde Garnene friske, ellers 
vilde de snart raadne pp. At ro 
eller stllge paa fladbundede Bande, 
som du maa anskaffes, sau langt 
ind over Grundene med de vnade 
G am, er baade vanskeligt og risiker
ligt forllIrdeist Dønningen, selv i 
godt Vejl', og hvis der blæser Pau
landsvind op, medens Garnene blive 
tørre paa Stiflerne, salL vil det 
næsten være en Umulighed at kom
me ud til 0havnen igen, førend det 
bliver smult Vande, hvilket gerne 
kan vare flere Dage; hvor bliver 
saa det formentlige Hverdagsfiskeri 
af? Naal' der fremdeles spørges: 
hvilken Indflydelse en Anholtshavn 
tænkes at kunne faa pau N ord
sjællands Lokalhavne, saa man der 
svares, at disse i saa Fald ikke 
ville kunne bestaa ret længe, selv
følgelig hverken kunne vedligeholdes 
eller forbedres, naar de miste de 
væsentligste Indtægter, Procentaf
giften af Fiskeriets Bruttofortjeneste, 
langt mindre betale Afdrag 'paa 
Laan fm Statskassen. Lynæs Havn 
f. Eks. skal aarlig afbetnle 1200 Kr, 
pua (let l'pntpfl'i Lann, den erholdt 
til dl'ns Fulllførelse, og Hundested 
Havn, som søger et lignende Beløb 
til dens Forbedring og Fuldførelse, 
vil uden T\'h'1 bli\'e nægtpt dette, 
h\'is 11:11\,:\1111('11 }filli"H Lli\'el' Ledlgl't 
til ('n A 1l11OIt~IH1\'1l; thi h\'()r Fisker
baudene ligge i Ham og sælge Ud-

,.. 

-~~.;;. 
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b'yHd af Fi~k('ri(?t, slwl naturligvis' 
ogsa a H ameafgiftprno svares. 

(Slntte,,~) 

Nyt Patent. 
Fis kerensningsmaskine. Palt en 

saadan har Dr. phil. Ekenberg r i 
Stockholm den 29. Xovember d. A. 
faaet udstedt Pntent i Norge. 

Maskinen virker part den Maud!', 
at Fisken føres, frem mellem to 
Rækker om lodrette Aksler mndt
gaaende Valser. Sidstnævnte ere 
koniske eller lIoget mindre i Tvær
snit foroven end forneden. Paa 
Grund af denne Form vil Fiskell 
stadig trykkes med R,Yggen op imod 
en halvrund Rende ()\'er Valse
mellemrummet, og da Valsernes 0111-
drejningsaksler kunne fjedre ud til 
Siden, vil Fiskeryggen presses op 
mod Renden, ganske uafhængig af 
Fiskens Størrelse, og uden at Ma
skinen behøver at omstilles. Under 
sin Bevægelse vil Fi6ken med Bugen 
først støde imod en Kniv, der el' 
anbragt med Æggen opad, saaledes 
at netop Midten af Bngen træffes, 
og saaledes, at Kniven ikke skærer 
dybere end nødvendigt for at aabne 
Bugen. Umiddelbart bag ved Kniven 
sidder der en om en vandret Aksel 
dl:ejende Børste, der har Form som 
en Skive og er anbragt i en pas
sende Højde til at borttage Ind· 
voldene og ren børste FiskC'ns aabnede 
Bughule. Under Fiskens videre 
Fremføring mellem Valserne passerer 
den et Pur lignende Skivehøl'stel', 
der dreje sig som lodrette ~~ksler 

og som tjene til at borttage Skjæl, 
og i det Hele børste Fiskens Ryg, 
Sider og Bug rene. Fisken falder 

endelig, efter at have passeret de 
sidste Valser, fuldstændig renset 
ned i en Beholder. De nævnte 
Børster rotere enten i Vand eller 
overhældes stadig med Vand, saa at 
de holdes rene, samtidig med at 
Affaldet fra Fisken bortføres. 

Maskinens Arhejdsevne er saa 
uetydrlig, at Ulan vil være i Stand 
til i I.Jobet af kort Tid at behandle 
et stort A ntal Fisk. 

Mindre Medde leIs eT' 

Anholdt Trawler. li'reclerikshavlI, 
dell to/u 97. I den sidste Tid h~tr 

Skagens Fiskere ofte klaget over: 
at engelske og tyske Damptrawlere 
ml' for nærgaaende, at de ikke alene 
0111 Natten, JlIen endogsaa ved høj
lys Dag ikke generer sig for at 
trawle indenfor Søterritoriet, og flere 
af de i Skagen hjemmehørelldtl 
Fiskere skal have mistet en Del 
Torske-Bakker. Heldigvis fik Fiskeri· 
inspelrtionsfartøjet , Kanonbaaden 
"Gronsund ", Captajn Bræstrnp, der 
i sidste Uge hal' ligget her nogle 
Dage, N atten mellem Onsdag og 
'rorsdag Lejlighed til at tage en 
af Trawlerne; om Onsdagen var der 
kOJllInen U mierretning fra Skag· 
fiskerne, at nu var det galt igen, 
og tiltrods for, at det var en huanl 
sydvestlig Storm, afgik Kanonbaaden 
dog straks, UIll Natten ved Totiden 
kastedes )) Grønsund "s elektriske IJYs 
pludselig over Synderen, og mun 
sau tydelig N a VIl og Hjemsted, saa 
Trawleren opgn,\' straks et paatænkt 
Flugtforsøg. En Vagt af Marinere 
blev sat ombord i Trawleren, og 
denne medtoges til Frederikshavn. 
Det var "Langeoog", Captejn Graper 
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fra Bremerhavn; i den hurtig sam
menkaldte Søret idømtes Captajnen 
en Bøde af 200 Kronnr samt fik 
sin 'l'rawl med tilhørende 70 Favne 
Staaltrosse konfiskeret) desuden kon
fiskereues den i R(l(bka het i An
holdeIsesøjeblikket værende FUllgSt. 
"Langeoog" hul' tidligere været pau. 
rorbudne V pje i vore Farvande, lllen 
det var den Gang ullllpr en anden 
Fører, af hvillwn Grund Mulkten 
ikke kunde sættes højere. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 2U. December 
1897. For vore E'iskekuttere har i 
den forløbne Uge pau Grund af de 
urolige Vejrforhold 20 Snese Rml
spætter været Mnximum. Xu be
gynder den 'rid, dn Skagfiskemc 
pleje at have godt Udhytte af deres 
.J ollefiskeri udfor Skagens N ordstrand, 
endnu el' del' dog kun tilfort her
værende ForhamlIere mindre Partiel', 
Hødspætten er af l'et god Kvalitet, 
vejet' 16~~ 18 Pd. Snesen og betales 
paa Stranden Illed høje Priser, fra 
3 Kr. 75 0.-4 Kr. 50 ø. pr. Snes. 
Vore stedlige J ollefiskere og de fra 
Sæhy og Strundhy ha\'e særlig i 
sidste Uge havt rigtig godt Piskeri 
uf Kuller i Furvandet nord af Hirts
holmene og i IJæsørelHle, og hvad 
del' særlig er at fl'emhæ\'e er, at 
Kulleren pr af rigtig 'god Kvalitet, 
af en Størrelse og en Ensartethed, 
som ikke har været set hel' i mange 
Aar, den vpjer 16-18 Pd. Snesen 
og hetales med 80 Ø.-1 Kr. pl'. 
Snes. En ret betydelig Fremgang i 
Tilførselen af Hnmmer har dog ikke 
bevirket nogen Forundring i Priserne, 

der betales stadig cu. l Kr. 25 ø. 
pr. Pd. en gros ah Norge eller 
Sverig. Fra S"crig er til herværende 
Modtagere pr. Kvase tilført ca. 
7000 Stkr.. frit Christianssaed ca. 
1000 Stkr. samt ca. 10,000 Stkr. 
direkte til det tyske Marked. Prisen 
paa Sild i Kasser fra Sverrig holder 

vedblivende altfor højt til at 
Afsætningen kan blive saa livlig 
som under . almindelige Forhold i 
tidligere Allr; da tilfortes paa denne 
Tid ofte 2000 Kassr : ugentlig, nu 
hm 700 Kasser, men Prisen var du 
ogsaa 3 h 31/ z Kr. Kassen, medeJls 
den nu el' ti i1. 7 Kr. Kassen en 
gros ab Sverri g ; direkte til de tyske 
Rngerier er herover afgaaet ca. tiOO 

Kasser. Kl. 
København, den 13. Decemberl897. 
En afsluttende Meddelelse om det 

nu tilendehragteEfteraars-Aalefiskeri 
her fra Pladsen turtle maaske her 
være paa sin Plads, efter at Ruserne 
nu ere bjergede i Land. 

N auI' man bar læst Beretningen 
fra Koge Bugt i ::\Iedlemsbla\let 
Xl'. 48, skulde lllan tro, at L:dhyttet 
af vore Fiskeres Aalefiskeri havde 
stillet sig noget mere gunstig, idet 
tler hel' ogsaa gores Regning paa 
Aaletræk fra Bugten, llIen dette hal' 
ikke været Tilfældet i Efteraaret. 
Ganske "ist hul' der været fisket 
bedst pau Vestsiden af Indløbet til 
Kalveboderne eller paa Sj a.'llallds
siden, noget bedre end paa østre
siden eller udfor SydpYJlten af 
Ama.ger, thi herfra, hvor der sættes 
henved 350 Ruser, hur Fiskeriet 
kun været daarligt, for ikke at sige 
mislykket, thi et gennemgaaende 

'Fiskeri fol' hele Fisketiden af fru 
11

/ 2 Lpd. til 2 u 2 l
/" Lpd. pI'. Ruse 

kan kun kaldes mislykket Fiskeri, 
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som næppe nok k:.tn bære Omkost
ningerne ved Udrustningen og Ved
ligeholdelsen . .N :.taj' hertil desfontdf'1l 
lWrIlmer, at de svære V.- og NV.
Storme i c! {'I! sit1ste Halvdel af 
November Maanetl har anrettet 
usædvanlig Ødelæggelse p:l<l Rt>d
skabet, saa hlin·!' Tabet endnu føle
ligere, for enkelte Illaaske uoprette
ligt. I den første Fisketid her, i 
Oktoher og forst i November, blev 
~'iskeriet meget geIleret af Dri,'
garnsfiskeriet efter Sild, ved at 
Baadene om N atten dreve i Ruse
sættene, ganske vist ikke med Vilje, 
men desuagtet r}vende Ruserne ud 
af deres Stilling til at fiske, og 
ikke sjældent slæhende Rusen og 
K uben et Stykke bort fra Sættet. 
N aar hertil kommer, at Lejligheden 
den meste 'rid ikke var gunstig for 

denne Side, hvorimod den val' 
gunstig fol' Sjællandssiden, saa vil 
det kunne fOl'staas, hvorfor Fiskel'iet 
paa denne Sidn el' faldet saa daar-
ligt ud i dette Efteruar. F. 

Fiskekutteren "Nordvest" Skipper 
l\ludsen af Preclnl'ikshavn in(lkom i 
Fredags den 12. ds. fra Østel'sfiskeri 
i Fal'\'unt\{·t ved Helgoland ; Resul
hl tet hal' denne Gang været lidet 
tilfredsstillende, i 3 U ger kun ca. 
7000 Sth. østers; Aarsagen hertil 
val' ualmindelig stormfuldt Vejr saa 
godt som hele Tiden; da Vejret 
endelig bedagede sig, viste det sig, 
at Skuden havde arbejdet sig læk 
i Søen, hvorfor tlIan hmtigst mulig 
maatte søge Havnen fol' at reparere. 
Fangsten er åfsat til 'Rhederiet 
" Vendsyssel Fiske&xpol'tforretning" 
hersteds. Kl. 

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

i Ugen ira 12. December til t9. December 1897. 
_ ... 

~ I ~ I I ~ ~ Q) 

Tilført af: "'Cl...... - "Cl 

I '" tB I Q; c 1t:CCI. :.:» ø q:: 

li Janske Fisker-II 
Pd. Pd. 

fartØjer ... 4590 

12 danske K vaser 

9 svenske .I<'isker-
fartøjer ... 

pr. Baad og .vogn 
fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 

bO I o~ 
~<tj 

I 
4» 
go:§-,=0.. 

I 
Pd. 

.. 
I IbØJlI øl 

lU L-Cl. .:til. lU 
Cl. ø ~ 'C o ~ ... t: 'C 
::I L- -;; 

I lca~ I j= 
'C 

L- o UJ 4> 
.:til. I- :z: <", ... CD 
UJ "'" o. 

Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. Pd'l 

1111204 

123130 3950 

304 2480 8430 1221 

-
L-
» 
'C ca 
.:til. 
UJ 

ild, 

r b & I 
I 

2 pr .• ern ane 
Dampskib ..... H1703111000 407-1.1200°1332400:13120 1634P 9H75 13784 

lalt-. -. -. ii 24293 11000'-- 304 130088 5950 340830114:341 J:63419975-13784 

I) 98') Pd. A,,1 0g 232 Pd. Aalekvubber 2) Aal. 3) HR.;} Pd. I.aks og B80 }'d. Ørred. 

lait er der tilført 566906 Pd. 
Betalt Hellllemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levemle Kr. 4,50-6,00, Kassefisk 

Kl'. 3.50-5,00 pr. Lpd.; TOI·sk. levende Kr. l,aO-2,00, Kassefisk Kr. 0,75 pl'. Lpd.; Sild, 
svenske Kr. 1,00, fra Sundet Kr. 0,50-- 0,80 pr. Ol; Aal. blanke Kr. 0.60-0,65, gllle Kr. 
02<>-0,40 pr. Pd.; Laks Kr. 0,80 -1,00 pI'. Pd.; Ørred Kr. 0,00-0,65 pr. Pd.; lit,dde, danske 
Kr. 0,20-0,45, tinske Kr. 0,15-0,30 pl'. Pd. .. 

Tilførslen af le\ ende RsJdspætter er velh'aænde meget ubetydelig. Der ankom i 
Ligens Løb kun ti Baade fra Hornbæk, der havde fisket i Pakhusbugt.::n, 30.-40 Lpd. pr. 
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Baad, Fisken vejede 14--15 Pd: pr. Snes og var af maadclig Kvalitet. men betaltes vC(l 
den knappe Tilførsol med 4-1/ 2--6 Kr. pr. T,pd. ~'ra Freollrikshavn og Gronaa ingen Til
førsel pr. Kvase. - Af Torsk tilførtlls med 12 danske Kvaser ca. HOOO Lpd .. der betaltes 
med 1 Kr. 30-2 Kr. pl'. Lpd. og ankom: fra Bornholm a, Taars 3, ~akskov L AggerSØ 
1, Assens 2, Boydel! 1 og lille Helt 1. 9 svenske Baade ankom fra Halmstao og- Læsø 
med ca. 700 Lpd., del' betalteR med Kr. for Vejetorsk og 12 Kl'_ for SlIesnn af 
store 'l'orsk. - ::;venske SiM til førte s store Partier pr .• Jernbane og Dampskih og he
taltes med l Kr. pr. Ol; pr. Band fra Snndet tilførtes ca. 900 Ol, hetalt merl nO 90 
('-he pr. Ol. 

BEKENDTGØRELSER 

En Drivbaad, 
24 Fod lang, godt ud
halet med Sejl og Vaad, 
er billig til Salg hos Fi sker 

Hans Rasmussen, 
M:asnedsund. 

9rredæg. 
I Novhr.-Dechr. Maaned kan 

nndertegnede Selskab antagelig 1f:
vore Udklækningsanstalter J.a.ks· 
og 0rrerlreg til r;-dklækniug. Prisen 
vil blive c.a :2 Kr. pr, liHU) Stk. for 
jlefrugtede og ca. 4 Kr. for foster
holdige Jl.~g eksklusjve }t~mhallage, 
Bestillinger ekSpt1dereø i <lenOrden, 
de indgaa. 

. Fiøke1'lselskabet 
1'01' Viborg og Omegn. 

fiskekroge -F abriken 
- S.ITBledalllfll Aalllor';18!1S og 

I K. ben h aT. 1888 
a.nhf;faler sit UdSalg at alle korter 
Fiskekroge, san vel i Staa,l, .lærl1 
130m Messing, samt Pilke i Tin Ulf 
Bly. FOrS6I1dos mo<} J!1fterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41 . 

Køhenha.vn K 

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PetroleuDul
:motorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som j Aar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

Bolaget er tilkjendt 72 Medailler. 
Prisliste gratis og franc o, alle Forespørgsler 

besvares onllza,tende. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade, 
6. Aargang. 

Denne for Fiskerne særdeles nyttige Haandbog er nu udkommet og 
faas gjennem enhver Boghandel eller ved Henvendelse tH 

Bogtrykker Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

De lokale Fiskerforeningers ærede Formænd, til hvem Cirkulære tid
ligere er udsendt bedes snarest sl'nde Meddelelse om det Antal der ønskes. 

Prisen er 50 Øre og Bogen Cl' kun trykt i et begrændset Antal 
Eksemplarer. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeflllctionator. 

Broyullr.: Johann Cohrs, Altona. TelugmlllaJr.: Cohrs, Altona. 
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Xøbenh~ vns Mekaniske. 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E. L, Salornonsen & Co. Billingsgate, 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C, 
modtager alle Ji'iskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsende"! 
sannue Dag Varerne smIges. 

Telegmmarlro,-;so: Salomonsen, London. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom- _---

uldssejldug, direkte ind- ~\fJF. N 4: 
kjøbt, tilbydes langt under (~ ~ 
gangbare Priser. I'::':: ~ 
Vandtæt præpareret Dug i :::2! 

Hør- og Hampsejldug \ 
l alle Kvaliteter. 

Nyl.jøbing p. Falster 
i Februar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Fiskenætfa briken "Dan mar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,'15 Helsin::;ør". . 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, RødspæUegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom-
1tldsgarn, Hampegctrn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, !1'h,adtræ og Kateehu 
haves paa l"ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cand. mag. \VW. Lundbeck. - Trykt hos l/rantz Ohristtreu. KØbenhavn 



Nr. 52. 30. December, 1897. 

JY.[ed1e=-s"b1a.det \ldgaar hver 'l'orsdag. Annoncer optages ved Hel1venuelse tll 

Frantz Christtreu. 6ronnegade IO, København K. Prisen Cl' for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af l la Sides Brede; for stanende Annoncer indrømmes betydelig l.'tabat. 

Indhold: nen internationale ~"'iskeriuustining i 
Hcrgl'll lt'l!l8. - Uave til l' isk('slflnliugcn. Fra .Es
lljerg. - 1,Æ~gte Kieler-Sprot·,. Om ~'isk('cksDort. 

Nogle Demwrkninger. Fiskeriberetnlnger. -
Dokendtg'ørclBer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Reila/døren af )ledlclllsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 SvanemoBe
gaardsvej 2 A. 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bede, 1iCl\llte 
til Kontoret. 
_.~_.-.. _---------

.Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent Iledes altid alene adres
serelie til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 
-~----

Eftertryk af ·Medlelllsbladois Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, DauislL Consulate, 
5, Muscovy Court, 

London E. C. 
'l'clegram Aur.: Sølling, London 

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Aur,: Sølllng, Hull. 

SæJhundehaler, 
• 

som indsendes til "Dansk Fiskeri-
forening", bedes adresserede til 
UlliVCTsitetets ZoologisIce J.lfnsC ll1n, 

Kobeuhw:n K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Den internationale Fiskeri
udstilling i Bergen 1898. 

Efter at Komiteen fm' DaJ/marks 
Deltagelse i ovennmvnte Udstilling 
har faaet anvist den nødrendige Plads 
for de danske U dstil1ingssager, ser 
den sig i Stand til endnu at kunne 
modta.qe nogle Anmeldelser, dersom 
disse senest indgaa dCll 1:";. Jamwr. 

Komiteen tillader sig særlig at 
henlede saadanne Industridrivendes 
Opmærksumhed paa denne Udstilling, 
der fabrikere eller fremstille Sager, 
som i nogen Maade henhøre under 
Fartøjers og Fiskercs Uclmstllillg 
(Ji'artøjers Udstyr, Folkenes Ekvi
pering, Prorialltering m. v.). 

Nærmere Oplysninger tillige med 
Anmeldelsesskemaer erholdes fra KJ. 
)I -12 i J(omiteeJls Bureau, Storm
gade 20, Københam V. 

Den danske Udstillingskomite . 

Gave til Fiskesamlingen. 

Af Fisker Nils ,Jpllsen, J ,ille Kirke
stræde 5, Cl' skænket et Eksemplar 



af den temmelig sjældent forrkom
memle Lumpenus (JÆmpenus lampe
tl'æformis. 

Fra Esbjerg 
ere vi blevne anmoderlr om at optage 
følgende: 

Velbaarne Hl'. Kaptajn i Flaad€'n, 
C. Bl'æst1'H]i, R. af D. De her
værenue Fiskere folf' Trang til at 
henvende en hjertelig Tak til Hl'. 
Kaptajnen fol' den VelviUie og Hjrdp
somhed, som De stedse har vist 
overfor Fiskel'llr, ligpsoll1 ogsaa for 
dc'1} store I nterpssr, hvormed Do 
stedse har olllf~11 tot disses Clj ern i ngo 
hngt ud OHlr ImHl Deres 'rjeneste
forhold have fort llled sig. Idet ri 
derfor megrt holdage n t skulde miste 
Hr. Kaptajnen som Chof for Fiskeri
Illspoktiollen i NonIsoen, lllaa vi til-
1::1<le os at udtale tlot Ønskr, at De 
mll.a !)onnde D01ll vel i do Hye For
hold, hvori de nit indtrrc:t!f'l', ligf'som 
vi tillade os at mel'e det Haab, at 
De i F'rellltiden ikke helt glelllllH'r 
Piskerne Eshjorg, som stedSlI ville 
mindes Dem med takneillllwlig Hen
p:ivonhed. 

},~ql!j(J'{li fI,'I'/'ni/H'" 11:3!Jf. 
For Esbjerg- Fiskeri/'ureninf.( 

'1'. P. Jensen, 

"Ægte Kieler-Sprot", 

BI'iglin(rll. som Idst Cl!!; JH'}' bil 
f:lnp:"s i ikko rillW' }\f:elll!d" fra 11 .. )'(' 
Plad:;.('.t· bllgS dall~k Kpt, saa som 

i Eflersolllllwl'rn ved den jyske "Xonl. 
vestkyst, om lUtf'l'uul'et i LJim(jord <'n 
o. s. V' l har hidindtil, nnal' undtat;. ~ 
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til Agn eller Bed, ikke været synder
ligt udnyttet. Af og til ved rigeligere 
PalJgst har man semIt den til de 
slesvigske og holsteinske Røgerier, 
hvor den imidlertid, paa Grund af 
Fangsterne langs Hertugdømmernes 
Kyster, ikke altid hul' naaet synderlig 
højt i Va.mli. 

Det er Brislingen, som især om 
Erterunret i røget Tilstand fuar Navn 
af Kie1ej'-Sprot, rimeligris fordi Rø
gerierne ved Kiel først hare bragt 
denne Vare fint virket til vort Marked. 
Ordet 8pl'ot skyldes rimeligvis det 
engelske Spl'at, som er Navnet for 
ueune Fisk hinsides Nordsøen. 

Det er, som man red, ogsaa Bris· 
lingen, som saltet' og krydret lll, Y., 

er Grundlaget for den ~'ilvirkning af 
" Ansjos;', del' driyes sna stærkt i 
Xorge og Sverige, og som paa anden 
Halwd ogsaa laves yed enkelte danske 
F i l'IlutC r af indIørt norsk, saltet 
Brisling. 

1<'le1'e Gunge hal' man prøvet ut 
skaffe en Handelsrare ud uf den 
Brisling, som fanges i danske Far
vandp, men til Dels paa Grund af 
den ustadige Fangst, hul' det ikke 
lykkedes at bringe noget Resultat 
ud af Tilløbene. Dette er kedeligt 
nok, fordi der i vore Far,vanrle særlig 
fanges en meget fin og fyldig Afart 
af Brislingen. Fol' Resten er det 
ogsaa kedeligt, fordi muligvis denne 
:\Ianglll pau Ydedygtighed ligger i, 
at Bl'islingefangst ikke er bleven 
noget, hvori vedkommende Piskere 
e1'e blevlIe oyede, og hvortil de heller 
ikke have de rette Redskaber. Man 
skulde nemlig synes, at nuar de 
MPl!e Brislingefiskere ,ed Eckern
fØl'do endflg pau enlmlte Dage have 
(]n'\'pt fl"t til :1t hringf' 80,11\10 Ol i 
L:III: (L:.) ,.1' d,·: ;I,I,t' umuligt, 



at lignende Fangstm' kunde gares 
inden for vore Farvandes Omrarule, 
f. Eks. i lhederieiaegnen, hyor Bris
lingen gmrnfl faas i Sildebundgamenp, 
men i færre 'l'al, fordi Garnmaskerne 
flre for store. 

Anledningen til <lissfl Linjer er for 
Resten en Prøve af roget Brisling, 
som jeg nylig har modtaget fra (lpt 
Røgeri, som Hr. Fr. Meh7spJI i Aal' 
har indrettet i Stmer, og l1\'orfra dpI' 
siden SOlllll1el'pn er produceret l'\)~()t 

Aul og andre ragede Fiske\'tll'er. 
hvis Kvalitet raher en kyn(lig: Virk
ning og Ragning. Den mgrc1e Brislillg 
som er fremstillet af den fyldige' 
Afart, el' særdeles sm nk ogindhydeIl(le 
i U <Iseende, ligl'solll dens Kvalitet 
el' sænleles god; den er nemlig fpd, 

og den har den samIlle fine Rnwg 
som fineste Kieler-Slll'ot. 

DpI' er kun ('n Indvemling at gøre, 
og dot er den, at Vnr0n udsendes 
som " . ..:1,-'gte Kieler-61J/"()t". Herimod 
tillader jeg mig at protesten', (lpls 
fordi Varen el ligo saa god SOIl1 den 
originale Kieler-Sprot, og dels fordi 
det er en uheldig 'l'ilbøjC'ligher] at 
udgive go(le danske Varer for andet, 
end de ere. :\Ian 1mn opretholde 
Navnet Sprot; men man bor hænle 
Varen som dansk Produkt, naal' c1pn 
er det. il vorfor iJd,e k,tlde drn 

"Lilll~jol'(]s-Sprot", siden Ibarcmnd 
er lJimfJonlsul'islillg, ('11('1" ogsau lige
frem "D:ll1sk Spl'oL"? Man kan jo 
san tilføje: "fremstillet som 'K ieler
Sprot'··, eller "lige. san. god som 
'KiE'ler-Sprot'''. V ltl"C' n skal nok 
bane sig Vej, dersom dens K v::tlitet 
frl"ll1tidig er lige saa god, som uC'n 

nu er. Arthur FedderlIen 
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Om Fiskeeksport. 
FO\"t',j,·fl).t af !)nlllll<1l'ks Fisk('riagcnt 

i Etlghll1lL Kupt. A. Solling. *) 

Regeringens Fiskeriagent i Eng
laml, Hr. Kapt. A. Solling, som 
pau L:U1d l ll'llgsministerietsForanstal t
ning hul' fOI'(~t:lgot en Rundrejsetil de 
forskellige jyc1ske Fisl~epladser, hul' 
pHa GI'C'llaa Fiskeriforenings Hen
n'!Hklse til "nansk li'iskeriforening" 
ogsaa giestet Grellan., og Tirsdag 
Flfm. d. 14. ds, hold t et Poredra.g 
H·d (j /'cnun. Havn om Fiskehandel 
og Fisl\:pri~ Handig efter engelsk 
Monste!'. 

AngaaelJlle Fiskehandel hærcleue 
Hr. Solling, at det fremtidige l\Jarkeu 
for danskPiskeeksport ril, eller rettere 
kn.n og bOl' hli ve det engelske, da det 
tyskel\Iarked, som hidindtil, navnlig for 
dC' finere Fisl;:esort.el', h~tr været stærkt 
benytteL snart af soli- helt vil 
lllkkps for dansk Fisk, eftersom den 
tyslw Nonlso-FiskeJ'llaadc er under 
en saa stadig og ~tæl'k L"d\ildillg, 
at den inden lallg Tid \i! være til
strækkelig til flt tilfredsstille For
hruget af Sultr:tnclsflsk i 'ryskland , 
Hvad der hidtil har noret gadclende 

llled Hensyn til vor Bksport af 
LalldhrllgsproduldpJ' til Englalld og 
har hævet \"Ol't l\falh·d (lt'l" til en 
sto!') rigtig og llllspt rlldtægt~kilde 

fOl' vort Land, og hvad t!('l' ft'em
deles vil være i \'Ol' Interesse at 
agte paa og ogsaa stadig erindres 
om, nemlig, o.t ri som kloge Sælgere 
alticl i videste "Ldstrrekning man. ordne 

O;') X,,']'Vn'rc'lld,> nnl"'l"aC hnl' KnpL RølJing 
[,art lJcjlighl',[ til at gnllllnmsI'. f\ll' 'lE't 
blev trykt.. og (la <IN ~>Ia lerl('~ helt 
ig('III1('1I! pr korrekt, kali Jet. formentlig 
paaregllc ikke rilJge Interesse. 



v::H'e Varer og i lIet hele taget 1ml
rdte os 0fter Kjob0l'nct; FOl'langencl0, 
vil 1mid10rtid ogsaa \'ære en absolut 
Forudsætning for, at vort Fiske
marked i England kan komllle paa 
Hajlie llIed (let 0ngC'lske og g('nnem 
en l ste Klasses Vare skaffe os det 
rette og storst mulige Ud hytte nJ 
vor Fi8keeksport. 

Som Regel s(llHles dansk Fisk til 
det pngelske Marked uden først at 
nore fl'jgjort for Tntlrold0ne, fra 
hvis Illdhohl Fordærrelsesprocessen 
hurtig hC'gyn!lel' og i forholdsvis kort 
'rid girer Anledning til, at det til 
Bllghlllf'll grænsende Kod b1i\'er 
sort og saaledrs \'C'd fnrste Øjekast 
robC'r Varens Tilshtnd. Have endelig 
11](I\'Ol<lC'11e vrcn't udta~11e, C'r Fisken 
S01l1 oftest opskaarC'll paa en Maade, 
som) dpls ved a t efterlade et stæl'!;:t 

iojm'faldenclC' Snar, stOller Kjøbel'ens 
fljC', dels girer Anledning til, at 
enkl'lte Dele af ] nd voldC'IlC', saasolll 
Lever, Galde pller l\[aresæk Illed 
Indhold forblive i Fisken, og dels 
og::;aa gør en omhyggelig Udvaskning 
umulig. Denne mangelfulde Be· 
handlillg af Fisken for Pakningen, i 
Furbindolse mell det 'l'iclsrum, som 
uUlHlgaaeligt lIlau hengaa nlCd 'l'rans
port fru Eksportplatlsen her hjemme 
til Markede>t i England, har til 
Følge>, at vore Varer ved Salget 
kun ere af 3llie Klasse. Det hænder 
endog, at Fiskp11 {'l' i en saa frem· 
skreden Oplmmillgstilstand, at den er 
usmlgl'lig, ihrund mal] i England 
ogsaa har et PuhlikulIl for Varer, 
som ing011 l1P[, hjcllIlIle nogensinde 
rilllr fald(~ p:l:l at kohe eller nyde. 

Har ;maledes det med Transporten 
11(>1112:;1 al'mIe 'l'i,l"l'or!oh fOl' 'Pillen sin 
utvirl80ll1mc Andel i tlpt ofte> me>:,pt 
danrligr UdL!ld :11' ('Il FOI'l'l't li i "::". 
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saa vil det dog, da der foreløbig 
ikke er Haab om at opnaa en 
synderlig hurtig<'l'e Transport, netop 
være sau Illi'get mere nødvemligt og 
at' san meget støne Virkning, at 
tage Forholdsri'gler ved at under· 
kaste Fiske>n en omhyggelig Be
hftlldling straks fra Begyndelsen af, 
og medens den endnu er frisk; thi 
er den først angreben af Formad
neIse, da er der intet at gøt·e. 
Hvad der i denne Henseende bør 
lægges Vægt paa, og af Hr. Sølling 
stærkt fremhævedes, er de fire Hoved
punkter: Opskæringen, Rellsnblgen, 
S01'terillgell og Palmingcn. 

Opskcerill(]CIl bor foregaa paa en 
he>stemt Maude, s~lln mindst mulig 
vansirer Fiskens Y rlre samt mulig
gør Rensningen. 

Rellsllingen hør hestaa i, at man 
om hyggelig fjerner alle Indvoldsdele 
og Indhold af (lisse og derpaa Oll!

hyggelig udvasker de aahne Bug
huln. For Tungernes Vedkommende 
sker Rensningen ved, at mun har to 
Fisk under Kniven og, naar Ind
\'oldene i begge ere fjernede, gnide 
de aabne Bughuler imod hinanden i 
f. Eks. et Kar med Vand. 

Sol'leringeJt bor være samvittig
hedsfuld og ikke saalelles, flt man i 
}i'læng stikker smaa Fisk imellem 
de store; thi det er kyndige Folk, 
man har at gøre med paa Markedet, 
og slige Uregdmæssigheder og Kneb 
opdages hurtigt, og dermed er vore 
Varers V[l'rdi ,og Renomme straks 
nedsat for lang Tid til stor Skade 
ogsaa for reelt og \'el sorterede 
Varer. 

Palmillgelt bør samtidig med, at 
man paa foran førte l\1a~de gør sin 
Flj(! fol' ~t hrfjnf' vore Varer til 

. lil' l Hild d C" ,1'0' ,,,1;e Forband-
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leres, ogS[tu være efter engelsk 
~10nster saaledes, at det med den 
nuværende Pakning forbundne stmJkt 
iøjnefaldende fn'l1l111ede Præg saa 
meget som muligt udslettes. Paa 
denne Maade har man Haab 0111 i 
Tic!pns Løb at fau Bugt med den 
pjendommelige, medfødte Uvilje, som 
i England næres mod alt "fremmed") 
en U vilje, som derimod med god 
Grund styrkes og næres, naar det 
fremmede, som foreligger, ikke er 
godt. Kasserne, In'ori Fisl<en for
sendes, m[ta være [tf den j England 
brugelige Slags, nemlig 3 Fod lang,e, ~ 
1 1/ 2 Fod brede og 6 Tom. indventlig 
Højde, samt forsynede med Jærn
baand med Lukkebøjle om Enderne 
og Stropper i Endestykkerne. Strop
perne skulle anbringes saa nær \'ed 
Kassens Overkant, at Kassen jkke 
kæntrer, naar den bæres, og derved 
foranlediger en skadelig Om tumlen 
af Fisken mellem hinanden. Laaget 
skal være tæt, saaledes at saa lidt 
som muligt af den af Isen, der er 
nedpakket ved Fisken, afkølede Luft 
trækker ud ,og afløses af varmere 
Luft. Derimod skal der i Bunden 
være 1/2 Tommes Aalming mellem 

,Hrædderne, for at Vand fra den 
smeltende Is og Slim fl'U Fisken 
kan sive ud. Fisken bør pakkes 
to og to med de hvide Sider mod 
hinanden, da de dened slutte tæt 
sammen og forhindre Luftens Ind
trængen mcllem sig. 

Hr. Sølling meduragte og foreviste 
forskellige Knive, som lllan i Ellg
land har fundet praktiske og upnytte 
hver til sin Anvendelse paa fOl'skd
lige Fiskcsol'ter. IJige!t'c!Ps run'

vistes en Kasse Illed Lang og Ud
styring som de til Forsendelse af 
Fisk i England benyttede Kasser. 

Taleren gav dc'rpaa in lHl.tum An
visning paa Brugen af de forskellige 
Knirc, samt pall Opskæring og Ren, 
goring af t'Ol':;kPllige Fiskesorter. 

Hl', Solling omtalte dermest en 
A rt Pakning, SOIlJ lIlua n nses fol' 
lIH'get praktisk og uestaar i, at ilian 
Oyel1p:lll den i Kassen nedpakkede 
Fisk forst lægger et Stykke \'andt:.ct 
Papil', og anbringer og med Langet 
eller on HyssingsslllTing sammenpres
ser et IJtlg H:tlm, som da, efterhaanden 
som Isen svimler bort red Smeltning, 
vil mlvicle sig og fOl'hindre, at Fisken 
let tumler om i Kassen. Denne 
Frelllg:ll1gsmaade) saarcl SOlll de 
orrige Andsninger llled l1en:;yn til 
Opskæring, Rengøring lll, m.) vil selv 
i deu indenlandske FiskefOl'rotning 
være praktisk og lonllC'lllle, navnlig 
Oll) SOlllmeren. 

Af Fiskesol'tel', der som Unclbgelse 
fra Reglen, ikke udbydes opslmarne 
og rensede paa det engelske ~Iarked 
nævntes: L<\llger, Rødtunger og 
Skjærissing. 

Taleren oplyste dcrnlust Oll! en i 
de senuste Aa!', salrlig fra LimlJords
stæderne th'uven ny Eksport til Eng
land, nemlig levende Aal j dertil 
indrcttedl' sæn'gno Kassel'. Denne 
Eks[JOl't hal' væselltlig; bidraget til, 
at Beløbet af VOI' samledc Fiskeeks
POl't til ElIghllld er steget betydeligt 
i !JOIH't af det siJst(~ 'ria"l"' I Aan·t 
1887 udfortt's saaledes Fii'ik til Eng
lalld fol' 311',1)00 1\1'., Illl'd"lIs d~l' i 
lB!Hi Udi'OI1eS 1'01' 673,OUO Kl'. 

Euddig gav HI', SoUing eli Frolll
stilling af <ll·t l'uge:"!;.t' Fiskeri" Ud
rildilig fm Kystriskt'n Hl' tI SJlJaa
hn:\ile til LLdiskpl·j lIlpd Slilakkpl' 
0;2, i dl; ,,('IH'n, Aal' lIJ<'d Ualll[Jl'f'l·. 
Vel uplystl'i'i; af dl'/' fol' Tidl'll l'l' 
I}eska~ftigut i de ellgebke Fiskefar-

~ 



tøjer 103,000 Maml og ved den 
videre Behandling og Beso)'gelse af 
Fisken i Laml c. 100,000 Mennesker. 
Altsaa el' der ialt i direkte og in
direkte Beskæfiigelse ve,l Englands 
Fiskeri Co 200,000 Mennesker. 

Foredraget, som varelle 11/~ Time, 
paahørtes og fulgtes lUetl Opmrcrk
som hed af c. 100 'rillHirere, baade 
Fiskere og Fiskehamllere. 

Ved Mødets Slutning takke d r 
Fiskeriforeningens Formand paa Fi
skeriforeningens samt pau FOI'salll
lill gens Vegne i Almindelighed Hl'. 
Kaptajn Sølling fol' det interessante 
og paa mange forskdlige l\1aader 
belæremle og oplysende Foredrag. 

Clir. Olsen. 
KrYtlst()ltla:ssi15t(:llt, 

Vonl}, f. Un'naa Fiskt~rifl)renjllg. 

Nogle Bemærkninger 
angaaende den paa Finansloven 

foreslaaede Havn ved Anholt. 

Af C. Brammer. 

(81utllillg.) 

Hvorvidt det kan lønne SIg fol' 
Fiskerne at ligge de forskellige 
Fisketider, under Silde-, J\1akrel- og 
Tungefiskeriåt, borte fra Hjemmene, 
selv med den dobbelte ]'Ol·tjeneste, 
er . yderst tvivlsomt. Udgifterne til 
Proviantering ville selvfølgelig hlive 
langt større end hjemllle, hvor den 
væsentligste Del haves i Huset, og 
al den Hjælp, som Koner og Børn 
yde i Hjemmet, skal betales paa 
Anholt. At denne Hjælp af Fami
lien i Hjemmet ikke er ringe, kan 
jeg let bevise: Ved Hjemkomsten i 
Havnen staa Eaadmandskabets Koner 
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og Børn parate med deres Trille
børe til at transportere de vaade 
Garn, som hlive kastede op til L1em 
fra Bau(lene, op paa Stejlepladsen, 
og hænge dem op paa Stifterne til 
Toning, derefter rense de dem, og 
naar de ere tørre, tage de dem af 
Stifterne, bøde de under Fiskeriet 
iturevne Masker, hanke og klove 
dem, stene og lægge dem ned paa . 
G arntrugene, og endelig trille de 
delll ud til Baadene i Havnen, samt 
kaste dem lied til Fiskerne, sOUl 
mod tage dem i Baadene. Hertil 
kommer ,lesuden Barkningen af 
Garnene, hvortil ogsaa haves store 
Grnhekedler og Brændsel i Hjem
met samt Kvindernes Hjælp. Se 
alt det Arhejde og al den Hjælp 
skal betales ude paa Anholt, hvis 
elen overhovedet er til at faa, for 
del' findes næppe Hjælpere nok til 
Halvdelen af Baadene, der i Reglen 
have 70-90 Stykker Garn i Brug 
til hver Fisketul. En 'l'ørreplads, 
som Fiskerne eje hjemme, skal lejes 
paa Anholt, og naar alle Fiskerne 
fra mange Steder skulle have Plads 
paa et Sted til alle deres Garn, da 
vil jeg nok spørge, hvorledes det 
saa skal gna? N ej! lad os blive 
hjemme i Ijolwlhavnene, selvom 
L1er kun kan gøres 1 eller 2 Sæt 
om U gen, hellere end at iigge ude 
ved Anholt i Havnen der og vente 
paa godt Vejr, thi gunstigt Vejr 
skal del' til for at kunne fiske noget 
og fortjene noget, saa man maa 
ikko indbilde sig, at der kan gøres 
7 Fiskesæt om U gen fra en eventuel 
Anholtsham; maaske ofte kun et 
Par Sæt eller slet ingen, naar det 
falder ind med Storm en Ugestid ; 
mon det i saadanne Tilfælde ikke 
havde været bedre og billigere at 



være hjemme, hvor der altid er 
noget at tage Vare. Hvad Afsæt
ningen derude ved Anholt nngaar, 
saa er det meget tvivlsomt, om den 
bliver bedre end ved Hjemmene, 
hvor der er 4 Fiskehandlere (Eks
portører), der byde hinand('n over 
vod Auktionen paa Tunger, Pighvar, 
Slethvarre og Makreler; i Sildetiden 
tillige mange IJandprangere, medens 
der næppe bliver ret mange Op
køhere i Anholtshavnen, hvis Ophold 
derude og Transport til Hovedstaden 
og til Udlandet med Fiskendbyttet 
ikke bliver billig, hvorfor de selv
følgelig maa trykke Priserne, hvis 
det skal lønne sig for dem at handle 
med Fisk. Det bliver saaledes 
Fiskerne, der maa lide derunder og 
bære det første rt'ab. Al den megen 
Skriven om de store Fordele fol' Fi
skerne, en Anholtshavn formentlig 
skal hevirke, er derfor ganske illu
sorisk; for Anholtsfiskerneog Svenske
fiskerne undtagne. 
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Det vil ikke alene være Lokal
havnene, men ogsaa selve Fisker
lejerne, som snart ville mærke 
Følgerne af en Anholtshavn. Da 
der blev bygget Havne til Lynæs og 
Hundested, gik disse Byer kendelig 
frem Aar for Aar endog i en for
bavsende Grad, hvilket let kan kon
stateres. For omtrent 30 Aar siden 

altsaa inden Havnene eksisterede 
bestod Lynæs By kun af 8 Huse, 

8 Fiskerfamilie!', mi (Husene paa 
Lyngen iberpgnede). af 40 Huse. 
HUlldest('d bestod af 32~ lIll 70. 
Aarsagen til disse Ryel's Frem
gang er aabellbart Hamen; ligesom 
,I ernbaner og Stationer paa Landet 
fremkalde helt ny Byer, saaledes 
give ogsaa gOlle Bnadehame til 
Fisk(>rlejerm~ flere og fl<>re ny Huse 

og større Velstand. Men dersom 
Havnene af fOl'anførte Grunde maa 
forfalde, og Fiskeriet hen lægges til 
Anholt, sall, "il upaatvidelig de 
blomstrende Byer med smukke, 
grundmul'ede og teglhængte Byg
ninger snart forvandles til, hvad de 
tidligere va.re - fattige Fiskerhytter. 

J eg skal slutte disse Betragtninger 
med en Henstilling til det højt
ærede Finansudvalg og det høje 
Ting, om der ikke skulde være 
gyldige Grunde til at tage under 
Overvejelse, hvorvidt en Bevilling 
paa halvanden Million til en An
holtshavn eller nogle faa Tusind 
Kroner til Hundested og flere Lokal
havne Cl' rettest og mest formaals
tjenligt for de danske Fiskere i det 
hele taget. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 12. December 
1897. Da det i sidst forløbno Uges 
Begyndelse efter at gunstige Vejr
forhold vare indtraadte tegnede 
til at blive godt Fiskeri, lejede en 
Del Fiskehandlere og Kvaseskippere 
Dampbaaden "Ekspres" og toge ud 
med den paa de forskellige Fangst
pladser og opkøbte i Løbet af Ons
dag og Torsdag df> fleste af Kut
terne deres Fangst, ofte førend den 
rigtig var fanget; de opkøbte paa 
denne Maade 2 iL 3000 Sno Rød
spætter. Det var Fiskevejr godt en 
3 Dages Tid; i Forhold til de 
fiskende Kutteres Antal, maa Ud
U d byttet dog i sin Helhed karak
teriseres som knnpt. De paa Herthas 
Flak fiskende K lItte~ e havde mellem 
50 og 150 Sno Rodsp:l'th;r, Fisken 

" 
,.;> 

.~ 



vejede mellelll 12 og 17 Pd. pl'. Sno 
og betalte~ med fra 2[/:?~4: Kr. Sn., 
herfra indul'agtes mindre Partier Slet
hvar ogPighva,r,og opnaaede henholds
vis 10 og 50 Øre pl'. Pd. Nord og 
øst fol' Læsø samt paa Kobber
grunden har del' ogsaa været drevet 
Rødspættefiskeri, ilien U duyttet her
fra var tarveligere, hvad Mængden 
angaar, derimod ml' Kvaliteten ret 
god, Rødspætten vejetle 20 Pd. Sn., 
og betaltes med fra 4--5 Kr. pr. 
Sn., som man ser, er det antagelige 
Priser, der opnaas. Fra disse Fangst
pladser, samt fra Jjæsørenden ind
kom en Del 'runger, c. 1000 Pd. ialt, 
hovedsagelig smaatfaltlende Kvalitet, 
der opnaaede 70 Øre pr. Pd., her
fra indkommende Slethvar og Issing 
opnaaede 12 Øre pr. Pd. 

H nmmertilførselen har kun været 
ringe, c. 2000 Sth. fra Ohristians
sand, men til det tyske Marked er 
sammesteds fra tilføl,t c. 13,000 Stkr., 
der her ere overlæssede direkte i 
.T ærnbanevogne, Prisen holder sig 
vedvarende omkring 1 Kr. 25 Øre 

. pr. Pd. ab Norge en gros. Silde
tilførselen har ligeledes været ringe 
til herværende l\Iodtagere, kun c. 
50 Kasser, Sild er for tarvelig en 
Føde ved .T uletid for Danske, der
imod synes Tyskerne nok at kunne 
nøjes med Silden, til Tyskland er i 

504 

hvert Fald afgaaet direkte over 400 
Kasser i sidst forløbne Uge, Prisen 
el' stadigtvæk ualmindelig høj, 6 il 
8 Kr. pr. Kasse ah Gøtehorg en 
gros. KI. 

Fjaltring. den 23. December 1897. 
Siden sidste Beretning have Fiskerne 
kun været 3 Gange pua Huvet, og 
heraf gav den første Fangstdag 
enchlu kun et saure ringe Udbytte, 
hvorimod de to sidste Dage gav 
gode Fangster, fru 50~60 Snese 
Kuller, samt en Del store Torsk 
pr. Baad. 

Til Tyskland har der Intet været 
forsendt, da. den første Dags Udbytte 
var omtrent lig N ul, og de øvrige 
Fangstdage ere forefald ne l eT ul e
ugen, i hvilken der som Regel ikke 
er nogen videre Efterspørgsel efter 
Fisk i Hamburg, Fisken er derfor 
bleven solgt her i Omegnen til en 
Pris uf 2 Kr. pl'. Sno Kuller, 

Fiskevejret er nu attor ophørt og 
sandsynligt vil der ikke blive mere 
Havfiskel'i paa (lenne Side .1 ul, og 
ved Nytaarstid plejer jo Fisken at 
trække fra. Land, hvad da som Regel 
har Fiskeriets Ophør til Følge, ind
til Foraarsfiskeriet tager sin Be
gyndelse, almindeligvis fra Midten 
af Februar til Slutningen af .. &.pril 
eller Begyndelsen af Maj Maaned. 

J. 

Annoncer 8rredæg. fiskekroge -F abriken 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

}I'or staa.ende Avertissementer 
iu<lrØmmel betydelli Rabat. 

I Novb •. -Decbr. :Maaned kan 
nnJertegnf'de Selsku,h antagelig lc~ 
vere Udklækningsanstalter Laks~ 
og ørreuæg til Uuklækning. Prisen 
vil blive ca. 2 Kr. pr. 1000 Rtk. for 
he e og ca., 4 Kr. for foster~ 
ha ~}jg eksklusive Bmhallage, 
Be inger ekspeueres i uenOrdeu, 
de inugaa. 

Fløkerl •• løkabet 
fOl' Viborg og Omegn. 

- Søl.,.ed .. llle I A .. lllorg 1883.g 
I Købpn h a'fD 1888 -

anbefaler sit U dsatg lU alle burter 
Fiskekroge, san. vel j Staal 1 .læn. 
10m !fle88hl~" samt !lilke i 'l'iu Cl!! 
Bly. ForsowJos mod };~fterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand.træde 41. 

Fiskeriforeningen for Ulfsund 
og tilgrænsende Vande 

afholder Generalforsamling Søndagen den 9. Januar Il. 2 paa 
Jernbanehotellet i Vordingborg.· 

Hl', Folkethingsmand .T. F1'ederiksell kommer til Stede. 
Bestyrelsen. 
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Københavns Tilfursøl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 19, December til 26. December 1897. 

~ ."" o C!I$ 4)...... ..:.t.... b,O~ QJ: Q,) L. 
~... ··· .. I~··· ~D .. I .. :;i I "1 ~"I';:'I ... -

....... Q,)Q,> Lo. c........ Q,) Q..,Q -L. >o, • ~ -o....., -"Cl Q,) > Co Q) Ul _ ""C CQ.::tt. L. ""C "Cl 
Tilført a,: ... æ Q; C ..,..0: 1::0- .. - I' = iii > <'ØC I "" iii 

a: c.1: >- c.!:' !:1rn {!? ~ m I <1lI...J ~ .;;C. '" 1I=.=a. m SD ' .: ~ • m 

24 ~anske Fisker- -;;-- Pd. I Po!. Pd.·\ P,l. I Pd. I Pd. I PJ I Pd. ! Pd.! 
fartøjer • .• ti.+800 ~I" 186)):1 ,))Ol) 

Pd, 

14 ,lanske Kvaser 4i}00 1 1118260 

W svenske Fisker
fartøjer , • , 

pr. Baau og Vogn 
fra nærliggenue 
Fiskerlejer .•. 

197101 U50 

3aw I 28t8 20101 1374 

pr, Jernbane & il 
Dampskib ....• , 9280 !'128°O11OO" I' I 79BHI' 3800 1'1340~1179401 8000

1 
!'107351 3:194 

Ialt~, ~. ~. I' ,8i>80 12800 3T7 2201 1562!iO .5250 I 1360l0j 19:314[ 8000 10735
j 

3594 

1) 21r) Pd, Tunger og (U PJ. Pi~hv<l,,.. :.!) (;;-1 PIL TunKer 0lt ;-!Jl Ild, lljerhvar. :-1) SJf>tfer.·, 4) Skrupper 
D) 10'l5 Ild. Aal :-t(jl! I'd. Aalekva.hber G) AnI. 7) ;flOO Pd. J..Iaks og lO()O }'d. (1rre(L 

lait er der tilført 433121 Pd. 
Betalt (iennemHnitspris af Opk~1here: Rødspætter: levcll<le Kr. 2,50-4.2;" Ka~setisk 

Kr. 1,25-4,00 pr .. Lpd. j Ton;k. levende Kr. J ,50~~-2,50, Kasselisk Kr. 0,2;,-O,fJO pr. Lpd.; 
:Sild, svenskc Kr. UH), fra SUll,let Kr. 0,75~ 0,85 pr. Ol; Aal, hlanke Kr. 0..60-0.65, gul" 
Kr. 0.30-0,-W pr. P,l.j [laks Kr. 0,75--1.00 pr. PoL; Ørred Kr. 0,50-0,80 pr. Pd.; Gedde, 
,]auske Kl'. 0.20-0.40, tinske Kr. O,lO-O,BO pr. Pd. 

l ugens Løh har Tilførskn af levende Jhh[spn·tter nCI·(·t I'ct hetydelig. Der ankom 
24 Kuttere. som haVlie tisket paa H. V. Hi,leu ,tf ~\nho[t og i.l'akllllshu~'tell og ha ,"dc alle 
haft godt Fiskeri, ea. 150-~2nU Lpd. pl'. KuLter; Fisken vaj' af jævn. god Kvalitet og vejede 
ea. H-16 Pd. ",nescll og hetalte~ ved livlig Omsætning 1110'[ B-,t K~'. pr. Lpll. Fra 
j;'retlerikshavll ankom l Kvase me,l Fisk fra L,esø \'cjemle <:a. 1·1 Pd. og betalt med ))',!. 
Kr. pr. Lpd. - Af Torsk tilførtes Hwd 13 ,lantikc Kvaser og' 18 svenske Baadc ca. 8000 
[lpd., dC!' hetaltes mer] 1':"--2':, Kr. pi" 1.p<1, og Hl Kr. S'l()Sell af store, iW"llske Torsk. 
K\'a"erne ankom fra TauJ's 1, ljohab L AUgustcllhoq; 1. Agger~0 1, DI'ej0 2, :Unll"rup 
1, Assens ~, Lillebelt 2 og Elldcluyc 2: de svenskl' Baatle havde tisket dels \'c,l Halmstatl 
llcl$ ved Læsø. . Tilfyli'slell af svenske Sil<[ var noget mindre ell,l rureg,l,aende Uger og 
pI", Baad fm :-lunclet tilføj'tes liun ;!OO Ol. 

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebolag StOCkholm) 

Generalagenturet for Dunmurk for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Petroleums
motorer er hos: ;~ll'tI ~:65~~ 

. Kjøbmand Chr. Olsen, FreGerikshaVD, 
som i An r hur leveret 19 uf disse Motorer 

, til i Frpllerikshuvn, Skagen, Grenaa og 
'. Ræhy hjPllllllphørendc Fii:!kekllttere. 

Hølaget er tllklendt 72 .edalller. 
I'rbli",le gn,tif; og f'nuwo, alle FOl'e~pøl'gsler 

be:;VIlI'US omga.aendo. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beedig'et F~skeauctionator. 

Brcmdr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadl'.: Cohrs, Altona. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Ga.rn-Fa.brik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion. 
E, L, Salomonsen &. Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsenues 
samme Dag Varerne sælges. 

Telegramadresse: Salomonsen, London. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom- ".--

uldssejldug, direkte ind- 6~ ~~ 
kjøbt, tilbydes langt under ~ 
gangbare Priser. :;; 
Vandtæt præpareret Dug ---

Hør~ og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nylcjøbillg p. Falster 
i Februar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

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

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 Slags Næt og Garn. Bom
ttlds.qanl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser oe; i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, FIss(ltræ og KsteeJllI 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkflndt Sølv- og Broneemedaille. 
Redigeret af Cllq(l. mag. Will. LU1lllbeck. Trykt hos lPrantz CMisttreu. Køuenhavu 
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